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1. ส ำรวจที่ดินเตรียมพร้อมพ้ืนที่ก่อนสร้ำงบ้ำน

การสร้างบ้านอยู่เองส าหรับผู้ท่ีมีท่ีดินไว้อยู่ก่อนแล้ว ควรมีการ

เตรียมพร้อมพื้นท่ีไว้รองรับการใชง้านอย่างสะดวกสบายมากท่ีสุด 

ไม่ว่าจะเป็นการก าจัดส่ิงกีดขวางท้ังบนท่ีดิน และทางเข้า-ออก

การเตรียมดินให้มีความแน่น และอัดตัวพร้อมสร้าง รวมถึงระบบ

สาธารณูปโภคโดยรอบให้สามารถใชง้านได้ยามเมื่ออยู่อาศัย

ส่วนผู้ไม่มีท่ีดินพร้อม การสร้างบ้านย่อมมากับการมองหาท่ีดินท่ี

อยู่ในท าเลเหมาะสม โดยควรเลือกแบบท่ีตอบโจทย์มากท่ีสุด 

อ านวยความสะดวกสบายมากท่ีสุด ซึ่งส าหรับผู้ท่ีไม่มีปัญหาเรื่อง

งบประมาณและพร้อมจ่าย ย่อมต้องเลือกท าเลท่ีดีท่ีสุด เพื่อเป็น

พื้นท่ีสร้างบา้นให้อยู่อาศัยได้อย่างดีในอนาคต

2. ส ำรวจสมำชิกที่จะเข้ำพักอำศัย

เมื่ อเริ่มคิดสร้างบ้าน ส่ิงท่ีต้องค านึงถึงอันดับต้นๆ คือสมาชิก

ท่ีอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นจ านวน เพศ วัย ความต้องการพื้นฐานด้าน

ต่างๆ เพื่อออกแบบขนาดของบ้าน พื้นท่ีใช้สอย และจ านวน

ห้องนอน เชน่ บา้นท่ีมีผู้สูงอายุ อาจต้องมีทางลาด หรือห้องนอน

ชั้นล่าง เพื่อออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานของสมาชิกทุกคน

มากท่ีสุด เพราะเมื่อเริ่มสร้างบา้นท้ังที

ก็ควรเป็นบา้นท่ีทุกคนอยู่อาศัย

และสามารถใชง้านให้ตอบรับ

การใชช้วีิตของทุกคนมากท่ีสุด

บา้นที่เป็นด่ังรากฐานของชวิีต ย่อมมีความส าคัญท าให้การตัดสินใจซื้อหรือสร้างต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ และหาข้อมูล

ประกอบมากที่สุด เพื่อให้ได้บา้นที่อยู่อาศัยได้อย่างดี มีระยะเวลาการใชง้านได้ยาวนาน

เพ่ือเป็นตัวชว่ยให้ผู้จะเริม่ต้นสรา้งบา้นได้ใชป้ระกอบการเตรยีมตัว และเริม่ต้นสร้างบ้านได้อย่างสมบูรณ์ลองมาดู 6 เรื่อง

ควรรู ้การเตรยีมพรอ้ม และท าอะไรก่อน-หลัง ไปดูกัน
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3. ส ำรวจขนำดพ้ืนที่ใช้สอยที่ต้องกำร

