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แบบที่ 1 ครัวไทยหลังบ้าน

4

แบบที่ 2 หน้าบ้านน่ามอง

8

แบบที่ 3 จอดรถไม่รอ้ น

13

แบบที่ 4 ดาดฟ้ารับลม

18

แบบที่ 5 กล่องแก้วชมสวน

22

แบบที่ 6 ระแนงกันร้อน

26

แบบที่ 7 ศาลาต้นไม้

30

แบบที่ 8 ศาลากลางสวน

34

แบบที่ 9 สตูดโิ อหลังบ้าน

38

แบบที่ 10 โรงจอดรถ

42

ตารางขนาดเหล็กและตารางวัสดุ

46

เช็คระยะ
ความสูง
รายละเอียด
ในการก่อสร้าง

* หมายเหตุ : แบบที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยควร
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หนังสือเล่มนี้จัดทำ� และเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำ�กัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 02 586 7777 www.syssteel.com
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ครัวไทยหลังบ้าน
ทาวน์เฮ้าส์หลายหลังมักไม่มสี ว่ นครัวไทย การทีต่ อ้ ง
ออกแบบครัวไทยให้แยกออกมาจากส่วนอื่นของบ้าน
ก็เพือ่ ป้องกันกลิน่ อาหารรบกวน ขณะเดียวกันครัวไทยนี้
ก็ตอ้ งระบายอากาศได้ดดี ว้ ย เพือ่ ให้กลิน่ อาหารได้ระบาย
ไหลเวียนออกไป ทำ�ให้ครัวถูกสุขอนามัย ใช้งานได้ดี
เพียงจัดสรรพืน้ ทีเ่ ล็ก ๆ หลังบ้าน กัน้ ห้องด้วยโครงสร้าง
เหล็กทำ�เป็นผนังเบาแบบบานเกล็ด เท่านี้บ้านของเรา
ก็เพิ่มพื้นที่ครัวไทยที่มีประสิทธิภาพได้แล้ว

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- งานมุงหลังคา ผนัง และประตู-หน้าต่าง
24,120 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 82,506 บาท

รวมเป็นเงิน 106,626 บาท
1.25

แนวกำ�แพงรั้ว

01

ครัวไทยหลังบ้าน

0.30

ครัวหลังบ้าน
+ 0.25 m

ลานซักล้าง
+ 0.20 m
เครื่อง
ซักผ้า

แนวรูปตัด

1.85

ปลูกต้นไม้
+ 0.00 m

3.70
แนวกำ�แพงรั้ว
1.85

ตู้เย็น

2.10

0.60

ตัวบ้านเดิม
+0.35 m

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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TIP

ระดับยอดหลังคา
ระดับยอดผนัง

ทาวน์เฮ้าส์ที่ต่อเติมชายคาออกมาชิดขอบที่ดิน
ต้องมีรางน้�รองน้�ฝนที่ชายคาและต่อท่อน้�ฝน
ด้วยเสมอ ถ้าเราวางหมุนโครงสร้างเสาเหล็ก SYS
H - Beam ให้รอ่ งของโครงสร้างตรงกับท่อน้�ฝน
ท่อน้�ก็จะถูกซ่อนไว้ในเสาโครงสร้างเหล็ก SYS
H - Beam ได้พอดี ทำ�ให้ดูสวยงามไม่รกสายตา
แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 75x40x6.92 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
รางน้�อะลูมิเนียม
ขนาด 200x150 mm

แบบขยาย 1 รางนำ�้ ฝน
หน่วย : มิลลิเมตร

แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 75x40x6.92 kg/m

Roof Flashing
แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 75x40x6.92 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

แบบขยาย 2

0.65

SYS H-Beam

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

แบบขยาย 1

แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 75x40x6.92 kg/m
จันทันเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

บานเกล็ด
ติดตาย
2.65

เคาน์เตอร์

ตัวบ้านเดิม
+0.35 m

ครัวหลังบ้าน
+ 0.25 m

ระดับพื้นภายในบ้าน

0.25

รูปตัด
หน่วย : เมตร

ระดับพื้นดิน

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

แบบขยาย 2 การกันนำ้ �

รูปด้าน
หน่วย : เมตร

หน่วย : มิลลิเมตร

0.65

บานเกล็ด
ติดตาย

บานเกล็ด
ติดตาย

โล่ง
2.00
ครัวทีม่ พี น้ื ทีจ่ �ำ กัด การ
เลือกใช้โครงสร้างเหล็ก
และหน้าต่างบานใหญ่
ทำ�ให้ครัวดูโปร่งโล่ง ไม่
อึดอัด

