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รายการวัสดุ บ้ านโครงสร้ างเหล็กไม้ เฌอร่ า SMART HOME
โครงสร้ าง
โครงสร้ างบ้ าน
เสาบ้ าน
งานฐานราก
เสาเข็ม

Square Tube Steel Rustproof ตามมาตรฐานบริ ษัทฯ
Square Tube Steel And Rustproof 4''x4''
เท้ าช้ างคอนกรี ตรอบเสาขนาด 30x30 cm ลึก 40 cm สาหรับงานยกพืน้ 60 cm
เท้ าช้ างคอนกรี ตรอบเสาขนาด 30x30 cm ลึก 80 cm สาหรับงานยกพืน้ 1 เมตร - 2.50 เมตร
กรณีพืน้ ที่ปลูกสร้ างโรงเรื อนไม่สามารถลงฐานรากตามที่กาหนดไว้ ข้างต้ น สาเหตุจากสภาพชันดิ
้ น (ให้ ใช้ ตามรายการ
คานวณของทางวิศวกรบริ ษัทกาหนด) โดยจะประเมินตามลักษณะงานที่เกิดขึน้ จริ ง และมีคา่ ใช้ เพิ่มเติม

พืน้
โครงสร้ างพืน้
โครงสร้ างพืน้ ห้ องนา้
ใต้ ถุนบ้ าน

Square Tube Steel Rustproof 3''x1.5'' ระยะตง 50 cm
Square Tube Steel Rustproof 3''x1.5'' โครงถัก 40x60 cm
เทปูนขัดหยาบ ความหนา 10 ซม.
มี

ไม่มี

วัสดุปพ
ู นื ้
วัสดุพนื ้
วัสดุพนื ้ ห้ องนา้

ไม้ พื ้นไฟเบอร์ ซเี มนต์ความหนา 25 mm ลงสี Primer 1 รอบ ลงสีทบั หน้ า 2 รอบ (ยี่ห้อสีทบั หน้ า ตามมาตรฐานบริ ษัทฯ)
ไฟเบอร์ ซเี มนต์เฟลกซี่บอร์ ดความหนา 20 mm ปูกระเบื ้องเซรามิค 12''x12'' เกรด A ราคาไม่เกิน 150 บาท/ตร.ม.

ผนัง
ผนังทั่วไป
ผนังห้ องนา้ ทั่วไป

ไฟเบอร์ ซเี มนต์บอร์ ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตังบนโครงเหล็
้
ก
ไฟเบอร์ ซเี มนต์บอร์ ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ติดตังบนโครงเหล็
้
ก ปูทบั ด้ วยกระเบื ้องเซรามิค 12''x12'' เกรด A
ราคาไม่เกิน 150 บาทต่อตารางเมตร สูง 150 cm เหนืองานกระเบื ้องระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีน ้า Beger Cool

ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานภายใน
ฝ้าชายคาชัน้ บนสุด

ยิปซัม่ บอร์ ด ชนิดธรรมดาหนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีน ้าอะครี ลคิ ชนิดด้ าน
โครงเคร่ า C-line สาเร็ จรู ป ไม่มีไม้ มอบฝ้า
แผ่นฝ้าระบายอากาศไฟเบอร์ ซเี มนต์ ขนาด 60x120 cm ทาสีน ้าอะครี ลคิ ชนิดด้ าน
โครงเคร่ า C-line สาเร็ จรู ป ไม่มีไม้ มอบฝ้า

หลังคา
โครงสร้ างหลังคา
แป

โครงเหล็ก Square Tube Steel and Rustproof ตามมาตรฐานบริ ษัทฯ
GAVALNIZED
กระเบื ้องหลังคาไตรลอน หรื อลอนคู่ หรื อกระเบื ้องยาง พร้ อมแผ่นสะท้ อนความร้ อน

กระเบือ้ งมุงหลังคา

เมทัลชีท ความหนา 0.35 มม. พร้ อมฉนวนกันความร้ อน
กระเบื ้องยาง พร้ อมแผ่นสะท้ อนความร้ อน

ไม้ เชิงชาย
แผ่ นปิ ดกันนก

ไม้ ฝาไฟเบอร์ ซเี มนต์หน้ า 15 cm ความหนา 8 มิล
ปิ ดกันนกพลาสติกสาหรับกระเบื ้องไตรลอน
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รายการวัสดุ บ้ านโครงสร้ างเหล็กไม้ เฌอร่ า SMART HOME
วงกบประตู - หน้ าต่ าง
วงกบประตูส่วนที่เป็ นไม้

วงกบไม้ เนือ้ แข็ง 80x200 cm 2''x4''

ประตู - หน้ าต่ าง
ประตูภายนอก

บาน UPVC แบบตามที่บริ ษัทกาหนด

ประตูภายใน

บาน HDF แบบตามที่บริ ษัทกาหนด

ประตูห้องนา้

วงกบพร้ อมบาน PVC ขนาด 70x200 cm แบบตามมาตรฐานบริ ษัทกาหนด

อุปกรณ์ ประตู - หน้ าต่ าง
กุญแจลูกบิด (ห้ องนอน ห้ องทั่วไป) YALE รุ่ น KN-VCA5127US5 หรื อเทียบเท่า
ลูกบิด (ห้ องนา้ )
บานพับ