เมื่อมีจ านวนสมาชกิท่ีแน่นอน และความต้องการใช้งานพื้นท่ีอ่ืนๆ 

ท่ีเหมาะสมกับชวีิต ส่ิงท่ีต้องนึงถึงตามมาคือขนาดของพื้นท่ีใชส้อย

ท่ีต้องเหมาะสมกับความต้องการของครอบครัว 

การออกแบบบา้นให้มีพื้นท่ีใชส้อยมากพอกับสมาชกิ ไม่เพยีงขยาย

ในแนวราบเท่าน้ัน บางบา้นหากมีพื้นท่ีดินน้อยอาจต้องมองถึงการ

ขายพื้นท่ีบ้านในแนวด่ิงด้วย เพื่อให้ได้พื้นีท่ท่ีมากพอกับความ

ต้องการใชง้านในบา้น

4. ส ำรวจงบสร้ำงบ้ำน

เจ้าของบ้านสามารถค านวนงบท่ีต้องใช้ส าหรับการสร้างได้อย่าง

ครอบคลุมหากเลือกใชบ้ริการบริษัทรับสร้างบา้น

เจ้าของบา้นท่ีมีความชดัเจนในเรื่องของความต้องการสมาชิก และ

ความต้องการต่างๆ เกี่ยวกับบา้น จะช่วยเอ้ือให้การออกแบบและ

ค านวนงบประมาณท่ีจะใชส้ร้างบา้นจนแล้วเสร็จได้ง่ายข้ึน

ส่ิงส าคัญของการสร้างบ้านเพื่อให้งบไม่บานปลายจากท่ีเตรียมไว้

ตอนเริ่มต้นคือ เมื่อออกแบบแล้วต้องสร้างตามแบบและปรับแก้ไข

เมื่อผิดพลาดจากแบบเท่าน้ัน แต่ไม่ควรสร้างแล้วรื้อแบบภายหลัง

5. รู้เรื่องแบบบ้ำนและชัดเจนเรื่องแบบที่ต้องกำร

เมื่อคิดสร้างบา้นเจ้าของบา้นควรศึกษาหาความรู้ หาตัวอย่างแบบ

บ้านท่ีต้องการ โดยเจ้าของบ้านสามารถน าภาพแบบท่ีต้องการ

สร้างบ้าน หรือบอกความต้องการเกี่ยวกับแบบบ้านท่ีอยากได้ให้

ผู้ออกแบบวาดแบบออกมาให้ 

ถ้าสะดวกท่ีสุดอาจลองเลือกดูตัวอย่างแบบมาตรฐานของบริษัทรับ

สร้างบ้านหากถูกใจแบบไหนก็เลือกสร้างได้เลย หรือปรับเปลี่ยน

จากแบบมาตรฐานน้ันเพื่อให้ได้บา้นตรงตามความต้องการ

6. เลือกบริษัทรับสร้ำงบ้ำนเพ่ือควำมสะดวก ได้บ้ำนตรงใจ

เมื่อคิดสร้างบา้น แค่เริ่มต้นก็เหน่ือยแล้ว น่ีคือปัญหาแรกท่ีหลาย

คนเจอ แต่หากลองเปิดใจมองหาบริษัทรับสร้างบา้นเข้ามาช่วย จะ

ท าให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนความคิดจากเรื่องยากท่ีเกินจะข้ามผ่าน

เป็นเรื่องง่ายชนิดให้สร้ขางอีกกี่สิบหลังก็ไม่หวั่น

แต่การเลือกบรัทรับสร้างบ้านก็ควรเลือกผู้ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ 

มีฝีมือการสร้างดี มีมาตรฐาน ราคาเหมาะสม อ านวยความสะดวก

ต่างๆ ได้ และท่ีส าคัญต้องสร้างบา้นได้ตรงตามแบบและไม่ท้ิงงาน

เจ้าของบ้านอาจมองหาบริษัทรับสร้างบ้านสัก 3-4 บริษัท แล้ว

เปรียบเทียบแต่ละบริษัทอย่างละเอียดรอบคอบ เมื่อได้บริษัทท่ี

ต้องการแล้วจึงเริ่มต้นสร้างบา้นได้

เมื่ อประมวลจุดเริ่ มต้นทุก ข้อเกี่ ยวกับการสร้ างบ้าน และ

เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว ก็สามารถด าเนินการสร้างบ้านตาม

ข้ันตอนต่างๆ ได้เลย และส่ิงส าคัญท่ีเจ้าของบ้านจะต้องท าอย่าง

ต่อเนื่องคือการติดตามงานสร้างอย่างต่อเนื่อง หากมีปัญหาให้รีบ

แจ้งทีมงานเพื่อให้การแก้ไขและก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่น 

สามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที
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1. กำรบริกำรและระบบงำนที่ครบวงจร

