
 โครงสร้าง

 ภายใน

 เฉลียง, ระเบียง, ห้องนํ �า

 ที�จอดรถ

 ซักล้าง, ทางเดนิ

 ระดับพื �น

ชั�นบน

 โถงชั �นบน, ห้องนอน, ห้องพระ, ห้องพักผ่อน

 (ถ้ามี), ห้องทาํงานชั �นบน (ถ้ามี) 

ชั�นล่าง

 โถงชั �นล่าง, ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน,

 ห้องอาหาร, ส่วนเตรียมอาหาร, ห้องครัว,

 ห้องนอนชั �นล่าง (ถ้ามี), ห้องทาํงานชั �นล่าง

 (ถ้ามี) 

 ห้องนํ �า, ห้องนํ �าแม่บ้าน (ถ้ามี)

 เฉลียง, ระเบียง, บันไดที�เฉลียง,

 บันไดที�จอดรถ

 ซักล้าง

 ทางเดนิ, ที�จอดรถ

 ผนังห้องนํ �าทั�วไป

กระเบื �องเซรามิค เกรด A  (ราคา 250 บาท/ตร.ม. ไม่จํากดัขนาด) พร้อมบวัเชิงผนงัสําเร็จรูป

 "CONWOOD" ลายคลาสิค กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนํ �าอะครีลิค
 ห้องแม่บ้าน (ถ้ามี), ห้องเกบ็ของ (ถ้ามี)

 กระเบื �องเซรามิค เกรด A  (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากดัขนาด)  สงูชนฝา้เพดาน

 เจาะอดัฉีดนํ �ายาปอ้งกนัปลวกรอบคานคอดินภายในชั �นลา่ง พร้อมพ่นนํ �ายาบริเวณใต้อาคาร

 ภายหลงับ้านเสร็จจะอดัฉีดนํ �ายารอบบ้าน 1 เมตร  รับประกนั 3 ปี  โดยบริษัท ซี ซี เอส จํากดั

 พื �นคอนกรีตเสริมเหลก็หลอ่ในที? (ON GROUND)

 พื �นไม้ลามิเนต ความหนา 8 มม.พร้อมบวัเชิงผนงัสําเร็จรูป (ราคา 480 บาท/ตร.ม.)

 "CONWOOD" ลายคลาสิค กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนํ �าอะครีลิค

 

 กระเบื �องเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากดัขนาด) พร้อมบวัเชิงผนงัสําเร็จรูป

ผนัง

 ผนังทั�วไป

 คอนกรีตมวลเบา  ความหนา 7.5 ซ.ม.  ฉาบปนูเรียบ   และฉาบแต่งพิเศษด้วย  ACRYLIC

 SKIM  COAT  ภายนอกกรุทบัด้วยหินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรือไม้ฝาสําเร็จรูป

 เฉพาะบางสว่นของบ้านบางแบบ

 พื �นคอนกรีตเสริมเหลก็หลอ่ในที?  (ON GROUND)

 พื �นภายในบ้านชั �นลา่งโดยทั?วไป สงูกว่าระดบัดินในที? 50 ซม. หรือตามที?ระบใุนแบบ

วัสดุปูพื�น

 คอนกรีตเสริมเหลก็ผิวขดัมนั  เว้นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นํ �าบริเวณสว่นที?ติดอาคาร

 คอนกรีตเสริมเหลก็ผิวปาดเรียบ เว้นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นํ �าบริเวณสว่นที?ติดอาคาร

กระเบื �องเซรามิค เกรด A  (ราคา 250 บาท/ตร.ม. ไม่จํากดัขนาด) 

 

 ระบบกาํจัดปลวก

พื�น

 แผ่นพื �นสําเร็จรูปอดัแรง ผกูเหลก็เสริมพร้อมเทคอนกรีตทบัหน้า

 พื �นคอนกรีตเสริมเหลก็หลอ่บนคาน (ON BEAM)

                    บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บวิเดอร์  จาํกัด
สาํนักงานใหญ่ :  เลขที' 8  ถนนอ่อนนชุ 46  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250    โทร. 0-2721-3999

รายการวัสดุ   SHB 1

โครงสร้าง 

 คอนกรีตเสริมเหลก็  ระบบโครงสร้างสําเร็จรูป

 ฐานราก
 คอนกรีตเสริมเหลก็อดัแรงรูปตวัไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม.

(จํานวนตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม)
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 โครงสร้างหลังคา

 แป

 ไม้เชิงชาย, ไม้ทบัเชิงชาย

 ตะเข้ราง

 วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที�เป็นไม้

ประตู

 ประตูภายนอก (จอดรถ)

 ประตูภายนอก (ครัว, แม่บ้าน) (ถ้ามี)

 ประตูห้องเกบ็ของ (ถ้ามี)

 ประตูห้องนอน, ห้องทาํงาน (ถ้ามี) , ครัว

 ประตูห้องนํ �า

 - แผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG (ตามรุ่นที?บริษัทฯ กําหนด)วางบนแปของหลงัคาสว่นใช้สอย

 ภายในชั �นบนและชั �นลา่ง สําหรับหลงัคา CPAC  MONIER ( ยกเว้นที?จอดรถและกนัสาด )
 ระบบป้องกันความร้อน

 กระเบื �องมุงหลังคา 

 CPAC   MONIER     สีเทาปีกนางนวล, นํ �าตาลโอ๊คแดง, แดงกหุลาบ ,อิฐอําไพ

บ้านบางแบบใช้หลงัคากระเบื �องลอนเลก็ตราโอฬาร สีปนูธรรมชาติ (ตามที?ระบใุนแบบ)

 รางสงักะสีสําเร็จรูป ของ SCG ( ตามรุ่นที?บริษัทฯ กําหนด )

ประต ู- หน้าต่าง  (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กดัด)

 ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้าบ้าน
บานเลื?อนอลมิูเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา 1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื?อนไม่เสริมวงกบ)

หรือตามที?ระบใุนแบบ

 บาน HDF ทาสีนํ �ามนั ทั �งภายในและภายนอก 

 วงกบพร้อมบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟัก 

 บานไม้เนื �อแข็ง มีเกลด็ไม้ระบายอากาศ  ทาสีนํ �ามนั ทั �งภายในและภายนอก

บานไม้เมลามีนสําเร็จรูป iDOOR Premium Series 6  "LEOWOOD" 

 วงกบพร้อมบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟักและเกลด็ระบายอากาศ  

 ไม้สําเร็จรูป CONWOOD

วงกบประต ู- หน้าต่าง

 ไม้สําเร็จรูป  "LEOWOOD"   ขนาด 2" x  4" ทาสีนํ �ามนั   ยกเว้นห้องเก็บของเป็นไม้เนื �อแข็ง

 วงกบประตู - หน้าต่างส่วนที�เป็นอลูมิเนียม
 อลมิูเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา 1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื?อนไม่เสริมวงกบ)

พร้อมซบัวงกบ (เฉพาะผนงัภายในเท่านั �น)

บ้านบางแบบใช้หลงัคาเมทลัชีทเคลือบอลซิูงค์หนา 0.47 มม. กรุฉนวน PE หนา 5 มม. ใต้แผ่น  

วสัดอุปุกรณ์และการมงุตามมาตรฐานผู้ผลิต (ตามที?ระบใุนแบบ)

 - ติดตั �งฉนวนกนัความร้อนตราช้าง STAY COOL หนา 3"  ที?ฝา้เพดานภายในชั �นบน

สําหรับหลงัคากระเบื �องลอนเลก็และหลงัคาเมทลัชีท

 ฝ้าเพดานห้องนํ �า
 ยิบซั?มบอร์ด ชนิดทนความชื �น หนา 9 มม.   รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ   ทาสีนํ �าอะครีลิค

 โครงเคร่า GALVANIZED  ไม่มีไม้มอบฝา้

หลังคา

 โครงเหลก็ ขนาดตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม  ชบุสีกนัสนิม ไม่ทาสีนํ �ามนัทบั

 GAVALNIZED

 ฝ้าเพดานภายนอก
 ยิบซั?มบอร์ด ชนิดทนความชื �น หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ  ทาสีนํ �าอะครีลิค

 โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้มอบฝา้

 ฝ้าชายคาชั �นบนสุด
สมาร์ทบอร์ดของ SCG  เซาะร่อง 3 "  ระบายอากาศ หนา 4 มม. ทาสีนํ �าอะครีลิค

โครงเคร่า GALVANIZED  พร้อมกรุตาข่ายกนัแมลง มีไม้มอบฝา้

ฝ้าเพดาน

 ฝ้าเพดานภายในชั �นล่าง
 ยิบซั?มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ  ทาสีนํ �าอะครีลิค

 โครงเคร่า GALVANIZED   ไม่มีไม้มอบฝา้

 ฝ้าเพดานภายในชั �นบน
 ยิบซั?มบอร์ด ชนิดมีฟอยด์กนัความร้อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ  ทาสีนํ �าอะครีลิค

 โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอบฝา้
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หน้าต่าง

