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วัตถุประสงค ์

1. ผูว้่าจา้ง  มีความประสงคจ์ะว่าจา้งเหมาตกแต่งภายในและปรบัปรุงอาคาร โครงการปรบัปรุงและตกแต่งงาน

สถาปัตยกรรมภายในพืน้ท่ีโถงทางเดิน ,ห้องออกกาํลังกาย , กองกิจการนักศึกษา , ห้องนํา้ , ห้องเก็บของ  

อาคารกีฬา 2 ศนูยกี์ฬาสิรนิธร คณะพละศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ์ 

2. การเสนอราคาโดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอราคา  โดยแสดงใบปรมิาณงาน  ค่าวสัด ุและค่าแรงงาน  

      (Bill of Quality) ในงานแต่ละชนิด เป็นหมวดหมู่อย่างละเอียด 

3. ผูว้่าจา้งสงวนสิทธิ์ในการเพ่ิมลดราคา  ค่าวสัด ุหรือค่าแรงงาน  ในแต่ละงานโดยยึดถือใบปรมิาณงาน  (B.O.Q.)  

เป็นเกณฑใ์นการประเมินราคาในการเพ่ิมลด 
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หมวดที ่01 

ขอบเขตของงาน 

SUMMARY OF WORK 
 

นิยาม 

คาํนาม คาํสรรพนาม ท่ีปรากฏในสัญญาและเงื่อนไขแห่งสัญญาจา้งเหมางานก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง รายการ

ประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารอ่ืนๆท่ีแนบสญัญาทกุฉบบั ใหม้ีความหมายตามท่ีระบุไวใ้นหมวดนี ้นอกจาก

จะมีการระบเุฉพาะไวเ้ป็นอย่างอ่ืน หรือระบเุพ่ิมเติมไวใ้นเงื่อนไขแห่งสญัญานี ้

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการท่ีลงนามในสัญญาหรือตัวแทนท่ีได้รับ

มอบหมายจาก ผูว้่าจา้ง 

ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตวัแทนของเจา้ของโครงการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหค้วบคมุงาน 

สถาปนิก และวิศวกร หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ หรือผูค้วบคมุงาน 

ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบคุคลท่ีลงนามเป็นคู่สญัญากบัผูว้่าจา้งรวมถึง

ตวัแทน หรือลกูจา้งท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งตาม

สญัญานี ้

งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆท่ีระบุในแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ

ก่อสรา้งและเอกสารแนบสญัญา รวมทัง้งานประกอบอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้ง 

แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสรา้งทั้งหมดท่ีประกอบในการทาํสัญญาจา้งเหมา 

และแบบก่อสรา้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง แก้ไข และเพ่ิมเติม

ภายหลงั 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมายถึง เอกสารรายการแสดงรายละเอียดประกอบ

แบบก่อสรา้ง ควบคุมคุณภาพของวสัดุอุปกรณ ์เทคนิคและ

ข้อตกลงต่างๆท่ีเก่ียวกับงานก่อสรา้งท่ีมีปรากฏหรือไม่มี

ปรากฏในแบบก่อสรา้ง ตามสญัญานี ้

การอนุมัต ิ หมายถึง การอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูม้ีอาํนาจในการอนมุตั ิ

 

ขอบเขตของงาน 

1 ขอบเขตของงานทีผู้่รับจ้างต้องทาํ ตกแต่งภายในและปรับปรุงอาคารกีฬา 2 ศูนยก์ีฬาสิริธร

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรต องครักษ ์นครนายก ดงัต่อไปนี ้

1.1  งานสถาปัตยกรรมภายนอก 

งานตกแตง่ส่วนโถงทางเขา้อาคาร และบรเิวณทางเทา้บางส่วนท่ีมกีารรือ้ถอนปรบัปรุงเพ่ือซ่อมแซม่

หอ้งนํา้  

1.2  งานสถาปัตยกรรมภายใน 
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- งานตกแตง่ภายใน ส่วนโถงทางเขา้ เลานจข์องผูใ้ชบ้รกิาร สาํนกังาน พืน้ท่ีออกกาํลงักาย หอ้งนํา้-หอ้ง

ล็อคเกอร ์หอ้งพยาบาล หอ้งเก็บของและส่วนบรกิารโครงการ 

- งานดวงโคมและปลัก้ไฟ ตามท่ีระบใุนแบบ 

1.3  งานโครงสรา้ง ตามท่ีระบใุนแบบ 

1.4   งานระบบไฟฟ้ากาํลงั แสงสว่างและส่ือสาร ตามท่ีระบใุนแบบ 

1.5   งานระบบสขุาภิบาล แสงสว่างและส่ือสาร ตามท่ีระบใุนแบบ 

 

2 งานประสานงาน 

        ผูร้บัจา้งตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนผูม้ีอาํนาจเต็มไวป้ระจาํการในหน่วยงาน  ตลอดเวลาทาํงาน มีหนา้ท่ีดูแลให้

เป็นไปตามรูปแบบและรายการ และตอ้งมีหนา้ท่ีติดต่อ-ประสานงานใหค้วามร่วมมือ วางแผน, จดัการ ร่วมกับ

ผูร้บัจา้งรายอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  ผูร้บัจา้งโครงสรา้งและสถาปัตยกรรม  ผูร้บัจา้งระบบงานไฟฟ้าและระบบปรบัอากาศ  

เพ่ือใหง้านบรรลแุลว้เสรจ็ไปไดด้ว้ยดี สมบรูณต์ามเจตนาของแบบก่อสรา้ง 

 

3 ขอบเขตของงานทีอ่าจดาํเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

        ขอบเขตของงานท่ีอาจดาํเนินการเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงนี้ ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ เงื่อนไข และ 

ขอ้กาํหนดของการประกวดราคา ซึ่งไม่ว่า”ผูว้่าจา้ง” จะดาํเนินการหรือไม่ก็ตาม ยงัใหถื้อว่าเป็นส่วนหน่ึงของความ

รบัผิดชอบตามเงื่อนไขของการประกวดราคา ของผูเ้ขา้ประกวดราคา 
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โครงการพฒันาปรบัปรุงศนูยอ์อกกาํลงักาย 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์ 6 | 122 บ. คาม อารค์เิทคท ์จาํกดั 

หมวดที ่02 

มาตรฐานอ้างอิง 

REFERENCE STANDARDS 

 

1 สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

 มาตรฐานทั่วไปท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง เพ่ือใชอ้า้งอิงหรือเปรียบเทียบ คณุภาพ หรือ

ทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สาํหรับงานตามสัญญาใน

โครงการนี ้ใหถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานของสถาบนัดงัต่อไปนี ้

1.1     มอก.         (สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม) 

1.2     วสท.         (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 

1.3     AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY TRANSPORTATION OFFICIALS) 

1.4      ACI          (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 

1.5      ANSI        (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 

1.6      ASTM      (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 

1.7      AWS        (AMERICAN WELDING SOCIETY) 

1.8      BS            (BRITISH STANDARD) 

1.9      JIS            (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 

1.10    UL            (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 

1.11    มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

2     สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

         ในกรณีท่ีตอ้งทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ ์ท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งตามสญัญานี ้ อนมุตัใิหท้ดสอบในสถาบนั

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1  คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (CU) 

2.2  คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU) 

2.3  สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชยี (AIT) 
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2.4  กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงอตุสาหกรรม 

2.5  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบรีุ (KMUTT) 

2.6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอดเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 

2.7  สถาบนัอ่ืน ๆ ท่ีรบัรองโดยผูว้่าจา้ง หรือผูอ้อกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมวดท่ี 02 
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หมวดที ่03 

ข้อกาํหนดท่ัวไป 

GENERAL SPECIFICATIONS 

 

1 คาํจาํกดัความ และ ความหมาย 

คาํต่าง  ๆ   จะมีปรากฎในเอกสารฉบบันี ้ รวมถึงเอกสารประกอบสัญญาทุกฉบับใหม้ีความหมายตามท่ีกาํหนดไว้

ดงันี ้

1) “เจา้ของหรือผูว้่าจา้ง”  หมายถึง  คณะพละศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ์ หรือ ตวัแทนท่ีไดร้บั

การแต่งตัง้และมอบหมายใหด้าํเนินการแทนในโครงการ  

2) “สถานท่ีก่อสร้าง”  หมายถึง  ณ  ท่ีดินซึ่ง “ผู้ว่าจ้าง” เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ ท่ี อาคารกีฬา 2 ศูนย์กีฬาสิริธร 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์

3) “สถาปนิก/วิศวกร หรือผูอ้อกแบบ”  หมายถึง  บรษิัท คาม อารค์ิเทคท ์ จาํกดั 

4) “ผูค้วบคมุงาน”  หมายถึง  บรษิัทหรือบคุคลซึ่งไดร้บัมอบหมายจากผูว้่าจา้ง  ใหค้วบคมุ   การก่อสรา้งโครงการนี ้

5) “ผูร้บัจา้ง”  หมายถึง  ผูป้ระกวดราคา  ท่ีไดท้าํสญัญาจา้งเหมากับ”คณะพละศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ

โรฒ องครกัษ”์ 

6) “คณะกรรมการตรวจการจา้ง” หมายถึง คณะกรรมการท่ี ”ผูว้่าจา้ง” แต่งตัง้ขึน้ในคราวเดียวหรือเป็นครัง้คราว  

ใหเ้ป็นผูแ้ทนควบคุมดูแลในระหว่างก่อสรา้ง  เพ่ือใหก้ารก่อสรา้งดาํเนินไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแทน ”ผูว้่า

จา้ง” 

7) “ตวัแทนผูว้่าจา้ง” หมายถึงผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจาก ”คณะพละศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ”์

ใหค้วบคมุดแูลงานก่อสรา้งนี ้

8) “งาน”  หมายถึง  งานก่อสรา้งงานตกแต่งภายในตามสัญญา  ซึ่งรวมถึงแรงงาน หรือวัสดุ หรือทั้งสองอย่าง,  

อปุกรณเ์คร่ืองมือ,  การขนส่งและส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน  ๆ  ท่ีจาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินงานใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย

ตามสญัญา 

9) “อนมุตั”ิ  หมายถึง  การอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

10) “คาํสั่ง”  หมายถึง  การสั่งการใหป้ฏิบตัิตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการของ “คณะพละศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ องครกัษ์” ท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร  และใหร้วมถึงคาํบอกกล่าวท่ีเป็นวาจา  ซึ่งมีผลบงัคบัใชแ้ทนคาํสั่ง

โดยจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรตามมาในภายหลงั 

บคุคลผูม้ีอาํนาจในการออกคาํสั่ง หรือบอกกล่าวทางวาจาไดต้ามลาํดบัดงันี ้

ก. ตวัแทนคณะพละศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ์ 

ข. สถาปนิก / วิศวกร ผูอ้อกแบบ 

ค. ผูค้วบคมุงาน 

11) “แบบรูป หรือ รูปแบบ”  หมายถึง  แบบแปลนท่ีรวมอยู่ในเอกสารประกอบสัญญาให้รวมถึงแบบแปลน

รายละเอียดของงานท่ีออกเพ่ิมเติมโดยคณะพละศกึษา  
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12) “รายการละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง หรือ “SPECIFICATIONS”  หมายถึง  ขอ้กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

งานก่อสรา้งถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา 

13) “คุณภาพเทียบเท่า หรือเทียบเท่า” หมายถึง   การอนุญาตใหใ้ชว้สัดุหรืออุปกรณใ์นงานก่อสรา้งนอกเหนือจาก

รายชื่อวสัดอุปุกรณท่ี์ไดก้าํหนดไวใ้นรายละเอียดประกอบแบบหรือในแบบรูป 

การเทียบเท่าให้ยึดถือคุณภาพท่ีเท่ากันหรือดีกว่า  ราคาเท่ากันหรือสูงกว่า  แต่ทั้งนีจ้ะตอ้งไดร้ับอนุมัติจาก

คณะอนกุรรมการท่ีผูว้่าจา้งแต่งตัง้ โดยมีสถาปนิกผูอ้อกแบบ เป็นองคป์ระกอบหน่ึง 

 

14) “สญัญา” หมายถึง เอกสารต่างๆท่ีประกอบกนัเป็นสญัญา อนัไดแ้ก่ 

ก. เอกสารสญัญาว่าจา้ง 

ข. เอกสารคาํชีแ้จงและเงื่อนไขในการประกวดราคา 

ค. แบบรูปและแบบรูปเพ่ิมเติม 

ง. รายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง(Specification) 

จ. เอกสารรายการกรอกปรมิาณวสัดแุละราคาท่ีตกลงกนั 

15)“ตัวแทนท่ีมีอาํนาจเต็ม”  หมายถึง  ตัวแทนท่ีไดร้บัมอบหมายใหก้ระทาํการใดๆแทน  โดยมีหลักฐานการมอบ

อาํนาจอย่างถกูตอ้ง  สามารถตรวจสอบได ้

16) คาํว่า “จะตอ้ง” ใหห้มายถึง คาํสั่งใหป้ฏิบตัิตามจดุประสงคท่ี์ตอ้งการของ “คณะพละศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ องครกัษ์” คาํว่า “ควร” ใหห้มายถึงคาํแนะนาํวิธีปฎิบตัิของผูว้่าจา้ง 

 

2 ราคางานก่อสร้าง 

              ราคางานก่อสรา้งใหร้วมความถึง 

1) งานรือ้ถอนอาคารเดิม งานเตรียมงาน เตรียมสถานท่ีพรอ้มท่ีจะลงมือก่อสรา้งอาคารได ้

2) ท่ีพกัคนงาน 

3) ค่าขอมิเตอรไ์ฟฟ้า ประปาชั่วคราว รวมค่านํา้-ค่าไฟ ตลอดโครงการก่อสรา้ง 

4) ค่าวสัด ุแรงงาน เคร่ืองมือและค่าขนส่ง 

5) ค่าประสานงานกบัส่วนอ่ืน  ๆ  

6) ค่าดาํเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการก่อสรา้ง  การป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดแก่บคุคลและทรพัยสิ์น  ทัง้ใน

และนอกสถานท่ีก่อสรา้ง  ตลอดจนค่าดาํเนินการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ  ท่ีผูร้บัจา้งตอ้งทาํเพ่ือใหง้าน

เสรจ็สมบรูณ ์

7) ค่ากาํไร 

8) ภาษีอากรต่าง ๆ  ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและเทศบญัญัติ   

9) ค่าประกนัภยัตามสญัญา 

10) ค่าก่อสรา้งสาํนกังานสนาม พรอ้มอุปกรณค์รุภณัฑข์องผูร้บัจา้งคณะพละศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ

โรฒ องครกัษแ์ละผูค้วบคมุงาน 

11) ค่าดาํเนินงานดา้นเอกสาร อาทิเช่น การจดัทาํ Shop Drawing  As Built 

12) ค่าใชจ้่ายอ่ืน  ๆ  ตามเงื่อนไขและขอ้กาํหนดสญัญา 



 
โครงการพฒันาปรบัปรุงศนูยอ์อกกาํลงักาย 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์ 10 | 122 บ. คาม อารค์เิทคท ์จาํกดั 

13) ค่าทดสอบวสัดตุ่าง ๆ  ตาม Spec.หรือเมื่อกรรมการตรวจการจา้ง ตวัแทนผูว้่าจา้ง หรือสถาปนิก/วศิวกร มี

ความประสงคใ์หท้ดสอบวสัด ุนอกเหนือจาก Specification 

 

3 การตรวจสอบสถานทีก่่อสร้าง 

ก่อนการยื่นซองประกวดราคา ผู้ยื่นซองประกวดราคาจะตอ้งไปตรวจสอบสถานท่ี ท่ีจะทาํการก่อสรา้ง ดว้ย

ตนเอง หรือมอบหมายตวัแทนท่ีมีอาํนาจเต็ม ตามวนัเวลาท่ีผูว้่าจา้งกาํหนด หากผูย้ื่นซองประกวดราคา รายใด

มิไดไ้ปดูสถานท่ีตามท่ีผูว้่าจา้งกาํหนดให ้คณะพละศึกษาอาจจะตดัสิทธิในการยื่นซองประกวดราคา หรือคณะ

พละศึกษาจะถือว่าผูย้ื่นประกวดรายนัน้ ไดไ้ปดูตรวจสอบสถานท่ี และไดเ้ขา้ฟังคาํชีแ้จงเพ่ิมเติม(ถา้มี) เขา้ใจ

แจ่มแจง้ดีแลว้จะถือเป็นขอ้อา้งใดๆ ต่อทางผูว้่าจา้งมิได ้

 

4 การชีแ้จงและคาํแนะนําเกี่ยวกับแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 

คณะพละศึกษาจะเป็นผูก้าํหนนเวลา/สถานท่ี ท่ีจะใหค้ะแนะนาํ และชีแ้จง เก่ียวกับแบบรูปและรายละเอียด

ประกอบแบบก่อสรา้ง ตลอดจนตอบคาํถามขอ้สงสัยต่างๆท่ีผูเ้ขา้ร่วมประกวดราคาเสนอคาํถามมา คาํชีแ้จง

เก่ียวกับงานก่อสรา้ง สัญญา เงื่อนไข หรืออ่ืนๆ จะสรุปสรุปชีแ้จงเป็นลายลักษณอ์ักษร โดยจะถือว่าคาํชีแ้จง 

คาํแนะนาํท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรเหล่านัน้เป็นส่วนหน่ึงของ เอกสารประกอบสญัญา ในระหว่างการก่อสรา้งมิให้

ผู้รับจ้างทาํงานโดยปราศจากแบบก่อสรา้งและคาํแนะนาํท่ีเหมาะสม ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบต่องานนั้น

ทัง้หมดรวมทัง้แกไ้ขใหถ้กูตอ้ง หากผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการ 

 

5 การขอเอกสารเพิ่มเติม 

เป็นไปตามขอ้กาํหนดของทางคณะพละศึกษา ทัง้นีผู้ร้บัจา้งจะตอ้งเก็บรกัษา แบบรูปและรายละเอียดประกอบ

แบบจาํนวน 1 ชุด โดยเขา้รูปเล่มใหเ้รียบรอ้ยไว ้ณ สถานท่ีก่อสรา้งดว้ย หากผูร้บัจา้งมีความประสงคจ์ะขอ

สาํเนาเอกสารสญัญาส่วนใดส่วนหน่ึงเพ่ิมเติม จะตอ้งรอ้งขอเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากคณะพละศกึษาโดยตรง 

พรอ้มทัง้ใหร้ะยะเวลาอนัสมควรต่อผูว้่าจา้ง ค่าใชจ้่ายในการ ขอเพ่ิมเติมเอกสารทัง้หมดเป็นของผูร้บัจา้ง 

 

6 ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 

       งานส่วนทั่วไปและส่วนประกอบของอาคารซึ่งมิไดร้ะบ ุและเป็นส่วนท่ีจะทาํใหก้ารก่อสรา้งอาคาร สาํเรจ็

สมบรูณต์ามหลกัวิชาชา่งท่ีดี ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

       ส่ิงใดท่ีปรากฏในแบบรูปหรือรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งขดัแยง้กนั หรือไม่ไดร้ะบลุงไวแ้น่นอน ใหถื้อ

ตามคาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบโดยเป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งท่ีจะตอ้งสอบถามก่อนดาํเนินการ และใหถื้อระยะท่ีระบุ

ในงานสถาปัตยกรรมเป็นตวัตัง้เพ่ือระบรุะยะท่ีถกูตอ้งของงานวิศวกรรมนอกจากผูอ้อกแบบจะวินิจฉยัเป็นอยา่ง

อ่ืน 
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7 อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ผูค้วบคมุงาน     มีหนา้ท่ีควบคมุและตรวจงาน ทาํการทดสอบและวิเคราะหผ์ลการทาํงานของผูร้บัจา้ง 

ผูค้วบคุมงานมีอาํนาจออกคาํสั่ง คาํแนะนาํ หรือการอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยถือว่าเป็นขอ้ผูกมกัผู้

รบัจา้ง ผูค้วบคมุงานไม่มีอาํนาจท่ีจะยกเวน้ความรบัผิดชอบใดๆ ของผูร้บัจา้งตามสญัญา และไม่มีอาํนาจ  

เก่ียวกับการเพ่ิมราคาก่อสรา้งหรือทาํใหง้านเปล่ียนรูปไป การท่ีผูค้วบคุมงานไม่คดัคา้นการทาํงานใดๆท่ีผู้

รบัจา้งกระทาํไปโดยพลการ ไม่อาจลบลา้งอาํนาจของผูว้่าจา้งหรือสถาปนิก/วิศกร ท่ีจะไม่เห็นชอบกับงาน

หรือส่ิงของนัน้ๆได ้ 

สถาปนิก/วิศวกร     หมายถึง สถาปนิกและวิศวกร ผูอ้อกแบบงานสาขานัน้ๆ สถาปนิก/วิศวกรมีอาํนาจ

ท่ีจะออกคาํสั่งเพ่ิมเติมได้อีกในระหว่างงานกําลังดาํเนินอยู่ ในเมื่อสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น 

วิธีการใชว้สัดุท่ีถกูตอ้งหรือดาํเนินการส่วนใด ควรจะทาํกอ่นหรือหลงั เพ่ือมิใหเ้กิดการเสียหายกบังานส่วน

อ่ืนๆ (ทัง้นีไ้ม่หมายถึงการทาํใหร้าคาก่อสรา้งตามสญัญาเปล่ียนไป) ในขณะก่อสรา้งหรือภายหลงัได ้ผูร้บั

จา้งจะตอ้งทาํตามและยอมรบัคาํสั่งนัน้ๆในขณะก่อสรา้ง สถาปนิก/วิศวกรมีอาํนาจท่ีจะสั่งเป็นลายลกัษณ์

อกัษรใหรื้อ้ถอนวสัดส่ิุงของใดๆก็ตามท่ีเห็นว่าไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นแบบรูปและสญัญาออกจากบรเิวณ

งาน เปล่ียนวัสดุส่ิงของท่ีถูกตอ้งมาแทน รือ้ถอนงานใดๆท่ีฝีมือการทาํงาน หรือวัสดุท่ีใชไ้ม่เป็นไปตาม

รายการแบบรูปและสญัญา แลว้ใหส้รา้งใหม่ ในกรณีท่ีผูร้บัจา้งไม่ปฎิบตัิตามคาํสั่งดงักล่าว ผูว้่าจา้งมีสิทธิ์ท่ี

จะว่าจ้างผู้อ่ืนมาปฎิบัติตามคาํสั่งนั้นตามคาํแนะนาํของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างตอ้งเสียค่าใช้จ่าย

ทัง้หมด และยอมใหผู้ว้่าจา้งหกัเงินท่ีจะจ่ายใหก้ับผูร้บัจา้งมาชดเชยการนี ้สถาปนิก/วิศกร หรือผูใ้ดท่ีไดร้บั

มอบอาํนาจจากผูว้่าจา้ง มีสิทธิจะเขา้ไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทุกๆแห่งท่ีมีการเตรียมงาน 

หรือแหล่งผลิต แหล่งเก็บรกัษาวสัดส่ิุงของท่ีจะนาํมาใชใ้นการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งมีหนา้ท่ีคอยใหค้วามสะดวก

ในการนําเข้าไปในสถานท่ีต่างๆเหล่านั้น   สถาปนิก/วิศวกรมีอาํนาจในการเปล่ียนแปลงแบบรูปและ

รายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นของผูว้่าจา้ง เพ่ือจะใหอ้าคารมั่นคงแข็งแรง หรือทาํใหป้ระโยชนใ์น

การใช้สอยดีขึน้ โดยไม่ทําให้ราคาค่าก่อสร้างเพ่ิมขึน้หรือลดลง ผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตาม วิศวกร

ผูอ้อกแบบมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาสั่งการในส่วนท่ีเป็นความรบัผิดชอบของวิศวกรในสาขานัน้ๆ โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของสถาปนิกในกรณีท่ีมีผลกระทบต่องานสถาปัตยกรรมและงานตกแต่งต่างๆ บรรดาคาํสั่ง

หรือการชีแ้จงรายละเอียดต่างๆท่ีออกโดยผูค้วบคมุงาน สถาปนิก/วิศวกร หรือผูว้่าจา้ง ทัง้โดยวาจาและลาย

ลกัษณอ์กัษรท่ีจะมีผลใหผู้ว้่าจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือตกลงอนมุตัเิป็นท่ีเรียบรอ้ยก่อนดาํเนินการ 

การดาํเนินการล่วงหนา้ก่อนไดร้บัอนมุตัิถือเป็นการดาํเนินงานโดยความยินยอมของผูร้บัจา้งท่ีจะรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายนัน้ๆ ท่ีจะมีผลใหร้าคาก่อสรา้งเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลงหรือตอ้งเปล่ียนแปลงระยะเวลาการ

ก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้ง หากผูร้บัจา้งไม่เขา้ใจในแบบหรือรายการก่อสรา้ง หรือจะเป็นวสัดุท่ีใชห้รือวิธีการก็ตาม ผูร้บั

จา้งจะตอ้งแจง้สถาปนิก/วิศวกร ทราบแต่เน่ินๆ สถาปนิก/วิศวกรจะเป็นผูช้ีแ้จงขอ้สงสยันัน้ๆเป็นลายลกัษณ์

อักษร หรือใหร้ายละเอียดเป็นแบบเพ่ิมเติม หา้มมิใหผู้ร้บัจา้งตดัสินใจทาํอย่างใดอย่างหน่ึงเอง ผลเสียท่ี

เกิดขึน้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิกและวิศวกรท่ีมีคุณวุฒิตามท่ี

กฎหมายท่ีกาํหนด เพ่ือลงนามเป็นผูค้วบคมุ-คมุงานกบัทางจงัหวดันครนายก ก่อนเริ่มทาํงานก่อสรา้ง 
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ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนท่ีเป็นสถาปนิกและวิศวะกร ท่ีมีประสบการณเ์หมาะสมกบังานก่อสรา้งและมี

อาํนาจเต็มประจาํสถานท่ีกอ่สรา้งตามจาํนวนต่อไปนี ้

   งานระบบสถาปัตยกรรม   จะตอ้งมีสถาปนิกอย่างนอ้ย1คน 

   งานระบบโครงสรา้ง           จะตอ้งมีวิศวกรโยธาอย่างนอ้ย1คน 

   หวัหนา้คมุงานของผูร้บัจา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาหวัหนา้คมุงานท่ีมีความรู ้มีใบอนญุาตตามกฎหมาย 

และมีประสบการณค์วามสามรถ เป็นผูม้ีอาํนาจเต็มประจาํอยู่ในท่ีก่อสรา้ง ตลอดเวลาอย่างนอ้ย 1 คน แทน

ในขณะท่ีผูร้บัจา้งไม่อยู่ใหค้าํแนะนาํ คาํสั่งใดๆท่ีผูว้่าจา้ง สถาปนิกและวิศวกร ไดส้ั่งแก่หัวหนา้คนงานให้ถือ

เสมือนไดส้ั่งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง ผูว้่าจา้งมีสิทธข์อเปล่ียนหวัหนา้คนงาน หากเห็นว่าไม่เหมาะสม ตอ้งมีวิศวกร

ผูร้บัผิดชอบงานระบบไฟฟ้า เคร่ืองกล และสขุาภิบาล ไม่จาํเป็นตอ้งอยู่ประจาํแต่ตอ้งรบัผิดชอบงานนัน้ใหส้าํเร็จ

ลลุ่วงตามแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการจดัวางผงัการก่อสรา้งใหถู้กตอ้งตามแบบรูปตลอดจน

การแกไ้ขท่ีตัง้ระดบั ขนาดและแนวต่างๆของงาน จดัหาเคร่ืองมือ อปุกรณ ์และแรงงานใหเ้พียงพอ หากมีการวาง

ผิดพลาดจะตอ้งแกไ้ขใหม่ใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งบาํรุงรกัษาหลกัฐานแนว, หมดุ, เคร่ืองหมายต่างๆ ท่ี

ใชใ้นการวางผงั ใหค้งสภาพเรียบรอ้ยอยู่เสมอ 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฎิบตัิตามพระราชบญัญัติแรงงานทุกประการ ตลอดจนกฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของทอ้งท่ี และตาม

คาํสั่งของคณะพละศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องรกัษ์ หรือ สถาปนิก/วิศวกร 

   บรรดาวสัดส่ิุงของท่ีใชใ้นการก่อสรา้งทกุชนิด ท่ีปรากฏในแบบรูปและรายการและรายละเอียดประกอบ

แบบก่อสรา้ง หรือไม่ไดร้ะบ ุแต่จาํเป็นตอ้งนาํมาประกอบงานก่อสรา้ง จะมีในทอ้งตลาด หรือขาดตลาด หรือมีไม่

พอ เป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมการเอาไวเ้สียแต่เน่ินๆ ทัง้วสัดท่ีุมีระบใุนแบบรูปและรายการรายละเอียด

ประกอบแบบก่อสรา้ง หรือวสัดเุทียบเท่าเพ่ืออนุมตัิ ผูร้บัจา้งจะอา้งว่าไม่มีในทอ้งตลาดหรือขาดตลาด หรือตอ้ง

สั่งจากต่างประเทศหรือตอ้งสั่งทาํ หรือตอ้งรอใหค้รบอายกุารใชง้าน แลว้นาํเหตผุลเหล่านัน้ไปเป็นขอ้อา้งเป็นเหตุ

ใหก้ารก่อสรา้งตอ้งชะงกัหรือล่าชา้ไม่ทันกาํหนดสัญญา และขอต่ออายุสัญญาไม่ได ้เป็นหนา้ท่ีโดยตรงของผู้

รับจ้างท่ีจะตอ้งวางแผนให้รอบคอบก่อนลงมือดาํเนินการก่อสรา้ง ผู้รับจ้างจะตอ้งรับผิดชอบในการจัดส่ง

ตัวอย่าง เพ่ืออนุมัติและสั่งซือ้ ในเวลาอันเหมาะสม เพ่ือมิให้งานตอ้งล่าช้า ผู้รับจ้างจะตอ้งเก็บรกัษาวัสดุ

เคร่ืองมอื อย่างถกูตอ้งตามหลกัวิชาการ ในกรณีท่ีมีการบกพร่อง สถาปนิก/วิศวกร หรือผูค้วบคมุงาน จะแนะนาํ

ให้ผู้รบัจ้างจะตอ้งเป็นผู้ดาํเนินการทดสอบคุณภาพวัสดุ ส่ิงของ เพ่ือใหไ้ดคุ้ณภาพตรงตามท่ีระบุในรายการ 

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นของผูร้บัจา้ง ในกรณีท่ีสถาปนิก/วิศวกร ตอ้งการใหม้ีการทดสอบคุณภาพ ณ โรงงาน หรือ

ตอ้งการใบรบัรองจากผูผ้ลิตส่ิงของใดๆก็ตามท่ีนาํมาใช ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายเองในกรณีนีท้ัง้หมด 

   วสัดุส่ิงของทัง้หมดท่ีผูร้บัจา้งสั่งเขา้มายงัหน่วยงานจะตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน 

จะตอ้งบรรจุลงในหีบห่อเรียบรอ้ยจากโรงงานหรือมีใบส่งของจากโรงงานกาํกับ และจะตอ้งเป็นวสัดุส่ิงของท่ีมี

คณุภาพชัน้หน่ึง ถกูตอ้ง และมีจาํนวนเพียงพอ วสัดส่ิุงของท่ีไม่ไดค้ณุภาพมาตรฐาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํออกนอก

บริเวณงานทนัที ในงานบางส่วนท่ีจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํเป็นตวัอย่างในหน่วยงาน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพและฝีมือ 

เป็นมาตรฐานในการปฎิบตังาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บรกัษาตวัอย่างท่ีไดร้บัอนมุตัิ และดาํเนินการตามนัน้ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบไม่ใหเ้กิดขึน้เด็ดขาดในเร่ืองการก่อความราํคาญหรือเดือดรอ้น ต่อทรพัยสิ์น หรือต่อ

บคุคลในบรเิวณและบรเิวณใกลเ้คียงการก่อสรา้ง 
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  ในระหว่างการทาํงานตามสญัญานี ้เมื่อใดก็ตามท่ีสถาปนิก/วิศวกร /ผูค้วบคุมงาน เห็นว่าจะตอ้งเร่งด่วน ผูร้บั

