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เทสโก้โลตัส อมตะนคร
เทสโก้โลตัส ชลบุรี
เดอะ ฟอร่ัม พลาซ่า ชลบุรี
ตึกคอมฯ ชลบุรี
เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี
แม็คโคร ชลบุรี

โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลค่ายนวมินทรา
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี

อมตะนคร
สนามกอล์ฟ อมตะสปริง
วัดเทพพุทธาราม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ชลบุรี
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
โรงเรียนเพชรพิทยาคม

6 นาที
16 นาที
10 นาที
15 นาที
16 นาที
28 นาที

7 นาที
11 นาที
13 นาที
14 นาที

6 นาที
11 นาที
10 นาที

7 นาที
7 นาที

8นาที
10 นาที
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รายละเอียดโครงการ

ทีมพัฒนาโครงการ

ช่ือโครงการ
พัฒนาโดย
ท่ีต้ัง

AQ SHADI
บริษัท เอคิว เอสเตท จำากัด (มหาชน)
ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ตำาบลบ้านสวน อำาเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี

พื้นที่โครงการ
ประเภทผลิตภัณฑ์
จำานวนยูนิต

ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม
ผู้ออกแบบภายใน
ผู้ออกแบบสวน
ผู้รับเหมาโครงการ

47 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
บ้านแฝด 2 ชั้น
239 ยูนิต

อยุทธ์ มหาโสม
ทีมงาน AQ ESTATE
บริษัท เรดแลนด์สเคป จำากัด
บ. เฟรมมีโก้ กลาส จำากัด
บ. W. CONNECTION
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TYPE A 1

พ้ืนท่ีดิน
 
พ้ืนท่ีใช้สอย

ท่ีจอดรถ

36 - 45.2 ตารางวา

145 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องนำา้ + 1 ห้องนำา้รับแขก
ส่วนน่ังเล่น / ส่วนรับประทานอาหาร /
พ้ืนท่ีครัวในบ้าน / พ้ืนท่ีครัวนอกบ้าน /
ห้องเก็บของภายนอกบ้าน

2 คัน
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TYPE A 1
3 ห้องนอน  |  3 ห้องนำ้า 

ขนาดที่ดิน 36 - 45.2 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร

ช้ัน 1

1. พ้ืนท่ีจอดรถ

2. ห้องรับแขก

3. ห้องรับประทานอาหาร

4. พ้ืนท่ีครัวภายใน

5. ห้องนำา้รับแขก

6. ห้องเก็บของ1

7. ห้องเก็บของ 2

8. พ้ืนท่ีสวน

9. ครัวไทย-ลานซักล้าง
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TYPE A 1
3 ห้องนอน  |  3 ห้องนำ้า 

ขนาดที่ดิน 36 - 45.2 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร

ช้ัน 2

10. โถงช้ันบน

11. ห้องนอนใหญ่

12. ห้องนำา้ห้องนอนใหญ่

13. ห้องนอน 2

14. ห้องนอน 3 

15. ห้องนำา้ ห้องนอน 2 และ 3

10
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โครงสร้าง

TYPE A 1

เสาเข็ม 

โครงสร้างท่ัวไป (ฐานราก เสา คาน)

โครงสร้างพ้ืนช้ัน 1 และ 2

โครงสร้างพ้ืนห้องนำา้ เฉลียง ระเบียง

โครงสร้างพ้ืนซักล้าง ท่ีจอดรถ ถนนเข้าบ้าน

คอนกรีตอัดแรง

ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา-คาน 
คอนกรีตสำาเร็จรูป

โครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

โครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน
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TYPE A 1

วัสดุตกแต่งพื้น พ้ืนช้ันล่าง

พ้ืนช้ันบน

พ้ืนห้องนำา้รับแขก

พ้ืนห้องนำา้ห้องนอนใหญ่

พ้ืนห้องนำา้ท่ัวไป

พ้ืนห้องครัว

พ้ืนเฉลียงทางเข้า

พ้ืนห้องเก็บของ (ภายในบ้าน)

พ้ืนห้องเก็บของ (ภายนอกบ้าน)

