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 รายการ สเปค D สเปค P

วสัดุปูพนื

 - พนืภายในชนัลา่ง รบัแขก, ทานอาหาร,  -กระเบอืงแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีนื ราคา 350  บาท/ตรม.  -กระเบอืงแกรนิตโต ้ขนาด 60 x 60 ซม. สพีนื ราคา 800  บาท/ตรม. 

  หอ้งนอน, ชนัลา่ง, เตรียมอาหาร, พกัผ่อน   พรอ้มบวัเชิงผนงั PVC ของ SPC  โดยรอบ   พรอ้มบวัเชงิผนงัไมส้กัจอ๊ยโดยรอบ

  และโถงบนัได, เก็บของ, ครวั, ซกัรีด

 - หอ้งแม่บา้น, หอ้งนาํแม่บา้น  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม.  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม. 

 - ระเบยีง, จดัสวน(หอ้งนาํ), หอ้งนาํ,  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 500  บาท/ตรม.

 - ทางเดนิ, ซกัลา้ง  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.

 - ครวัไทย, บนัไดครวัไทย,บนัไดซกัลา้ง  -คอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิปาดเรยีบ  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.

 - ทจีอดรถ  -คอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิปาดเรยีบ  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 300  บาท/ตรม.

 - เฉลยีง, บนัไดเฉลยีง  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม.  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด 30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250 บาท/ตรม.

 และขอบเฉลยีงทาํผวิทรายลา้ง (ตามแบบ)  และขอบเฉลยีงทาํผวิทรายลา้ง (ตามแบบ)

 - เฉลยีงพกัผ่อน, ศาลา  -ไมพ้นืสาํเร็จรูปไฟเบอรซ์เีมนต ์ขนาดและการตดิตงัตามแบบ  -ไมพ้นืสาํเร็จรูป WPC ขนาดและการตดิตงั ตามแบบ

 - เคานเ์ตอรห์อ้งนาํ (เฉพาะแบบ)  -หนิแกรนิต ราคา 3,000 บาท/ตรม.  -หนิแกรนิต ราคา 4,500 บาท/ตรม.

 - เคานเ์ตอรค์รวัไทย (เฉพาะแบบ)  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.  -กระเบอืงเซรามคิ ขนาด  30 x 30 ซม. สพีนื ราคา 250  บาท/ตรม.

 - กนัสาด  -คอนกรีตผวิขดัมนั  -คอนกรีตผวิขดัมนั

 - พนืภายในชนับน หอ้งนอน หอ้งพกัผ่อน  -พนื SPC พรอ้มบวัเชงิผนงั PVC  -พนืไมป้ารเ์กไ้มส้กั ทาํสสีาํเร็จ หนา 18 มม.

   หอ้งพระและโถงชนับน)  -กวา้ง 4 นวิ คละไซต ์หรอื เทยีบเท่า พรอ้มบวัเชงิผนงัไมส้กัจอ๊ย
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หลงัคา 

- วสัดุมงุหลงัคา - มงุกระเบอืงหลงัคา ตราชา้ง รุ่น CPAC Monier  สแีดงกุหลาบ, - มงุกระเบอืงหลงัคา ตราชา้ง รุ่น Prestige  ส ีGolden Brown, 

 (กระเบอืง หรือ เมทลัชที ตามแบบ)   อฐิอาํไพ, เทาปีกนางนวล, นาํตาลโอค๊แดง, นาํตาลไพฑูรย์   Shiny Brown, Midnight Grey, Deep Maroon, Classic Grey

  หรือเทยีบเท่า   Meridian Brown, Misty Grey, Tropical Green หรือเทยีบเท่า

- วสัดุมงุหลงัคา (กระเบอืง หรือ

  เมทลัชที ตามแบบ)

 - วสัดุกนัความรอ้นใตห้ลงัคา - ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นของ SCG รุ่น ตราชา้ง เหนือแป ทหีลงัคาคลุม - ปูแผ่นสะทอ้นความรอ้นของ SCG รุ่น Ultra Cool หนา 3" วางเหนือแป

  อาคารชนับนสุด ทมีงุกระเบอืงหลงัคา ตราชา้ง รุ่น CPAC Monier  ทหีลงัคาคลุมอาคารชนับนสุด ทมีงุกระเบอืงหลงัคา ตราชา้งรุ่น Prestige

