
    

 

รายการวสัดุประกอบแบบ (PROMOTION พเิศษ) 

รายการวสัด ุ SPEC: PREMIUM PLUS 
    

  โครงสรา้ง     

 โครงสรา้งคอนกรีต 
คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed)  

หรือปูนซีเมนตป์อรต์แลนด ์ระบบหล่อในที่  

 

เสาเข็ม 

คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงรูปตวั I ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21 เมตร (2ท่อนต่อ)  

ตอกดว้ยป้ันจ ัน่ 

หรืองานฐานราก กรณีที่ดินหนา้งานมีความแข็ง ไม่สามารถตอกเสาเข็มได ้

 
จ านวนตามรายการค านวณมาตรฐานวศิวกรรม  

 

(ลูกคา้จ่ายเพ่ิมเติมกรณีเปลี่ยนใชเ้สาเข็มเจาะ) 

 (เสาเข็มเจาะ ที่ใชเ้ป็นขนาด ศก. 0.35 x ยาว 21 ม. เจาะลึกถึงช ัน้ดินดาน) 

 ฐานราก, คาน, เสา 
คอนกรีตเสริมเหล็กขอ้ออ้ย และเหล็กกลม  

ขนาดตามรายการค านวณมาตรฐานวศิวกรรม (ตามแบบ) 

 พ้ืนภายในช ัน้ล่าง 
แผ่นพื้นส าเรจ็รูปอดัแรงวางบนคาน ผูกเหล็กเสริม 

พรอ้มเททบั TOPPING คอนกรีต 

 พ้ืนภายในช ัน้บน 
แผ่นพื้นส าเรจ็รูปอดัแรงวางบนคาน ผูกเหล็กเสริม 

พรอ้มเททบั TOPPING คอนกรีต 

 พ้ืนเฉลียง, พ้ืนระเบียง,  

พ้ืนหอ้งน า้ 

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนคาน (ON BEAM)  

ผสมน า้ยากนัซึม  

 พ้ืนซกัลา้ง, ทางเดิน,  

ที่จอดรถ (ถา้มี) 
พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ (ON GROUND) 

 ระดบัพ้ืน 
พ้ืนภายในบา้นชัน้ลา่งโดยทัว่ไป สูงกวา่ระดบัพื้นดินภายนอกตวับา้น 50 cm.  

หรือตามที่ระบุในแบบ 

  หลงัคา     

 โครงสรา้งหลงัคา 
โครงเหล็กรูปพรรณตวั C ทาสีกนัสนิม  

ขนาดตามรายการค านวณมาตรฐานวศิวกรรม  
 

วสัดุหลงัคา 
กระเบื้องหลงัคาซีแพคโมเนีย แบบแผ่นลอน ELABANA (SCG) 

 หรือ เมทลัชีต เลือกสีไดต้ามสีมาตรฐาน (กรณีแบบบา้นหลงัคาโมเดิรน์) 

 ไมเ้ชิงชาย (ถา้มี) ไมเ้ชิงชายส าเร็จรูป คอนวูด หรือเชอร่า ทาสีน า้มนั  
 แผ่นกนันก (ถา้มี) แผ่นยางกนันกส าเร็จรูป 

 ระบบป้องกนัความรอ้น 

แผ่นสะทอ้นความรอ้น ของ SCG 

ติดตัง้ใตก้ระเบื้องหลงัคา หรือแผ่นแมทลัชีต ส่วนพ้ืนที่ใชส้อยภายในชัน้บน 

(ยกเวน้พ้ืนที่ใตร้ะเบียง, กนัสาด, เฉลียง, หลงัคาคอนกรีตเสริมเหล็ก, หลงัคาโรงรถ, จดัสวน และทางเดิน) 

 

  ผนงั     

 ก่อผนงั ก่ออิฐมอญ 

 

ฉาบผนงัทัว่ไป 

 

ใชปู้นฉาบละเอียดผสมเสร็จ ฉาบเรียบ ทาสี 

 ทาสีรองพื้นปูนใหม่ 1 รอบ และทาสีน า้อะคริลิกทบั 2 รอบ  

 ผนงัหอ้งน า้ 

 

กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) ปูสูงจรดฝ้า 

 

 ผนงัหอ้งครวัไทย (ถา้มี) กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) ปูสูงจรดฝ้า  



    

 

รายการวสัด ุ SPEC: PREMIUM PLUS 
    

  ฝ้าเพดาน (ไม่มีฝ้าหลุม)     

 

ฝ้าเพดานภายในช ัน้บน 
ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm.ชนิดที่ดา้นบนมีฟอยลก์นัความรอ้น  

 รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี  

 

ฝ้าเพดานภายในช ัน้ล่าง 
ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm.  

 รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี  

 

ฝ้าเพดานหอ้งน ้า 
ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm. ชนิดทนความชื้น  

 รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี  

 

ฝ้าเพดานภายนอก (เฉลียง)(ถา้มี) 
ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm. ชนิดทนความชื้น  

 รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี  

 

ฝ้าเพดานภายนอก (ระเบียง)(ถา้มี) 
ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm. ชนิดทนความชื้น  

 รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี  

 

ฝ้าเพดานภายนอก (ชายคา)(ถา้มี) 
ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm. ชนิดทนความชื้น  

 รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี  

 
ฝ้าเพดานภายนอก (ที่จอดรถ) 

(ถา้มี) 

ยิปซัม่บอรด์ หนา 9 mm. ชนิดทนความชื้น 

  รอยต่อระหวา่งแผ่นฉาบเรียบ ทาสีน า้อะครลิิก โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี 

  วสัดุปูพ้ืน     

 พ้ืนช ัน้บน     

 หอ้งนอน กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งแต่งตวั (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งพระ (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งท างาน, นัง่เล่น (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 โถงช ัน้บน กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 

หอ้งน า้ 
กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A 

 (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) 

 

ระเบียง 
กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A  

 (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) 

 งานบวัพ้ืนภายในบา้น - 

 พ้ืนช ัน้ล่าง     

 หอ้งรบัแขก กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งท างาน (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งนัง่เล่น (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งนอน (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งรบัประทานอาหาร กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 โถงช ัน้ล่าง กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 หอ้งซกัรีด, หอ้งเก็บของ (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 พ้ืนที่ครวั (ภายในบา้น) (ถา้มี) กระเบื้องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 cm. (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 



    

 

รายการวสัด ุ SPEC: PREMIUM PLUS 
    

  วสัดุปูพ้ืน (ต่อ)     

 พ้ืนช ัน้ล่าง     

 หอ้งเก็บของใตบ้นัได (ถา้มี) กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 

หอ้งน า้ 
กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A  

 (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) 

 

หอ้งครวัไทย 
กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A  

 (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) 

 
เฉลียง, บนัไดเฉลียง 

ซกัลา้ง, บนัไดซกัลา้ง 

กระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A  

 (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) 

 เคาน์เตอร์ครวั (ถา้มี) กระเบื้องเซรามิค เกรด A (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนวและค้ิวกระเบื้อง) 

 ทางเดิน, ที่จอดรถ (ถา้มี) ผิวหนา้คอนกรีตขดัหยาบ 

 งานบวัพ้ืนภายในบา้น - 

  วงกบประต-ูหนา้ต่าง 

 วงกบประตูหอ้งนอน UPVC ขนาด 2” x 4” กวา้ง 80 x สูง 200 cm. เลือกสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินชุดละ 1,000 บาท) 

 วงกบประตูภายใน UPVC ขนาด 2” x 4” กวา้ง 80 x สูง 200 cm. เลือกสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินชุดละ 1,000 บาท) 

 วงกบประตหูอ้งเก็บของใตบ้นัได  

(ถา้มี) 

UPVC ขนาด 2” x 4” กวา้ง 80 x สูง 200 cm. หรือขนาดตามที่ระบุในแบบ เลือกสีไดต้ามมาตรฐาน 

(ราคาไม่เกินชุดละ 1,000 บาท) 

