
SHB 1 SHB 2

 โครงสร ้าง

 เจาะอดัฉีดนาํยาปอ้งกนัปลวกรอบคานคอดิน

 เจาะอดัฉีดนาํยาปอ้งกนัปลวกรอบคานคอดิน  ภายในชนัลา่ง พรอ้มพน่นาํยาบรเิวณใตอ้าคาร

 ภายในชนัลา่ง พรอ้มพน่นาํยาบรเิวณใตอ้าคาร  และเดินระบบทอ่ใตอ้าคารสาํหรบักาํจดัปลวก

 ภายหลงับา้นเสรจ็จะอดัฉีดนาํยารอบบา้น 1 เมตร  ในอนาคต (ไมร่วมนาํยา) ภายหลงับา้นเสรจ็จะ

 รบัประกนั 3 ปี  โดยบรษัิท ซี ซี เอส จาํกดั  อดัฉีดนาํยารอบบา้น 1 เมตร รบัประกนั 3 ปี

 โดยบรษัิท ซี ซี เอส จาํกดั

 ภายใน

 เฉลียง, ระเบียง, หอ้งนาํ

 พืนคอนกรตีเสรมิเหลก็หลอ่ในที (ON GROUND)

 พรอ้มตอกเข็มปพูรม (เข็มหกเหลยีมกลวง

 ยาว 3.00 ม.ระยะหา่งประมาณ 1.20 ม.)

 ซักล้าง, ทางเดิน

 ระดับพ ืน

ช้ันบน

 โถงชันบน, หอ้งนอน, หอ้งพระ, หอ้งพ ักผ่อน  พืนไมล้ามิเนต ความหนา 8 มม.พรอ้มบวัเชิงผนงั  พืนไมล้ามิเนต ความหนา 12 มม.พรอ้มบวัเชิง

 (ถา้มี), หอ้งทาํงานชันบน (ถา้มี)  สาํเรจ็รูป (ราคา 480 บาท/ตร.ม.)  ผนงัสาํเรจ็รูป (ราคา 560 บาท/ตร.ม.)

ช้ันล่าง

 โถงชันล่าง, หอ้งร ับแขก, หอ้งพ ักผ่อน,  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 250 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองแกรนิตโต ้เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.)

 หอ้งอาหาร , ส่วนเตร ียมอาหาร , หอ้งคร ัว,  พรอ้มบวัเชิงผนงัสาํเรจ็รูป"CONWOOD" ลายคลาสคิ  พรอ้มบวัเชิงผนงัสาํเรจ็รูป"CONWOOD" ลายคลาสคิ

 หอ้งนอนชันล่าง (ถา้มี), หอ้งทาํงานชันล่าง  กวา้ง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสนีาํอะครลีคิ  กวา้ง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสนีาํอะครลีคิ

 (ถา้มี)   

 หอ้งนาํ, หอ้งนาํแม่บ้าน (ถา้มี)

 เฉลียง, ระเบียง, บันไดทเีฉลียง,

 บันไดทจีอดรถ

 กระเบืองเซรามิค เกรด A  (ราคา 250 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.)

 พรอ้มบวัเชิงผนงัสาํเรจ็รูป"CONWOOD" ลายคลาสคิ  พรอ้มบวัเชิงผนงัสาํเรจ็รูป"CONWOOD" ลายคลาสคิ

 กวา้ง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสนีาํอะครลีคิ  กวา้ง 4 " หนา 1.4 ซม. ทาสนีาํอะครลีคิ

 ซักล้าง

 ทางเดิน, ทจีอดรถ

 คอนกรตีเสรมิเหลก็ผิวขดัมนั  เวน้รอ่ง 10 ซ.ม. โรยกรวดแมน่าํบรเิวณสว่นทีติดอาคาร

 คอนกรตีเสรมิเหลก็ผิวปาดเรยีบ เวน้รอ่ง 10 ซ.ม. โรยกรวดแมน่าํบรเิวณสว่นทีติดอาคาร

 พืนคอนกรตีเสรมิเหลก็หลอ่ในที  (ON GROUND)

 พืนภายในบา้นชนัลา่งโดยทวัไป สงูกวา่ระดบัดินในที 50 ซม. หรอืตามทีระบใุนแบบ

วัสดุปูพื้น

 กระเบืองเซรามิค เกรด A  (ราคา 250 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองเซรามิค เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.)

