
 โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก  ระบบโครงสร้างสําเร็จรูป

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ  ขนาด 0.22 x 0.22 ม.  ความยาวไม่เกิน 21.00 ม.

  (จํานวนตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม)

เจาะอัดฉีดนํ -ายาปอ้งกันปลวกรอบคานคอดินภายในชั -นลา่ง พร้อมพ่นนํ -ายาบริเวณใต้อาคารและ

เดินระบบทอ่ใต้อาคาร  ภายหลงับ้านเสร็จจะอัดนํ -ายาลงทอ่ และอัดฉีดนํ -ายารอบบ้าน 1 เมตร

รับประกัน 3 ปี  โดยบริษัท ซี ซี เอส จํากัด

 ภายใน  แผน่พื -นสําเร็จรูปอัดแรง ผกูเหล็กเสริมพร้อมเทคอนกรีตทบัหน้า

 ที�จอดรถ (เฉพาะส่วนที�อยู่ใต้ชายคาหรือตัวบ้าน),

 เฉลียง, ระเบียง, ห้องนํ &า

พื -นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่ในที8 (ON GROUND)  พร้อมตอกเข็มปพูรม

(เข็มหกเหลี8ยมกลวง ยาว 3.00 ม. ระยะหา่งประมาณ 1.20 ม.)

 ระดับพื &น (แบบบ้านมาตรฐาน) พื -นภายในบ้านชั -นลา่งโดยทั8วไป สงูกว่าระดับดินในที8 80 ซม.  หรือตามที8ระบใุนแบบ

ชั�นบน

 โถงชั &นบน, ห้องนอน, ห้องพระ, ห้องพักผ่อน (ถ้ามี), ปาร์เก้ร่องลิ -นไม้มะค่า ขนาด 1"x4"x14"  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)  เกรด AA

 ห้องทาํงานชั &นบน (ถ้ามี), ห้องนอนชั &นล่าง (ถ้ามี)  เคลือบผิวด้วยเคมเกลซ โพลียรีูเทนใส ชนิดเงา 5 เที8ยว

พร้อมบวัเชิงผนงัไม้เบญจพรรณ ขนาด 1"x4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้

ชั�นล่าง

 โถงชั &นล่าง, ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน, ห้องอาหาร,  กระเบื -องแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) พร้อมบวัเชิงผนงัไม้เบญจพรรณ

 ห้องเตรียมอาหาร, ห้องทาํงานชั &นล่าง (ถ้ามี) ขนาด 1" x 4"(ขนาดไม้ก่อนปรับไส)ทาสีย้อมไม้

 กระเบื -องเซรามิค เกรด A  (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) พร้อมบวัเชิงผนงัไม้เบญจพรรณ

 ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้

 ห้องนํ &า, ห้องนํ &าแม่บ้าน, ระเบียง, เฉลียง, ซักล้าง

 บันไดที�เฉลียง, บันไดที�จอดรถ, ทางเดิน, ที�จอดรถ

 เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า  (ถ้ามี)  หินแกรนิตภายในประเทศ (ราคา 2,500  บาท/ตร.ม.)

 คอนกรีตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม.  ฉาบปนูเรียบ  และฉาบแต่งพิเศษด้วย

ACRYLIC SKIM COAT  ภายนอกกรุทบัด้วย KENZAI  หรือไม้ฝาสําเร็จรูป

เฉพาะบางสว่นของบ้านบางแบบ

 ผนังห้องนํ &าทั�วไป  กระเบื -องเซรามิค เกรด A (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.) สงูชนฝา้เพดาน

 ยิบซั8มบอร์ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ ทาสีนํ -าอะครีลิค

โครงเคร่า GALVANIZED  มีไม้มอบฝา้ไม้เบญจพรรณ  ขนาด 1" x 4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

   ทาสีย้อมไม้

 ผนัง

 ผนังทั�วไป

 ฝ้าเพดาน

 ฝ้าเพดานภายในชั &นล่าง

 พื�น

พื -นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่บนคาน (ON BEAM)

 ซักล้าง, ทางเดิน

 วัสดุปูพื�น

 ห้องครัว, ห้องแม่บ้าน, ห้องเก็บของ

 กระเบื -องเซรามิค เกรด A  (ราคา 1,000 บาท/ตร.ม.)

