
BHB 1 BHB 2 

 โครงสร ้าง

 ภายใน

 เฉลียง, ระเบียง, ห้องน ํา

 ซักล้าง, ทางเดิน

 ระดับพืน

 ปารเ์กร้อ่งลินไมแ้ดง ขนาด 1" x 4" x 14" (ขนาด

 โถงชันบน , ห้องนอน , ห้องพระ,ห้องพักผ่อน  ไมก้่อนปรบัไส) เกรด AA  เคลือบผิวดว้ยเคมเกลซ

 (ถ้ามี), ห้องทาํงานชันบน  (ถ้ามี)  โพลียรูีเทนใส ชนิดเงา 5 เทียว  พรอ้มบวัเชิงผนงั

 ไมเ้บญจพรรณ  ขนาด 1"x4"  (ขนาดไมก้่อนปรบั

 ไส) ทาสียอ้มไม้

 โถงชันล่าง, ห้องร ับแขก, ห้องพักผ่อน ,  กระเบืองแกรนิตโต ้เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองแกรนิตโต ้เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)

 ห้องอาหาร , ส่วนเตร ียมอาหาร , ห้องคร ัว,  พรอ้มบวัเชงิผนังสําเรจ็รูป"CONWOOD" ลายคลาสคิ  พรอ้มบวัเชงิผนังไมเ้บญจพรรณ ขนาด 1"x4"

 ห้องทาํงานชันล่าง, ห้องนอนชันล่าง(ถ้ามี)  กวา้ง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนาํอะครีลิค  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส) ทาสยีอ้มไม้

 ห้องน ํา, เคานเ์ตอรอ์ ่างล้างหน้า (ถ้ามี),

 ห้องน ําแม่บ้าน , เฉลียง, ระเบียง

 บันไดท ีเฉลียง, บันไดท ีจอดรถ

 กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)

 พรอ้มบวัเชิงผนงัสาํเร็จรูป "CONWOOD" ลายคลาสิค  พรอ้มบวัเชงิผนังไมเ้บญจพรรณ ขนาด 1"x4"

 กวา้ง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนาํอะครีลิค  (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ทาสียอ้มไม้

 ซักล้าง

 ทางเดิน , ทีจอดรถ 

                  บริษัท  บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์  จาํกัด

สํานกังานใหญ ่:   เลขท ี8   ถนนออ่นนุช 46    แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง   กรุงเทพ ฯ   10250    โทร. 0-2721-3999  แฟกซ ์0-2721-3788

รายการวัสดุ 
โครงสร้าง 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  ระบบโครงสรา้งสาํเร็จรูป

 ฐานราก
คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ  ขนาด 0.22 x 0.22 ม.ความยาวไม่เกิน 21.00 ม.

 (จาํนวนตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม)

 ระบบกาํจัดปลวก

 เจาะอัดฉีดนาํยาปอ้งกันปลวกรอบคานคอดิน ภายในชนัลา่งพรอ้มพ่นนาํยาบริเวณใตอ้าคาร

 และเดินระบบทอ่ใตอ้าคารสาํหรบักาํจดัปลวกในอนาคต (ไม่รวมนาํยา) ภายหลงับา้นเสร็จจะอัด

 ฉีดนาํยารอบบา้น 1 เมตร รบัประกัน 3 ปี  โดย บริษัท ซี ซี เอส จาํกัด

พื้น

 แผน่พืนสาํเร็จรูปอัดแรง ผกูเหล็กเสริมพรอ้มเทคอนกรีตทบัหนา้

พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่บนคาน (ON BEAM)

 ทีจอดรถ
พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่ในที (ON GROUND)  พรอ้มตอกเข็มปพูรม (เข็มหกเหลียมกลวง

ยาว 3.00 ม. ระยะหา่งประมาณ 1.20 ม)

พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่ในที  (ON GROUND)

พืนภายในบา้นชนัลา่งโดยทวัไป สงูกว่าระดับดินในที  50 ซม. หรือตามทีระบใุนแบบ

วัสดุปูพื้น

ช้ันบน

 พืน้ไวนิล INOVAR ความหนา 7 มม. พรอ้มบวัเชงิผนัง
สาํเรจ็รปู

ช้ันล่าง

 กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)

 ห้องแม่บ้าน , ห้องเก็บของ

คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขดัมัน  เวน้รอ่ง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นาํบริเวณสว่นทีติดอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กผิวปาดเรียบ เวน้รอ่ง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นาํบริเวณสว่นทีติดอาคาร
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BHB 1 BHB 2 รายการวัสดุ 

 กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)

 สงูชนฝา้เพดาน  สงูชนฝา้เพดาน

 ฝ้าเพดานภายนอก (เฉลียงชันล่าง, ระเบียง-

 ชันบน , ทีจอดรถ และกันสาด)

 ฝ้าชายคาชันบนสุด

 ฝ้าเพดานห้องน ํา

 โครงสร ้างหลังคา

 แป

 CPAC MONIER  สีเทาปีกนางนวล, อิฐอาํไพ,  PRESTIGE  สี  GOLDEN BROWN,

 น้ําตาลโอ๊คแดง, แดงกุหลาบ, ประกายสมัฤทธิ,์  DEEP  MAROON, CLASSIC GREY,

 ประกายตะวัน, ประกายทอง, ประกายกาญจน,์  SHINY BROWN

 ประกายโกเมน  และประกายอาํพัน

 ไม้เชิงชาย, ไม้ท ับเชิงชาย

 ตะเข้ราง

 ไมส้าํเร็จรูป  "LEOWOOD"  ขนาด 2" x  4"  ไมแ้ดง  ขนาด 2" x  4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)

 ทาสีนาํมัน  ยกเวน้หอ้งเก็บของเป็นไมเ้นือแข็ง  ทาสีนาํมัน

 อลมิูเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) อลมิูเนียมอบสีขาว หรือสีดาํ (POWDER COATED)

 หนา1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)  หนา1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

 พรอ้มซบัวงกบ(เฉพาะผนงัภายในเทา่นนั)  พรอ้มซบัวงกบ(เฉพาะผนงัภายในเทา่นนั)

ผนัง

 ผนังท ัวไป

คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปนูเรียบ และฉาบแต่งพิเศษดว้ย  ACRYLIC SKIM COAT

 ภายนอกกรุทบัดว้ยหินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรือไมฝ้าสาํเร็จรูป

 เฉพาะบางสว่นของบา้นบางแบบ

 ผนังห ้องน ําท ัวไป

ฝ้าเพดาน

 ฝ้าเพดานภายในชันล่าง
ยิบซมับอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ  ทาสีนาํอะครีลิค

โครงเครา่ GALVANIZED  ไม่มีไมม้อบฝา้

 ฝ้าเพดานภายในชันบน
ยิบซมับอรด์ ชนิดมีฟอยดก์ันความรอ้น หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ  ทาสีนาํอะครีลิค

โครงเครา่ GALVANIZED  ไม่มีไมม้อบฝา้

ยิบซมับอรด์ ชนิดทนความชืน หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ  ทาสีนาํอะครีลิค

โครงเครา่ GALVANIZED  มีไมม้อบฝา้

สมารท์บอรด์ของ SCG  เซาะรอ่ง 3 "  ระบายอากาศ หนา 4 มม.ทาสีนาํอะครีลิค

โครงเครา่ GALVANIZED พรอ้มกรุตาขา่ยกันแมลง  มีไมม้อบฝา้

ยิบซมับอรด์ ชนิดทนความชืน หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ  ทาสีนาํอะครีลิค

โครงเครา่ GALVANIZED  ไม่มีไมม้อบฝา้

หลังคา

โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม  ชบุสีกันสนิม  ไม่ทาสีนาํมันทบั

GAVALNIZED

 กระเบืองมุงหลังคา

บา้น 3 ชนั หรือบา้นบางแบบใชห้ลงัคาเมทลัชีทเคลือบอลซิูงคห์นา 0.47 มม. กรุฉนวน PE

หนา 5 มม. ใตแ้ผน่วัสดุอุปกรณแ์ละการมุงตามมาตรฐานผูผ้ลิต (ตามทีระบใุนแบบ)

 ระบบป้องกันความร ้อน

 - แผน่สะทอ้นความรอ้นของ CPAC MONIER วางบนแปของหลงัคาสว่นใชส้อยภายในชนับนและชนัลา่ง

สาํหรบัหลงัคา CPAC MONIER และ PRESTIGE  (ยกเวน้ทีจอดรถและกันสาด)

 - ติดตังฉนวนกันความรอ้นตราชา้ง STAY COOL หนา 3" วางบนโครงเครา่ทีฝา้เพดานภายในชนับน