ข้อดีอย่างหนึ่งท่ีท าให้บริษัทรับสร้างบ้านเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ 

ส าหรับผู้ท่ีตัดสินใจสร้างบา้นอยู่เองคือการมีบริการแบบครบวงจร

และมีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ ท าให้เจ้าของบา้นรู้สึก

เหมือนลงทุนจ้างท่ีเดียวแล้วได้ทุกสิ่งครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการ

บริการ หรือการด าเนินงานต่างๆ เชน่ 

การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับแบบบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการพื้นฐาน ไลฟ์สไตล์ของสมาชิก งบประมาณ และขนาด

รูปร่างของท่ีดิน

การดูแลและวางแผนจัดการงานสร้างต้ังแต่เริ่มต้นจนจบ พร้อม

บริการหลังสร้างเสร็จ

การให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ เพื่อให้เจ้าของบ้านมี

ตัวเลือกมากข้ึน ขณะเดียวกันก็เปิดรับความต้องการของผู้อยู่

อาศัยเพื่อออกแบบบ้านและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับทุกๆ 

ชวีิตในบา้น

การด าเนินการเรื่องเอกสาร การขออนุญาตก่อสร้าง และการ

ติดต่อด้านสาธารณูปโภคต่างๆ

การแบ่งส่งงานและจ่ายเงินเป็นงวดๆ ท าให้สามารถวางแผน

การเงินและไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ทีเดียว

เมื่อการสรา้งบา้นอยู่เองบนที่ดินเปล่ากลายเป็นประสบการณ์ติดลบที่เจ้าของบ้านหลายคนพบเจอ และกลัวที่จะตัดสินใจ

จ่ายเงินก้อนใหญ่กับผู้รบัเหมาคนใดคนหนึ่ง เพราะกลัวปัญหาทิ้งงาน ได้บา้นไม่ตรงปก และสูญเงินก้อนใหญ่ 

เพื่อลดปัญหาดังกล่าวการเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นสมาชิกของ

สมาคมธุรกิจรบัสรา้งบา้น จะชว่ยการนัตีได้ว่าเมื่อตัดสินใจสรา้งบา้นกับบรษัิทเหล่านี้ ย่อมได้บ้านอย่างแน่นอน ดังนั้นมาดู

กันว่าหากจะเลือกบรษัิทรบัสรา้งบา้นสักที่ควรต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไรประกอบบา้ง
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2. มีตัวตนอยู่จริง และมีหลักแหล่งที่ตั้งบริษัทชัดเจน

บริษัทรับสร้างบ้านท่ีมีท่ีต้ังบริษัทเป็นหลักแหล่ง นอกจากจะช่วย

อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าของบา้นในการเข้ามาติดต่องานสร้าง

บา้น หรือขอดูแบบบ้านพร้อมรับค าปรึกษาแล้ว ยังท าให้มั่นใจได้

ว่าบริษัทน้ันมีตัวตนอยู่จริง หากงานมีปัญหาก็สามารถติดตามหรือ

แจ้งปัญหากับทางบริษัทได้ ไม่ต้องกลัวโดนเทหรือหนีหาย

3. สร้ำงบ้ำนได้บ้ำน ไม่เท ไม่ทิ้งงำน

การสร้างบ้านโดยใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านย่อมท าให้เจ้าของ

บ้านสามารถมั่นใจได้ระดับหน่ึงว่าบริษัทเหล่าน้ีจะท างานสร้าง

บา้นได้จนจบตามข้อตกลง และไม่ท้ิง ไม่เทงานอย่างแน่นอน

ท่ีส าคัญทางบริษัทมีข้ันตอนการท างานท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

หากมีปัญหาก็สามารถชะลอการจ่ายเงินค่าจ้างได้ จึงเป็นข้อดีท่ีท า

ให้การสร้างบา้นไม่มีปัญหา และได้งานคุ้มกับเงินท่ีจ่ายไป

4. มีมืออำชีพและผู้เชี่ยวชำญกำรสร้ำงครบครัน

บริษัทรับสร้างบ้าน เป็นเหมือนศูนย์รวมทีมงานท่ีมีประสบการณ์ 

ความช านาญ มีข้ันตอนการท างาน ควบคุมตรวจสอบได้ มีการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างและเทคนิคใหม่ๆ แก่ทีมงาน

