บริษัท บางกอกเฮ้ าส์บิวเดอร์ จํากัด
สําน ักงานใหญ่ : เลขที 8 ถนนอ่อนนุช 46

รายการวัสดุ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ ฯ 10250

โทร. 0-2721-3999 แฟกซ์ 0-2721-3788

BHB 1

BHB 2

โครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสร้างสําเร็จรู ป

โครงสร้าง
ฐานราก

คอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรู ปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.ความยาวไม่เกิน 21.00 ม.
(จํานวนตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม)
เจาะอัดฉีดนํายาป้องกันปลวกรอบคานคอดิน ภายในชันล่างพร้อมพ่นนํายาบริเวณใต้อาคาร

ระบบกําจัด ปลวก

และเดินระบบท่อใต้อาคารสําหรับกําจัดปลวกในอนาคต (ไม่รวมนํายา) ภายหลังบ้านเสร็จจะอัด
ฉีดนํายารอบบ้าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดย บริษัท ซี ซี เอส จํากัด

พื้น
แผ่นพืนสําเร็จรู ปอัดแรง ผูกเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า

ภายใน

พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อบนคาน (ON BEAM)

เฉลียง, ระเบียง, ห้อ งนํา
ทีจอดรถ

พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที (ON GROUND) พร้อมตอกเข็มปูพรม (เข็มหกเหลียมกลวง
ยาว 3.00 ม. ระยะห่างประมาณ 1.20 ม)
พืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที (ON GROUND)

ซัก ล้าง, ทางเดิน
ระดับ พืน

พืนภายในบ้านชันล่างโดยทัวไป สูงกว่าระดับดินในที 50 ซม. หรือตามทีระบุในแบบ

วัสดุปูพ้นื
ชั้นบน
ปาร์เก้รอ่ งลินไม้แดง ขนาด 1" x 4" x 14" (ขนาด
โถงชันบน, ห้อ งนอน, ห้อ งพระ,ห้อ งพัก ผ่อ น
(ถ้ามี), ห้อ งทํางานชันบน (ถ้ามี)

พืน้ ไวนิล INOVAR ความหนา 7 มม. พร้อมบัวเชิงผนัง
สําเร็จรูป

ไม้ก่อนปรับไส) เกรด AA เคลือบผิวด้วยเคมเกลซ
โพลียรู ีเทนใส ชนิดเงา 5 เทียว พร้อมบัวเชิงผนัง
ไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับ
ไส) ทาสียอ้ มไม้

ชั้นล่าง
โถงชันล่าง, ห้อ งรับ แขก, ห้อ งพัก ผ่อ น,

กระเบืองแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 350 บาท/ตร.ม.)

กระเบืองแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 500 บาท/ตร.ม.)

ห้อ งอาหาร, ส่ว นเตรียมอาหาร, ห้อ งครัว ,

พร้อมบัวเชิงผนังสําเร็จรูป"CONWOOD" ลายคลาสิค

พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4"

ห้อ งทํางานชันล่าง, ห้อ งนอนชันล่าง(ถ้ามี)

กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค

(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอ้ มไม้

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

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

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

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

พร้อมบัวเชิงผนังสําเร็จรู ป "CONWOOD" ลายคลาสิค

พร้อมบัวเชิงผนังไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4"

กว้าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค

(ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอ้ มไม้

ห้อ งนํา, เคาน์เ ตอร์อ ่างล้างหน้า (ถ้ามี),
ห้อ งนําแม่บ ้าน, เฉลียง, ระเบียง
บัน ไดทีเฉลียง, บัน ไดทีจอดรถ
ห้อ งแม่บ ้าน, ห้อ งเก็บ ของ
ซัก ล้าง
ทางเดิน , ทีจอดรถ

คอนกรีตเสริมเหล็กผิวขัดมัน เว้นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นาบริ
ํ เวณส่วนทีติดอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวปาดเรียบ เว้นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นาบริ
ํ เวณส่วนทีติดอาคาร
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BHB 1

BHB 2

ผนัง
คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปูนเรียบ และฉาบแต่งพิเศษด้วย ACRYLIC SKIM COAT
ผนังทัวไป

ภายนอกกรุ ทบั ด้วยหินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรือไม้ฝาสําเร็จรู ป
เฉพาะบางส่วนของบ้านบางแบบ

ผนังห้อ งนําทัวไป

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

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

สูงชนฝ้าเพดาน

สูงชนฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดาน
ฝ้ าเพดานภายในชันล่าง
ฝ้ าเพดานภายในชันบน
ฝ้ าเพดานภายนอก (เฉลียงชันล่าง, ระเบียง-

ยิบซัมบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค
โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอบฝ้า
ยิบซัมบอร์ด ชนิดมีฟอยด์กันความร้อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค
โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอบฝ้า
ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชืน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค
โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้มอบฝ้า