บริษัท บิวท์ ท ูบิวด์ จาํกัด
สาํนักงานใหญ่ : เลขที% 8  ถนนอ่อนนชุ 46  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรุงเทพ ฯ  10250  โทร. 0-2721-3999  แฟกซ์ 0-2721-3788

     รายการวัสดุ BTB

 โครงสร้าง

 ฐานราก

 ระบบกาํจัดปลวก
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     รายการวัสดุ BTB
 ยิบซั8มบอร์ด ชนิดมีฟอยล์กันความร้อน หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่าง แผน่ฉาบเรียบ

ทาสีนํ -าอะครีลิค โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้มอบฝา้ ไม้เบญจพรรณ ขนาด 1" x 4"

  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)  ทาสีย้อมไม้

 ฝ้าเพดานภายนอก  (เฉลียงชั &นล่าง, ระเบียงชั &นบน,  ยิบซั8มบอร์ด ชนิดทนความชื -น หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ

 ที�จอดรถ และกันสาด) ทาสีนํ -าอะครีลิค  โครงเคร่า GALVANIZED  มีไม้มอบฝา้ไม้เบญจพรรณ  ขนาด 1/2" x 1"

    (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)  ทาสีนํ -ามัน

ระแนง CONWOOD  กว้าง 3 "   หนา 11 มม.   ตีเว้นร่อง 5 มม.  ทาสีนํ -าอะครีลิค

ภายในกรุตาขา่ยกันแมลง  โครงเคร่า GALVANIZED

ยิบซั8มบอร์ด ชนิดทนความชื -น หนา 9 มม.  รอยต่อระหว่างแผน่ฉาบเรียบ  ทาสีนํ -าอะครีลิค

  โครงเคร่า GALVANIZED  ไม่มีไม้มอบฝา้

 โครงสร้างหลังคา โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม  ชบุสีกันสนิม  ไม่ทาสีนํ -ามันทบั

 แป GALVANIZED

 PRESTIGE

หรือบ้านบางแบบใช้หลงัคาเมทลัชีทเคลือบอลซิูงค์หนา 0.47 มม. 

ฉีด PU หนา 25 มม. ใต้แผน่วัสดุอุปกรณ์และการมุงตามมาตรฐานผู้ผลิต (ตามที8ระบใุนแบบ)

  - แผน่สะท้อนความร้อนของ CPAC  MONIER  รุ่น  ULTRA KOOL  วางบนแปของหลงัคา

สว่นใช้สอยภายในชั -นบนและชั -นลา่ง สําหรับหลงัคา PRESTIGE (ยกเว้นที8จอดรถและกันสาด)

 - ติดตั -งฉนวนกันความร้อนตราช้าง STAY COOL หนา 3" วางบนโครงเคร่าที8ฝา้เพดานภายในชั -นบน

สําหรับหลงัคาเมทลัชีท

 ไม้เชิงชาย, ไม้ทับเชิงชาย ไม้สําเร็จรูป  CONWOOD

 ตะเข้ราง สแตนเลส เบอร์ 28

 ไม้แดง  ขนาด 2" x  4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)  ยกเว้นห้องนํ -า ไม้แดง  ขนาด 2" x  5"

(ขนาดไม้ก่อนปรับไส)  ทาสีนํ -ามัน (ตามที8ระบใุนแบบ)

 วงกบประตู – หน้าต่างส่วนที�เป็น  UPVC / VINYL GEHAUSE  รุ่น SAGA /  WINDSOR  รุ่น MARK II สีขาว  (ตามที8ระบใุนแบบ)

ประตู

 บานไม้สกัจริงสไตล์โมเดิร์น กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

(ตามรุ่นและสเปคที8บริษัทฯ กําหนด) ด้านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ด้านนอกทาสีนํ -ามัน

