
        

 

โครงสร้าง

โครงสร้างพืน้

โครงสร้างพืน้ห้องน า้

วัสดุพืน้

วัสดุพืน้ห้องน า้

ผนังทั่วไป

ฝ้าเพดานภายใน

โครงสร้างหลังคา

แป

ไม้เชิงชาย

GAVALNIZED

              กระเบือ้งหลงัคาไตรลอน หรือลอนคู่ พร้อมแผน่สะท้อนความร้อน 

              เมทลัชีท ความหนา 0.35 มม. พร้อมฉนวนกนัความร้อน

ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 15 cm ความหนา 8 มิล

โครงเคร่า C-line ส าเร็จรูป  ไมมี่ไม้มอบฝ้า 

โครงเคร่า C-line ส าเร็จรูป  ไมมี่ไม้มอบฝ้า 

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 มม. รอยตอ่ระหวา่งแผน่ฉาบเรียบ ทาสนี า้อะครีลคิชนิดด้าน 

ฝ้าทบีาร์  โครงเคร่า C-line ส าเร็จรูป  ไมมี่ไม้มอบฝ้า

โครงเหลก็รูปพรรณขนาดตามรายการค านวณมาตรฐานวศิวกรรม  ชบุสกีนัสนิม

ฝ้าเพดาน

หลังคา

ไม้พืน้ไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา  25 mm  ลงส ีPrimer  1  รอบ  ลงสทีบัหน้า (Decking  Paing) 2 รอบ

ไฟเบอร์ซีเมนต์เฟลกซ่ีบอร์ดความหนา  20 mm  ปกูระเบือ้งเซรามิค 12''x12'' เกรด A ราคาไมเ่กิน 150 บาท/ตร.ม.

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ตดิตัง้บนโครงเหลก็รูปพรรณ C 3''  

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดขนาด 120x240 cm หนา 6 มิล ตดิตัง้บนโครงเหลก็รูปพรรณ C 3'' ปทูบัด้วยกระเบือ้งเซรามิค 12''x12'' 

ผนังห้องน า้ทั่ วไป เกรด  A ราคาไมเ่กิน 150 บาทตอ่ตารางเมตร  สงู 30 cm  เหนืองานกระเบือ้งระหวา่งแผน่ฉาบเรียบ ทาสนี า้ Beger Cool 

ชนิดกึ่งเงา

ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา 4 มม. ทาสนี า้อะครีลคิชนิดด้าน 

ฝ้าเพดานภายนอก

ฝ้าชายคาชัน้บนสุด

ใต้ถุนบ้าน

โครงสร้าง
Square tube steel  and  Rustproof  (มอก.)

                  เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm  หนา 40 cm  ส าหรับงานยกพืน้  60 cm

                  เท้าช้างคอนกรีตรอบเสาขนาด 30x30 cm  หนา 80 cm  ส าหรับงานยกพืน้  1 เมตร - 2.50  เมตร

กรณีพืน้ที่ปลกูสร้างโรงเรือนไมส่ามารถลงฐานรากตามที่ก าหนดไว้ข้างต้น สาเหตจุากสภาพชัน้ดนิ (ให้ใช้ตามรายการ

วัสดุปพูืน้

ผนัง

              มี                                            ไมมี่

    

รายการวัสดุ MOBILE HOME (Standard  แบบ 1 ชัน้และใต้ถุนสูง ตัง้แต่ 1 เมตร - 2.50 เมตร)

                 บริษัท บ้านไทยโฮม จ ากัด
1/231 หมูบ้่าน เวนิส ดี ไอริส ซอยวชัรพล 2/7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน

กทม. 10220

โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 3''x1.5''  โครงถกั  40x60 cm  ชบุสกีนัสนิมทัง้ภายในและภายนอก

งานฐานราก

เสาเข็ม
ค านวณของทางวศิวกรบริษัทก าหนด)  โดยจะประเมินตามลกัษณะงานที่เกิดขึน้จริงมีคา่ใช้เพ่ิมเตมิ

พืน้

โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ 3''x1.5''  ระยะตง  50 cm  ชบุสกีนัสนิมทัง้ภายในและภายนอก

เทปนูขดัหยาบ ความหนา 10 cm

กระเบือ้งมุงหลังคา



แผ่นปิดกันนก

วงกบประตสู่วนที่เป็นไม้

วงกบประต-ูหน้าต่าง ส่วนที่เป็นอลูมิเนียม

ประตภูายนอก

ประตภูายใน

ประตหู้องน า้

 หน้าต่างบานเล่ือน / บานกระทุ้ง/ บานเปิด

กระจกห้องทั่วไป

กุญแจลูกบดิ (ห้องนอน  ห้องทั่วไป)

ลูกบดิ (ห้องน า้)

บานพับ

โถชักโครก

สายช าระ

ฝักบวัสายอ่อน

พัดลมระบายอากาศ

โครงสร้างบนัได

            มีฉลไุม้จริง                                             ไมมี่ฉลไุม้จริง

ลูกนอนบนัได

ราวระเบยีง

สีภายใน

สีภายนอก

สีน า้มัน

สีกันสนิม

สีทาไม้พืน้

ท่อเมนประปาภายใน

วงกบประตู - หน้าต่าง

GOBE  หรือเทยีบเทา่

Shera  Decking Paing  หรือเทยีบเทา่

ทอ่ PVC  สฟ้ีาขนาด 1/2''  CLASS  13.5

งานประปาเฉพาะภายในตัวบ้าน  (ไม่รวมมิเตอร์)

โครงเหลก็ชบุสกีนัสนิม ทาทบัด้วยสนี า้มนั

ไม้พืน้ไฟเบอร์ซีเมนต์หน้า 8 นิว้  หนา 25 มม.