  ยกเวน้ โรงรถใตอ้าคาร, เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ, ใตร้ะเบยีง,  ยกเวน้ โรงรถใตอ้าคาร เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดนิ, ใตร้ะเบยีง,

  กนัสาด,   กนัสาด, หลงัคาโรงรถทมีงุ

- ปูฉนวนใยแกว้ขนาด 3" เหนือฝ้าเพดานสาํหรบัหลงัคาคสล. และเมทลัชที - กระเบอืงหลงัคา ตราชา้ง รุ่น Prestige  ปูฉนวนใยแกว้ ขนาด 3" เหนือ

 เฉพาะส่วนทเีป็นหลงัคาคลมุอาคารชนับนสุดและหลงัคาคสล.คลมุอาคาร   ฝ้าเพดาน สาํหรบัหลงัคา คสล.และเมทลัชที เฉพาะส่วนทเีป็นหลงัคาคลมุ

 ภายในบางส่วน ยกเวน้ โรงรถ, ใตอ้าคาร, เหนือเฉลยีง, จดัสวน, ทางเดิน,   อาคารชนับนสุด และ หลงัคา คสล.คลมุอาคารภายในบางส่วน ยกเวน้ โรงรถ

 ใตร้ะเบยีง, กนัสาดและหลงัคาโรงรถ คสล.   ใตอ้าคาร, เหนือเฉลยีง,จดัสวน, ทางเดิน, ใตร้ะเบยีงและหลงัคาโรงรถคสล.

วสัดุผนัง, วสัดุผิวผนัง   

 - ผนงัหอ้งนาํทวัไป - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบอืงเซรามคิ ขนาด  - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบอืงเซรามคิ ขนาด  

 30 x 30 ซม. สพีนื  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.  30 x 30 ซม. สพีนื  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 500.-บาท/ตรม.

 - ผนงัหอ้งนาํแม่บา้น - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบอืงเซรามคิ ขนาด  - ก่ออฐิมวลเบา ความหนา 7.5 ซม. กรุกระเบอืงเซรามคิ ขนาด  

  30 x 30 ซม. สพีนื  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.   30 x 30 ซม. สพีนื  สูงชนฝ้าเพดาน  ราคา 250.-บาท/ตรม.

มงุเมทลัชทีสขีาว ความหนาแผ่นเหลก็รวมชนัเคลอืบ หนา 0.50 มม. (พรอ้มฉนวน PU Foam หนา 1") 

 วสัดุอปุกรณแ์ละการมงุตามมาตรฐานผูผ้ลติ
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ฝ้าเพดาน     

 - ภายในทวัไป  (ชนัลา่ง ) - ยปิซมับอรด์หนา  9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาส ีโครงเคร่าเหลก็ชบุ - ยปิซมับอรด์หนา  9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบทาส ีโครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะสี

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

 - ภายในทวัไป  (ชนับน ) - ยปิซมับอรด์หนา  9 มม.ชนิดมฟีอยล ์ฉาบรอยต่อเรยีบทาส ีโครงเคร่า - ยปิซมับอรด์หนา 9 มม.ชนิดมฟีอยล ์ฉาบรอยต่อเรยีบทาส ีโครงเคร่า

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

 - หอ้งนาํ - ยปิซมับอรด์หนา 9 มม.ชนิดทนความชนืฉาบรอยต่อเรยีบทาสี - ยปิซมับอรด์หนา 9 มม.ชนิดทนความชนืฉาบรอยต่อเรยีบทาส ีโครงเคร่า

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

 - ชายคาชนัลา่ง - ยปิซมับอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชนื ฉาบรอยต่อเรยีบทาส ี - ระแนงสาํเร็จรูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาขา่ยกนัแมลง 

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

 - ชายคาชนับน - ยปิซมับอรด์หนา  9 มม. ชนิดทนความชนืฉาบรอยต่อเรยีบทาสี - ระแนงสาํเร็จรูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาขา่ยกนัแมลง 

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

 - ภายนอก, เฉลยีงชนัลา่ง, ระเบยีงชนับน - ยปิซมับอรด์หนา 9 มม. ชนิดทนความชนื ฉาบรอยต่อเรยีบทาส ี - ระแนงสาํเร็จรูป กวา้ง 3" ทาส ีตเีวน้ร่อง และกรุตาขา่ยกนัแมลง

  กนัสาด, ทจีอดรถ   โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะส ี c-line no.26  ไมม่ไีมม้อบฝ้า   โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะส ีc-line no.26