   หรือบาน GEHAUSE  รุ่น SAGA /  WINDSOR  รุ่น MARK II สีขาว   ตามที8ระบใุนแบบ

 บานไม้สกัจริงสไตล์โมเดิร์น กรอบบานหนา 1 1/2"  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

  (ตามรุ่นและสเปคที8บริษัทฯ กําหนด)  ด้านในทาเคมเกลซ (ขนิดเงา) ด้านนอกทาสีนํ -ามัน

 บานไม้สกัจริงสไตล์โมเดิร์น กรอบบานหนา 1 1/2"  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

   (ตามรุ่นและสเปคที8บริษัทฯ กําหนด)  ทาเคมเกลซ  (ชนิดเงา)  ทั -งด้านในและด้านนอก

บานไม้สกัจริง  กรอบบานหนา 1 1/2" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)  มีเกล็ดไม้ระบายอากาศ

   ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ทั -งด้านในและด้านนอก

 บานไม้สกัจริงชนิดเรียบ  กรอบบานหนา 1 1/2"  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส)

 (ตามรุ่นและสเปคที8บริษัทฯ กําหนด) ด้านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)  ด้านนอกทาสีนํ -ามัน

 ประตูห้องนํ &าแม่บ้าน วงกบ UPVC สีขาว (ชนิดมีซบัวงกบ) พร้อมบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟักและเกล็ดระบายอากาศ

 ประต ู– หน้าต่าง

 ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้าบ้าน

 ประตูภายนอก (จอดรถ, ครัว)

 ประตูภายใน

 ประตูห้องเก็บของ, ประตูห้องนํ &า

 ประตูห้องแม่บ้าน

 ฝ้าเพดานห้องนํ &า

 หลังคา

 กระเบื &องมุงหลังคา

 ระบบป้องกันความร้อน

 วงกบประต ู– หน้าต่าง

 วงกบประตู – หน้าต่างส่วนที�เป็นไม้

 ฝ้าเพดานภายในชั &นบน

 ฝ้าชายคาชั &นบนสุด
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     รายการวัสดุ BTB

หน้าต่าง

 บานเลื�อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ส่วนที�เป็นไม้ (ถ้ามี)  บานไม้สกัจริง กรอบบานหนา 1 1/4" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) (ตามรุ่นและสเปคที8บริษัทฯ กําหนด)

ด้านในทาเคมเกลซ (ชนิดเงา) ด้านนอกทาสีนํ -ามัน ตามที8ระบใุนแบบ

 บานเลื�อน, บานเปิด, บานกระทุ้ง ส่วนที�เป็น UPVC / VINYL บาน GEHAUSE  รุ่น SAGA /  WINDSOR  รุ่น MARK II สีขาว   ตามที8ระบใุนแบบ

 กระจกห้องทั�วไป กระจกเขียวตัดแสง  ความหนา 6 มม.

 กระจกห้องนํ &า กระจกเขียวขดัฝา้  ความหนา 6 มม.

 มือจับใหญ่  (ประตูบานเปิดคู่ชั &นล่าง),

 มือจับ (ประตูบานเปิดคู่เฉลียงด้านข้าง.ระเบียงชั &นบน)

 มือจับหน้าต่าง HAFELE No.972.30.944

 มือจับฝังประตู – หน้าต่างบานเลื�อน  HAFELE No.499.65.092

 มือจับประตูห้องนอน, มือจับประตูห้องทั�วไป HAFELE No.903.99.013+ 911.02.153 +916.95.306

 มือจับประตูห้องนํ &า HAFELE No.911.64.258

 บานพับประตู – หน้าต่าง HAFELE No.921.17.130

 กลอนหน้าต่าง  HAFELE No.911.62.922

 กลอนประตู HAFELE No.911.62.926

 รางเลื�อน  HAFELE  No.940.43.932 + HAFELE No.941.02.001

 ขอรับขอสับหน้าต่าง HAFELE No.489.71.810

 กันชนแม่เหล็กกันกระแทก (ห้องทั�วไป) HAFELE No.938.30.030

 กันชนลูกยางกันกระแทก (ห้องนํ &า)  ARCH 113NS

 บานพับหน้าต่างอลูมิเนียม สีธรรมชาติชนิดปรับมุม

 (ดูแบบประกอบ)