 วงกบประตูหอ้งน ้า ช ัน้บน UPVC ขนาด 2” x 4” กวา้ง 70 x สูง 200 cm. เลือกสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินชุดละ 1,000 บาท) 

 วงกบประตูหอ้งนา้ ช ัน้ล่าง UPVC ขนาด 2” x 4” กวา้ง 70 x สูง 200 cm. เลือกสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินชุดละ 1,000 บาท) 

 วงกบประตูเฉลียง อลูมิเนียมอบสีด า หรือสีขาว ขนาด 2” x 4” เสริมกรอบ 3 ดา้น 

 วงกบประตูระเบียง อลูมิเนียมอบสีด า หรือสีขาว ขนาด 2” x 4” เสริมกรอบ 3 ดา้น 

 วงกบหนา้ต่าง อลูมิเนียมอบสีด า หรือสีขาว ขนาด 2” x 4” เสริมกรอบ 4 ดา้น 

  วงกบกระทุง้                             อลูมิเนียมอบสีด า หรือสีขาว ขนาด 2” x 4” เสริมกรอบ 4 ดา้น 

 ประต-ูหนา้ต่าง  

 บานประตูหอ้งนอน UPVC กวา้ง 80 x สูง 200 cm. เลือกแบบและสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินบานละ 2,500 บาท) 

 บานประตูหอ้งภายใน UPVC กวา้ง 80 x สูง 200 cm. เลือกแบบและสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินบานละ 2,500 บาท) 

 
บานประตูหอ้งเก็บของใตบ้นัได  

(ถา้มี) 

UPVC กวา้ง 80 x สูง 200 cm. หรือขนาดตามทีร่ะบุในแบบ เลือกแบบและสีไดต้ามมาตรฐาน  

(ราคาไม่เกินบานละ 2,000 บาท) 

 บานประตูหอ้งน ้า ช ัน้บน UPVC กวา้ง 70 x สูง 200 cm. เลือกแบบและสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินบานละ 2,000 บาท) 

 บานประตูหอ้งน ้า ช ัน้ล่าง UPVC กวา้ง 70 x สูง 200 cm. เลือกแบบและสีไดต้ามมาตรฐาน (ราคาไม่เกินบานละ 2,000 บาท) 

 บานประตูเฉลียง อลูมิเนียมอบสดี า หรือสีขาว บานเลื่อนสลบั กระจกสีเขียวใส ความหนา 5 mm. (ขนาดตามที่ระบุในแบบ) 

 บานประตูระเบียง อลูมิเนียมอบสดี า หรือสีขาว บานเลื่อนสลบั กระจกสีเขียวใส ความหนา 5 mm. (ขนาดตามที่ระบุในแบบ) 

 บานหนา้ต่าง                       

 

อลูมิเนียมอบสีด า หรือสีขาว บานเลื่อนสลบั หรือบานเปิด กระจกสีเขียวใส ความหนา 5 mm.  

(ขนาดตามที่ระบุในแบบ) 

 

 บานกระทุง้                             

 

อลูมิเนียมอบสีด า หรือสีขาว บานกระทุง้ กระจกสีเขียวใส ความหนา 5 mm. (ขนาดตามที่ระบุในแบบ) 
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  อุปกรณบ์านประตู-หนา้ต่าง (ราคาไม่เกินชดุละ 300 บาท)   

 บานพบัประตู-หนา้ต่าง สแตนเลสชนิดดา้น ISEO  

 มือจบั สแตนเลสชนิดดา้น ISEO  

 ลูกบิดประตู สแตนเลสชนิดดา้น หวักลม ISEO (เลือกแบบไดต้ามมาตรฐาน)  

  บนัได     

 

โครงสรา้งบนัได    
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบหล่อในที่  

 ตามรายการค านวณมาตรฐานวศิวกรรม (ตามที่ระบุในแบบ) 

 พ้ืนชานพกั บนัไดภายใน ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 ลูกต ัง้ บนัไดภายใน ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 ลูกนอน บนัไดภายใน ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 250 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 Top มือจบั บนัไดภายใน ราวเหล็กกล่อง ทาสีน า้มนั หรือตามที่ระบุในแบบ 

 ราวบนัไดภายใน ฉาบปูนเรียบทาสี (ลาดตามบนัได) หรอืเหล็กกล่อง ทาสีน า้มนั หรือตามที่ระบุในแบบ 

 จมูกบนัไดภายใน (ถา้มี) จมูกบนัได PVC (ราคาไม่เกิน 100 บาท/ม.) 