 หอ้งแม่บ้าน (ถา้มี), หอ้งเก็บของ (ถา้มี)

 ระบบกาํจัดปลวก

พื้น

 แผน่พืนสาํเรจ็รูปอดัแรง ผกูเหลก็เสรมิพรอ้มเทคอนกรตีทบัหนา้

 พืนคอนกรตีเสรมิเหลก็หลอ่บนคาน (ON BEAM)

 ทจีอดรถ  พืนคอนกรตีเสรมิเหลก็หลอ่ในที (ON GROUND)

                    บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์  จาํกัด
สาํนักงานใหญ่ :  เลขท่ี 8  ถนนอ่อนนชุ 46  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  กรงุเทพฯ  10250    โทร. 0-2721-3999

รายการวัสดุ   

โครงสร้าง 

 คอนกรตีเสรมิเหลก็  ระบบโครงสรา้งสาํเรจ็รูป

 ฐานราก
 คอนกรตีเสรมิเหลก็อดัแรงรูปตวัไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาวไมเ่กิน 21.00 ม.

(จาํนวนตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม)
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 กระเบืองเซรามิค เกรด A  (ราคา 250 บาท/ตร.ม.)  กระเบืองเซรามิค  เกรด A (ราคา 300 บาท/ตร.ม.)

 สงูชนฝา้เพดาน  สงูชนฝา้เพดาน

 โครงสร ้างหลังคา

 แป

 ระบบป้องกันความร ้อน

 ไม้เช ิงชาย, ไม้ทบัเช ิงชาย

 รางสงักะสสีาํเรจ็รูป ของ SCG ( ตามรุน่ทีบรษัิทฯ

 กาํหนด )

 วงกบประตู - หน้าต่างส่วนทเีป็นไม้

ประตู

 ไมส้าํเรจ็รูป  "LEOWOOD"   ขนาด 2" x  4" ทาสนีาํมนั   ยกเวน้หอ้งเก็บของเป็นไมเ้นือแข็ง

 วงกบประตู - หน้าต่างส่วนทเีป็นอลูมิเนียม
 อลมิูเนียมอบสขีาว (POWDER COATED) หนา 1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลอืนไมเ่สรมิวงกบ)

พรอ้มซบัวงกบ (เฉพาะผนงัภายในเท่านนั)

ประต ู- หน้าต่าง  (ไม่รวมมุ้งลวดและเหล็กดัด)

 ประตูเฉลียง, ระเบียงเข ้าบ้าน
บานเลอืนอลมิูเนียมอบสขีาว (POWDER COATED) หนา 1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลอืนไมเ่สรมิวงกบ)

หรอืตามทีระบใุนแบบ

 - ติดตงัฉนวนกนัความรอ้นตราชา้ง STAY COOL หนา 3"  วางบนโครงเครา่ทีฝา้เพดานภายในชนับน

สาํหรบัหลงัคาเมทลัชีท

 ไมส้าํเรจ็รูป CONWOOD

 ตะเข ้ราง  สแตนเลส เบอร ์28

วงกบประต ู- หน้าต่าง

 กระเบืองมุงหลังคา 

 CPAC MONIER  สเีทาปีกนางนวล, นาํตาลโอ๊คแดง, แดงกหุลาบ ,อิฐอาํไพ

บา้นบางแบบใชห้ลงัคาเมทลัชีทเคลอืบอลซิูงคห์นา 0.47 มม. กรุฉนวน PE หนา 5 มม.