ห้องนํ�าชั�นล่าง - ชั�นบน

 โถชักโครก  (เฉพาะ MASTER BEDROOM) C10257 ครบชดุ

 โถชักโครก C10327 + C 91542 ครบชดุ

 โถปัสสาวะชาย C30207 ครบชดุอุปกรณ์

 อ่างล้างหน้า (ดูแบบประกอบ) C01467 + ขาตั -ง C4116 + ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1170A

 อ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์ (ถ้ามี)  (ดูแบบประกอบ) C00247 + ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1133AY

 อ่างอาบนํ &า (ถ้ามี)  (ดูแบบประกอบ) BT267PP พร้อมสะดือ + ก๊อกผสมพร้อมขาสงูติดตั -งบนพื -นพร้อมฟักบวัสายอ่อน CT338AXS45

 หิ &งวางของ  (ดูแบบประกอบ) CT0221

 ที�วางสบู่ CT0227

 ที�ใส่กระดาษชําระ CT0225

 ชุดฝักบัว  (RAIN  SHOWER) CT623Z95Z44 ก๊อกนํ -า CT1134A

 สายฉีดชําระ CT993K#CR(HM)

 ราวแขวนผ้า CT0222

 กระจกเงาสาํหรับอ่างล้างหน้า ที�มีเคาน์เตอร์ ชนิดสั8งตัด ความสงู 90 ซม. หรือตามที8ระบใุนแบบ

 กระจกเงาสาํหรับอ่างล้างหน้า ที�ไม่มีเคาน์เตอร์

 (MASTER BEDROOM)

  อุปกรณ์ประต ู– หน้าต่าง  (สีสแตนเลส)

HAFELE No.489.94.607 + 489.94.627

HAFELE No.972.05.001  ขนาด 8 "  หรือ   HAFELE No.972.05.003  ขนาด 12 "

 สุขภัณฑ์   COTTO  สีขาว

MM008
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     รายการวัสดุ BTB
 กระจกเงาสาํหรับอ่างล้างหน้า ที�ไม่มีเคาน์เตอร์ MM009

ก๊อกนํ -าติดผนงั  CT175C11  (ใต้ฝักบวัหรือเคาน์เตอร์)

ก๊อกนํ -าชบุโครเมี8ยม 1/2" ตามท้องตลาด  (ห้องครัว และซกัล้าง)

ก๊อกสนามก้านจบัสีแดง มีที8สวมสายยาง (ที8จอดรถ)

ก๊อกคอสั -น รุ่น AE-402   (ที8เก็บนํ -า)

 ตะแกรงดักกลิ�น CT 640 Z 1 พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด  2"

ห้องนํ�าแม่บ้าน

 โถชักโครก C13960 WH

 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน (ถ้ามี) (ดูแบบประกอบ) C 013 (ไม่รวมขาตั -ง) +  ก๊อกอ่างล้างหน้า PM180A (HM)

 ฝักบัวสายอ่อน P104#WH(HM) 1FN. พร้อมวาล์วเปิดปิด  PM1025Q28

 สายฉีดชําระ CT993K#CR(HM)

 ที�วางสบู่ C834

 ที�ใส่กระดาษชําระ C 815

 กระจก หิ &ง ราวแขวนผ้า PM901

 อุปกรณ์ก๊อกนํ &า ก๊อกคอสั -น รุ่น AE-402

 ตะแกรงดักกลิ�น CT 640 Z 1 พร้อมข้อต่อ PVC ขนาด  2"

 โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็กหลอ่ในที8ตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม

 เสาบันได, ราวบันได, ราวกันตก  และลูกกรงบันได รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ

 ลูกนอนบันได  ไม้มะค่า ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

 ลูกตั &งบันได  ไม้มะค่า  ขนาด 1" x 8"  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)