YALE รุ่ น KN-VCA5122US32D หรื อเทียบเท่า
YALE รุ่ น B43SSXP3 หรื อเทียบเท่า

สุขภัณฑ์ KARAT สีขาว
โถชักโครก

Kar K-99056X-WK หรื อเทียบเท่า

อ่ างล้ างหน้ า

Kar K-17317X หรื อเทียบเท่า

ขาตัง้ อ่ างล้ างหน้ า

Kar K-173170X หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ กอ็ ก
สายชาระ

ก็อกอ่างล้ างหน้ ากะรัต EC-03-100B-50 หรื อเทียบเท่า
ก็อกฝั กบัว กะรัต EC-03-470-50 หรื อเทียบเท่า
กะรัต BW01-50 หรื อเทียบเท่า

ฝั กบัวสายอ่ อน

กะรัต KS-07-213-50 หรื อเทียบเท่า

พัดลมระบายอากาศ

แบบตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด

บันได
โครงสร้ างบันได
ราวกันตก และลูกกรงบันได
ลูกนอนบันได

โครงเหล็กรู ปพรรณ ตามรายการคานวณมาตรฐานวิศวกรรม
มีฉลุไม้ จริ ง

ไม่มีฉลุไม้ จริ ง

ไม้ พื ้นไฟเบอร์ ซเี มนต์หน้ า 8 นิว้ หนา 25 มม.

ระเบียง
ราวระเบียง

ลูกกรงเหล็กรู ปพรรณ ทาทับด้ วยสีน ้ามัน หรื อระบุในแบบ

งานทาสี (Beger)
สีภายใน

สีน ้าอะครี ลคิ Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้ า 2 เที่ยว

สีภายนอก
สีนา้ มัน

สีน ้าอะครี ลคิ Beger Cool ชนิดกึ่งเงา ทาทับหน้ า 2 เที่ยว

สีกนั สนิม

GOBE หรื อเทียบเท่า

สีทาไม้ พนื ้

Shera Decking Paing หรื อเทียบเท่า

Platong ทาทับหน้ า 2 เที่ยว หรื อเทียบเท่า

งานประปาเฉพาะภายในตัวบ้ าน (ไม่ รวมมิเตอร์ )
ท่ อเมนประปาภายใน

ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2'' CLASS 13.5

ท่ อแยกภายใน

ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1/2'' CLASS 13.5
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งานสุขาภิบาล
ท่ อระบายอากาศ

ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1'' CLASS 8.5

ท่ อโสโครก

ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 4'' CLASS 8.5

ท่ อนา้ ทิง้ ภายในผนัง

ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 1 1/4'' CLASS 8.5

ท่ อนา้ ทิง้ ภายนอกผนัง

ท่อ PVC สีฟ้าขนาด 2'' CLASS 8.5

ระบบเก็บสิ่งปฏิกลู (บ่ อเกรอะ บ่ อซึม) วงซีเมนต์ขนาด 80 cm จานวน 4 วง (บ่อเกรอะ 3 วง, บ่อซึม 1 วง)
FLOOR DRAIN

ขนาด 2''

งานไฟฟ้าเฉพาะภายในตัวบ้ าน (ไม่ รวมมิเตอร์ )
งานไฟฟ้า

เดินฝั งร้ อยท่อ PVC สีเทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปลั๊ก

ฝาเมจิก Chang หรื อเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด

สวิตซ์

Chang หรื อเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด

ปลั๊ก

Chang หรื อเทียบเท่าตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด

ดวงโคม

จุดและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริ ษัทกาหนด

แผงควบคุมไฟฟ้า
หลอดไฟ

CEO หรื อเทียบเท่า
LEO 8 watt มอก. (ยี่ห้อตามมาตรฐานบริ ษัท)
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ขอบเขตของงาน
1. รับประกันโครงสร้ าง 3 ปี ตามเงื่อนไขของบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทให้ สทิ ธิ์ ลกู ค้ าสามารถเลือกสีและลายกระเบื ้อง ได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดเท่านัน้ หากพ้ นระยะเวลาที่กาหนดแล้ ว บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ลายกระเบื ้อง ดังกล่าว
3. เนื่องจากวัสดุกอ่ สร้ างประเภทไม้ เป็ นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลี่ยนสภาพได้ ตามสภาวะแวดล้ อมและอากาศ
4. กรณีสถานที่กอ่ สร้ างไม่มีที่กองวัสดุ และที่พกั คนงาน ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึน้ จากสาเหตุดงั กล่าว ตามความเป็ นจริ ง
หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุไว้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ เทียบเท่าหาก
ไม่สามารถหาวัสดุและ อุปกรณ์ที่ระบุไว้ ในท้ องตลาดได้
5. ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า ที่ทมี ช่างใช้ หน้ างานอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้ า
รับทราบโดยทั่วกัน

ลงชื่อ ………………....……………. ผู้ว่าจ้ าง
(……...........……….......…..........….)

ลงชื่อ ………………...........…………. ผู้รับจ้ าง
(……...........…………..…..........….)

