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PREMIUM

DELUXE

ขนาดและความยาววิศวกรผูก้ าํ หนด
คอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ออ้อย
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.

ขนาดและความยาววิศวกรผูก้ าํ หนด
คอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ออ้อย
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.

ขนาดและความยาววิศวกรผูก้ าํ หนด
คอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ออ้อย
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.

ปูนโครงสร้าง

ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พนื ที5 )

ผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พนื ที5 )
ผสมเสร็จฐานราก ,คาน,พืน

ผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พนื ที5 )ถ้า ผสมเสร็จ ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ประเภท 1 (แล้วแต่พนื ที5 )ถ้า
มีตรานกอินทรี ยใ์ ช้ตรานกอินทรี ยผ์ สมเสร็จฐานราก ,คาน,พืน ตราช้างมีใช้ตราช้างผสมเสร็จฐานราก ,คาน,พืน

ปูนฉาบ

ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ย,์ TPI หรื อ ดอกบัว (ตามแต่พนื ที5ที5มี) ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ย,์ TPI หรื อ ดอกบัว (ตามแต่พนื ที5ที5มี) ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ย,์ เสือ(ตามแต่พนื ที5ที5มี)

พืน ชันล่าง
พืน ชันบน

ปูนก่ออิฐ
เหล็ก

ปูนซีเมนต์ตรา นกอินทรี ย,์ TPI หรื อ ดอกบัว (ตามแต่พนื ที5ที5 ปูนซีเมนต์ตรา นกอินทรี ย,์ TPI หรื อ ดอกบัว (ตามแต่พนื ที5ที5
ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ย,์ เสือ(ตามแต่พนื ที5ที5มี)
มี)
มี)
นําหนักเต็ม ทัว5 ไป
นําหนักเต็ม ทัว5 ไป
นําหนักเต็ม บลส

ขนาดและความยาววิศวกรผูก้ าํ หนด
คอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ออ้อย
พืน ระบบหล่อในที5 ชนิดยึดกับคาน เสริ มเหล็ก 9 มม.
พืน สําเร็จรู ปชนิดวางบนคาน เททับ TOPPINGเสริ ม เหล็กไว
เมท@20มม.

ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ย,์ เสือมอลต้า(ตามแต่พนื ที5ที5มี)
ปูนซีเมนต์ตรานกอินทรี ย,์ เสือ(ตามแต่พนื ที5ที5มี)
นํ าหนักเต็ม บลส

งานหลังคา

แปร
โครงหลังคา

หลังคา CPAC MONIER รุ่ นลอนธรรมดา แดงกุหลาบ,
นําตาลโกเมน,อิฐอําไพ,เทานกพิราบ
ใต้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา
เชิงชายและปิ ดนกใช้ไม้เชอร่ า 6"/ 8" หนา 1" มีแผ่นกัน
แมลง
กัลวาไนท์
เหล็ก

หลังคา CPAC MONIER รุ่ นลอนธรรมดา แดงกุหลาบ,
นําตาลโกเมน,อิฐอําไพ,เทานกพิราบ
ใต้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา มอก.
เชิงชายและปิ ดนกใช้ไม้เชอร่ า 6"/ 8" หนา 1" มีแผ่นกัน
แมลง
กัลวาไนท์
เหล็ก

ครอบสันตะเข้

เปี ยก

ก่อผนังด้วยอิฐมอญ ฉาบเรี ยบ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบเกรด A ขนาด 8"x10"

กระเบือง
*แผ่นสะท้อนความร้อน
เชิงชาย

หลังคา CPAC MONIER รุ่ นPRESTIGE สีธรรมดา

หลังคา CPAC MONIER รุ่ นEXELLA

ใต้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา มอก.
เชิงชายและปิ ดนกใช้ไม้คอนวูด 6"/ 8" หนา 1" มีแผ่นกัน
แมลง
กัลวาไนท์ c-pac
เหล็ก

ใต้แปรหลังคาปูแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา มอก.
เชิงชายและปิ ดนกใช้ไม้คอนวูด 6"/ 8" หนา 1" มีแผ่นกัน
แมลง
กัลวาไนท์ c-pac
EASY TRUSS

เปี ยก

แห้ง

แห้ง

ก่อผนังด้วยอิฐมอญ ฉาบเรี ยบ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบเกรด A ขนาด 10"x16"

ก่อผนังด้วยอิฐมวญเบาฉาบเรี ยบ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบเกรด A ขนาด 10"x16"

ก่อผนังด้วยอิฐมวญเบาฉาบเรี ยบ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบเกรด A ขนาด 10"x16"

