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 รายการ สเปค D สเปค P
1 วสัดุปูพื�น

 - พื�นภายในชั�นลา่ง(รบัแขก,ทานอาหาร,หอ้งนอน, - กระเบื�องแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีื�น ราคา 350  บาท/ตรม. - กระเบื�องแกรนิตโต ้ ขนาด 60x60 ซม. สพีื�น ราคา 600  บาท/ตรม.

  ช ั�นลา่ง, เตรยีมอาหาร, พกัผ่อน และโถงบนัได) - พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC ของกาแลนท ์(Galliant) โดยรอบ   พรอ้มบวัเชงิผนงัไมส้กัจอ๊ยโดยรอบ

 -  ครวั - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื�น ราคา 350  บาท/ตรม.

 - หอ้งแมบ่า้น, หอ้งนํ�าแมบ่า้น, ซกัรดี,เกบ็ของ - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - เฉลยีงพกัผ่อน , ศาลา - ไมพ้ื�นสาํเรจ็รูปไฟเบอรซ์เีมนต ์ ขนาดและการตดิตั�งตามแบบ - ไมพ้ื�นสาํเรจ็รูปไฟเบอรซ์เีมนต ์ ขนาดและการตดิตั�งตามแบบ 

 - ระเบยีง,หอ้งนํ�า,เฉลยีง จดัสวน(หอ้งนํ�า), - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื�น ราคา 500 บาท/ตรม.

 - บนัไดเฉีลยง

 - ทางเดนิ, ซกัลา้ง, ครวัไทย, บนัไดครวัไทย, - คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม.

   บนัไดซกัลา้ง

 - ที�จอดรถ - คอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิปาดเรยีบ - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - เคานเ์ตอรค์รวัไทย - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม. - กระเบื�องเซรามคิ ขนาด 30x30 ซม. สพีื�น ราคา 250  บาท/ตรม.

 - กนัสาด - คอนกรตีผวิขดัมนั - คอนกรตีผวิขดัมนั

 - เคานเ์ตอรห์อ้งนํ�า  - หนิแกรนิต ราคา 3,000  บาท/ตรม. - หนิแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตรม.

 - พื�นภายในชั�นบน หอ้งนอน หอ้งพกัผ่อน  - พื�นไมล้ามเินต ความหนา 12  มม. ของกาแลนท ์(Galliant) - พื�นปารเ์กไ้มส้กัทาํสสีาํเรจ็(ส ีGB:Golden Brown, CB:Coffee Brown)

   หอ้งพระ และโถงช ั�นบน)    พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC ของกาแลนท ์(Galliant) โดยรอบ หนา 18 มม. กวา้ง 115 มม.xยาว 450, 600, 750 มม.คละไซด ์Character

grade (คดัลาย)  หรอื  Shade Natural พรอ้มบวัเชงิผนงัไมส้กัจอ๊ย

       บรษิทั ซีคอน จาํกดั
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2 หลงัคา 

- วสัดุมงุหลงัคา (กระเบื�อง หรอื - มงุกระเบื�องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น CPAC Monier  สแีดงกหุลาบ, - มงุกระเบื�องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น Prestige  ส ีGolden Brown, 

  เมทลัชที ตามแบบ)   อฐิอาํไพ, เทาปีกนางนวล, นํ�าตาลโอค๊แดง, นํ�าตาลไพฑรูย์  Shiny Brown, Midnight Grey, Deep Maroon, Classic Grey

  Meridian Brown, Misty Grey, Tropical Green

- วสัดุมงุหลงัคา (กระเบื�อง หรอื

  เมทลัชที ตามแบบ)

 - วสัดุกนัความรอ้นใตห้ลงัคา - ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นของ SCG รุ่น ตราชา้ง เหนือแป ที�หลงัคาคลุม - ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นของ SCG รุ่น Ultra Cool หนา้ 3" วางเหนือแป

  อาคารช ั�นบนสุด ที�มงุกระเบื�องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น CPAC Monier    ที�หลงัคาคลุมอาคารช ั�นบนสุด ที�มงุกระเบื�องหลงัคา ตราชา้งรุ่น Prestige

  ยกเวน้ โรงรถใตอ้าคาร, เหนือ เฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ, ใต ้    ยกเวน้ โรงรถใตอ้าคาร เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ, ใตร้ะเบยีง, กนัสาด,

  ระเบยีง, กนัสาด,    หลงัคาโรงรถที�มงุ

 ปูฉนวนใยแกว้ขนาด 3" เหนือฝ้าเพดาน สาํหรบัหลงัคาคสล. และเมทลัชที   กระเบื�องหลงัคา ตราชา้ง รุ่น Prestige  ปูฉนวนใยแกว้ ขนาด 3" เหนือ