อยู่เสมอ ชว่ยให้เจ้าของบา้นไม่ต้องหาคนท างานเอง และไม่ต้องอยู่

ในสถานการณ์เสี่ยงกับผู้ไม่มีประสบการณ์และความรับผิดชอบ

5. แบบบ้ำนหลำกหลำย ออกแบบได้ตรงใจ

เมื่อเจ้าของบา้นตกลงเลือกบริษัทรับสร้างบา้นแล้วสามารถปรึกษา

เรื่องแบบบา้นท่ีต้องการได้ โดยส่วนใหญ่จะมีแบบบา้นมาตรฐานไว้

ให้เลือกหลายแบบ

หรือหากต้องการแบบอ่ืนๆ ก็สามารถน าตัวอย่างให้ทีมงานดู หรือ

ปรับจากแบบบา้นมาตรฐานของบริษัท หรือบอกรายละเอียดของ

บา้นท่ีต้องการเพื่อให้ทีมออกแบบบา้นให้ใหม่

6. งำนมีระบบ จบงำนตรงเวลำ

หากบริษัทรับสร้างบา้นมีประสบการณ์การท างานมามาก จะท าให้

มีระบบจัดการงานได้อย่างง่ายดาย และมีทางออกของการ

แก้ปัญหาอย่างครอบคลุม พร้อมรับมือกับเหตกุารณ์ไมค่าดคิดท่ีจะ

เกิดข้ึนได้อย่างเป็นมืออาชพี ท าให้มั่นใจได้ว่าแม้ระหว่างการสร้าง

บ้านจะมีปัญหาจากเหตุปัจจัยใดก็ตามไม่ว่าจะจากคน ทีมงาน 

หรือสภาพแวดล้อม ทางบริษัทก็ยังสามารถคุมเวลาการสร้างบ้าน

ให้แล้วเสร็จได้ตามชว่งเวลาท่ีก าหนด

ซึ่งการคุมงานให้ได้บา้นตรงตามเวลา จะชว่ยเอ้ืออ านวยให้เจ้าของ

บา้นสามารถวางแผนการย้ายเข้าอยู่ได้อย่างแน่นอน

7. ผลงำนน่ำเชื่อถือพร้อมประกันงำนสร้ำง

บริษัทรับสร้างบ้านนอกจากจะมีสัญญาจ้างงานท่ีชัดเจนถูกต้อง

แล้ว ควรมีผลงานการสร้างท่ีสามารถเข้าดูได้ หรือมีลูกค้ารายอ่ืนๆ 

ท่ีเคยสร้างบา้นแล้วสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาการใช้บริการของ

บริษัทได้ ท าให้เห็นผลงานจริงและใชป้ระกอบการพจิารณาได้

นอกจากนี้ควรมีการรับประกันงานหลังสร้างเสร็จ ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้างหรือส่วนอ่ืนๆ ของบา้น ซึ่งส่วนน้ีเจ้าของบ้านอาจใช้เป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบการบริการของแต่ละบริษัท และท าให้มั่นใจว่า

แม้บ้านสร้างเสร็จแล้วทางบริษัทก็ยังคอยดูแลและบริการไปอีก

ระยะเวลาหน่ึง

ส่ิงส าคัญของการเลือกใช้บริการของบริษัทรับสร้างบ้านคือความ

เป็นมืออาชีพ และความรับผิดชอบต่องานต้ังแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ 

