บริษัท สมอลล์เฮ้ าส์บวิ เดอร์ จํากัด
สํานักงานใหญ่ : เลขที& 8 ถนนอ่ อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2721-3099
๏ สาขาหนองแขม โทร. 0-2809-3636

รายการวัสดุ SHB

๏ สาขาพหลโยธิ น กม.27 โทร. 0-2531-8748

๏ สาขารามอิ นทรา โทร. 0-2065-8699

SHB 1

SHB 2

โครงสร้าง
โครงสร้ าง

คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ระบบโครงสร้ างสําเร็จรูป

ฐานราก

คอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. ตอกด้ วยปั นจัน/ หรื อ
คอนกรี ตเสริ มเหล็กอัดแรงรูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. และ/หรื อ 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 12.00 ม.
ตอกด้ วยปั นจัน/ ( จํานวนตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม )

ระบบกําจัดปลวก

เจาะอัดฉีดนํายาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชันล่าง

เจาะอัดฉีดนํายาป้องกันปลวกรอบคานคอดินภายในชันล่างพร้ อม

พร้ อมพ่นนํายาบริเวณใต้ อาคาร ภายหลังบ้ านเสร็จจะอัดฉีดนํายา

พ่นนํายาบริเวณใต้ อาคาร และเดินระบบท่อใต้ อาคารสําหรับกําจัด

รอบบ้ าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดยบริษัท ซี ซี เอส จํากัด

ปลวกในอนาคต (ไม่รวมนํายา) ภายหลังบ้ านเสร็จจะอัดฉีดนํายา
รอบบ้ าน 1 เมตร รับประกัน 3 ปี โดยบริษัท ซี ซี เอส จํากัด

พืน
แผ่นพืนสําเร็จรูปอัดแรง ผูกเหล็กเสริ มพร้ อมเทคอนกรี ตทับหน้ า

ภายใน

พืนคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อบนคาน ( ON BEAM )

เฉลียง, ระเบียง, ห้ องนํา
ทีจอดรถ

พืนคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที/ ( ON GROUND )

พืนคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที/ ( ON GROUND )
พร้ อมตอกเข็มปูพรม (เข็มหกเหลี/ยมกลวง ยาว 3.00 ม.
ระยะห่างประมาณ 1.20 ม.)

พืนคอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที/ ( ON GROUND )

ซักล้ าง, ทางเดิน
ระดับพืน

พืนภายในบ้ านชันล่างโดยทัว/ ไป สูงกว่าระดับดินในที/ 50 ซม. หรื อตามที/ระบุในแบบ

วัสดุปูพนื
ชันบน
โถงชัน บน, ห้ องนอน, ห้ องพระ, ห้ องพักผ่ อน

พืนไม้ ลามิเนต ความหนา 8 มม.พร้ อมบัวสําเร็จรูป

พืนไม้ ลามิเนต ความหนา 12 มม. พร้ อมบัวสําเร็จรูป

(ถ้ ามี), ห้ องทํางานชัน บน (ถ้ ามี)

(ราคา 480 บาท/ตร.ม.)

(ราคา 560 บาท/ตร.ม.)

โถงชัน ล่ าง, ห้ องรั บแขก, ห้ องพักผ่ อน, ห้ องอาหาร

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองแกรนิตโต้ เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ส่ วนเตรี ยมอาหาร,ห้ องนอนชัน ล่ าง (ถ้ ามี) ,

พร้ อมบัวสําเร็ จรูป " CONWOOD " ลายคลาสิค

พร้ อมบัวสําเร็ จรูป " CONWOOD " ลายคลาสิค กว้ าง 4 "

ห้ องทํางานชัน ล่ าง (ถ้ ามี)

กว้ าง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสีนําอะครี ลิค

หนา 1.4 ซม ทาสีนําอะครี ลิค

ห้ องครั ว

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม. ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

พร้ อมบัวสําเร็ จรูป " CONWOOD " ลายคลาสิค กว้ าง 4 "

พร้ อมบัวสําเร็ จรูป " CONWOOD " ลายคลาสิค กว้ าง 4 "

หนา 1.4 ซม. ทาสีนําอะครี ลิค

หนา 1.4 ซม. ทาสีนําอะครี ลิค

ห้ องนํา

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

เคาน์ เตอร์ อ่างล้ างหน้ า (ถ้ ามี)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ห้ องนํา แม่ บ้าน (ถ้ ามี)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ห้ องแม่ บ้าน (ถ้ ามี)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ห้ องเก็บของ (ถ้ ามี)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