งานผนัง
ผนังทัว5 ไป
ผนังห้องนํา
งานฝ้ าเพดาน
ภายใน

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ทัว5 ไป โครงเคร่ า C-Line @. ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ทัว5 ไป โครงเคร่ า C-Line @. ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ตราช้าง มีฟรอยโครงเคร่ า
40 m(Gavalnized)
C-Line @.40 m(Gavalnized)
40 m(Gavalnized)

ห้องนํา

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ทัว5 ไป มีกนั ชืน สําหรับ
ห้องนํา โครงเคร่ า C-Line @.40 m(Gavalnized)

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ทัว5 ไป มีกนั ชืน สําหรับ
ห้องนํา โครงเคร่ า C-Line @.40 m(Gavalnized)

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ตราช้าง มีฟรอยโครงเคร่ า
C-Line @.40 m(Gavalnized)

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกนั ชืน โครงเคร่ า ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกนั ชืน โครงเคร่ า
C-Line @.40 m(Gavalnized)
C-Line @.40 m(Gavalnized)

วัสดุประกอบแบบ

2/5

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกนั ชืน โครงเคร่ า ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ตราช้าง มีกนั ชืน โครงเคร่ า
C-Line @.40 m(Gavalnized)
C-Line @.40 m(Gavalnized)

ภายนอก

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ธรรมดา ยิปร๊อบ โครงเคร่ า
C-Line @.40 m(Gavalnized)

ยิปซัม5 บอร์ดฉาบเรี ยบหนา 9 มม. ธรรมดา ยิปร๊อบ โครงเคร่ า
C-Line @.40 m(Gavalnized)

ชายคารอบบ้าน

สมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศ

ไม้เทียมเชอร่ า 3นิว ตีเว้นร่ อง 5 มม. ภายในกรุ ตาข่ายกันแมลง ไม้เทียมเชอร่ า 3นิว ตีเว้นร่ อง 5 มม. ภายในกรุ ตาข่ายกันแมลง ไม้เทียมเชอร่ า 3นิว ขอบVตีชิด. ภายในกรุ ตาข่ายกันแมลง

*แถม

หลุมฝ้ า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.

หลุมฝ้ า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.

หลุมฝ้ า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.

หลุมฝ้ า 1 STEP ในห้องรับแขก 4ม*6ม.

ผิวปูดว้ ยกระเบืองแกรนิโต ผิวเคลือบนาโนหรื อซุปเปอร์
กลอซซี5ขนาด 16X16ซม
ผิวปูดว้ ยกระเบืองแกรนิโต ผิวเคลือบนาโนหรื อซุปเปอร์
กลอซซี5ขนาด 16X16ซม
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"

ผิวปูดว้ ยกระเบืองแกรนิโต ผิวเคลือบนาโนหรื อซุปเปอร์
กลอซซี5ขนาด 60X60ซม
ผิวปูดว้ ยกระเบืองแกรนิโต ผิวเคลือบนาโนหรื อซุปเปอร์
กลอซซี5ขนาด 60X60ซม
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"

ผิวปูดว้ ยกระเบืองแกรนิโต ผิวเคลือบนาโนหรื อซุปเปอร์
กลอซซี5ขนาด 60X60ซม
ผิวปูดว้ ยลามิเนตหนา 8 มม.

ผิวปูดว้ ยหินแกรนิต สีเทาจีนขนาด 60X60ซม

ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"

ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 16"x16"

ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
คอนกรี ตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริ มไวเมท
@0.25ม.)
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ

ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
คอนกรี ตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริ มไวเมท
@0.25ม.)
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ

ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
คอนกรี ตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริ มไวเมท
@0.25ม.)
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ

ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้

ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้

ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้

ลูกค้าเลือกเองจัดงบประมาณให้

วงกบภายใน

วงกบไม้เต็ง/ไม้เนือแข็ง

วงกบไม้เต็ง/ไม้เนือแข็ง

วงกบไม้แดง

วงกบไม้แดง

ประตูหน้า

อลูมิเนียมสีธรรมชาติความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
ธรรมดาหนา 5 มม.

อลูมิเนียมสีดาํ ความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสธรรมดาหนา อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
5 มม.
ธรรมดาหนา 5 มม.

UPVC ขาวความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 5
มม.

