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บริษทั ซีคอน จํากัด
รายการ

สเปค S

วัสดุประกอบงานโครงสร้าง
พืนฝากดินเอ็นทับหลังปูนทรายปรับระดับหรืออืนๆ ปูนซีเมนต์ผสมสําเร็จรูป ไม่กาํ หนดบริษทั
โครงสร้าง
- พืนโรงรถ, พืนซักล้าง, ทางเดิน

สเปค D
ปูนซีเมนต์ผสม ตราเสือ ตรานกอินทรี ตรางูเห่า หรือเทียบเท่า และ/หรือ
ปูนซีเมนต์ ผสมสําเร็จรูป ไม่กาํ หนดบริษทั

- พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในทีฝากบนดิน (on ground) ขนาดตามแบบ -พืนคอนกรีตเสริมเหล็กฝากบนคาน (ON BEAM) หรือฝากบนเข็ม ขนาด
รูปแบบ ตามแบบมาตรฐาน วิศกรกําหนด

วัสดุประกอบงานสถาปัตยกรรม
วัสดุปูพนื
- พืนภายในชันล่าง(รับแขก,ทานอาหาร,ห้องนอน, - กระเบืองแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพนื
ชันล่าง, เตรียมอาหาร, พักผ่อน และโถงบันได)

ราคา 250 บาท/ตรม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ปิ ดผิวลามิเนต โดยรอบ

กระเบืองแกรนิตโต้ ขนาด 60 x 60 ซม. สีพนื ราคา 350 บาท/ตรม.
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) โดยรอบ

- เก็บของ, ครัว

- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.

กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.

- ห้องแม่บา้ น, ห้องนําแม่บา้ น, ซักรีด

' พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ปิ ดผิวลามิเนต โดยรอบ

- เฉลียงพักผ่อน , ศาลา
- ระเบียง,เฉลียง จัดสวน(ห้องนํา),บันไดเฉีลยง
- ห้องนํา,
- ทางเดิน, ซักล้าง, ครัวไทย, บันไดครัวไทย,
บันไดซักล้าง , ทีจอดรถ
- เคาน์เตอร์ครัวไทย
- กันสาด

- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.

ไม้พนสํ
ื าเร็จรูปไฟเบอร์ซเี มนต์ ขนาดและการติดตังตามแบบ
กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.

- คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปาดเรียบ

- กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
- คอนกรีตผิวขัดมัน

กระเบืองเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. สีพนื ราคา 250 บาท/ตรม.
คอนกรีตผิวขัดมัน
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รายการ
- เคาน์เตอร์หอ้ งนํา
- พืนภายในชันบน ห้องนอน ห้องพักผ่อน
ห้องพระ และโถงชันบน)

สเปค S

สเปค D

หินแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตรม.
- พืนไม้ลามิเนต ความหนา 8 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ปิ ดผิวลามิเนต พืนไม้ลามิเนต ความหนา 12 มม. ของกาแลนท์ (Galliant)
โดยรอบ
พร้อมบัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant)โดยรอบ

วงกบ (ขนาดไม้เป็ นขนาดก่อนปรับไส)
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)

- วงกบอลูมเิ นียม สีธรรมชาติ กว้าง 4" หนา 1.2 มม.

วงกบอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม.

เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด

เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด หรือ วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4"
(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ

- วงกบประตูภายในทัวไป

- วงกบไม้เนือแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

วงกบไม้ตะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

- วงกบประตูภายนอก (บานเปิ ด)

- วงกบ UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

วงกบ UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- วงกบประตูหอ้ งนํา

- วงกบ UPVC ยีห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

วงกบ UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- วงกบประตูหอ้ งแม่บา้ น

- วงกบ UPVC ยีห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

วงกบ UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- วงกบประตูหอ้ งนําแม่บา้ น

- วงกบ UPVC ยีห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

วงกบ UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- วงกบประตูหอ้ งเก็บของภายนอก
- วงกบหน้าต่าง

- วงกบไม้เนือแข็ง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ขนาดตามแบบ
- วงกบอลูมเิ นียม สีธรรมชาติ กว้าง 4" หนา 1.2 มม. เสริมกรอบ
พร้อมมุง้ ลวด

วงกบไม้เนือแข็ง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)
วงกบอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว หนา 1.5 มม.