เฉลียง, ระเบียง

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

บันไดทีเฉลียง

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

บันไดทีจอดรถ

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.ไม่จํากัดขนาด)

ชันล่าง

ซักล้ าง

คอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวขัดมัน เว้ นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นําบริ เวณส่วนที/ติดอาคาร
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ทางเดิน

คอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวปาดเรี ยบ เว้ นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นําบริ เวณส่วนที/ติดอาคาร

ทีจอดรถ

คอนกรี ตเสริ มเหล็กผิวปาดเรี ยบ เว้ นร่อง 10 ซ.ม. โรยกรวดแม่นําบริ เวณส่วนที/ติดอาคาร

ผนังทัวไป

คอนกรี ตมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปูนเรี ยบ และฉาบแต่งพิเศษด้ วย

ผนัง
ACRYLIC SKIM COAT

ผนังห้ องนํา ทัวไป

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 200 บาท/ตร.ม.

กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.

ไม่จํากัดขนาด) สูงชนฝ้าเพดาน

ไม่จํากัดขนาด) สูงชนฝ้าเพดาน

ฝ้ าเพดาน
ยิบซัม/ บอร์ ด ชนิดธรรมดา หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนําอะครี ลิค

ฝ้าเพดานภายในชัน ล่ าง

โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ มอบฝ้า
ยิบซัม/ บอร์ ด ชนิดมีฟอยด์กนั ความร้ อน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนําอะครี ลิค

ฝ้าเพดานภายในชัน บน

โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ มอบฝ้า
ยิบซัม/ บอร์ ด ชนิดทนความชืน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนําอะครี ลิค

ฝ้าเพดานภายนอก

โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้ มอบฝ้า
ยิบซัม/ บอร์ ด ชนิดทนความชืน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนําอะครี ลิค

ฝ้าชายคาชัน บนสุด

โครงเคร่า GALVANIZED มีไม้ มอบฝ้า
ยิบซัม/ บอร์ ด ชนิดทนความชืน หนา 9 มม. รอยต่อระหว่างแผ่นฉาบเรี ยบ ทาสีนําอะครี ลิค

ฝ้าเพดานห้ องนํา

โครงเคร่า GALVANIZED ไม่มีไม้ มอบฝ้า

หลังคา
โครงเหล็ก ขนาดตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม ชุบสีกนั สนิม ไม่ทาสีนํามันทับ

โครงสร้ างหลังคา

GAVALNIZED

แป
กระเบือ งมุงหลังคา

CPAC MONIER สีเทาปี กนางนวล, นําตาลโอ๊ คแดง, แดงกุหลาบ ,อิฐอําไพ , ส้ มทอแสง , แดงทับทิม
และนําตาลไพฑูรย์
บ้ านบางแบบใช้ หลังคากระเบืองลอนเล็กตราโอฬาร สีปนู ธรรมชาติ (ตามที/ระบุในแบบ)

ระบบป้องกันความร้ อน

แผ่นสะท้ อนความร้ อนของ SCG ( ตามรุ่นที/บริ ษัทฯ

แผ่นสะท้ อนความร้ อนของ CPAC MONIER วางบน

กําหนด ) วางบนแป ของหลังคาส่วนใช้ สอย

แปของหลังคาส่วนใช้ สอยภายในชันบนและชันล่าง

ภายในชันบนและชันล่าง ( ยกเว้ นที/จอดรถและกันสาด ) ( ยกเว้ นที/จอดรถและกันสาด )
ไม้ สําเร็จรูป CONWOOD

ไม้ เชิงชาย, ไม้ ทบั เชิงชาย
ตะเข้ ราง

รางสังกะสีสําเร็จรูป ของ SCG ( ตามรุ่นที/บริ ษัทฯ

สแตนเลส เบอร์ 28

กําหนด )

วงกบประตู - หน้าต่าง
วงกบประตู - หน้ าต่ างส่ วนทีเป็ นไม้
วงกบประตู - หน้ าต่ างส่ วนทีเป็ นอลูมิเนียม

ไม้ สําเร็จรูป " LEOWOOD " ขนาด 2" x 4" ทาสีนํามัน ยกเว้ นห้ องเก็บของเป็ นไม้ เนือแข็ง
อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ความหนา 1.2 มม. กว้ าง 4 "

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา 1.2 มม.