จา้งจะตอ้งปฎิบตัิตามคาํสั่งและคาํแนะนาํของผูค้วบคมุงานท่ีจะใหห้ยดุงานในท่ีแห่งหน่ึง แลว้ยา้ยคนงานไปยงัท่ี

อีกแห่งหน่ึง เพ่ือความเหมาะสม ผูร้บัจา้งจะตอ้งคอยบริการ สถาปนิก/วิศวกร หรือผูค้วบคุมงานในการสั่งการ

ดําเนินงานก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง และคาํสั่งของผูค้วบคมุงาน โดยไม่มีเงื่อนไขหรือขอ้

เรียกรอ้งใดๆ 

 

8 การรายงาน 

เพ่ือตรวจสอบวิธีการและความกา้วหนา้ของการทาํงานเป็นหลกัฐานประกอบการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่ง

เอกสารตามกาํหนดเวลาท่ีผูว้่าจา้งหรือ สถาปนิก/วิศวกร หรือผูค้วบคมุ เป็นผูก้าํหนด 

- แสดงตารางขัน้ตอนการก่อสรา้งภายในกาํหนดเวลา 7 วนั ภายหลงัจากการเซนสญัญา 

- รายงานแสดงความกา้วหนา้ของงาน(Progressive Report) จดัส่งทกุๆ 15 วนั 

- ตารางแสดงขัน้ตอนการทาํงานจรงิ เปรียบเท่ียบกบัแผนท่ีวางไวท้กุๆ 30 วนั 

- ให้ทาํ Shop Drawing ตามคาํสั่งสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมจะตอ้งเสนออนุมัติก่อนเริ่มลงมือ

ทาํงานอย่างนอ้ย 15 วนั สาํหรบังานทั่วไป และไม่ตํ่ากว่า 30 วนั สาํหรบังานท่ีตอ้งพิจารณาทัง้ระบบ 

- แบบกอ่สรา้งจรงิ(As Built Drawing)ผลงานท่ีไดก้่อสรา้งหรือติดตัง้ไปแลว้ เมื่อเสรจ็สิน้โครงการ  

 ผู้รับจ้างจะตอ้งรวบรวมหลักฐานแบบ As Built Drawing ทั้งหมดเป็นรูปเล่ม ส่งมอบต่อคณะพละ

ศึกษาก่อนส่งมอบงานขัน้สดุทา้ย โดยส่งเป็นตน้ฉบบั(กระดาษไข) พรอ้มสาํเนา(พิมพเ์ขียว) จาํนวน 4 

ชดุ   และ CD จาํนวน 1 ชดุ 

จัดทาํรายงานประจาํเดือน สรุปการดาํเนินงานและผลความคืบหนา้ในการก่อสรา้งในรอบเดือนพรอ้มรูปถ่าย 

เสนอต่อคณะพละศกึษา ภายใน 15 วนั ของเดือนถดัไป จาํนวนชดุตามผูว้่าจา้งกาํหนด 

-สาํเนาใบส่งวสัดเุขา้มายงัหน่วยงานในแต่ละสปัดาห ์

 

9 วัสดุและอุปกรณ ์

9.1 เคร่ืองมือ และวสัดอุปุกรณใ์นงานก่อสรา้ง 

         ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้ แรงงานฝีมือดี  ช่างผูช้าํนาญงานโดยเฉพาะ 

และวัสดุอุปกรณท์ุกชนิดท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นงานก่อสรา้งอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะตอ้งจดัหานั่งรา้นท่ี

แข็งแรงมั่นคง ถูกตอ้งตาม   เทศบัญญัติ และ “ขอ้กาํหนดนั่งรา้นสาํหรบังานก่อสรา้งอาคาร”  ในมาตรฐาน

ความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้เคร่ืองหมายแสดงบริเวณท่ีอาจ

เกิดอนัตรายทกุแห่ง และจะตอ้งทาํการก่อสรา้งส่ิงป้องกนัชั่วคราวบรเิวณอนัตรายดงักล่าวดว้ย  การเคล่ือนยา้ย 

รือ้ถอน นั่งรา้น หรืออุปกรณ์เคร่ืองยกต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกรก่อนจึงจะ

ดาํเนินการได ้
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9.2 การเตรียมวสัด ุ

ก. วัสดุก่อสรา้งท่ีปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิได้อยู่ในแบบและรายการ

ประกอบแบบก็ด ีอนัเป็นส่วนหน่ึง หรือเป็นส่วนประกอบการก่อสรา้งอาคารนี ้ใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิา

ช่างท่ีดีนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหามาเพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้งนีท้ัง้สิน้ 

ข. วสัดุก่อสรา้งท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัซือ้โดยไดร้บัอนุมตัิจากสถาปนิก หรือวิศวกร 

หรือผูว้่าจา้ง และจดัเตรียมนาํมาใชใ้หท้นักบัการก่อสรา้งเพ่ือไม่ใหง้านก่อสรา้งล่าชา้ 

ค. ในกรณีวัสดุก่อสรา้ง หรืออุปกรณก์ารก่อสรา้งบางอย่างซึ่งระบุใหใ้ชว้ัสดุต่างประเทศ ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งสั่งของนั้นๆ ล่วงหน้าเพ่ือใหท้ันการใชง้าน ภายในระยะเวลาดาํเนินการท่ีกาํหนด โดย

ปราศจากเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้ 

ง. หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดุอุปกรณท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสรา้งนี ้หรือไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากสถาปนิกหรือ

วิศวกรหรือผูว้่าจา้งเขา้มาในสถานท่ีก่อสรา้ง 

9.3 คณุภาพของวสัด ุ

  วสัดุก่อสรา้งทกุชนิดท่ีใชใ้นการก่อสรา้งนีจ้ะตอ้งเป็นของท่ีไม่เคยนาํไปใชง้าน หรือเหลือจากการใชง้าน

มาก่อน และตอ้งเป็นของใหม่จากผู้ผลิตซึ่งจะตอ้งมีคุณภาพดี ไม่มีรอยชาํรุด เสียหาย แตกรา้วใดๆ และ

จะตอ้งถกูตอ้งตรงตามท่ีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีไดร้บัอนมุตัิ 

9.4 การตรวจสอบและทดสอบคณุภาพวสัด ุ

ก. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีการตรวจสอบ และ/หรือทดสอบคณุภาพวสัดอุปุกรณท์กุชนิดท่ีจะนาํมาใชใ้น

งานก่อสรา้ง ก่อนท่ีจะออกจากโรงงานผูผ้ลิตใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยเสียก่อน และผูร้บัจา้งตอ้งแสดง

ใบรบัรองผลการทดลองดงักล่าวใหส้ถาปนิกตรวจดูเมื่อตอ้งการ เพ่ือแสดงว่าวสัดุอุปกรณน์ัน้ๆ 

ไดร้บัการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานท่ีถกูตอ้ง และมีคณุสมบตัิครบถว้นตามสญัญา 

ข. ในกรณีท่ีมีขอ้กาํหนดใหท้ดสอบวสัดใุดๆไว ้ใหผู้ร้บัจา้งนาํวสัดหุรืออปุกรณไ์ปทดสอบตามสถาบนั

มาตรฐานท่ีไดก้ล่าวไว ้ในการนีผู้ร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานหรือสถาปนิกทราบล่วงหนา้ เพ่ือ

จะไดอ้ยู่ร่วมในการทดสอบดว้ยแลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีเจา้ของโครงการไดม้ีหนังสืออนุญาตให้

ตัวแทนของบริษัท หรือผูผ้ลิตวัสดุ-อุปกรณร์ายใดเขา้ไปในบริเวณก่อสรา้ง เพ่ือตรวจสอบวัสดุ

อปุกรณใ์นบรเิวณก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งยินยอมและใหค้วามสะดวกกบัตวัแทนดงักล่าว 

9.5 การเสนอตวัอย่างวสัดอุปุกรณ ์

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาตัวอย่างวัสดุอุปกรณท์ุกอย่าง หรือท่ีสถาปนิกระบุใหส้ถาปนิกหรือวิศวกร 

และผูว้่าจา้ง พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนงานแสดงระยะเวลาจดัส่ง

ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ จะต้องมี

ระยะเวลาล่วงหนา้เพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซือ้และติดตัง้ตามลาํดับขัน้ตอนการใช้

งาน เพ่ือไม่ใหก้ารทาํงานตอ้งล่าชา้ไป 

ข. วัสดุอุปกรณท่ี์ใชท้ั้งหมดจะตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกร และผูว้่าจา้งก่อนการ

ติดตัง้ หากผูร้บัจา้งดาํเนินการติดตัง้โดยพลการ มิไดร้บัการอนมุตัิ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหามาเปล่ียน
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ใหใ้หม่ทนัทีตามท่ีสถาปนิกหรือวิศวกรเห็นชอบ และจะถือเป็นขอ้อา้งขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง 

หรือคิดราคาเพ่ิมมิได ้วสัดุท่ีไดร้บัการอนุมตัิแลว้ ยงัไม่พน้ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ในกรณีท่ี

การปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้ง หรือบรวิารไดท้าํการติดตัง้โดยไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างท่ีด ี

9.6 การเทียบเท่าของวสัดอุปุกรณแ์ละการขอใชว้สัดอ่ืุนทดแทน 

ก. สถาปนิก และวิศวกร จะรบัพิจารณาการเทียบเท่าของวสัดุอปุกรณแ์ละการขอใชว้สัดอุุปกรณอ่ื์น

ทดแทนภายใน 90 วนั หลงัจากวนัทาํสญัญาก่อสรา้งแลว้เท่านัน้ 

ข. สถาปนิก วิศวกรสามารถยืนยนัใหใ้ชว้ัสดุอุปกรณต์ามท่ีระบุไวไ้ด ้การพิจารณาอนุมัติเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

ค. กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 3 ยี่หอ้ หรือมากกว่าในรายการประกอบแบบ สถาปนิก วิศวกร 

ยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว ้การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระทาํต่อเมื่อไม่

สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุไว้ ทั้งนีจ้ะตอ้งไม่เกิดจากความผิดพลาด หรือการทาํงาน

บกพรอ่งของผูร้บัจา้ง 

ง. ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หลักฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกันท่ี

สามารถยืนยนัคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภณัฑเ์พ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการใช้

งานแลว้ สถาปนิก วิศวกร จะพิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภยั และการ

ออกแบบเป็นเร่ืองสาํคญั โดยใหถื้อคาํวินิจฉัยของสถาปนิก วิศวกร เป็นขอ้ยุติ สถาปนิก วิศวกร 

และผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ิท่ีจะพิจารณาการเทียบเท่าวสัดอุุปกรณท่ี์เห็นว่ามีคุณภาพดีกว่า และราคา

สงูกว่าท่ีไดร้ะบไุว ้

จ. ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเก่ียวกบัการประสานงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรืองานเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้จาก

การเทียบเท่า โดยไม่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ในกรณีดงักล่าว 

ฉ. ผูร้บัจา้งไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ หรือเวลาท่ีสูญเสียไป ในกรณีท่ีทาํใหง้านล่าชา้

จากการเทียบเท่า 

ช. ผู้รับจ้างจะตอ้งเผ่ือระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่าท่ีตอ้งออกแบบใหม่รวมถึงกรณีท่ี

เก่ียวขอ้งกับการอนุญาตส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และผูร้บัจา้งจะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง

เพ่ิมเติมจากสญัญามิได ้

 

10 การควบคุมคุณภาพ 

10.1 แบบและรายการประกอบแบบ 

ก. แบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง ถือเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บรกัษา

ไว้ในสถานท่ีก่อสรา้งอย่างละ 1 ชุด เป็นอย่างน้อย โดยให้อยู่ในสภาพท่ีดี และเป็นแบบแกไ้ขครัง้

สดุทา้ยเท่านัน้ 
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ข. ระยะ และมาตรฐานต่างๆ ใหถื้อเอาตัวเลขท่ีระบุในแบบเป็นหลัก (ยกเวน้ตัวเลขท่ีเขียนผิดพลาด) 

หา้มวัดจากแบบโดยตรง ถา้มีขอ้สงสัยใหส้อบถามผูค้วบคุมงาน หรือสถาปนิก  วิศวกรผูอ้อกแบบ 

ก่อนลงมือดาํเนินการก่อสรา้งทกุครัง้  

ค. หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดท่ีแบบและรายการประกอบแบบขดัแยง้กนัหรือไม่ชดัเจน ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบแจง้

แก่สถาปนิก วิศวกรผูอ้อกแบบ เพ่ือใหจ้ดัการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งนัน้ในทนัทีท่ีพบ โดยใหถื้อคาํวินิจฉยัของ

สถาปนิก วิศวกรเป็นขอ้ยตุิ  

ง. หากพบส่วนใดท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบ แต่มิไดร้ะบุไวใ้นรายการประกอบแบบ หรือท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ

ประกอบแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นแบบ ใหถื้อเสมือนว่าไดร้ะบไุวท้ัง้สองท่ี หรือถา้มิไดร้ะบไุวท้ัง้สองท่ี แต่

เพ่ือความเรียบรอ้ยสมบูรณข์องงานก่อสรา้ง หรือเพ่ือใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาช่างท่ีดี ของงานก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบดาํเนินการ โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมจากสญัญาท่ีตกลงไว ้ 

10.2 ระยะต่างๆ 

ก. ระยะท่ีปรากฏในแบบก่อสรา้ง ระยะสาํหรบัการก่อสรา้งใหถื้อตัวเลขท่ีระบุไวใ้นแบบก่อสรา้งเป็น

สาํคญั การใชร้ะยะท่ีวดัจากแผ่นแบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได ้หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระยะ

ใหส้อบถามผูค้วบคมุงาน เพ่ือพิจารณาตดัสินก่อนท่ีจะดาํเนินการในส่วนนัน้ๆ 

ข. การแจง้ระยะในการทาํงานรว่มกนั ในงานก่อสรา้งท่ีตอ้งมีงานของผูร้บัจา้งช่วงของผูร้บัจา้ง หรือผูร้บั

จา้งอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งจัดหา ก่อนจะเริ่มงานดงักล่าว  ผูร้บัจา้งตอ้งจัดใหม้ีการตรวจสอบระยะต่างๆ ใน

บริเวณท่ีก่อสร้างร่วมกันจนเป็นท่ีทราบและเข้าใจดีเสียก่อน ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็น

ผูร้บัผิดชอบในการใหข้นาดระยะต่างๆ  ท่ีเป็นจรงิแก่ผูร้บัจา้งช่วงดงักล่าว ไม่ว่าจะมีตวัเลขแสดงระยะ

นัน้ๆ ในแบบก่อสรา้งหรือไม่ก็ตาม 
10.3 การจดัทาํแบบขยาย 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบงานก่อสรา้งกับแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบต่างๆในทุกขัน้ตอน 

หากไม่เป็นท่ีแน่ชดั หรือมีความจาํเป็น หรือตามรายการท่ีระบุใหจ้ดัทาํ SHOP DRAWING ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งจดัทาํ   แบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ SHOP DRAWING ในส่วนท่ีจะดาํเนินการเสนอ

ต่อผูค้วบคมุงานเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

ข. ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดทาํแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งแบบเพ่ือการพิจารณาเห็นชอบอนุมตัิ และการ

จัดส่งแบบจะตอ้งมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการดาํเนินงานในส่วนนั้นๆ

ตามลาํดบัขัน้ตอน การท่ีผูร้บัจา้งจดัทาํแบบ SHOP DRAWING ล่าชา้ หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่

เพียงพอ จะถือเอาเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาหรืออ้างว่าเป็นปัญหาความล่าช้าในการ

ก่อสรา้งไม่ได ้

ค. การอนุมตัิ SHOP DRAWING โดยผูค้วบคุมงาน มิไดห้มายความว่า ผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเวน้ความ

รบัผิดชอบในการก่อสรา้งส่วนนัน้ๆ ผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบในการแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยสมบูรณ ์ใน

กรณีท่ีมีปัญหา โดยรบัผิดชอบทัง้ในดา้นค่าใชจ้่ายและระยะเวลาท่ีสญูเสียไป 
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10.4  แผนการปฏิบตัิงานและวิธีการทาํงาน 

 

ก. แผนการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดทาํแผนการปฏิบัติงานในรูป BAR CHART และตาราง

ดาํเนินงาน (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลาและลาํดบัการดาํเนินงานในแต่ละประเภทของ

งาน  

ข. การรวบรวมขอ้มลูเพ่ือวางแผนการปฎิบัติงาน ในการจดัทาํแผนการปฏิบัติงาน ใหผู้ร้บัจา้งเป็นผู้

รวบรวมข้อมูลท่ีจาํเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจา้งอ่ืนๆ เพ่ือวางแผนงานให้รดักุมท่ีสุด   

และในกรณีท่ีจําเป็นผู้ควบคุมงาน หรือสถาปนิก วิศวกรอาจออกคาํสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุง

เปล่ียนแปลงแผนการปฏิบตัิงานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ค. การยื่นเสนอ การจัดทาํแผนการปฏิบัติงานจะตอ้งทาํเสนอต่อผูค้วบคุมงานภายใน 20 วัน นับแต่

วนัท่ีเซ็นสญัญาจา้งเหมางานก่อสรา้ง พรอ้มทัง้ใหค้าํชีแ้จงรายละเอียดแก่ผูค้วบคมุ เพ่ือขอรบัความ

เห็นชอบ ทัง้นีต้วัแทนของผูร้บัจา้งจะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองแผนการปฏิบตัิงานนี ้และการท่ีสถาปนิกได้

ใหค้วามเห็นชอบในแผนการปฎิบตัิงาน หรือการใหร้ายละเอียดเพ่ิมเติม ไม่ถือว่าผูร้บัจา้งไดพ้น้จาก

ความรบัผิดชอบแต่อย่างใด 

ง. การบนัทึกการทาํงานจริงเทียบกบัแผนการปฎิบตัิงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนการปฎิบตัิงานแสดง

ให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสรา้ง   และผู้รับจ้างจะตอ้งบันทึกการทาํงานท่ีเป็นจริง

เปรียบเทียบกับแผนการปฎิบัติงานท่ีวางไว ้  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและการ

ประเมินผลการดาํเนินงานไดถ้กูตอ้ง ตัง้แต่เริ่มตน้งานจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

จ. ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ถา้งานบางส่วนท่ีผูร้บัจา้งปฏิบตัิอยู่ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน

ของผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมงานใหส้มัพนัธก์นั ติดตามผลการทาํงาน

ก่อสรา้งของผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนๆ นัน้อย่างสมํ่าเสมอ และในกรณีท่ีพบว่าการก่อสรา้งไม่

เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็ใหร้ายงานใหผู้ค้วบคุมงานและผูว้่าจา้งทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรโดยไม่ชกัช ้

ฉ. ความเสียหาย ถา้มีขอ้บกพร่องหรือเสียหายอนัใดเกิดขึน้จากความล่าชา้  เน่ืองมาจากการไม่สนใจ

ติดตามงาน  หรือมิไดเ้ตรียมงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขส่ิงบกพร่อง

นัน้ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ และจะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้งตามสัญญา

เพ่ิมไม่ได ้เวน้เสียแต่ว่างานท่ีบกพรอ่งเสียหายนัน้เกิดจากหรือเป็นงานในหนา้ท่ีโดยตรงของผูร้บัจา้ง

อ่ืนของผูว้่าจา้ง ความรบัผิดชอบเหล่านัน้จึงจะตกเป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งอ่ืนนัน้ 

ช. การเปล่ียนแปลง หากผูค้วบคุมงานเห็นว่าจาํเป็นจะตอ้งจัดปรบัปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้

เหมาะสมกับเวลา และเพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตามความเป็นจริง ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

จดัทาํแผนการปฏิบตัิงานใหม่ ส่งใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาแทนแผนการปฏิบตัิงานของเก่าทนัที 

 

10.5  การเปล่ียนแปลงงานก่อสรา้ง 

ก. ผูว้่าจา้งมีสิทธิสั่งเปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดงานส่วนหน่ึงส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสรา้ง หรือ

รายการประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเร่ืองค่าใช้จ่ายและ

ระยะเวลาก่อสรา้งท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากข้อตกลงในสัญญา โดยให้ยึดถือหลักการคิดราคา

ดงัต่อไปนี ้
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• คิดราคาเป็นหน่วย ตามใบเสนอราคาของผูร้บัจา้งในเอกสารแนบสญัญา 

• ถา้รายการท่ีเปล่ียนแปลงไม่มีแสดงในใบเสนอราคาแนบสญัญา ผูว้่าจา้งจะทาํการตกลงราคา

กบัผูร้บัจา้ง โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียตุิธรรมของวสัดหุรือแรงงานนัน้ ตามราคาทอ้งตลาด

ขณะนัน้ 

10.6  ผูร้บัจา้งเห็นว่าแบบหรือคาํสั่งใดๆของผูว้่าจา้งท่ีนอกเหนือไปจากแบบ และรายการประกอบแบบตามสญัญาซึ่ง

จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ืออนุมตัิ และผูว้่าจา้ง

ไดท้าํการตกลงในเร่ืองราคางานเพ่ิม-ลดเรียบรอ้ยแลว้ จึงเริ่มดาํเนินงานได ้ยกเวน้ในกรณีท่ีการปฏิบตัิงานนัน้ๆ 

อยู่ในขอบเขตแห่งความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ตามแบบและรายการประกอบแบบตาม หรืออยู่ในขัน้ตอนของ

แผนการปฎิบัติงานท่ีวิกฤต ใหถื้อเป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างท่ีจะต้องปฏิบัติงานให้แลว้เสร็จตามแผน โดยจะ

เรียกรอ้งค่าจา้งไดเ้ฉพาะงานเพ่ิม-ลด แต่จะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้งตามสญัญาไม่ได ้

10.7  หวัหนา้ผูคุ้มงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัแทนของผูว้่าจา้งท่ีมีความสามารถและประสบการณ ์เป็นผูม้ีอาํนาจ

เต็มประจาํอยู่ในสถานท่ีก่อสรา้งตลอดเวลาอย่างนอ้ย 1 คน เป็นตัวแทนของผูร้บัจา้งในขณะท่ีผูร้บัจา้งไม่อยู่ 

และเป็นผูท่ี้ผูว้่าจา้งเห็นชอบแลว้ คาํแนะนาํ หรือคาํสั่งใดท่ีผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคุมงาน ไดส้ั่งแก่ตัวแทนของผู้

ว่าจา้ง ใหถื้อเสมือนว่าไดส้ั่งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง ผูว้่าจา้งสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนตวัแทนของ ผูร้บัจา้งได ้หากเห็น

ว่าไม่เหมาะสม 

10.8  การตรวจงานระหว่างก่อสรา้ง ผูว้่าจา้งหรือตวัแทนผูว้่าจา้ง ผูแ้ทนสถาปนิก วิศวกร และผูค้วบคมุงาน มีสิทธิ์เขา้

ไปตรวจงานก่อสรา้งไดต้ลอดเวลา โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งอาํนวยความสะดวก เช่น บนัไดชั่วคราว ทางเดินชั่วคราว  

ไฟฟ้าส่องสว่าง และอ่ืนๆ ใหเ้รียบรอ้ยสาํหรบัการตรวจงานก่อสรา้ง 

10.9  การสั่งหยดุงาน การก่อสรา้งท่ีผิดจากรูปแบบหรือไม่ไดค้ณุภาพงานท่ีด ีผูว้่าจา้ง สถาปนิก วิศวกร และผูค้วบคมุ

งานมีสิทธิ์สั่งหยุดงาน   ชั่วคราวได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดาํเนินการให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายหรือขอขยายระยะเวลาก่อสรา้งตามสญัญาไม่ได ้

11 การประชุม  

 หมายถึงการพบปะปรึกษาหารือระหว่างผูร้บัจา้งกับผูค้วบคุมงาน หรือสถาปนิก/วิศวกรและตัวแทนผูว้่าจ้าง 

เพ่ือใหก้ารทาํงานก่อสรา้งดาํเนินไปตามรูปแบบและรายการท่ีไดว้างไวใ้หท้นักาํหนด โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดตวัแทนผูม้ี

อาํนาจเต็มเขา้ร่วมการประชมุดว้ยทุกครัง้ การกาํหนดระยะเวลาในการจดัประชมุ จะประชมุทกุๆ 15 วนั ตลอดระยะเวลา

ทาํการก่อสรา้ง หรือเมื่อผูค้วบคมุงานหรือผูว้่าจา้งเห็นสมควร 

 

12 สิ่งอาํนวยความสะดวกชั่วคราว 

12.1 ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีโรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณเ์พ่ือเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุและ

อุปกรณ์ทุกชนิดท่ีนํามาใช้ในงานก่อสรา้ง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความ
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ตอ้งการ ทัง้นีห้า้มผูร้บัจา้งนาํวสัด ุ อุปกรณ ์ เคร่ืองมือต่างๆ ท่ีไม่ไดใ้ชง้านก่อสรา้งในโครงการนีม้าเก็บ

ไวใ้นโรงเก็บวสัด ุ

ข. ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งสาํนกังานชั่วคราวในบรเิวณสถานท่ีก่อสรา้ง สาํหรบัเป็นท่ีทาํงานของผูร้บัจา้งและ

ผูค้วบคมุงาน ประกอบดว้ยโทรศพัท ์ระบบไฟฟ้ากาํลงัและแสงสว่าง หอ้งนํา้-สว้ม และอปุกรณป์ระกอบ

สาํนกังานท่ีจาํเป็น เช่น โต๊ะวางแบบพรอ้มท่ีแขวนแบบ เคร่ืองโทรสาร ตูเ้อกสาร เป็นตน้ 

ค.  ผู้รับจ้างจะตอ้งสรา้งบา้นพักคนงาน ห้องนํา้ ห้องสว้ม และส่ิงสาธารณูปโภคท่ีจาํเป็นเพียงพอใน

บริเวณท่ีผูค้วบคุมงานกาํหนดไว ้โดยมีการดูแลใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจดั

ขยะมูลฝอยเป็นประจาํ หา้มผูร้บัจา้งหรือคนงานปลูกสรา้งรา้นคา้ รา้นอาหารภายในเขตของเจา้ของ

โครงการเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากเจา้ของโครงการ 

ง.  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสรา้งหอ้งประชมุในสาํนกังานชั่วคราว สาํหรบัประชมุในงานกอ่สรา้ง ประกอบดว้ย โต๊ะ 

เกา้อี ้กระดานพรอ้มอปุกรณเ์คร่ืองเขียน และส่ิงจาํเป็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 

จ.  ผูร้บัจา้งตอ้งจัดทาํแบบผังแสดงการจดัวางตาํแหน่งส่ิงปลูกสรา้งชั่วคราว และสาํนักงานชั่วคราวให้

สถาปนิกพิจารณาอนุมตัิก่อนสรา้งอย่างนอ้ย 7 วัน และตอ้งเริ่มก่อสรา้งส่ิงปลูกสรา้งชั่วคราว และ

สาํนกังานชั่วคราวทนัทีเมื่อผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิเรียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีตอ้งมีถนนชั่วคราวให้

พยายามจัดวางตาํแหน่งให้ตรงกับถนนท่ีจะก่อสรา้งจริงตามท่ีแสดงในแบบ และจะตอ้งจัดลาํดับ

ตาํแหน่งส่ิงปลูกสรา้งชั่วคราวใหส้ัมพนัธก์ับวิธีการก่อสรา้ง รวมทั้งจดัระบบการจราจรทั้งภายในและ

ภายนอกหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดการติดขัด หรือกีดขวางต่อการปฎิบัติงานก่อสรา้ง

และการจราจรส่วนรวม 

ฉ. ใหผู้ร้บัจา้งยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบตัิงานตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 และ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นราํคาญตอ่ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง 

ช. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีคนงานประจาํ เพ่ือดูแลความสะอาดสาํหรบัส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราว และท่ีสาํนกังาน

ชั่ วคราวทุกวัน และผู้รับจ้างมีหน้าท่ีซ่อมแซมดูแล บํารุงรักษา ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

ซ. ค่าใชจ้่ายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหม้ีส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราว   การขออนุญาต การดูแลรกัษาความ

สะอาดและส่ิงแวดลอ้ม การจดัหาและการใชง้านระบบสาธารณปูโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวก ค่าบาํรุง 

ดแูลรกัษา และคนงานประจาํ เพ่ือดแูลความสะอาด ตลอดจนการเกบ็กวาดรือ้ถอนออกไปเมื่อเสรจ็งาน

เป็นภาระของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

12.2 รัว้ชั่วคราวรอบบรเิวณก่อสรา้ง 

ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง   ตามแนวเส้นเขตท่ีสถาปนิกกําหนดให้  (SITE 

BOUNDARIES)  โดยจดัทาํรัว้ดงักล่าวดว้ยไมห้รือโลหะบุดว้ยแผ่นสงักะสีสีเขียว สงูไม่ต ํ่ากว่า 2.40 เมตร จาก

พืน้ดิน ตอ้งมีลกัษณะเรียบรอ้ย มั่นคงแข็งแรง มีประตปิูด-เปิด ป้อมยาม และยามคอยควบคมุการเขา้ออกตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้งในจดุท่ีสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ  สาํหรบัส่วนท่ีติดกับสถานท่ีสาธารณะ เช่น ถนน ทางเทา้ 
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ท่ีดินขา้งเคียง ฯลฯ จะตอ้งมีการป้องกันวสัดุ หรือเศษวสัดุท่ีอาจตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความ

เสียหายต่อทรพัยสิ์นท่ีอยู่ใกลเ้คียงบริเวณก่อสรา้ง โดยถือเป็นหนา้ท่ีท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั  

และผูร้บัจา้งตอ้งรกัษาซ่อมแซมใหด้ีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง  ทัง้นีผู้ร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย

แต่ผูเ้ดียวในการจดัทาํ ติดตัง้ การขออนุญาต รวมทัง้ค่าใชจ้่าย ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ค่ายาม 

ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารือ้ถอนออกไปเมื่อเสรจ็งานดว้ย 

12.3  ถนนและทางเดินชั่วคราว 

ก. ในระหว่างการก่อสรา้งผูร้บัจา้งตอ้งจัดใหม้ีทางเขา้ออกสถานท่ีก่อสรา้งชั่วคราว โดยใชย้างแอสฟัลต์

หรือคอนกรีตท่ีมีประสิทธิภาพในการรบันํา้หนกับรรทกุของรถขนส่งปบูรเิวณทางเขา้ออก และจะตอ้งไม่

กระทาํการใดๆ ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบระบายนํา้หรือกีดขวางทางนํา้สาธารณะ  และตอ้ง

ดูแลรกัษาทางเขา้ออกดงักล่าว ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดด้ีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง  เมื่อเสร็จงานแลว้ 

ให้จัดการปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ตัดทางเทา้ ต่อเชื่อมท่อระบายนํา้กับท่อระบายนํา้สาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ

ดาํเนินการใหถ้กูตอ้ง โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

ข. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสรา้งตามความจาํเป็น และตามขัน้ตอน

ของงานก่อสรา้ง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสรา้งไดทุ้กแห่ง มีสภาพท่ีแข็งแรง 

ปลอดภยั และเมื่อหมดความจาํเป็นแลว้ใหด้าํเนินการรือ้ถอนออกไป  พรอ้มทัง้ซ่อมแซมส่วนก่อสรา้งท่ี

เสียหายใหเ้รียบรอ้ย  โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

12.4  ไฟฟ้าท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง 

ก. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีระบบไฟฟ้าชั่วคราวท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง ทัง้ในระบบไฟฟ้ากาํลงั และระบบไฟฟ้า

แสงสว่างทั่วไปในบริเวณก่อสรา้ง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การขอ

อนุญาตติดตัง้ระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอุปกรณท์ัง้หลาย ค่ากระแสไฟฟ้า 

ค่าบาํรุงรักษา ค่ารือ้ถอน และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจัดหา  หรือคิดเผ่ือไว ้ การจัดใหม้ีระบบไฟฟ้า

ชั่วคราวท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งดงักล่าวนี ้รวมไปถึงส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้ง ส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้ง

ช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนเป็นผูจ้่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณใ์น

ส่วนท่ีตนใชง้านเอง 

ข.  ผูร้บัจา้งตอ้งจัดหาวัสดุอุปกรณแ์ละดาํเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้าชั่วคราวท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง ใหม้ี

ความปลอดภยัแก่ชีวิตและทรพัยสิ์น รวมทัง้มีระบบการป้องกันการลดัวงจรและการตดัตอนไฟฟ้าได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนีต้อ้งเป็นไปตามท่ีมีกาํหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ และหรือ

มาตรฐานความปลอดภยัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยู่ดว้ย 

ค. ขนาดความตอ้งการกระแสไฟฟ้าชั่วคราวท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งดงักล่าว ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผู้

รบัจา้งท่ีตอ้งจดัใหม้ีเพียงพอกบัการใชใ้นส่วนของงานขา้งตน้  และในส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้ง ผูร้บั

จา้งช่วงและผูร้บัจา้งรายอ่ืนท่ีทาํงานในงานก่อสรา้งนี ้เพ่ือใหง้านก่อสรา้งรุดหนา้ไปไดด้ว้ยดีสมํ่าเสมอ 

ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทัง้หมด ผูค้วบคุมงานอาจออกคาํสั่งใหผู้ร้บั

จา้งจดัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขนาดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ ใหเ้หมาะสมไดต้ามความจาํเป็น 

โดยผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ 

12.5  นํา้ประปาท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง 
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ผู้รับจ้างตอ้งจัดให้มีระบบนํา้ประปาชั่วคราว เพ่ือใช้ในงานก่อสรา้งตั้งแต่เริ่มงานจนงานแลว้เสร็จ 

รวมถึงการทดสอบระบบสุขาภิบาลทั้งหมดโดยผู้รับจา้งเป็นผู้รบัภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การขอ

อนุญาตติดตัง้ระบบนํา้ประปาจากการประปาฯ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายอุปกรณท์ัง้หลาย ค่านํา้ประปา ค่าบาํรุงรกัษา 

ค่ารือ้ถอน  และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัหาหรือคิดเผ่ือไว ้การจดัใหม้ีระบบนํา้ประปาชั่วคราวดงักล่าวนี ้รวมไป

ถึงส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้งเอง และในส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้ง ส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้ง

รายอ่ืนดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนเป็นผูจ้่ายเฉพาะค่านํา้และอปุกรณใ์นส่วนท่ีตนใชง้านเอง 

12.6   การรกัษาความสะอาดในบรเิวณก่อสรา้ง 

ก. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํบ่อเกรอะและท่อระบายนํา้ทิง้จากหอ้งนํา้ชั่วคราว ร่องระบายนํา้ คนัดินหรืออ่ืนๆ 

เพ่ือป้องกันนํา้ผิวดินจากการก่อสรา้งและจากฝนตก โดยจะตอ้งไม่ใหม้ีนํา้ขังหรือส่งกล่ินเหม็นใน

บรเิวณก่อสรา้ง   

ข. ผูร้บัจา้งตอ้งขนขยะมลูฝอย   เศษวสัด ุ  ส่ิงของเหลือใช ้และส่ิงปฎิกลูต่างๆ ท่ีทาํความสกปรกหรือกีด

ขวางการทาํงานออกจากบรเิวณก่อสรา้งอย่างสมํ่าเสมอทุกวนัตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง และตอ้งเก็บ

กวาดทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยทั่วบริเวณก่อสรา้งเมื่อเสร็จงาน โดยผูร้บัจา้งตอ้งยึดถือและปฏิบตัิ

อย่างเครง่ครดั เพ่ือความปลอดภยัและเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

13 การจัดเบิกจ่ายงวดเงนิ 

13.1  เป็นไปตามขอ้กาํหนดของคณะพละศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ ทั้งนีผู้ร้บัจา้งจะตอ้ง

จดัหาตารางการเบิกงวดเงิน โดยระบปุริมาณงานและกาํหนดระยะเวลาแต่ละงวด พรอ้มจาํนวนเงินเสนอให้

ผูว้่าจา้งอนุมตัิก่อนลงนามในสัญญา ผูว้่าจา้งมีสิทธิในการตรวจสอบและแกไ้ขตารางการเบิกงวดเงินเพ่ือ

ความเหมาะสม หากมีการแกไ้ขผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตารางการเบิกงวดเงินใหม่ 

13.2  ผูว้่าจา้งท่ีจะไม่จ่ายเงินงวดในเมื่อผูว้่าจา้งเห็นวา่ ปริมาณและคณุภาพงานไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นตาราง

การเบิกงวดเงิน และระยะการเบิกงวดเงินไม่ตรงกบัท่ีระบุไว ้ยกเวน้กรณีท่ีไดม้ีการตกลงกนัระหว่างผูว้่าจา้ง

เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

13.3  ระยะเวลาเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นสญัญาและเอกสารแนบทา้ยสญัญา 

 

14  การส่งมอบงาน 

14.1 การส่งมอบงาน  

ก. การตรวจรบังานงวดสดุทา้ยจะประกอบดว้ย ฝ่ายผูว้่าจา้ง สถาปนิก และฝ่ายผูร้บัจา้ง ผูค้วบคมุงาน 

สถาปนิก วิศวกร และฝ่ายผูร้บัจา้ง โดยจะทาํการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบอาคาร ระบบ

ต่างๆ อย่างละเอียด หากมีขอ้บกพรอ่งต่างๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบดาํเนินการแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยโดยเรว็ 

ข. การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสรา้งท่ีเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากการทาํงาน ผูร้บั

จา้งจะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ก่อนการส่งมอบงานงวดสดุทา้ย 

ค. การทาํความสะอาดอาคาร ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารใหเ้รียบรอ้ย และผูว้่าจา้งสามารถ

ใชง้าน ไดท้ันทีหลังจากการส่งมอบงานก่อสรา้งแลว้ ส่วนการตกแต่งบริเวณ ผูร้บัจา้งจะตอ้งกลบ
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เกล่ียพืน้ดินใหเ้รียบรอ้ย เศษวสัดุก่อสรา้งต่างๆ เศษไม ้ปนูทราย โรงงาน และสว้มชั่วคราวจะตอ้ง

เก็บขนยา้ยไปใหพ้น้บรเิวณภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผูว้่าจา้ง รบัมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ 

ง. กญุแจต่างๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํป้ายถาวรแจง้รายละเอียดไวก้บัลกูกญุแจ ใหต้รงกบัแม่กญุแจทกุชุด 

และจะตอ้งส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างทันที เมื่อผู้ว่าจา้งรับมอบงานแลว้ ห้ามผู้รับจ้างจาํลองกุญแจ

เหล่านีโ้ดยเด็ดขาด 

จ. ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ AS-BUILT DRAWING ตน้ฉบบั 1 ชดุและสาํเนา 2 ชุด ส่งมอบใหผู้ว้่าจา้งใน

วนัตรวจรบังานงวดสดุทา้ย โดยประกอบดว้ยแบบสถาปัตยกรรม โครงสรา้ง ระบบไฟฟ้า สขุาภิบาล 

ปรบัอากาศและอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นต่อการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมในอนาคต หากผูร้บัจา้งไม่ดาํเนินการ

ใหแ้ลว้เสรจ็ การจ่ายเงินงวดสดุทา้ยจะตอ้งเล่ือนออกไป จนกว่าผูร้บัจา้งจะดาํเนินการแลว้เสรจ็ โดย

ผูร้บัจา้งจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ มิได ้

 

14.2  การรบัประกนัผลงาน  

ก. ภายในระยะเวลา 365 วนันบัถัดจากวนัท่ีผูค้วบคมุงานออกหนงัสือรบัรองงานงวดสดุทา้ย และผูว้่า

จ้างรับมอบงานก่อสรา้งแล้ว ในระหว่างนี้ หากมีความชํารุดบกพร่องเกิดขึน้แก่อาคาร อัน

เน่ืองมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของ ผูร้บัจา้ง ในขณะท่ีทาํการก่อสรา้ง ผูร้บั

จา้งจะตอ้งทาํการซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย หรือใชง้านไดด้ีดงัเดิม โดยทนัทีท่ีไดร้บัแจง้จาก

ผูว้่าจา้ง และจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆเพ่ิมเติมไม่ไดท้ัง้สิน้ 

ข. ผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะทาํการว่าจา้งผูอ่ื้นมาดาํเนินการซ่อมแซมหรือแกไ้ขงาน ในส่วนท่ีบกพร่อง

และเสียหาย   ท่ีเกิดจากการกระทาํโดยผูร้บัจา้ง และผูร้บัจา้งไม่เขา้มาดาํเนินการแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย 

ทาํใหต้อ้งไปว่าจา้งผูอ่ื้นมาทาํการซ่อมแซมแทน โดยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบ

ทัง้หมด 

ค. ในวนัท่ีผูว้่าจา้งจ่ายเงินงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหนงัสือคํา้ประกนัผลงานของธนาคารพาณิชย ์

มลูค่ารอ้ยละ 5 ของค่าก่อสรา้งตามสญัญา ระยะเวลาคํา้ประกนั 365 วนั มาส่งมอบใหผู้ว้่าจา้งตาม

ระบใุนสญัญา (ถา้มี) 

 

14.3  ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้ง 

14.3.1  การป้องกนัการบกุรุกท่ีขา้งเคียง 

ผูร้บัจา้งตอ้งจาํกดัขอบเขตการก่อสรา้ง มิใหเ้กดิการบกุรุกเขา้ไปในท่ีขา้งเคียงของผูอ่ื้น และตอ้งจดัใหม้ี

การป้องกันดูแลมิใหค้นงานของตนบุกรุกท่ีของผูอ่ื้น รวมทัง้ตอ้งจดัใหม้ีการป้องกนัความเสียหาย อนัอาจจะ

เกิดขึน้กับส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ หรือทรัพย์สินและบุคคลในท่ีข้างเคียง และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ค่าชดเชย  รวมทัง้การแกไ้ขใหค้ืนดีในเมื่อเกิดการเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากการกระทาํของคนงาน

ของตนในกรณีขา้งตน้ 

14.3.2 การป้องกนับคุคลภายนอก 
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        ผูร้บัจา้งตอ้งไม่ใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้ไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูค้วบคุมงาน หรือผูว้่าจา้งของโครงการ

ไดอ้อกคาํสั่งหา้ม เขา้ไปในบริเวณก่อสรา้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน ใหผู้ร้บั

จา้งออกคาํสั่งใหต้วัแทนผูร้บัจา้ง และยามเฝา้บรเิวณปฏิบตัิตามขอ้นีอ้ย่างเครง่ครดั และเมื่อถึงเวลาเลิกงาน

ก่อสรา้งในแต่ละวันให้ตัวแทนผู้รับจ้างดูแลจัดการให้ทุกคนออกไปจากสถานท่ีก่อสรา้ง ยกเวน้ยามเฝ้า

บรเิวณ หรือการทาํงานล่วงเวลาในเวลากลางคืนท่ีไดร้บัการอนมุตัิแลว้เท่านัน้ 

14.3.3 การป้องกนัส่ิงสาธารณปูโภค 

ผูร้บัจา้งตอ้งดูแลรกัษาสถานท่ีสาธารณะ และส่ิงสาธารณูปโภคทั้งหลายใหอ้ยู่ในสภาพดี ใชง้านได้

ตลอดเวลา และต้องรบัผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ต่อสถานท่ีสาธารณะทั้งหลาย หรือส่ิง

สาธารณูปโภคทั้งหลายอันเกิดจากการก่อสรา้ง โดยตอ้งชดใช ้แกไ้ข ซ่อมแซม ใหค้ืนดีดังเดิมโดยไม่ชกัชา้ 

และผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการนีท้ัง้สิน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดการกีดขวางทางสญัจรไปมาของ

บคุคลทั่วไปตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

14.3.4 การป้องกนัส่ิงก่อสรา้งท่ีมีอยู่เดิม 

ก. ส่ิงปลูกสรา้งข้างเคียง    ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ส่ิงปลูกสรา้ง

ขา้งเคียงในระหว่างทาํการก่อสรา้ง  หากเกิดความเสียหายขึน้ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบแกไ้ข

ใหค้ืนสภาพดีดงัเดิมโดยไม่ชกัชา้  ในกรณีท่ีผูค้วบคุมงานเห็นว่าการป้องกันท่ีผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่

เพียงพอ หรือไม่ปลอดภยั อาจออกขอ้กาํหนดหรือคาํสั่งใหผู้ร้บัจา้งเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติม 

การป้องกันส่ิงปลูกสรา้งนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยถือเป็นความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งท่ี

ตอ้งปฏิบตัิตามคาํสั่งและออกค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

ข. ส่ิงก่อสรา้งใตด้ิน ผูร้บัจา้งตอ้งสาํรวจจนเขา้ใจดีแลว้ว่า อาจจะมีส่ิงปลกูสรา้งท่ีอยู่ใตด้ินใน

บริเวณก่อสรา้ง หรือบริเวณใกลเ้คียง   เช่น ท่อนํา้ประปา ท่อระบายนํา้ สายโทรศพัท ์ฐานราก  

ฯลฯ  ซึ่งผู้รับจ้างตอ้งระวังรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง หากเกิดความ

เสียหายขึน้ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชดใชแ้กไ้ขซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีท่ีกีดขวาง

การก่อสรา้งจาํเป็นตอ้งขออนุญาตเคล่ือนยา้ยจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ร้บัจา้งรบัผิดชอบ

ดาํเนินการเองทัง้หมด โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

14.3.5 การดแูล  ป้องกนั  และบาํรุงรกัษางานก่อสรา้ง 

ก. การดแูลรกัษางานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแต่ผูเ้ดียวในการระวังดูแลรักษา

งานก่อสรา้งทัง้หมด รวมทัง้วสัดุ เคร่ืองมือ อุปกรณท่ี์นาํมาไวใ้นบริเวณก่อสรา้ง ตัง้แต่เริ่มงาน

จนกระทั่งผูว้่าจา้งรบัมอบงานตามท่ีผูค้วบคมุงานออกใบรบัรองการสาํเรจ็เรียบรอ้ยของงานแลว้ 

ในกรณีจาํเป็นผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํเคร่ืองป้องกนัความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์

และงานก่อสรา้ง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งเป็นท่ีคลมุ ท่ีกาํบงั รวมทัง้การตัง้เคร่ืองสบูนํา้ป้องกันนํา้

ท่วม  การป้องกนัการขีดข่วน  และอ่ืนๆ ท่ีผูค้วบคมุงานเห็นว่าเหมาะสม 

ข. การป้องกนัเพลิงไหม ้   ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้เีคร่ืองดบัเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจาํ

ท่ีอาคารท่ีก่อสรา้งทกุชัน้ รวมทัง้ในโรงเก็บวสัด ุเคร่ืองมือ และในท่ีต่างๆ ท่ีจาํเป็น มีการป้องกัน

และจดัการอย่างเคร่งครดัต่อแหล่งเก็บเชือ้เพลิง โดยจดัใหม้ีคาํเตือนท่ีเห็นเด่นชดัในการนาํไฟ 

หรือวสัดอ่ืุนท่ีทาํใหเ้กิดไฟได ้เขา้ใกลบ้รเิวณดงักล่าว 

ค. ความรบัผิดชอบ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ในการจดัทาํการดแูล ป้องกนั และ

บาํรุงรกัษาดงักล่าวขา้งตน้ทัง้หมดแต่เพียงผูเ้ดียว และตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิด

แก่วสัดอุปุกรณแ์ละงานก่อสรา้งทัง้หมดจนกวา่ผูว้่าจา้งรบัมอบงานก่อสรา้งงวดสดุทา้ยหรืองาน

ก่อสรา้งทัง้หมด 
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14.3.6  การหลีกเล่ียงเหตเุดือดรอ้นราํคาญ 

 ในกรณีท่ีสถาปนิกเห็นว่า งานก่อสรา้งใดน่าจะเป็นเหตเุดือดรอ้นราํคาญแก่ผูอ้ยู่ในบรเิวณใกลเ้คียงกับ

สถานท่ีก่อสรา้ง ผู้ควบคุมงานอาจออกคาํสั่งให้ผู้รับจ้างทาํงานก่อสรา้งนั้น ตามวิธีและในเวลาท่ี

เหมาะสม เพ่ือท่ีจะลดเหตุเดือดรอ้นราํคาญดงักล่าวใหม้ีนอ้ยท่ีสุด และใหถื้อว่าผูร้บัจา้งไดค้ิดเผ่ือไว้

แลว้ ในการทาํงานดงักล่าวทัง้ในเร่ืองระยะเวลาก่อสรา้ง และค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

14.3.7  ความปลอดภยัในการทาํงาน  

 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีอุปกรณ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองอาํนวยความสะดวกทัง้หลายในการทาํงาน 

รวมทัง้จดัใหม้ีสภาพการทาํงานท่ีดี ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพและชีวิตของคนงาน ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ี

อุปกรณป้์องกันอนัตรายต่างๆ เช่น จดัสรา้งรัว้กันตกจากท่ีสงู ทัง้หมดนีใ้หผู้ค้วบคุมงานมีอาํนาจออก

คาํสั่งใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํและปรบัปรุงแกไ้ขไดต้ามท่ีเห็นสมควร และผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบจดัการเร่ืองนี้

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทกุประการตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

14.3.8 การปฐมพยาบาลและอปุกรณช์่วยชีวิต 

 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีอปุกรณเ์คร่ืองเวชภณัฑ ์ในการปฐมพยาบาลและอปุกรณช์่วยชีวติตามสมควร หรือ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีตูย้าสามญัประจาํบา้นไวต้ลอดระยะเวลา

ก่อสรา้ง และตอ้งดแูลจดัใหม้เีพ่ิมเติมพอใชอ้ยู่เสมอ 

14.3.9  รายงานอบุตัิเหต ุ

 เมื่อมีอบุตัิเหตใุดๆ เกิดขึน้ในบรเิวณก่อสรา้งไม่ว่าเหตนุัน้ๆ  จะมีผลกระทบกระเทือนความกา้วหนา้ของ

งานก่อสรา้งหรือไม่ก็ตาม ใหต้วัแทนผูว้่าจา้งรีบรายงานเหตท่ีุเกิดนัน้ๆ ใหผู้ค้วบคุมงานทราบในทนัใด 

แลว้ทาํรายงานเป็นลายลกัษณอ์ักษรระบุรายละเอียดเหตุการณท่ี์เกิดขึน้ทั้งหมด และใหร้ะบุว่า ได้

จดัการแกไ้ขเหตกุารณน์ัน้ๆ อย่างไรบา้ง รวมทัง้การป้องกนัไม่ใหเ้กิดขึน้อีก 

 

15 การประกันภัย  

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหม้ีการประกันภยัความรบัผิดชอบตามสญัญา (Contact Work Insurance) กับสาํนกังาน

หรือบริษัทประกนัภยัท่ีผูว้า่จา้งกาํหนดหรือรบัรอง โดยระบุใหผู้ว้่าจา้ง และ/หรือ บริษัทท่ีปรกึษาควบคุมงานเป็นผูร้บั

ผลประโยชนต์ามกรมธรรมต์ามส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งมอบตน้ฉบับกรมธรรมใ์หก้ับผูว้่าจา้งภายใน 30วัน นับจาก

วนัท่ีไดร้บัแจง้ใหเ้ป็นผูด้าํเนินงานการก่อสรา้ง โดยมีขอบเขตของการคุม้ครองครอบคลมุรายละเอียดตามท่ีระบุไวใ้น

สญัญา 

 

16 การเก็บรักษาวัสดุก่อสร้าง 

        ผูร้บัจา้งตอ้งยินยอมรบัผิดชอบในการเกบ็รกัษาวสัดกุอ่สรา้งใหป้ลอดภยั และจดัหาสถานท่ีเก็บวสัดกุ่อสรา้งทกุ

ชิน้อุปกรณก์ารก่อสรา้งและส่ิงประกอบทุกส่ิง ซึ่งระบุไวใ้นรายการหรือในสัญญา ซึ่งผูร้บัจา้งเป็นผูจ้ัดทาํใหห้รือผู้

รบัจา้งเป็นผูจ้ดัหาก็ตาม ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบเก็บรกัษาใหค้วามปลอดภัยวสัดุทุกชิน้ตัง้แต่เวลามาถึงสถานท่ี

ก่อสรา้ง ถ้าเกิดสูญหายเน่ืองจากการขนยา้ยไม่ดีหรือเก็บรักษาไม่ดีผู้รบัจา้งตอ้งหามาทดแทนโดยทุนทรพัยข์อง

ตนเอง 
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17 ข้อกาํหนดทั่วไป 

        ใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทั่วไปในแต่ละหมวดท่ีระบไุวใ้นเอกสารรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งหาก

มีความขดัแยง้กนัใหถื้อเอาส่วนท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุการปฏิบตัิงานท่ีดีกว่า โดยถือเอาคาํตดัสินของ สถาปนิก/วิศวกร 

และ/หรือ ผูว้า่จา้งเป็นอนัสิน้สดุ 
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หมวดที ่04 

การรือ้ถอนอาคาร 

BUILDING DEMOLITION 

 

1  การรือ้ถอนอาคาร สิ่งปลกูสร้างเดิม 

          ในทนัทีท่ีผูร้บัจา้งไดเ้ขา้ครอบครองสถานท่ีท่ีจะทาํการก่อสรา้ง ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการรือ้ถอนอาคาร และ  ส่ิง

ปลกูสรา้งเดิมท่ีมีอยู่ในบริเวณนัน้ ซึ่งผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อท่อประปา และสายไฟฟ้าใตด้ินท่ีอาจมีอยู่

ไม่ใหก้ระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการรือ้ถอนอาคารและส่ิงปลกูสรา้งเดิม 

2   วิธีการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 

            หา้มผูร้บัจา้งใชว้ิธีการรือ้ถอนอาคาร และส่ิงปลกูสรา้งเดิมโดยวิธีท่ีจะก่อใหเ้กิดอนัตรายใดๆ หรือเป็นเหตใุห้

เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทาํดงักล่าวแก่ผูอ้ยู่ขา้งเคียง เช่น การเผาไฟ การสมุไฟ ฯลฯ 

3  กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ  

            วสัดส่ิุงของท่ีไดจ้ากการรือ้ถอนอาคาร และส่ิงปลกูสรา้งขา้งตน้นีใ้หต้กเป็นของผูร้บัจา้ง ยกเวน้วสัด ุส่ิงของท่ี

ไดร้ะบไุวเ้ป็นพิเศษใหส่้งมอบแก่เจา้ของโครงการ และผูร้บัจา้ งตอ้งขนยา้ยวสัดส่ิุงของท่ีผูร้บัจา้งไดม้าจาก 

            การรือ้ถอนนีอ้อกไปจากบริเวณก่อสรา้ง ทัง้นีใ้หร้วมถึงฐานราก และส่วนของอาคาร หรือส่ิงปลกูสรา้งท่ีอยู่

ใตด้ิน หลมุสว้ม บ่อเก่า รากไม ้และส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ทัง้ท่ีอยู่บนดินและใตด้ิน ในบรเิวณก่อสรา้งทัง้หมด  
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หมวดที ่05 

การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง 

SITE CLEARING 

1 การเตรียมงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสาํรวจบริเวณท่ีจะทาํการก่อสรา้งให้รูส้ภาพต่างๆ ของสถานท่ีก่อสรา้ง 

เพ่ือท่ีจะไดเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาในการทาํงาน SITEWORK ต่างๆ และลู่ทางสาํหรบัการขนส่งวสัดกุ่อสรา้ง 

1.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรงัวดัสถานท่ีก่อสรา้ง วางผงั จดัทาํระดบั แนว และระยะต่างๆ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของหมดุ 

หลกัเขต และจดัทาํรายงานถึงความถูกตอ้ง หรือความคลาดเคล่ือน หรือความไม่แน่นอน แตกต่างไปจากแบบ

ก่อสรา้งเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหส้ถาปนิก วิศวกร ตรวจสอบความถกูตอ้งก่อนดาํเนินงานขัน้ต่อไป 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมวสัดุ อุปกรณ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมให ้ เพียงพอ และ

พรอ้มเพรียง เพ่ือปฏิบตัิงานก่อสรา้งใหด้าํเนินงานไปดว้ยความรวดเรว็ เรียบรอ้ย  มีประสิทธิภาพ และไดผ้ลงานท่ี

ถกูตอ้งสมบรูณต์ามแบบและรายการประกอบแบบทกุประการ โดยเป็นผลงานท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานท่ีดี 

1.4 ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทาํงาน ให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน หรือเทศบัญญัติรวมทั้ง

ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานก่อสรา้งครัง้นีเ้ป็นไปอย่างเรียบรอ้ย และถกูตอ้งตามกฏหมาย 

1.5    ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้กับทรัพย์สินของผู้อ่ืนและสาธารณูปโภค     

ขา้งเคียง และตอ้งประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึน้ต่อทรพัยสิ์น สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอ่ืนอันสืบ

เน่ืองมาจากการปฏิบตัิงานก่อสรา้ง หากมีความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํ ของผูร้บัจา้ง หรือ

บริวาร หรือผูอ่ื้นซึ่งปฏิบตัิงานก่อสรา้งในงานนี ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ และ  เป็นผูช้ดใชค้่าเสียหาย

ทัง้สิน้ 

 

2 งานปรับพืน้ที ่

  หลงัจากดาํเนินการรือ้ถอนอาคาร หรือส่ิงปลกูสรา้ง และส่ิงกีดขวางอ่ืนๆ ทัง้ท่ีอยู่บนดินและใตด้ิน และขนยา้ย

ออกจากบรเิวณก่อสรา้งแลว้ ใหด้าํเนินการปรบัระดบัพืน้ดินใหเ้รียบเสมอกนั พรอ้มท่ีจะดาํเนินการ วางผงั 

ก่อสรา้งอาคาร กาํหนดแนว และระดบัเริ่มตน้ก่อสรา้ง ตามท่ีกาํหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

ตามสญัญาต่อไป 
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หมวดที ่06 

การป้องกันปลวก 

TERMITE CONTROL 

 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย พรอ้มจดัหาวสัด ุแรงงานท่ีชาํนาญงานโดยเฉพาะ และส่ิงประกอบอ่ืนๆท่ี

จาํเป็นสาํหรบัการทาํงานป้องกันปลวกตามท่ีกาํหนดในรายการประกอบแบบนีใ้หแ้ลว้เสร็จสมบูรณ ์อีกทัง้

ทดสอบจนสามารถใชง้านไดด้ี 

1.2 การเสนอรายละเอียด 

ก.  ผูร้บัจา้งตอ้งส่งรายละเอียดของสารเคมีท่ีเลือกใช ้อัตราการใช ้ชื่อทางการคา้ และไดข้ึน้ทะเบียนต่อ

กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และการ

รกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ เมื่อถูกพิษของสารเคมี รวมทัง้วสัดุอุปกรณท่ี์ใชป้ระกอบในงานป้องกันปลวก 

เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

ข.  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawings แสดงแผนผงัการเดินแนวท่อนํา้ยาเคมี ตาํแหน่งวาลว์ฉีดนํา้ยาเคมี 

ตาํแหน่งหวัสาํหรบัอดัฉีดนํา้ยาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดท่อติดโครงสรา้งอาคาร ขัน้ตอน

การทาํงานป้องกนัปลวก และแบบขยายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

ค.  ผู้รับจ้างต้องส่งสําเนาใบอนุญาตเพ่ือแสดงว่า ผู้ด ําเนินงานป้องกันปลวกได้จะทะเบียน โดยมี

ใบอนุญาตถกูตอ้งจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ ในการอนญุาตให้

ใชส้ารเคมีตามท่ีระบ ุ

ง.  ผูร้บัจา้งตอ้งส่งสาํเนาตวัอยา่งใบรบัประกนัสาํหรบังานป้องกนัปลวก และหนงัสือแสดงผลงานท่ีผ่านมา 

เพ่ือประกอบการพิจารณาคณุสมบตัิของผูด้าํเนินงานป้องกนัปลวก 

จ.  จดัส่งรายละเอียดอ่ืนๆตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

2 วัสดุ 

2.1 ท่อนํา้ยาเคมี ใหใ้ชท่้อ PVC ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 18 มม. (½ นิว้) คุณสมบตัิตาม มอก. 17-2532 ชัน้ 5 

พรอ้มขอ้ต่อ PVC ชัน้ 13.5 ฉีดดว้ยเคร่ือง ส่วนวาลว์ฉีดนํา้ยาเคมี ใชช้นิด PVC หรือ วสัดท่ีุสามารถป้องกัน

การกดักรอ่นของนํา้ยาเคมีได ้ตามมาตรฐานผูต้ิดตัง้ 

2.2 สารเคมีใหใ้ชส้ารเคมีป้องกันปลวกในกลุ่ม Pyrethroid โดยตอ้งไดร้บัการอนุญาตและขึน้ทะเบียนไว้กับ

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  

เช่น  Steadfast 8 SC   ความเขม้ขน้  0.1 % 

หรือ Lyctane TC ความเขม้ขน้ 0.25 – 0.5 % 
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หรือ Demon TC ความเขม้ขน้ 0.25 – 0.5 % 

2.3 ผลิตภณัฑ ์ใหใ้ชข้อง 

ก. บรษิัท แอ๊ดวานซ ์กรุป เอเชีย จาํกดั 

ข. บรษิัท คิงเซอรว์ิส เซ็นเตอร ์

ค. หรือเทียบเท่าหรือผูด้าํเนินงานท่ีไดร้บัการพิจารณาคณุสมบตัิจากผูค้วบคมุงานแลว้ 

 

3 วิธีการดาํเนินงาน 

3.1 ทั่วไป 

        เลือกสารเคมีตามท่ีกาํหนด ผสมในอตัราส่วนและฉีดคลมุบริเวณพืน้ท่ีตามปริมาณท่ีกาํหนด ผูด้าํเนินการ

ตอ้งรูเ้ทคนิค และวิธีการเป็นอย่างดี การทาํงานอาจปรบัเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสภาพพืน้ท่ี แต่การปฏิบตัิจะตอ้งเป็นไป

ตามขอ้กาํหนดต่อไปนี ้

ก. พืน้ใตถุ้นยกสูง แนวพืน้ดิน บริเวณกาํแพง หรือคานคอดินของใตถุ้นตอ้งทาํให้ร่วน เพ่ือให้สารเคมี

สามารถซมึลกึไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 2 นิว้ ของพืน้ผิวและผนงัดา้นใน 

ข. พืน้ถมเต็ม อดัสารเคมีใหท้ั่วทกุจดุของพืน้ผิว การเพ่ิมหนา้ดินใดๆ จะตอ้งมีการฉีดสารเคมีในส่วนท่ีเพ่ิม 

ค. ท่อนํา้ดีหรือนํา้เสีย หรือท่ออ่ืนๆท่ีตอ้งเจาะเขา้หรือฝังผ่านพืน้หรือผนงัอาคาร จะตอ้งฉีดสารเคมีบริเวณ

ปากทางเขา้โดยรอบของท่อ 

ง. ไม่อนญุาตใหท้าํงานอดัฉีดนํา้ยาเคมีป้องกนัปลวก ในสภาพพืน้ท่ีท่ีเปียกแฉะ หรือหลงัฝนตก หรือมีการ

เคล่ือนไหลของดิน 

3.2 การวางท่อ 

        หลังจากดาํเนินการก่อสรา้งโครงสรา้งคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ เมื่อผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการ

ป้องกันและกาํจดัปลวกไดร้บัการประสานงานใหเ้ขา้ทาํงานในหน่วยงานไดแ้ลว้ ใหท้าํการวางท่อนํา้ยาเคมียึด

ติดใหแ้ข็งแรงขนานติดกับแนวคานดา้นในรอบตัวอาคารและส่วนกลางของอาคาร ตามท่ีแสดงไวใ้น Shop 

Drawings ระยะวาลว์ฉีดนํา้ยาเคมีบนท่อห่างกันไม่เกิน 1.00 เมตร และตอ้งมีหวัอดันํา้ยาเคมีรอบอาคารเป็น

ช่วงๆ ตามความยาวของท่อไม่เกินช่วงละ 15 เมตร ติดหัวอัดนํ้ายาเคมีท่ีหัวและท้ายของช่วงท่อนั้นๆ 

ดาํเนินการวางท่อจนสามารถอดัฉีดนํา้ยาเคมีไดค้รอบคลมุเต็มพืน้ท่ีของอาคารท่ีตอ้งการป้องกนัปลวก 

3.3 การอดัและฉีดพ่นนํา้ยาเคม ี

ก. ดาํเนินการอดันํา้ยาเคมีลงดินบรเิวณฐานอาคาร, รอบตอม่อ และรอบส่วนของโครงสรา้งท่ีสมัผสักับดิน 