- บานกระจกเขียวตัดแสงกรอบอลูมเิ นียม.

บานอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม.

สีธรรมชาติ กว้าง 4" หนา 1.2 มม.

เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด หรือ บานไม้สกั ทาแชล็ควานิช (ไม่มมี งุ ้ ลวด)

เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด

ขนาดและลายตามแบบ

บานประตู (ขนาดไม้เป็ นขนาดก่อนปรับไส)
- ประตูภายนอก (ทางเข้าหลัก)

- ประตูภายในทัวไป
- ประตูภายนอก (บานเปิ ด)

- บาน Smart door ทาสีนามั
ํ น ขนาดและลายตามแบบ
บาน UPVC ยีห้อ Polywood (ไม่มมี งุ ้ ลวด)หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L ทาสีนามั
ํ น ขนาดตามแบบ
บาน UPVC ยีห้อ Polywood (ไม่มมี งุ ้ ลวด)หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ
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สเปค S

สเปค D

- ประตูหอ้ งนํา

- บาน UPVC ยีห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

บาน UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- ประตูหอ้ งแม่บา้ น

- บาน UPVC ยีห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

บาน UPVC ยีห้อ Polywood หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- ประตูหอ้ งนําแม่บา้ น

- บาน UPVC ยีห้อ Green หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

บาน UPVC ยีห้อ Champ หรือเทียบเท่า ขนาดตามแบบ

- ประตูหอ้ งเก็บของใต้บนั ได

- บานไม้เนือแข็งชนิดบานเกล็ด ทาสีนามั
ํ นขนาดตามแบบ

บานไม้เนือแข็ง ทาสีนามั
ํ น ขนาดและลายตามแบบ

- ประตูหอ้ งเก็บของภายในทัวไป

- บานไม้เนือแข็งชนิดบานเกล็ด ทาสีนามั
ํ นขนาดตามแบบ

บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L ทาสีนามั
ํ น ขนาดตามแบบ

- ประตูหอ้ งเก็บของภายนอก
- หน้าต่าง

บานไม้อดั ยางกันนํา แบบเรียบ ทาสีนามั
ํ น ขนาดตามแบบ
- บานกระจกเขียวตัดแสงกรอบอลูมเิ นียมสีธรรมชาติ กว้าง 4"หนา1.2 มม. บานอลูมเิ นียม Powder Coated อบขาว กว้าง 4" หนา 1.5 มม.
เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด

อุปกรณ์บานประตู-หน้าต่าง (ตามตัวอย่างโชว์ )
- ประตูทางเข้าด้านหน้า บานเปิ ดคู่ (บานไม้)
- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO.
SSP05UQSS สีสแตนเลส ระบบลูกปื นทองเหลือง
- ประตูออกสู่ภายนอกบ้าน บานเปิ ดเดียว
- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO
(บานไม้หรือ UPVC)
SSP05UQSS สีสแตนเลส ระบบลูกปื นทองเหลือง
- ประตูหอ้ งทัวไป
- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA NO.
SSP05UQSS สีสแตนเลส ระบบลูกปื นทองเหลือง
- ประตูหอ้ งนํา
- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA
NO. SSP65UQSS สีสแตนเลส
- ประตูหอ้ งแม่บา้ น, ห้องเก็บของ
- ลูกบิดสแตนเลสหัวกลมของ NAGOYA
- ประตูหอ้ งนําเม่บา้ น
NO. SSP05UQSS สีสแตนเลส
- บานพับ
- กลอน

เสริมกรอบ พร้อมมุง้ ลวด
กุญแจมือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET
มือจับก้านโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY
ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET
ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET
ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-BK
ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-ET
ลูกบิดสแตนเลส หัวลูกจันทน์ VECO รุ่น 3691-SS-BK

- บานพับสแตนเลสของ NAGOYA NO.11 สีสแตนเลส 4" x 3" x 2.0มม. บานพับสแตนเลส VECO รุ่น SS304 4"x 3"x 2.5mm. 4BB
สแตนเลส ของ VECO รุ่น WL74 (ขนาด 4"), WL76 (ขนาด 6") (เฉพาะ
- กลอนสแตนเลสของ NAGOYA NO.88 ขนาด 4", 6" สีสแตนเลส
บานเปิ ดออกภายนอก)
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- กันชน