วงกบ (ขนาดไมเ้ป็นขนาดก่อนปรบัไส)     

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

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

  (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูภายในทวัไป  -วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูภายนอก (บานเปิด)  -วงกบ UPVC ยหีอ้ Polywood หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบประตูหอ้งนาํ  -วงกบ UPVC ยหีอ้ Champ หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)
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 - วงกบประตูหอ้งแมบ่า้น  -วงกบ UPVC ยหีอ้ Polywood หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ  -วงกบ UPVC ยหีอ้ Polywood หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งนาํแม่บา้น  -วงกบ UPVC ยหีอ้ Champ หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ  -วงกบ UPVC ยหีอ้ Champ หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ

 - วงกบประตูหอ้งเก็บของภายนอก  -วงกบไมเ้นอืแขง็ ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) - วงกบไมต้ะเคียนทอง ขนาด 2"x 4" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส)

 - วงกบหนา้ต่าง  -วงกบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว หนา 1.5 มม. - วงกบ UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว

  เสรมิกรอบ พรอ้มมุง้ลวด

บานประตู   (ขนาดไมเ้ป็นขนาดก่อนปรบัไส)   

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

  พรอ้มมุง้ลวดหรือบานไมส้กัทาแชลค็วานิช (ไมม่มีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ - บานไมส้กัทายูรเีทนกงึเงา (ไมม่มีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูภายในทวัไป - บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L  ทาสนีาํมนั ขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรีเทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูภายนอก (บานเปิด) - บาน UPVC ยหีอ้Polywood (ไมม่มีุง้ลวด)หรอืเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรีเทนกึงเงา (ไมม่มีุง้ลวด) ขนาดและลายตามแบบ

 - ประตูหอ้งนาํ - บาน UPVC ยหีอ้ Champ  หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรีเทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งแมบ่า้น

 - ประตูหอ้งนาํแม่บา้น

 - ประตูหอ้งเก็บของใตบ้นัได - บานไมเ้นอืแขง็ ทาสนีาํมนัขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรีเทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

 - ประตูหอ้งเก็บของภายในทวัไป - บาน Doric รุ่น Asian Series แบบ A2L   ทาสนีาํมนัขนาดตามแบบ - บานไมส้กั ทายูรีเทนกึงเงา ขนาดและลาย ตามแบบ 

บานหนา้ต่าง

บานหนา้ต่าง - บานกระจกเขยีวตดัแสงกรอบอลูมเินียม Powder Coated อบขาว 

 - กวา้ง 4" หนา 1.5 มม. เสริมกรอบ พรอ้มบานมุง้ลวด

บาน UPVC ยหีอ้ Polywood หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

บาน UPVC ยหีอ้ Champ  หรือเทยีบเท่า ขนาดตามแบบ 

- บาน UPVC  AMIGO รุ่น M5 สขีาว พรอ้มบานมุง้ลวด 
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อปุกรณ์บานประตู-หนา้ต่าง (ตามตวัอย่างโชว ์)

บานกระจกกรอบอลูมเินียม - อปุกรณส์าํเร็จรูปติดตงัพรอ้มกบัชดุบานเลอืน, บานเปิด, บานกระทุง้อลูมเินียม  - อปุกรณส์าํเร็จรูปติดตงัพรอ้มกบัชดุบานเลอืน, บานเปิด, บานกระทุง้

  ติดตงัตามมาตรฐานผูผ้ลติ   ตดิตงัตามมาตรฐานผูผ้ลติ  UPVC AMIGO รุ่น M5 สขีาว

 - ประตูทางเขา้ดา้นหนา้ บานเปิดคู่(บานไม)้  -กุญแจมอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET - กุญแจพรอ้มมอืจบัทองเหลอืง สนิีกเกลิดา้นหรอืสสีแตนเลส  

  มอืจบักา้นโยก VECO รุ่น 3030-SS-ET+DUMMY   ระบบลูกปืนทองเหลอืง รุ่น 8005-SS-ET

 - ประตูออกสู่ภายนอกบา้น บานเปิดเดยีว  -ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์VECO รุ่น 6491-SS-ET - กุญแจมอืจบักานโยก สสีแตนเลส COLT รุ่น S01-101 SB

   (บานไมห้รอื UPVC)

 - ประตูหอ้งทวัไป  -ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO  รุ่น 6491-SS-ET - กุญแจมอืจบักานโยก สสีแตนเลส COLT รุ่น S01-101 SB

