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บริษทั ซีคอน จํากัด
รายการ

สเปค D

1 วัสดุปูพนื
- พืนภายในชันล่าง(รับแขก,ทานอาหาร,ห้องนอน, - กระเบืองแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพนื ราคา 350 บาท/ตรม.
ชันล่าง, เตรียมอาหาร, พักผ่อน และโถงบันได) - พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) โดยรอบ
- ครัว
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- ห้องแม่บา้ น, ห้องนําแม่บา้ น, ซักรีด,เก็บของ - กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- ไม้พนสํ
ื าเร็จรูปไฟเบอร์ซเี มนต์ ขนาดและการติดตังตามแบบ
- เฉลียงพักผ่อน , ศาลา
- ระเบียง,ห้องนํา,เฉลียง จัดสวน(ห้องนํา),
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- บันไดเฉีลยง
- ทางเดิน, ซักล้าง, ครัวไทย, บันไดครัวไทย, - คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ
บันไดซักล้าง
- ทีจอดรถ
- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ
- เคาน์เตอร์ครัวไทย
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- กันสาด
- คอนกรีตผิวขัดมัน
- เคาน์เตอร์หอ้ งนํา
- หินแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตรม.
- พืนภายในชันบน ห้องนอน ห้องพักผ่อน
- พืนไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม. ของกาแลนท์ (Galliant)
ห้องพระ และโถงชันบน)
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) โดยรอบ

สเปค P
- กระเบืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. สีพนื ราคา 600 บาท/ตรม.
พร้อมบัวเชิงผนังไม้สกั จ๊อยโดยรอบ
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพนื ราคา 350 บาท/ตรม.
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- ไม้พนสํ
ื าเร็จรูปไฟเบอร์ซเี มนต์ ขนาดและการติดตังตามแบบ
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 500 บาท/ตรม.
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30x30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- คอนกรีตผิวขัดมัน
- หินแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตรม.
- พืนปาร์เก้ไม้สกั ทําสีสาํ เร็จ(สี GB:Golden Brown, CB:Coffee Brown)
หนา 18 มม. กว้าง 115 มม.xยาว 450, 600, 750 มม.คละไซด์ Character
grade (คัดลาย) หรือ Shade Natural พร้อมบัวเชิงผนังไม้สกั จ๊อย
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รายการ
2 หลังคา
- วัสดุมงุ หลังคา (กระเบือง หรือ
เมทัลชีท ตามแบบ)
- วัสดุมงุ หลังคา (กระเบือง หรือ
เมทัลชีท ตามแบบ)
- วัสดุกนั ความร้อนใต้หลังคา

3 วัสดุผนัง, วัสดุผิวผนัง
- ผนังห้องนําทัวไป
- ผนังห้องนําแม่บา้ น

สเปค D

สเปค P

- มุงกระเบืองหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier สีแดงกุหลาบ,
อิฐอําไพ, เทาปี กนางนวล, นําตาลโอ๊คแดง, นําตาลไพฑูรย์