สเปค S
- กันชนลูกยางพร้อมห่วงคล้องยึดประตูสแตนเลสของ
NAGOYA NO. 670 สีสแตนเลสด้าน

สเปค D
กันชนสแตนเลส ลูกยางสีขาว พร้อมห่วงคล้อง VECO รุ่น DH8 (สําหรับ
บานประตูภายนอก)
กันชนสแตนเลส แบบกันกระแทก VECO รุ่น DS1102SSHL (สําหรับบาน
ประตูภายในทัวไป) ยกเว้นห้องนํา

บันได
บันได

โครงสร้างบันได เป็ นไม้เนือแข็ง ทาแชลแลควานิช

โครงสร้างบันไดเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

- ลูกนอน, ชานพักบันได ไม้ยางพาราอัดประสาน

ไม้ลูกนอนปิ ดผิวไม้แดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

ทาแชลแลควานิช ไม่มบี งั ขันไม้ ขนาดตามแบบ

บังขันขนาด 1"x 8"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทายูรเิ ทน ชนิดเงา 5 เทียว

- มีบวั PVC ปิ ดผิดลามิเนต เฉพาะชานพัก

บัวเชิงผนัง PVC ของกาแลนท์ (Galliant) ตีตามขันบันได

- ไม้รองลูกกรงชันบน ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาแชลแลควานิช

ไม้พนชานพั
ื
ก ไม้ปิดผิวไม้แดง ทายูรเิ ทนชนิดเงา 5เทียวขนาดตามแบบ
ชนิดเงา 5 เทียว

แบบบ้าน 3 ชัน (ยกเว้นบ้าน WL)

โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ท้องบันไดผิดปูนแต่งเรียบ ทาสี

ราวบันไดและราวกันตก

- ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาแชลแลควานิช ขนาดตามแบบ

ไม้แดงกลึงสําเร็จ ทายูรเิ ทน ชนิดเงา 5 เทียว ตามแบบ

ลูกกรงบันไดและลูกกรงกันตก

- ไม้ยางพาราอัดประสาน ทาแชลแลควานิช ขนาดตามแบบ

ไม้แดงกลึงสําเร็จ ทายูรเิ ทน ชนิดเงา 5 เทียว หรือเหล็กทาสี
หรือก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสี ตามแบบ

งานทาสี
- ผิวผนังภายนอก (สีเบอร์ 2 สี, สีบวั 1 สี)

- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ของ Beger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เทียว

- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทียว

- ผิวฝ้ าภายนอก (สีขาว) / เชิงชาย (สีเบอร์ 1 สี) - ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ของ Beger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เทียว
- ผิวผนังภายใน (สีเบอร์ 3 สี)
- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ของ Beger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เทียว

- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทียว
- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดด้าน) 2 เทียว

- ผิวฝ้ าภายใน (สีขาว)

- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดด้าน) 2 เทียว

- ทาสีนาอะครี
ํ
ลคิ ของ Beger Cool All Plus (ชนิดด้าน) 2 เทียว
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สเปค S

สเปค D

- ผิววงกบ,ผิวบานประตูไม้ภายใน,ภายนอก

- ทาสีรองพืนกันเชือรา 1 เทียว, ทาสีนามั
ํ น Beger Shield 2 เทียว

- ทาสีรองพืนกันเชือรา 1 เทียว, ทาสีนามั
ํ น Supercote 2 เทียว

- ผิวเหล็ก

- ทาสีรองพืนกันสนิม 1 เทียว, ทาสีนามั
ํ น Beger Shied 2 เทียว

- ทาสีรองพืนกันสนิม 1 เทียว, ทาสีนามั
ํ น Supercote 2 เทียว

( ส่วนทีมองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพืนกันสนิม )

( ส่วนทีมองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพืนกันสนิม )

- ท่อเมนจากมิเตอร์ถงึ ตัวบ้าน เป็ นท่อ LDPE สีดาํ ขนาด Ø 3/4"
ภายนอกอาคาร แต่ไม่เกิน 15 เมตร

ท่อเมนจากมิเตอร์ถงึ ตัวบ้าน เป็ นท่อ LDPE สีดาํ ขนาด Ø 1" ภายนอก
อาคารวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร

- ท่อเมนภายใน (มี มอก.)

- ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"

ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"

- ท่อแยกภายใน (มี มอก.)

- ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2"

ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2" (เฉพาะส่วนทีต่อกับเครืองสุขภัณฑ์

(เฉพาะส่วนทีต่อกับเครืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์) เกลียวในทองเหลือง

และอุปกรณ์) ช่วงสุดท้ายเป็ นอุปกรณ์ ขอ้ ต่อ PVC เกลียวในทองเหลือง

- ท่อซิเมนต์ใยหิน ขนาดØ 6"ยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 20 ม. บ่อพัก คสล.
สําเร็จรูปมีฝาปิ ด คสล. วางทุกระยะไม่เกิน 6 ม .ไม่เกิน 5 บ่อ

ท่อซิเมนต์ใยหิน ขนาด Ø 6" วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 25 ม. มีบอ่ พัก
คสล. สําเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 เมตร มีฝาปิ ด คสล.วางทุกระยะไม่เกิน
6 ม. วางตามจริงไม่เกิน 6 บ่อ

- ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ ามาตรฐาน

ขนาด มิเตอร์ไฟ 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย (รายละเอียด ตามแบบ)

ขนาดมิเตอร์ไฟ 30 แอมป์ (รายละเอียด ตามแบบ)

- สายเมนภายนอก

- เดินลอยในอากาศ ความยาวตามความจริง แต่ไม่เกิน 15 เมตร

เดินลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร

ระบบประปา
- ท่อเมนประปาภายนอก

ระบบสุขาภิบาล
ท่อระบายนํ าภายนอกอาคาร

ระบบไฟฟ้ า

(วัดจากจุดทีออกจากตัวบ้านถึงจุดเชือมต่อมิเตอร์ไฟฟ้ า)
- การเดินสาย

- เดินร้อยท่อ PVC สีเหลืองฝังผนัง และเดินร้อยท่อ PVC ในฝ้ าเพดาน

(วัดจากจุดทีออกจากตัวบ้านถึงจุดเชือมต่อมิเตอร์ไฟฟ้ า)
เดินร้อยท่าของไทยยาซากิ
อ PVC สีเหลืหรืองฝั
อยท่อตามมาตรฐาน
PVC ในฝ้ าเพดาน
สายไฟฟ้
อเทีงผนั
ยบเท่ง าและเดิ
ทีได้รบั นร้มอก.
และ
ข้อกําหนดของการไฟฟ้ า
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รายการ
- สวิตซ์
- เดินสายไฟสําหรับเครืองทํานําอุ่น

สเปค S
- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จํานวน

BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว แบบฝังผนัง

และ ตําแหน่งการติดตังตามแบบ

จํานวนและตําแหน่งการติดตังตามแบบ

เดินสายสําหรับเครืองทํานําอุ่น รวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง เดินสายสําหรับเครืองทํานําอุ่น รวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง
จํานวน 2 จุด ตําแหน่ง Shower
ทุกห้องนํา ตําแหน่ง shower ยกเว้น ห้องนําแม่บา้ น

- เดินสายไฟสําหรับเครืองทํานําร้อน
- เดินสายไฟสําหรับเครืองปรับอากาศ

สเปค D

เดินสายไฟสําหรับเครืองทํานําร้อนรวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง
(เฉพาะห้องนําทีมีอ่างอาบนํา ตามแบบมาตรฐาน)
- เดินสายสําหรับเครืองปรับอากาศรวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง เดินสายสําหรับเครืองปรับอากาศรวมสวิตซ์ตดั ตอน ทีตูเ้ มน ไม่รวมในห้อง
จํานวน 1 จุด ทีห้องนอนใหญ่

จํานวน 3 ชุด (ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)

- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จํานวน 1 จุด

BTICINO จํานวน 2 จุด (ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)

ระบบสือสาร
- ปลักโทรศัพท์

( ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง )
- ปลัก ทีวี
- ระบบ NET WORK (LAN)

- BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จํานวน 1 จุด

BTICINO ตามจํานวนห้องนอน มาตรฐาน + 1

( ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง )

(ผูว้ ่าจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดตําแหน่ง)
เดินสาย RJ45 UTP CAT5E ร้อยท่อ หน้ากาก , ปลัก ของ BTICINO
รุ่น MAGIC ADVANCE สีขาว จํานวนตามแบบกําหนด

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