 - ประตูหอ้งนาํ  -ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO รุ่น 6491-SS-ET - กุญแจมอืจบักานโยก สสีแตนเลส COLT รุ่น S01-101 SB

 - ประตูหอ้งแมบ่า้น, หอ้งเก็บของ  -ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์ VECO  รุ่น 6491-SS-ET - ลูกบดิสแตนเลส สสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง COLT               

รุ่น 6307-A รุ่นกลอ่งขาว

 - ประตูหอ้งนาํเมบ่า้น  -ลูกบดิสแตนเลส หวัลูกจนัทน ์  VECO รุ่น 6491-SS-ET - ลูกบดิสแตนเลส สสีแตนเลส ระบบลูกปืนทองเหลอืง COLT                

รุ่น 6302-A รุ่นแผง

 - บานพบั  -บานพบัสแตนเลส VECO รุ่น SS304  4"x 3"x 2.5 มม. 4BB - บานพบัสแตนเลส COLT

 - กลอน  -สแตนเลส ของ VECO รุ่น WL74 (ขนาด 4"), WL76 (ขนาด 6")      

(เฉพาะบานเปิดออกภายนอก)

- กลอนสแตนเลส COLT รุ่น 400 4" , 400 6"                              

(เฉพาะบานเปิดออกภายนอก)

 - กนัชน  -กนัชนสแตนเลส ลูกยางสขีาว พรอ้มห่วงคลอ้ง VECO  รุ่น DH8        

(สาํหรบับานประตูภายนอก)

- กนัชนสแตนเลส ลูกยางสขีาว COLT รุ่น 16 3" SS304                   

(สาํหรบับานประตูภายนอก)

 -กนัชนสแตนเลส แบบกนักระแทก VECO รุ่น DS1102SSHL             

(สาํหรบับานประตูภายในทวัไป) ยกเวน้หอ้งนาํ

- กนัชนสแตนเลส แบบกนักระแทก COLT รุ่น 516SS(MD-118N)         

รุ่นแผง (สาํหรบับานประตูภายในทวัไป)
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บนัได

บนัได

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

 - บงัขนัขนาด 1"x 8" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ทายูรีเทน ชนิดเงา 5 เทยีว  - บงัขนัไมส้กัจอ๊ยดา้นกวา้ง ทาํสสีาํเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ+สสีาํเร็จ) 

 -บวัเชงิผนงั PVC  ของ DSPC ตีตามขนับนัได  - บวัเชงิผนงัไมส้กัจอ๊ยดา้นยาวทาํสสีาํเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ+สสีาํเร็จ) 

 - ไมพ้นืชานพกั ไมปิ้ดผวิไมแ้ดง ทายูรเีทนชนิดเงา 5 เทยีวขนาดตามแบบ  - พนืชานพกัปารเ์กไ้มส้กัจอ๊ยทาํสสีาํเร็จ หนา 18 มม.4" คละไซตห์รอืเทยีบเท่า

 - ไมร้องลูกกรงชนับนไมแ้ดงขนาด 1 1/2"x 5" ทายูรีเทนชนิดเงา 5 เทยีว  - ไมร้องลูกกรงชนับน ไมส้กัจอ๊ยดา้นยาวทาํสสีาํเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ)

ราวบนัไดและราวกนัตก  -ไมแ้ดง ทายูรเีทน ชนิดเงา 5 เทยีว รูปแบบตามแบบ  - ไมส้กัจอ๊ยดา้นยาว ทาํสสีาํเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ)

ลูกกรงบนัไดและลูกกรงกนัตก  -ไมแ้ดง ทายูรเีทน ชนิดเงา 5 เทยีว หรือเหลก็ (ตามแบบ) ทาส ี  - ไมส้กั ทาํสสีาํเร็จ (ขนาดไมต้ามแบบ) หรือวสัดุอนืระบ ุตามแบบ

งานทาส ี

 - ผวิผนงัภายนอก(สเีบอร ์2 ส,ี สบีวั 1 ส)ี  -ทาสนีาํอะครลีคิ ICI Delux Inspire Exterior Matt(ชนิดเนียน) 2 เทยีว  -ทาสนีาํอะครลีคิ ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เทยีว

 - ผวิฝ้าภายนอก(สขีาว)/เชงิชาย(สเีบอร ์1ส)ี  -ทาสนีาํอะครลีคิ ICI Delux Inspire Ceiling  (ชนิดดา้น) 2 เทยีว  -ทาสนีาํอะครลีคิ ICI Delux Weathershield Ultima (ชนิดเนียน) 2 เทยีว