 กระจกห้องทั�วไป

 กระจกห้องนํ �า

 กุญแจลูกบดิ  / มือจับ  (เฉพาะห้องนอน,

 ห้องทั�วไป)

 กุญแจลูกบดิ  /  มือจับ  (เฉพาะห้องนํ �า)

 บานพับ

 กลอน

 ขอรับขอสับ

 มือจับ (ประตูห้องเกบ็ของ)

 กันชนแม่เหล็กกันกระแทก ( ห้องทั�วไป )

 กันชนลูกยางกันกระแทก ( ห้องนํ �า )

 มือจับล็อกบานกระทุ้ง ( ใช้มือจับ+กลอน ) 

 บานเกล็ด  (ดูแบบประกอบ)

ห้องนํ�าชั�นล่าง - บน

 โถชักโครก

 อ่างล้างหน้า (ดูแบบประกอบ)

 หิ �งวางของ

 ที�วางสบู่

 ที�ใส่กระดาษชาํระ

 ฝักบัว

 สายฉีดชาํระ

 ราวแขวนผ้า

 กระจกเงา

 ตะแกรงดักกลิ�น

ห้องนํ�าแม่บ้าน (ถ้ามี)

 โถชักโครก

 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน (ถ้ามี) 

 (ดูแบบประกอบ)

CT 640Z1 (HM)  พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"

P11005

C 013 (ไม่รวมขาตั �ง) +  ก๊อกอ่างล้างหน้า PM180A (HM)

PM055

MM004#B

 อุปกรณ์ก๊อกนํ �า

 ก๊อกใต้ฝักบวั  CT 170C6

 ห้องครัวและลานซกัล้าง  ก๊อกนํ �าชบุโครเมียม ½"  ตามท้องตลาด

 ก๊อกสนามก้านจบัสีแดงมีที?สวมสายยาง

CT035

 C1881

 C014+ขาตั �ง C420+ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1113A

PM056

P97 (HM) ราวแขวนฝักบวั PM089 พร้อมวาล์วเปิดปิด CT372A

 CT993K#CR(HM)

 ARCH No. 100  NS

 ARCH No. 115  SS 

สขุภัณฑ์ COTTO สีขาว

M057 (HM)

SOLEX NO.4275 SS

 NAGOYA  No. SSP-05-UQ-SS

 NAGOYA  No. SSP-65-UQ-SS 

  ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส

  ARCH No. 770-6" สีสแตนเลส 

  ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สีสแตนเลส 

 บานเลื�อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง
อลมิูเนียมอบสีขาว  (POWDER COATED)  หนา 1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลื?อนไม่เสริมวงกบ)

หรือตามที?ระบใุนแบบ

 กระจกเขียวตดัแสง  ความหนา 5 มม.

 กระจกเขียวขดัฝา้  ความหนา 5 มม.

อุปกรณ์ประต ู- หน้าต่าง
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 ฝักบัวสายอ่อน

 สายฉีดชาํระ

 ที�วางสบู่

 ที�ใส่กระดาษชาํระ

 กระจก, หิ �ง และราวแขวนผ้า

 อุปกรณ์ก๊อกนํ �า

 ตะแกรงดักกลิ�น

 โครงสร้างบันได

 เสา, ราวบันได, ราวกันตก  และลูกกรงบันได

 ลูกนอนบันได

ราวระเบียง

 สีภายใน 

 สีภายนอก

 สีนํ �ามัน 

 สีกันสนิม 

 ผิวเหล็ก (ราวระเบียง)

 ท่อเมนประปาภายใน

 ท่อแยกภายใน

 ท่อระบายอากาศ

 ท่อโสโครก 

 ท่อนํ �าทิ �ง

 บ่อดักไขมัน

 FLOOR  DRIAN 

 ROOF  DRIAN  ขนาด 2"

 ท่อ PVC สีฟ้า  ขนาด  2"  CLASS 8.5

บอ่สําเร็จรูป DOS LIFE  รุ่น GTK-C40/U  ของบริษัท ธรรมสรณ์  จํากดั  จํานวน 1 จดุ ที?บริเวณครัว

 ระบบบาํบัดสิ�งปฏกูิล
 ถงัชีวอนามยั DOS LIFE  รุ่น CHAMP ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากดั ชนิดไม่เติมอากาศ

 ขนาดและจํานวนตามที?ระบใุนแบบ

 ขนาด 2"

 ท่อระบายนํ �าภายนอกอาคาร

 ท่อซีเมนต์ใยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6"  วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร   จากบอ่นํ �าทิ �งของ

 ตวับ้านต่อเชื?อมทางระบายนํ �าสาธารณะที?หน้าบ้าน  (ฝั?งเดียวกบัตวับ้าน)  มีบอ่พกัสําเร็จรูป