 ลูกต ัง้ บนัไดภายนอก ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 ลูกนอน บนัไดภายนอก ปูกระเบื้องเซรามิคผิวหยาบกนัลื่น เกรด A (ราคาไม่เกิน 200 บาท/ตร.ม. รวมยาแนว) 

 จมูกบนัไดภายนอก (ถา้มี) จมูกบนัได PVC (ราคาไม่เกิน 100 บาท/ม.) 

 ราวบนัไดภายนอก (ถา้มี) - 

  ระเบียง     

 ราวระเบียง ฉาบปูนเรียบทาสี หรือ เหล็กกล่อง ทาสีน า้มนั หรือตามที่ระบุในแบบ 

 แผงระแนงตกแต่ง เหล็กกล่อง ทาสีน า้มนั หรือตามที่ระบุในแบบ 

  สุขภณัฑ์ (ราคาไม่เกินชดุละ 5,000 บาท)   

 สุขภณัฑ ์ ชุดโถชกัโครก 

 

อุปกรณห์อ้งน า้ 

ชุดอ่างลา้งหนา้, ก๊อกอ่างลา้งหนา้ 

 กระจกเงา, ฝักบวั พรอ้มสายฝักบวั 

 ก๊อกใตฝั้กบวั, ก๊อกเดี่ยวติดก าแพง 

 ที่ใส่สบู่, ที่ใส่กระดาษช าระ 

 สายฉีดช าระ พรอ้มสต๊อปวาลว์เปิด-ปิด 

  ราวแขวนผา้, ตะแกรงกนัช่องระบายน า้ที่พ้ืน 

  งานประปา     

 ท่อเมนประปาภายใน PVC ท่อน า้ไทย ชัน้คุณภาพ หนา 13.5 ขนาด ¾ นิ้ว เดินฝังพ้ืนและผนงั 

 ท่อน า้ดี 

 

PVC ท่อน า้ไทย ชัน้คุณภาพ หนา 13.5 ขนาด ½  นิ้ว เดินฝังพ้ืนและผนงั 

ช่วงสุดทา้ยเป็นอุปกรณข์อ้ต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง 

  
 ท่อน า้ทิ้ง                                 PVC ท่อน า้ไทย ชัน้คุณภาพ หนา 8.5 ขนาด 3 นิ้ว เดินฝังพ้ืนและผนงั 

 ท่อน า้โสโครก PVC ท่อน า้ไทย ชัน้คุณภาพ หนา 8.5 ขนาด 4 นิ้ว เดินฝังพ้ืนและผนงั 

 ท่อระบายอากาศ PVC ท่อน า้ไทย ชัน้คุณภาพ หนา 8.5 ขนาด 2 นิ้ว เดินฝังพ้ืนและผนงั  
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  งานสุขาภิบาล     

 ระบบบ าบดัสิ่งปฏิกูล ถงับ าบดัส าเรจ็รูป (รุ่นตามบริษทัก าหนด) DOS 800 ลิตร จ านวนตามที่ระบุในแบบ 

 ท่อระบายน า้ - 

  งานสี     

 

ผนงัภายใน 
สีน า้อะครีลิก TOA 4 SEASONS (ชนิดดา้น) เลือกสีไดไ้ม่เกิน 3 สี ตามสีมาตรฐาน 

 ทาสีรองพื้นปูนใหม่กนัชื้น 1 รอบ /ทาทบัหนา้ดว้ยสีน า้อะครลีิก 2 รอบ 

 

ผนงัภายนอก 
สีน า้อะครีลิก TOA 4 SEASONS (ชนิดดา้น) เลือกสีไดไ้ม่เกิน 3 สี ตามสีมาตรฐาน 