โดยใชเ้คร่ืองอดัแรงดนัสูงอัดนํา้ยาเคมีลงใตด้ินลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ห่างจากฐานอาคาร หรือ

ตอม่อหรือรอบโครงสรา้งใตด้ินประมาณ 20 เซนติเมตร และทิง้ระยะห่างต่อจุดประมาณ 1.00 เมตร 

ตามแนวยาว โดยใชน้ํา้ยาผสมเสรจ็ในปรมิาณ 5 ลิตร ต่อ 1 จดุ 

ข. ดาํเนินการฉีดนํา้ยาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินแบบครอบคลมุทกุตารางเซนติเมตร โดยใชน้ํา้ยาผสมเสรจ็ใน

ปรมิาณ 5 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร 

ค. ดาํเนินการอดันํา้ยาเคมีเขา้ท่อ โดยใชน้ํา้ยาผสมเสร็จในปริมาณเฉล่ีย 15 ลิตร ต่อทุกๆความยาว 3.00 

เมตรของท่อ 
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ง. ดาํเนินการอดันํา้ยาเคมลีงใตด้ิน รอบนอกอาคาร   

จ. ดาํเนินการฉีดนํา้ยาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินแบบครอบคลมุทกุตารางเซนติเมตร รอบนอกอาคาร โดยทาํ

ห่างจากแนวอาคารไม่ตํ่ากว่า 1.00 เมตร โดยรอบ อตัราการใชน้ํา้ยาเคมีผสมเสรจ็ไม่ต ํ่ากว่า 5 ลิตร ต่อ 

1 ตารางเมตร 

ฉ. รายละเอียดอ่ืนๆท่ีมิไดก้ล่าวถึงใหย้ึดถือและปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดของ Thailand Pest Management 

Association (TPMA) 

3.4 การรบัประกนั 

        หลงัจากปฏิบตัิงานแลว้จะตอ้งรบัประกันผลงานเป็นเวลา 3 ปี นบัจากวนัส่งมอบงานใหเ้จา้ของโครงการ 

หากมีปลวกเกิดขึน้ในช่วงเวลารบัประกัน จะตอ้งดาํเนินการกาํจดัและแกไ้ขภายใน 7 วนั หลงัจากท่ีไดร้บัแจง้

จากเจา้ของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมวดท่ี 06 
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หมวดที ่07 

งานไม้แบบ 

Concrete Form Work 

1 การคาํนวณออกแบบ 

1.1 การวิเคราะห ์ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายคาํนวณออกแบบงานไม ้โดยตอ้งคาํนึงถึงการโก่งตวัขององคอ์าคาร

อย่างระมดัระวงั  

1.2 คํา้ยนั 

ก. เมื่อใชค้ ํา้ยนั การต่อ หรือวิธีการคํา้ยนัซึ่งไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้จะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้แนะนาํของ

ผูผ้ลิตเก่ียวกับความสามารถในการรบันํา้หนกัอย่างเคร่งครดัในเร่ืองการยึดโยง และนํา้หนกับรรทกุ

ความปลอดภยัสาํหรบัความยาวระหว่างท่ียึดของคํา้ยนั 

ข. หา้มใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกว่า 3 อนัสลบักนัสาํหรบัคํา้ยนัใตแ้ผ่นพืน้ หรือไม่เกินทกุๆ 3 อนั 

สาํหรบัคํา้ยนัใตค้านและไม่ควรต่อคํา้ยนัเกินกว่าหน่ึงแห่ง นอกจากจะมีการยึดทะแยงท่ีจุดต่อทกุๆ 

แห่ง การต่อคํา้ยนัดงักล่าวจะตอ้งกระจายใหส้มํ่าเสมอทั่วไปเท่าท่ีจะทาํได ้รอยต่อจะตอ้งไม่อยูใ่กล้

กบักึ่งกลางของตวัคํา้ยนัโดยไม่มีท่ียึดดา้นขา้ง ทัง้นี ้เพ่ือป้องกนัการโก่ง 

ค. จะตอ้งคาํนวณ ออกแบบรอยใหต้า้นทานการโก่งและการดดั เช่นเดียวกบัองคอ์าคารท่ีรบัแรงอดัอ่ืนๆ 

วสัดท่ีุใชต้่อคํา้ยนัไมจ้ะตอ้งไม่สัน้กว่าหน่ึงเมตร 

1.3 การยึดทะแยง ระบบไมแ้บบจะตอ้งคาํนวณการออกแบบใหถ้่ายแรงทางขา้งลงสู่พืน้ดินในลกัษณะปลอดภยั

ตลอดเวลา จะตอ้งจดัใหม้ีการยึดทะแยงทัง้ในระนาบดิ่งและระนาบตามตอ้งการ เพ่ือใหม้ีสติฟเนส (Stiffness) 

สงู และเพ่ือป้องกนัการโก่งขององคอ์าคารเดี่ยวๆ 

1.4 ฐานรากสาํหรบังานไมแ้บบ แบบหล่อจะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิง่ได ้เพ่ือเป็นการชดเชยกบั

การทรุดตวัท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยท่ีสดุเมื่อรบันํา้หนกัเต็มท่ี ในกรณีท่ีใชไ้มต้อ้งพยายามให้

มีจาํนวนรอยต่อทางแนวราบนอ้ยท่ีสดุโดยเฉพาะจาํนวนรอยต่อ ซึ่งแนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้นดา้นขา้ง

อาจใชล่ิ้มสอดท่ียอดหรือกน้ของคํา้ยนัอย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะใชส้องปลายไม่ได ้ 

 ทัง้นี ้เพ่ือใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุดตวัท่ีไม่สมํ่าเสมอทางแนวดิ่งได ้หรือเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 

2 แบบ 

2.1. การอนมุตัิโดยวิศวกรและผูค้วบคมุงาน ในกรณีท่ีกาํหนดไวก้่อนท่ีจะลงมือสรา้งแบบหล่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่ง

แบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหล่อ เพ่ือใหว้ิศวกรและผูค้วบคุมงานอนุมตัิก่อน หากแบบดงักล่าวไม่

เป็นท่ีพอใจของวิศวกรและผูค้วบคมุงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ขตามท่ีกาํหนดใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะเริ่มงาน 
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การท่ีวิศวกรและผูค้วบคุมงานอนุมัติในแบบท่ีจะเสนอแก้ไขมาแลว้ มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะหมด

ความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งทาํการก่อสรา้งใหด้ ีและดแูลรกัษาใหแ้บบหล่ออยู่ในสภาพท่ีใชง้านไดด้ีตลอดเวลา 

2.2 สมมติฐานในการคาํนวณออกแบบ ในแบบสาํหรบัแบบหล่อจะตอ้งแสดงคา่ต่างๆ ท่ีสาํคญั ตลอดจนสภาพ

การบรรทุกนํา้หนกั รวมทั้งนํา้หนักการบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตท่ีจะปล่อยลงมา 

นํา้หนักอุปกรณเ์คล่ือนท่ีซึ่งอาจตอ้งทาํงานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่างๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณ

ออกแบบและขอ้มลูท่ีสาํคญัอ่ืนๆ   

2.3 รายการตา่งๆ ท่ีตอ้งปรากฎในแบบ 

 แบบสาํหรบังานแบบหล่อจะตอ้งมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

ก. สมอ  คํา้ยนัการยึดโยง 

ข. การปรบัแบบหล่อในระหว่างเทคอนกรีต 

ค. แผ่นกัน้นํา้  รอ่งลิน้  และส่ิงท่ีจะตอ้งสอดไว ้

ง. นั่งรา้น 

จ. รูนํา้ตา หรือรูท่ีเจาะไวส้าํหรบัเคร่ืองจี ้ถา้กาํหนด 

ฉ. ช่องสาํหรบัทาํความสะอาด 

ช. รอยต่อในขณะก่อสรา้ง รอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อขยายตวัตามท่ีระบใุนแบบ 

ซ. แถบมนสาํหรบัมมุท่ีไม่ฉาบ (เปลือย) 

ฌ. การยกทอ้งคาน และพืน้กนัแอ่น 

ญ. การเคลือบผิวแบบหล่อ 

ฎ. รายละเอียดในการคํา้ยัน ปกติจะไม่ยอมใหม้ีการคํา้ยันซอ้น นอกจากวิศวกรและผูค้วบคุมงานจะ

อนญุาต 

3 การกอ่สร้าง 

3.1 ทั่วไป 

ก. แบบหล่อจะตอ้งไดร้บัการตรวจก่อนท่ีจะเรียงเหล็กเสรมิได ้

ข. แบบหล่อจะตอ้งแน่นสนิท เพ่ือป้องกนัไม่ใหน้ํา้ปนูไหลออกจากคอนกรีต 

ค. แบบหล่อจะตอ้งสะอาด ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ถึงกน้แบบจากภายในได ้จะตอ้งจดัช่องไวส้าํหรบั

ขจดัส่ิงท่ีไม่ตอ้งการต่างๆ ออกก่อนเทคอนกรีต 

ง. หา้มนาํแบบหล่อท่ีชาํรุดจนถึงขัน้ท่ีจะทาํลายผิวหนา้ หรือคณุภาพคอนกรีตไดม้าใชอี้ก 
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จ. ใหห้ลีกเล่ียงการบรรทุกนํา้หนกับนคอนกรีตซึ่งเทไดเ้พียงหน่ึงสปัดาห ์หา้มโยนของหนกัๆ เช่น มวล

รวมไม ้ กระดาน  เหล็กเสรมิ  หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ หรือแมก้ระทั่งการกองวสัด ุ

ฉ. หา้มโยนหรือกองวสัดกุอ่สรา้งบนแบบหล่อในลกัษณะท่ีจะทาํใหแ้บบหล่อนัน้ชาํรุด หรือเป็นการเพ่ิม

นํา้หนกัเกินไป 

3.2 ฝีมือ ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปนี ้เพ่ือใหแ้น่ใจว่าจะไดง้านท่ีมีฝีมือด ี

ก. รอยต่อของคํา้ยนั 

ข.  การสลบัจดุรว่มหรือรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยึดโยง 

ค.  การรองรบัคํา้ยนัท่ีถกูตอ้ง 

ง.  จาํนวนเหล็กเสน้สาํหรบัยึดหรือท่ีจบัและตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

จ. การขนัเหล็กเสน้สาํหรบัยึด หรือจบัใหต้งึพอดี 

ฉ. การแบกทานใตช้ัน้ดิน จะตอ้งมีอย่างพอเพียง 

ช. การต่อคํา้ยนักบัจดุรว่มจะตอ้งแข็งพอท่ีจะตา้นแรงยก หรือแรงบิด ณ จดุรว่มนัน้ๆ ได ้

ซ. รายละเอียดของรอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อขณะก่อสรา้ง 

3.3 งานปรบัแบบหล่อ 

ก. ก่อนเทคอนกรีต 

1) จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์สาํหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคล่ือนตัวของแบบหล่อขณะเท

คอนกรีตไวท่ี้แบบส่วนท่ีมีท่ีรองรบั 

2) หลังจากตรวจสอบขัน้สุดทา้ยก่อนเทคอนกรีต จะตอ้งใชล่ิ้มท่ีใชใ้นการจัดแบบหล่อใหไ้ดท่ี้ให้

แน่นหนา 

3) จะตอ้งยึดแบบหล่อกับคํา้ยันขา้งใตใ้หแ้น่นหนาพอท่ีจะไม่เกิดการเคล่ือนตัวทั้งทางดา้นขา้ง 

และดา้นขึน้ลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบแบบหล่อทัง้หมดขณะเทคอนกรีต 

4) จะตอ้งเผ่ือระดับมุมไวส้าํหรบัรอยต่อต่างๆ ของแบบหล่อ การทรุดการหดตวัของไม ้การแอ่น 

เน่ืองจากนํา้หนกับรรทุกคงท่ี และการหดตวัทางอีลาสติกขององคอ์าคารในแบบหล่อ ตลอดจน

การยกทอ้งคานและพืน้ ซึ่งกาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 

5) จะตอ้งจดัเตรียมวิธีปรบัระดบั หรือแนวของคํา้ยนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมากเกินไป เช่น ใช้

ล่ิมหรือแม่แรง 

6) ควรจัดทาํทางเดินสาํหรบัอุปกรณท่ี์เคล่ือนท่ีได ้โดยทาํเสาหรือขารองรบัตามแต่ตอ้งการ และ

ตอ้งวางบนแบบหล่อ หรือองคอ์าคารท่ีเป็นโครงสรา้งโดยตรง ไม่ควรวางบนเหล็กเสรมิ นอกจาก
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จะทาํท่ีรองรบัเหล็กนัน้เป็นพิเศษ แบบหล่อจะตอ้งพอเหมาะกบัท่ีรองรบัของบนทางเดินดงักล่าว 

โดยยอมใหเ้กดิการแอ่น ความคลาดเคล่ือน หรือการเคล่ือนตวัทางขา้งไม่เกินค่าท่ียอมให ้

 ข. ระหว่างและหลงัการเทคอนกรีต 

1) ในระหว่างและหลงัการเทคอนกรีต จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานและพืน้ และการไดด้ิ่ง

ของระบบแบบหล่อ หากจําเป็นตอ้งรีบดาํเนินการแก้ไขทันทีในระหว่างการก่อสรา้ง หาก

ปรากฎว่าแบบหล่อเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงใหเ้ห็นว่าเกิดการทรุดตวัมากเกินไปหรือเกดิการโก่ง

บิดเบีย้วแลว้ ใหห้ยุดงานทนัที หากเห็นว่าส่วนใดชาํรุดตลอดไปก็รือ้ออกและเสริมเหล็กหล่อให้

แข็งแรงยิ่งขึน้ 

2) จะตอ้งมีผูเ้ฝา้คอยสงัเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีว่าเมื่อเห็นว่าสมควรจะแกไ้ขส่วนใดจะได้

ดาํเนินการไดท้นัที ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนีต้อ้งถือความปลอดภยัเป็นหลกัสาํคญั 

3) การถอดแบบหล่อและท่ีรองรบั หลงัจากการเทคอนกรีตแลว้จะตอ้งคงท่ีรองรบัไวก้บัท่ี เป็นเวลาไม่

นอ้ยกว่าท่ีกาํหนดขา้งล่างนี ้ในกรณีท่ีใชค้อนกรีตชนิดท่ีใหก้าํลงัสงูเรว็ อาจลดระยะเวลาดงักล่าว

ลงไดต้ามความเห็นชอบของวศิวกรและผูค้วบคมุงาน 

    คํา้ยนัใตค้าน  21 วนั 

    คํา้ยนัใตแ้ผ่นพืน้  21 วนั 

    ผนงั   48 ชั่วโมง 

    เสา   48 ชั่วโมง 

 อย่างไรก็ดี วิศวกรและผูค้วบคมุงานอาจสั่งใหย้ืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดห้ากเห็นสมควร 

4 วัสดุสาํหรับงานแบบหล่อ 

 ผูร้บัจา้งอาจใชว้สัดใุดทาํแบบหล่อก็ได ้การสรา้งแบบหล่อจะตอ้งกระทาํใหด้ีพอท่ีเมื่อคอนกรีตแข็งตวัแลว้จะอยู่

 ในตาํแหน่งท่ีถกูตอ้งมีขนาดและผิวตรงตามท่ีกาํหนด 

5 การแก้ไขผิวทีไ่ม่เรียบร้อย 

5.1 ทนัทีท่ีถอดแบบจะตอ้งทาํการตรวจสอบ หากพบว่าคอนกรีตไม่เรียบรอ้ยจะตอ้งแจง้ใหว้ิศวกรและผูค้วบคุม

งานทราบทนัที เมื่อวิศวกรและผูค้วบคมุงานใหค้วามเห็นชอบวิธีการแกไ้ขแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการซ่อม

ในทนัที 

5.2 หากปรากฎว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้บัการตรวจสอบโดยผูค้วบคมุงานคอนกรีตส่วนนัน้ อาจถือ

เป็นคอนกรีตเสียก็ได ้
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6 ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้ 

6.1 ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายดิ่ง  

 ในแต่ละชัน้ หรือในช่วง 5.00 เมตร 10  มม. 

6.2 ความคลาดเคล่ือนจากระดบัหรือจากความคลาดเคล่ือนท่ีระบใุนแบบ 

 ในช่วง 10 เมตร 15  มม. 

6.3 ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีกาํหนดในแบบ และตาํแหน่งเสาผนงัฝาประจนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ในช่อง 10 เมตร 20  มม. 

6.4 ความคลาดเคล่ือนของขนาดของหนา้ตดัเสาและคาน และความหนาของแผ่นพืน้และผนงั 

 ลด 5  มม. 

 เพ่ิม 10  มม. 

6.5 ฐานราก 

 1)ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ 

  ลด 20  มม. 

  เพ่ิม 50  มม. 

 2)ตาํแหน่งผิดหรือระยะเฉศนูย ์ 50  มม. 

 3)ความคลาดเคล่ือนในความหนา 

  ลด 50  มม. 

  เพ่ิม 100  มม. 

6.6 ความคลาดเคล่ือนของขัน้บนัได 

ลกูตัง้  2.5  มม. 

ลกูนอน 5  มม.  

ทัง้นี ้ความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหนี้ ้จะตอ้งไมเ่ป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดการสะสม 

 

 

จบหมวดท่ี 07 
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หมวดที ่07 

คอนกรีต 

Concrete Reinforcement 
 

1 ทั่วไป 

1.1 งานคอนกรีตในท่ีนีห้มายถึง งานคอนกรีตสาํหรบัโครงสรา้งซึ่งตอ้งเสร็จสมบูรณ ์และเป็นไปตามแบบและ

บทกาํหนดอย่างเครง่ครดั และเป็นไปตามขอ้กาํหนดและสภาวะต่างๆ ของสญัญา 

1.2 หากมิไดร้ะบุในแบบและหรือบทกาํหนดนี ้รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหล็กและ

งานคอนกรีตทัง้หมดใหเ้ป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรบัอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยทกุประการ 

2 วัสด ุ

 วสัดตุ่างๆ ดงัต่อไปนี ้จะตอ้งเป็นไปตามหลกักาํหนดและเกณฑก์าํหนดดงัต่อไปนี ้คือ 

2.1 ปนูซีเมนตจ์ะตอ้งเป็นปนูซีเมนตป์อรต์แลนดป์ระเภทหน่ึงตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมปนูซีเมนต์

ปอรต์แลนด ์(มอก. 15 เล่ม 1-2547) และตอ้งเป็นปนูซีเมนตท่ี์แหง้สนิทไม่จบัตวัเป็นกอ้น 

2.2 นํา้ท่ีใชผ้สมคอนกรีตจะตอ้งสะอาดปราศจากส่ิงเจือปน และไม่มีความเป็นกรด ด่าง มากเกินไป 

2.3 มวลรวม 

ก. มวลรวมท่ีใชส้าํหรบัคอนกรีตจะตอ้งแข็งแกรง่ มีความคงตวั เฉ่ือย ไม่ทาํปฏิกรยิากบัด่างในปนูซีเมนต ์

ข. มวลรวมหยาบและมวลละเอียดใหถื้อเป็นวสัดคุนละอย่าง มวลรวมหยาบแต่ละขนาดหรือหลายขนาด

ผสมกันจะตอ้งมีส่วนขนาดคละตรงตามเกณฑ์กาํหนดของข้อกาํหนด มอก. 566-2528 มวลผสม

คอนกรีต 

2.4 สารผสมเพ่ิมสาํหรบัคอนกรีตส่วนท่ีไม่ใช่ฐานรากทัง้หมด ใหใ้ชส้ารผสมเพ่ิมชนิดเพ่ือเพ่ิมความสามารถได ้

ส่วนท่ีเป็นโครงสรา้งหอ้งใตด้ินทัง้หมดใหผ้สมนํา้ยากันซึมชนิดทนแรงดันนํา้ได ้โดยใชต้ามคาํแนะนาํของ

ผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั นอกจากท่ีกล่าวนี ้หา้มใชส้ารผสมชนิดอ่ืน หรือปนูซีเมนตท่ี์ผสมสารเหล่านัน้ นอกจาก

จะไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรก่อน 
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2.5 การเก็บวสัด ุ

ก. ใหเ้ก็บปนูซีเมนตไ์วใ้นตวัอาคาร ถังเก็บ หรือไซโล ท่ีป้องกันความชืน้และความสกปรกได ้และในการส่ง 

ใหส่้งไปในปรมิาณเพียงพอท่ีจะไม่ทาํใหง้านคอนกรีตตอ้งชะงกั หรือล่าชา้ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งแยกวสัดท่ีุ

ส่งมาแต่ละครัง้ใหเ้ป็นสดัส่วนไม่ปะปนกนั 

ข. การส่งมวลรวมหยาบ ใหส่้งแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสรา้งนอกจากจะไดร้บัอนุมัติจากวิศวกรใหเ้ป็น

อย่างอ่ืน 

ค. การกองมวลรวม จะตอ้งกองในลักษณะท่ีจะป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอ่ืนซึ่งมีขนาดต่างกัน 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนี ้อาจจะตอ้งทาํการทดสอบว่าส่วนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรง

ตามเกณฑก์าํหนดหรือไม่ โดยเก็บตวัอย่าง ณ ท่ีๆ ทาํการผสมคอนกรีต 

ง. ในการเก็บสารผสมเพ่ิม ตอ้งระวังอย่าใหเ้กิดการแปดเป้ือน การระเหย หรือเส่ือมคุณภาพ สาํหรบัสาร

ผสมเพ่ิมชนิดท่ีอยู่ในรูปสารลอยตวั หรือสารละลายท่ีไม่คงตวั จะตอ้งจดัอปุกรณส์าํหรบักวนเพ่ือใหต้วัยา

กระจายโดยสมํ่าเสมอ ถา้เป็นสารผสมเพ่ิมชนิดเหลวจะตอ้งป้องกนัไม่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงได ้

3 คุณสมบัติของคอนกรีต 

3.1 องคป์ระกอบ คอนกรีตตอ้งประกอบดว้ยปนูซีเมนต ์ทราย มวลรวมหยาบ นํา้ และสารผสมเพ่ิมตามแต่จะ

กําหนดโดยการชั่งนํ้าหนัก ผสมให้เข้ากันเป็นอย่างดีด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีต โดยมีความข้นเหลวท่ี

พอเหมาะ 

3.2 ความขน้เหลว คอนกรีตท่ีจะใชก้ับทุกส่วนของงานจะตอ้งผสมใหเ้ขา้กันเป็นเนือ้เดียวกัน โดยมีความขน้

เหลวท่ีพอเหมาะท่ีจะสามารถทาํใหแ้น่นไดภ้ายในแบบหล่อ และรอบเหล็กเสริม และหลงัจากอดัแน่นโดย

การกระทุง้ดว้ยมือ หรือโดยวิธีสั่นท่ีไดร้บัการเห็นชอบแลว้ จะตอ้งไม่มีนํา้ท่ีผิวคอนกรีตมากเกินไป จะตอ้งมี

ผิวเรียบปราศจากโพรง การแยกแยะ รูพรุน และเมื่อแข็งตัวแลว้จะมีกาํลังตามท่ีตอ้งการ ตลอดจนความ

ทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกันนํา้ รูปลักษณะและคุณสมบตัิ

อ่ืนๆ ตามท่ีกาํหนด 

3.3 กาํลังอัด คอนกรีตจะตอ้งมีกาํลงัอัดไม่นอ้ยกว่า 240 ksc. สาํหรบัโครงสรา้ง คสล. ท่ีอายุ 28 วัน โดยใช้

ตวัอย่างทดสอบทรงกระบอกขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 15 ซม. สงู 30 ซม. และทดสอบตาม มอก. 409-2525 

วิธีทดสอบความตา้นแรงอดัของแท่งคอนกรีต 

3.4 การยุบ การยุบของคอนกรีตซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซึ่งใชปู้นซีเมนตป์อรต์แลนด”์ 

(ASTM C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะต้องเป็นไปตาม

ค่าท่ีใหไ้วใ้นตารางดงัต่อไปนี ้
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ตารางแสดงค่าการยบุสาํหรบังานก่อสรา้งชนิดต่างๆ  

ชนิดของงานก่อสรา้ง ค่าการยบุ/ซม. 

สงูสดุ ตํ่าสดุ 

แผ่นพืน้  คาน  ผนงั คสล.  ฐานราก 10 4 

เสา 10 5 

ครีบ คสล. และผนงัเบาๆ 10 5 

พืน้อดัแรง 13 5 

3.5 ขนาดใหญ่สดุของมวลหยาบ ขนาดระบใุหญ่สดุของมวลรวมหยาบจะตอ้งเป็นไปตามตารางขา้งล่างนี ้

ตารางแสดงขนาดใหญ่สดุของมวลรวมหยาบท่ีใชก้บัคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสรา้ง ขนาดใหญ่สดุ/ซม. 

ฐานราก  เสาและคาน 4 

ผนงั คสล. หนาตัง้แต่ 15 ซม. ขึน้ไป 4 

ผนงั คสล. หนาตัง้แต่ 10 ซม. ลงมา 2 

แผ่นพืน้ ครีบ และผนงักัน้หอ้ง คสล. 2 

4 การคาํนวณออกแบบส่วนผสม 

4.1 หา้มมิใหน้าํคอนกรีตมาเทส่วนท่ีเป็นโครงสรา้งใดๆ จนกว่าส่วนผสมของคอนกรีตท่ีจะนาํมาใชน้ั้นไดร้ับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรและผูค้วบคมุงานแลว้ 

4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย 30 วัน ผู้รับจ้างจะตอ้งเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่างๆ และทาํแท่งคอนกรีต

ตวัอย่างเพ่ือใหว้ิศวกรและผูค้วบคมุงานตรวจใหค้วามเห็นชอบก่อน 

4.3 การท่ีวิศวกรและผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมท่ีเสนอมาหรือท่ีแก้ไข (หากมี) นั้น มิได้

หมายความวา่จะลดความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งท่ีมตี่อคณุสมบตัิของคอนกรีตท่ีไดร้บัส่วนผสมนัน้ 

5 การผสมคอนกรีต 

5.1 คอนกรีตผสมเสรจ็ การผสมและการขนส่งคอนกรีตผสมเสรจ็ใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐานลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม

คอนกรีตผสมเสรจ็ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสรจ็   

5.2 การผสมดว้ยเคร่ือง ณ สถานท่ีก่อสรา้ง 
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ก. การผสมคอนกรีตตอ้งใชเ้คร่ืองผสมชนิดซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรและผูค้วบคุมงานแลว้ ท่ี

เคร่ืองผสมจะตอ้งมีแผ่นป้ายแสดงความจ ุและจาํนวนรอบต่อทีท่ีเหมาะสม และผูร้บัเหมาจะตอ้งปฏิบตัิ

ตามขอ้แนะนาํเหล่านีทุ้กประการ เคร่ืองผสมจะตอ้งสามารถผสมมวลรวมซีเมนตแ์ละนํา้ใหเ้ขา้กันโดย

ทั่วถึงภายในเวลาท่ีกาํหนด และตอ้งสามารถปล่อยคอนกรีตออกไดโ้ดยไม่เกิดการแยก 

ข. ในการบรรจวุสัดผุสมเขา้เคร่ือง จะตอ้งบรรจนุํา้ส่วนหน่ึงเขา้เคร่ืองก่อนซีเมนตแ์ละมวลรวม แลว้คมุมิให้

สามารถปล่อยคอนกรีตก่อนท่ีจะถึงเวลาท่ีกาํหนด และจะตอ้งปล่อยคอนกรีตออกใหห้มดก่อนท่ีจะ

บรรจวุสัดใุหม่ 

ค. เวลาท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตซึ่งมีปรมิาณตัง้แต่ 1 ลกูบาศกเ์มตรลงมา จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2 นาที และ

ใหเ้พ่ิมอีก 20 วินาที สาํหรบัทกุๆ 1 ลกูบาศกเ์มตร หรือส่วนของลกูบาศกเ์มตรท่ีเพ่ิมขึน้ 

6 การผสมต่อ 

6.1 ใหผ้สมคอนกรีตเฉพาะเท่าท่ีตอ้งการใชเ้ท่านัน้ หา้มนาํคอนกรีตท่ีก่อตวัแลว้มาผสมต่อเป็นอนัขาด แต่ใหทิ้ง้

ไป 

6.2 หา้มมใิหเ้ตมินํา้เพ่ือการยบุตวัเป็นอนัขาด การเตมินํา้จะกระทาํได ้ณ สถานท่ีก่อสรา้ง หรือโรงงานผสม

คอนกรีตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรและผูค้วบคมุงานเท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมวดท่ี 08 
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หมวดที ่09 

งานไม้ 

WOOD 

 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 งานในหมวดนีร้วมถึงงานไมโ้ครงสรา้งและงานไมป้ระกอบตกแต่งต่างๆ งานช่างไม ้งานโลหะประกอบ

ต่างๆ  งานติดตัง้ประต-ูหนา้ต่าง   โครงครา่ว   คิว้ไม ้  และบวัต่างๆ    ดงัท่ีปรากฏในแบบก่อสรา้งและแบบ

ขยาย รายละเอียดท่ีอาจมีเพ่ิมเตมิจากสถาปนิกหรือผูค้วบคมุงาน 

1.2 ไมท้กุชิน้ท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา  จะตอ้งไสตกแต่งใหเ้รียบรอ้ยขนาดเท่ากนัสมํ่าเสมอ 

1.3 การเก็บไม ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งโรงเก็บไม ้หรือจดัหาท่ีเก็บซึ่งสามารถป้องกนัแดด นํา้ นํา้ฝน ความชืน้ และ

ปลวกไดเ้ป็นอย่างดี และจดักองเก็บใหเ้รียบรอ้ย ควรอยู่ในท่ีโปรง่ ลมพดัผ่านได ้และสามารถนาํไมเ้ขา้เก็บ

ไดท้นัทีท่ีนาํมาถึงบรเิวณก่อสรา้ง ไมท้ัง้หมดท่ีใชใ้นโครงการนีจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี  ไม่มีตาไมห้รือกระพี ้  ไม่

มีโพรงหรือรอยแตกรา้ว   ไม่บิดงอและขอ้บกพร่องอ่ืนๆ ตอ้งเป็นไมท่ี้ผ่านการอบและผ่ึงแหง้ดีแลว้ ไมท่ี้มี

ความชื ้นเกิน 16% ห้ามนํามาใช้ในงานถาวร หากมีการยืดหดตัวภายหลังผู้รับจ้างจะตอ้งแก้ไขและ

รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

1.4 ขนาดของไมท่ี้ใชส้าํหรบัก่อสรา้งทัง้หมด (ยกเวน้ไมส้กัเมื่อไดต้กแต่งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งมีขนาดเต็ม

ตามท่ีระบุในแบบ) ยอมใหเ้สียเนือ้ไมเ้ป็นคลองเล่ือย และเมื่อไสตกแต่งเรียบรอ้ยพรอ้มท่ีจะประกอบเขา้

เป็นส่วนของอาคารแลว้  อนญุาตใหข้นาดไมล้ดลงไดไ้ม่เกินจากขนาดท่ีระบไุวใ้นรายการประกอบแบบนี ้ 

การหดตวัของไมจ้ะตอ้งไม่ทาํใหก้ารรบัแรงเปล่ียนแปลงและไม่เป็นผลเสียต่อวสัดท่ีุอยู่ติดกนั 

ไมข้นาด 1/2" ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกว่า 3/8" 

 ,, 1" ,, 7/8" 

 ,, 1 1/2" ,,                  1 3/8" 

 ,, 2" ,,                  1 7/8" 

 ,, 3" ,, 2 3/4" 

 ,, 4" ,,                  3 5/8" 

 ,, 5" ,,                  4 5/8" 

 ,, 6" ,,                  5 5/8" 

 ,, 8" ,,                  7 1/2" 
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1.5 ในกรณีท่ีผูค้วบคมุงานไม่มั่นใจเก่ียวกบัชนิดของไมท่ี้ส่งเขา้มาใชใ้นงานก่อสรา้ง      ผูค้วบคมุงานสามารถ

สั่งใหผู้ร้บัจา้งนาํตวัอยา่งไมไ้ปทาํการทดสอบ เพ่ือใหไ้ดไ้มต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด โดยคา่ใชจ้า่ยเป็นของผู้