สาํหรบัหลงัคาคอนกรีตเสริมเหล็ก , หลงัคาเมทลัชีท

ไมส้าํเร็จรูป CONWOOD

สแตนเลส เบอร ์28

วงกบประต ู- หน้าต่าง

 วงกบประตู - หน้าต่างส่วนท ีเป็นไม้

 วงกบประตู - หน้าต่างส่วนท ีเป็นอลูมิเนียม
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BHB 1 BHB 2 รายการวัสดุ 

 อลมิูเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) อลมิูเนียมอบสีขาว หรือสีดาํ (POWDER COATED)

 หนา1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)  หนา1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

 ตามทีระบใุนแบบ  ตามทีระบใุนแบบ

 ประตูภายนอก (จอดรถ)

 ประตูภายนอก (คร ัว, แม่บ้าน)

 ประตูห ้องเก็บของ

 ประตูห ้องน ํา

 อลมิูเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) อลมิูเนียมอบสีขาว หรือสีดาํ (POWDER COATED)

 หนา1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)  หนา1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

 ตามทีระบใุนแบบ  ตามทีระบใุนแบบ

 กระจกห้องท ัวไป

 กระจกห้องน ํา

 มือจับ (ประตูห ้องนอน , ห้องท ัวไป)

 มือจับ (ประตูห ้องน ํา)

 บานพับ

 กลอน

 ขอร ับขอสับ

 มือจับ (ประตูห ้องเก็บของ)

 กันชนแม่เหล็กกันกระแทก (ห้องท ัวไป)

 กันชนลูกยางกันกระแทก (ห้องน ํา)

 โถชักโครก  C126207  C125317

 C0141 (N1)+ขาตัง C4241+ก็อกอ่างลา้งหนา้  C0156+ขาตัง C420+ก็อกอ่างลา้งหนา้ CT1142A

 CT1052  

 อ่างล้างหน้าพร ้อมเคานเ์ตอร  ์(ถ้ามี) 

 (ดูแบบประกอบ)

 หิงวางของ

 ทีวางสบู่

 ทีใส่กระดาษช ําระ

 ฝักบัวสายโครเมียม 

 สายฉีดช ําระ

 ราวแขวนผ้า

ประต ู- หน้าต่าง  (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กดัด)

ประตู

 ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้าบ้าน

บานลกูฟักไมเ้บญจพรรณ ทาสีนาํมัน ทงัภายในและภายนอก

วงกบพรอ้มบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟัก

บานไมเ้บญจพรรณ  มีเกล็ดไมร้ะบายอากาศ ทาสีนาํมัน ทงัภายในและภายนอก

 ประตูห ้องนอน , ห้องทาํงาน  (ถ้ามี) , คร ัว
วงกบไมส้งัเคราะห ์WPC (ชนิดมีซบัวงกบ) พรอ้มบานไมเ้มลามีนสาํเร็จรูป

 iDOOR Premium Series 4 "LEOWOOD" 

วงกบ UPVC สีขาว (ชนิดมีซบัวงกบ)พรอ้มบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟักและเกล็ดระบายอากาศ

หน้าต่าง

 บานเลือน , บานเปิด, บานกระท ุ้ง

กระจกเขียวตัดแสง  ความหนา 5 มม.

กระจกเขียวขดัฝา้  ความหนา 5 มม.

อุปกรณ์ประต ู- หน้าต่าง

ARCH No. TH104N SS

ARCH No. TH104N SS

SOLEX NO.4275 SS

ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส

ARCH No. 770-6" สีสแตนเลส

ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สีสแตนเลส

HAFELE No.938.30.030

ARCH No. 115  SS 

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว

ห้องนํ้าช้ันล่าง - บน

 อ่างล้างหน้า (ดูแบบประกอบ)

 C001057 + ก็อกอ่างลา้งหนา้ CT1142A  C001017 + ก็อกอ่างลา้งหนา้ CT1133AY

CT041

CT035

PM056

Z89 ราวแขวนฝักบวั CT0131 พรอ้มวาลว์เปิดปิด CT1115A

CT993K#CR(HM)

PM055
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BHB 1 BHB 2 รายการวัสดุ 
 กระจกเงา สาํหร ับอ่างล้างหน้า 

 ทีไม่มีเคานเ์ตอร ์

 กระจกเงาสาํหร ับอ่างล้างหน้า ทีมีเคานเ์ตอร ์

 ตะแกรงดักกลิน

 โถชักโครก

 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน  (ถ้ามี) 

 (ดูแบบประกอบ)

 ฝักบัวสายอ่อน

 สายฉีดช ําระ

 ทีวางสบู่

 ทีใส่กระดาษช ําระ

 กระจก, หิง และราวแขวนผ้า

 อุปกรณก์๊อกน ํา

 ตะแกรงดักกลิน

 โครงสร ้างบันได

 เสา, ราวบันได, ราวกันตก  และลูกกรงบันได

 ลูกนอนบันได

 บัวบันได

 ราวและเสาสแตนเลส  กรุดว้ยกระจก TEMPER

 หนา 8 มม.