- มุงกระเบืองหลังคา ตราช้าง รุ่น Prestige สี Golden Brown,
Shiny Brown, Midnight Grey, Deep Maroon, Classic Grey
Meridian Brown, Misty Grey, Tropical Green
มุงเมทัลชีทสีขาว ความหนาแผ่นเหล็กรวมชันเคลือบ หนา 0.50 มม. (พร้อมฉนวน PU Foam หนา 1")
วัสดุอปุ กรณ์และการมุงตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
- ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น ตราช้าง เหนือแป ทีหลังคาคลุม - ปูแผ่นสะท้อนความร้อนของ SCG รุ่น Ultra Cool หน้า 3" วางเหนือแป
อาคารชันบนสุด ทีมุงกระเบืองหลังคา ตราช้าง รุ่น CPAC Monier
ทีหลังคาคลุมอาคารชันบนสุด ทีมุงกระเบืองหลังคา ตราช้างรุ่น Prestige
ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร, เหนือ เฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้
ยกเว้น โรงรถใต้อาคาร เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, กันสาด,
ระเบียง, กันสาด,
หลังคาโรงรถทีมุง
ปูฉนวนใยแก้วขนาด 3" เหนือฝ้ าเพดาน สําหรับหลังคาคสล. และเมทัลชีท กระเบืองหลังคา ตราช้าง รุ่น Prestige ปูฉนวนใยแก้ว ขนาด 3" เหนือ
เฉพาะส่วนทีเป็ นหลังคาคลุมอาคารชันบนสุดและหลังคาคสล.คลุมอาคาร ฝ้ าเพดาน สําหรับหลังคา คสล.และเมทัลชีท เฉพาะส่วนทีเป็ นหลังคาคลุม
ภายในบางส่วน ยกเว้น โรงรถ,ใต้อาคาร,เหนือเฉลียง, จัดสวน, ทางเดิน, อาคารชันบนสุด และ หลังคา คสล.คลุมอาคารภายในบางส่วน ยกเว้นโรงรถ
ใต้ ระเบียง, กันสาด, และหลังคาโรงรถ คสล.
ใต้อาคาร, เหนือเฉลียง,จัดสวน, ทางเดิน, ใต้ระเบียง, และหลังคาโรงรถคสล.
- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบืองเซรามิค ขนาด
30 x 30 ซม. สีพนื สูงชนฝ้ าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.
- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบืองเซรามิค ขนาด
30 x 30 ซม. สีพนื สูงชนฝ้ าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.

- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบืองเซรามิค ขนาด
30 x 30 ซม. สีพนื สูงชนฝ้ าเพดาน ราคา 500.-บาท/ตรม.
- ก่ออิฐมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบืองเซรามิค ขนาด
30 x 30 ซม. สีพนื สูงชนฝ้ าเพดาน ราคา 250.-บาท/ตรม.

2/7

1/2/20

รายการ
4 ฝ้ าเพดาน
- ภายในทัวไป (ชันล่าง )

สเปค D

สเปค P

- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบ

- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
สังกะสี c-line no.26 ไม่มไี ม้มอบฝ้ า
สังกะสี c-line no.26 มีไม้มอบฝ้ า เป็ น WPC ขนาด ตามแบบ
- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดมีฟอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่า - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดมีฟอยล์ ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่า
- ภายในทัวไป (ชันบน )
เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มไี ม้มอบฝ้ า
เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอบฝ้ า เป็ น WPC ขนาดตามแบบ
- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชืนฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครงเคร่า ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดทนความชืน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่า
- ห้องนํา
เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มไี ม้มอบฝ้ า
เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 มีไม้มอบฝ้ า เป็ น WPC ขนาด ตามแบบ
- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชืน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่า
- ชายคาชันล่าง
- ระแนงสําเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ตีเว้นร่อง และกรุตาข่ายกันแมลง
เหล็กชุบ สังกะสี c-line no.26 ไม่มไี ม้มอบฝ้ า
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
- ชายคาชันบน
- ระแนงสําเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ตีเว้นร่อง และกรุตาข่ายกันแมลง
- ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชืนฉาบรอยต่อเรียบ ทาสีโครงเคร่า
เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มไี ม้มอบฝ้ า
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
- ภายนอก, เฉลียงชันล่าง,ระเบียงชันบน กันสาด, - ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนความชืน ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี โครงเคร่า
- ระแนงสําเร็จรูป กว้าง 3" ทาสี ตีเว้นร่อง และกรุตาข่ายกันแมลง
ทีจอดรถ
เหล็กชุบสังกะสี c-line no.26 ไม่มไี ม้มอบฝ้ า
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี c-line no.26
5 วงกบ (ขนาดไม้เป็ นขนาดก่อนปรับไส)
- วงกบอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม. เสริมกรอบ - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว หรือ วงกบไม้ตะเคียนทอง
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)
พร้อมมุง้ ลวด หรือ วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)ขนาดตามแบบ ขนาด 2"x4"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ตามแบบ
- วงกบประตูภายในทัวไป
- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบประตูภายนอก (บานเปิ ด)
- วงกบ UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบประตูหอ้ งนํา
- วงกบ UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า
- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบประตูหอ้ งแม่บา้ น
วงกบ UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
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รายการ
- วงกบประตูหอ้ งนําแม่บา้ น
- วงกบประตูหอ้ งเก็บของภายนอก
- วงกบหน้าต่าง
6 บานประตู (ขนาดไม้เป็ นขนาดก่อนปรับไส)
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)
- ประตูภายในทัวไป
- ประตูภายนอก (บานเปิ ด)
- ประตูหอ้ งนํา
- ประตูหอ้ งแม่บา้ น
- ประตูหอ้ งนําแม่บา้ น
- ประตูหอ้ งเก็บของใต้บนั ได
- ประตูหอ้ งเก็บของภายในทัวไป
7 บานหน้าต่าง
บานหน้าต่าง