รบัจา้ง 

1.6 รายการอา้งอิง 

ก. มอก. 421 – 2525 ไมแ้ปรรูป : ขอ้กาํหนดทั่วไป 

ข. มอก. 422 – 2530 ไมส้กัแปรรูป 

ค. มอก. 423 – 2530 ไมก้ระยาเลยแปรรูป 

ง. มอก. 424-2530 ไมแ้ปรรูปสาํหรบังานก่อสรา้งทั่วไป 

จ. มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไมส้าํหรบัประตแูละหนา้ตา่ง 

ฉ. มอก. 178-2538 แผ่นไมอ้ดั 

ช. มอก. 516-2531 ไมอ้ดันํา้ยาซีซเีอ 

ซ. มอก. 876-2547 แผ่นชิน้ไมอ้ดัชนิดอดัราบ 

ฌ. มอก. 877-2547 แผ่นชิน้ไมอ้ดัชนิดอดักระทุง้ 

 

2 วัสด ุ

        ไมท่ี้จะนาํมาใชง้านขนาดชนิดคณุสมบตัิของไมต้อ้งมีคณุภาพท่ีด ีมีการหดตวัโก่งตวันอ้ย ไม่มีรอยแตกรา้ว มีสี

และลวดลายของเสีย้นไม ้(WOOD GRAIN) ท่ีสวยงามผิวเรียบสนิทไม่มีรูพรุน รวมถึงอปุกรณย์ึดต่าง ๆ เช่น น๊อต สกรู 

ตะป ู เป็นตน้ ตอ้งไดม้าตรฐานทางวิชาการก่อสรา้งท่ีด ีและไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้

2.1 ไมเ้นือ้แข็ง 

        ไมท่ี้จะนาํมาใชใ้นการก่อสรา้ง ส่วนท่ีระบุเป็นไมแ้ดงจะตอ้งเป็นไมเ้นือ้แข็งตามมาตรฐาน มอก. 423-

2530 และ มอก. 424-2530 และควรเป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งโครงการ การใช้ไม้มากกว่า 1 ชนิดในงาน

ประเภทเดียวกนั ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนใชง้าน ถา้ไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสรา้ง   

ก. ไมเ้นือ้แข็ง  ท่ีระบุใหต้กแต่งผิวดว้ยการทาหรือพ่นสี ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง  (Hopea odorata) และ

ไมพ้ยอม  (Shorea talura)  

ข. ไมเ้นือ้แข็ง  สาํหรบังานโครงสรา้งหรือในส่วนท่ีตอ้งการความแข็งแรง ใหใ้ชไ้มเ้ตง็  (Shorea obtusa) 

ไมร้งั  (Pentacme suavis) และไมเ้คี่ยม  (Cotylelobium lanceolatum) 

ค. ไมเ้นือ้แข็ง  ท่ีระบใุหต้กแต่งผิวดว้ยการยอ้มสี ใหใ้ชไ้มม้ะค่า  (Afzelia xylocarpa)  
2.2 ไมส้กั   

        ตกแต่งผิวดว้ยการยอ้มสีขบัลายไม ้ใหใ้ชไ้มส้กัทอง  (Tectona grandis)  ชัน้คณุภาพท่ี 1 

2.3 ไมเ้นือ้อ่อน  

        ส่วนท่ีทาํเป็นไมเ้คร่าผนังหรือเคร่าฝ้าเพดานใหใ้ชไ้มย้างท่ีผ่านการอัดนํา้ยามาแลว้ ไมต้กแต่งประกอบ

เฟอรนิ์เจอร ์นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบใหใ้ชไ้มส้กัทอง การอดันํา้ยา จะตอ้งมีคณุภาพไม่นอ้ยกว่าการอดั
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นํา้ยาของโรงงานอดันํา้ยาไม ้ขององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ไมส้าํหรบัทาํเครา่ฝา้และเครา่เพดานจะตอ้งไสเรียบ

มาจากโรงงานทัง้หมด หา้มใชเ้ศษไมท่ี้ประกอบแบบเทคอนกรีตทาํการ  ก่อสรา้งเด็ดขาด 

2.4 ไมว้งกบ 

ไมส้าํหรบัทาํวงกบทัง้หมด  (นอกจากระบเุป็นอย่างอ่ืนในแบบ)  ใหใ้ชไ้มเ้นือ้แข็งตามขอ้ 2.1  การประกอบและ

การเขา้ไม ้ใหไ้ปตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 ขนาดของไมว้งกบตามระบใุนแบบก่อสรา้ง 

2.5 ไมอ้ดั 

ไมอ้ดัทัง้หมดขนาดและความหนาของไมอ้ดัตามระบใุนแบบ โดยใชใ้หถ้กูตอ้งกบัตาํแหน่งของผนงัดงัต่อไปนี ้

ก. ไมอ้ดัท่ีระบใุหต้กแต่งผิวดว้ยการทาหรือพ่นสี  ใหใ้ชไ้มอ้ดัยาง 

ข. ไมอ้ดัท่ีระบใุหต้กแตง่ผิวดว้ยการยอ้มสีขบัลายไม ้ ใหใ้ชไ้มอ้ดัสกั 

ค. ไมอ้ดัท่ีระบใุชใ้นส่วนของอาคารท่ีมีความชืน้สงู เช่น หอ้งนํา้, ครวั ฯลฯ ใหใ้ชไ้มอ้ดัชนิดทนความชืน้ 

2.6 ไมอ้ดันํา้ยา CCA 

กรณีไมเ้นือ้แข็งท่ีใชก้ลางแจง้ หรือถกูฝนสาดถงึ ใหใ้ชไ้มอ้ดันํา้ยา CCA ตามมาตรฐาน มอก. 516-2531 

2.7 วสัดแุผ่น LAMINATED 

ในส่วนท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง Willsonart  หรือ Greenlam หรือคณุภาพเทียบเท่า และ

จะตอ้งมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 1 มม. 

2.8 เคร่ืองยึดเหน่ียวงานไม ้

ก. การยึดเคร่ืองทองเหลือง ตะปเูกลียว สลกัเกลียว น็อต และเคร่ืองยึดต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในแบบก่อสรา้ง 

หรือรายการประกอบแบบ แต่เพ่ือความมั่นคง แข็งแรง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตัง้เพ่ือใหแ้ข็งแรง

เรียบรอ้ย โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งเอง 

ข. การยึดดว้ยตะปหูรือตะปเูกลียว ความยาวของตะปท่ีูใชต้อ้งไม่นอ้ยกว่า 2 เท่าของความหนาของไมท่ี้

ยึด และตะปเูกลียวท่ีใชข้นัยึดทกุตวัจะตอ้งใชว้ิธีซ่อนหวัตะปใูนเนือ้ไมเ้สมอ 

ค. การเจาะรูสาํหรบัตะปเูกลียว สลกัเกลียว หรือตอกตะปเูพ่ือมิใหไ้มแ้ตก ขนาดรูท่ีเจาะตอ้งเล็กกว่าขนาด

ตะปท่ีูใช ้

ง. การยึดดว้ยตวัน็อต  ใหเ้จาะรูโตกว่าขนาดน็อตไม่เกิน 10% น็อตทุกตวัจะตอ้งมีแหวนมาตรฐาน  หรือ

สลกั (Split Ring)  รองใตแ้ป้นเกลียวทกุตวั  และน็อตท่ีใชใ้นส่วนภายนอกอาคารทัง้หมดรวมทัง้ภายใน

ท่ีสามารถมองเห็นจะตอ้งใชน็้อตชนิดสเตนเลสเกรด 304 

จ. โลหะอ่ืนๆ   ท่ีใช้ประกอบในการก่อสรา้ง  สาํหรับงานไม้  เช่น  ตะปู  ตะปูเกลียว  น็อต  เหล็กฉาก 

Expansion Bolt ฯลฯ จะตอ้งเป็นของใหม่หมด ไม่เป็นสนิม และมีคุณภาพไดม้าตรฐาน มอก. ขนาด

เป็นไปตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีจะใชห้รือตามความเห็นของผูค้วบคมุงาน อปุกรณย์ึดและ

โลหะอ่ืนๆท่ีใชใ้นส่วนภายนอกอาคารหรือสามารถมองเห็นได ้ใหใ้ชช้นิดสเตนเลสเกรด 304 
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2.9 ตวัอย่างวสัด ุ

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดตุวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 2 ตวัอย่าง ใหผู้อ้อกแบบไดต้รวจสอบก่อนท่ีจะนาํไปใชง้าน 

หรือไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน ตวัอย่างรวมถึงชนิดของไม ้สีเคลือบต่าง ๆ และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง 

2.10 ผลิตภณัฑ ์ใหใ้ชข้อง 

ก. บรษิัท ทีโอเอ  เพน้ท ์(ประเทศไทย)จาํกดั 

ข. บรษิัท เบเยอร ์จาํกดั 

 

3 วิธีการดาํเนินงาน 

3.1 การเตรียมงานไม ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบงัใบลิน้ร่องต่างๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรบัเขา้ไมไ้วใ้หเ้รียบรอ้ย ตลอดจน

จัดเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู และอ่ืนๆ เพ่ือใหใ้ชใ้นการประกอบ และอุปกรณต์่างๆ เหล่านี ้หากติดตัง้

แลว้สามารถเห็นดว้ยตา จะตอ้งจดัจงัหวะใหแ้ลดเูรียบรอ้ย ทัง้นีโ้ดยไดร้บัการตรวจเห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน

ก่อนติดตัง้ 

3.2 การประกอบและต่อไม ้เขา้ไม ้การติดตัง้ยึดโครงสรา้งทัง้โครงผนงั หรือโครงฝา้เพดาน จะตอ้งใชช้่างท่ีมฝีีมือ

และความชาํนาญโดยเฉพาะ ซึ่งการประกอบการต่อและการเขา้ไม ้จะตอ้งแนบสนิทเต็มหนา้ท่ีประกบกัน

อย่างเรียบรอ้ย  ตรงรอยต่อตอ้งยึดใหแ้น่นมั่นคงแข็งแรง ไดฉ้ากและไดแ้นว 

3.3 การต่อไม ้ โดยทั่วไปไม่อนุญาตใหต้่อไม ้  เวน้แต่มีความจาํเป็นซึ่งตอ้งไดร้บัอนุมัติจากผูค้วบคุมงานแลว้   

โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํอย่างประณีต และคาํนึงถึงความสวยงามดว้ย และอย่าต่อไมใ้นตาํแหน่งท่ีเห็นว่าเป็น

จุดอนัตราย แมว้่าการต่อไมจ้ะทาํไดด้ีก็ตามการยึดสลกัตลอดจนการใชแ้หวนรองควรมีความแน่นหนาถาวร

มั่นคงทกุตาํแหน่ง 

3.4 รอยต่อต่างๆ ของโครงสรา้งไม ้   และรายละเอียดการก่อสรา้งงานไม ้   ถา้มิไดร้ะบุในแบบก่อสรา้งใหป้ฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการก่อสรา้งอาคารไมข้องวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย    โดยขออนุมตัิหรือขอคาํแนะนาํ

จากผูค้วบคมุงานก่อนทาํการติดตัง้ 

3.5 บัวเชิงผนังไม ้จะตอ้งไสปรบัแต่งใหเ้รียบรอ้ยตามชนิดและขนาดของไมท่ี้ระบุในแบบหรือรายการประกอบ

แบบ และจะตอ้งรอใหง้านปวูสัดุผิวพืน้เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จึงดาํเนินการติดตัง้ได ้ โดยใชก้าวยางทาใหท้ั่วปะ

ติดผนงัและยึดเสรมิดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุไนล่อนซอ่นหวัตะปใูนเนือ้ไม ้ พรอ้มทัง้อดุหวัตะปดูว้ยไมช้นิดและสี

เดียวกับไมบ้วัเชิงผนงัใหด้กูลมกลืนกัน แลว้ขดัแต่งใหเ้รียบรอ้ย มมุบวัเชิงผนงัทุกมมุใหใ้ชว้ิธีเขา้มมุ หา้มใช้

วิธีตดัชนเป็นอนัขาด 

3.6 การประกอบไมว้งกบ  ใหใ้ชว้ิธีเจาะเดือยประกอบเขา้มมุ 45 องศา  และยึดดว้ยตะปเูกลียว  การติดตัง้วงกบ

ไมจ้ะตอ้งไดฉ้าก ไดด้ิ่ง และมีการป้องกันมิใหม้มุขอบไมแ้ตกบ่ิน และเป็นรอยใดๆ ทัง้สิน้ การติดตัง้วงกบไม้

เขา้กบัผนงัก่ออิฐฉาบปนู จะตอ้งมีเสาเอ็นทบัหลงัโดยรอบผิวปนูฉาบท่ีต่อกบัวงกบและเรียบเสมอกนั ใหเ้ซาะ

ร่องขนาด 5 × 5 มม. สมํ่าเสมอตลอดแนวรอยต่อของวสัด ุติดตัง้แนววงกบใหส้มัพนัธก์บัผิวผนงัสาํเร็จ หรือ

เป็นไปตามท่ีสถาปนิกกาํหนดให ้
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3.7 การติดตัง้ประต-ูหนา้ต่างไม ้เขา้ในวงกบ  ตอ้งใชช้่างผูช้าํนาญงานในการติดตัง้โดยเฉพาะ  เมื่อเรียบรอ้ยแลว้

จะตอ้งปิดเปิดไดส้ะดวกไม่มีการติดขดั   หรือเสียดสีกนัจนเกิดเสียงดงั   เมื่อปิดจะตอ้งปิดไดส้นิทสามารถกนั

ลมและฝนไดเ้ป็นอย่างด ี

3.8 หวัตะปูทัง้หมดจะตอ้งฝังและอุดใหเ้รียบรอ้ย รวมทั้งผิวไมต้่างๆ ทั้งหมดจะตอ้งขัดดว้ยกระดาษทราย อุดรู

ตาํหนิ แลว้ขดัใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาํการตกแต่งสีตามท่ีกาํหนด 

3.9 การกัน้ผนงัทุกชนิด  ถา้ไม่ไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบกอ่สรา้ง  ใหถื้อว่าเป็นผนงักัน้สงูติดโครงสรา้ง  คาน  

หรือพืน้คอนกรีตทัง้หมด 
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หมวดที ่10 

งานก่อผนัง 

Wall Work 

 
1  งานผนังก่ออิฐ 

1.1  ขอบเขตของงาน 

        งานก่อผนังตามท่ีระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทาํแบบ SHOP DRAWING หรือแผง

ตวัอย่างในส่วนต่าง ๆ เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบก่อนทาํการติดตัง้ 

1.2  วสัด ุ

1.2.1 อิฐมอญหรืออิฐก่อสรา้งสามัญขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐท่ีมีคุณภาพดีเผาไฟสุกทั่วก้อน เนื้อ

แข็งแกร่ง ไม่มีโพรงไม่แตกรา้ว รูปร่างไดม้าตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะตอ้งดดูนํา้ไม่เกิน 25% และ

จะตอ้งตา้นทานแรงอัดสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 100 กก.ต่อ ตารางเซนติเมตร หรือมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐก่อสรา้งสามญั 

1.2.2 ปนูซีเมนต ์ใชป้นูก่อสาํเรจ็รูป 

1.2.3 ทราย เป็นทรายนํา้จืด  ปราศจากส่ิงเจือปนในปรมิาณท่ีจะทาํใหเ้สียความแข็งแรง 

1.2.4 นํา้ นํา้ท่ีใชผ้สมปนูก่อ ตอ้งเป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากส่ิงเจือปนจาํพวกแรธ่าตุ กรด ด่าง และ

สารอินทรียต์่าง ๆ ในปรมิาณท่ีจะทาํใหป้นูก่อเสียความแข็งแรง 

1.2.5 ตะแกรงลวด ตะแกรงลวดท่ีใชย้ึดผนงัก่ออิฐ ตอ้งเป็นชนิดอาบสงักะสีขนาดช่อง 1/4” 

1.2.6 เหล็กเสริม ใชเ้หล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมไทย 

มอก.20-2543 เหล็กเสน้เสรมิคอนกรีต: เหล็กกลม 

1.3  ตวัอย่างวสัด ุ

        ผู้รบัจ้างตอ้งจัดหาตัวอย่างวัสดุท่ีจะใชไ้ม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบและ

อนมุตัิก่อน จึงจะนาํไปใชต้ิดตัง้ได ้นอกจากระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

1.4  การก่อผนงั 

1.4.1 การผสมปนูก่อ 

ใหใ้ชส่้วนผสมของปนูก่อโดยปรมิาตร  ดงันี ้

   ปนูซีเมนต ์ 1 ส่วน 

   ปนูขาว  1 ส่วน 

   ทราย  4-6 ส่วน 

   นํา้  พอประมาณ 

การผสมปนูก่อ ตอ้งคลกุปนูขาวกบัทรายใหเ้ขา้กนัดี แลว้จึงเติมปนูซีเมนตแ์ละนํา้ ปรมิาณของนํา้

ท่ีใชต้อ้งใหพ้อดี ไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไป 

1.4.2 การแต่งแนวเซาะรอ่งรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐแนวรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐตอ้งไม่ตรงกันทุกชั้นใน

แนวตัง้ ตอ้งก่อสลับแนวชัน้ต่อชัน้ ขนาดรอยต่อประมาณ 1 ซม. นอกจากระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 
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ตอ้งใหเ้ห็นรอยต่อโชวแ์นวอิฐระหว่างแผ่นอิฐแต่ละแผ่นอย่างชัดเจน ไดร้ะดับทั้งแนวตัง้และ

แนวนอนโดยปราศจากการหลดุล่อนของปนูก่อ 

1.4.3 ท่ีจดุตดัของผนงัใหใ้ชเ้สาเอ็นคสล. 

1.4.4 การยึดผนงัติดกบัโครงสรา้ง 

ท่ีรอยต่อของดา้นข้าง และดา้นบนของผนังกับโครงสรา้งอาคาร ตอ้งยึดดว้ยเหล็กเสริมขนาด

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มม. ทกุระยะ 40 ซม.  โดยใหป้ลายฝังอยู่ในผนงัไม่นอ้ยกว่า 20 ซม.  

1.4.5 คานทบัหลงั 

ก. การก่อผนงัอิฐทัง้หมด หากไม่ระบเุป็นอย่างอ่ืน ใหก้่อโดยมีคานเอ็นทบัหลงัและเสาเอ็น  

ค.ส.ล. ทัง้หมด โดยมีคานเอ็นทบัหลงั    ค.ส.ล. ทกุระยะไม่เกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทกุ

ระยะไม่เกิน 2.20 ม.  

ข. ตามวงกบประตู-หนา้ต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนงัและตามมมุผนงัต่าง ๆ ทัง้หมดทุกแห่ง

ใหก้่อผนงัอิฐ  โดยทาํเสาเอ็น และคานเอ็นทบัหลงั ค.ส.ล. ตามความหนาของผนงัทัง้หมด 

1.4.6 เสาเอ็น 

ท่ีขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหนา้ต่าง) ตอ้งมีเสาเอ็นโดยการใชเ้หล็กเสริมตาม

แนวดิ่งขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 9 มม. 2 เสน้วางอยู่ในตาํแหน่งแกนกลางของแบบหล่อช่องละ

เสน้ปลายเหล็กแต่ละขา้งยึดติดกับโครงสรา้ง กรอกคอนกรีตใหเ้ต็ม นอกจากระบุไวใ้นแบบว่า

เป็นอย่างอ่ืน 

1.4.7 รอ่งกนัแตก (CONTROL JOINTS) ใหท้าํ CONTROL JOINTS ขนาดกวา้ง 1 ซม. ลกึ 1.5 ซม. 

1.5 การทาํความสะอาด 

        ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดผนงัก่อหลงัจากการตดิตัง้เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ใหส้ะอาด ปราศจากคราบนํา้ปนู 

คราบไคล หรือรอยเปรอะเป้ือนตา่ง ๆ ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

2  งานผนังคอนกรีตมวลเบา 

2.1 ขอบเขตของงาน 

        งานก่อผนงัตามท่ีระบไุวใ้นแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตวัอยา่งในส่วน

ต่างๆ เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบก่อนทาํการติดตัง้ 

2.2 วสัด ุ

2.2.1 คอนกรีตมวลเบาใหใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ดร้บัอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.1505-2541  

2.2.2 ปนูก่อบางสาํเรจ็รูป (THIN BED MORTAR) เป็นปนูก่อหรือปนูกาว สาํหรบังานก่อบางคอนกรีต

มวลเบาโดยเฉพาะ ใชง้านไดท้นัทีเมื่อผสมนํา้ตามสดัส่วนท่ีกาํหนด โดยไม่ตอ้งผสมสารเคมีใดๆ

อีก ค่ากาํลงัรบัแรงอดัท่ี 28 วนั ไม่ต ํ่ากวา่ 100 กก./ตร.ซม. คา่แรงยึดเหน่ียวไม่นอ้ยกวา่ 1.37 กก./

ตร.ซม. ปนูก่อตอ้งมีแรงยึดเหน่ียวสงูรบัแรงไดเ้รว็ไม่รว่น มีชว่งเวลาในการแต่งแนวก่อก่อนแขง็ตวั
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ไม่นอ้ยกวา่ 7 นาที ใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งราดนํา้ BLOCK ก่อนกอ่ ตามมาตรฐาน DIN 18555 

Mortars containing mineral binders 

2.2.3 ปนูฉาบสาํเรจ็รูป (RENDERING MORTAR) เป็นปนูฉาบท่ีผลิตขึน้สาํหรบังานคอนกรีตมวลเบา

โดยเฉพาะสามารถใชง้านไดท้นัทีเมื่อผสมนํา้ โดยไม่ตอ้งผสมส่วนผสมใดอีก มีคา่กาํลงัรบัแรงอดั

ไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. และมีคา่แรงยดึเหน่ียวไม่นอ้ยกวา่ 0.67 กก./ตร.ซม. ไดม้าตรฐาน DIN 

18555 Mortars containing mineral binders เนือ้ละเอียด เหนียวล่ืน ฉาบง่าย สามารถฉาบได้

บางท่ีความหนา 0.5 – 1.0 ซม. หลงัจากราดนํา้ท่ีผนงัไดโ้ดยไม่แตกรา้ว  

2.2.4 คานทบัหลงัสาํเรจ็รูป (LINTEL) ใชว้างลงบนผนงัเหนือช่องเปิดประต ู หรือหนา้ต่างทดแทนการ

หล่อเสาเอ็น หรือทบัหลงั ค.ส.ล. โดยมีระยะนั่งของปลายคานทัง้สองขา้งไม่นอ้ยกว่า 15 ซม. มี

ความหนาเท่ากบัผนงั ใชไ้ดส้าํหรบักรณีท่ีใชผ้นงัหนา 10 ซม. ขึน้ไป ช่วยใหท้าํงานไดร้วดเรว็ ไม่

ตอ้งรอทาํเอ็น คสล.  

2.3 การผสมปนูเพ่ือใชง้าน   

2.3.1 ผสมปนูก่อ ในสดัส่วน 1 ถงุ ต่อนํา้ประมาณ 12 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเหล็กกวนปนูท่ีต่อเขา้กบั

สว่านไฟฟ้าเวลา 3-4 นาที ใหส่้วนผสมเขา้กนัไดด้ี ก่อนนาํไปใชง้าน 

2.3.2 ผสมปนูฉาบสาํเรจ็รูป  ในสดัส่วน 1 ถงุต่อนํา้ประมาณ 9 ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเหล็กกวนปนู จน

เนือ้เขา้กนัด ี

2.3.3 ปนูปกูระเบือ้ง ใหใ้ชป้นูก่อสาํเรจ็  (THIN BED MORTAR) ป้ายลงบนผนงัโดยตรงดว้ยเกรียงปู

กระเบือ้ง แลว้กดตดิกระเบือ้งทบัลงไป เคาะใหไ้ดแ้นวและระดบั โดยไม่จาํเป็นตอ้งฉาบก่อน 

2.3.4 ปนูท่ีผสมไวเ้มื่อเริ่มแข็งตวัหรือทิง้ไวเ้กิน 3 ชั่วโมง แลว้ไม่ควรนาํมาใช ้

 

2.4 วิธีการก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา 

2.4.1 ทาํความสะอาดบรเิวณท่ีจะทาํการก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา แลว้กาํหนดระยะตเีสน้แนวก่อให้

ถกูตอ้ง 

2.4.2 เริ่มก่อโดยการใชป้นูทรายทั่วไป วางลงไปตามแนวท่ีจะก่อเพ่ือช่วยปรบัระดบัพืน้ใหไ้ดแ้นวระนาบ

เดียวกนั แลว้วางกอ้นบล็อคกอ้นแรกลงไปบนปนูทราย ใชค้อ้นยางและระดบันํา้ช่วยจดัใหไ้ดแ้นว

และระดบัท่ีถกูตอ้ง 

2.4.3 เริ่มก่อกอ้นท่ี 2 โดยป้ายปนูก่อบรเิวณดา้นขา้งของกอ้นแรกดว้ยเกรียงก่อ  จะไดค้วามหนาของปนู

ก่อประมาณ 2-3 มม. แลว้วางบล็อคกอ้นท่ี 2 ลงไปใหช้ดิกบักอ้นแรก ใชค้อ้นยางเคาะใหช้ดิกนั 

ตรวจเช็คแนวระดบัดว้ยระดบันํา้ ทาํเช่นนีไ้ปจนก่อจบชัน้นี ้

2.4.4 บล็อคชัน้ท่ี 2 ใหก้่อดว้ยวิธีสลบัแนวระหวา่งแถวชัน้สงูขึน้ไป โดยใหแ้นวเหล่ือมกนัครึง่กอ้น หรือ

อย่างนอ้ย 10 ซม. ก่อใหไ้ดแ้นวตัง้และแนวนอน โดยป้ายปนูกอ่บางท่ีดา้นขา้งของกอ้นแถวนัน้ 

และดา้นบนของกอ้นแถวล่าง ดว้ยเกรียงก่อ ปนูก่อจะไม่หกลน้ออกดา้นขา้ง และจะตอ้งป้ายปนู

ก่อใหเ้ต็มต่อเน่ืองตลอดแนว ไมม่ีรูโพรง โดยไม่ตอ้งตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพ่ือยึดกอ้นอีก 
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2.4.5 ปลายกอ้นท่ีก่อชนเสาโครงสรา้งหรือเสาเอ็นจะตอ้งยึดดว้ยแผ่นเหล็ก METAL STRAP ยาว

ประมาณ 20 ซม. เขา้กบัเสาดว้ยตะปคูอนกรีต หรือพกุสกรูทกุระยะ 2 ชัน้  

2.4.6 หากพืน้ท่ีของผนงัมีขนาดใหญ่เกนิมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นตาราง จะตอ้งมเีสาเอ็น หรือคานเอ็น 

คสล. โดยใชเ้หล็กเสรมิ 

2.4.7 มมุกาํแพงทกุมมุกรณีไม่ทาํเสาเอ็น คสล. ใหก้่อประสานเขา้มมุ (INTERLOCKING) ทัง้นีผ้นงัตอ้ง

มีระยะไม่เกินตารางและปลายกาํแพงท่ียื่นออกมาจากเสาเกินกวา่ 1.50 ม. (ยกเวน้กรณีใชผ้นงั

หนา 7.5 ซม. ตอ้งทาํเสาเอ็น และหรือ คานเอ็น คสล. ทกุขนาดพืน้ท่ีก่อไม่เกิน 10 ตร.ม.) 

2.4.8 การยึดวงกบเขา้กบัผนงั ใหใ้ชแ้ผ่นเหล็ก METAL STRAP ยดึดว้ยตะปเูขา้กบัวงกบไมท้กุชัน้ของ

รอยต่อระหวา่งชัน้ แลว้ป้ายทบัดว้ยปนูก่อ ก่อนวางลงไป แลว้อดุแนวรอยต่อขา้งวงกบใหแ้น่นดว้ย

ปนูก่อ  (ยกเวน้กรณีใชผ้นงัหนา 7.5 ซม. ตอ้งทาํเสา / คานเอ็น คสล.โดยรอบ) 

2.4.9 สาํหรบัผนงัความหนาตัง้แต่ 10 ซม. ขึน้ไป เหนือช่องประตหูนา้ตา่งหรือช่องเปิดอ่ืนๆ ทกุแห่งใหใ้ช้

ทบัหลงัสาํเรจ็รูป (LINTEL) วางลงบนช่องเปิด ใหม้ีระยะนั่งทัง้ 2 ดา้น ไม่นอ้ยกวา่ 15 ซม. แทน

การหล่อเสา/คานเอ็น คสล. 

2.4.10 การก่อผนงัใหก้่อชนทอ้งคานหรือทอ้งพืน้ทกุแห่ง โดยเวน้ช่องไวป้ระมาณ 1-2 ซม. แลว้อดุดว้ย

ปนูทรายตลอดแนว และจะตอ้งยึดแผ่นเหล็ก METAL STRAP ท่ีทอ้งพืน้หรือทอ้งคานไวท้กุระยะ

ไม่เกิน 120 ซม. ผนงัท่ีก่อสงูไม่ชนทอ้งคานหรือพืน้ (ก่อลอย) จะตอ้งทาํทบัหลงั คสล. ขนาดไม่เล็ก

กว่าเสาเอ็นตลอดแนว 

2.4.11 การก่อผนงัท่ีชนกบัทอ้งพืน้โครงสรา้งอาคารซึง่อาจมีการแอ่นตวัลงมาได ้ เช่น พืน้ระบบ POST 

TENSION หรือ โครงสรา้งเหล็ก จะตอ้งเวน้ช่องว่างดา้นบนไวป้ระมาณ 2-4 ซม. แลว้เสรมิวสัดท่ีุมี

ความยึดหยุ่นตวั เช่น โฟม หรือ FIBER GLASS และหลีกเล่ียงการฉาบชนทอ้งพืน้ แต่หากจาํเป็น

ใหเ้ซาะรอ่งไวต้ามแนวรอยต่อ 

2.4.12 การวางฝังท่อสายไฟและท่อนํา้ไวก้บัผนงัสามารถใชเ้หล็กเซาะรอ่งขดุออกตามแนว หรือเคร่ือง

ตดัไฟฟ้า เป็นรอ่งแนวลกึ 2 แนว สกดัออก ทัง้นีไ้ม่ควรลกึเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนงั 

จากนัน้อดุปนูทรายใหแ้น่นเตม็ แลว้ปิดทบัดว้ยตาข่ายกวา้ง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบทบั 

2.4.13 กรณีท่ีทาํการติดตัง้ท่อรอ้ยสายไฟและท่อนํา้ไวก้่อน ใหก้่อผนงั ห่างจากแนวท่อเล็กนอ้ย แลว้อดุ

ดว้ยปนูทราย, กรณีท่ีชอ่งใหญ่กว่า 2 นิว้ ใหเ้ทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่ีขนาดเล็กใหใ้ชว้ิธี

บากกอ้น แลว้ติดทบัดว้ยลวดตาข่าย ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทาํการฉาบ 

 

2.5 การฉาบปนู  

2.5.1 การเตรียมพืน้ผิว 

ก. ใชแ้ปรงตีนํา้หรือไมก้วาดปาดเศษผงท่ีติดอยู่บนผนงัออกใหห้มด 
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ข. หากมีรอยแตกบ่ินของผนังใหอุ้ดซ่อมก่อนดว้ยปูนซ่อม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา 

จากการตดัเขา้กบัปนูก่อ  คนใหเ้ขา้กันกบันํา้ แลว้นาํไปป้ายอุดจดุท่ีตอ้งซ่อม ทิง้ไวใ้หแ้หง้

ก่อนฉาบ 1 วนั 

ค. ราดนํา้ท่ีผนงัก่อนฉาบ เช่นเดียวกบัผนงัก่อทั่วไป แต่ไม่ถึงกบัเปียกโชก 

ง. รอใหผิ้วผนงัดดูซบันํา้จนแหง้เล็กนอ้ย จึงเริ่มลงมือฉาบ 

2.6 วิธีฉาบปนู 

2.6.1 ความหนาปนูฉาบท่ีแนะนาํ 0.5-1.0 ซม. โดยทาํการฉาบเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณครึ่งหน่ึง

ของความหนาทัง้หมด 

2.6.2 เมื่อฉาบชัน้แรกแลว้ทิง้ไวใ้หผิ้วหนา้แหง้หมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการหด

ตัวของปูน ปูนท่ีฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทาํให้เกิดการย้อยตัวของปูน 

เสียเวลารอใหห้มาดนาน และเป็นสาเหตขุองการแตกรา้ว 

2.6.3 ฉาบปนูชัน้ท่ีสองใหไ้ดค้วามหนาท่ีตอ้งการปาดหนา้ใหเ้รียบรอ้ยแลว้ทิง้ไวใ้หผิ้วหนา้แหง้หมาด

มากๆ 

2.6.4 ตีนํา้ดว้ยแปรงใหท้ั่ว พอดีกบัการป่ันหนา้ กดเกรียงแรงๆ แลว้ขดัผิวหนา้ใหเ้รียบก่อนลงฟอง 

2.6.5 การฉาบปูนโดยฉาบเป็นชั้นเดียวแลว้ตีนํา้เลยนั้น ทาํไดเ้ฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน1.5 ซม. 