0.25

บานเลื่อน
อะลูมิเนียม

บานเลื่อน
อะลูมิเนียม

1.85

1.85

1.25
7

02 หน้าบ้านน่ามอง

หน้าบ้านน่ามอง

ทาวน์เฮ้าส์ทห่ี นั หน้าไปทางทิศตะวันตก มักมีแสงแดดจัด ๆ
สาดเข้ามารบกวนและทำ�ให้บา้ นร้อน สามารถแก้ปญ
ั หา
ด้วยการทำ�ระแนงกันแดด ถ้าจะให้ดีก็เพิ่มการใช้งาน
ให้เป็นระเบียงสำ�หรับปลูกต้นไม้และยังช่วยกรองแสง
อีกชั้นหนึ่ง แผงกันแดดนี้นอกจากจะทำ�ให้บ้านไม่ร้อน
แล้ว ยังเพิม่ ความสวยงามน่ามอง สร้างเอกลักษณ์ให้บา้ น
ทาวน์เฮ้าส์ของเราด้วย
1.70

1.70

1.70
แนวอาคารเดิม

แนวรูปตัด

0.50
เฉลียงหน้าบ้าน

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- งานบานเกล็ดไม้เทียม และงานพืน้
15,125 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 192,628 บาท

รวมเป็นเงิน 207,753 บาท

1.50

ชัน้ ที่ 1

แนวอาคารเดิม
1.00
ระเบียงชั้น2
0.85

0.60

1.00

ชัน้ ที่ 2

0.85
แนวอาคารเดิม
1.00
ระเบียงชั้น3

0.85

0.60

0.85

1.00

ชัน้ ที่ 3

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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แบบขยาย 2

TIP

หน่วย : เมตร

SYS H-Beam

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.2 kg/m

ตาข่ายเหล็กฉีก
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m
บานเกล็ดติดตาย

บานเกล็ดไม้เทียมติดตาย

แบบขยาย 1 คานพืน้
หน่วย : มิลลิเมตร

0.40
0.40

หน่วย : มิลลิเมตร

8.00

0.40
0.40
0.75

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m
บานเกล็ดไม้เทียมติดตาย
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

1.15

ตาข่ายเหล็กฉีก

แบบขยาย 2 คานหัวเสา

ระดับพื้นชั้น 3

0.40

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

บานเกล็ดติดตาย

ตาข่ายเหล็กฉีก
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

1.15

โครงสร้างสูง ๆ เลือกใช้โครงสร้างเหล็ก SYS
H-Beam นอกจากจะต่อเติมง่ายแล้ว ยังมีน�ำ ้ หนัก
เบา โครงสร้างดูโปร่งเป็นเอกลักษณ์ เหมาะกับ
การนำ�มาตกแต่งเพือ่ สร้างความทันสมัยทีแ่ ตกต่าง
จากบ้านทาวน์เฮ้าส์หลังอื่นๆ
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m

รูปตัด

ระดับพื้นชั้น 2

แบบขยาย 1

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m
บานเกล็ดไม้เทียมติดตาย
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

3.00
เลือกวัสดุทแ่ี สดงพืน้ ผิว
จริง หรือจะเลือกทาสี
ขาวเพื่อความเรียบทัน
สมัยให้กับส่วนกันแดด
หน้าบ้านนีก้ ล็ ว้ นแต่ดทู นั
สมัยลงตัว

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

2.00

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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1.15