สเปค D

สเปค P

วงกบ UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า
- วงกบไม้เนือแข็ง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- วงกบอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาวกว้าง4" หนา 1.5 มม
- วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว
เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด
- บานอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม. เสริมกรอบ
- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุง้ ลวด หรือ
พร้อมมุง้ ลวด หรือ บานไม้สกั ทาแชล็ควานิช (ไม่มมี งุ ้ ลวด) ขนาดและลายตามแบบ - บานไม้สกั ทายูรเี ทนกึงเงา (ไม่มมี งุ ้ ลวด) ขนาดและลายตามแบบ
- บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L ทาสีนามั
ํ น ขนาดตามแบบ
- บานไม้สกั ทายูรเี ทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- บาน UPVC ยีห้อ Polywood (ไม่มมี งุ ้ ลวด)หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ - บานไม้สกั ทายูรเี ทนกึงเงา (ไม่มมี งุ ้ ลวด) ขนาดและลายตามแบบ
- บาน UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- บานไม้สกั ทายูรเี ทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
บาน UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
บาน UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
- บานไม้เนือแข็ง ทาสีนามั
ํ นขนาดตามแบบ
- บานไม้สกั ทายูรเี ทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L ทาสีนามั
ํ นขนาดตามแบบ
- บานไม้สกั ทายูรเี ทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ
- บานกระจกเขียวตัดแสงกรอบอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว
- กว้าง 4" หนา 1.5 มม. เสริมกรอบ พร้อมบานมุง้ ลวด

8 อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโชว์ )
บานกระจกกรอบอลูมเิ นียม
- อุปกรณ์สาํ เร็จรูปติดตังพร้อมกับชุดบานเลือน, บานเปิ ด, บานกระทุง้ อลูมเิ นียม
ติดตังตามมาตรฐานผูผ้ ลิต

- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว พร้อมบานมุง้ ลวด

- อุปกรณ์สาํ เร็จรูปติดตังพร้อมกับชุดบานเลือน, บานเปิ ด, บานกระทุง้
ติดตังตามมาตรฐานผูผ้ ลิต UPVC AMIGO รุ่น M5 สีขาว
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รายการ
- ประตูทางเข้าด้านหน้า บานเปิ ดคู่ (บานไม้)

สเปค D
- กุญแจมือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET
มือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY

- ประตูออกสู่ภายนอกบ้าน บานเปิ ดเดียว
(บานไม้หรือ UPVC)
- ประตูหอ้ งทัวไป
- ประตูหอ้ งนํา
9 บันได
บันได

ราวบันไดและราวกันตก
ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก

- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET
- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET
- ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-BK