เท่านัน้ 

2.6.6 ขอ้แนะนาํอ่ืนๆ 

ก. หากผนงัเปียกชุ่มนํา้มากเน่ืองจากฝนตก ควรทิง้ไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า 1 สปัดาห ์

ข. ก่อนฉาบใหท้าํการติดลวดตาข่าย ตามคาํแนะนาํ เช่น มมุวงกบประต,ู หนา้ต่าง, รอยต่อเสา

คาน 

ค. ปนูฉาบ สามารถใชร้ว่มกบัเคร่ืองผสม และเคร่ืองพ่นปนูฉาบได ้

ง. ไม่ควรใชปู้นฉาบชนิดอ่ืน ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหนา้

งานเพราะมีโอกาสหลดุร่อนและแตกรา้วสงู เพราะไม่มีคุณสมบตัิยึดเหน่ียวและสารอุม้นํา้

เพียงพอ 

2.7 การทาํความสะอาด 

        ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่งท่ีเก่ียวขอ้งหลังจากการติดตัง้ดว้ยความประณีตสะอาดเรียบรอ้ย 

ปราศจากคราบนํา้ปนู คราบไคล หรือรอยเปรอะเป้ือนต่าง ๆ ก่อนขออนุมตัิตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่ง

มอบงาน 
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หมวดที ่11 

ระบบโครงคร่าวโลหะ 

Metal Stud Framing System 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยพรอ้มจดัหาวสัด ุ แรงงานท่ีชาํนาญงานโดยเฉพาะ และอปุกรณท่ี์จาํเป็น

ในการทาํระบบโครงเครา่โลหะของส่วนตา่งๆ ของอาคาร ส่วนประกอบ หรือ โครงสรา้งตามท่ีระบใุนแบบและ

รายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียด ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํการ

ติดตัง้ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ของตนตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก. แบบแปลน หรือรูปดา้นของผนงั หรือฝา้เพดาน แสดงตาํแหน่งของโครงเครา่ทกุจดุ 

ข. แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ จดุจบ การชนมมุผนงัของระบบโครงเครา่โลหะ 

ค. แบบรายละเอียดการยึดยนั หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือผนงัส่วนต่างๆ 

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ อาทิ ตาํแหน่งติดตัง้อปุกรณง์าน

ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สวิทช ์ปลัก๊ ท่อระบายนํา้ท่ีพืน้ หรือ ช่องซ่อมบาํรุง ตา่งๆเป็นตน้ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบกอ่สรา้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ฝา้เพดาน เพ่ือเตรียมโครงสรา้งสาํหรบัยึดดวงโคม หวัจา่ยระบบปรบัอากาศ และประสานงานกบังานส่วน

อ่ืน ๆ ใหท้าํงานไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

1.5 ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝา้เพดาน หรือผนงั สาํหรบัซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของอาคารใน

ภายหลงั ใหแ้ขง็แรงและเรียบรอ้ย ตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสรา้ง หรือตามความเหมาะสม 

1.4 ความสงูของฝา้เพดานใหถื้อตามระบใุนแบบแต่อาจเปล่ียนแปลงไดเ้ล็กนอ้ยตามคาํแนะนาํของผูค้วบคมุ

งาน 

2 วัสด ุ

2.1 โครงครา่วเหล็กชบุสงักะสี ใหใ้ชช้นิดเหล็กชบุสงักะสี ความหนาแผ่นเหล็กท่ีใชท้าํโครงครา่วไมต่ ํ่ากวา่ 0.50 

มม. ขนาดของโครงครา่วรูปตวัซสีาํหรบัฝา้เพดานไม่ตํ่ากวา่ 16 x 38 มม. ขนาดของโครงครา่วรูปตวัซี

สาํหรบัผนงัตอ้งมคีวามหนาไม่ตํ่ากวา่ 0.5 มม. ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. บรษิัท Vispac Co.,Ltd 

ข. บรษิัท สยามอตุสาหกรรมยิปซั่ม จาํกดั 

ค. บรษิัท ไทยผลิตภณัฑย์ปิซั่ม 
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2.2 โครงเครา่โลหะ T-BAR ในส่วนท่ีระบใุหใ้ชเ้ครา่ฝา้แบบ T-BAR ใหใ้ชว้สัดทุาํดว้ยเหล็กชบุสงักะสีเคลือบสี 

สนัโครงหลกัสงูไม่นอ้ยกว่า 38 มม ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. บรษิัท Vispac Co.,Ltd 

ข. บรษิัท สยามอตุสาหกรรมยิปซั่ม จาํกดั 

ค. บรษิัท ไทยผลิตภณัฑย์ปิซั่ม 

3 วิธีการดาํเนินงาน 

3.1 การติดตัง้โครงครา่ว 

ก. ยึดฉากรมิฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบ ใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการ 

ข. ยึดฉากเหล็กเขา้กับโครงสรา้งอาคารใหไ้ดแ้นว โดยวางระยะห่างกัน 1.20 x 1.20 ม. ดว้ยพุกเหล็ก 

∅ 6 มม. โครงเครา่โลหะสาํหรบัฝา้เพดานแบบฉาบรอยต่อ หากในแบบรูปไม่ไดร้ะบใุหต้ิดตัง้ โครง

เครา่โลหะขนาดตาราง 0.40 x 1.00 ม.โดยตลอด 

ค. ยึดปลายดา้นหน่ึงของลวดเขา้กบัฉากเหล็ก 

ง. สอดปลายอีกดา้นหน่ึงของลวดเขา้กับสปริงปรบัระดับและชุดหิว้โครง ปรบัระดับดว้ยสปริงปรับ

ระดบั หา้มยึดลวดกบัส่วนท่ีไม่ใช่โครงสรา้ง เช่น ท่อนํา้ หรือ SUPPORTของท่อแอร ์เป็นตน้ 

จ. ติดตัง้โครงครา่วบนเขา้กบัชดุหิว้โครง ทกุระยะ 1.20 ม. 

ฉ. ติดตัง้โครงคร่าวล่างเขา้กับโครงคร่าวบนดว้ยตวัล็อคโครง โดยวางแนวใหไ้ดฉ้ากกับโครงคร่าวบน 

วางโครงครา่วล่างทกุระยะ 0.40 ม. วดัจากศนูยก์ลางถึงศนูยก์ลางครา่ว 

ช. รอยต่อของเคร่าจะตอ้งสนิทและเรียบรอ้ย รอยต่อของกระเบือ้งกับผนังหรือเสา หรือตรงส่วนท่ี

เปล่ียนระดบัใหป้ฏิบตัิตามแบบขยายแบบก่อสรา้งหากไม่ระบจุะตอ้งทาํแบบขยายใหผู้ค้วบคุมงาน

อนมุตัิก่อน 

ซ. ปรบัระดบัโครงครา่วทัง้ระบบอย่างละเอียดท่ีสปรงิปรบัระดบั 

 

3.2  การติดตัง้แผ่น 

ก. ติดตัง้แผ่นยิปซั่มบอรด์ ชนิดขอบลาดเขา้กบัโครงครา่วล่าง ยดึแผ่นดว้ยสกรูเกลียวปล่อยระยะไม่

เกิน 25 ซม.  

ข. ขนัส่งหวัตะปเูกลียวใหจ้มลงในแผ่นเล็กนอ้ย บรเิวณดา้นหวัและทา้ยของแผ่นใหย้งิดว้ยสกรูห่าง 

15 ซม.  

ค. รอยต่อบรเิวณเขา้มมุของแผ่นยิบซั่มบอรด์ เช่น มมุฝา้ลดระดบั มมุผนงั และจดุหกัมมุรอยต่ออ่ืนๆ 

จะตอ้งเสรมิเหล็กฉากชบุสงักะสีทกุมมุตลอดความยาวกอ่นการฉาบปิดทบั  
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ง. เมื่อตดิตัง้แผ่นเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จึงดาํเนินการฉาบอดุหวัสกรู และติดเทปฉาบแนวรอยต่อแผ่น

ใหเ้รียบรอ้ยตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยเฉพาะบรเิวณฝา้บรรจบกบัผนงัจะตอ้งตดิเทปแลว้จึง

ฉาบรอยต่อใหเ้รียบรอ้ยเช่นกนั  

จ. ตรวจสอบความเรียบของฝา้เพดานโดยใชไ้มบ้รรทดัยาว 2.00 ม. ทาบท่ีกึ่งกลางแนว วดัท่ีปลาย

ไมบ้รรทดักบัผิวแผ่นฝา้จะตอ้งไมเ่กิน 5 มม. ทกุแนว  

ฉ. ในส่วนท่ีกาํหนดใหท้าสี ใหด้าํเนินงานตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดงานสีโดยเครง่ครดั 

ช. ฝา้ท่ีติดตัง้แลว้ จะตอ้งไดฉ้ากในแนวตัง้ และไดร้ะดบัในแนวนอน และจะตอ้งทาํความสะอาดให้

เรียบรอ้ย 
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หมวดที ่12 

งานตกแต่งผนัง 

Wall Decoration 
 

1. งานฉาบปนู 

1.1 ขอ้กาํหนดทั่วไป 

1.1.1 ผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายพรอ้มจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีชาํนาญงานโดยเฉพาะ และ

อุปกรณท่ี์จาํดป็นในการฉาบปนูของส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนประกอบ หรือ โครงสรา้งตามท่ี

ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.1.2 ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งรายละเอียด ข้อกาํหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ ข้อมูลทางเทคนิค 

ขอ้แนะนาํการติดตัง้ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับสินคา้ของตนตามท่ีผูค้วบคุมงานตอ้งการเพ่ือ

พิจารณาตรวจสอบ 

1.1.3 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดเตรียมแบบ (SHOP DRAWING) หรือแผงตัวอย่าง (MOCK UP PANEL) 

เพ่ือตรวจสอบก่อนการอนุมตัิเห็นชอบโดยผูค้วบคุมงาน โดยปูนฉาบท่ีระบุไวเ้ป็นการฉาบปนู

เรียบจะตอ้งมีพืน้ผิวท่ีเรียบสมํ่าเสมอไม่เกิดรูพรุน หรือมีเม็ดทรายท่ีมีขนาดโตกว่าท่ีกาํหนด

ปรากฏขึน้มามากเกินไป  พืน้ผิวท่ีฉาบปนูเรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งไดร้ะนาบมีความเรียบสมํ่าเสมอ

ไม่เกิดคล่ืน (WAVING) และตอ้งยึดเกาะติดแน่นกับพืน้ผิวท่ีฉาบเมื่อเคาะตรวจสอบแลว้ ไม่มี

เสียงดงัท่ีแสดงถึงการไม่ยึดเกาะของปนูฉาบกบัผนงัท่ีรองรบั 

1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องดาํเนินงานผิวฉาบปูนผนังตามลักษณะการฉาบปูน ตามท่ีกําหนดไว้โดย

เคร่งครัด ทั้งการเตรียมพืน้ผิว การฉาบปูน รวมถึงการบ่มปูนฉาบ และทิง้ไว้จนปูนฉาบแหง้ 

แข็งตัวดีแลว้ จึงทาํความสะอาด ปัดกวาดเศษปูนท่ีติดอยู่ออก แลว้ทาสีตาม หมวดท่ี 12006 

งานทาสี 

1.1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทาํ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

ก.  ตาํแหน่งของงานฉาบปนูแสดงส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ แนวเสา คาน หนา้ต่างประต ูหรือ

แนวท่อท่ีฝังอยู่ภายในผนงัฉาบ 

ข.  ตาํแหน่งติดตัง้ตะแกรงกนัแตก 

ค.  ระยะรอ่ง หรือแนวชกัรอ่งกนัการแตกรา้วทัง้หมดในการฉาบนัน้ๆ 

ง.  แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

1.2 วสัด ุ

        นอกจากระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสรา้ง ใหใ้ชว้สัดท่ีุมีคณุสมบตั ิดงันี ้
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1.2.1 ปนูซิเมนต ์ใชป้นูซเิมนตป์อรต์แลนดค์ณุภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมไทย 

มอก. 80-2517 ปนูซีเมนตผ์สม 

1.2.2 ปนูขาว/นํา้ยาผสมปนูฉาบ ใชป้นูขาวหินท่ีเผาสกุดีแลว้ ตอ้งเป็นปนูใหม่ไม่รวมตวัจบักนัเป็น

กอ้นแข็ง  

1.2.3 นํา้ยาผสมปนูฉาบ ตอ้งมีคุณภาพการยึดเกาะแน่น ลดการแตกรา้วช่วยกระจายกักฟองอากาศ 

และไม่มีส่วนผสมของ CHLORIDE ไม่กัดมือ คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน BS 4887 Mortar 

admixtures. Specification for air-entraining (plasticizing) admixtures 

1.2.4 ทราย ใชท้รายนํา้จืด สะอาดปราศจากส่ิงเจือปนในปรมิาณท่ีจะทาํใหเ้สียความแข็งแรง มีขนาด

คละกนัดงันี ้

เบอรต์ะแกรงมาตรฐานสหรฐั เปอรเ์ซ็นตส์ะสมผ่านโดยนํา้หนกั 
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1.2.5 นํา้ 

        นํา้ท่ีใชผ้สมปูนฉาบ ตอ้งเป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากส่ิงเจือปนจาํพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และ

สารอินทรียต์่าง ๆ ในปริมาณท่ีจะทาํใหป้นูก่อเสียความแข็งแรง  การใชน้ํา้ยาผสมปนูฉาบตอ้งทาํตาม

กรรมวิธีของบรษิัทผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 

1.2.6 ปนูซีเมนต ์ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. ตราชา้ง ของบรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั 

ข. ตราพญานาคสีเขียว ของบรษิัท ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั 

1.2.7 ปนูฉาบสาํเรจ็รูป ตามมาตรฐานการใชง้าน ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง   

ก. ตราเสือคู่ ของบรษิัท ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 

ข. ตรา TPI ของบรษิัท ที พี ไอ โพลีน จาํกดั 

ค. ตรา ดาว ของบรษิัท เรมิเทค จาํกดั 

1.2.8 นํา้ยาผสมปนูฉาบ ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. ตรา Sikalite ขอวบรษิัท Sika จาํกดั 
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1.2.9 เซีย้ม PVC สาํเรจ็รูป ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง  

ก. บรษิัท ปนูซิเมนตไ์ทย จาํกดั 

1.3 วิธีการดาํเนินงาน 

1.3.1 การเตรียมผิวท่ีรบัปูนฉาบ ผิวท่ีจะรบัปูนฉาบตอ้งเสร็จแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 วัน และตอ้งสะอาด 

ปราศจากฝุ่ นละออง นํา้มนั เศษ ปนู หรือส่ิงใด ๆ  ท่ีจะทาํใหแ้รงยึดเหน่ียวระหว่างผิวท่ีจะรบัปนู

ฉาบเสียไป ผิวคอนกรีตบางส่วนซึ่งเรียบเกินไป เน่ืองจากไมแ้บบเรียบตอ้งทาํใหข้รุขระดว้ยการ

กะเทาะผิว ขัดผิว หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงาน ก่อนฉาบปูนตอ้ง

ตรวจดแูนวของผิวท่ีจะรบัปนูฉาบว่าตรงตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ถา้ปรากฏว่าผิดแนวไปเกิน 2.5 

ซม. ตอ้งเสรมิดว้ยตะแกรงลวดยึดติดกบัผิวดว้ยตะปแูลว้แต่งใหต้รงแนวดว้ยปนูฉาบ 

1.3.2 การผสมปนูฉาบใหใ้ชส่้วนผสมของปนูฉาบ ดงันี ้

   ปนูซิเมนต ์ 1 ส่วน 

   ปนูขาว  ¼ ส่วน  สาํหรบัปนูฉาบภายใน 

   1/10 ส่วน  สาํหรบัปนูฉาบภายนอก 

    หรือนํา้ยาผสมปนูฉาบ ใหใ้ชอ้ตัราส่วนตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนดไว ้(กรณีระบใุหใ้ช)้ 

   ทราย  3 ส่วน 

   นํา้  พอประมาณ 

1.3.3 การฉาบปนู การฉาบปนูโดยทั่วไป ใหฉ้าบ 2 ชัน้ ชัน้แรกหนาประมาณ 1 ซม. ชัน้ท่ีสองหนา

ประมาณ 1 ½ ซม.  ผูร้บัเหมาอาจฉาบสามชัน้ได ้ การฉาบแต่ละครัง้อยา่เติมนํา้ซ ํา้อีกใน

ส่วนผสมอนัเดียวกนัและควรกระทาํภายใน 45 นาที หลงัการผสม และหา้มนาํปนูฉาบท่ีผสม

นานกวา่ 2 ชม. มาใชง้าน กรรมวธีิในการฉาบสองชัน้ใหป้ฎิบตัิ ดงันี ้

1.3.3.1 ฉาบชัน้แรก ก่อนการฉาบปนูตอ้งพรมนํา้ใหผิ้วท่ีจะรบัปนูฉาบมีความชืน้สมํ่าเสมอ แต่

ไม่ถึงกบัโชกเพ่ือว่าผนงัเหล่านัน้จะไดไ้ม่แยง่นํา้จากปนูฉาบ และตอ้งรอใหน้ํา้ท่ีผิว

ระเหยออกหมดก่อนแลว้จึงฉาบปนูชัน้แรก การฉาบตอ้งกดใหแ้น่นเพ่ือใหเ้กิดแรงยึด

เหน่ียวระหว่างผิวรบัปนูฉาบและปนูฉาบมากท่ีสดุ ผิวของปนูฉาบชัน้แรกตอ้งทาํให้

หยาบและขรุขระเล็กนอ้ย โดยการใชแ้ปรงหรือไมก้วาดไลผิ้วตามแนวนอนในระหว่าง

ท่ีปนูฉาบยงัไม่แขง็ตวั หลงัจากฉาบแลว้ใหบ่้มโดยการพรมนํา้ใหช้ืน้อยู่ตลอดเวลา 48 

ชม. เสรจ็แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั ก่อนท่ีจะลงมือฉาบชัน้ท่ีสอง การฉาบครัง้

แรกนีใ้หม้คีวามหนาไมเ่กิน 10 มม. 

1.3.3.2 ฉาบชัน้ท่ีสอง ก่อนฉาบตอ้งทาํความสะอาดและพรมนํา้ใหผิ้วของปนูฉาบชัน้แรกมี

ความชืน้สมํ่าเสมอ แต่ไม่ถงึกบัโชก เพ่ือวา่ผนงัเหล่านัน้จะไดไ้ม่แย่งนํา้จากปนูฉาบ 

หลงัจากปนูฉาบชัน้สองเริม่แขง็ตวั ใหบ่้มดว้ยการพรมหรือฉีดนํา้เป็นฝอยเป็นระยะ ๆ 
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วนัละประมาณ 4 – 5 ครัง้  เพ่ือรกัษาความชืน้ไวไ้ม่นอ้ยกว่า  6 วนั และป้องกนัการ

แตกรา้ว  ขณะฉาบควรมีการป้องกนัแดด ลม ซึง่ทาํใหน้ํา้ระเหยเรว็เกินไป และควรมี

การทาํระดบัไวเ้ป็นจดุๆ ทั่วผนงัเพ่ือใหก้ารฉาบง่ายและรวดเรว็ขึน้ ระยะของปุ่ มระดบั

ควรห่างกนัไม่เกิน 2 เมตร เมื่อฉาบเสรจ็ ควรใชฟ้องนํา้ชบุนํา้ และกวดผิวท่ีท่ีหมาด

สนิทแลว้ใหด้สูวยงาม สาํหรบัการจบัเหล่ียม เสา คาน ใหใ้ชป้นูเค็มรองพืน้ไวช้ัน้หน่ึง

ก่อน อตัราส่วนปนูทราย 1:3 การใชเ้ซีย้มสาํรจ็รูป PVC สามารถกระทาํไดโ้ดยใหผู้้

รบัจา้งเสนอวสัดแุละแสดงตาํแหน่งท่ีจะตดิตัง้ขออนมุตัจิากผูค้วบคมุงานก่อน การ

ฉาบปนูบรเิวณดงัต่อไปนี ้จะตอ้งติดตัง้ลวดตาขา่ย เพ่ือช่วยในการยึดผิวปนูฉาบ 

- แนวท่ีผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสรา้ง อาทิ เสา หรือคาน 

- ทกุมมุของขอบวงกบประตแูละหนา้ต่าง 

- แนวท่อท่ีมีขนาดใหญ่เท่าหรือเกือบเท่าความหนาของผนงัก่ออิฐ 

1.3.4 การบ่มผิวปูนฉาบการบ่มผิว จะตอ้งบ่มภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละชั้น ใหม้ีความชืน้อยู่

ตลอดเวลา ด้วยการใช้นํ้าพ่นเป็นละออง และพยายามหาทางป้องกัน หลีกเล่ียงไม่ให้ถูก

แสงแดดโดยตรง หรือมีลมพดัจดั  การบ่มผิวนี ้ใหผู้ร้บัจา้งถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งใหก้ารดูแล

เป็นพิเศษ 

1.3.5 ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) ใหท้าํ CONTROL JOINTS ในปูนฉาบตามตาํแหน่งท่ีระบุ

ไวใ้นแบบ แต่หากไม่มีระบใุนแบบ ใหเ้ซาะรอ่งขนาดกวา้ง 1 ซม. ลกึถึงผิวท่ีรองรบัปนูฉาบ 

1.3.6 การทาํความสะอาด ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่งท่ีเก่ียวขอ้งหลังจากการติดตัง้ ดว้ย

ความประณีตสะอาด เรียบรอ้ย ปราศจากคราบนํา้ปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเป้ือนต่าง ๆ  

ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

1.3.7 การซ่อมแซม ผิวปนูฉาบจะตอ้งแน่นตลอดผิว ท่ีใดมีเสียงเคาะดงัโปรง่หรือมีรอยแตกรา้วจะตอ้ง

ทาํการซ่อมแซม โดยสกดัออกเป็นบรเิวณรอบรอยรา้วหรือบรเิวณดงัโปรง่นัน้ไม่นอ้ยกวา่ 10 ซม. 

ทาํความสะอาดรดนํา้พอประมาณแลว้จึงฉาบซ่อมแซม  โดยผสมนํา้ยาประเภท BONDING 

AGENT เช่น HIFLEX หรือท่ีเสนอและไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน ผิวของปนูฉาบใหม่กับ

ปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนือ้เดียวกนั 

        ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกรา้วท่ีผิวปนูฉาบแต่ไม่แตกร่อน ใหต้ดัร่องใหล้ึกโดยใช ้FIBER แลว้

ฉีดอดุดว้ย PAINTABLE SILICONE ของ GE หรือเทียบเท่า 

               ในกรณีท่ีมีการซ่อมแซมงานคอนกรีตเก่ียวกบัโครงสรา้งโดยวิธีฉาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการ

ซ่อมแซมส่วนนั้นตามคาํสั่งของผูค้วบคุมงานหรือวิศวกรผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงานหรือวิศวกร

ผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้าํหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใชว้สัด ุผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ

เสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทัง้หมด 
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2 งานกรุกระเบือ้งเซรามิค 

2.1 ขอ้กาํหนดทั่งไป 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณอ่ื์นๆท่ีจาํเป็นในการกรุกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบรูปและ

รายการ  รวมถงึการทาํความสะอาดป้องกนัมใิหส่้วนท่ีทาํการตกแต่งแลว้ชาํรุดเสียหาย 

2.2 วสัด ุ

        กระเบือ้งเกรด A ชนิดและสีตามระบุในแบบก่อสรา้งใหใ้ชผ้ลิตภัณฑ ์COTTO ,WDC, Thai Soung หรือ

คณุภาพเทียบเท่า  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

2.3 ตวัอย่าง 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างกระเบือ้งใหผู้ค้วบคมุงานคดัเลือกคณุภาพก่อนจึงจะทาํการสั่งซือ้ 

2.4  การกรุ 

2.4.1  การกรุภายในอาคาร 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งฉาบปนูทรายหยาบ  อตัราส่วน 1:2 ใหไ้ดร้ะดบัเสียก่อน  เมื่อผิวปนูฉาบเริ่มเซ็ต

ตวั ใหก้รุกระเบือ้งไดเ้ลย  การกรุใหก้รุทีละแผ่น  แผ่นกระเบือ้งจะตอ้งแน่นไม่เป็นโพรงเมื่อกรุ

เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้กรณีท่ีเป็นโพรงจะตอ้งรือ้ออกและกรุใหม ่กระเบือ้งท่ีกรุเสรจ็แลว้จะตอ้งเรียบ

ไดแ้นวและระดับส่วนท่ีชนกับผนังหรือขอบต่างๆจะตอ้งตัดใหเ้รียบรอ้ยสมํ่าเสมอพืน้ท่ีท่ีกรุ

กระเบือ้งแลว้จะตอ้งทิง้ใหแ้หง้ โดยไม่ถูกกระทบกระเทือน หรือรบันํา้หนกัเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

จึงลา้งทาํความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบือ้งดว้ยกาวยาแนวหรือซีเมนตข์าวผสมสี หรือ

ตามคาํสั่งของผูค้วบคมุงาน 

2.5 การทาํความสะอาด          

 ภายหลังกรุกระเบือ้ง  ปูกระเบือ้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดคราบปูนท่ีติดบนแผ่น

กระเบือ้งใหห้มด  แลว้ขดัดว้ย WAX 2 ครัง้ 

 

3  กรุกระเบือ้งพอรช์เลน (Porcelain Tile) 

3.1 ขอบเขตของงาน 

        งานกระเบีย้งพอรช์เลน ตามท่ีระบุไว้ในแบบก่อสรา้งทั้งหมด ผู้จ้างจะตอ้งจัดทาํแบบก่อสรา้งจริง 

(Shop Drawing) พรอ้มกบัตวัอย่างวสัดแุละเอกสารแสดงคณุสมบตัิต่าง ๆ ของวสัดรุวมไปถึงรายละเอียดใน

การติดตัง้ตามแบบก่อสรา้งจรงิ เพ่ือการตรวจสอบและขออนมุตัิจากทางผูอ้อกแบบ 

3.2 วสัด ุ

3.2.1 ใหใ้ชก้ระเบือ้งพอรช์เลนของบรษิัท เวสเทิรน์ เตคอร ์คอรเ์ปอเรชั่นจาํกดั หรือคณุภาพเทียบเท่า 

3.2.2 เป็นกระเบือ้งพอรเ์ลน ชนิด MATT (ผิวดา้น) และคละลวดลาย (Random)โดยมีค่ากนัล่ืน  

(R-Rating) อยู่ท่ีระดบั 9 

3.2.3 เป็นวสัดท่ีุผลิตจากดินผสมหินและทรายธรรมชาตินาํมาอดัรวมกนัและผสมสารเคมีแลว้นาํไปเผา    

ดว้ยอณุภมูิสงูกว่า 1200 องศาเซลเซียส 
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3.2.4 เป็นวัสดุประเภทขึน้รูปดว้ยวิธีอัดแห้งเป็นแบบพืน้ปูภายนอก แบบพืน้ปูภายนอก แบบกรุผนัง

ภายใน และแบบกรุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 มีความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาว

สงูสดุ 60 เซนติเมตร (Working Size  30 x 60 cm) 

3.2.5 เป็นวสัดท่ีุไดร้บัมาตรฐาน มอก.และเป็นกระเบือ้งเกรดดี 

3.2.6 มีค่าอตัราการดดูซมึนํา้ (Water Absorption) อยู่ในกลุ่มดดูซมึนํา้ต ํ่า กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ 

3.2.7  มีค่าความโก่งตวัไม่เกิน 0.30% ของความยาวแผ่น 

3.2.8 มีลกัษณะไม่บ่ิน ไม่มีตาํหนิ ไม่แตกหกั ไม่บิดโก่ง ของตรงไดฉ้าก 

 

3.3  การติดตัง้ 

        ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบก่อสรา้ง (Shop Drawing) เพ่ือแสดงถึงแนวการวางกระเบือ้งและรอยต่อของ

กระเบือ้ง ปนูและวสัดท่ีุใชใ้นการติดตัง้ตอ้งมีคณุภาพท่ีดไีดม้าตรฐาน ติดตัง้ออกมาแลว้ตอ้งไดผิ้วหนา้และสี

กระเบือ้งทัง้หมดตอ้งเรียบสมํ่าเสมอเป็นระนาบเดียวกนัทัง้ผืนไม่มีสะดดุสวยงาม ไม่มีรอยสกึ รอยข่วน หรือ

รอยปนู 

3.4 การบาํรุงรกัษา 

            การบาํรุงรักษาประจาํวัน ใหใ้ช้ผ้าม็อบแห้งดันฝุ่ นหรือใช้ผ้าชุบนํา้หมาด ๆ ถูให้ทั่วบริเวณ การ

บาํรุงรกัษาในกรณีใชง้านหนกัหรือมีคราบสกปรกมาก ๆ ใหใ้ชน้ํา้สะอาดผสมนํา้ยาทาํความสะอาดพืน้ท่ีมี

ค่าเป็นกลาง แลว้ขดัดว้ยแผ่นใยขดัแบบขดัละเอียดใหท้ั่วพืน้ท่ีแลว้จึงลา้งดว้ยนํา้สะอาดและเช็ดใหแ้หง้ 

 

4 งานกระจก 

4.1 ขอ้กาํหนดทั่วไป 

4.1.1 ใหใ้ชก้ระจกท่ีผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ FLOAT GLASS นอกจากจะระบเุป็น

อย่างอ่ืน 

4.1.2 กระจกท่ีใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี ผิวเรียบสมํ่าเสมอตลอดทัง้แผ่น ปราศจากริว้รอยขีดขว่น ไม่

หลอกตา หรือฝา้มวั 

4.1.3 กระจกท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นกระจกใส กระจกตดัแสง หรืออ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง และ

จะตอ้งมีการแต่งลบมมุใหเ้รียบรอ้ย มีขนาด และความหนาตามท่ีตอ้งการ 

4.1.4 ความหนาของกระจก ใหใ้ชค้วามหนาของกระจกดงันี ้

ก. สาํหรบัหนา้ต่างโดยทั่วไป                  6 มม. 

ข. สาํหรบัประต ู                                  6 มม. 

ค. สาํหรบักระจกติดตาย                        6 มม. 

ง. สาํหรบักระจกติดตาย ท่ีมีขนาดกวา้งเกินกวา่ 1.50 ม. 8 มม. 

จ. สาํหรบักระจกบานเกล็ด                    5 มม. 
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ฉ. สาํหรบักระจกประตหูรือหนา้ตา่งท่ีมีการเจียรขอบ  8 มม. 

ช. สาํหรบักระจกหลงัคา SKY-LIGHT ตอ้งใชก้ระจกนิรภยัชนิด อดัซอ้น 2 ชัน้ 

(LAMINATED GLASS) ความหนาไม่นอ้ยกว่า   8 มม. 