โล่ง

0.40

โล่ง

0.40

โล่ง

03
จอดรถไม่ร้อน

0.40

1.15

โล่ง

โล่ง
8.00

0.40

โล่ง

โล่ง

0.40

โล่ง

โล่ง

0.70

3.00

โล่ง

โล่ง

โล่ง

1.70

1.70

1.70

รูปด้าน
หน่วย : เมตร

* ระยะต่างๆ สามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

13

จอดรถไม่รอ
้ น

รูปด้าน
หน่วย : เมตร

บ้านทาวน์เฮ้าส์จะมีทจ่ี อดรถหน้าบ้านแต่มกั ไม่มหี ลังคา
คลุมเพื่อบังแดด ดังนั้นจึงนิยมต่อเติมที่จอดรถ ซึ่งถ้า
ออกแบบ และเลือกใช้โครงสร้างที่ใหญ่เทอะทะจะบัง
หน้าบ้านและทำ�ให้ลมไม่เข้า การใช้โครงสร้างเหล็กที่
ก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วและมีขนาดเล็กกว่าโครงสร้าง
แบบอืน่ จะทำ�ให้การต่อเติมทีจ่ อดรถเป็นไปได้งา่ ย และ
ลงตัว อีกทั้งทำ�ให้บ้านเย็นสบายไม่ร้อนด้วย
5.50

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- งานพืน้ และงานมุงหลังคา
32,840 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 128,120 บาท

1.50
2.60

รวมเป็นเงิน 160,960 บาท
แนวรูปตัด

1.10

1.10

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

ที่จอดรถ
1.70

6.00

4.50

ที่จอดรถ

4.30

5.50
* ระดับพื้นและระยะสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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TIP
SYS H-Beam

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

เสาเหล็ก SYS H - Beam ที่มีขนาดเพรียวบางแต่
แข็งแรงทนทาน ทำ�ให้โครงสร้างของทีจ่ อดรถดูโปร่ง
ไม่ขวางทางลม แม้จะเพิม่ ส่วนระเบียงชัน้ สองสำ�หรับ
เป็นมุมพักผ่อน ก็ไม่ทำ�ให้บ้านดูเทอะทะจนรู้สึกอุดอู้
หรือมืดทึบอยู่ไม่สบาย
Steel deck

Shear stud
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.60 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

แบบขยาย 1 พืน้ ชัน้ สอง
หน่วย : มิลลิเมตร

ราวกันตกไม้เนื้อแข็ง 2 1/2”x3”
Edge trim and
restraint strap
Shear stud
Steel deck
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.60 kg/m

้
แบบขยาย 2 การกันน�
หน่วย : มิลลิเมตร

หน่วย : เมตร

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

Flashing

Flashing

หลังคาเมทัลชีท

รูปตัด

พื้นคอนกรีต

1.50

แบบขยาย 2
1.00

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 175x90x18.10 kg/m

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 250x125x29.60 kg/m
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

4.30

แบบขยาย 1

1.70

โครงสร้างที่สวยงาม
ลงตัว กับแบบต่อเติม
ทีเ่ รียบง่าย เพียงเท่านี้
ก็ทำ�ให้บ้านของคุณดู
สวยและอยู่สบายแล้ว
17

ดาดฟ้ารับลม
เปลี่ยนพื้นที่ดาดฟ้าที่เคยเป็นพื้นคอนกรีตร้อนๆ ให้เป็น
ห้องพักผ่อนรับลมที่เชื่อมต่อกับส่วนภายนอก สามารถ
ใช้เป็นมุมส่วนตัว หรือจะจัดงานสังสรรค์กไ็ ด้ เหล็กช่วย
ลดน�หนักโครงสร้างและติดตัง้ แบบน็อกดาวน์ จึงทำ�ให้
ข้อจำ�กัดในการต่อเติมบนดาดฟ้าหมดไป เพียงเท่านี้
พื้นที่เดิมที่เคยไร้ประโยชน์ก็มีการใช้งานและทำ�ให้ชีวิต
ลงตัวมากขึ้น

04 ดาดฟ้ารับลม

1.50

1.50

1.50

ราคาประมาณการค่า
ก่อสร้างและค่าแรง
- งานหลังคา ประตูหน้าต่า่ ง และงานพืน้
15,125 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก
192,628 บาท

1.50

1.50

รวมเป็นเงิน
207,753 บาท
ผังพืน้
หน่วย : เมตร

แนวราวกันตก

ห้องพักผ่อนดาดฟ้า
+ 0.25 m

1.50

พื้นดาดฟ้า
+0.00

แนวรูปตัด

1.50

1.50

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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TIP

รูปตัด

0.50

หน่วย : เมตร

ตาข่ายเหล็กฉีก

แบบขยาย 2

SYS H-Beam
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

พืน้ ดาดฟ้าออกแบบมาเพือ่ การรับน้�ำ หนักโครงสร้าง
ได้ระดับหนึ่ง การจะติดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติมก็ไม่
ควรทำ�อะไรที่กระทบต่อพื้นหรือโครงสร้างเก่า การ
ต่อเติมจึงเน้นระบบน็อกดาวน์ที่เป็นระบบแห้ง ซึ่ง
ทำ�ได้ง่ายไม่เลอะเทอะยุ่งยาก และยังมีน้ำ�หนักเบา
พื้นไม้ 1 1/2” x 4”

แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 75x40x6.92 kg/m.