สเปค P
- กุญแจพร้อมมือจับทองเหลือง สีนิกเกิลด้านหรือสีสแตนเลส
ระบบลูกปื นทองเหลือง รุ่น 8005-SS-ET
มือจับทองเหลือง สีนิกเกิลด้านหรือสีสแตนเลส ระบบลูกปื นทองเหลือง
รุ่น 8005-SS-DUMMY
- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบล็อคมอร์ตสิ สีสแตนเลส VECO
รุ่น SLH419-SS-ET
- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบล็อคมอร์ตสิ สีสแตนเลส VECO
รุ่น SLH419-SS-ET
- กุญแจมือจับก้านโยก ระบบล็อคมอร์ตสิ สีสแตนเลส VECO
รุ่น SLH419-SS-BK

โครงสร้างบันไดเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
- ไม้ลูกนอนปิ ดผิวไม้แดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
- ลูกนอนไม้สกั จ๊อยด้านกว้าง ทําสีสาํ เร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
- บังขันขนาด 1"x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทายูรเิ ทน ชนิดเงา 5 เทียว - บังขันไม้สกั จ๊อยด้านกว้าง ทําสีสาํ เร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสาํ เร็จ)
- บัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) ตีตามขันบันได
- บัวเชิงผนังไม้สกั จ๊อยด้านยาวทําสีสาํ เร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ+สีสาํ เร็จ)
- ไม้พนชานพั
ื
ก ไม้ปิดผิวไม้แดง ทายูรเิ ทนชนิดเงา 5เทียวขนาดตามแบบ - พืนชานพักปาร์เก้ไม้สกั จ๊อย ทําสีสาํ เร็จ หนา 18 มม.กว้าง 115 มม. X ยาว
- ไม้รองลูกกรงชันบนไม้แดงขนาด 1 1/2"x 5" ทายูรเิ ทนชนิดเงา 5 เทียว 450,600,750 มม.คละไซด์ Character grade (คัดลาย)หรือ Shade Natural
-ไม้รองลูกกรงชันบน ไม้สกั จ๊อยด้านยาวทําสีสาํ เร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
- ไม้แดงกลึงสําเร็จ ทายูรเิ ทน ชนิดเงา 5 เทียว ตามแบบ
-ไม้สกั จ๊อยด้านยาว ทําสีสาํ เร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ)
'- ไม้แดงกลึงสําเร็จ ทายูรเิ ทน ชนิดเงา 5 เทียว หรือเหล็กทาสี
-ไม้สกั ทําสีสาํ เร็จ (ขนาดไม้ตามแบบ) หรือวัสดุอนระบุ
ื
ตามแบบ
หรือก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ
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รายการ
10 ราวระเบียง
ราวระเบียง
แผงระแนงตกแต่ง
11 งานทาสี
- ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบวั 1 สี)
- ผิวฝ้ าภายนอก (สีขาว) / เชิงชาย (สีเบอร์ 1 สี)
- ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี)
- ผิวฝ้ าภายใน (สีขาว)
- ผิววงกบ,ผิวบานประตูไม้ภายใน,ภายนอก
- ผิวเหล็ก
ระบบไฟฟ้ า
- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ ามาตรฐาน
- สายเมนภายนอก
- การเดินสาย
- สวิตซ์
- เดินสายไฟสําหรับเครืองทํานําอุ่น
- เดินสายไฟสําหรับเครืองทํานําร้อน

สเปค D

สเปค P

- เหล็กทาสีนามั
ํ น หรือ กระจก Temper หนา 8 มม. หรือ ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี - สแตนเลสด้าน หรือ กระจก Temper หนา 8 มม. หรือ ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ขนาด
ขนาดและลายตามแบบ
และลายตามแบบ

