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บริษทัอินเตอร์ เฮ้าส์ บิวเดอร์ จ ากัด

วสัดุมาตรฐาน ยีห้่อ รุ่น

เสาเข็ม
เสาเข็มคอนกรีตอดัแรง รูปตวั I ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความลึก
ข้ึนอยูก่บัผลส ารวจดิน

คอนกรีต(ฐานราก.เสาและคาน) คอนกรีตผสมเสร็จ CPAC  (Strength 240 ksc.)หรือเทียบเท่า Strength 240 ksc.

เหล็กเสน้ เหล็กขอ้ออ้ยSD 40,เหล็กกลม SR 24 (เหล็กเต็มโรงใหญ่)

พ้ืนห้องทัว่ไป พ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปอดัแรง

พ้ืนห้องน ้า พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในท่ี

(ปูลายมาตรฐาน )

พ้ืนชั้นล่าง(ห้องรับแขก,โถง,ท างาน  
อาหาร ,ครัว,นอนล่าง)

ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้สีเรียบ เกรด A ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
ราคาไม่เกิน 300 บาท/ตร.ม.

พ้ืนชั้นบน  (ห้องนอน,พกัผ่อน,โถงห้อง
พระ)

ปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ้สีเรียบ เกรด A ขนาด 0.60 x 0.60 ม.
ราคาไม่เกิน 300 บาท/ตร.ม.

ห้องน ้าทัว่ไป ปูกระเบ้ืองเซรามิค 12"  x 12" ราคาไม่เกิน 300 บ/ตร.ม

โรงจอดรถ,ระเบียง,เฉลียง,ลานซกัลา้ง ปูกระเบ้ืองเซรามิค 12"  x 12" ราคาไม่เกิน 300 บ/ตร.ม

ห้องแม่บา้น(ถา้มี) ปูกระเบ้ืองเซรามิค 12"  x 12" ราคาไม่เกิน 300 บ/ตร.ม

ห้องเก็บของภายนอกอาคาร คอนกรีตขดัมนั

(ปูลายมาตรฐาน )

ผนงัภายนอก ก่ออิฐมอญ   ฉาบเรียบ ทาสีอะครีริค

ผนงัภายใน ก่ออิฐมอญ  ฉาบเรียบ ทาสีอะครีริค

ผนงัห้องน ้าทัว่ไป
กรุกระเบ้ืองขนาด 8" x 10"  ราคาไม่เกิน 300 บ/ตร.ม              
(ปูจรดฝ้า ความสูงฝ้าไม่เกิน2.40 เมตร)
ความสูงฝ้าชั้นล่าง 2.70 ม. ชั้นบน 2.70 ม. ห้องน ้า 2.40 ม.

ฝ้าภายใน ยปิซัม่บอร์ด หนา 9 มม. ตราชา้งฉาบเรียบทาสีน ้าอะครีลิค

ฝ้าห้องน ้า
ยปิซัม่บอร์ดกนัช้ืน หนา 9 มม. ตราชา้งฉาบเรียบทาสีน ้า อะครี
ลิค

ฝ้าภายนอก (ชายคารอบล่าง ,โรงรถ)
ยปิซัม่บอร์ดกนัช้ืน หนา 9 มม. ตราชา้ง ฉาบเรียบทาสีน ้า อะค
รีลิค

ฝ้าภายนอก (ชายคารอบบน) ไมร้ะแนงตราชา้ง 3น้ิวตีเวน้ร่อง หรือเทียบเท่า

โครงหลงัคา เหล็กตวัซีขนาดตามวิศวกรค านวณ

กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองมุงหลงัคา CPAC  MONIER สีมาตรฐาน

แปหลงัคา แปหลงัคากลัวาไนท์
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รายละเอียดงาน
โครงสร้าง

1

วสัดุตกแต่งพืน้

วสัดุตกแต่งผนัง
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ฝ้าเพดาน
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หลังคา
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วสัดุมาตรฐาน ยีห้่อ รุ่นรายละเอียดงาน
โครงสร้างแผ่นสะทอ้นความร้อน แผ่นสะทอ้นความร้อนใตห้ลงัคา

เชิงชาย ไมเ้ชิงชายตราชา้ง ขนาด 6" และ 8 " หรือเทียบเท่า

โครงสร้างบนัได คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในท่ี(ตามวิศวกรก าหนด)