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.00 kg/m
พุกคอนกรีต

แบบขยาย 1 ติดตัง้ พืน้
หน่วย : มิลลิเมตร

แปเหล็ก SYS Channel ขนาด75x40x6.92. kg/m.
คานเหล็ก SYS H-Beam ขนาด100x50x9.30 kg/m.
เสาเหล็ก SYS H - Beam ขนาด 100x50x9.30 kg/m.

2.70

เมทัลชีท
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด100x50x9.30 kg/m

0.25

ตาข่ายเหล็กฉีก

พื้นดาดฟ้า
+0.00 m

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

แบบขยาย 1

รูปด้าน
หน่วย : เมตร

แบบขยาย 2 หัวเสา
หน่วย : มิลลิเิ มตร

ตาข่ายเหล็กฉีก

2.70

โครงสร้างเหล็กติดตัง้ ง่าย
มีขนาดเล็กโปร่งบางแต่
ก็แข็งแรงทนทาน เหมาะ
กับงานต่อเติมภายนอก

คาน SYS H - Beam ขนาด 150x75x14 kg/m.
ระดับพื้นภายในห้อง
+ 0.25 m

โล่ง
บานเปิด
อะลูมิเนียม

บานเปิด
อะลูมิเนียม

บานเปิด
อะลูมิเนียม

1.50

1.50

1.50

0.25
1.50
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กล่องแก้วชมสวน

บ้านเดีย่ วทีม่ มี มุ ระเบียงติดกับสวน แต่ไม่คอ่ ยได้ออกมา
ใช้งาน เพราะอากาศร้อนเกินไป หรือในฤดูฝนที่อากาศ
ไม่เป็นใจก็คงต้องปล่อยให้รกร้างไม่ได้ใช้งานอยู่บ่อยๆ
ลองต่อเติมห้องกระจกเล็กๆ แบบนี้ ที่ท�ำ ให้เราสามารถ
รับวิวของสวนได้และยังปกป้องไม่ให้เราร้อนหรือเปียก
จากสภาพอากาศ อย่างนีไ้ ม่วา่ เวลาไหนเราก็ออกมานัง่
เล่นชมสวนได้สบาย

05

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- งานพืน้ งานหลังคา ผนัง และประตูหน้าต่าง 55,860 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 94,665 บาท

กล่องแก้วชมสวน

แนวรูปตัด

รวมเป็นเงิน 150,525 บาท
3.00

3.00

ตัวบ้านเดิม

3.60

ห้องพักผ่อน
+ 0.35 m

ชานภายนอก
+ 0. 25 m

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

1.70

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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TIP

1.20

SYS Channel

โครงผนัง SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m

เมือ่ ต้องการกรุผนังเพือ่ สร้างสรรค์บรรยากาศใหม่
ให้กับห้อง สามารถเลือกใช้เหล็ก SYS Channel
เป็นโครงผนังก่อนกรุด้วยวัสดุที่ต้องการ เพราะ
มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำ�หรับพืน้ ทีภ่ ายนอก
และติดตั้งง่าย

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m

แบบขยาย 2
บานฟิก
ติดตาย

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m

บานฟิก
ติดตาย

บานฟิก
ติดตาย

2.45

แบบขยาย 1

เหล็ก SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m

บานเปิดคู่

ตัวบ้านเดิม
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.2 kg/m
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x50x9.30 kg/m
วงกบอะลูมิเนียม

แบบขยาย 1 ติดตัง้ วงกบ
หน่วย : มิลลิเมตร

คาน ค.ส.ล.โครงสร้างเดิม

0.35
* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

Flashing

1.70

0.80

0.80

0.95

หน่วย : เมตร

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m

รูปด้าน

เหล็ก SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m

หน่วย : เมตร

แบบขยาย 2 การกันน�
หน่วย : มิลลิเิ มตร

2.45 1.25

ห้องพักผ่อนเพื่อชมสวน
นี้ ออกแบบให้มีหน้าต่าง
บานใหญ่ เพื่อเปิดรับและ
ระบายความร้อน เพื่อให้
กล่องกระจกของเราไม่
สะสมความร้อน