 - ผวิผนงัภายใน (สเีบอร ์3 ส)ี  -ทาสนีาํอะครีลคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทยีว  -ทาสนีาํอะครีลคิ ICI Delux Easy Care Sheen  (ชนิดเนียน) 2 เทยีว

 - ผวิฝ้าภายใน (สขีาว)  -ทาสนีาํอะครีลคิ ICI Supercote Interior Matt (ชนิดเนียน) 2 เทยีว  -ทาสนีาํอะครีลคิ ICI Delux Easy Care Sheen  (ชนิดเนียน) 2 เทยีว

 - ผวิวงกบ,ผวิบานประตูไมภ้ายใน,ภายนอก  -ทาสรีองพนืกนัเชอืรา  1 เทยีว, ทาสนีาํมนั Supercote   2 เทยีว  -ทาสรีองพนืกนัเชอืรา  1 เทยีว, ทาสนีาํมนั Supercote   2 เทยีว

 - ผวิเหลก็  -ทาสรีองพนืกนัสนิม 1 เทยีว, ทาสนีาํมนั Supercote   2 เทยีว  -ทาสรีองพนืกนัสนิม 1 เทยีว, ทาสนีาํมนั Supercote   2 เทยีว 

  ( ส่วนทมีองไม่เห็นทาเฉพาะสรีองพนืกนัสนิม )   ( ส่วนทมีองไม่เห็นทาเฉพาะสรีองพนืกนัสนิม )

โครงสรา้งบนัไดเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ (คสล.)
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ระบบประปา 

- ท่อเมนประปาภายนอก  -ท่อเมนจากมเิตอรถ์งึตวับา้น เป็นท่อ LDPE สดีาํ ขนาด Ø 1"            

ภายนอกอาคารวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร

 -ท่อเมนจากมเิตอรถ์งึตวับา้น เป็นท่อ LDPE สดีาํ ขนาด Ø 1"              

ภายนอกอาคารวางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร

 - ท่อเมนภายใน (ม ีมอก.)  -ท่อ PVC  CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"  -ท่อ PVC  CLASS 13.5 ขนาด Ø 3/4"

 - ท่อแยกภายใน (ม ีมอก.)  -ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2"(เฉพาะส่วนทต่ีอกบัเครอืงสุขภณัฑ์  -ท่อ PVC CLASS 13.5 ขนาด Ø 1/2"(เฉพาะส่วนทต่ีอกบัเครอืงสุขภณัฑ์

 และอปุกรณ์) ช่วงสุดทา้ยเป็นอปุกรณ์ ขอ้ต่อ PVC เกลยีวในทองเหลอืง   และอปุกรณ)์ ช่วงสุดทา้ยเป็นอปุกรณ์ ขอ้ต่อ PVC เกลยีวในทองเหลอืง  

ระบบสขุาภบิาล

ท่อระบายนําภายนอกอาคาร  -ท่อซเิมนตใ์ยหนิ ขนาด Ø 6" วางยาวตามจริงแต่ไมเ่กิน 25 ม. มบี่อพกั  -ท่อซเิมนตใ์ยหนิ ขนาด Ø 6" วางยาวตามจริงแต่ไมเ่กิน 25 ม.  มบี่อพกั

  คสล. สาํเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 ม. มฝีาปิด คสล.วางทกุระยะ   คสล. สาํเร็จรูปขนาด 0.30 X 0.40 ม. มฝีาปิดคสล.วางทกุระยะ

  ไม่เกิน 6 ม.  วางตามจริงไม่เกิน 6 บ่อ   ไมเ่กิน 6 ม.  วางตามจริงไม่เกิน 6 บ่อ

ระบบไฟฟ้า

 - ขนาดมเิตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน  -ขนาดมเิตอรไ์ฟ  30 แอมป์   (รายละเอยีด ตามแบบ)  -ขนาดมเิตอรไ์ฟ  30 แอมป์  3 เฟส 4 สาย

 - สายเมนภายนอก  -เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไมเ่กิน 25 เมตร  -เดนิลอยในอากาศ ความยาวตามจริง แต่ไมเ่กิน 25 เมตร 

 (วดัจากจดุทอีอกจากตวับา้นถงึจดุเชอืมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า)  (วดัจากจดุทอีอกจากตวับา้นถงึจดุเชอืมต่อมเิตอรไ์ฟฟ้า)