ประตูหลัง

ประตูไม้เนือแข็ง ลายลูกฟัก

ประตูไม้เนือแข็ง ลายลูกฟัก

ประตูไม้สกั ลายลูกฟัก

ประตูไม้สกั ลายลูกฟัก

ประตูภายใน

ประตูไม้เนือแข็ง ลายลูกฟัก

ประตูไม้เนือแข็ง ลายลูกฟัก

ประตูไม้สกั ลายลูกฟัก

ประตูไม้สกั ลายลูกฟัก

ประตูหอ้ งนํ า

ประตูPVC

ประตูPVC หรื อไม้เนื อแข็งก็ได้

ประตูไม้สกั ลายลูกฟัก

ประตูไม้สกั ลายลูกฟัก

หน้าต่างทัว5 ไป

อลูมิเนียมสีธรรมชาติความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
ธรรมดาหนา 5 มม.

อลูมิเนียมสีดาํ ความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสธรรมดาหนา อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
5 มม.
ธรรมดาหนา 5 มม.

งานพืน) และวัสดุปูพนื)
พืน 1 ภายในล่าง
พืน 1 ภายในบน
พืน 2 ภายนอกระเบียง
พืน 3 ห้องนํา

ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
พืน 4 จอดรถ
ผิวปูดว้ ยกระเบืองเคลือบ เกรด Aขนาด 12” x 12” เกรดเอ
ผลิตภายในประเทศ
*แถมพืน ชายคารอบบ้าน คอนกรี ตขัดหยาบหนา 10 ซม.กว้างจากผนัง 1 ม.(เสริ มไวเมท
@0.25ม.)
พืน ซักล้าง
ขัดหยาบ

ผิวปูดว้ ยลามิเนตไม้จริ งหนา 8 มม.

งานสุ ขภัณฑ์

ประตูหน้ าต่ าง

UPVC ขาวความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 5
มม.

วัสดุประกอบแบบ
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อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
ธรรมดาหนา 5 มม.

อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
ธรรมดาหนา 5 มม.

อลูมิเนียมสีขาวอบความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใส
ธรรมดาหนา 5 มม.

UPVC ขาวความหนา 1.2 มม. กระจกเขียวใสตัดแสงหนา 5
มม.

สีทารองพืน

สีตระกูล TOA

สีตระกูล TOA

สีตระกูล TOA

สีตระกูล TOA

สีทาผนังภายนอก

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของ TOA 4 SEASON ชนิดกึ5ง สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของ TOA 4 SEASON ชนิดกึ5ง สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของ TOA SHIELD ONE ชนิด สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของ TOA SUPERSHIELD
เงา
เงา
กึ5งเงา
ชนิดกึ5งเงา

สีทาผนังภายใน

สีพลาสติกชนิดทาภายในของ

หน้าต่างห้องนํา
งานทาสี

TOA 4 SEASON

และพืน บันไดทาทับทาด้วยยูรีเทรน B 52 ของเบเยอร์ ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 1-2 เที5ยว
สีวงกบ และบัวไม้
สีโอค
ทาสีน าํ มันของ TOA ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 1-2
สีส่วนที5เป็ นเหล็กเตลือบสี
เที5ยว
สีบานหน้าต่าง/ประตู
ทาสีน าํ มันของ TOA หรื อย้อมสีและทาวานิชชนิดเงา ทา
ภายนอก
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
สีบานหน้าต่าง/ประตู
ทาสีน าํ มันของ TOA หรื อย้อมสีและทาวานิชชนิดเงา ทา
ภายใน
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว

สีพลาสติกชนิดทาภายในของ

TOA 4 SEASON

สีพลาสติกชนิดทาภายในของ

TOA 4 SEASON

สีพลาสติกชนิดทาภายนอกของ TOA DURACLEAN

และพืน บันไดทาทับทาด้วยยูรีเทรน B 52 ของเบเยอร์ ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 1-2 เที5ยว
สีโอค
ทาสีน าํ มันของ TOA ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 1-2
เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA หรื อย้อมสีและทาวานิชชนิดเงา ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA หรื อย้อมสีและทาวานิชชนิดเงา ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว

และพืน บันไดทาทับทาด้วยยูรีเทรน B 52 ของเบเยอร์ ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA CLIPTON ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับ
หน้า 1-2 เที5ยว สีโอค
ทาสีน าํ มันของ TOA ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 1-2
เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA หรื อย้อมสีและทาวานิชชนิดเงา ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA หรื อย้อมสีและทาวานิชชนิดเงา ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว

และพืน บันไดทาทับทาด้วยยูรีเทรน B 52 ของเบเยอร์ ทา
รองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว
ทาสีน าํ มันของ TOA CLIPTON ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับ
หน้า 1-2 เที5ยว สีโทนเดียวกับบ้าน
ทาสีน าํ มันของ TOA CLIPTON ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับ
หน้า 1-2 เที5ยว สีโทนเดียวกับบ้าน
ทาสีน าํ มันของ TOA CLIPTON ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับ
หน้า 1-2 เที5ยว สีโทนเดียวกับบ้าน
ทาสีน าํ มันของ TOA CLIPTON หรื อย้อมสีและทาวานิช
ชนิดเงา ทารองพืน 1 เที5ยว ทาทับหน้า 2 เที5ยว

ทาสีกนั สนิม 1-2 เที5ยว ของTOA

ทาสีกนั สนิม 1-2 เที5ยว ของTOA

ทาสีกนั สนิม 1-2 เที5ยว ของTOA

ทาสีกนั สนิม 1-2 เที5ยว ของTOA

โครงสร้างบันได

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกําหนด

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกําหนด

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกําหนด

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาดตามวิศวกรกําหนด

เสา

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่า 4"x4

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่า 4"x5

ไม้แดงหรื อเทียบเท่า 4"x6

ไม้แดงหรื อเทียบเท่า 4"x6

ราวบันได (บ้าน 2ชัน)

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าTop ไม้เต็ง 2"x4"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าTop ไม้เต็ง 2"x4"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่าTop 2"x4"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่าTop 2"x4"

กันตก

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่า ไม้เต็ง 2"x2"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่า ไม้เต็ง 2"x2"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า 2"x2"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า 2"x2"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าไม้เต็ง 2"x10"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าไม้เต็ง 2"x10"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า 2"x10"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า2"x10"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าไม้เต็ง 2"x8"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าไม้เต็ง 2"x8"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า 2"x8"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า 2"x8"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าไม้เต็ง เข้าลิน 1"x6"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้เต็งหรื อเทียนเท่าไม้เต็ง เข้าลิน 1"x6"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า เข้าลิน 1"x6"

ไม้เนือแข็งตระกูลไม้แดงหรื อเทียนเท่า เข้าลิน 1"x6"

สีบนั ได

โครงหลังคา

งานบันได

(บ้าน 2ชัน)

(บ้าน 2ชัน)

ลูกนอน (บ้าน 2ชัน)
ลูกตัง

(บ้าน 2ชัน)

พืน ชานพัก

วัสดุประกอบแบบ
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หมวดงานระบบสุ ขาภิบาล
ชนิด

ใช้ทอ่ PVC ท่อนําไทย ทังหมด

ใช้ทอ่ PVC ท่อนําไทย ทังหมด

ใช้ทอ่ PVC ท่อนําไทย ทังหมด

ใช้ทอ่ PVC ท่อนําไทย ทังหมด

ข้อต่อเกลียวใน

ข้อต่อ เกลียวใน เป็ นทองเหลืองทังหมด

ข้อต่อ เกลียวใน เป็ นทองเหลืองทังหมด

ข้อต่อ เกลียวใน เป็ นทองเหลืองทังหมด

ข้อต่อ เกลียวใน เป็ นทองเหลืองทังหมด

ถังบําบัดนําเสีย

ถังบําบัดนําเสีย DOS OK ใช้ 1ถังขนาด 1000 ลิตร 1-2 ลูก

ถังบําบัดนําเสีย DOS OK ใช้ 1ถังขนาด 1200 ลิตร 1-2 ลูก

ถังบําบัดนําเสีย DOS OK ใช้ 1ถังขนาด 1200 ลิตร 1-2 ลูก

ถังบําบัดนําเสีย DOS ใช้ 1ถังขนาด 1200 ลิตร 1-2 ลูก

ทัว5 ไป

ทัว5 ไป

ทัว5 ไป

เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.ยีห5 อ้ ไทยยูเนียน, ฟูเลอร์, เอเอ็นที

เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.ยีห5 อ้ ไทยยูเนียน, ฟูเลอร์, เอเอ็นที

เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.ยีห5 อ้ บางกอกเคเบิล

เดินฝังท่อ ,สายไฟ มอก.ยีห5 อ้ YAZAKI

แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็ นไปตามการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค
แผงควบคุมสวิทช์ไฟฟ้ า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทัว5 ไปตาม
ท้องตลาดแบบ

แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็ นไปตามการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค
แผงควบคุมสวิทช์ไฟฟ้ า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทัว5 ไปตาม
ท้องตลาดแบบ

แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็ นไปตามการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค
แผงควบคุมสวิทช์ไฟฟ้ า 8 ช่อง, Circuit Breaker ทัว5 ไปตาม
ท้องตลาดแบบ