0.95

รูปตัด

0.90

บานกระทุ้ง
อลูมมิเิเนีนียยมม
อะลู

บานกระทุ้ง
อะลูมิเนียม

บานกระทุ้ง
อะลูมิเนียม

บานฟิก
ติดตาย

บานฟิก
ติดตาย

บานฟิก
ติดตาย

บานฟิก
ติดตาย

1.50

1.50

1.50

1.50

0.35
1.45

25

06
ระแนงกันร้อน

ระแนงกันร้อน
บ้านทีม่ มี มุ ทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ทแ่ี ดดร้อน
เพราะไม่สามารถปลูกต้นไม้ได้ ลองทำ�ระแนง
ไม้แบบโปร่งๆ ช่วยกันแดด นอกจากจะช่วย
กรองแสงแล้วยังเป็นที่พรางสายตาจากมุมมอง
ภายนอกด้วย สร้างความเป็นส่วนตัวและอยู่
สบายไปพร้อมๆ กัน
ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- ระแนงไม้เทียมพร้อมทำ�สี 17,000 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 98,977 บาท

รวมเป็นเงิน 115,977 บาท

1.00

ผังพืน้

1.00
พื้นภายในบ้าน
+0.45

หน่วย : เมตร

1.00
แนวรูปตัด

พื้นสนามหญ้า
+0.00

1.00
6.00
1.00

2.00

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m.
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คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.00 kg/m

TIP
SYS H-Beam

เสาเหล็ก SYS H - Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

โครงสร้างเหล็ก SYS H - Beam ทำ�โครงสร้างสูงๆ ได้
โดยมีขนาดบาง ไม่ใหญ่เทอะทะเหมือนโครงสร้างชนิด
อืน่ จึงเหมาะแก่การนำ�มาใช้ตอ่ เติมในส่วนต่างๆ ของบ้าน
อี ก ทั้ ง ยั ง ก่ อ สร้ า งได้ ง่ า ยรวดเร็ ว และไม่ ส กปรก
เลอะเทอะระหว่างก่อสร้างอีกด้วย

แบบขยาย 2
แบบขยาย 1

2.25

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m
ไม้ระแนง ขนาด 2”x6”
เหล็กเพลท ยึดติดไม้ด้วยสกรู
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

3.20

ไม้ระแนง ขนาด 2”x6”
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14.00 kg/m

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

เหล็กเพลท

แบบขยาย 1 ติดตัง้ ระแนง
หน่วย : มิลลิเมตร

รูปตัด

0.35

หน่วย : เมตร

2.00

แบบขยาย 2 การติดตัง้ โครงเหล็ก

รูปด้าน

หน่วย : มิลลิเิ มตร

หน่วย : เมตร
ไม้ระแนง ขนาด 2”x6”

ไม้ระแนง ขนาด 2”x6”

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m
ระแนงข้างบ้านแบบนี้
สามารถปรั บ เพิ่ ม ลด
สั ด ส่ ว นได้ ต ามขนาด
ของบ้านเรา เพื่อความ
ลงตัวน่ามอง

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00
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ศาลาต้นไม้
บ้านเดี่ยวที่มีสวนกว้างและมีต้นไม้ใหญ่สามารถ
ทำ�ลูกเล่นในสวนเป็นศาลาโอบล้อมต้นไม้แบบนี้
จะช่วยเพิ่มบรรยากาศในสวนให้มีมิติน่าสนใจ
และได้มมุ นัง่ เล่นสบายๆ อีกด้วย เลือกใช้โครงสร้าง
เหล็ก SYS H - Beam เพราะทนทานไม่ผุกร่อน
เป็นระบบแห้ง ไม่ท�ำ ให้สวนเลอะเทอะและต้นไม้
ตายเพราะเศษวัสดุที่ตกค้างจากการก่อสร้าง

1.50

1.50

แนวรูปตัด

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- ระแนง พืน้ และ ผนังไม้เทียม 90,000 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 182,163 บาท