 บัวบันได บวัไม้เบญจพรรณ   ขนาด 1"X4"  (ขนาดไม้ก่อนปรับไส) ทาสีย้อมไม้

 ราวระเบียง ตามที8ระบใุนแบบ

 สีภายใน

 - ผนัง , ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด  สีนํ -าอะครีลิค ICI DULUX INSPIRE (ชนิดด้าน) หรือ TOA 4 SEASONS (ชนิดเนียน)

ทาทบัหน้า 2 เที8ยว

 - บัวเชิงผนังไม้ภายใน สีย้อมไม้ ICI CUPRINOL หรือ TOA  WOODSTAIN (ชนิดเงา) ทาทบัหน้า 2 เที8ยว

 สีภายนอก

 - ผนัง, ฝ้าเพดานยิบซั�มบอร์ด, ระแนงสาํเร็จรูป, สีนํ -าอะครีลิค ICI DULUK WEATHERSHIELD ULTIMA หรือ TOA SUPERSHIELD TITANIUM

    เชิงชาย, ไม้ฝาระแนงสาํเร็จรูป และบัวปูนปั&น  (ชนิดเนียน) ทาทบัหน้า 2 เที8ยว

 สีนํ &ามัน ICI SUPERCOTE หรือ  TOA 4 SEASONS สําหรับเหล็ก และไม้ทาสีทบัหน้า 2 เที8ยว

 สีปาร์เก้, สีบันได ทาเคมเกลซ (ชนิดเงา)  ทา 5 เที8ยว

 สีอะครีลิคกันนํ &าซึม  บริเวณกันสาด, หลังคา คสล. (ถ้ามี) TOA ROOF SEAL

 ทอ่ HDPE  สีดํา ขนาด  3/4 "  (PN10)   ทอ่เมนจากมิเตอร์ถึงตัวบ้านวางยาวตามจริง

 แต่ไม่เกิน 25 เมตร วัดจากจดุที8ออกจากตัวบ้าน (ต่อเชื8อมมาตรนํ -าประปา)

 ท่อเมนประปาภายใน ทอ่ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5

 ท่อแยกภายใน ทอ่ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5

 บันได

 ระเบียง

 งานทาสี

 งานประปา  (ไม่รวมมิเตอร์)

 ท่อเมนประปาภายนอก

 อุปกรณ์ก๊อกนํ &า
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     รายการวัสดุ BTB
 ท่อนํ &าร้อน ทอ่ PPR สีเขียว เฉพาะที8อ่างอาบนํ -า

ทอ่ซีเมนต์ใยหิน (แอสเบสตอส)   ขนาด 6"  วางยาวตามจริง แต่ไม่เกิน 25 เมตร

  จากบอ่นํ -าทิ -งของตัวบ้านต่อเชื8อมทางระบายนํ -าสาธารณะที8หน้าบ้าน (ฝั8งเดียวกับตัวบ้าน)

 มีบอ่พักสําเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.40 ม. ทกุระยะ 6 ม. และทกุหวัมุม

 ท่อระบายอากาศ ทอ่ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5

 ท่อโสโครก ทอ่ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5

 ท่อนํ &าทิ &ง ทอ่ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5

บอ่สําเร็จรูป  DOS LIFE รุ่น GTK-C40/U  ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากัด

จํานวน 1 จดุ ที8บริเวณครัว

ถังชีวอนามัย DOS LIFE  รุ่น ULTRA  ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากัด ชนิดไม่เติมอากาศ

ขนาดและจํานวน  ตามที8ระบใุนแบบ

 FLOOR  DRIAN, ROOF  DRIAN  ขนาด 2 "

 เดินสายไฟฟ้าร้อยทอ่ PVC สีเหลือง ทั -งในผนงัและ บนฝา้เพดาน (ร้อยทอ่เต็มระบบ)

 สายไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า

( BANGKOK CABLE,  PHELPDODGE, THAI  YAZAKI หรือเทียบเทา่ )

สาย NYY เดินในทอ่ PE ลงใต้ดิน  ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 25 เมตร