(บานเลื/อนไม่เสริ มวงกบ)

กว้ าง 4 " (บานเลื/อนไม่เสริ มวงกบ)

บานเลื/อนอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ความหนา 1.2 มม.

บานเลื/อนอลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED)

กว้ าง 4 " (บานเลื/อนไม่เสริ มวงกบ) ตามที/ระบุในแบบ

หนา 1.2 มม. กว้ าง 4 " (บานเลื/อนไม่เสริ มวงกบ) ตามที/

ประตู - หน้าต่าง (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กดัด)
ประตู
ประตูเฉลียง, ระเบียงเข้ าบ้ าน

ระบุในแบบ
ประตูภายนอก (จอดรถ)

บาน HDF ทาสีนํามัน ทังภายในและภายนอก

บานลูกฟั กไม้ เบญจพรรณ ทาสีนํามัน ทังภายในและ
ภายนอก

วงกบพร้ อมบาน UPVC ชนิดมีลกู ฟั ก

ประตูภายนอก (ครั ว, แม่ บ้าน) (ถ้ ามี)
2/5

E (02/03/2018)

รายการวัสดุ SHB

SHB 1

SHB 2

บานไม้ เนือแข็ง มีเกล็ดไม้ ระบายอากาศ ทาสีนํามัน ทังภายในและภายนอก

ประตูห้องเก็บของ (ถ้ ามี)

บาน HDF ทาสีนํามัน ทังภายในและภายนอก

ประตูห้องนอน, ห้ องทํางาน (ถ้ ามี) , ครั ว

วงกบพร้ อมบาน UPVC ชนิดมีลกู ฟั กและเกล็ดระบายอากาศ

ประตูห้องนํา

หน้าต่าง
บานเลือน, บานเปิ ด, บานกระทุ้ง

อลูมิเนียมสีธรรมชาติ ความหนา 1.2 มม. กว้ าง 4 "

อลูมิเนียมอบสีขาว (POWDER COATED) หนา1.2 มม.

(บานเลื/อนไม่เสริ มวงกบ) ตามที/ระบุในแบบ

กว้ าง 4 " (บานเลื/อนไม่เสริ มวงกบ) ตามที/ระบุในแบบ

กระจกห้ องทัวไป

กระจกเขียวตัดแสง ความหนา 5 มม.

กระจกห้ องนํา

กระจกเขียวขัดฝ้า ความหนา 5 มม.

อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง
กุญแจลูกบิด (SHB1) / มือจับ (SHB2) (เฉพาะห้ องนอน,ห้ องทัวไป)

NAGOYA No. SSP-05-UQ-SS

SANSAI A1 No. 8001 ET สีสแตนเลส

กุญแจลูกบิด (SHB1) / มือจับ (SHB2) (เฉพาะห้ องนํา )

NAGOYA No. SSP-65-UQ-SS

SANSAI A1 No. 8001 BK สีสแตนเลส

บานพับ

ARCH No. 243 SB ขนาด 4" x 3" สีสแตนเลส

กลอน

ARCH No. 360-4" สีสแตนเลส

ขอรั บขอสับ

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

มือจับ (ประตูห้องเก็บของ)
กันชนแม่ เหล็กกันกระแทก ( ห้ องทัวไป )

ARCH No. 100 NS

กันชนลูกยางกันกระแทก ( ห้ องนํา )

ARCH No. 115 SS

มือจับล็อกบานกระทุ้ง ( ใช้ มือจับ+กลอน )
บานเกล็ด (ดูแบบประกอบ)

สุขภัณฑ์ COTTO สีขาว
ห้องนําชันล่าง - บน
โถชักโครก

C 1881

C 1388

อ่ างล้ างหน้ าชนิดแขวน (ดูแบบประกอบ)

C 013 ( ไม่รวมขาตัง )

C 014 (ไม่รวมขาตัง) ก๊ อกนําอยู่ตรง Center

หิง วางของ

C 839

ทีวางสบู่

C 834

ทีใส่ กระดาษชําระ

C 815

ฝั กบัวสายโครเมียม

P 87 ( HM ) พร้ อมวาล์วเปิ ดปิ ด PM 181 A ( HM )

COTTO S17(HM) พร้ อมวาล์วปิ ดเปิ ด CT190C11

สายฉีดชําระ

CT993K#CR(HM)