ลกูกรงเหลก็ชบุสกีนัสนิม  ทาทบัด้วยสนี า้มนั หรือระบใุนแบบ

สนี า้อะครีลคิ  Beger Cool  ชนิดกึ่งเงา  ทาทบัหน้า  2  เที่ยว 

สนี า้อะครีลคิ  Beger Cool  ชนิดกึ่งเงา  ทาทบัหน้า  2  เที่ยว 

Platong  ทาทบัหน้า 2 เที่ยว หรือเทยีบเทา่

ระเบยีง

งานทาสี  (Beger)

ราวกันตก  และลูกกรงบนัได

YALE  รุ่น  B43SSXP3  หรือเทยีบเทา่

Kar  K-99056X-WK  หรือเทยีบเทา่

กะรัต  BW01-50  หรือเทยีบเทา่

กะรัต  KS-07-213-50  หรือเทยีบเทา่

แบบตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด

โครงเหลก็ชบุสกีนัสนิม  ทาทบัด้วยสนี า้มนั  ตามรายการค านวณมาตรฐานวศิวกรรม

บนัได

สุขภณัฑ์

ปิดกนันกพลาสตกิส าหรับกระเบือ้งไตรลอน

ประตู - หน้าต่าง

กระจกเขียวตดัแสง  หรือสชีา ความหนา 5 มม.

วงกบไม้เนือ้แข็ง  80x200 cm  2''x4''

อลมิูเนียมสอีล ู อบขาว  หรือสชีา  ความหนา 1.2 มม  กว้าง 4''

บาน  UPVC  ชนิดมีลกูฟัก บานทบึสขีาว หรือ อลมิูเนียมตามที่ระบใุนแบบ

บาน  HDF   แบบตามที่บริษัทก าหนด

YALE  รุ่น  KN-VCA5127US5  หรือเทยีบเทา่

YALE  รุ่น  KN-VCA5122US32D  หรือเทยีบเทา่

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง

อลมิูเนียมสอีล ูอบขาว หรือสชีา  ความหนา 1.2 มม  กว้าง 4''

วงกบพร้อมบาน PVC ขนาด 70x200 cm  แบบตามมาตรฐานบริษัทก าหนด

รายการวัสดุ MOBILE HOME (Standard  แบบ 1 ชัน้และใต้ถุนสูง ตัง้แต่ 1 เมตร - 2.50 เมตร)



ท่อแยกภายใน

ท่อระบายอากาศ

ท่อโสโครก

ท่อน า้ทิง้ภายในผนัง

ท่อน า้ทิง้ภายนอกผนัง

FLOOR  DRAIN

งานไฟฟ้า

กรอบสวิตซ์ - กรอบปล๊ัก

สวิตซ์

ปล๊ัก

ดวงโคม

แผงควบคุมไฟฟ้า

หลอดไฟ

ลายกระเบือ้ง ดงักลา่ว

                                     ลงช่ือ                                                 ผู้ วา่จ้าง           ลงช่ือ                      ผู้ รับจ้าง

ไมส่ามารถหาวสัดแุละ อปุกรณ์ที่ระบไุว้ในท้องตลาดได้

รับทราบโดยทั่วกัน

                                           ( ………………………………. )           ( ………………………………. )

1. รับประกนัโครงสร้าง 3 ปี ตามเง่ือนไขของบริษัทฯ

2. บริษัทให้สทิธ์ิลกูค้าสามารถเลอืกสแีละลายกระเบือ้ง ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้ หากพ้นระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืก

3. เน่ืองจากวสัดกุอ่สร้างประเภทไม้เป็นวสัดธุรรมชาต ิจงึสามารถเปลี่ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ

4. กรณีสถานที่กอ่สร้างไมมี่ที่กองวสัด ุและที่พกัคนงาน ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จากสาเหตดุงักลา่ว ตามความเป็นจริง

หมายเหต ุ:  รายการวสัดแุละอปุกรณ์ที่ระบไุว้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  โดยใช้วสัดแุละอปุกรณ์ที่มีคณุภาพ เทยีบเทา่หาก

Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

จดุและแบบดวงโคม ตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนด

CEO  หรือเทยีบเทา่

LEO  8  watt  มอก. (ตามมาตรฐานบริษัท)

ขอบเขตของงาน

ทอ่ PVC  สฟ้ีาขนาด  1  1/4''  CLASS  8.5

ทอ่ PVC  สฟ้ีาขนาด  2''  CLASS  8.5

ขนาด  2''

เดนิฝังร้อยทอ่ PVC สเีทา สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

ฝาเมจิก Panasonic ตามแบบมาตรฐานบริษัท

งานไฟฟ้าเฉพาะภายในตัวบ้าน (ไม่รวมมิเตอร์)

ทอ่ PVC  สฟ้ีาขนาด 1/2''  CLASS  13.5

ทอ่ PVC  สฟ้ีาขนาด  1''  CLASS  8.5

ทอ่ PVC  สฟ้ีาขนาด  4''  CLASS  8.5

รายการวัสดุ MOBILE HOME (Standard  แบบ 1 ชัน้และใต้ถุนสูง ตัง้แต่ 1 เมตร - 2.50 เมตร)

งานสุขาภบิาล