รวมเป็นเงิน 272,163 บาท
1.50

1.50

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

1.50

พื้นศาลาต้นไม้
+0.35

1.50

พื้นที่ปลูกต้นไม้
+0.00
1.50

ศาลาต้นไม้

07

1.50
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แบบขยาย 1

TIP

คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 250x90x34.60 kg/m

รูปตัด
หน่วย : เมตร

SYS Channel

คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 250x90x34.60 kg/m

เสน่หข์ องโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อนคือความ
โปร่งเบา ใช้เหล็ก SYS Channel เป็นทัง้ คานโครงสร้าง
และเป็นตัวจบขอบของระแนงหลังคาในตัว ยิง่ ช่วยให้
ดูสวยคม ไม่ต้องมีไม้ปิดเชิงชายให้ซับซ้อนยุ่งยาก
ทำ�ง่าย รวดเร็ว แข็งแรง
ไม้เนื้อแข็ง 2”x 6”
ตาข่ายเหล็กฉีก
คานเหล็ก
SYS H-Beam

คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 250x90x34.60 kg/m

คานเหล็ก
SYS H-Beam

100x50x9.30 kg/m

3.00

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

ผนังซ้อนเกล็ด

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

โล่ง

ผนังไม้
ซ้อนเกล็ด

ตงไม้ 1 1/2”x3”

ผนังซ้อนเกล็ด

แบบขยาย 1 ติดตัง้ ระแนง
หน่วย : มิลลิเมตร

เหล็กและไม้ดไู ปกันได้ดี
กับสวนสมัยใหม่ แต่ถ้า
ต้องการอารมณ์ที่แตก
ต่างออกไป ก็สามารถ
เปลี่ยนสีเหล็กได้ โดย
การใช้สีนำ�้ มันทาทับบน
สีชั้นเคลือบกันสนิม

โล่ง

แบบขยาย 2
0.20

ระดับพื้นดินเดิม

พื้นไม้ 1”x3”

100x50x9.30 kg/m

โล่ง

เสาเหล็ก
SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20 kg/m

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

1.50

พุุกคอนกรีต

1.50

1.50

1.50

แบบขยาย 2 ติดตัง้ พืน้ ไม้

รูปด้าน

หน่วย : มิลลิเิ มตร

หน่วย : เมตร

3.00

0.20

โล่ง

ผนังไม้
ซ้อนเกล็ด

ผนังไม้
ซ้อนเกล็ด

โล่ง

1.50

1.50

1.50

1.50
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ศาลากลางสวน
เราเคยเห็นศาลาไม้กนั มาเยอะแล้ว ลองเปลีย่ นวัสดุ
มาเป็นศาลาจากโครงสร้างเหล็ก SYS H - Beam
ดูบ้าง เพราะใช้งานได้ทนทานกว่า และมีรูปแบบที่
ทันสมัยเข้ากับบ้านรูปแบบใหม่ได้ลงตัว สร้างง่าย
รวดเร็ว ทำ�ให้พื้นที่บ้านไม่สกปรกเลอะเทอะ

2.40

แนวรูปตัด

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- งานพืน้ ไม้ และราวกันตก 10,900 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 111,730 บาท

รวมเป็นเงิน 122,630 บาท
0.80

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

บันไดทางเข้า
+0.25

0.80

08 ศาลากลางสวน

ศาลา
+ 0.50 m

แนวที่นั่ง
+0.95

ราวกันตก

2.30
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แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m

TIP
SYS H-Beam

จันทันเหล็ก/ สันตะเข้เหล็ก
SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m.

0.50

0.60

คานเหล็ก SYS H - Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m

พื้นที่สวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้้โดยรอบ การทำ�งาน
ก่อสร้างจึงต้องคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสวนให้นอ้ ย
ที่สุด โครงสร้างเหล็ก SYS H - Beam จึงเป็น
ตัวเลือกที่ตอบโจทย์ เพราะก่อสร้างง่ายและไม่
สกปรกเลอะเทอะ
เมทัลชีท
แปเหล็ก SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m เพลทเหล็ก
รางน้ำ�เหล็ก
ชุบสังกะสี
ขนาด 150x200

คานเหล็ก SYS H - Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m

แบบขยาย 1 ติดตัง้ รางน�ำ
หน่วย : มิลลิเมตร

ตงเหล็ก SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m

แบบขยาย 1
2.85

ไม้เนื้อแข็ง
ขนาด 2”x4”
เสา เหล็กฉาก SYS
ขนาด100x100x10.70 kg/m
เหล็กฉาก SYS
ขนาด100x100x10.70 kg/m
เหล็กฉาก SYS
ขนาด100x100x10.70 kg/m

เสา เหล็กฉาก SYS
ขนาด 100x100x10.70 kg/m.