A-4700ACH สีโครเมี/ยม พร้ อมสต๊ อปวาล์ว

ราวแขวนผ้ า

C 812

C 837
MC106

กระจกเงา
อุปกรณ์ ก๊อกนํา

ก๊ อกอ่างล้ างหน้ า PM180A ( HM )
ก๊ อกใต้ ฝักบัว CT 170C6
ห้ องครัวและลานซักล้ าง ก๊ อกนําชุบโครเมียม ½" ตามท้ องตลาด
ก๊ อกสนามก้ านจับสีแดงมีที/สวมสายยาง

ตะแกรงดักกลิน

CT 640Z1 ( HM ) พร้ อมข้ อต่อ PVC ขนาด 2"

บันได
โครงสร้ างบันได

โครงเหล็ก ตามรายการคํานวณมาตรฐานวิศวกรรม

มาตรฐานวิศวกรรม
ไม้ เนือแข็ง (ขนาดตามแบบ) ทาแชลแลควาณิช

เสา, ราวบันได, ราวกันตก และลูกกรงบันได
ลูกนอนบันได

คอนกรี ตเสริ มเหล็กหล่อในที/ ตามรายการคํานวณ

ไม้ บนั ไดสําเร็จรูป ขนาด 1 1/2" x 12" (ขนาดไม้ ก่อนปรับไส) ทาแชลแลควาณิช ไม่มีไม้ บงั ขัน
-

บัวบันได

บัวสําเร็จรูป " CONWOOD " ลายคลาสิค กว้ าง 4 "
หนา 1.4 ซม. ทาสีนําอะครี ลิค
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ระเบียง
ราวระเบียง

ราว และลูกกรงเหล็กทาสีนํามัน

ราวและเสาสแตนเลส กรุด้วยกระจก TEMPER หนา 8 มม

งานทาสี ( JOTUN )

สีกันสนิม

สีนําอะครี ลิค TOA 4 SEASONS (ชนิดด้ าน) ทาทับ
หน้ า 2 เที/ยว
สีนําอะครี ลิค ESSENCE TOUGH SHIELD MATT
สีนําอะครี ลิค TOA 4 SEASONS (ชนิดด้ าน) ทาทับ
ทาทับหน้ า 2 เที/ยว
หน้ า 2 เที/ยว
สีนําอะครี ลิค JOTA GLOSS ทาทับหน้ า 2 เที/ยว
TOA 4 SEASONS สําหรับเหล็กและไม้ ทาทับหน้ า
2 เที/ยว
HUNTER

ผิวเหล็ก (ราวระเบียง)

ทาสีรองพืนกันสนิม 1 ครัง ทาสีนํามัน JOTA GLOSS

ทาสีรองพืนกันสนิม 1 ครัง ทาสีนํามัน TOA 4

(ส่วนที/มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพืน)

SEASONS 2 ครัง (ส่วนที/มองไม่เห็นทาเฉพาะสีรองพืน)

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5 ท่อเมนจาก

ท่อ HDPE สีดํา ขนาด 3/4" ( PN 10 ) ท่อเมนจาก

มิเตอร์ ถงึ ตัวบ้ านวางยาวตามจริ ง แต่ไม่เกิน 15 เมตร

มิเตอร์ ถงึ ตัวบ้ านวางยาวตามจริ ง แต่ไม่เกิน 15 เมตร

วัดจากจุดที/ออกจากตัวบ้ าน (ต่อเชื/อมมาตรนําประปา)

วัดจากจุดที/ออกจากตัวบ้ าน (ต่อเชื/อมมาตรนําประปา)

สีภายใน
สีภายนอก
สีนํา มัน

สีนําอะครี ลิค JOTA MATT ทาทับหน้ า 2 เที/ยว

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)
ท่ อเมนประปาภายนอก

ท่ อเมนประปาภายใน

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 3/4" CLASS 13.5

ท่ อแยกภายใน

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1/2" CLASS 13.5

งานสุขาภิบาล
ท่ อระบายนํา ภายนอกอาคาร

ท่อซีเมนต์ใยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6" วางยาวตามจริ ง แต่ไม่เกิน 15 เมตร จากบ่อนําทิงของ
ตัวบ้ านต่อเชื/อมทางระบายนําสาธารณะที/หน้ าบ้ าน (ฝั/ งเดียวกับตัวบ้ าน) มีบอ่ พักสําเร็จรูป
ขนาด 0.30 x 0.40 ม. แต่ไม่เกิน 3 บ่อ (ตามที/ระบุในแบบ)