4.2 รายการอา้งอิง 

4.2.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  880-2547 กระจกโฟลตใส 

4.2.2 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  965-2537 กระจกสาํหรบัอาคาร : กระจกนิรภยัเทมเปอร ์

4.2.3 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  1222-2539 กระจกสาํหรบัอาคาร : กระจกนิรภยัหลายชัน้ 

4.2.4 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  1345-2539 กระจกแผ่นสีตดัแสง 

        กระจกท่ีใช้มีกระจกเงา กระจกเงาใสหนา 6 มม. ตามระบุในแบบ โดยให้ใชก้ระจกของบริษัท ไทย-

เยอรมนั หรือเทียบเท่า โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างแก่ผูอ้อกแบบก่อนทาํการติดตัง้ กระจกทัง้หมดตอ้งไม่

เป็นฝ้า รอยคล่ืนหลอกตา หรือมีรอยกะเทาะใดๆ ทาํการติดตัง้แผ่นกระจกบนแผ่นไมอ้ดัหรือแผ่น MDF ความ

หนาตามระบุในแบบ ดว้ยกาว EPOXY ซึ่งมีคุณภาพพิเศษในการยึดแผ่นกระจก ขอบกระจกเงาทั้งหมดตอ้ง

เจียระไน และใชสี้ทาขอบ ความหนาโดยรอบใหเ้รียบรอ้ยก่อนติดตัง้ เมื่อติดตัง้เสร็จระดบัผิวกระจกทุกแผ่น

จะตอ้งดูเรียบสมํ่าเสมอเท่ากันหมด หากผนงัหรืองานใดใดท่ีตอ้งต่อกระจก ใหก้าํหนดแนวรอยต่อท่ีตาํแหน่ง

กึ่งกลางกระจก หรือประมาณ 3 ใน 4 ของความสงูผนงันัน้ๆ หรือตามท่ีระบุไวใ้นแบบ แนวรอยติดแผ่นจะตอ้ง

ไดแ้นวตรงทัง้ทางตัง้ และทางนอนผิวกระจกตอ้งสะอาดเรียบรอ้ย ไม่มีตาํหนิหรือเสียหายใดๆ ขอบทัง้หมดตอ้ง

เจียระไนใหเ้รียบรอ้ยก่อนติดตัง้ การต่อกระจกเงาใหต้่อใหส้นิทโดยกาวท่ีใชต้อ้งคุณสมบัติพิเศษในการยึด

กระจก เช่น EPOXY หรือ กาวยาง 

 

5 แผ่นคลิสตลับอรด์ โพลเีมอรเ์กรดออปตคิอล  

        แผ่นคลิสตลับอรด์ สาํหรบังานตกแต่งพืน้ผิวมีลกัษณะมนัแวววาวสะทอ้งเงา มี 2 เลเยอรช์ัน้บนเนือ้ครสิตลัใสและชัน้

ล่างเนือ้สี ผลิตจากโรงงานเป็นชิน้เดียวกนั แกร่งกว่ากระจก 25 เท่า นํา้หนกัเบากว่ากระจก ½ เท่า ทนอุณภูมิระยะสัน้ได ้

95oC ต่อเน่ืองได ้77 oC  ระดับค่าความเงามากกว่า80% ตามstandard AS/NZS 1580.602 ไดร้ับมาตรฐานการทนไฟ 

Flame Spread ASTM E84 ระดบั 130 , Australia BCA 2006 –AS/nzs13837:1998 Rating 4, Europe EN13501 Class 

E. สามารถทนสารเคมี  Keorene , Acetone, 10% Citric Acid  

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง  

ก. บรษิัท เฟิรส์ชีท จาํกดั 

ข. บรษิัท วิคซ ์อินทีเรียส ์จาํกดั 

ค. บรษิัท พอรท์ 09 จาํกดั หรือคณุภาพเทียบเท่า 
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6 แผ่นโพลี่คารบ์อเนต (Honey Comb)  

        ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง  

ก. บรษิัท Vispac Co.,Ltd จาํกดั 

ข. บรษิัทแอมพิไลท ์ไฟเบอรก์ลาส(ประเทศไทยจาํกดั) หรือเทียบเท่า 

6.1 คณุลกัษณะของแผ่นโพลีคารบ์อเนต หนา 10mm 

6.1.1 จาํนวนชัน้ของผนงั  4 ชัน้ เพ่ือการกระจายแสง 

6.1.2 ค่าการนาํพาความรอ้น (k) 2.11 W/m2°C  

6.1.3 นํา้หนกั  2.66 ก.ก./ตร.ม. 

6.1.4 การยึดตวั   0.065 mm/m ºC  

6.1.5 ค่า Moment of Inertia รวมสนัลอน  6.30x104mm4/m  

6.1.6 รศัมีการดดัโคง้ตํ่าสดุ   2.7  เมตร 

6.1.7 คณุสมบตัิทางดา้นแสงเป็นดงันี:้ 

สี Clear Ice Opal Bronze Blue Green Grey Reflective 

แสงสีขาวท่ีผ่านได ้ 71% 60% 35% 25% 50% 60% 30% 20% 

Solar Heat 

Gain Coefficient 
0.61 0.57 0.42 0.37 0.60 0.55 0.44 0.28 

 

6.2 ระบบการติดตัง้ 

Danpalon เป็นแผ่น POLYCARBONATE ท่ีมีระบบติดตัง้แบบ U-GLAZING สามารถดดัโคง้ไดด้ีมีนํา้หนกั

เบาผสมสารป้องกนัแสงอตุตรา้ไวโอเลตลงในเนือ้วสัดเุพ่ือเพ่ิมอายกุารใชง้าน ตวัแผ่นกวา้ง 0.60 เมตร หรือ 

1.04 เมตร โดยมีขา้งแผ่นเป็นลักษณะพับขึน้เป็นขอบ เขีย้วทั้ง 2 ดา้น เพ่ือใหแ้ผ่นเป็นรูปตัว U อุปกรณ์

ประกอบแผ่นเป็นรูปตวั U ควํ่ายึดเขีย้วทัง้ 2 แผ่นไวเ้พ่ือกันนํา้รั่วและรองรบัการขยายตวัจากสภาพอากาศ

ไดด้ ี
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6.3 การติดตัง้ 

        ใหต้ิดตัง้บนโครงสรา้งท่ีมคีวามแข็งแรงตามหลกัวศิวกรรม ซึ่งความลาดเอียงไม่นอ้ยกว่า 5° และโครงสรา้ง

สามารถปรบัลดไดต้ามความเหมาะสมของหนา้งาน โดยใหจ้ดัทาํ Shop Drawing เพ่ือขออนมุตัิการเปล่ียนแปลง

จากผูอ้อกแบบและผูค้วบคมุงานก่อน การตดิตัง้แผ่น Danpalon ชนิดโปรง่แสง จะติดตัง้บนแปโดยการยดึ 

Stainless Steel Fastener ดว้ย Self tapping screw  เพ่ือยึดแผ่น Danpalon บรเิวณเขีย้วของแผ่นทัง้สองท่ีมา

ชนกนั แลว้ใชอ้ปุกรณ ์ครอบรูปตวัย ูทาํจาก  Polycarbonate  กดยึดลงหรือตอกดว้ยคอ้นยาง ลกัษณะการยดึโดย

กรรมวิธีดงักล่าว จะไม่มกีารเจาะและยึดน็อตลงโดยตรงลงบนแผ่น Danpalon เพ่ือประโยชนใ์นการขยายและหด

ตวัของวสัดเุมื่ออณุหภมูิเปล่ียนแปลง โดยระยะห่างของแปขึน้อยูก่บัความหนาของแผ่น Polycarbonate 

 

 

 

 

 

 

6.4 คณุสมบตัิของวสัด ุDanpalon 

6.4.1 หลงัจาก  10 ปีท่ีตากแดด การกระจายแสงตอ้งไม่ลดนอ้ยกว่า 6 % ตาม  ASTM D1003  

6.4.2 ความเขม้ของสีบนแผ่น POLYCARBONATE จะเปล่ียนไม่นอ้ยกว่า  3 UNITS DELTA Eตาม  ASTM 

D2244 (หลงัจากการทดสอบมากกวา่  60 เดือน ภายใตแ้สงอาทิตย)์ 

6.4.3 ทดสอบแผ่น POLYCARBONATE ท่ีอณุหภมู ิ300 องศาฟาเรนไฮน ์ เป็นเวลา 25 นาที พบว่าผิวทัง้

ภายในและภายนอกแผ่นจะไมม่ดืมากกวา่  0 UNITS DELTA L ตาม ASTM D2224 คา่ดชันีความ

เหลือง  (YELLOWING INDEX) ตาม  ASTM D1925 มคี่าเป็น 0 UNITS และการกระจายแสง (LIGHT 

TRASMISSION)  ตาม  ASTM D1003  มีค่า 0% 

6.4.4 ผ่านการทดสอบการทนต่อความเขม้ขน้ของแสงอาทิตยท่ี์ 56,000 MJ/M2 ปรมิาณรงัสี UV. ท่ี 1,540 

MJ/M2  ซึ่งทดลองท่ี Arizona, U.S.A. ตามมาตรฐาน ASTM D43 64-84 

 

6.5 อตัราการติดไฟ 

6.5.1 แผ่น Danpalon เป็นพลาสติกท่ีไดร้บัการยอมรบัถงึการกระจายของเปลวไฟในระดบั  CC1 ของ  

ASTM D635  แสดงถงึอตัราการเผาไหม ้หรือนอ้ยกว่า มีไมเ่กิน 1”  ตามมาตรฐานของประเทศฝรั่งเศส 

ชัน้ M1 –M2 และตามมาตรฐานของประเทศเยอรมนั   DIN 4102 ชัน้ B1, B2 

6.5.2 แผ่น POLYCARBONATE มีอตัราความหนาแน่นควนัท่ี  54 %  ตามมาตรฐาน ASTM D2843 
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6.5.3 แผ่น POLYCARBONATE จะเกดิการตดิไฟ ณ อณุหภมูิท่ี  1058 องศาฟาเรนไฮน ์  (570 °C) ตาม

มาตรฐาน ASTM 1929-3 

 

6.6 การทนต่อแรงกระทบ (IMPACT RESISTANCE) 

6.6.1 แผ่น POLYCARBONATE จะทนต่อแรงกระทบไดถ้งึ 200 ฟตุ.ปอนดต์ามมาตรฐาน SPI 

6.6.2 สามารถรองรบัการตกกระทบลกูเห็บขนาด 25 มม. ท่ีความเรว็ 21m/Sec ไดต้ามมาตรฐาน ASTM E-

822-81 

6.7 การแทรกซมึของอากาศ  (AIR INFILTRATION) 

        การแทรกซมึของอากาศจะเป็น  0.042 SCFM/ฟตุ  สาํหรบัการติดตัง้แผ่น  POLYCARBONATE  ในระบบ

DRY-GLAZE JOINT  ท่ีการทดสอบความดนั  15 PSF ตามมาตรฐาน  ASTM E-283 

6.8 การแทรกซมึของนํา้  (WATER PENETTRATION) 

        สาํหรบัการติดตัง้ แผ่น  POLYCARBONATE ในระบบ  DRY-GLAZE JOINT มีค่าเป็นศนูยต์ามมาตรฐาน  

ASTME-331  ท่ีการทดสอบความดนั  15 PSF 

6.9 จดุทนความรอ้น  (VICATSOFTENING TEMPERATURE) 142 องศาเซลเซียส ตามมาตาฐาน DIN 53460 

และ ISO 306 VST/B 

6.10  สภาพอณุหภมูิท่ีใชง้านโดยปกต ิ (LONG SERVICE TEMPERATURE) ท่ี –40 ถงึ 120 องศาเซลเซียส 

6.11 การยืดหดตวัตามสภาพแวดลอ้ม วสัดยุืดหดตวัตามแนว ท่ี 0.065 mm/m°C 

6.12  การดแูลรกัษา 

6.12.1 หากตอ้งการต่อเติม หรือการกระทาํใดๆอนัซึง่มีผลทาํใหแ้ผ่น Polycarbonate อาจไดร้บัความ

เสียหาย ควรจดัเตรียมวสัดมุาป้องกนัแผ่น Polycarbonate เสียก่อน เพ่ือไม่ใหเ้กดิความเสียหาย

ตามมา 

6.12.2 สาเหตทุาํใหส่ิ้งของ  คราบปนูซเีมนต ์  สะเก็ดไฟจากการเชื่อม  สารเคมตี่างๆ ตกลงมาทาํความ

เสียหายแก่แผ่น Polycarbonate  

6.13  การทาํความสะอาด 

6.13.1 ใชน้ํา้ฉีดส่ิงสกปรก  เช่น ฝุ่ น เศษใบไม ้ 

6.13.2 หากมคีราบอาจใชน้ํา้สบูอ่ยา่งอ่อนใชร้ว่มกบัผา้สะอาดในการลา้ง โดยตอ้งระมดัระวงัการเกดิรอย

ขีดข่วน 

6.14  การรบัประกนัผลงาน 

6.14.1 ผูร้บัจา้งตอ้งออกหนงัสือรบัประกนัวสัดแุละรบัประกนัการติดตัง้คณุภาพของวสัดแุละการติดตัง้

จากผูผ้ลิต หรือตวัแทนผูน้าํเขา้ในประเทศไทยหลงัจากตดิตัง้และตอ้งแขง็แรงมั่นคง 

6.14.2 บรษิัทจะรบัประกนัเฉพาะคณุภาพของวสัด ุ คือสีไม่เหลือง หรือเปล่ียนสภาพจะยงัคงรกัษา

คณุสมบตัิในดา้นการส่องผ่านของแสงไดด้ตีลอดระยะเวลา 10 ปี 

จบหมวดท่ี 12 
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หมวดที ่13 

ระบบกันซึม 

FLUID APPIED WATERPROOFING 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 
1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายพรอ้มจดัหาวัสดุ แรงงานท่ีชาํนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณท่ี์จาํเป็นใน

การทาํระบบกันซึมของส่วนต่างๆ ของอาคาร ส่วนประกอบ หรือ โครงสรา้งตามท่ีระบุในแบบและรายการ

ประกอบแบบ 
1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียด ขอ้กาํหนดคุณสมบตัิของผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํการติดตัง้ 

และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ของตนตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก. อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของหลงัคาและรางนํา้แต่ละส่วน 

ข. แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ จดุจบของระบบกนัซมึแต่ละส่วน 

ค. การติดตัง้บรเิวณรอยต่อของอาคาร (ถา้มี) 

ง. การทาํ Flashing ในแต่ละแห่ง 

จ. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

2 วัสดุ 

        ระบบกันซึมสาํหรบัพืน้หอ้งนํา้ พืน้ระเบียง พืน้กระถางตน้ไม ้พืน้ชั้นล่าง พืน้ท่ีติดผิวดินทั้งหมด และส่วน

อ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ ใหใ้ชว้สัดุกันซึมชนิดซีเมนตเ์บส  เป็นการนาํผงปนูกันซึมมา

ผสมกับนํา้ยาตามอัตราส่วนท่ีกาํหนด แลว้ทาลงบนพืน้ผิวคอนกรีตดว้ยแปรงหรือลูกกลิง้ตามความหนาท่ี

เหมาะสม แลว้ทาลงบนพืน้ผิวคอนกรีตดว้ยแปรงหรือลูกกลิง้ตามความหนาท่ีเหมาะสม วัสดุกันซึมประเภท

ซีเมนตเ์บสจะมีส่วนผสมของ Polymer ดว้ยทาํใหม้ีความยืดหยุน่ หากเกิดการสั่นสะเทือนของพืน้ เนือ้วสัดกุนัซมึ

จะไม่แตกเปราะง่าย 

 

3 วิธีการดาํเนินงาน 

3.1 การติดตัง้ระบบกนัซมึสาํหรบัหลงัคาและรางนํา้คอนกรีตเสรมิเหล็ก 

ก. การติดตัง้ระบบกันซึมใหด้าํเนินการโดยช่างผูช้าํนาญงานโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถแสดงผลงานและ

ใบรบัรองผลงานท่ีผ่านมาได ้

ข. การติดตัง้ระบบกันซึมจะตอ้งทาํบนผิวท่ีสะอาดปราศจากฝุ่ นผง คราบนํา้มนั และงานระบบต่างๆ 

(ถา้มี) ติดตัง้เสรจ็เรียบรอ้ยและไดร้บัการตรวจพิจารณาจากผูค้วบคมุงานแลว้ 

ค. บริเวณขอบมมุท่ีทาํระบบกันซึม จะตอ้งไดร้บัการทาํมมุเอียงขนาด 5x5 ซม. ไวล่้วงหนา้ในขณะเท

คอนกรีต และ้ให้ทาํสูงขึน้ตามแนวขอบผนังอย่างน้อย 20 ซม. ซ่อนปลายระบบกันซึมในร่องท่ี

เตรียมไวอ้ดุดว้ยวสัดอุดุยาแนวใหเ้รียบรอ้ย 
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ง. ในกรณีไม่สามารถซ่อนปลายแผ่นกันซึมได ้จะตอ้งทาํ Flashing ป้องหันปลายแผ่นกันซึม โดยใช้

แผ่นอลมูิเนียม หนาไม่นอ้ยกว่า 2.0 มม. พบัตามความเหมาะสมกบัการใชง้าน อดุแนวใหเ้รียบรอ้ย 

จ. รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีไม่ได่กล่าวถงึใหเ้ป็นไปตามกรรมวิธีของผูผ้ลิต และไดร้บัการพิจารณาเห็นชอบ

จากผูค้วบคมุงานแลว้ 

 

3.2 การติดตัง้ระบบกนัซมึภายในหอ้งใตด้ิน ถงัเก็บนํา้ใตด้ิน บ่อนํา้ สระว่ายนํา้ และกระถางตน้ไม ้

         ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระบบทากันซมึทัง้พืน้ และผนงัภายใน ตามมาตรฐานการใชง้าน (ถงัเก็บนํา้ใตด้ิน ใหท้า

ทัง้ 6 ดา้น) โดยทาอย่างนอ้ย 2 ชัน้ หลงัจากนัน้จึงทาํการบวุสัดกุรุผิวตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบและรายการ

ประกอบแบบ โดยผู้รับจ้างจะตอ้งทาํระบบกันซึมตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และดาํเนินการตาม

มาตรฐานผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 

3.3 การติดตัง้ระบบกนัซมึพืน้ชัน้ล่างภายในทัง้หมด ระเบียง และหอ้งนํา้ 

       ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระบบทากันซมึพืน้ส่วนต่างๆ ตามมาตรฐานการใชง้าน ก่อนทาํการเทปนูทราบปรบัระดบั 

หลงัจากนัน้จึงทาํการปวูสัดพืุน้ตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ

ระบบกนัซมึตามท่ีระบใุนรายละเอียดผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการตามมาตรฐานผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 

3.4 การทดสอบ 

        ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการทดสอบการรั่วซมึของโครงสรา้งคสล.ก่อนทาํกนัซึม โดยการขงันํา้สงูประมาณ 7.5 ซม. 

ทิง้ไวเ้ป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 72 ชม. ถา้เกิดการรั่วซมึใหท้าํการซ่อมแซมแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ยแลว้ทาํการทดสอบซํา้จนไม่

เกิดการรั่วซมึ แลว้จึงทาํระบบกนัซมึได ้

3.5 การรบัประกนั 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกในรบัประกันผลงานทั้งดา้นคุณภาพวสัดุ และคุณภาพในการติดตัง้ว่าจะไม่เกิดการ

รั่วซมึเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า 5 ปี ถา้เกิดปัญหาการรั่วซมึขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรือจดัทาํใหใ้หม่จนใช้

งานไดด้ี โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้หมด 
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ประตูเหล็ก 

STEEL DOORS AND FRAMES 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

        บานประตูเหล็กและวงกบเหล็กท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบก่อสรา้งทัง้หมด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุุปกรณ ์แรงงาน 

การประสานงานกับผูร้บัเหมาช่วงและการจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตัง้ Shop drawing รวมถึงส่วน

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั่วๆ ไป ซึ่งจะตอ้งแสดงรายละเอียดการติดตัง้ (Installation) การยึด (Fixed) ระยะต่าง ๆ ให้

ถกูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรมและหลกัวิชาการช่างท่ีดีและจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

2 วัสดุ 

2.1 เหล็กท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นแผ่นเหล็กชบุสงักะสี (Galvanized) 

2.2 ประตแูละวงกบจะตอ้งพ่นสีรองพืน้ภายในและภายนอกมาเรียบรอ้ยแลว้ก่อนนาํมาท่ีสถานท่ีก่อสรา้ง สีท่ีใช้

จะตอ้งเป็นสีซึ่งมีคณุสมบตัิกันสนิม ผลิตภณัฑข์อง บริษัททีโอเอ เพน้ท(์ประเทศไทย) จาํกัด หรือคุณภาพ

เทียบเท่า 

2.3 วงกบและบาน 

ก. วงกบ    ความหนาเหล็กไม่นอ้ยกว่า 1.6 มม.  ขนาดประมาณ 2” x 4”  หรือระบใุนแบบ  

ข. บาน    ความหนาเหล็กไม่นอ้ยกว่า 1.60 มม. ความหนาของบานประมาณ 44 มม. ภายในบาน

ประตจูะตอ้งเสรมิโครงสรา้ง (Stiffener) ระยะห่างตอ้งไม่เกิน 20 ซม. จะตอ้งทาํจากเหล็กแผ่นชุบ

สังกะสี (Galvanized) จุดรองรบัอุปกรณป์ระตูทั้งหมดจะตอ้งเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนาไม่

นอ้ยกว่า 1.5 มม. ขอบบานประตตูอ้งเรียบปราศจากรอยตะเข็บ  

2.4 ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง บรษิัทสกลุไทย จาํกดั หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 

3 การดาํเนินงาน 

3.1 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาช่างฝีมือท่ีดีมีความชาํนาญในการติดตัง้ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดของ  Shop 

Drawing และไดม้าตรฐานทางวิชาการก่อสรา้งท่ีดี 

3.2 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการตดิตัง้ใหส้มบรูณเ์รียบรอ้ย ถา้มีขอ้บกพรอ่งต่างๆ ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

ก่อนจะมีการติดตัง้ 

3.3 การติดตัง้ตอ้งมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิด ไดส้ะดวก เมื่อปิดจะตอ้งมีขอยึด หรืออุปกรณร์องรบั มิให้

เกิดความเสียหายกบัประตหูรือผนงั 

3.4 การติดตัง้วงกบ จะตอ้งไดด้ิ่งและฉากถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างท่ีดี การยึดทกุจดุตอ้งมั่นคงแข็งแรง 

3.5 รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตูทั้งภายในและภายนอก ส่วนท่ีแนบติดกับปูนฉาบคอนกรีตไมห้รือวสัดุอ่ืนใด 

จะตอ้งอดุดว้ย Silicone Sealant ผลิตโดยบรษิัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จาํกดั หรือ ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด

หรือเทียบเท่าดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย ก่อนการทาํการอุดจะตอ้งทาํความสะอาดรอยต่อใหป้ราศจาก
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ฝุ่ น คราบนํา้มนั ส่ิงเปรอะเป้ือน สกปรกต่าง ๆ และจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของบรษิัทผูผ้ลิต Silicone 

Sealant โดยเครง่ครดั 

3.6 การปรบัระดบั ภายหลงัการติดตัง้ประตแูลว้ อปุกรณท์ัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการปรบัใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีเปิด-

ปิดไดส้ะดวก 

3.7 ช่องเปิดสาํหรบัการติดตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใส่บานประตเูขา้กบัช่องเปิดท่ีไม่ไดฉ้าก หรือขนาด

เล็กเกินไป ช่องเปิดจะตอ้งมีระยะเวน้เพ่ือการตดิตัง้โดยรอบ ประมาณดา้นละ 10 มม. เป็นอย่างนอ้ย 

3.8 การทาํสีตามท่ีผู้ออกแบบกาํหนดแผ่นประตูและวงกบเหล็ก จะตอ้งขัดให้ผิวเรียบทาํความสะอาดให้

เรียบรอ้ยไม่มีฝุ่ นคราบนํา้มนัใด ๆ  แลว้พ่นสีป้องกันสนิมอย่างนอ้ย 2 ครัง้ หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิตสีกนั

สนิมแลว้พ่นทบัหนา้ดว้ยสีนํา้มนัอย่างนอ้ย 2 ครัง้ หรือโดยมีความสวยงามประณีตเรียบรอ้ย 

3.9 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้รียบรอ้ยทุกแห่ง ผิวส่วนท่ีเป็นเหล็กของประตูทุก

ด้านให้สะอาด ปราศจากคราบนํ้าปูน รอยขีดข่วน หรือตําหนิต่าง ๆ  ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจาก

ผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 

3.10 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของประต ูรวมถึงวสัดตุา่ง ๆ ท่ีใชใ้นการติดตัง้ทัง้หมด หากเกดิขอ้บกพรอ่ง

ต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากคุณสมบตัิของวสัดุและการติดตัง้ หลงัจากการติดตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งมาติดตัง้ให้

ใหม่และซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพท่ีด ีดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย ตามจุดประสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยไม่

คิดมลูค่าใด ๆ ทัง้สิน้ 
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หมวดที ่15 

ประตู หน้าต่างไม ้

WOOD DOORS AND WINDOWS 

 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 งานวงกบไม ้

1.1.1 ไมส้าํหรบัทาํวงกบจะตอ้งเป็นไมท่ี้ผ่านการอบแหง้ดีแลว้ มีขนาด และ ลักษณะตามท่ีกาํหนดในแบบ

ก่อสรา้ง 

1.1.2 ลกัษณะของไมว้งกบ ตอ้งไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพีไ้ม ้ไม่มีรูหรือตาไม ้ไม่มีรอยมอดกิน 

1.1.3 การจดัทาํวงกบไม ้จะตอ้งไส บงัใบ เซาะรอ่ง อย่างประณีต เรียบรอ้ย  การประกอบวงกบ จะตอ้งเขา้ไม้

โดยการเจาะเขา้เดือย และเขา้มมุอย่างประณีต ไดด้ิ่ง ไดฉ้าก หรือไดแ้นวตามท่ีกาํหนด หา้มประกอบ

กนัโดยวิธีตดัชนโดยเด็ดขาด ๆ 

1.1.4 บงัใบของวงกบตวัล่างของหนา้ต่างทั่วไปตอ้งลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูท่ีเปิดสู่ภายนอกบงัใบธรณี

ตอ้งลกึ 2 ซม. รอ่งสาํหรบัติดตัง้กระจกขนาดกวา้ง 9 มม. 

1.1.5 วงกบประตหูรือธรณีประตูท่ีเปิดสู่ภายนอก จะตอ้งจดัทาํบัวกันนํา้ สันกั้นนํา้ และส่วนเอียงเพ่ือใหน้ํา้

ไหลออก โดยยื่นใหพ้น้ขอบผนัง และทาํร่องกันนํา้ดา้นล่าง เพ่ือกันนํา้ไหลยอ้นสู่ผนังและยาแนวดว้ย

วสัดกุนัซมึ 

1.2  งานใบบานประต-ูหนา้ต่างไม ้

1.2.1 ประตไูมอ้ดั ตามท่ีระบใุนแบบ 

ก. ส่วนท่ีอยู่ภายในอาคารใหใ้ชป้ระตไูมอ้ดัชนิดใชภ้ายใน 

ข. ส่วนท่ีติดต่อกบัภายนอกอาคารและประตหูอ้งนํา้-หอ้งสว้ม ใหใ้ช ้ประตไูมอ้ดัชนิดใชภ้ายนอก 

1.2.2 ใบบานตอ้งมีขนาด และ ลกัษณะ ตามท่ีกาํหนดในแบบก่อสรา้ง ไม่โก่ง ไม่ปิด ไม่งอ ไม่มีรอยตาํหนิ 

เช่น รอยแตก รู หรือ ตาไม ้

1.2.3 การปรบัใบบาน ตอ้งปรบัใหพ้อดีกบับงัใบของวงกบ  ห่างกนัไม่เกิน 2 มม. เท่ากนัตลอดทัง้แนว  

1.2.4 บานหนา้ต่างคู่ บงัใบเป็นมมุฉาก เพ่ือป้องกนัแสงลอด 

1.2.5 บานหนา้ต่างเมื่อปรบัเสร็จแลว้ กรอบคิว้บานและกรอบโดยรอบของบาน จะตอ้งไดด้ิ่งระดับ (เมื่อ

ติดตัง้มุง้ลวดแลว้จะไดแ้นวกนั) 

1.2.6 อปุกรณบ์านจะตอ้งติดตัง้ใหไ้ด ้ดิ่ง ระดบั การเจาะรูกลอน รูจะตอ้งพอดีกบักลอน และตอ้งแต่งผิวไมรู้

กลอนใหส้วยงาม 

1.2.7 การใส่บานพับของบาน จะตอ้งยึดบานพับดว้ยน๊อตเกลียวปล่อย ขันดว้ยไขควงใหแ้น่นหา้มใชค้อ้น

ตอกโดยเด็ดขาด เพราะจะทาํใหบ้านตก และบานหลดุออกได ้

1.2.8 การเจาะไมเ้พ่ือใส่อปุกรณบ์าน จะตอ้งเจาะไมใ้หพ้อดีกบัอปุกรณ ์เพ่ือความเรียบรอ้ยสวยงาม 
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1.2.9 การติดตัง้บานเล่ือน ตัวรางเล่ือนจะตอ้งสัน้กว่าวงกบ 10 ซม. เพ่ือการซ่อมแซม ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ได ้

(เปล่ียนลอ้เล่ือนออกโดยไม่ตอ้งรือ้ชดุบานเล่ือนออกทัง้หมด) 

1.2.10 การตัง้กนัชนบานเล่ือน จะตอ้งใหพ้อดีกบับานท่ีจะชนวงกบ และพอดีกบัมือจบั (ไม่ถกูบานหนีบมือ) 

1.2.11 ไมบ้งัรางจะตอ้งใส่บานพบั 2 อนัดา้นบนเพ่ือการซ่อมบาํรุง โดยเมื่อเปิดไมบ้งัรางแลว้จะตอ้งมองบาน

พบัไม่เห็น (บานพบัฝังซ่อนอยู่ดา้นในของไมบ้งัราง) 

1.2.12 บานเล่ือน ตัวบังคับบานดา้นล่างจะตอ้งเซาะร่องบานโดยเหลือริมดา้นขา้งไวป้ระมาณ 5 ซม. เพ่ือ

ป้องกันบานหลดุและความเรียบรอ้ยและติดตัง้ตวักนัแกว่งท่ีพืน้หรือวงกบ เพ่ือวงกบจะไดไ้ม่ตอ้งเซาะ

รอ่งวงกบป้องกนัไม่ใหฝุ้่ นลงรอ่งได ้  
2 วัสดุ 

2.1  วงกบประต-ูหนา้ต่างไม ้ทัง้หมดใหใ้ชไ้มแ้ดง (นอกจากระบไุวเ้ป็นพิเศษในแบบ) การเขา้ไมจ้ะตอ้งใหถ้กูตอ้ง

ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไมส้าํหรบัประตูและหนา้ต่าง วงกบไมจ้ะตอ้งมีขนาดและ

รูปรา่งตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบใุหใ้ช ้

2.1.1 ขนาด 2” x 4” สาํหรบับานท่ีใชห้อ้งทั่วไป 

2.1.2 ขนาด 2” x 5” สาํหรบัหอ้งนํา้หรือผนงัหอ้ง (ท่ีตดิตัง้ประต)ู ดา้นหน่ึงบกุระเบือ้งเคลือบท่ีมคีวามหนาไม่

เกิน 5 มม. 

2.1.3 ขนาด 2” x 6” สาํหรบั 

ก. ผนงัดา้นหน่ึงบหิุนอ่อน, แกรนิต หรือกระเบือ้งเคลือบท่ีมีความหนามากกว่า 10 มม. 