 ใตแ้ผน่วสัดอุปุกรณแ์ละการมงุตามมาตรฐานผูผ้ลติ (ตามทีระบใุนแบบ)

 - แผน่สะทอ้นความรอ้นของ CPAC  MONIER วางบนแปของหลงัคาสว่นใชส้อยภายในชนับน

 และชนัลา่ง สาํหรบัหลงัคา CPAC  MONIER (ยกเวน้ทีจอดรถและกนัสาด)

 ฝ้าเพดานหอ้งนาํ
 ยิบซมับอรด์ ชนิดทนความชืน หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผน่ฉาบเรยีบ  ทาสนีาํอะครลีคิ

 โครงเครา่ GALVANIZED  ไมมี่ไมม้อบฝา้

หลังคา

 โครงเหลก็ ขนาดตามรายการคาํนวณมาตรฐานวิศวกรรม  ชบุสกีนัสนิม ไมท่าสนีาํมนัทบั

 GAVALNIZED

 ฝ้าเพดานภายนอก
 ยิบซมับอรด์ ชนิดทนความชืน หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผน่ฉาบเรยีบ  ทาสนีาํอะครลีคิ

 โครงเครา่ GALVANIZED  มีไมม้อบฝา้

 ฝ้าชายคาชันบนสุด
สมารท์บอรด์ของ SCG  เซาะรอ่ง 3 "  ระบายอากาศ หนา 4 มม.  ทาสนีาํอะครลีคิ

โครงเครา่ GALVANIZED  พรอ้มกรุตาขา่ยกนัแมลง  มีไมม้อบฝา้

 ผนังหอ้งนาํทวัไป

ฝ้าเพดาน

 ฝ้าเพดานภายในชันล่าง
 ยิบซมับอรด์ ชนิดธรรมดา หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผน่ฉาบเรยีบ  ทาสนีาํอะครลีคิ

 โครงเครา่ GALVANIZED   ไมมี่ไมม้อบฝา้

 ฝ้าเพดานภายในชันบน
 ยิบซมับอรด์ ชนิดมีฟอยดก์นัความรอ้น หนา 9 มม.  รอยตอ่ระหวา่งแผน่ฉาบเรยีบ  ทาสนีาํอะครลีคิ

 โครงเครา่ GALVANIZED  ไมมี่ไมม้อบฝา้

ผนัง

 ผนังทวัไป

 คอนกรตีมวลเบา ความหนา 7.5 ซ.ม. ฉาบปนูเรยีบ และฉาบแตง่พิเศษดว้ย  ACRYLIC

 SKIM  COAT  ภายนอกกรุทบัดว้ยหินทรายธรรมชาติ (ราคา 400 บาท/ตร.ม.) หรอืไมฝ้าสาํเรจ็รูป

 เฉพาะบางสว่นของบา้นบางแบบ
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 บานลกูฟักไมเ้บญจพรรณ ทาสนีาํมนั ทงัภายใน

 และภายนอก

 ประตูภายนอก (คร ัว, แม่บ้าน) (ถา้มี)

 ประตูหอ้งเก็บของ (ถา้มี)

 ประตูหอ้งนาํ

หน้าต่าง

 กระจกหอ้งทวัไป

 กระจกหอ้งนาํ

 มือจับ  (เฉพาะหอ้งนอน, หอ้งทวัไป)  ARCH No. 3421ET SS  ARCH No. TH104N SS

 มือจับ  (เฉพาะหอ้งนาํ)  ARCH No. 3421BK SS  ARCH No. TH104N SS

 บานพับ

 กลอน

 ขอร ับขอสับ

 มือจับ (ประตูหอ้งเก็บของ)

 กันชนแม่เหล็กกันกระแทก ( หอ้งทวัไป )

 กันชนลูกยางกันกระแทก ( หอ้งนาํ )

ห้องนํ้าช้ันล่าง - บน

 โถชักโครก  C1881  C13330

 C0141 (N1)+ขาตงั C4241+ก๊อกอา่งลา้งหนา้

 CT1052

 หงิวางของ

 ทวีางสบู่

 ทใีส่กระดาษชาํระ

 ฝักบัว

 สายฉีดชาํระ

 ราวแขวนผ้า

 กระจกเงา

 ตะแกรงดักกลิน CT 640Z1 (HM)  พรอ้มขอ้ตอ่ PVC ขนาด 2"

PM056

P97 (HM) ราวแขวนฝักบวั PM089 พรอ้มวาลว์เปิดปิด CT372A

 CT993K#CR(HM)