พ้ืนซักล้าง

พ้ืนท่ีจอดรถ

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนลามิเนต 

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนซีเมนต์ขัดมัน

พ้ืนซีเมนต์ขัดมัน

พ้ืนซีเมนต์ปาดเรียบ



CHONBURI - B YPASS

วัสดุตกแต่งผนัง

วัสดุตกแต่งเพดาน

ผนังภายนอก

ผนังภายใน

ผนังห้องนำา้รับแขก

ผนังห้องนำา้ห้องนอนใหญ่

ผนังห้องนำา้ท่ัวไป

ฝ้าเพดานภายใน

ฝ้าเพดานภายนอก

ฝ้าชายคา

หลังคา

ฉาบเรียบ ทาสี

ฉาบเรียบ ทาสี

กระเบ้ืองเซรามิค

แกรนิตโต้

กระเบ้ืองเซรามิค และแกรนิตโต้

ฝ้ายิปซ่ัมฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี

ยิปซ่ัมกันช้ืน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี

ไม่มี

เมทัลชีท (พร้อมฉนวน PE)

TYPE A 1
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วัสดุประตู - หน้าต่าง

บันได

พื้นที่ครัว

ประตู - หน้าต่าง

อุปกรณ์ประตูภายใน

ประตูภายใน - ท่ัวไป

ประตูภายใน - ห้องน้ำา

ประตูภายใน - ออกหลังบ้าน

บันได

ลูกนอน

ลูกต้ัง

ราวบันได

พ้ืนท่ีครัวภายในบ้าน

พ้ืนท่ีครัวภายนอกบ้าน

กระจกใส วงกบอลูมิเนียม

HAFELE หรือเทียบเท่า

ประตูสำาเร็จรูป HDF วงกบสำาเร็จรูปไม้สังเคราะห์

ประตูสำาเร็จรูป UPVC วงกบสำาเร็จรูป UPVC

ประตูสำาเร็จรูป UPVC วงกบสำาเร็จรูป UPVC

โครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

ลูกนอนสำาเร็จรูป ไม้ยางพาราประสาน

ฉาบปูนเรียบ ทาสี

โครง Flat Bar พ่นสี ราวจับไม้สำาเร็จรูป ทำาสี

เตรียมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลไว้ให้

เคาน์เตอร์ครัว TOP กระเบ้ืองเซรามิค
พร้อมอ่างล้างจาน และก๊อกนำา้

TYPE A 1



CHONBURI - B YPASS

ระบบไฟฟ้าและ 
สายสัญญาน

มิเตอร์ไฟฟ้าบ้าน

ปล๊ัก และสวิทช์ไฟ

ปล๊ักโทรทัศน์

ปล๊ักโทรศัพท์

Junction เคร่ืองทำานำา้อุ่น

ระบบไฟฟ้าโครงการ

ตู้ MDB (Breaker)

สายไฟภายใน

โคมไฟฟ้าแสงสว่าง

มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100 แอมป์ (1 เฟส) 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ย่ีห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า

ห้องรับแขก 1 จุด และทุกห้องนอน ห้องละ 1 จุด

ช้ันล่าง 1 จุด (บริเวณหลัง TV ห้องรับแขก) 
ช้ันบน 1 จุด (บริเวณโถงช้ัน 2)

ห้องนำา้ช้ัน 2  ห้องละ 1 จุด

ระบบปักเสาพาดสาย ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาด 16 ช่อง

เดินท่อร้อยสาย

โคมไฟ DOWNLIGHT, โคมไฟก่ิง และโคมไฟ
ติดฝ้าเพดาน

TYPE A 1
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ระบบปรับอากาศ

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์ห้องนํ้า

JUNCTION เคร่ืองปรับอากาศ

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์ห้องนำา้

ช้ันล่าง 1 จุด และทุกห้องนอน ห้องละ 1 จุด

MOGEN หรือเทียบเท่า

AMERICAN STANDARD, COTTO, PREMA
หรือเทียบเท่า

TYPE A 1
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ระบบสุขาภิบาล

ระบบป้องกันปลวก

มิเตอร์ประปา

ท่อเมนประประปาภายนอก

ป๊ัมนำา้

ระบบเก็บนำา้สำารอง

ระบบบำาบัดนำา้เสีย

ท่อโสโครก

ท่อนำา้ท้ิง

ท่อระบายอากาศ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4” ตามมาตรฐาน
การประปาส่วนภูมิภาค

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4”

HITACHI หรือเทียบเท่า

ถังเก็บนำา้สำาเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร วางบนดิน

ถังบำาบัดนำา้เสีย แบบแยกถังดักไขมันกับถังบำาบัด ฝังใต้ดิน

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ระบายถังบำาบัดนำา้เสีย

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” 

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1”