 - การเดนิสาย

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

  จาํนวนและตาํแหน่งการตดิตงัตามแบบ   จาํนวนและ ตาํแหน่งการตดิตงัตามแบบ 

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงทาํนาํอุ่น  -เดนิสายสาํหรบัเครอืงทาํนาํอุ่น รวมสวติซต์ดัตอน ทตูีเ้มนไมร่วม          

ในหอ้งทกุหอ้งนาํ ตาํแหน่ง shower  ยกเวน้ หอ้งนาํแม่บา้น

 -เดนิสายสาํหรบัเครอืงทาํนาํอุ่น รวมสวติซต์ดัตอน ทตูีเ้มน ไมร่วม         

ในหอ้งทกุหอ้งนาํ ตาํแหน่ง shower  ยกเวน้ หอ้งนาํแม่บา้น

 - เดนิรอ้ยท่อ PVC  สเีหลอืงฝงัผนงั และเดนิรอ้ยท่อ PVC ในฝ้าเพดาน

สายไฟฟ้าของไทยยาซาก ิหรอืเทยีบเท่าทไีดร้บั มอก. ตามมาตรฐาน และ ขอ้กาํหนดของการไฟฟ้า

7/8



01-08-2565

 รายการ สเปค D สเปค P

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงทาํนาํรอ้น  -เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงทาํนาํรอ้นรวมสวติซต์ดัตอน ทตูีเ้มน              ไม่

รวมในหอ้ง (เฉพาะหอ้งนาํทมีอ่ีางอาบนาํ ตามแบบมาตรฐาน)

 -เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงทาํนาํรอ้นรวมสวติซต์ดัตอน ทตูีเ้มน              ไม่

รวมในหอ้ง (เฉพาะหอ้งนาํทมีอ่ีางอาบนาํ ตามแบบมาตรฐาน)

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืงปรบัอากาศ  -เดนิสายสาํหรบัเครอืงปรบัอากาศรวมสวติซต์ดัตอนทตูีเ้มน(ไม่รวมในหอ้ง)  -เดนิสายสาํหรบัเครอืงปรบัอากาศรวมสวติซต์ดัตอนทตูีเ้มน(ไมร่วมในหอ้ง)

  ตามจาํนวนหอ้งนอนมาตรฐาน (ไมร่วมหอ้งแมบ่า้น) +1 จดุ   ตามจาํนวนหอ้งนอนมาตรฐาน (ไมร่วมหอ้งแมบ่า้น) +2 จดุ

- เดนิสายไฟสาํหรบัเครอืง  -เดนิสายไฟฟ้าแยกตาม Type บา้น  -เดนิสายไฟฟ้าแยกตาม Type บา้น

  EV A.C. Charger  -พนืทใีชส้อยมากกวา่ 350 ตรม. จาํนวน 1 จดุ  -พนืทใีชส้อยมากกวา่ 350 ตรม. จาํนวน 1 จดุ

ระบบสอืสาร

 - ปลกั ทวีี  -BTICINO ตามจาํนวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 1   -BTICINO ตามจาํนวนหอ้งนอน มาตรฐาน + 2

 (ผูว่้าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง)  (ผูว่้าจา้งเป็นผูก้าํหนดตาํแหน่ง)

- ระบบ  NETWORK  (LAN)  -เดนิสาย RJ45 UTP CAT6E รอ้ยท่อ หนา้กาก, ปลกั ของ BTICINO  -เดนิสาย RJ45 UTP CAT6E รอ้ยท่อ หนา้กาก, ปลกั ของ PANASONIC

  รุ่น MAGIC ADVANCE สขีาว จาํนวนตามแบบกาํหนด   รุ่น WIDE SERIES REFINA  สขีาว จาํนวนตามแบบกาํหนด

หมายเหต ุ: รายการวสัดุและอปุกรณท์รีะบไุว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยใชว้สัดุและอปุกรณท์มีคุีณภาพเทยีบเท่า 

             หากไมส่ามารถหาวสัดุและอปุกรณท์รีะบไุวใ้นทอ้งตลาดได ้

             ภาพในโบรชวัรห์รือภาพสามมิติเป็นเพียงภาพและบรรยากาศจาํลอง สแีละแบบใหย้ึดจากเอกสารสญัญาทตีกลงกนัไวร้ะหว่างบรษิทัและผูว่้าจา้ง
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