 - สีภายใน  (ผนัง, ฝ้าเพดานยิบซัมบอรด์ และ

 บัวเชิงผนังไม้ภายใน)  สีนาํอะครีลิค  TOA 4 SEASONS (ชนิดดา้น)  สีนาํอะครีลิค ICI DULUX INSPIRE (ชนิดดา้น) หรือ

 - สีภายนอก (ผนัง, ฝ้าเพดานยิบซัมบอรด์,  ทาทบัหนา้ 2 เทียว  TOA SHIELD ONE NANO (ชนิดเนียน) 

 บัวปูนปัน , เชิงชาย, ระแนงสาํเร ็จรูป และ  ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 ไม้ฝาระแนงสาํเร ็จรูป 

 สีน ํามัน  

 สีกันสนิม 

 ทาสีรองพืนกันสนิม 1 ครงั ทาสีนาํมัน 2 ครงั

 (สว่นทีมองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพืน)

 สีอะคร ีลิคกันน ําซึม  บริเวณกันสาด,

 หลังคา คสล. (ถ้ามี)

 MM006

ชนิดสงัตัด ความสงู 90 ซม. หรือตามทีระบใุนแบบ

 อุปกรณก์๊อกน ํา

ก๊อกใตฝั้กบวั CT 170C6

หอ้งครวัและลานซกัลา้ง  ก๊อกนาํชบุโครเมียม ½"  ตามทอ้งตลาด

ก๊อกสนามกา้นจบัสีแดงมีทีสวมสายยาง

CT 640Z1 (HM)  พรอ้มขอ้ต่อ PVC ขนาด 2"

ห้องนํ้าแม่บ้าน

P11005

C 013 (ไม่รวมขาตัง) +  ก๊อกอ่างลา้งหนา้ PM180A (HM)

P104#WH(HM) 1FN. พรอ้มวาลว์เปิดปิด  PM1025Q28 

CT993K#CR(HM)

C 834

C 815

PM 901

ก๊อกคอสนั รุน่ AE-402  

CT 640Z1  (HM) พรอ้มขอ้ต่อ PVC ขนาด 2"

บันได

 คอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่ในที  ตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม

รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ

ไมแ้ดง  ขนาด 1  1/2" x 12" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ทายรูีเทน (ชนิดเงา) ไม่มีไมบ้งัขนั

 บวัไมเ้บญจพรรณ ขนาด 1" X4" (ขนาดไมก้่อนปรบัไส)  ทาสียอ้มไม้

ระเบียง

 ราวระเบียง  ราว และลกูกรงเหล็กทาสีนาํมัน

งานทาสี

ICI SUPERCOTE หรือ TOA 4 SEASONS  สาํหรบัเหล็กและไม ้  ทาทบัหนา้ 2 เทียว

TOA

 ผิวเหล็ก (ราวระเบียง) _

TOA ROOF SEAL

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)

 ท่อเมนประปาภายนอก
ทอ่ HDPE  สีดาํ ขนาด   3/4"  ( PN 10 ) ทอ่เมนจากมิเตอรถ์ึงตัวบา้นวางยาวตามจริง

 แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจดุทีออกจากตัวบา้น (ต่อเชือมมาตรนาํประปา)
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BHB 1 BHB 2 รายการวัสดุ 
 ท่อเมนประปาภายใน

 ท่อแยกภายใน

 ท่อระบายอากาศ

 ท่อโสโครก 

 ท่อน ําท ิง

 บ่อดักไขมัน

 FLOOR  DRIAN , ROOF  DRIAN

 ขนาดมิเตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน

 สวิทซ  ์- ปลัก  (BTICINO)

 เบรคเกอรก์ ันไฟดูด

 (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า)

 แผงควบคุมไฟฟ้า 

 เดินสายไฟฟ้าสาํหร ับเคร ืองปร ับอากาศ

 เดินสายไฟฟ้าสาํหร ับเคร ืองทาํน ําอ ุ่น  

 เดินสาย LAN

 เดินสายไฟสาํหร ับจุดติดตัง EV Charger 

 (รองร ับการจ่าย กระแสไม่เก ิน  7.5 KW) 