เดินท่อ P.E. พร้อมหัวฉีดระบบสเปรย์ เพ่ือเดินนำา้ยากำาจัดปลวกใต้พ้ืนช้ันล่าง

TYPE A 1
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TYPE A 2

พ้ืนท่ีดิน
 
พ้ืนท่ีใช้สอย

ท่ีจอดรถ

36 - 63.4 ตารางวา

145 ตร.ม.
3 ห้องนอน
2 ห้องนำา้ + 1 ห้องนำา้รับแขก
ส่วนน่ังเล่น / ส่วนรับประทานอาหาร /
พ้ืนท่ีครัวในบ้าน / พ้ืนท่ีครัวนอกบ้าน /
ห้องเก็บของภายนอกบ้าน

2 คัน
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TYPE A 2
3 ห้องนอน  |  3 ห้องนำ้า 

ขนาดที่ดิน 36 - 63.4 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร

ช้ัน 1

1. พ้ืนท่ีจอดรถ

2. ห้องรับแขก

3. ห้องรับประทานอาหาร

4. พ้ืนท่ีครัวภายใน

5. ห้องนำา้รับแขก

6. ห้องเก็บของ1

7. ห้องเก็บของ 2

8. พ้ืนท่ีสวน

9. ครัวไทย-ลานซักล้าง
1

2

4

5

6

7

8

9

3
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TYPE A 2
3 ห้องนอน  |  3 ห้องนำ้า 

ขนาดที่ดิน 36 - 63.4 ตารางวา
พื้นที่ใช้สอย 145 ตารางเมตร

ช้ัน 2

10. โถงช้ันบน

11. ห้องนอนใหญ่

12. ห้องนำา้ห้องนอนใหญ่

13. ห้องนอน 2

14. ห้องนอน 3 

15. ห้องนำา้ ห้องนอน 2 และ 3

10

11

12
13

14

15
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โครงสร้าง เสาเข็ม 

โครงสร้างท่ัวไป (ฐานราก เสา คาน)

โครงสร้างพ้ืนช้ัน 1 และ 2

โครงสร้างพ้ืนห้องนำา้ เฉลียง ระเบียง

โครงสร้างพ้ืนซักล้าง ท่ีจอดรถ ถนนเข้าบ้าน

คอนกรีตอัดแรง

ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา-คาน 
คอนกรีตสำาเร็จรูป

โครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

โครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน

TYPE A 2
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วัสดุตกแต่งพื้น พ้ืนช้ันล่าง

พ้ืนช้ันบน

พ้ืนห้องนำา้รับแขก

พ้ืนห้องนำา้ห้องนอนใหญ่

พ้ืนห้องนำา้ท่ัวไป

พ้ืนห้องครัว

พ้ืนเฉลียงทางเข้า

พ้ืนห้องเก็บของ (ภายในบ้าน)

พ้ืนห้องเก็บของ (ภายนอกบ้าน)

พ้ืนซักล้าง

พ้ืนท่ีจอดรถ

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนลามิเนต 

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนแกรนิตโต้

พ้ืนซีเมนต์ขัดมัน

พ้ืนซีเมนต์ขัดมัน

พ้ืนซีเมนต์ปาดเรียบ

TYPE A 2
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วัสดุตกแต่งผนัง

วัสดุตกแต่งเพดาน

ผนังภายนอก

ผนังภายใน

ผนังห้องนำา้รับแขก

ผนังห้องนำา้ห้องนอนใหญ่

ผนังห้องนำา้ท่ัวไป

ฝ้าเพดานภายใน

ฝ้าเพดานภายนอก

ฝ้าชายคา

หลังคา

ฉาบเรียบ ทาสี

ฉาบเรียบ ทาสี

กระเบ้ืองเซรามิค

แกรนิตโต้

กระเบ้ืองเซรามิค และแกรนิตโต้

ฝ้ายิปซ่ัมฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี

ยิปซ่ัมกันช้ืน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี

ไม่มี

เมทัลชีท (พร้อมฉนวน PE)

TYPE A 2
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วัสดุประตู - หน้าต่าง