วัดจากจดุที8ออกจากตัวบ้าน  (ต่อเชื8อมหลงัมิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)

 ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐาน ตามแบบ

 สวิทช์ - ปลัYก ( BTICINO )  รุ่น MATIX   (ฝาพลาสติกสีขาว)  จํานวนและตําแหนง่การติดตั -งตามแบบ  พร้อมติดตั -งสายดิน

 เบรคเกอร์กันไฟดูด (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า) ปลัiกชั -นลา่ง-บน และเครื8องทํานํ -าอุ่น (ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ)

 แผงควบคุมไฟฟ้า ( BTICINO ) มีตู้ เก็บแผงควบคุมไฟฟ้า  (ขนาดชอ่ง ปรับเปลี8ยนได้ตามความเหมาะสม)

 เดินสายไฟฟ้าสาํหรับเครื�องปรับอากาศ ในห้องรับแขกและห้องนอนทกุห้อง (ยกเว้นห้องแม่บ้าน) ใช้สายไฟขนาดตามมาตรฐานการไฟฟ้า

 ในห้องนํ -าทกุห้องที8มีฝักบวั (ยกเว้นห้องนํ -าแม่บ้าน)  สําหรับห้องนํ -าที8มี อ่างอาบนํ -า

  เดินสายไฟฟ้าสําหรับเครื8องทํานํ -าร้อน

 เดินสาย LAN จํานวน 3 จดุ

 เดินสายไฟสาํหรับโคมไฟผนัง (รอบอาคาร ) จํานวน อยา่งละ 4 จดุ หรือระบใุนแบบ

 เดินสายไฟสาํหรับจุดติดตั &ง EV Charger (รองรับการจ่าย 
กระแสไม่เกิน 7.5 KW)

จํานวน 1 จดุ

  5. เนื8องจากวัสดุก่อสร้างประเภทไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ จงึสามารถเปลี8ยนสภาพได้ตามสภาวะแวดล้อมและอากาศ
  6. กรณีสถานที8ก่อสร้าง ไม่มีที8กองวัสดุ และที8พักคนงาน ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จา่ยที8เกิดขึ -นจากสาเหตุดังกลา่วตามความเป็นจริง
  7. สถานที8ก่อสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทกุ 6 ล้อขนาดใหญ่ขึ -นไป เข้าถึงสะดวก หากสถานที8ก่อสร้างคับแคบต้องขนถ่ายวัสดุ ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จา่ยที8เกิดขึ -นจากสาเหตุดังกลา่วตามความเป็นจริง
  ** หมายเหตุ   :   รายการวัสดุและอุปกรณ์ที8ระบไุว้   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlที8จะเปลี8ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์ที8มีคุณภาพ
เทียบเทา่   หากไม่สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ที8ระบไุว้ในท้องตลาดได้

 ขอบเขตของงาน

  1. งานถนน มีให้เฉพาะสว่นที8อยูใ่ต้ชายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรือ ตามแบบเซ็นต์สญัญาที8ลกูค้าทําการเพิ8ม-ลด
  2. รับประกันโครงสร้าง 20 ปี  ตามเงื8อนไขของบริษัทฯ
  3. รับประกันวัสดุ และอุปกรณ์ 1 ปี  ตามเงื8อนไขของบริษัทฯ
  4. บริษัทฯ ให้สิทธิlลกูค้าสามารถเลือกสีและลายกระเบื -อง ทั -งพื -น ผนงั  ได้ภายในระยะเวลาที8กําหนดเทา่นั -น  หากพ้นระยะเวลาที8กําหนดแล้ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิlในการจดักระเบื -อง และลายกระเบื -องดังกลา่วให้เอง

 บ่อดักไขมัน

 ระบบบาํบัดสิ�งปฏิกูล

 งานไฟฟ้า ( ไม่รวมมิเตอร์ และดวงโคม)

 งานไฟฟ้า

 สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร

 เดินสายไฟฟ้าสาํหรับเครื�องทาํนํ &าอุ่น

 ท่อระบายนํ &าภายนอกอาคาร
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