
 

 

 

 

งานฐานราก    

ฐานรากของบ้านเป็นสิ�งที�ให้ความมั�นคง และแข็งแรงแก่ตวับ้าน จงึเลือกใช้เสาคอนกรีตอดัแรงคณุภาพสงูที�ได้

มาตรฐานวิศวกรรม งานเขม็เจาะใช้คอนกรีตทนซนัเฟสของ CPAC และเสริมเหลก็มอก.ยาวตลอดแนวเสาเข็ม โดยมีทีมวศิวกร 

คํานวณ,ตรวจสอบ และควบคมุคณุภาพในการเลือกใช้เป็นอยา่งดีตามหลกัวิชาการ 

�� โครงสร้าง และระบบหลังคา 

 � เพื�อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ฐานราก ตอม่อ เสา และคาน ที�มีผลต่อความปลอดภยัของผู้อยู่อาศยั เราจงึ

พิถีพิถนัในทุก ๆ กระบวนการทํางานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นงานตั 5งศนูย์เสา, งานผกูเหล็กเสริมคอนกรีต, งานเข้าแบบหล่อ

คอนกรีต, งานเทคอนกรีต, งานบ่มคอนกรีต ฯลฯ โดยเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จ และเหล็ก มอก. จากโรงงานใหญ่ที�มีคณุภาพ   

 � โครงหลงัคา ทําหน้าที�รับนํ 5าหนกัวสัดมุงุหลงัคา นอกจากมีการเชื�อมต่อหรือเกาะยดึอย่างแข็งแรง ยงัต้องมีความ

คงทนต่อสภาพดนิฟ้าอากาศตามกาลเวลาที�ผ่านไป เราใช้โครงหลงัคากึ�งสําเร็จรูป ที�ทนทานต่อการเกดิสนิมของ EASY 

TRUSS โดยมีวิศวกรเป็นผู้ออกแบบโครงถกัด้วยโปรแกรมที�มีความแม่นยําสงู และผลติในระบบอตุสาหกรรมที�ได้มาตรฐาน 

 � วสัดมุงุหลงัคา* เราเลือกวัสดทีุ�สอดคล้องกบัสไตล์บ้าน โดยเน้นกระเบื 5องหลงัคาคอนกรีต* และกระเบื 5องหลงัคา

เซรามิก ของSCG  อาทิ กระเบื 5องหลงัคาคอนกรีต รุ่นซีแพค, กระเบื 5องหลงัคาคอนกรีต รุ่นนิวสไตล์,กระเบื 5องหลงัคาคอนกรีต 

รุ่นเพรสทีจ, กระเบื 5องหลงัคาเซรามิก รุ่นเอก็ซ์เซลลา่ ติดตั 5งโดยช่างผู้มีความชํานาญในการมงุหลงัคาเพื�อให้การยดึเกาะ

แข็งแรง 

นอกจากนี 5 เราคํานึงถงึการป้องกนัความร้อนจากหลงัคา จงึเลือกใช้ฉนวนกนัความร้อนใต้หลงัคา * ของSCGให้กบับ้านทุกหลงั   

��ระบบพื �น  

 � โครงสร้างของพื 5น ต้องมีความแข็งแรงและความคงทน เพราะพื 5นต้องรับนํ 5าหนกัสิ�งของต่างๆ ไม่วา่จะเป็น ตู้  เตียง 

โต๊ะ หรือตู้ เซฟ บางจดุต้องรับนํ 5าหนกัมากถึงร้อยกโิลกรัมต่อตารางเมตร โฟร์พฒันาจงึเลือกใช้รูปแบบโครงสร้างพื 5น และชนิด

ของพื 5น ตามความเหมาะสมของแตล่ะพื 5นที�การใช้งาน อาทิ พื 5นที�โรงจอดรถ,พื 5นชั 5นล่าง เป็นพื 5น ON BEAM หรือบางส่วนเป็น

ระบบพื 5นสําเร็จรูป Hollow Core โดยใช้ผลติภณัฑ์สําเร็จรูปของ SCG 

 � วสัดปุพืู 5น การเลือกใช้วสัดปุพืู 5นที�เหมาะสมและมีคณุภาพ นอกจากจะทําให้บ้านสวยงามแล้ว ยงัทําให้มีอายกุาร

ใช้งานที�ยาวนาน การดูแลรักษาง่าย โฟร์พฒันาคดัสรรวสัดผุิวพื 5น * ที�มีคณุภาพสงู และเหมาะกบัสไตล์บ้าน เชน่ ไม้พื 5น และ

ปาร์เก้ เน้นใช้ไม้มะคา่ เกรดเอ เคลือบผวิด้วยเครมเกส หรือยริูเทน  หรือวสัดุปพืู 5นสําเร็จรูป เชน่ ลามิเนต, เอนจเินียร์วดู,พื 5น

กระเบื 5องเซรามิก เกรดเอ เป็นต้น 

 ��งานก่อผนัง 

 � งานก่ออฐิ บริษัทฯเลือกใช้อิฐมอญ, อิฐมวลเบา EKO BLOCK ขึ 5นอยู่กบั Series ของบ้าน มีการเสริมเอ็น คสล.