- โครงและระแนง เหล็กหรือไม้เทียมสําเร็จรูป ขนาด ลวดลายและ การติดตังตามแบบ
ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทียว ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เทียว
ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทียว ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เทียว
ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทียว ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Easy Care Sheen (ชนิดเนียน) 2 เทียว
ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทียว ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Easy Care Sheen (ชนิดเนียน) 2 เทียว
ทาสีรองพืนกันเชือรา 1 เทียว, ทาสีนามั
ํ น Supercote 2 เทียว
ทาสีรองพืนกันสนิม 1 เทียว, ทาสีนามั
ํ น Supercote 2 เทียว (ส่วนทีมองไม่ เห็นทาเฉพาะสีรองพืนกันสนิม)
ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ (รายละเอียด ตามแบบ)
เดินร้อยท่อ HDPE ฝังดินความยาวไม่เกิน 25 เมตร
เดินลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร
(วัดจากจุดทีออกจากตัวบ้านถึงจุดเชือมต่อมิเตอร์ไฟฟ้ า)
(วัดจากจุดทีออกจากตัวบ้านถึงจุดเชือมต่อมิเตอร์ไฟฟ้ า)
เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองฝังผนัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้ าเพดานสายไฟฟ้ าของไทยยาซากิ หรือเทียบเท่าทีได้รบั มอก. ตามมาตรฐานและข้อกําหนดของการไฟฟ้ า

PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบฝังผนัง
จํานวนและ ตําแหน่งการติดตังตามแบบ
จํานวนและตําแหน่งการติดตังตามแบบ
เดินสายสําหรับเครืองทํานําอุ่น รวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง ทุกห้องนํา ตําแหน่ง shower ยกเว้น ห้องนําแม่บา้ น
เดินสายไฟสําหรับเครืองทํานําร้อนรวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง (เฉพาะห้องนําทีมีอ่างอาบนํา ตามแบบมาตรฐาน)
BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบฝังผนัง
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รายการ
- เดินสายไฟสําหรับเครืองปรับอากาศ
- ปลัก
- แผงสะพานไฟ
- เซอร์กติ
ระบบสือสาร
- ปลักโทรศัพท์
- ปลัก ทีวี
- ระบบ NET WORK (LAN)

สเปค D

สเปค P

เดินสายสําหรับเครืองปรับอากาศ รวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้องเดินสายสําหรับเครืองปรับอากาศพร้อมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รมในห้อง
3 ห้อง (ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)
ทุกห้องนอนมาตรฐาน (ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)
BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบฝังผนัง 2 เต้าเสียบ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบฝังผนัง 2
เต้าเสียบ จํานวนและตําแหน่งการติดตังตามแบบ พร้อมติดตังสายดิน
จํานวนและตําแหน่ง การติดตังตามแบบ พร้อมติดตังสายดิน
ตูไ้ ฟฟ้ าของ BTICINO ขนาด ตามแบบ พร้อมสายดินตอกแท่ง GROUND ROD ขนาด Ø 5/8" ความยาวตามข้อกําหนดของ กฟน. ฝังดิน 1 ชุด
CIRCUIT BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจํานวนตามแบบ
- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จํานวน 2 จุด
( ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง )
BTICINO ตามจํานวนห้องนอน มาตรฐาน + 1
(ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)
เดินสาย RJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก , ปลัก ของ BTICINO
รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จํานวนตามแบบกําหนด

PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว แบบฝังผนัง
ตามจํานวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)
PANASONICรุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว
ตามจํานวนห้องนอน มาตรฐาน + 2 (ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)
เดินสายRJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก, ปลัก ของPANASONIC
รุ่น WIDE SERIES REFINA สีขาว จํานวนตามแบบกําหนด

หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ทระบุ
ี ไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทมีี คุณภาพเทียบเท่า
หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ทระบุ
ี ไว้ในท้องตลาดได้
ภาพในโบรชัวร์หรือภาพสามมิตเิ ป็ นเพียงภาพและบรรยากาศจําลอง สีและแบบให้ยดึ จากเอกสารสัญญาทีตกลงกันไว้ระหว่างบริษทั และผูว้ ่าจ้าง
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