PM055

MM004#B

 อุปกรณก์อ๊กนาํ

 ก๊อกใตฝั้กบวั  CT 170C6

 หอ้งครวัและลานซกัลา้ง  ก๊อกนาํชบุโครเมียม ½"  ตามทอ้งตลาด

 ก๊อกสนามกา้นจบัสแีดงมีทีสวมสายยาง

 ARCH No. 115  SS 

สขุภัณฑ์ COTTO สีขาว

 อ่างล้างหน้า (ดูแบบประกอบ)  C014+ขาตงั C420+ก๊อกอา่งลา้งหนา้ CT1113A

M057 (HM)

CT035

อุปกรณ์ประต ู- หน้าต่าง

SOLEX NO.4275 SS

  ARCH No. 360-4" สสีแตนเลส

  ARCH No. 770-6" สสีแตนเลส 

  ARCH No. 100 ขนาด 150 MM. สสีแตนเลส 

HAFELE No.938.30.030

 วงกบ UPVC สขีาว (ชนิดมีซบัวงกบ) พรอ้มบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟักและเกลด็ระบายอากาศ  

 บานเลือน, บานเปิด, บานกระทุง้
อลมิูเนียมอบสขีาว  (POWDER COATED)  หนา 1.2 มม. กวา้ง 4 " (บานเลอืนไมเ่สรมิวงกบ)

หรอืตามทีระบใุนแบบ

 กระจกเขียวตดัแสง  ความหนา 5 มม.

 กระจกเขียวขดัฝา้  ความหนา 5 มม.

 ประตูภายนอก (จอดรถ)  บาน HDF ทาสนีาํมนั ทงัภายในและภายนอก 

 วงกบพรอ้มบาน UPVC  ชนิดมีลกูฟัก 

 บานไมเ้นือแข็ง มีเกลด็ไมร้ะบายอากาศ  ทาสนีาํมนั ทงัภายในและภายนอก

 ประตูหอ้งนอน, หอ้งทาํงาน (ถา้มี) , คร ัว
วงกบ UPVC สขีาว (ชนิดมีซบัวงกบ) พรอ้มบานไมเ้มลามีนสาํเรจ็รูป iDOOR Premium Series 6  

"LEOWOOD" 
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ห้องนํ้าแม่บ้าน (ถ้ามี)

 โถชักโครก

 อ่างล้างหน้าชนิดแขวน (ถา้มี) 

 (ดูแบบประกอบ)

 ฝักบัวสายอ่อน

 สายฉีดชาํระ

 ทวีางสบู่

 ทใีส่กระดาษชาํระ

 กระจก, หงิ และราวแขวนผ้า

 อุปกรณก์๊อกนาํ

 ตะแกรงดักกลิน

 โครงเหลก็  ตามรายการคาํนวณมาตรฐาน  คอนกรตีเสรมิเหลก็หลอ่ในที ตามรายการคาํนวณ

 วิศวกรรม  มาตรฐานวิศวกรรม

 เสา, ราวบันได, ราวกันตก  และลูกกรงบันได

 ลูกนอนบันได

 บวัสาํเรจ็รูป "CONWOOD" ลายคลาสคิ กวา้ง 4 " 

 หนา 1.4  ซม. ทาสนีาํอะครลีคิ

 ราวและเสาสแตนเลส  กรุดว้ยกระจก TEMPER

 หนา 8 มม.

 สนีาํอะครลีคิ  ICI SUPERCOTE (ชนิดดา้น)  สนีาํอะครลีคิ  TOA 4 SEASONS (ชนิดดา้น)

 ทาทบัหนา้ 2 เทียว  ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 สนีาํอะครลีคิ  ICI SUPERCOTE (ชนิดดา้น)  สนีาํอะครลีคิ  TOA 4 SEASONS (ชนิดดา้น)

 ทาทบัหนา้ 2 เทียว  ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 สนีาํอะครลีคิ ICI SUPERCOTE ทาทบัหนา้ 2 เทียว  TOA 4 SEASONS  สาํหรบัเหลก็และไม้

 ทาทบัหนา้ 2 เทียว

 สีกันสนิม 

 ทาสรีองพืนกนัสนิม 1 ครงั ทาสนีาํมนั JOTA  ทาสรีองพืนกนัสนิม 1 ครงั ทาสนีาํมนั  TOA 4