ท้ังยังมีบริหารแลพดูแลหลังสร้างเสร็จอีกด้วย ซึ่งหากเจ้าของบ้าน

เลือกบริษัท ท่ี มีคุณสมบั ติตาม 7 ข้อข้า ง ต้น  พร้ อมน ามา

เปรียบเทียบหลายๆ บริษัทเพื่อให้ได้ผู้ให้บริการท่ีตอบโจทย์ท่ีสุด ก็

มั่นใจได้ว่าเงินลงทุนสร้างบา้นท่ีจ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอน
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ฮวงจุ้ยบา้น เป็นเหมือนตัวชว่ยก าหนดทิศทางการออกแบบ สรา้ง และตกแต่งให้บา้นนั้นเป็นบ้านที่มีความมงคล เสริมดวง

ชวิีตผู้อยู่อาศัยให้มีความสุขสงบ และความเจริญรุ่งเรืองยามพักอาศัย ดังนั้นนอกจากการออกแบบบ้านเพื่อตอบรับไลฟ์

สไตล์ผู้อยู่อาศัยแต่ละคนแล้ว การสรา้งบา้นให้ถูกโฉลกตามฮวงจุ้ยก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่เจ้าของบา้นไม่ควรมองข้าม

ฮวงจุ้ยคืออะไร?

ฮวงจุ้ย ศาสตร์ท่ีชาวจีนเชื่อว่าเป็นการดึงพลังธรรมชาติด้านดีมา

เสริมชวีิตและลดทอนด้านไม่ดีออกไป ไม่ว่าจะเป็น ลม น้า อากาศ 

และทิศทางของพลังต่างๆ จากธรรมชาติ สร้างสัมพันธ์ให้ทุกอย่าง

สมดุลกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ีบา้น

8 ฮวงจุ้ยบ้ำนควรรู้ก่อนออกแบบสร้ำงบ้ำน

1. แบบบ้ำนทรงสี่เหลี่ยมมำตรฐำน

แบบบ้านท่ีมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมาตรฐาน ไม่มีเหลี่ยมมุม 

หรือความเว้วแหว่งจนเสียทรงมาตรฐาน จะสามารถเปิดรับพลังดีๆ 

เข้ามาในบ้านได้ท้ัง 4 ทิศ ท าให้สภาพอากาศภายในไหลเวียน

คล่องตัวดี โดยเฉพาะแบบบ้านทรงสี่เหลื่ยมผืนผ้าท่ีหันหน้ากว้าง

ไปในทิศทางมงคล จะยิ่งเปิดรับพลังงานท่ีดีเข้าบ้านได้มากยิ่งข้ึน 

ท าให้บา้นน้ันเป็นบา้นท่ีอยู่แล้วเย็นเป็นมงคล

2. ตัวบ้ำนหันถูกทิศทำงมงคล

ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านจะต้องเปิดรับทิศทางลมท่ีมาจากทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือในครึ่งปีแรก และรับลมท่ีพดัจากทิศตะวันตก

เฉียงใต้ในครึ่งปีหลัง จะท าให้ลมสามารถพัดผ่านเข้าบ้านได้อย่าง

เหมาะสม 

นอกจากลมจะชว่ยระบายความร้อนพัดพาความเย็นเข้าสู่ตัวบ้าน

ตามหลังการก่อสร้างแล้ว ในทางฮวงจุ้ยยังช่วยระบายพลังด้านลบ

และเสริมพลังด้านดี ท าให้บา้นอยู่เย็นอยู่สบายอย่างยั่งยืนอีกด้วย



3. ประตูหน้ำบ้ำนเปิดรับทรัพย์

ประตูบ้านต้องมีลักษณะมงคลพร้อมเปิดรับทรัพย์เข้าบ้านอย่าง

ต่อเนื่อง โดยตามหลักฮวงจุ้ยจะเป็นการเปิดรับมวลอากาศและลม

เข้าบา้นในชว่งเวลาท่ีเหมาะสม เชน่ ช่วงเช้าๆ ท่ีอากาศสดชื่นเพื่อ

รับส่ิงดีๆ เข้าบ้านและปรับเปล่ียนส่ิงร้ายๆ ออกไป ท าให้บ้านมี

พลังงานด้านดีหมุนเวียนตลอดท้ังวัน

4. พลังน้ ำเรียกทรัพย์

บ้านส่วนใหญ่มักใช้น้าเสริมฮวงจุ้ยท้ังแบบน้าพุ สระว่ายน้า บ่อ

ปลา น้าตก โดยน้าจะเป็นสัญลักษณ์ของความเคลื่อนไหว กระจาย

พลังงานด้านบวกเข้าสู่บ้าน และระบายพลังลบออกจากบ้านได้ 

โดยหลักของการใชน้้าเสริมฮวงจุ้ยต้องดูแลท าความสะอาดให้น้ามี

การไหลเวียนดีตลอดเวลา และวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม เช่น 