ชันบน, ทีจอดรถ และกัน สาด)
ฝ้ าชายคาชันบนสุด

สมาร์ทบอร์ดของ SCG เซาะร่อง 3 " ระบายอากาศ หนา 4 มม.ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค
โครงเคร่า GALVANIZED พร้อมกรุ ตาข่ายกันแมลง มีไม้มอบฝ้า

ฝ้ าเพดานห้อ งนํา

ยิบซัมบอร์ด ชนิดทนความชืน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรียบ ทาสีนาอะครี
ํ
ลิค
โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้มอบฝ้า

หลังคา
โครงสร้างหลังคา

โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกันสนิม ไม่ทาสีนามั
ํ นทับ
GAVALNIZED

แป

กระเบืองมุงหลังคา

CPAC MONIER สีเทาปี กนางนวล, อิฐอําไพ,

PRESTIGE สี GOLDEN BROWN,

นํ้าตาลโอ๊คแดง, แดงกุหลาบ, ประกายสัมฤทธิ ์,

DEEP MAROON, CLASSIC GREY,

ประกายตะวัน, ประกายทอง, ประกายกาญจน์,

SHINY BROWN

ประกายโกเมน และประกายอําพัน
บ้าน 3 ชัน หรือบ้านบางแบบใช้หลังคาเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์หนา 0.47 มม. กรุ ฉนวน PE
หนา 5 มม. ใต้แผ่นวัสดุอุปกรณ์และการมุงตามมาตรฐานผูผ้ ลิต (ตามทีระบุในแบบ)
- แผ่นสะท้อนความร้อนของ CPAC MONIER วางบนแปของหลังคาส่วนใช้สอยภายในชันบนและชันล่าง

ระบบป้ อ งกัน ความร้อ น

สําหรับหลังคา CPAC MONIER และ PRESTIGE (ยกเว้นทีจอดรถและกันสาด)
- ติดตังฉนวนกันความร้อนตราช้าง STAY COOL หนา 3" วางบนโครงเคร่าทีฝ้าเพดานภายในชันบน
สําหรับหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก , หลังคาเมทัลชีท

ไม้เ ชิงชาย, ไม้ท ับ เชิงชาย

ไม้สาํ เร็จรู ป CONWOOD

ตะเข้ร าง

สแตนเลส เบอร์ 28

วงกบประตู - หน้าต่าง
วงกบประตู - หน้าต่างส่ว นทีเป็ นไม้

วงกบประตู - หน้าต่างส่ว นทีเป็ นอลูม ิเ นียม

ไม้สาํ เร็จรู ป "LEOWOOD" ขนาด 2" x 4"

ไม้แดง ขนาด 2" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

ทาสีนามั
ํ น ยกเว้นห้องเก็บของเป็ นไม้เนือแข็ง

ทาสีนามั
ํ น

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)

อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดาํ (POWDER COATED)

หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

พร้อมซับวงกบ(เฉพาะผนังภายในเท่านัน)

พร้อมซับวงกบ(เฉพาะผนังภายในเท่านัน)
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BHB 1

BHB 2

ประตู - หน้าต่าง (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กดัด)
ประตู
ประตูเ ฉลียง, ระเบียงเข้าบ้าน

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)

อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดาํ (POWDER COATED)

หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

ตามทีระบุในแบบ

ตามทีระบุในแบบ
บานลูกฟั กไม้เบญจพรรณ ทาสีนามั
ํ น ทังภายในและภายนอก

ประตูภ ายนอก (จอดรถ)

วงกบพร้อมบาน UPVC ชนิดมีลกู ฟั ก

ประตูภ ายนอก (ครัว , แม่บ ้าน)

บานไม้เบญจพรรณ มีเกล็ดไม้ระบายอากาศ ทาสีนามั
ํ น ทังภายในและภายนอก

ประตูห ้อ งเก็บ ของ

วงกบไม้สงั เคราะห์ WPC (ชนิดมีซบั วงกบ) พร้อมบานไม้เมลามีนสําเร็จรู ป

ประตูห ้อ งนอน, ห้อ งทํางาน (ถ้ามี) , ครัว

iDOOR Premium Series 4 "LEOWOOD"
วงกบ UPVC สีขาว (ชนิดมีซบั วงกบ)พร้อมบาน UPVC ชนิดมีลกู ฟั กและเกล็ดระบายอากาศ

ประตูห ้อ งนํา
หน้าต่าง
บานเลือน, บานเปิ ด, บานกระทุ้ง

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)

อลูมิเนียมอบสีขาว หรือสีดาํ (POWDER COATED)

หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

หนา1.2 มม. กว้าง 4 " (บานเลือนไม่เสริมวงกบ)

ตามทีระบุในแบบ

ตามทีระบุในแบบ

กระจกห้อ งทัวไป

กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 5 มม.