 GLOSS  (สว่นทีมองไมเ่ห็นทาเฉพาะสรีองพืน)  SEASONS  2 ครงั (สว่นทีมองไมเ่ห็นทาเฉพาะ

 สรีองพืน)

 สีอะคร ีลิคกันนาํซ ึม  บร ิเวณกันสาด, 

 หลังคา คสล. (ถา้มี)

 ทอ่ PVC สฟีา้  ขนาด  3/4"  CLASS 13.5  ทอ่ HDPE  สดีาํ ขนาด   3/4"  ( PN 10 )

 ทอ่เมนจากมิเตอรถ์งึตวับา้นวางยาวตามจรงิ  ทอ่เมนจากมิเตอรถ์งึตวับา้นวางยาวตามจรงิ

 แตไ่มเ่กิน 15 เมตร วดัจากจดุทีออกจากตวับา้น  แตไ่มเ่กิน 15 เมตร วดัจากจดุทีออกจากตวับา้น

 (ตอ่เชือมมาตรนาํประปา)  (ตอ่เชือมมาตรนาํประปา)

TOA ROOF SEAL

งานประปา (ไม่รวมมิเตอร์)

 ทอ่เมนประปาภายนอก

งานทาสี 

 สีภายใน 

 สีภายนอก

 สีนาํมัน 

 HUNTER

 ผิวเหล็ก (ราวระเบียง)

รูปแบบ ตามแบบมาตรฐานของบรษัิทฯ

ไมเ้นือแข็ง  ขนาด 1  1/2" x 12" (ขนาดไมก่้อนปรบัไส) ทาแชลแลควาณิช ไมมี่ไมบ้งัขนั 

 บัวบันได  -

ระเบียง

ราวระเบียง  ราว และลกูกรงเหลก็ทาสนีาํมนั

C 815

PM 901

ก๊อกคอสนั รุน่ AE-402  

CT 640Z1  (HM) พรอ้มขอ้ตอ่ PVC ขนาด 2"

บันได

 โครงสร ้างบันได

P11005

C 013 (ไมร่วมขาตงั) +  ก๊อกอา่งลา้งหนา้ PM180A (HM)

P104#WH(HM) 1FN. พรอ้มวาลว์เปิดปิด  PM1025Q28 

CT993K#CR(HM)

C 834
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SHB 1 SHB 2รายการวัสดุ   
 ทอ่เมนประปาภายใน

 ทอ่แยกภายใน

 ทอ่ระบายอากาศ

 ทอ่โสโครก 

 ทอ่นาํทงิ

 บ่อดักไขมัน

 FLOOR  DRIAN , ROOF  DRIAN

  เดินลอยตีกิบ สายไฟฟา้ตามมาตรฐานการไฟฟา้  เดินสายไฟฟา้รอ้ยทอ่ PVC สเีหลอืง ทงัในผนงั

 (BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE,  THAI  และบนฝา้เพดาน(รอ้ยทอ่เต็มระบบ)สายไฟฟา้

  YAZAKI  หรอืเทียบเทา่ )  ตามมาตรฐานการไฟฟา้  (BANGKOK  CABLE,

 PHELPS DODGE,THAI YAZAKI หรอืเทียบเทา่)

 ขนาดมิเตอรไ์ฟฟ้ามาตรฐาน

 สวิทซ  ์- ปลัก   (BTICINO)

 เบรคเกอรก์ ันไฟดูด

 (ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า)

 แผงควบคุมไฟฟ้า 

 เดินสายไฟฟ้าสาํหร ับเคร ืองปร ับอากาศ

 เดินสายไฟฟ้าสาํหร ับเคร ืองทาํนาํอ ุ่น ,
 เดินสาย LAN
 เดินสายไฟสาํหร ับจุดติดตัง EV Charger
 (รองร ับการจ่าย กระแสไม่เกิน 7.5 KW)

เทียบเทา่   หากไมส่ามารถหาวสัดแุละอปุกรณที์ระบไุวใ้นทอ้งตลาดได้

จาํนวน 1 จดุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิในการจดักระเบือง และลายกระเบืองดงักลา่วใหเ้อง