แบบขยาย 2
รูปตัด

ระดับพื้นภายในศาลา + 0.50 m
ระดับพื้นดิน
+0.00 m

หน่วย : เมตร

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

แบบขยาย 2 ทีน่ ง่ั
หน่วย : มิลลิเิ มตร

เหล็กฉาก SYS
ขนาด100x100x10.70 kg/m.

ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2”x4”

0.45
0.50

อเสเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m.

0.60

โล่ง
ศาลาโครงสร้างเหล็ก
SYS H - Beam
ดูโดดเด่นทีค่ วามโปร่ง
เบาเส้นสายเรียบง่าย
ใช้ไม้เป็นวัสดุปพู น้ื เพือ่
เพิ่มความเป็นธรรมชาติและยังไปกันได้ดี
กับโครงสร้างเหล็ก
SYS H - Beam
อีกด้วย

2.85

รูปด้าน
0.50

หน่วย : เมตร

2.40

0.80
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สตูดโิ อหลังบ้าน
สวนหลังบ้านทีด่ วู า่ งรกร้าง หรือไม่คอ่ ยได้ใช้งานเต็มที่
ลองต่อเติมห้องสตูดโิ อสำ�หรับทำ�งานหรือทำ�กิจกรรม
ยามว่างแยกออกจากตัวบ้านดู ก็จะได้พน้ื ทีส่ ว่ นตัวทีม่ ี
ขนาดกะทัดรัด โครงเหล็ก SYS H - Beam สามารถ
ออกแบบให้ เ ส้ น สายดู เรี ย บบางเพิ ่ ม ความทั น สมั ย
น่านัง่ ทำ�งาน รับรองว่าทำ�งานตรงมุมใหม่นจ้ี ะเพลิดเพลิน
จนงานเสร็จโดยไม่รู้ตัวเลย
ราคาประมาณการค่าก่อสร้าง และค่าแรง
- งานพืน้ ไม้ ผนัง และประตู-หน้าต่าง 70,020 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 165,462 บาท

รวมเป็นเงิน 235,482 บาท
2.00

2.00

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

4@0.20 =1.20

+0.70

+0.55

+0.40

+0.25

ชานพัก
+0.10

2.00

1.20

ห้องทำ�งาน
+ 0.85 m

3.00

09 สตูดิโอหลังบ้าน

แนวรูปตัด

1.85

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
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คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 300x90x38.10 kg/m

TIP
SYS Channel

คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 300x90x38.10 kg/m

ห้องทำ�งานที่ดูเรียบโปร่งเบานี้ ออกแบบให้รับน้�ำ หนัก
ด้วยคานเหล็ก SYS Channel ซึ่งภายนอกจะเห็นเพียง
ขอบบางๆ ของเหล็ก SYS Channel ด้านบนและล่าง
ทำ�ให้สตูดิโอนี้ดูไม่เทอะทะและดูทันสมัยแปลกตากว่า
โครงสร้างแบบอื่น
พื้นไม้ 11/2” x 4”

คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 300x90x38.10 kg/m

แบบขยาย 1 ติดตัง้ พืน้
หน่วย : มิลลิเมตร

เมทัลชีท
คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m

เหล็กฉาก SYS
ขนาด 100x100x10.70 kg/m

แบบขยาย 2

2.60
ระดับพื้นภายในห้อง
+ 0.85 m

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 200x100x21.30 kg/m.

ระดับพื้นภายใน

0.85

โครงเหล็ก SYS Channel
ขนาด 100x50x9.36 kg/m

แบบขยาย 1

แบบขยาย 2 หัวเสา

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม
เหล็กฉาก SYS
ขนาด 100x100x10.70 kg/m

หน่วย : มิลลิเิ มตร

2.60

การออกแบบทีเ่ รียบง่าย
ใช้โครงสร้างที่ลงตัว
ทำ�ให้การต่อเติมไม่ยุ่ง
แต่ได้ผลลัพธ์ที่ลงตัว
และทันสมัย

หน่วย : เมตร

ระดับฝ้าเพดาน

รางน้ำ�
คานเหล็ก SYS Channel
ขนาด 300x90x38.10 kg/m

รูปตัด

คานเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m.