 ขนาด  0.30 x 0.40 ม. แต่ไม่เกิน 3 บอ่ (ตามที?ระบใุนแบบ)

 ท่อ PVC สีฟ้า  ขนาด  1" CLASS 8.5

 ท่อ PVC สีฟ้า  ขนาด  4" CLASS 8.5

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)

 ท่อ PVC สีฟ้า  ขนาด  3/4"  CLASS 13.5

 ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด  1/2"  CLASS 13.5

งานสขุาภิบาล  

ทาสีรองพื �นกนัสนิม 1 ครั �ง ทาสีนํ �ามนั JOTA GLOSS  (สว่นที?มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพื �น)

 ท่อ PVC สีฟ้า  ขนาด  3/4"  CLASS 13.5 ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตวับ้านวางยาวตามจริง

 แต่ไม่เกิน 15 เมตร วดัจากจดุที?ออกจากตวับ้าน (ต่อเชื?อมมาตรนํ �าประปา)

งานทาสี 

 HUNTER

 สีนํ �าอะครีลิค  JOTUN ESSENCE INTERIOR MATT ทาทบัหน้า 2 เที?ยว

 สีนํ �าอะครีลิค  JOTUN ESSENCE TOUGH SHIELD MATT ทาทบัหน้า 2 เที?ยว

 สีนํ �าอะครีลิค JOTA GLOSS ทาทบัหน้า 2 เที?ยว

 ไม้เนื �อแข็ง (ขนาดตามแบบ) ทาแชลแลควาณิช

ไม้เนื �อแข็ง  ขนาด 1  1/2" x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาแชลแลควาณิช ไม่มีไม้บงัขั �น

ระเบียง

 ราว และลกูกรงเหลก็ทาสีนํ �ามนั

C 815

PM 901

ก๊อกคอสั �น รุ่น AE-402

CT 640Z1  (HM) พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"

บันได

 โครงเหลก็  ตามรายการคํานวณมาตรฐาน วิศวกรรม

S71#WH(HM) พร้อมวาล์วเปิดปิด PM1025Q28

CT993K#CR(HM)

C 834

 ท่อเมนประปาภายนอก
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รายการวัสดุ   SHB 1

ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน

สวิทซ์ - ปลัMก   (BTICINO)

เบรคเกอร์กันไฟดูด

แผงควบคุมไฟฟ้า 

เดนิสายไฟฟ้าสาํหรับเครื�องปรับอากาศ

เดนิสายไฟฟ้าสาํหรับเครื�องทาํนํ �าอุ่น

เดนิสาย TV

เดนิสาย TEL

 1. งานถนน ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ  ตามแบบเซน็ต์สัญญาที�ลูกค้าทาํการเพิ�ม-ลด

 2. รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตามเงื�อนไขของบริษัทฯ

 3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ทั�วไป 1 ปี ตามเงื�อนไขของบริษัทฯ

 4. บริษัทฯ ให้สิทธิYลูกค้าสามารถเลือกสีกระเบื �อง ได้ภายในระยะเวลาที�กาํหนดเท่านั �นหากพ้นระยะเวลาที�กาํหนดแล้ว  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิYในการเลือกสีกระเบื �องดังกล่าว

 5. เนื�องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาต ิ จงึสามารถเปลี�ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ

 6. กรณีสถานที�ก่อสร้างไม่มีที�กองวัสดุ และที�พักคนงาน  ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ �นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง

 7. สถานที�ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ �นไป เข้าถงึสะดวก หากสถานที�ก่อสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าจะต้อง

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที�เกดิขึ �นจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็นจริง
      
หมายเหตุ  :    รายการวัสดุและอุปกรณ์ที�ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิYที�จะเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที�มี

คุณภาพเทยีบเท่าหากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที�ระบุไว้ในท้องตลาดได้

 จํานวน 2 จดุ

ขอบเขตของงาน

ตามแบบ

รุ่น MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จํานวนและตําแหน่งการติดตั �งตามแบบ พร้อมติดตั �งสายดิน

 BTICINO

 จํานวน 2 จดุ

 จํานวน 2 จดุ

 จํานวน 2 จดุ

 จํานวน 2 จดุ

งานไฟฟ้า  (ไม่รวมมิเตอร์และดวงโคม)

สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร วดัจากจดุที?ออกจากตวับ้าน (ต่อเชื?อมหลงัมิเตอร์

ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)

  เดินลอยตีกิqบ สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE,

  THAI YAZAKI  หรือเทียบเท่า )
งานไฟฟ้า
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