 เฉพาะส่วนที�เป็นหลงัคาคลุมอาคารช ั�นบนสุดและหลงัคาคสล.คลุมอาคาร   ฝ้าเพดาน สาํหรบัหลงัคา คสล.และเมทลัชที เฉพาะส่วนที�เป็นหลงัคาคลุม

 ภายในบางส่วน ยกเวน้  โรงรถ,ใตอ้าคาร,เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ,   อาคารช ั�นบนสุด และ หลงัคา คสล.คลุมอาคารภายในบางส่วน ยกเวน้โรงรถ

  ใต ้ระเบยีง, กนัสาด, และหลงัคาโรงรถ คสล.  ใตอ้าคาร, เหนือเฉลยีง,จดัสวน, ทางเดนิ, ใตร้ะเบยีง,  และหลงัคาโรงรถคสล.

3 วสัดุผนัง, วสัดุผิวผนัง   

 - ผนงัหอ้งนํ�าท ั �วไป - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื�องเซรามคิ ขนาด  - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื�องเซรามคิ ขนาด  

 30 x 30 ซม. สพีื�น  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.  30 x 30 ซม. สพีื�น  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 500.-บาท/ตรม.

 - ผนงัหอ้งนํ�าแมบ่า้น - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื�องเซรามคิ ขนาด  - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบื�องเซรามคิ ขนาด  

 30 x 30 ซม. สพีื�น  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.  30 x 30 ซม. สพีื�น  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.

มงุเมทลัชทีสขีาว ความหนาแผ่นเหลก็รวมช ั�นเคลอืบ หนา 0.50 มม. (พรอ้มฉนวน PU Foam หนา 1") 

 วสัดุอปุกรณแ์ละการมงุตามมาตรฐานผูผ้ลติ

2/7



1/2/20

 รายการ สเปค D สเปค P
4 ฝ้าเพดาน     

 - ภายในทั �วไป  (ช ั�นลา่ง ) - ยปิซ ั �มบอรด์หนา  9 มม. ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่าเหลก็ชบุ - ยปิซ ั �มบอรด์หนา  9 มม. ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะสี

  สงักะส ีc-line no.26  ไมม่ไีมม้อบฝ้า  สงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า  เป็น WPC ขนาด ตามแบบ

 - ภายในทั �วไป  (ช ั�นบน ) - ยปิซ ั �มบอรด์หนา  9 มม.ชนิดมฟีอยล ์ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่า - ยปิซ ั �มบอรด์หนา 9 มม.ชนิดมฟีอยล ์ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่า

  เหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26 ไมม่ไีมม้อบฝ้า  เหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า เป็น WPC ขนาดตามแบบ

 - หอ้งนํ�า - ยปิซ ั �มบอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชื�นฉาบรอยต่อเรยีบ ทาสโีครงเคร่า ยปิซ ั �มบอรด์หนา 9 มม.ชนิดทนความชื�น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ี โครงเคร่า

  เหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26 ไมม่ไีมม้อบฝ้า เหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26 มไีมม้อบฝ้า  เป็น WPC ขนาด ตามแบบ

 - ชายคาช ั�นลา่ง - ยปิซ ั �มบอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชื�น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ีโครงเคร่า - ระแนงสาํเรจ็รูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาขา่ยกนัแมลง 

  เหลก็ชบุ สงักะส ีc-line no.26 ไมม่ไีมม้อบฝ้า  โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26

 - ชายคาช ั�นบน - ยปิซ ั �มบอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชื�นฉาบรอยต่อเรยีบ ทาสโีครงเคร่า - ระแนงสาํเรจ็รูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาขา่ยกนัแมลง 

  เหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26   ไมม่ไีมม้อบฝ้า   โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26

 - ภายนอก, เฉลยีงช ั�นลา่ง,ระเบยีงช ั�นบน กนัสาด, - ยปิซ ั �มบอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชื�น ฉาบรอยต่อเรยีบ ทาส ี โครงเคร่า - ระแนงสาํเรจ็รูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาขา่ยกนัแมลง

  ที�จอดรถ  เหลก็ชบุสงักะส ี c-line no.26  ไมม่ไีมม้อบฝ้า   โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26

5 วงกบ (ขนาดไมเ้ป็นขนาดกอ่นปรบัไส)     

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั) - วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. เสรมิกรอบ - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว หรอื วงกบไมต้ะเคียนทอง

พรอ้มมุง้ลวด  หรอื วงกบไมแ้ดง ขนาด 2"x4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)ขนาดตามแบบ  ขนาด 2"x4"(ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ตามแบบ