  5. เนืองจากวสัดกุ่อสรา้งประเภทไมเ้ป็นวสัดธุรรมชาติ จงึสามารถเปลยีนสภาพไดต้ามสภาวะแวดลอ้มและอากาศ

  6. กรณีสถานทีก่อสรา้ง ไมมี่ทีกองวสัด ุและทีพกัคนงาน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทีเกิดขนึจากสาเหตดุงักลา่วตามความเป็นจรงิ

  7. สถานทีก่อสรา้งจะตอ้งมีทางใหร้ถบรรทกุ 6 ลอ้ขนาดใหญ่ขนึไป เขา้ถงึสะดวก หากสถานทีก่อสรา้งคบัแคบตอ้งขนถ่ายวสัด ุลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเกิดขนึจากสาเหตดุงักลา่วตามความเป็นจรงิ

  ** หมายเหต ุ  :   รายการวสัดแุละอปุกรณที์ระบไุว ้  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิทีจะเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   โดยใชว้สัดแุละอปุกรณที์มีคณุภาพ

ขอบเขตของงาน

  1. งานถนน มีใหเ้ฉพาะสว่นทีอยูใ่ตช้ายคาโรงรถ ตามแบบมาตรฐานของบรษัิทฯ และ/หรอื ตามแบบเซ็นตส์ญัญาทีลกูคา้ทาํการเพิม-ลด

  2. รบัประกนัโครงสรา้ง 20 ปี  ตามเงือนไขของบรษัิทฯ

  3. รบัประกนัวสัด ุและอปุกรณ ์1 ปี  ตามเงือนไขของบรษัิทฯ

  4. บรษัิทฯ ใหส้ทิธิลกูคา้สามารถเลอืกสแีละลายกระเบือง ทงัพืน ผนงั  ไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดเทา่นนั  หากพน้ระยะเวลาทีกาํหนดแลว้

ตามแบบ

รุน่ MATIX (ฝาพลาสติกสขีาว) จาํนวนและตาํแหนง่การติดตงัตามแบบ พรอ้มติดตงัสายดิน

ปลกัชนัลา่ง-บน และเครอืงทาํนาํอุน่ (ตามแบบมาตรฐานของบรษัิทฯ)

 BTICINO

จาํนวน 3 จดุ

 จาํนวน อยา่งละ 2 จดุ

 ขนาด 2"

งานไฟฟ้า  (ไม่รวมมิเตอร์และดวงโคม)

 งานไฟฟ้า

 สายเมนไฟฟ้าภายนอกอาคาร
 เดินลอย ความยาวตามจรงิแตไ่มเ่กิน 15 เมตร วดัจากจดุทีออกจากตวับา้น (ตอ่เชือมหลงัมิเตอร์

ไฟฟา้ของการไฟฟา้ฯ)

 ทอ่ PVC สฟีา้  ขนาด  1" CLASS 8.5

 ทอ่ PVC สฟีา้  ขนาด  4" CLASS 8.5

 ทอ่ PVC สฟีา้  ขนาด  2"  CLASS 8.5

บอ่สาํเรจ็รูป DOS LIFE  รุน่ GTK-C40/U  ของบรษัิท ธรรมสรณ ์ จาํกดั  จาํนวน 1 จดุ ทีบรเิวณครวั

 ระบบบาํบัดสิงปฏิกูล
 ถงัชีวอนามยั DOS LIFE  รุน่ CHAMP ของบรษัิท ธรรมสรณ ์จาํกดั ชนิดไมเ่ติมอากาศ

 ขนาดและจาํนวนตามทีระบใุนแบบ

 ทอ่ PVC สฟีา้  ขนาด  3/4"  CLASS 13.5

 ทอ่ PVC สฟีา้ ขนาด  1/2"  CLASS 13.5

งานสขุาภิบาล  

 ทอ่ระบายนาํภายนอกอาคาร

 ทอ่ซีเมนตใ์ยหิน(แอสเบสตอส) ขนาด 6"  วางยาวตามจรงิ แตไ่มเ่กิน 15 เมตร   จากบอ่นาํทิงของ

 ตวับา้นตอ่เชือมทางระบายนาํสาธารณะทีหนา้บา้น  (ฝังเดียวกบัตวับา้น)  มีบอ่พกัสาํเรจ็รูป

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