สระว่ายน้า ต้องไม่สะท้อนแสงและความร้อนเข้าสู่ตัวบา้น

5. ลำนหน้ำบ้ำนรับโชค

ลานหน้าบา้นถือเป็นศูนย์รวมพลังมงคลท่ีจะเข้าสู่ตัวบา้น ดังน้ันจึง

ต้องเน้นการออกแบบให้มีลักษณะกว้างขวาง ดูสวยงามไม่แตกหัก

ทรุดร้าว ไม่รกรุงรัง ไม่มีส่ิงกีดขวางส่ิงดีๆ ท่ีจะไหลเข้าบา้น 

การจัดลานหน้าบ้านท่ีเป็นฮวงจุ้ยมงคลอาจเสริมด้วยต้นไม้หรือ

ดอกไม้ท่ีให้ความสวยงาม เพิ่มด้วยน้าพุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเงิน

ทองและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อเสริมความมั่งค่ัง โชคดี

6. เลือกสีบ้ำนมงคลเสริมควำมร่ ำรวย

สีท่ีเป็นมงคลทางฮวงจุ้ยส่วนใหญ่เป็นสีท่ีสอดคล้องกับธาตุต่างๆ 

ของผู้อยู่อาศัย โดยแต่ละธาตมุีพลังสื่อถึงด้านต่างๆ ในตัวเอง หาก

เสริมด้วยสีท่ีเข้ากับแต่ละธาตจุะยิ่งเพิม่ความเป็นสิริมงคลได้

ธาตนุ้า ควรใชส้ีเงิน สีขาว สีเขียว และสีท่ีมีความแวววาว เสริม

ธุรกิจการค้า การเดินทาง และการสื่อสาร

ธาตไุม้ ควรใชส้ีเขียว สีน้าเงิน และสีน้าตาลอ่อน เสริมงานด้าน

การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ วิชาการ และทางศิลปะ

ธาตุไฟ ควรใช้สีแดง สีเขียว สีชมพู สีม่วง เสริมงานด้านธุรกิจ

ความงาม การคิดวิเคราะห์ การออกแบบตกแต่ง

ธาตุดิน ควรใช้สีเหลือง สีขาว สีเทา สีส้ม สีน้าตาล และสีครีม 

เสริมให้ทรัพย์เพิม่พนู เหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธาตทุอง ควรใชส้ีขาว สีเหลือง สีน้าเงิน และสีเมทัลลิคหรือสีท่ีมี

ลักษณะแวววาว เสริมเรื่องความรวดเร็ว ทันสมัย

7. ของแต่งบ้ำนเสริมมงคล

การสร้างบา้นให้หลักฮวงจุ้ย ไม่เพียงอาศัยเรื่องแบบบ้าน ทิศทาง

ของลบ้าน หรือส่ิงแวดล้อมรอบบ้านเท่าน้ัน แต่ยังต้องมีของ

ตกแต่งท้ังภายนอกและภายในเสริมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิด

ความสมดุลและสอดคล้องกันท าให้ส่งผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในระยะ

ยาว

ของแต่งบา้นสามารถเลือกใช้ได้ให้สอดคล้องตามทิศทางต าแหน่ง

บา้นดังนี้

ทิศเหนือ ถือเป็นทิศของธาตนุ้า ควรเลือกของตกแต่งพวกน้าพ ุ

หรือวัตถุทรงโค้ง ทรงกลม หรือท่ีมีดีไซน์ของเส้นสายลายคลื่น 

ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศของธาตุไม้ เลือก

ตกแต่งด้วยน้าพ ุต้นไม้ วัตถุทรงสูง ทรงคลื่น และลายเส้น

ทิศใต้ ทิศของธาตุไฟ เน้นของตกแต่งเป็นพวกดอกไม้ ต้นไม้ 

หรือวัตถุทรงสูง ทรงกระบอก 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศของธาตุ

ดิน เลือกใชข้องตกแต่งประเภทเซรามิก เครื่องป้ันดินเผา

ทิศตะวันตก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศของธาตทุอง เลือก

ตกแต่งด้วยของทรงกลม โลหะ และของท่ีมีความแวววาว

8. ควำมร่มรื่นเสริมชีวิตชีวำ

บา้นตามหลักฮวงจุ้ยควรโอบล้อมด้วยธรรมชาติ และมีร่มเงาต้นไม้

คุ้มแดดคุ้มฝน ต้นไม้สื่ อถึงความเจริญงอกงาม จึงช่วยเสริม

ความก้าวหน้าให้ชวีิตได้

บ้านท่ีมีต้นไม้โอบล้อมให้ความร่มเย็น จะช่วยสร้างบรรยากาศ

โดยรวมให้ดูร่มรื่น น่าอยู่ เมื่อผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสก็จะได้รับพลัง

ด้านบวกไปในตัว 

ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย เป็นส่ิงท่ีอยู่รอบตัว เพราะอาศัยสอดคล้องกับ

ธรรมชาติ ดังน้ันการเลือกแบบบ้าน และตกแต่ง จับวางต่าแหน่ง

ทิศทางต่างๆ ของบ้านให้ถูกหลัก จะท าให้บ้านน้ันเป็นบ้านท่ีดี 

รองรับการอยู่อาศัยได้อย่างเป็นสุขในทุกๆ วัน
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ธนำคำรกสิกรไทย

กู้สร้างบ้านบนท่ีดินตนเอง วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่า

ก่อสร้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

กู้ซื้อท่ีดินพร้อมปลูกสร้างบา้น วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อ

ขายท่ีดินรวมกับราคาก่อสร้าง แต่ไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน

ส าหรับลูกค้าท่ีมีรายได้ประจ า

อัตราดอกเบีย้ 3 ปีแรก = MRR-1.22

อัตราดอกเบีย้หลังจาก 3 ปีแรก จนส้ินสุดสัญญา = MRR-1%

ส าหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

อัตราดอกเบีย้ 3 ปีแรก = MRR-0.72%

อัตราดอกเบีย้หลัง 3 ปีแรก จนส้ินสุดสัญญา = MRR-0.50%

อัตราดอกเบ้ีย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันท่ี 22 พ.ค. 63)

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์

โครงการสินเชื่อปี 2564 สินเชื่อบา้นสร้างสมใจ

ยื่นค าขอกู้และอนุมัติต้ังแต่วันท่ี  4 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30

มิถุนายน 2564

ท านิติกรรมภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบกลุ่มบริษัทรับสร้างบา้นท่ีท าข้อตกลงกบัธนาคาร ได้ท่ี

สมาคมธุรกิจรับสร้างบา้น

สมาคมไทยรับสร้างบา้น

บลิค์ วัน กรุ๊ป จ ากัด

(ท้ังน้ีธนาคารสงวนสิทธิ์ในการก าหนดระยะเวลา

ส้ินสุดโครงการก่อนก าหนดหากธนาคารให้

สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

อัตราดอกเบีย้ : MRR ตามประกาศธนาคาร 

รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อสร้างบ้านจากแต่ละสถาบันการเงินปี 2564 เพื่อคนอยากมีบ้านได้ประกอบการพิจารณาหา

เงินทุนสรา้งบา้น เพื่ออนาคตของครอบครวั รายละเอียดสินเชื่อของธนาคารอะไรน่าสนใจลองดูรายละเอียดกันได้เลย 
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ธนำคำรไทยพำณิชย์

สร้างบ้านในฝันด้วยสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเพิ่ม

วงเงินตกแต่งบ้าน  รับอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษท้ังแบบคงท่ี หรือ