 - วงกบประตูภายในทั �วไป - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูภายนอก (บานเปิด) - วงกบ UPVC ยี�หอ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูหอ้งนํ�า - วงกบ UPVC ยี�หอ้ Champ หรอืเทยีบเท่า - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูหอ้งแมบ่า้น วงกบ UPVC ยี�หอ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ
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 - วงกบประตูหอ้งนํ�าแมบ่า้น

 - วงกบประตูหอ้งเกบ็ของภายนอก - วงกบไมเ้นื�อแขง็ ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบหนา้ต่าง - วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาวกวา้ง4" หนา 1.5 มม - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว

 เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด

6 บานประตู   (ขนาดไมเ้ป็นขนาดกอ่นปรบัไส)   

 - ประตูภายนอก (ทางเขา้หลกั) - บานอลูมเินียม  Powder Coated อบขาว กวา้ง 4" หนา 1.5 มม.  เสรมิกรอบ- บาน UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว  พรอ้มบานมุง้ลวด หรอื

 พรอ้มมุง้ลวด หรอื บานไมส้กัทาแชลค็วานิช (ไม่มมีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ - บานไมส้กัทายูรเีทนกึ�งเงา (ไมม่มีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูภายในทั �วไป - บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L  ทาสนีํ �ามนั ขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ�งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูภายนอก (บานเปิด) - บาน UPVC ยี�หอ้ Polywood (ไมม่มีุง้ลวด)หรอืเทยีบเทา่ ขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ�งเงา (ไมม่มีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูหอ้งนํ�า - บาน UPVC ยี�หอ้ Champ  หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ�งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งแมบ่า้น

 - ประตูหอ้งนํ�าแมบ่า้น

 - ประตูหอ้งเกบ็ของใตบ้นัได - บานไมเ้นื�อแขง็ ทาสนีํ �ามนัขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ�งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งเกบ็ของภายในท ั �วไป - บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L   ทาสนีํ �ามนัขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรเีทนกึ�งเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

7 บานหนา้ต่าง

บานหนา้ต่าง - บานกระจกเขยีวตดัแสงกรอบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว 

 - กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. เสรมิกรอบ พรอ้มบานมุง้ลวด

8 อปุกรณ์บานประต-ูหนา้ต่าง (ตามตวัอย่างโชว ์)

บานกระจกกรอบอลูมเินียม - อปุกรณส์าํเร็จรูปตดิต ั�งพรอ้มกบัชดุบานเลื�อน, บานเปิด, บานกระทุง้อลูมเินียม  - อปุกรณส์าํเรจ็รูปตดิต ั�งพรอ้มกบัชดุบานเลื�อน, บานเปิด, บานกระทุง้

  ตดิต ั�งตามมาตรฐานผูผ้ลติ    ตดิต ั�งตามมาตรฐานผูผ้ลติ  UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว

วงกบ UPVC ยี�หอ้ Champ หรอืเทยีบเท่า

บาน UPVC ยี�หอ้ Polywood หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

- บาน UPVC  AMIGO รุ่น M5 สขีาว พรอ้มบานมุง้ลวด 

บาน UPVC ยี�หอ้ Champ  หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 
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 - ประตูทางเขา้ดา้นหนา้ บานเปิดคู่ (บานไม)้ - กญุแจพรอ้มมอืจบัทองเหลอืง สนิีกเกิ�ลดา้นหรอืสสีแตนเลส  

  ระบบลูกปืนทองเหลอืง รุ่น 8005-SS-ET

 มอืจบัทองเหลอืง สนิีกเกิ�ลดา้นหรอืสสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง

 รุ่น 8005-SS-DUMMY

 - ประตูออกสู่ภายนอกบา้น บานเปิดเดี�ยว - กญุแจมอืจบักา้นโยก ระบบลอ็คมอรต์สิ สสีแตนเลส VECO
   (บานไมห้รอื UPVC)   รุ่น SLH419-SS-ET

 - ประตูหอ้งท ั �วไป - กญุแจมอืจบักา้นโยก ระบบลอ็คมอรต์สิ สสีแตนเลส VECO 
 รุ่น SLH419-SS-ET

 - ประตูหอ้งนํ�า - กญุแจมอืจบักา้นโยก ระบบลอ็คมอรต์สิ สสีแตนเลส VECO 

 รุ่น SLH419-SS-BK 

9 บนัได

บนัได

 - ไมลู้กนอนปิดผวิไมแ้ดง ขนาด 1 1/2"x 12" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)  - ลูกนอนไมส้กัจอ๊ยดา้นกวา้ง ทาํสสีาํเรจ็ (ขนาดไมต้ามแบบ)