 ทาสีรองพื้นปูนใหม่กนัชื้น 1 รอบ / ทาทบัหนา้ดว้ยสีน า้อะครีลิก 2 รอบ 

 

ฝ้าภายใน-ภายนอก 
สีน า้อะครีลิก TOA 4 SEASONS (ส าหรบัทาฝ้า) เลือกสีไดต้ามสีมาตรฐาน 

 ทาสีรองพื้นกนัชื้น 1 รอบ / ทาทบัหนา้ดว้ยสีน า้อะครลีิก 2 รอบ 

 วงกบประตู - 

 ไมภ้ายนอก (ถา้มี) ทาสีรองพื้นกนัเชื้อรา 1 รอบ / ทาทบัหนา้ดว้ยสีน า้มนั 2 รอบ เลือกสีไดต้ามสีมาตรฐาน 

 

เหล็ก (ถา้มี)  
ทาสีรองพื้นกนัสนิม 1 รอบ / ทาทบัหนา้ดว้ยสีน า้มนั 2 รอบ เลือกสีไดต้ามสีมาตรฐาน 

 (ส่วนที่มองไม่เห็น ทาเฉพาะสีรองพื้นเทา่นัน้) 

  งานไฟฟ้า     

 ระบบไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้าระบบรอ้ยท่อ PVC สีเหลือง ฝังผนงั และซ่อนบนฝ้าเพดาน  

 สายไฟฟ้า สายเดี่ยว 1x2.5 ตามมาตรฐานการไฟฟ้า (YAZAKI THAI หรือเทียบเท่า) 

 สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร (เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกบัปริมาณงานระบบไฟฟ้า) 

 แผงควบคุมไฟฟ้าภายในบา้น                     (เพ่ิมเติมตามความเหมาะสมกบัปริมาณงานระบบไฟฟ้า) 

 สวิตซไ์ฟฟ้า Panasonic สีขาว ชนิดฝังผนงั จ านวนตามที่ระบุในแบบ (เพ่ิมเติมจุดละ 1,200 บาท) 

 ปล ัก๊ไฟฟ้า Panasonic สีขาว ชนิดฝังผนงั จ านวนตามที่ระบุในแบบ (เพ่ิมเติมจุดละ 1,200 บาท) 

 ส่วนพ่วงสวิตซ ์ Panasonic สีขาว ชนิดฝังผนงั จ านวนตามที่ระบุในแบบ (เพ่ิมเติมจุดละ 900 บาท) 

 งานสวิตช์ Two-Way Panasonic สีขาว ชนิดฝังผนงั จ านวนตามที่ระบุในแบบ (เพ่ิมเติมจุดละ 900 บาท) 

 ดวงโคม                                   ดาวนไ์ลท,์ ไฟก่ิง และโคมไฟ 32 วตัต ์จ านวนตามที่ระบุในแบบ (ราคาไม่เกินชุดละ 300 บาท) 

 เดินสายโทรทศัน์ พรอ้มปล ัก๊เสียบ (เพ่ิมเติมจุดละ 1,500 บาท) 

 เดินสายโทรศพัท์ พรอ้มปล ัก๊เสียบ (เพ่ิมเติมจุดละ 1,500 บาท) 

 งานติดต ัง้เครื่องตดัไฟร ัว่ (RCD) (เพ่ิมเติมชุดละ 1,500 บาท) 

 
เดินสายไฟฟ้า ส าหรบัป๊ัมน า้ และ

เครื่องซกัผา้ พรอ้มเบรคเกอร์ 
(เพ่ิมเติมชุดละ 2,500 บาท) 

 
เดินสายไฟฟ้า ส าหรบั

เครื่องปรบัอากาศ พรอ้มเบรคเกอร์ 

(เพ่ิมเติมจุดละ 2,500 บาท)  

(ไม่รวมงานติดตัง้เครื่องปรบัอากาศ)    

 
เดินสายไฟฟ้า ส าหรบัเครื่องท าน ้าอุ่น 

พรอ้มเบรคเกอร์ 

(เพ่ิมเติมจุดละ 2,500 บาท) 

(ไม่รวมงานติดตัง้เครื่องท าน า้อุ่น)   