ลูกนอนบนัได ไมแ้ดงหนา 1.5 น้ิว ขนาดตามแบบ เคลือบยนิูเทน

ลูกตั้งบนัได ไมแ้ดงหนา 3/4 น้ิว ขนาดตามแบบ เคลือบยนิูเทน

ราวบนัไดและเสารับราวบนัได สแตนเลส เกรด 304

ราวระเบียงภายนอก เหล็กกล่องทาสีน ้ามนั

วงกบประตูภายในอาคารทัว่ไป ไมแ้ดง ขนาด 2" x 4" ทาสีน ้ามนัของ TOA

วงกบประตูห้องน ้า ไมแ้ดง ขนาด 2" x 5" ทาสีน ้ามนัของ TOA

วงกบประตู-หนา้ต่างรอบอาคาร กรอบ Powder Coating สีขาว ท่ีไดรั้บมาตรฐาน มอก.

ประตูห้องนอน,ห้องท างาน,ห้องพระ บานส าเร็จรูป HDF   รุ่นมาตรฐาน ทาสีน ้ามนัของ TOA หรือเทียบเท่า

ประตูห้องครัว บานส าเร็จรูป HDF   รุ่นมาตรฐาน ทาสีน ้ามนัของ TOA หรือเทียบเท่า

ประตูห้องน ้าทัว่ไป บานส าเร็จรูป HDF   รุ่นมาตรฐาน ทาสีน ้ามนัของ TOA หรือเทียบเท่า

ประตูออกลานซกัลา้ง กรอบบานไมจ้ริง(ไมส้ยา) หรือเทียบเท่า

ประตูและหนา้ต่างรอบอาคาร กรอบ Powder Coating สีขาว ท่ีไดรั้บมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า

ลูกบิดประตูห้อง ลูกบิดชนิดสแตนเลสหวักลม  สีสแตนเลส หรือเทียบเท่า

มือจบัประตู-หนา้ต่างไม(้ถา้มี) มือจบัชนิดสแตนเลส สีสแตนเลสขนาด 120 มม. หรือเทียบเท่า

กลอนประตู-หนา้ต่างไม(้ถา้มี) กลอนประตูชนิดสแตนเลส สีสแตนเลส ขนาด 6 น้ิว หรือเทียบเท่า

บานพบัประตู บานพบัสีสแตนเลสดา้น ขนาด 4"x3"x2 มม.

อุปกรณ์บานเกล็ดหมุน(ถา้มี) เกล็ดอลูมิเนียม รุ่นธรรมดาชนิดมือหมุน 4 น้ิว

ชกัโครก โถชกัโครก สีขาว รุ่น  C1480 TINA ขาว

โถปัสสาวะชาย (ถา้มี) โถปัสสาวะชาย สีขาว รุ่น C3080 BARON

อ่างลา้งหนา้แบบฝังเคาน์เตอร์ อ่างลา้งหนา้ฝัง สีขาว (ห้องน ้า Master) รุ่น C008 จูเลียร์

อ่างลา้งหนา้แบบแขวนผนงั อ่างลา้งหนา้แขวน สีขาว(ห้องน ้าทัว่ไป) รุ่น C005 แอนน่ี

ท่ีวางสบู่ ท่ีวางสบู่แบบเด่ียว สีขาว รุ่น C805

ท่ีใส่กระดาษช าระ ท่ีใส่กระดาษช าระ  สีขาว รุ่น C814
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บันได

6

วงกบ
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บานประตูและหน้าต่าง

อุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง
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สุขภณัฑ์ห้องน า้ทั่วไป
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วสัดุมาตรฐาน ยีห้่อ รุ่นรายละเอียดงาน
โครงสร้างก๊อกอ่างลา้งหนา้ ก๊อกอ่างลา้งหนา้ รุ่น CT1206(HM)

ฟลชัวาลว์ปัสสาวะ (ถา้มี) ฟลชัวาลว์ปัสสาวะ รุ่น C471SS(HM)

ก๊อกเด่ียวฝักบวั ก๊อกเด่ียวฝักบวั

ราวแขวนผา้ ราวแขวนผา้ สีขาว

ฝักบวัสายอ่อน ฝักบวัสายอ่อน สีขาว

สายฉีดช าระ สายฉีดช าระ สีขาว

กระจกเงา กระจกเงา ราคาไม่เกิน 500 บาท

สะดืออ่างลา้งหนา้ สะดืออ่างลา้งหนา้

ท่อน ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้ ท่อน ้าทิ้งอ่างลา้งหนา้ แบบกระปุก