 - บงัข ั�นขนาด 1"x 8"(ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ทายูรเิทน ชนิดเงา 5 เที�ยว  - บงัข ั�นไมส้กัจอ๊ยดา้นกวา้ง ทาํสสีาํเรจ็ (ขนาดไมต้ามแบบ+สสีาํเรจ็) 

 - บวัเชงิผนงั PVC  ของกาแลนท ์(Galliant) ตตีามข ั�นบนัได  - บวัเชงิผนงัไมส้กัจอ๊ยดา้นยาวทาํสสีาํเรจ็ (ขนาดไมต้ามแบบ+สสีาํเรจ็) 

 - ไมพ้ื�นชานพกั ไมปิ้ดผวิไมแ้ดง ทายูรเิทนชนิดเงา 5เที�ยวขนาดตามแบบ  - พื�นชานพกัปารเ์กไ้มส้กัจอ๊ย ทาํสสีาํเรจ็ หนา 18 มม.กวา้ง 115 มม. X ยาว

 - ไมร้องลูกกรงช ั�นบนไมแ้ดงขนาด 1 1/2"x 5" ทายูรเิทนชนิดเงา 5 เที�ยว 450,600,750 มม.คละไซด ์Character grade (คดัลาย)หรอื Shade Natural

 -ไมร้องลูกกรงช ั�นบน ไมส้กัจอ๊ยดา้นยาวทาํสสีาํเรจ็ (ขนาดไมต้ามแบบ)

ราวบนัไดและราวกนัตก  - ไมแ้ดงกลงึสาํเรจ็ ทายูรเิทน ชนิดเงา 5 เที�ยว ตามแบบ  -ไมส้กัจอ๊ยดา้นยาว ทาํสสีาํเรจ็ (ขนาดไมต้ามแบบ)

ลูกกรงบนัไดและลูกกรงกนัตก  '- ไมแ้ดงกลงึสาํเรจ็ ทายูรเิทน ชนิดเงา  5 เที�ยว หรอืเหลก็ทาส ี  -ไมส้กั ทาํสสีาํเรจ็ (ขนาดไมต้ามแบบ) หรอืวสัดุอื�นระบ ุตามแบบ

   หรอืก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาส ีตามแบบ

โครงสรา้งบนัไดเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.)

- กญุแจมอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET

 มอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY

- ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์VECO รุ่น 3691-SS-ET

- ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO  รุ่น 3691-SS-ET

- ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO รุ่น 3691-SS-BK
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10 ราวระเบยีง

ราวระเบยีง - เหลก็ทาสนีํ �ามนั  หรอื กระจก Temper หนา 8 มม. หรอื ก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาสี

 ขนาดและลายตามแบบ

- สแตนเลสดา้น หรอื กระจก Temper หนา 8 มม. หรอื ก่ออฐิฉาบปูนเรยีบทาส ีขนาด

และลายตามแบบ

แผงระแนงตกแต่ง

11 งานทาส ี

 - ผวิผนงัภายนอก (สเีบอร ์ 2 ส,ี สบีวั 1 ส)ี ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว

 - ผวิฝ้าภายนอก (สขีาว) / เชงิชาย (สเีบอร ์1 ส)ี ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว

 - ผวิผนงัภายใน (สเีบอร ์3 ส)ี ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Delux Easy Care Sheen  (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว

 - ผวิฝ้าภายใน (สขีาว) ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว ทาสนีํ �าอะครลีคิ ICI Delux Easy Care Sheen  (ชนิดเนียน) 2 เที�ยว

 - ผวิวงกบ,ผวิบานประตูไมภ้ายใน,ภายนอก

 - ผวิเหลก็

ระบบไฟฟ้า

 - ขนาดมเิตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน

 - สายเมนภายนอก เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามจรงิ แต่ไมเ่กนิ 25 เมตร เดนิรอ้ยท่อ HDPE ฝงัดนิความยาวไมเ่กนิ 25 เมตร 

(วดัจากจดุที�ออกจากตวับา้นถงึจดุเชื�อมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า) (วดัจากจดุที�ออกจากตวับา้นถงึจดุเชื�อมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า)

 - การเดนิสาย

 - สวติซ์ BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว แบบฝงัผนงั PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว แบบฝงัผนงั 