ตามส่วนต่างๆของผนงัอย่างเหมาะสม เพื�อลดการแตกร้าวของปนูฉาบ ที�เกิดจากการหดตวัของไม้วงกบและวสัดตุ่างชนิดกนั 



 

 

 

โดยใช้ปนูก่อสําเร็จรูปตราเสือ 

 � งานฉาบปนูเลือกใช้ปนูฉาบ ที�เป็นปนูผสมเสร็จตราเสือ มีคณุภาพการยดึเกาะสูง ได้มาตรฐานจาก SCG โดยโฟร์

พฒันามีชา่งฉาบปนูฝีมือดีโดยเฉพาะ ทํางานละเอียดโดยเริ�มจบัปุ่ มจบัเฟี5ยม หาแนวฉาบให้ได้ระดบัก่อนในทุกขั 5นตอน แล้วจงึ

ทําการฉาบด้วยความพิถีพิกนั  

�� วงกบ-กรอบบาน  

วสัดทีุ�เลือกใช้มีหลายประเภท *  อาทิ อลมูิเนียม, UPVC, ไม้เนื 5อแขง็ หรือวสัดทุดแทนธรรมชาติ โดยอปุกรณ์บานประต-ู

หน้าต่าง ใช้อปุกรณ์สแตนเลสทั 5งหมด  

 ��สุขภณัฑ์ 

โฟร์พฒันา เลือกใช้สขุภณัฑ์ภายในห้องนํ 5าที�ให้ความสะดวกสบาย สร้างสขุอนามยัที�ดี โดยคํานึงถงึรูปลกัษณ์  และคณุสมบตัิ

การใช้งาน ที�สําคญัเป็นผลิตภณัฑ์ที�ได้รับการยอมรับในคณุภาพ ได้แก ่ผลิตภณัฑ์ American Standard และ COTTO , 

อปุกรณ์ก๊อกนํ 5า American Standard, Grohe, KOHLER     

�งานสี 

สีทาบ้าน เป็นสว่นหนึ�งที�ทําให้บ้านดสูวยงาม โฟร์พฒันาเลือกใช้สี ICI * และ TOA * ที�มีคณุภาพสงู ทั 5งสีทาภายนอก, สีทา

ภายใน รวมถงึสีรองพื 5น มีความทนทานทานต่อสภาพอากาศ อายกุารใช้งานยาวนาน เพื�อปกป้องบ้านให้ดสูวยงาม และ

ปลอดภยัสําหรับการอยู่อาศยั    

�งานฝ้าเพดาน  

โฟร์พฒันา เลือกใช้รูปแบบ และชนิดของฝา้เพดาน ตามพื 5นที�ใช้สอยโดยคํานึงถงึทั 5งความสวยและความเหมาะสมในการใช้

งาน เชน่ ฝา้เพดานภายใน เราใช้แผ่นยปิซั�มบอร์ดตราช้าง หนา 9 มม.ตดิตั 5งโครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี NO.24 มี มอก. รอยต่อ

ระหว่างแผน่โป๊วและฉาบเรียบ เพื�อความสวยงาม  

��บันได   

โครงสร้างบนัได เป็น คสล. ลกูนอนและบั 5งขั 5น ใช้ไม้จริง หรือไม้สําเร็จรูป*  ลูกกรง, ราวบนัได ใช้ไม้จริง หรือสแตนเลส * 

หมายเหตุ:  สเปควสัดุที�กําหนด ขึ�นอยู่กับ SERIES ของบ้าน 

�� งานไฟฟ้า 

งานระบบไฟฟ้าภายในบ้านมีความสําคญัมาก เพราะหากเกิดข้อผดิพลาดใดๆ ขึ 5นภายหลงั อาจหมายถงึความเสียหายหรือ

ความสญูเสียขึ 5นได้ทั 5งชีวิตและทรัพย์สนิ เราจงึได้เลือกใช้วสัด-ุอปุกรณ์ที�มีคณุภาพและมีอายใุช้งานยาวนาน และต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามที�การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคกําหนดไว้   

��งานประปา - ระบบสุขาภบิาล 



 

 

 

บริษัทฯ เลือกใช้อปุกรณ์เดนิท่อที�มีคณุภาพ (มี มอก.) เหมาะสมตามการใช้งาน เพื�อประสทิธิภาพ ตลอดจนอายกุารใช้งานที�

ยาวนาน โดยมีทีมงานคณุภาพและเชี�ยวชาญด้านการวางท่อประปา ทํางานอย่างเป็นระบบ 

��การป้องกันปลวก 

เจาะอดัและฉีดนํ 5ายาป้องกนัปลวกโดยรอบคานคอดินภายในชั 5นล่าง และรอบบ้าน D.EE เมตร พร้อมเดินท่อรอบคานภายใน

ชั 5นล่างของตวับ้าน สําหรับอดันํ 5ายาในอนาคต โดย บริษัท ศริิเจริญ โฮม เซอร์วิส จํากดั 