รูปด้าน

บานติดตาย
อะลูมิเนียม

บานติดตาย
อะลูมิเนียม

บานเปิด
อะลูมิเนียม

บานเปิด
อะลูมิเนียม

บานติดตาย
อะลูมิเนียม

2.00

2.00

2.00

หน่วย : เมตร

0.85
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โรงจอดรถ

10 โรงจอดรถ

บ้านเดีย่ วทีต่ อ้ งการทำ�โรงจอดรถเพิม่ เติม สามารถ
เพิม่ พืน้ ทีเ่ ป็นห้องทำ�งานอดิเรกเล็กๆ เข้าไปด้วยก็ดี
เลือกใช้โครงสร้างเหล็ก SYS H - Beam สำ�หรับ
การต่อเติม เพราะก่อสร้างได้รวดเร็วไม่กระทบกับ
พืน้ ทีห่ น้างาน ทีจ่ อดรถนัน้ จำ�เป็นต้องโปร่งเพื่อการ
ระบายอากาศ โครงสร้างเหล็ก SYS H - Beam
ก็สามารถเพิ่ม ลูกเล่นทำ�ผนังระแนงแนวตัง้ ได้
โรงจอดรถหลังนีจ้ งึ สวยเท่ไม่เหมือนใคร

ราคาประมาณการค่าก่อสร้างและค่าแรง
- งานพืน้ ผนัง ประต-ูหน้าต่าง และเคาน์เตอร์
111,890 บาท
- งานโครงสร้างเหล็ก 543,631 บาท

รวมเป็นเงิน 655,521 บาท
2.50

3.00

ผังพืน้
หน่วย : เมตร

0.45

แบบขยาย 1
2.10

Bike
workshop
+0.15

3.00

ที่จอดรถ
+0.10

แนวรูปตัด

2.50

แบบขยาย 2
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TIP

รูปตัด
หน่วย : เมตร

SYS Cut-Beam

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 75x100x10.55 kg/m

หลังคาเมทัลชีท

ติดตัง้ เหล็ก SYS Cut - Beam สลับไปมาสองด้านเพือ่
ทำ�เป็นผนังระแนงแนวตัง้ ทำ�ให้ได้พน้ื ทีก่ ง่ึ โปร่งกึง่ ทึบ
เหมาะสำ�หรับโรงจอดรถทีต่ อ้ งการระบายอากาศจาก
ท่อไอเสีย เหล็ก SYS ติดตั้งง่ายทนทาน เหมาะกับ
การต่อเติมอาคารภายนอกเช่นนี้
เหล็กเพลท หนา 2 mm
เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20kg/m

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 75x100x10.55 kg/m

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 75x100x10.55 kg/m

ผนังก่ออิฐฉาบปูน

แบบขยาย 1 ติดตัง้ ระแนง
หน่วย : มิลลิเมตร

2.45

ระแนงเหล็ก SYS Cut - Beam
ขนาด 75x100x10.55 kg/m

bike
workshop
+0.15
ที่จอดรถ
+0.10

เหล็กเพลท หนา 2 mm

* ระดับพื้นสามารถปรับได้ตามสภาพแวดล้อม

ประตูเหล็กบานม้วน

เสาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 100x100x17.20kg/m

คานหลังคาเหล็ก SYS H-Beam
ขนาด 150x75x14 kg/m

1.00

2.50

3.00

แบบขยาย 2 ประตูเหล็กบานม้วน

รูปด้าน

หน่วย : มิลลิเิ มตร

หน่วย : เมตร

1.00

โรงจอดรถและห้อง
ทำ�งานอดิเรกโครง
สร้างเหล็ก SYS
H - Beam เรียบๆ
เท่ๆ แบบนีส้ ามารถ
ต่อเติมให้เข้ากับบ้าน
รูปแบบไหนก็ได้ไม่
ขัดตา

2.45

ประตูเหล็กบานม้วน

2.50

ประตูเหล็กบานม้วน

3.00
45