จาํนวนและตาํแหน่งการตดิตั�งตามแบบ จาํนวนและ ตาํแหน่งการตดิต ั�งตามแบบ 

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครื�องทาํนํ�าอุ่น

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครื�องทาํนํ�ารอ้น เดนิสายไฟสาํหรบัเครื�องทาํนํ�ารอ้นรวมสวติซต์ดัตอน  ที�ตูเ้มน ไมร่วมในหอ้ง  (เฉพาะหอ้งนํ�าที�มอ่ีางอาบนํ�า ตามแบบมาตรฐาน)

ขนาดมเิตอรไ์ฟ  30  แอมป์  (รายละเอยีด ตามแบบ)

- โครงและระแนง เหลก็หรอืไมเ้ทยีมสาํเรจ็รูป ขนาด ลวดลายและ  การตดิต ั�งตามแบบ

ทาสรีองพื�นกนัเชื�อรา  1 เที�ยว, ทาสนีํ �ามนั Supercote 2 เที�ยว

ทาสรีองพื�นกนัสนิม  1 เที�ยว, ทาสนีํ �ามนั Supercote 2 เที�ยว (ส่วนที�มองไม ่ เหน็ทาเฉพาะสรีองพื�นกนัสนิม)

เดนิรอ้ยท่อ PVC  สเีหลอืงฝงัผนงั และเดนิรอ้ยท่อ PVC ในฝ้าเพดานสายไฟฟ้าของไทยยาซาก ิหรอืเทยีบเท่าที�ไดร้บั มอก. ตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดของการไฟฟ้า

 เดนิสายสาํหรบัเครื�องทาํนํ�าอุ่น รวมสวติซต์ดัตอน ที�ตูเ้มน ไมร่วมในหอ้ง ทกุหอ้งนํ�า ตาํแหน่ง shower  ยกเวน้ หอ้งนํ�าแมบ่า้น
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- เดนิสายไฟสาํหรบัเครื�องปรบัอากาศ เดนิสายสาํหรบัเครื�องปรบัอากาศ รวมสวติซต์ดัตอน ที�ตูเ้มน ไมร่วมในหอ้งเดนิสายสาํหรบัเครื�องปรบัอากาศพรอ้มสวติซต์ดัตอน ที�ตูเ้มน ไมร่มในหอ้ง

3  หอ้ง  (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง) ทกุหอ้งนอนมาตรฐาน  (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง)

 - ปล ั �ก BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว แบบฝงัผนงั 2 เตา้เสยีบ PANASONIC  รุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว แบบฝงัผนงั 2 

จาํนวนและตาํแหน่ง การตดิต ั�งตามแบบ พรอ้มตดิตั�งสายดนิ เตา้เสยีบ จาํนวนและตาํแหน่งการตดิต ั�งตามแบบ พรอ้มตดิตั�งสายดนิ

 - แผงสะพานไฟ

 - เซอรก์ติ

ระบบสื�อสาร

 - ปล ั �กโทรศพัท์ - BTICINO รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จาํนวน 2 จดุ PANASONIC รุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว แบบฝงัผนงั

( ผูว้่าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง ) ตามจาํนวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 2   (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง)

 - ปล ั �ก ทวีี BTICINO ตามจาํนวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 1  PANASONICรุ่น WIDE SERIES REFINA สขีาว

(ผูว้่าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง) ตามจาํนวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 2 (ผูว้่าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง)

- ระบบ  NET WORK  (LAN) เดนิสาย RJ45 UTP CAT5E รอ้ยท่อ หนา้กาก , ปล ั �ก ของ BTICINO เดนิสายRJ45 UTP CAT5E รอ้ยท่อ หนา้กาก, ปล ั �ก ของPANASONIC

รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จาํนวนตามแบบกาํหนด รุ่น WIDE SERIES REFINA  สขีาว จาํนวนตามแบบกาํหนด

หมายเหต ุ: รายการวสัดุและอปุกรณท์ี�ระบไุว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยใชว้สัดุและอปุกรณท์ี�มคุีณภาพเทยีบเท่า 

             หากไมส่ามารถหาวสัดุและอปุกรณท์ี�ระบไุวใ้นทอ้งตลาดได ้

             ภาพในโบรชวัรห์รอืภาพสามมิตเิป็นเพยีงภาพและบรรยากาศจาํลอง สแีละแบบใหย้ดึจากเอกสารสญัญาที�ตกลงกนัไวร้ะหว่างบรษิทัและผูว้่าจา้ง

ตูไ้ฟฟ้าของ BTICINO ขนาด ตามแบบ พรอ้มสายดนิตอกแท่ง GROUND ROD ขนาด Ø 5/8" ความยาวตามขอ้กาํหนดของ กฟน. ฝงัดนิ 1 ชดุ

CIRCUIT  BREAKER ของ BTICINO ขนาดและจาํนวนตามแบบ
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