กระจกห้อ งนํา

กระจกเขียวขัดฝ้า ความหนา 5 มม.

อุ ปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
มือ จับ (ประตูห ้อ งนอน, ห้อ งทัวไป)

ARCH No. TH104N SS

มือ จับ (ประตูห ้อ งนํา)

ARCH No. TH104N SS

บานพับ

SOLEX NO.4275 SS

กลอน

ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส

ขอรับ ขอสับ

ARCH No. 770-6" สีสแตนเลส
ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สีสแตนเลส

มือ จับ (ประตูห ้อ งเก็บ ของ)

HAFELE No.938.30.030

กัน ชนแม่เ หล็ก กัน กระแทก (ห้อ งทัวไป)

ARCH No. 115 SS

กัน ชนลูก ยางกัน กระแทก (ห้อ งนํา)

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว
ห้องนํ้าชั้นล่าง - บน
โถชัก โครก
อ่างล้างหน้า (ดูแ บบประกอบ)
อ่างล้างหน้าพร้อ มเคาน์เ ตอร์ (ถ้ามี)
(ดูแ บบประกอบ)

C126207

C125317

C0141 (N1)+ขาตัง C4241+ก็อกอ่างล้างหน้า

C0156+ขาตัง C420+ก็อกอ่างล้างหน้า CT1142A

CT1052
C001057 + ก็อกอ่างล้างหน้า CT1142A

C001017 + ก็อกอ่างล้างหน้า CT1133AY

หิงวางของ

CT041

ทีวางสบู่

CT035

ทีใส่ก ระดาษชําระ

PM056

ฝั ก บัว สายโครเมียม

Z89 ราวแขวนฝักบัว CT0131 พร้อมวาล์วเปิ ดปิ ด CT1115A

สายฉีด ชําระ

CT993K#CR(HM)

ราวแขวนผ้า

PM055
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กระจกเงา สําหรับ อ่างล้างหน้า

MM006

ทีไม่ม ีเ คาน์เ ตอร์

ชนิดสังตัด ความสูง 90 ซม. หรือตามทีระบุในแบบ

กระจกเงาสําหรับ อ่างล้างหน้า ทีมีเ คาน์เ ตอร์

ก๊อกใต้ฝักบัว CT 170C6
อุป กรณ์ก ๊อ กนํา

ห้องครัวและลานซักล้าง ก๊อกนําชุบโครเมียม ½" ตามท้องตลาด
ก๊อกสนามก้านจับสีแดงมีทีสวมสายยาง
CT 640Z1 (HM) พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"

ตะแกรงดัก กลิน
ห้องนํ้าแม่บ้าน

P11005

โถชัก โครก
อ่างล้างหน้าชนิด แขวน (ถ้ามี)

C 013 (ไม่รวมขาตัง) + ก๊อกอ่างล้างหน้า PM180A (HM)

(ดูแ บบประกอบ)

P104#WH(HM) 1FN. พร้อมวาล์วเปิ ดปิ ด PM1025Q28

ฝั ก บัว สายอ่อ น

CT993K#CR(HM)

สายฉีด ชําระ
ทีวางสบู่

C 834

ทีใส่ก ระดาษชําระ

C 815

กระจก, หิง และราวแขวนผ้า

PM 901

อุป กรณ์ก ๊อ กนํา

ก๊อกคอสัน รุ น่ AE-402

ตะแกรงดัก กลิน

CT 640Z1 (HM) พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด 2"

บันได
คอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที ตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม

โครงสร้างบัน ได

รู ปแบบ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ

เสา, ราวบัน ได, ราวกัน ตก และลูก กรงบัน ได
ลูก นอนบัน ได

ไม้แดง ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทายูรีเทน (ชนิดเงา) ไม่มีไม้บงั ขัน
บัวไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" X4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสียอ้ มไม้

บัว บัน ได

ระเบียง
ราวระเบียง

ราว และลูกกรงเหล็กทาสีนามั
ํ น

ราวและเสาสแตนเลส กรุ ดว้ ยกระจก TEMPER
หนา 8 มม.