ทอ่ PVC สีฟ้า  ขนาด  3/4"  CLASS 13.5

ทอ่ PVC สีฟ้า ขนาด  1/2"  CLASS 13.5

งานสุขาภิบาล  

 ท่อระบายนําภายนอกอาคาร

ทอ่ซีเมนตใ์ยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6"  วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร   จากบอ่นาํทิงของตัว

บา้นต่อเชือมทางระบายนาํสาธารณะทีหนา้บา้น (ฝังเดียวกับตัวบา้น) มีบอ่พักสาํเร็จรูป

 ขนาด  0.30 x 0.40 ม.  แต่ไม่เกิน 3 บอ่ (ตามทีระบใุนแบบ) 

ทอ่ PVC สีฟ้า  ขนาด  1" CLASS 8.5

ทอ่ PVC สีฟ้า  ขนาด  4" CLASS 8.5

ทอ่ PVC สีฟ้า  ขนาด  2"  CLASS 8.5

บอ่สาํเร็จรูป  DOS LIFE รุน่ GTK-C40/U  ของบริษัท ธรรมสรณ ์จาํกัด  จาํนวน 1 จดุ ทีบริเวณครวั

 ระบบบาํบัดสิงปฏิก ูล
ถังชีวอนามัย DOS LIFE  รุน่  CHAMP ของบริษัท ธรรมสรณ ์จาํกัด  ชนิดไม่เติมอากาศ   ขนาดและ

จาํนวนตามทีระบใุนแบบ

 จาํนวน 3 จดุ

 ขนาด 2"

งานไฟฟ้า  (ไม่รวมมิเตอร์และดวงโคม)

 งานไฟฟ้า
 เดินสายไฟฟ้ารอ้ยทอ่ PVC สีเหลือง ทงัในผนงัและบนฝา้เพดาน (รอ้ยทอ่เต็มระบบ)  สายไฟฟ้าตาม

มาตรฐานการไฟฟ้า (BANGKOK  CABLE,  PHELPS  DODGE,  THAI  YAZAKI  หรือเทียบเทา่)

 สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร
เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจดุทีออกจากตัวบา้น

 (ต่อเชือมหลงัมิเตอรไ์ฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)

 จาํนวน 2 จดุ

ขอบเขตของงาน

  1. งานถนน มีใหเ้ฉพาะสว่นทีอยูใ่ตช้ายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเซ็นตส์ญัญาทีลกูคา้ทาํการเพิม-ลด

  2. รบัประกันโครงสรา้ง 20 ปี  ตามเงือนไขของบริษัทฯ

  3. รบัประกันวัสดุ และอุปกรณ ์1 ปี  ตามเงือนไขของบริษัทฯ

ตามแบบ

รุน่ MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จาํนวนและตาํแหนง่การติดตังตามแบบ พรอ้มติดตังสายดิน

ปลกัชนัลา่ง-บน และเครืองทาํนาํอุ่น (ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ)

BTICINO

 จาํนวน 5 จดุ

  ** หมายเหตุ   :   รายการวัสดุและอุปกรณที์ระบไุว ้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยใชว้ัสดุและอุปกรณที์มีคุณภาพ

เทียบเทา่   หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณที์ระบไุวใ้นทอ้งตลาดได้

จาํนวน 1 จดุ

  4. บริษัทฯ ใหสิ้ทธิลกูคา้สามารถเลือกสีและลายกระเบือง ทงัพืน ผนงั  ไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดเทา่นนั  หากพน้ระยะเวลาทีกาํหนดแลว้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจดักระเบือง และลายกระเบืองดังกลา่วใหเ้อง

  5. เนืองจากวัสดุก่อสรา้งประเภทไมเ้ป็นวัสดุธรรมชาติ จงึสามารถเปลียนสภาพไดต้ามสภาวะแวดลอ้มและอากาศ

  6. กรณีสถานทีก่อสรา้ง ไม่มีทีกองวัสดุ และทีพักคนงาน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยทีเกิดขนึจากสาเหตุดังกลา่วตามความเป็นจริง

  7. สถานทีก่อสรา้งจะตอ้งมีทางใหร้ถบรรทกุ 6 ลอ้ขนาดใหญ่ขนึไป เขา้ถึงสะดวก หากสถานทีก่อสรา้งคับแคบตอ้งขนถ่ายวัสดุ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยทีเกิดขนึจากสาเหตุดังกลา่วตามความเป็นจริง
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