แบบลอยตัว ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี

อัตราดอกเบีย้ : เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อนช าระ : ผ่อนสบายด้วยระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี

วงเงินกู้ : รับวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของค่าจ้างปลูกสร้าง (กรณีท่ีดิน

ปลอดภาระ) วงเงินกู้รวมสูงสุดต้องไม่เกิน 90%* ของราคา

ประเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

*เงื่อนไขเป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด

ธนำคำรออมสิน

สินเชื่อเคหะชว่ยสานฝันให้เป็นจริง

ซื้อท่ีดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร

ซื้อท่ีดินและปลูกสร้างอาคารในท่ีดินนั้น

เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

จ านวนเงินให้กู้

กรณีกู้เพื่อปลูกสร้าง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน

ของอาคารท่ีปลูกสร้าง แต่ไม่เกินอัตราส่วนตามท่ีธนาคารก าหนด

อัตราดอกเบีย้ : อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด

ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ

ก่อร่าง สร้างฝัน ทุกการสร้างสรรค์ตรงใจคุณ

สิทธิพเิศษ ผู้ใชบ้ญัชเีงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีฯ รับส่วนลด

อัตราดอกเบีย้พเิศษปีแรก 0.25% จากอัตราดอกเบีย้ปกติ

วงเงินกู้สูงสุด 100% ของค่าจ้างปลูกสร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อ

ปลูกบา้นบนท่ีดินซึ่งผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของหรือเจ้าของร่วม

วงเงินกู้รวมสูงสุด 90% ของราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบา้น 

ผ่อนช าระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนช าระรวมกับอายุผู้กู้

แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบีย้ : อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด

ธนำคำรยูโอบี

UOB Home Loan

กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน

ท่ีดินรวมกับค่าก่อสร้างบา้น (70% ของราคาประเมินท่ีดิน บวก 

100% ของราคาประเมินค่าก่อสร้างบา้น)

เลือกผ่อนช าระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี

วง เงินกู้ สู งสุด  50 ล้านบาท (15-30 ล้านบาท ส าหรับ

ต่างจังหวัด)

อัตราดอกเบีย้ : อัตราดอกเบีย้เป็นไปตามท่ีธนาคารก าหนด

ธนำคำรกรุงไทย

ดอกเบีย้ปีแรกเริ่มต้น 0.64% ต่อปี

ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

วงเงินกู้สูงสุด 100%

อัตราดอกเบีย้

การท าประกันชวีิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ* : ท าประกันทางเลือกใด 

ทางเลือกหน่ึง ดังน้ี

ท า MRTA/GLT SP เต็มวงเงินกู้ ระยะท าประกันข้ันต่า 10 ปี

ท า MRTA/GLT SP 70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือ 

ระยะเวลาท าประกันข้ันต่า 15 ปี

ท้ังน้ี การท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตาม

ความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพจิารณาสินเชื่อ

**อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (EIR) ค านวณจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท 

อายุสัญญา 20 ปี ผ่อนช าระ 6,600 บาท/เดือน
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สแกน QR Code เพื่ออ่านงานรายละเอียด

สินเชื่อกู้สร้างบา้นของแต่ละธนาคารเพิม่เติม



สแกน QR code 

ดูรำยละเอียดแบบบ้ำน

WISE E-29 LEMPEA G-224

RH-MD.2155The Fame 1022

RCH 026 DI PALEMO

6
เหมำะกบัครอบครวัยคุใหม่

แบบบำ้น
ดีไซน์มเีสนห่์

Extrema



Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

สแกน QR code

เพื่อดูคลิปต่ำงๆ ของ

สมำคมธุรกิจรับสร้ำงบ้ำน

HBA Channel



E-Magazine

เพื่อกำรสร้ำงบ้ำนกบัมืออำชพี

จัดท ำโดย

Facebook : www.facebook.com/homebuilderclub

Youtube : www.youtube.com/homebuilderclub

โทร : 0-2570-0153, 0-2940-2744