แท่งกราวด์เสียบฝังดินยาว 2.4 ม. ขนาดเป็ นไปตามการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค
แผงควบคุมSQARE Dสวิทช์ไฟฟ้ า 8 ช่อง, Circuit Breaker
ทัว5 ไปตามท้องตลาดแบบ

สายไฟฟ้ าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง

สายไฟฟ้ าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง

สายไฟฟ้ าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง

สายไฟฟ้ าภายในบ้าน เดินร้อยท่อ pvc สีเหลือง

อุปกรณ์แท้เต้ารับสีขาว6รู มีรู GND Bticino หรื อ panasonic
แบบธรรมดา
อุปกรณ์แท้สวิทช์สีขาว Bticino, panasonic
แบบธรรมดา

อุปกรณ์แท้เต้ารับสีขาว6รู มีรู GND Bticino หรื อ panasonic
แบบธรรมดา
อุปกรณ์แท้สวิทช์สีขาว Bticino, panasonic
แบบธรรมดา

อุปกรณ์แท้เต้ารับสีขาว6รู มีรู GND Bticino หรื อ panasonic
แบบธรรมดา
อุปกรณ์แท้สวิทช์สีขาว Bticino, panasonic
แบบธรรมดา

อุปกรณ์แท้เต้ารับสีขาว6รู มีรู GND Bticino หรื อ panasonic
แบบธรรมดา
อุปกรณ์แท้สวิทช์สีขาว Bticino, panasonic
แบบธรรมดา

Circuit Breaker

Circuit Breaker ทัว5 ไปตามท้องตลาด

Circuit Breaker ทัว5 ไปตามท้องตลาด

Circuit Breaker ทัว5 ไปตามท้องตลาด

Circuit Breaker ทัว5 ไปตามท้องตลาด

โคมหลอด

โคมหลอดกลมภายใน

โคมหลอดกลมภายใน

โคมหลอดกลมภายใน

โคมหลอดกลมภายใน

โคมดาวไลน์

โคมดาวไลน์

โคมไฟกริ5 งติดผนัง

ทัว5 ไป

ทัว5 ไป

ทัว5 ไป

ทัว5 ไป

เต้ารับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ส่วน
สายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.

เต้ารับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ส่วน
สายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.

เต้ารับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ส่วน
สายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.

เต้ารับโทรศัพท์อุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ส่วน
สายโทรศัพท์ มาตรฐาน มอก.

ถังขจัดคราบนํามันใต้ดิน ทัว5 ไป

ระบบไฟฟ้า
สายไฟ มอก.ยีห5 อ้
แท่งกราวด์
แผงควบคุม
สายไฟฟ้ าภายในบ้าน
อุปกรณ์เต้ารับ/สีขาว
อุปกรณ์สวิทช์ /สีขาว

32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ

4"

โคมดาวไลน์

32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ

4"

โคมดาวไลน์

32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ

4"

โคมดาวไลน์

32 W พร้อมอุปกรณ์ครบ

4"

ระบบโทรศัพท์ และสื9 อสาร
เต้ารับโทรศัพท์ (สีขาว)

ระบบสายอากาศทีวี

วัสดุประกอบแบบ
เต้ารับโทรทัศน์(สีขาว)

เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ,สาย RG-6 มอก.

เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ,สาย RG-6 มอก.
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เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ,สาย RG-6 มอก.

เต้ารับอุปกรณ์ Panasonic หรื อ Bticino ,สาย RG-6 มอก.

อุปกรณ์ประตูหน้ าต่ าง
ลูกบิด

อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

บานพับ

อุปกรณ์เหล็กชุบสีของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ stanless ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

อุปกรณ์ stanless ของ Yale ,Hafele หรื อเทียบเท่า

ห้ องครัว
*แถม

ไม่มีแถม

มีก่อปูนเข้ามุมทํา counter ยาวรวมไม่เกิน 6 ม.ปูกระเบือง 8*8 มีก่อปูนเข้ามุมทํา counter ยาวรวมไม่เกิน 6 ม.ปูกระเบือง 8*8 มีก่อปูนเข้ามุมทํา counter ยาวรวมไม่เกิน 6 ม.ปูกระเบือง 8*8
Top 8*8 (ซิงล้างจาน ก็อก บานซิง ผูว้ า่ จ้างออกค่าใช้จา่ ยเอง) Top 8*8 (ซิงล้างจาน ก็อก บานซิง ผูว้ า่ จ้างออกค่าใช้จา่ ยเอง) Top 8*8 (ซิงล้างจาน ก็อก บานซิง ผูว้ า่ จ้างออกค่าใช้จา่ ยเอง)