ท่ อระบายอากาศ

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 1" CLASS 8.5

ท่ อโสโครก

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 4" CLASS 8.5

ท่ อนํา ทิง

ท่อ PVC สีฟ้า ขนาด 2" CLASS 8.5

บ่ อดักไขมัน
ระบบบําบัดสิงปฏิกูล

บ่อสําเร็จรูป DOS LIFE รุ่น GTK-C40/U ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากัด จํานวน 1 จุด ที/บริเวณครัว
ถังชีวอนามัย DOS LIFE รุ่น CHAMP ของบริษัท ธรรมสรณ์ จํากัด ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดและจํานวนตามที/ระบุในแบบ

FLOOR DRIAN

ขนาด 2"

ROOF DRIAN

ขนาด 2"

งานไฟฟ้า (ไม่รวมมิเตอร์และดวงโคม)
งานไฟฟ้า

เดินลอยตีกิoบ สายไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้า

เดินสายไฟฟ้าร้ อยท่อ PVC สีเหลือง ทังในผนังและบน

(BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI

ฝ้าเพดาน(ร้ อยท่อเต็มระบบ)สายไฟฟ้าตามมาตรฐาน

YAZAKI หรื อเทียบเท่า )

การไฟฟ้า (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE,
THAI YAZAKI หรื อเทียบเท่า)

สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร
ขนาดมิเตอร์ ไฟฟ้ามาตรฐาน
สวิทซ์ - ปลัLก (BTICINO)
เบรคเกอร์ กันไฟดูด
แผงควบคุมไฟฟ้า
เดินสายไฟฟ้าสําหรั บเครื องปรั บอากาศ
เดินสายไฟฟ้าสําหรั บเครื องทํานํา อุ่น
เดินสาย TV
เดินสาย TEL

เดินลอย ความยาวตามจริงแต่ไม่เกิน 15 เมตร วัดจากจุดที/ออกจากตัวบ้ าน (ต่อเชื/อมหลังมิเตอร์ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ)

มิเตอร์ 15 ( 45 ) AMP ( 1 เฟส 2 สาย )
รุ่น MATIX (ฝาพลาสติกสีขาว) จํานวนและตําแหน่งการติดตังตามแบบ พร้ อมติดตังสายดิน
จํานวน 3 จุด
จํานวน 2 จุด
BTICINO
จํานวน 2 จุด
จํานวน 1 จุด
จํานวน 2 จุด
จํานวน 1 จุด
จํานวน 2 จุด
จํานวน 1 จุด
จํานวน 2 จุด
จํานวน 1 จุด
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ขอบเขตของงาน
1. งานถนน ตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ และ/หรื อ ตามแบบเซ็นต์ สัญญาทีลูกค้ าทําการเพิม-ลด
2. รั บประกันโครงสร้ าง 20 ปี ตามเงือนไขของบริษัทฯ
3. รั บประกันวัสดุ และอุปกรณ์ ทวไป
ั 1 ปี ตามเงือนไขของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ ให้ สิทธิWลูกค้ าสามารถเลือกสีกระเบือ ง ได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดเท่ านัน หากพ้ นระยะเวลาทีกําหนดแล้ ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWในการเลือกสีกระเบือ งดังกล่ าว
5. เนืองจากวัสดุก่อสร้ างประเภทไม้ เป็ นวัสดุธรรมชาติ จึงสามารถเปลียนสภาพได้ ตามสภาวะแวดล้ อมและอากาศ
6. กรณีสถานทีก่ อสร้ างไม่ มีทกองวั
ี
สดุ และทีพักคนงาน ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึน จากสาเหตุดังกล่ าวตามความเป็ นจริง
7. สถานทีก่ อสร้ างจะต้ องมีทางให้ รถบรรทุก 6 ล้ อขนาดใหญ่ ขึน ไป เข้ าถึงสะดวก หากสถานทีก่ อสร้ างคับแคบต้ องขนถ่ ายวัสดุ ลูกค้ าจะต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึน จากสาเหตุดังกล่ าวตามความเป็ นจริง
หมายเหตุ : รายการวัสดุและอุปกรณ์ ทระบุ
ี ไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิWทจะเปลี
ี
ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยใช้ วัสดุและอุปกรณ์ ทมีี คุณภาพ
เทียบเท่ าหากไม่ สามารถหาวัสดุและอุปกรณ์ ทระบุ
ี ไว้ ในท้ องตลาดได้
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