บันได

พื้นที่ครัว

ประตู - หน้าต่าง

อุปกรณ์ประตูภายใน

ประตูภายใน - ท่ัวไป

ประตูภายใน - ห้องน้ำา

ประตูภายใน - ออกหลังบ้าน

บันได

ลูกนอน

ลูกต้ัง

ราวบันได

พ้ืนท่ีครัวภายในบ้าน

พ้ืนท่ีครัวภายนอกบ้าน

กระจกใส วงกบอลูมิเนียม

HAFELE หรือเทียบเท่า

ประตูสำาเร็จรูป HDF วงกบสำาเร็จรูปไม้สังเคราะห์

ประตูสำาเร็จรูป UPVC วงกบสำาเร็จรูป UPVC

ประตูสำาเร็จรูป UPVC วงกบสำาเร็จรูป UPVC

โครงสร้างคอนกรีตสำาเร็จรูป

ลูกนอนสำาเร็จรูป ไม้ยางพาราประสาน

ฉาบปูนเรียบ ทาสี

โครง Flat Bar พ่นสี ราวจับไม้สำาเร็จรูป ทำาสี

เตรียมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลไว้ให้

เคาน์เตอร์ครัว TOP กระเบ้ืองเซรามิค
พร้อมอ่างล้างจาน และก๊อกนำา้

TYPE A 2



CHONBURI - B YPASS

ระบบไฟฟ้าและ 
สายสัญญาน

มิเตอร์ไฟฟ้าบ้าน

ปล๊ัก และสวิทช์ไฟ

ปล๊ักโทรทัศน์

ปล๊ักโทรศัพท์

Junction เคร่ืองทำานำา้อุ่น

ระบบไฟฟ้าโครงการ

ตู้ MDB (Breaker)

สายไฟภายใน

โคมไฟฟ้าแสงสว่าง

มิเตอร์ไฟฟ้า 30/100 แอมป์ (1 เฟส) 
ตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ย่ีห้อ PANASONIC หรือเทียบเท่า

ห้องรับแขก 1 จุด และทุกห้องนอน ห้องละ 1 จุด

ช้ันล่าง 1 จุด (บริเวณหลัง TV ห้องรับแขก) 
ช้ันบน 1 จุด (บริเวณโถงช้ัน 2)

ห้องนำา้ช้ัน 2  ห้องละ 1 จุด

ระบบปักเสาพาดสาย ตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ขนาด 15 ช่อง

เดินท่อร้อยสาย

โคมไฟ DOWNLIGHT, โคมไฟก่ิง และโคมไฟ
ติดฝ้าเพดาน

TYPE A 2



CHONBURI - B YPASS

ระบบปรับอากาศ

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์ห้องนํ้า

JUNCTION เคร่ืองปรับอากาศ

สุขภัณฑ์

อุปกรณ์ห้องนำา้

ช้ันล่าง 1 จุด และทุกห้องนอน ห้องละ 1 จุด

MOGEN หรือเทียบเท่า

AMERICAN STANDARD, COTTO, PREMA
หรือเทียบเท่า

TYPE A 2



CHONBURI - B YPASS

ระบบสุขาภิบาล

ระบบป้องกันปลวก

มิเตอร์ประปา

ท่อเมนประประปาภายนอก

ป๊ัมนำา้

ระบบเก็บนำา้สำารอง

ระบบบำาบัดนำา้เสีย

ท่อโสโครก

ท่อนำา้ท้ิง

ท่อระบายอากาศ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4” ตามมาตรฐาน
การประปาส่วนภูมิภาค

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4”

HITACHI หรือเทียบเท่า

ถังเก็บนำา้สำาเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร วางบนดิน

ถังบำาบัดนำา้เสีย แบบแยกถังดักไขมันกับถังบำาบัด ฝังใต้ดิน

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ระบายถังบำาบัดนำา้เสีย

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” 

ท่อ P.V.C. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1”

เดินท่อ P.E. พร้อมหัวฉีดระบบสเปรย์ เพ่ือเดินนำา้ยากำาจัดปลวกใต้พ้ืนช้ันล่าง

TYPE A 2



CHONBURI - B YPASS

เงื่อนไขการชําระเงิน PHASE 1

- จอง 10,000 บาท
- สัญญา 50,000 บาท



CHONBURI - B YPASS

PROMOTION PHASE 1

1. ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
2. ฟรีค่าส่วนกลาง 3 ปี
3. ฟรีค่ามิเตอร์ นำ้า-ไฟ
4. ฟรีพัดลมติดเพดาน
5. ปั๊มนำ้า HITACHI และ ถังเก็บนำ้าสำาเร็จรูป DOS ขนาด 1,000 ลิตร
6. บัตรที่พัก GIFT VOUCHER โรงแรม FLORA CREEK CHIANG MAI หรือ
    โรงแรม SHASA RESORT & RESIDENCES KOH SAMUI



CHONBURI - B YPASS

เงื่อนไขการชําระเงิน PHASE 2



CHONBURI - B YPASS

PROMOTION PHASE 2

1. ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
2. ฟรีค่าส่วนกลาง 3 ปี
3. ฟรีค่ามิเตอร์ นำ้า-ไฟ
4. ปั๊มนำ้า และถังเก็บนำ้าสำาเร็จรูปขนาด 1,000 ลิตร
5. บัตรที่พัก GIFT VOUCHER โรงแรม FLORA CREEK CHIANG MAI หรือ
    โรงแรม SHASA RESORT & RESIDENCES KOH SAMUI