งานทาสี
- สีภ ายใน (ผนัง, ฝ้ าเพดานยิบ ซัมบอร์ด และ
บัว เชิงผนังไม้ภ ายใน)

สีนาอะครี
ํ
ลิค TOA 4 SEASONS (ชนิดด้าน)

สีนาอะครี
ํ
ลิค ICI DULUX INSPIRE (ชนิดด้าน) หรือ

- สีภ ายนอก (ผนัง, ฝ้ าเพดานยิบ ซัมบอร์ด ,

ทาทับหน้า 2 เทียว

TOA SHIELD ONE NANO (ชนิดเนียน)

บัว ปูน ปั น, เชิงชาย, ระแนงสําเร็จ รูป และ

ทาทับหน้า 2 เทียว

ไม้ฝ าระแนงสําเร็จ รูป
สีน ํามัน

ICI SUPERCOTE หรือ TOA 4 SEASONS สําหรับเหล็กและไม้ ทาทับหน้า 2 เทียว

สีก ัน สนิม

TOA

ผิว เหล็ก (ราวระเบียง)

ทาสีรองพืนกันสนิม 1 ครัง ทาสีนามั
ํ น 2 ครัง

_

(ส่วนทีมองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพืน)

สีอ ะครีล ิคกัน นําซึม บริเ วณกัน สาด,

TOA ROOF SEAL

หลังคา คสล. (ถ้ามี)

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)
ท่อ เมนประปาภายนอก

ท่อ HDPE สีดาํ ขนาด 3/4" ( PN 10 ) ท่อเมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง
แต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดทีออกจากตัวบ้าน (ต่อเชือมมาตรนําประปา)
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รายการวัสดุ

BHB 1

BHB 2

ท่อ เมนประปาภายใน

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5

ท่อ แยกภายใน

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5

งานสุขาภิบาล
ท่อซีเมนต์ใยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร จากบ่อนําทิงของตัว
ท่อ ระบายนําภายนอกอาคาร

บ้านต่อเชือมทางระบายนําสาธารณะทีหน้าบ้าน (ฝังเดียวกับตัวบ้าน) มีบอ่ พักสําเร็จรู ป
ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แต่ไม่เกิน 3 บ่อ (ตามทีระบุในแบบ)

ท่อ ระบายอากาศ

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5

ท่อ โสโครก

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5

ท่อ นําทิง

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5

บ่อ ดัก ไขมัน
ระบบบําบัด สิงปฏิก ูล

บ่อสําเร็จรู ป DOS LIFE รุ น่ GTK-C40/U ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากัด จํานวน 1 จุด ทีบริเวณครัว
ถังชีวอนามัย DOS LIFE รุ น่ CHAMP ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากัด ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและ
จํานวนตามทีระบุในแบบ
ขนาด 2"

FLOOR DRIAN , ROOF DRIAN

งานไฟฟ้า (ไม่รวมมิเตอร์และดวงโคม)
งานไฟฟ้ า

เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ PVC สีเหลือง ทังในผนังและบนฝ้าเพดาน (ร้อยท่อเต็มระบบ) สายไฟฟ้าตาม
มาตรฐานการไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI หรือเทียบเท่า)

สายเมนไฟฟ้ าภายนอกอาคาร

เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดทีออกจากตัวบ้าน
(ต่อเชือมหลังมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)
ตามแบบ

ขนาดมิเ ตอร์ไฟฟ้ ามาตรฐาน
สวิท ซ์ - ปลัก (BTICINO)
เบรคเกอร์ก ัน ไฟดูด
(ตามมาตรฐานของการไฟฟ้ า)

รุ น่ MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จํานวนและตําแหน่งการติดตังตามแบบ พร้อมติดตังสายดิน
ปลักชันล่าง-บน และเครืองทํานําอุ่น (ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ)
BTICINO

แผงควบคุม ไฟฟ้ า
เดิน สายไฟฟ้ าสําหรับ เครืองปรับ อากาศ

จํานวน 5 จุด

เดิน สายไฟฟ้ าสําหรับ เครืองทํานําอุ่น

จํานวน 3 จุด

เดิน สาย LAN

จํานวน 2 จุด

เดิน สายไฟสําหรับ จุด ติด ตัง EV Charger

จํานวน 1 จุด

(รองรับ การจ่าย กระแสไม่เ กิน 7.5 KW)

ขอบเขตของงาน
1. งานถนน มีให้เฉพาะส่วนทีอยูใ่ ต้ชายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเซ็นต์สญ
ั ญาทีลูกค้าทําการเพิม-ลด
2. รับประกันโครงสร้าง 20 ปี ตามเงือนไขของบริษัทฯ
3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ 1 ปี ตามเงือนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้สิทธิลูกค้าสามารถเลือกสีและลายกระเบือง ทังพืน ผนัง ได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดเท่านัน หากพ้นระยะเวลาทีกําหนดแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดกระเบือง และลายกระเบืองดังกล่าวให้เอง
5. เนืองจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็ นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลียนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
6. กรณีสถานทีก่อสร้าง ไม่มีทีกองวัสดุ และทีพักคนงาน ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็ นจริง
7. สถานทีก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อขนาดใหญ่ขนไป
ึ เข้าถึงสะดวก หากสถานทีก่อสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจากสาเหตุดังกล่าวตามความเป็ นจริง
** หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ทีระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ทีมีคุณภาพ
เทียบเท่า หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ทีระบุไว้ในท้องตลาดได้
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