สายน ้าดีอ่างลา้งหนา้และชกัโครก สายน ้าดีอ่างลา้งหนา้ และชกัโครก

ตะแกรงดกัผงกนักล่ิน ตะแกรงกนักล่ินขนาด 2 น้ิว

ท่อเมนประปาน ้าดี ท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 3/4 น้ิว มาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า

ท่อประปาน ้าดี ท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 1/2 น้ิวมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า

ท่อน ้าทิ้ง ท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 2 น้ิว มาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า

ท่อสว้ม ท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 4 น้ิว มาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า

ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง1 1/2 น้ิวมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า
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ระบบสุขาภบิาล
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บริษทัอินเตอร์ เฮ้าส์ บิวเดอร์ จ ากัด

วสัดุมาตรฐาน ยีห้่อ รุ่นรายละเอียดงาน
โครงสร้าง

ถงับ าบดัน ้าเสีย ถงับ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป ขนาดตามสถาปนิกก าหนด

ท่อระบายน ้าเสีย ท่อซีเมนตใ์ยหิน เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8" ยาวไม่เกิน 30 ม.

บ่อพกัน ้าเสีย บ่อส าเร็จรูปขนาด 0.30 x 0.40 เมตร ยาวไม่เกิน 30 ม.

ตูค้วบคุมไฟ ตูค้วบคุม Sense ขนาด 10 ช่อง หรือเทียบเท่า

สวิทซไ์ฟและปลัก๊ไฟ เตา้เสียบคู่ ยีห่้อ bticino 3 ขา หรือยีห่้อPanasonic หรือเทียบเท่า

โคมดาวน์ไลท์ โคมดาวน์ไลท ์ยีห่้อ Sylvania ขนาด 4 น้ิว ขั้ว E27 หรือเทียบเท่า

โคมไฟ 32 Watt ดวงโคม 32 Watt

โคมนีออนฟลูออเรสเซนต์ ชุดหลอดไฟฟลูออเรสเซนตย์ีห่้อ BEC ขนาด 36 วตัต์

หลอดดาวน์ไลท์ หลอดตะเกียบขนาด 14 Watt มาตรฐาน มอก.

หลอดโคม 32 Watt หลอดโคมซาลาเปา ขนาด 32 Watt มาตรฐาน มอก.

หลอดนีออน หลอดฟลูออเรสเซนต ์ขนาด 38 Watt มาตรฐาน มอก.

ระบบเดินสายไฟฟ้า เดินสายร้อยท่อสีเหลือง แบบฝังในผนงั

สายไฟฟ้าก าลงั(ปลัก๊) สายไฟฟ้า THAI-YAZAKI ขนาด 2-2.5 SQ mm.THW หรือเทียบเท่า

ผนงัภายนอก
สีTOA 4 SEASON  สีภายนอก  #เบส A ทารองพ้ืน 1 เท่ียว ทา
ทบัหนา้ 2 เท่ียว โฟร์ซีซนั(ภายนอก)

ผนงัภายใน
สีTOA 4 SEASON  สีภายใน   #เบส A ทารองพ้ืน 1 เท่ียว ทา
ทบัหนา้ 2 เท่ียว โฟร์ซีซนั(ภายใน)

วสัดุไม้ สีน ้ามนั TOA

วสัดุเหล็ก สีน ้ามนั TOA

ระบบเดินท่อ PE แนวคาน ใชน้ ้ายาเคมี รับประกนั 3 ปี

สระวา่ยน ้าโครงสร้างและระบบ ยีห่้อ PAT

หมายเหตุ
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ระบบก าจัดน า้เสีย

12

ระบบไฟฟ้า

13

งานสี

  - งานปูกระเบ้ืองปูลายธรรมดาและตามขนาดท่ีระบุหากปูลายท่ียากข้ึนอาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม

ระบบก าจัดปลวก

สระว่ายน า้(ถ้าม)ี

  - ไม่รวมงานสายเมนตจ์ากมิเตอร์เขา้ตูเ้มนตใ์นบา้น
  - ไม่รวมงานถนน
  - ไม่รวมงานร้ัว





cotto

2,530.00    

1,470.00    

1,290.00    

680.00       

490.00       

510.00       



510.00       

850.00       

410.00       