  งานก าจดัปลวก     

 

ระบบเดินท่อใตอ้าคาร 
ท่อ HDPE เดินท่อน า้ยาขา้งคานพื้นช ัน้ลา่งพรอ้มอดัน า้ยาเคมีลงดิน 

  จ านวน 2 ครัง้ (ก่อนวางแผ่นพื้นช ัน้ล่าง และก่อนส่งมอบบา้น) 
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  ขอบเขตของงาน     

 1.รบัประกนังานโครงสรา้งบา้น ตามเง่ือนไขที่ก าหนด เป็นเวลา 10 ปี นบัจากวนัที่ส่งมอบบา้น  

 2.รบัประกนัการร ัว่ซึมหลงัคา ตามเง่ือนไขที่ก าหนด เป็นเวลา 5 ปี นบัจากวนัที่ส่งมอบบา้น  

 3.รบัประกนังานปูนฉาบผนงั แกไ้ขรอยรา้ว เก็บรอยแตกลายงา (ถา้มี) 2 ครัง้ใน 1 ปีแรก นบัจากวนัที่ส่งมอบบา้น   

 4.ประสานงาน ย่ืนขออนุญาตก่อสรา้ง ขอเลขที่บา้น โดยลูกคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายตามรายการจา่ยที่เกิดขึ้นจริง 

 5.ประสานงาน ย่ืนขอมิเตอรไ์ฟฟ้า ช ัว่คราวและถาวร โดยลูกคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายตามรายการจา่ยที่เกิดขึ้นจริง 

  6.ประสานงาน ย่ืนขอมิเตอรป์ระปา ชัว่คราวและถาวร โดยลกูคา้เป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายตามรายการจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

   
 

 

รายการที่ไม่ไดร้วมในราคาค่าก่อสรา้งมีดงันี้   

1. งานรัว้บา้นและงานประตูร ัว้บา้น  

2. งานถมดินและงานจดัสวนรอบบา้น 

3. งานเทพ้ืนรอบตวับา้น, เทพ้ืนถนนทางเขา้บา้นที่เกินเขตแนวโรงรถตามแบบก่อสรา้ง 

4. งานวางท่อระบายน า้ทิ้งรอบบา้น 

5. งานวางบ่อพกัท่อระบายน า้ทิ้ง  

6. งานเดินสายเมนไฟฟ้าภายนอกบา้น ต่อเช่ือมเขา้สายไฟฟ้าภายในบา้น  

7. งานเดินท่อเมนประปาภายนอกบา้น ต่อเช่ือมเขา้ท่อประปาภายในบา้น 

8. มิเตอรไ์ฟฟ้าช ัว่คราวและถาวร (ตามเอกสารค่าใชจ้่ายของทางหน่วยงาน) 

9. มิเตอรป์ระปาช ัว่คราวและถาวร (ตามเอกสารค่าใชจ้า่ยของทางหน่วยงาน) 

    10.   เข็มเจาะขนาด 35 ซม. ลึก 21 เมตร (เพ่ิมตน้ละ 15,000 บาท) 

    11.   มุง้ลวด เหล็กดดั และรางน า้ฝน 

    12.   ที่จอดรถ 1 คนั แกไ้ขเป็นหอ้งนอน เพ่ิมเติม 150,000 บาท 

    13.   ที่จอดรถ 2 คนั แกไ้ขเป็นหอ้งนอน เพ่ิมเติม 180,000บาท 

    14.   เพ่ิมเติมพ้ืนที่ใชส้อย ตารางเมตรละ 15,000 บาท 

 

หมายเหตุ    

บริษทั แอทมายดเ์ฮา้ส ์จ ากดั  ขอสงวนสิทธิ์  ในกรณียกเลิกรายการก่อสรา้งและวสัดุ  ไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ หรือ

เปล่ียนแปลงวสัดุอุปกรณ ์ โดยจะหาวสัดุชนิดที่มีคุณภาพใกลเ้คียงกนัไม่วา่จะเนื่องจากเหตุวสัดุขาดตลาดหรือเพ่ือความเหมาะสม  โดย

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้       