ข. ประตท่ีูดา้นหน่ึงติดตัง้บานมุง้ลวดกรอบบานไม ้

ค. ประต ู2 บาน ท่ีติดตัง้ซอ้นกนัในวงกบเดียวกนั 

ง. ประตบูานเล่ือน เป็นตน้ 

2.2 บานประตไูมอ้ดัสาํเรจ็รูป ขนาดและความหนามาตรฐาน ใหใ้ชป้ระตไูมอ้ดัท่ีผลิตจากโรงงาน  ประตทูกุบาน

จะตอ้งมีความหนา 35 มม. ประตูท่ีมีส่วนใดส่วนหน่ึงติดกับภายนอกอาคาร หรือบานหอ้งนํา้ใหใ้ชป้ระตูไมอ้ดั

ชนิดใชภ้ายนอก ไมอ้ัดท่ีใชป้ระกอบประตูตอ้งเป็นไมอ้ัดประเภทภายนอกชั้นคุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 

178-2538 แผ่นไมอ้ดั บานประตูไมจ้ริง จะตอ้งประกอบขึน้จากไมส้กัทอง และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานให้

เรียบรอ้ย การบากและการเขา้ไม ้จะตอ้งแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตาม

ระบใุนแบบ 

2.3 บานประตูไมจ้รงิ จะตอ้งประกอบขึน้จากไมส้กัทอง และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานใหเ้รียบรอ้ย การบาก

และการเขา้ไม ้จะตอ้งแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527  และมีขนาดตามระบใุนแบบ 

2.3.1 กรณีประตบูานคู่ท่ีใชเ้ปิด-ปิดทางเดยีว ตรงขอบบานประตทูัง้สองสมัผสักนัใหท้าํบงัใบบาน

ประต ู 

2.3.2 ถา้เปิด-ปิดสองทางขอบบานประตทูัง้สองสมัผสักนัใหท้าํขอบบานเรียบ 

2.3.3 ประตบูานเกล็ดไม ้ใหใ้ชไ้มส้กัคดัเกรดเอียงซอ้นจดัจาํนวนเกล็ดและระยะซอ้นใหเ้หมาะสมกบั

ขนาดความสงูของบาน ส่วนความหนาของเกล็ดท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบัขนาดความกวา้งของ

บาน 

2.3.4 บานมุง้ลวดในกรณีท่ีระบใุหต้ดิมุง้ลวด 
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ก. มุง้ลวดอลมิูเนียม กรอบอลมิูเนียม หรือในแบบระบเุป็นอย่างอ่ืน 

ข. มุง้ลวดอลมูิเนียม กรอบบานไม ้ หรือในแบบระบเุป็นอยา่งอ่ืน การติดตัง้มุง้ลวดตอ้งได้

ระดบัและติดกนัทัง้ 4 ดา้น 

3 การดาํเนินงาน 

3.1 ไมว้งกบทกุตวัก่อนนาํไปติดตัง้ใหท้าดว้ยเชอรแ์ลคขาว 1 ครัง้ เมื่อติดตัง้แลว้ จะตอ้งไดด้ิ่ง ไดฉ้าก ถกูตอ้งตาม

หลกัวิชาช่างท่ีดี และตรงตามท่ีกาํหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

3.2 การยึดไมว้งกบกบัส่วนท่ีเป็นคอนกรีต ใหต้ิดตัง้โดยทาํการฝังพกุไมเ้ตรียมไวก้่อน แลว้จึงตดิตัง้วงกบเขา้กบัพกุ

ไมใ้นภายหลงั โดยยึดดว้ยตะปเูกลียว  

3.3 การติดตัง้วงกบไมก้ับส่วนท่ีเป็นผนังก่ออิฐหรือคอนกรีตบล๊อค จะตอ้งเทเสาเอ็นและทับหลังคอนกรีตเสริม

เหล็กระหว่างอิฐหรือคอนกรีตบล๊อคกบัวงกบไมท้กุแห่ง 

3.4 หา้มไม่ใหต้อกตะปดูา้นหนา้และดา้นในของวงกบทกุวงและจะตอ้งรกัษาผิวของไมว้งกบ โดยการตีไมอ้ดัชนิด

บาง (หนา 3 มม.) ปิดผิวไม ้ตอกตะปเูข็มยึดเขา้กับวงกบ ท่ีหนา้วงกบตวัขา้งและตวัล่างของวงกบหนา้ต่าง

และประต ู

3.5 การติดตัง้บานประตูไม ้จะตอ้งใชช้่างฝีมือดี ท่ีมีความชาํนาญในการติดตัง้ มาดาํเนินการดว้ยความประณีต 

เรียบรอ้ย เมื่อติดตัง้แลว้ จะตอ้งไดด้ิ่ง ไดฉ้าก ไดร้ะดับ ทั้งในแนวตัง้และในแนวนอน รวมทั้งจะตอ้งมีความ

มั่นคง แข็งแรง สามารถ เปิด-ปิด ไดโ้ดยสะดวก 

3.6 ควรมีการตรวจสอบแนวดิ่ง – ฉาก ก่อนการฉาบปนูอีกครัง้หน่ึง 

3.7 การทาสีงานวงกบไมแ้ละบานประตไูม ้ใหด้รูายละเอียดท่ีกาํหนดในแบบและรายการประกอบแบบในหมวดท่ี 

09 งานไม ้ในหมวดท่ี 23 งานทาสี และในตารางรายการประต-ูหนา้ต่าง ประกอบการดาํเนินงาน โดยใหถื้อ

ปฏิบตัิตามท่ีระบใุนรายละเอียดผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการตามมาตรฐานผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 
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หมวดที ่16 

ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม 

ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS 

1   ข้อกาํหนดทั่วไป 

        ประตูและหนา้ต่างอลมูิเนียมท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบก่อสรา้งทัง้หมด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมเขียนแบบประกอบการ

ติดตัง้  Shop Drawing รวมถึงส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั่วๆ ไป ซึ่งจะตอ้งแสดงรายละเอียดการติดตัง้ (Installation) การ

ยึด (Fixed) แสดงระบบ (Pressure Equalization) การกันนํา้ไหลซึม (Watertight) และแสดงระยะต่าง ๆ  ตลอดจน

ความคลาดเคล่ือน (Tolerance) โดยละเอียดให้ถูกตอ้งตามมาตรฐาน มอก.744-2530 วงกบและกรอบบานโลหะ

สาํหรบัประตูและหนา้ต่าง : หนา้ต่างอะลูมิเนียม และ มอก.829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะสาํหรบัประตูและ

หนา้ต่าง : ประตอูะลมูิเนียม เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

 

2 วัสดุ 

2.1 กรอบวงกบและส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีเป็น Aluminium ให้ใช้ Metal Finish เป็น Fluorocarbon Coating หรือ 

Natural Anodize หรือสี Uniton (Ut-4) ความหนาของผิวชุบ Anodic Film จะต้องไม่ตํ่ากว่า 35 Micron การ

เคลือบและการเตรียมผิวก่อนเคลือบสีใหด้าํเนินการตามกรรมวิธีท่ีไดก้าํหนด ในกาํหนดมาตรฐานเลขท่ี ASTM 

D1730-0 3  Standard Practices for Preparation of Aluminum and Aluminum-Alloy Surfaces for Painting 

และ ASTM B-449-93 Standard Specification for Chromates on Aluminum ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 

(Allowable Tolerance) +2 Micron -2 Micron และระบบการชบุเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากโรงงานผูผ้ลิต  

2.2 เนื ้อของอลูมิเนียม (Aluminium Extrusion) ท่ีเป็น Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ 5OS-T5 ต้องมีคุณสมบัติตาม 

ASTM Specification ดงัต่อไปนี ้

ก. Ultimate Tensile Strength 22,000 PSI 

ข. Yield 21,000 PSI 

ค. Shear 17,000 PSI 

ง. Elastic Modulus 10,000,000 PSI 

2.3 ขนาดและความหนา 

        หนา้ตัดอลูมิเนียมท่ีใชโ้ดยทั่วไปจะตอ้งเหมาะสมกับลักษณะของตาํแหน่งท่ีจะใช ้โดยมีความหนาตาม

รายการคาํนวณ แต่ไม่ต ํ่ากว่าท่ีระบไุวด้งัต่อไปนี ้

ก. ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไม่ตํ่ากว่า 2.0 มิลลิเมตร 

ข. ประต-ูหนา้ต่างชนิดบานเล่ือน ความหนาไม่ตํ่ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 

ค. บานประตสูวิง ความหนาไม่ตํ่ากว่า 2.3 มิลลิเมตร ใชก้รอบบานขนาดไม่เล็กกว่า 43 X 49 มิลลิเมตร 

ง. อลมูิเนียมตวัประกอบต่างๆ ความหนาไม่ตํ่ากว่า 1.0 มิลลิเมตร 

จ. เกล็ดอลมูิเนียม ชนิดพบัปลายกนันํา้ฝน ความหนาไม่ตํ่ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 

ฉ. วงกบอลมูิเนียมสาํหรบัประตูภายในทั่วไป ถา้ไม่ไดร้ะบุไวใ้นแบบก่อสรา้งเป็นอย่างอ่ืน ใหใ้ชข้นาดไม่

เล็กกว่า 1-3/4" X 4" 
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ช. หนา้ต่างชนิดผลกักระทุง้ ความหนาไม่ตํ่ากว่า 2.0 มิลลิเมตร ขนาดของวงกบใหม้ีขนาดเท่ากบัความ

หนาของผนงั หรือตามท่ีสถาปนิกกาํหนดให ้

ซ. Flashing อลมูิเนียมในส่วนท่ีมองไม่เห็น ความหนาไมน่อ้ยกว่า 2.0 มิลลิเมตร 

ฌ. Flashing อลมูิเนียมในส่วนท่ีมองเห็น และ/หรือเป็นแผ่นผิวของผนงัอาคาร ความหนาไม่ตํ่ากว่า 3.0 

มิลลิเมตร 

ญ. กรอบบานมุง้ลวด หนาไม่ตํ่ากว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดตอ้งสามารถติดตัง้อปุกรณปิ์ด-เปิดได ้

 

2.4 มุง้ลวด 

มุง้ลวด  ใหใ้ชมุ้ง้ลวดไนล่อน โดยจะตอ้งมีจาํนวนช่องตาข่ายดา้นตามยาวของมว้นไม่ตํ่ากว่า 16 ช่องต่อ 1 นิว้ 

จาํนวนช่องตาข่ายดา้นตามขวางของมว้นไม่ตํ่ากว่า 18 ช่องต่อ 1 นิว้ จดัชดุใหเ้หมาะสมกบัขนาดของช่องเปิด 

 

3 การดาํเนินงาน 

3.1 งานอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชาํนาญงานโดยเฉพาะ และให้เป็นไปตามแบบขยายและ

รายละเอียดต่างๆ ตาม Shop Drawings วงกบและกรอบบานของงานอลูมิเนียมจะตอ้งไดด้ิ่งและฉากถูกตอ้ง

ตามหลกัวิชาช่างท่ีด ี

3.2 ตะปเูกลียวสาํหรบัยึดงานอลมูิเนียมติดกับปูน จะตอ้งใชร้่วมกับพุกชนิดท่ีทาํดว้ยไนล่อน ระยะท่ียึดจะ ตอ้งไม่

เกินกว่า 50 เซนติเมตร การยึดจะตอ้งมั่นคงแข็งแรง ตะปเูกลียวท่ีใชท้ัง้หมดใหใ้ชช้นิดสเตนเลส 

3.3 รอยต่อรอบๆวงกบ ประต-ูหนา้ต่าง ทัง้ภายในและภายนอก ส่วนท่ีแนบติดกบัปนูคอนกรีตหรือวสัดอ่ืุนใด จะตอ้ง

อุดดว้ย One Part Silicone Sealant และรองรับดว้ย Joint Backing ชนิด Polyethylene โดยจะตอ้งทาํความ

สะอาดรอยต่อใหส้ะอาด ปราศจากคราบนํา้มนัและส่ิงสกปรกเสียก่อน ในกรณีจาํเป็นจะตอ้งใช ้Primer ช่วยใน

การอดุยาแนว ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกรรมวิธีของผูผ้ลิตวสัดอุดุยาแนวอย่างเครง่ครดั โดยเป็นค่าใชจ้่ายของ

ผูร้บัจา้งเอง แลว้แต่งแนวใหเ้รียบรอ้ย ขนาดของรอยต่อจะ ตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แตไ่มเ่กิน 10 มม. 

3.4 การสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืนๆ จะตอ้งทาดว้ย Alkali-Resistant Bituminous Paints หรือ Zinc-

Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบรเิวณท่ีโลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน 

3.5 ยางอดักระจก ใหท้าํมาจากวสัด ุEPDM โดยใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

3.6 Weather Strip ใหท้าํมาจากวสัดปุระเภท Polypropylene มีความสงูของใบท่ีใชต้อ้งมากกว่าช่องห่างประมาณ 

15% ตลอดแนว 

3.7 ประตู-หนา้ต่างบานเล่ือน     จะตอ้งมีระบบป้องกันมิใหบ้านหลดุไดอ้ย่างปลอดภยั    ช่องเปิดประตู-หนา้ต่าง

อลมูิเนียมจะตอ้งเตรียมช่องระบายนํา้ออกไดอ้ย่างเพียงพอเมื่อนํา้ฝนสาดเขา้ในช่องเปิด 

3.8 ภายหลังการติดตัง้ประตู หน้าต่างอลูมิเนียม พรอ้มอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จะตอ้งไดร้ับการปรับใหอ้ยู่ใน

ลกัษณะท่ีเปิด-ปิด ไดส้ะดวกไม่ติดขดั 

3.9 วงกบและกรอบบานประต-ูหนา้ต่างอลมูิเนียม เมื่อติดตัง้แลว้เสร็จ ผูร้บัจา้งจะตอ้งติด Plastic Tape ป้องกนัผิว

ของวสัดุเอาไว ้เพ่ือใหป้ลอดภยัจากนํา้ปนูหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีอาจจะทาํความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน หา้ม

ใชน้ํา้มนัเคร่ือง หรือนํา้มนัทาผิวอลมูิเนียม เพ่ือป้องกนันํา้ปนูเป็นอนัขาด 
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3.10 ผู้รับจ้างจะตอ้งทาํความสะอาดผิวส่วนท่ีเป็นอลูมิเนียมของบานประตู-หนา้ต่าง ทั้งดา้นนอกและดา้นในให้

สะอาด ปราศจากคราบปนู สี หรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือใหด้เูรียบรอ้ยไม่กีดขวางการยาแนวของ Sealant และการทาํงาน

ของอุปกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่ใชเ้คร่ืองมือทาํความสะอาดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผิว

ของอลมูิเนียม 
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หมวดที ่17 

อุปกรณป์ระตู-หน้าต่าง 

DOOR AND WINDOW HARDWARE 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง ตามท่ีไดร้ะบไุวใ้น รายการชดุอปุกรณป์ระต-ูหนา้ตา่ง (Hardware 

Group) เพ่ือดาํเนินการตดิตัง้ ตามตารางรายการประต-ูหนา้ตา่ง 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างและรายละเอียด เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการติดตัง้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งพิจารณาตามหลกัวิชาการ และความเหมาะสมของอปุกรณท่ี์ระบไุว ้หากพบว่าไมถ่กูตอ้ง ใหผู้ร้บั

จา้งนาํเสนออปุกรณท่ี์เหมาะสม เพ่ือใหผู้อ้อกแบบพิจารณา 

2 วัสด ุ

2.1 นอกจากระบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสรา้งและหมวดอ่ืนๆ แลว้ ใหใ้ชว้สัดท่ีุมคีณุสมบตัิและคณุภาพตามความ

มุ่งหมายของผูอ้อกแบบและตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนการติดตัง้ 

2.2 บานพบั (Hinge) 

ก. บานพบัประตบูานเปิดเหล็กทั่วไปตอ้งเป็นชนิด Ball Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ทาํจากวสัดโุลหะท่ีได้

มาตรฐานท่ีมกีารยอมรบัตามหลกัสากลขนาด 4 1/2” X 4 1/2” จาํนวน 3 ตวั ต่อบานประต ูตอ้งได้

มาตรฐานผูผ้ลิต 

ข. บานพบัประตเูปิดไมอ้ดัทั่วไป ตอ้งเป็น ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จาํนวน 3 ตวัต่อบานประต ูตอ้งได้

มาตรฐานอตุสาหกรรม มอก. 759-2531 บานพบัสาํหรบัประตแูละหนา้ต่าง : บานพบัสองปีก หรือ

มาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิงตามหมวด 1 ข. 

ค. บานพบัปรบัมมุ สาํหรบัหนา้ตา่งบานเปิดหรือบานกระทุง้ ตอ้งไดม้าตรฐานอตุสาหกรรม มอก 862-2532 

บานพบัสาํหรบัหนา้ตา่ง : บานพบัปรบัมมุชนิดฝืด หรือมาตรฐานท่ีใชอ้า้งอิงตามหมวด 1ข. 

ง. ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์บรษิัทอลมูเินชั่น จาํกดั หรือ บรษิัทบิลเดอรส์มารท์ จาํกดั(มหาชน) หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2.3 กญุแจลกูบิด (Lock Set) 

2.3.1 Lock And Door Knob ลกูบิดโดยทั่วๆ ไป ตอ้งผ่านการทดสอบ มาตรฐาน ANSI A156.2-2003 Bored 

and Preassembled Locks and Latches  

2.3.2 ไสก้ญุแจตอ้งมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass 

2.3.3 ลกูกญุแจตอ้งทาํจาก Nickel Silver 

2.3.4 ประตบูานเปิดทั่วไปใหใ้ชล้กูบิด Heavy Duty ผิว Satin Finish 

2.3.5 ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์บรษิัทอลมูเินชั่น จาํกดั หรือ บรษิัทบิลเดอรส์มารท์ จาํกดั(มหาชน) หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 

2.4 กญุแจติดตาย (Deadbolt Set) 

2.4.1 ตอ้งเป็นชนิด 1” (25 Mm) Throw, ประกอบดว้ย Concealed Hardened Steel Roller สามารถป้องกัน

การตดั และเล่ือย Bolt 
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2.4.2 ไสก้ญุแจตอ้งมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 6 Pin Cylenders ทาํจาก Solid Brass 

2.4.3 ไดม้าตรฐาน ANSI A156.5-2001 Auxiliary Locks Grade 2 และ Grade 3 

2.4.4 ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์บรษิทัอลมูิเนชั่น จาํกดั หรือ บรษิัทบิลเดอรส์มารท์ จาํกดั(มหาชน) หรือคณุภาพเทียบเท่า  

2.5 อปุกรณก์นักระแทกประตแูละผนงั (Door And Wall Bumper) 

2.5.1 ประตบูานเปิดทกุบานใหต้ิดตัง้ท่ีกนักระแทก (Door Bumper) ทาํดว้ยยางกนักระแทกและกรอบ Stainless 

Steel 

2.5.2 ประตูบานเปิดสาํหรบัหอ้งสว้มในหอ้งนํา้รวม (Public Rest Room) ใหต้ิดตัง้ท่ีกนักระแทกชนิดมีขอแขวน 

ทาํจาก Stainless Steel ยางกนักระแทกทาํจากยางชนิดแข็ง 

2.6 กลอน (Bolt) 

2.6.1 กลอนท่ีใชต้ิดประตูบานเปิดคู ่ใหใ้ชก้ลอน Stainless Steel ขนาด 6” ฝังเรียบในบานประตทูัง้บนและล่าง 

เฉพาะดา้นท่ีไม่ติดกญุแจลกูบิด 

2.6.2 กลอนท่ีใชต้ิดหนา้ต่าง ใหใ้ชก้ลอน Stainless Steel บน ขนาด 6” และกลอนล่างขนาด 4” 

2.7 แถบกนัฝนและธรณีประต ู(Weather Strip And Threshold) 

สาํหรบัประตภูายนอก ใหต้ิดตัง้แถบกนัฝนและธรณีประต ู

2.8 มือจบัและแป้นผลกั (Handel And Push Plate) 

2.8.1 มือจบัหนา้ต่างหรือบานประตูท่ีไม่ไดต้ิดกุญแจ ลกูบิดใหต้ิดมือจบัเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 4” บานละ 1 

ชดุ 

2.8.2 ประตท่ีูเปิด 2 ทาง (2-Way Swing) ใหต้ิดตัง้แป้นผลกั Stainless ขนาด 0.10 X 0.30 ซม. 

2.8.3 มือจบัฝังในบานผิว Stainless สาํหรบับานเล่ือน และบานเฟ้ียม 

2.8.4 มือจบับานกระทุง้ 

ก. มือจบัผิว Stainless สาํหรบับานไม ้

ข. มือจบัเหล็กสาํหรบัหนา้ต่างเหล็กตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

ค. มือจบัสาํหรบับานอลมูิเนียม (Fastener) สีเหมือนกบักรอบบานอลมูิเนียม 

2.9 อปุกรณร์างเล่ือน (Sliding Door Equipments) 

2.9.1 รางเล่ือน สาํหรบับานเล่ือนและบานเฟ้ียมไม ้ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง  บริษัทอลมูิเนชั่น จาํกัด หรือ บริษัทบิล

เดอรส์มารท์ จาํกดั(มหาชน)  หรือเทียบเท่า 

2.9.2 รางเล่ือน สาํหรบับานเล่ือนขนาดใหญ่  จะตอ้งมี Guide Rail ดว้ย 

2.10 อปุกรณบ์านเกล็ดปรบัมมุ (Adjustable Louver) 

ใหใ้ชอ้ปุกรณบ์านเกล็ดปรบัมมุ ขนาด 4” แบบมือหมนุของสามศร หรือ คณุภาพเทียบเท่า 

2.11 ขอรบั-ขอสบั (Hook Set) 

ขอรบั-ขอสบั สาํหรบับานหนา้ต่างท่ีติดบานพบัธรรมดา ใหต้ิดขอรบั-ขอสบัเหล็กชบุโครเมียม 

2.12 อปุกรณป์ระสานปิดประตกู่อน-หลงั (Co-Coordinator) 

2.12.1 สาํหรบัประตบูานเปิดคู่ ท่ีมีบงัใบและติดตัง้ Door Closer ใหใ้ชอ้ปุกรณป์ระสาน ปิดประตขูอง 
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2.13 ลกูกญุแจ (Keys) 

2.13.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทําระบบกุญแจ Grand Master Key, Master Key, Sub Master Key เสนอให้กับ

ผูอ้อกแบบก่อนการติดตัง้ 

2.13.2 ลกูกญุแจตอ้งทาํจากวสัด ุNickel Silver 

2.13.3 กญุแจและลกูบิดประตแูต่ละชัน้ ใหจ้ดัทาํลกูกญุแจ “Sub Master Key” สาํหรบัลกูบิดแต่ละชัน้ จาํนวน

ชัน้ 5 ดอก 

2.13.4 กญุแจและลกูบิดประตทูกุบานใหจ้ดัทาํลกูกญุแจเฉพาะแต่ละลกูบิด จาํนวนลกูบิดละ 2 ดอก 

 

3 การดาํเนินงาน 

3.1 ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาวัสดุท่ีจะใชแ้ต่ละชนิด ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความ

ตอ้งการของ ผูอ้อกแบบ ก่อนท่ีจะนาํไปติดตัง้ เช่น  

3.1.1 ตวัอย่างของ Hardware ท่ีจะใชใ้นงานก่อสรา้งแสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และ Finishing 

3.1.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่างของ Hardware แสดงถึง ระบบกุญแจ (Key System), Function และ 

Specification แสดงถึงคณุสมบตัิและขอ้แนะนาํในการติดตัง้จากบรษิัทผูผ้ลิต 

3.1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งส่งรายละเอียดแสดงระยะ ตาํแหน่ง การติดตัง้ของ Hardware ใหผู้อ้อกแบบไดร้บัรูแ้ละ

อนมุตัิก่อนการติดตัง้ Hardware 

3.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดีมีความชาํนาญในการติดตัง้ ทุกส่วนท่ีติดตัง้แลว้จะตอ้งไดร้ะดบัในแนวตัง้ และ

แนวนอน ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างท่ีด ี

3.3 ผู้รับจ้างตอ้งมีการประสานงานร่วมกับผู้รับเหมาหลัก เพ่ือกาํหนดตาํแหน่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการติดตั้ง 

Hardware รวมถึงงานประตู-หน้าต่าง ท่ีจะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบรอ้ย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไข

ถกูตอ้งก่อนจะมีการติดตัง้ 

3.4 Hardware ท่ีติดตัง้แลว้ตอ้งมีความมั่นคงแข็งแรง มีอายุการใชย้าวนาน เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมื่อเปิดปิดจะตอ้งมี

อปุกรณร์องรบัมิใหเ้กิดความเสียหายกบัประต-ูหนา้ต่างหรือผนงั และส่ิงเก่ียวขอ้งต่าง ๆ 

3.5 ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตวัท่ีขันติดกับไม้ วัสดุท่ีเป็นโลหะ ผนัง ค.ส.ล. กาํแพงก่ออิฐฉาบปูน จะตอ้งใช้

รว่มกบัพกุพลาสติกท่ีแข็งแรง ทาํดว้ย Nylon หรือเทียบเท่า และใชถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาชา่งท่ีด ีการยึดทกุจดุตอ้ง

มั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอ้ย ตะปูควงหรือตะปูเกลียวท่ีแสดงหัวให้ใช้แบบหัวฝังเรียบ (Phillips Head) 

ทัง้หมด 

3.6 จะตอ้งเตรียมกุญแจ Master Key, Grand Master Key, Locks และ Cylinders ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก

ผูอ้อกแบบและนายจา้ง หรือระบเุป็นอย่างอ่ืน 

3.7 จะตอ้งมีกุญแจท่ีใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง (Construction Keying) เป็นกุญแจชั่วคราวเท่านั้น ใหย้กเลิกกุญแจ

ชั่วคราวหลงัจากโครงการไดเ้สร็จเรียบรอ้ยแลว้ และใหใ้ชก้ญุแจจรงิ จาํนวนกญุแจจรงิ ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูอ้อกแบบและผูว้่าจา้ง 

3.8 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งท่ีเก่ียวขอ้งหลงัจากการตดิตัง้ โดยปราศจากรอยขดูขดีหรือมีตาํหนิต่างๆ 

และตอ้งไม่เปรอะเป้ือน ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและส่งมอบงาน 



 
โครงการพฒันาปรบัปรุงศนูยอ์อกกาํลงักาย 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์ 76 | 122 บ. คาม อารค์เิทคท ์จาํกดั 

3.9 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัคณุภาพคณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ หลงัจากการติดตัง้แลว้ตอ้งแข็งแรง

ปราศจากตาํหนิตา่ง ๆ หากเกดิตาํหนิต่าง ๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปล่ียนใหใ้หม่หรือซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพ

สมบรูณ ์ตามจดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ ทัง้สิน้ 

3.10 ชดุอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง 

3.11 ตารางการใชอ้ปุกรณก์บัประต-ูหนา้ต่าง ใหใ้ชต้ามท่ีระบใุนแบบหากมิไดร้ะบใุหใ้ชต้ามขอ้ 2 
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กระจก 

GLAZING 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 ใหใ้ชก้ระจกท่ีผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ FLOAT GLASS นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

1.2 กระจกท่ีใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี ผิวเรียบสมํ่าเสมอตลอดทัง้แผ่น ปราศจากริว้รอยขีดขว่น ไม่หลอกตา หรือฝา้มวั  

1.3 กระจกท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นกระจกใส กระจกตดัแสง หรืออ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง และจะตอ้งมีการแต่งลบมมุ

ใหเ้รียบรอ้ย มขีนาด และความหนาตามท่ีตอ้งการ 

1.4 ความหนาของกระจก ใหใ้ชค้วามหนาของกระจกดงันี ้

  ก.  สาํหรบัหนา้ต่างโดยทั่วไป                6 มม. 

  ข.   สาํหรบัประต ู                                6 มม. 

  ค.  สาํหรบักระจกติดตาย                      6 มม. 

  ง. สาํหรบักระจกติดตาย ท่ีมีขนาดกวา้งเกินกวา่ 1.50 ม. 8 มม. 

  จ. สาํหรบักระจกบานเกล็ด                  5 มม. 

  ฉ. สาํหรบักระจกประตหูรือหนา้ตา่งท่ีมีการเจียรขอบ 8 มม. 

  ช. สาํหรบักระจกหลงัคา SKY-LIGHT ตอ้งใชก้ระจกนิรภยัชนิด 

   อดัซอ้น 2 ชัน้ (LAMINATED GLASS) ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 8 มม. 

1.5 รายการอา้งอิง 

1.5.1 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  880-2547 กระจกโฟลตใส 

1.5.2 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  965-2537 กระจกสาํหรบัอาคาร : กระจกนิรภยัเทมเปอร ์

1.5.3 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  1222-2539 กระจกสาํหรบัอาคาร : กระจกนิรภยัหลายชัน้ 

1.5.4 มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมท่ี  1345-2539 กระจกแผ่นสีตดัแสง 

2 การดาํเนินงาน 

2.1  การบรรจุกระจกเขา้กรอบทั่วไป ผูร้บัจา้งจะตอ้งระมดัระวังในการใชว้สัดุอุดยาแนว ซึ่งอาจจะก่อให ้เกิดความ

สกปรก เลอะเทอะ หรือความเสียหายกบักระจก หรือกรอบบานในภายหลงั 

2.2  การลา้งหรือทาํความสะอาดเน่ืองจากวัสดุอุดยาแนวนี ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชทิ้นเนอร ์หรือนํา้ยาอ่ืนๆ ท่ีผูผ้ลิตได้

แนะนาํไวเ้ท่านัน้ หา้มมิใหผ้สมนํา้ยาใดๆ อนัจะทาํใหค้วามเขม้ขน้ของวสัดอุดุยาแนว ลดน้อยลง โดยมิได้รับ

ความเห็นชอบจากสถาปนิก  
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2.3 หา้มมิใหบ้รรจกุระจกเขา้กรอบในขณะท่ีสียงัไม่แหง้  

2.4  ผิวของกรอบบานและกระจก ก่อนใชว้สัดยุาแนวตอ้งทาํความสะอาดใหป้ราศจากความชืน้ ไขมนั 

และฝุ่ นละออง หลงัจากยาแนวจะตอ้งตกแต่งวสัดยุาแนวส่วนท่ีเกินใหเ้รียบรอ้ย ก่อนท่ีวสัดยุาแนวนัน้จะแข็งตวั 

2.5 กระจกทัง้หมดจะตอ้งสะอาด และปราศจากรอยขีดข่วน แตกรา้ว หรือความคลาดเคล่ือนใดๆ ในเวลาส่งมอบงาน 
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งานตกแต่งพืน้ 

Floor Decoration 

        การทาํงานตกแต่งพืน้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมเคร่ืองมืออปุกรณป์ระกอบต่างๆ  และดาํเนินงานดว้ยช่างท่ีชาํนาญงาน

มีความสามารถ และทาํงานดว้ยความประณีต  หากงานท่ีปรากฎไม่เรียบรอ้ยหรือไม่ประณีต ผูอ้อกแบบและผูว้่าจา้งมี

สิทธิสั่งใหผู้ร้บัจา้งรือ้ทาํใหม่ใหเ้รียบรอ้ยจนเป็นท่ีพอใจ และดว้ยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งเอง และจะถือเป็นเหตุใหต้่ออายุ

สญัญาก่อสรา้งเพ่ิมขึน้ไม่ได ้

1 งานกระเบือ้งพอรช์เลน  

1.1 ขอ้กาํหนดทั่วไป 

1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียด ขอ้กาํหนดคณุสมบตัิของผลิตภณัฑท่ี์ใช ้ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํ

การติดตัง้ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ของตนตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก. แปลน และรูปดา้นของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุน่ของกระเบือ้งแต่ละรุน่ใหช้ดัเจน 

ข. แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ จดุจบ ตาํแหน่งของเสน้แบ่งแนว หรือ เสน้ขอบ

คิว้ PVC และ เศษของกระเบือ้งทกุส่วน 

ค. อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แต่ละส่วน 

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ อาทิ ตาํแหน่งติดตัง้อปุกรณ์

งานระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สวิทช ์ปลั๊ก ท่อระบายนํา้ท่ีพืน้ หรือ ช่องซ่อมบาํรุง ต่างๆเป็นตน้ 

1.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุแรงงานและอุปกรณอ่ื์น ๆ ท่ีจาํเป็นในการบ ุปกูระเบือ้ง ตามระบุในแบบรูป

และรายการ รวมถึงการทาํความสะอาดป้องกนัมิใหส่้วนท่ีทาํการตกแต่งแลว้ชาํรุดเสียหาย 

 

1.2 วสัด ุ

1.2.1  ใหใ้ชก้ระเบือ้งพอรช์เลนของบรษิัท เวสเทิรน์ เตคอร ์คอรเ์ปอเรชั่นจาํกดั หรือคณุภาพเทียบเท่า 

1.2.2  เป็นกระเบือ้งพอรเ์ลน ชนิด Structure (ผิวหยาบ) และคละลวดลาย (Random)โดยมีค่ากนัล่ืน  

 (R-Rating) อยู่ท่ีระดบั 10 

1.2.3  เป็นวสัดท่ีุผลิตจากดินผสมหินและทรายธรรมชาตินาํมาอดัรวมกนัและผสมสารเคมีแลว้นาํไปเผา    

ดว้ยอณุภมูิสงูกว่า 1200 องศาเซลเซียส 

1.2.4  เป็นวสัดุประเภทขึน้รูปดว้ยวิธีอดัแหง้เป็นแบบพืน้ปภูายนอก แบบพืน้ปภูายนอก แบบกรุผนงัภายใน 

และแบบกรุผนังภายนอก ชั้นคุณภาพ 1 2 และ 3 มีความหนา 10 มิลลิเมตร ความยาวสูงสุด 60 

เซนติเมตร (Working Size  60 x 60 cm) 

1.2.5 เป็นวสัดท่ีุไดร้บัมาตรฐาน มอก.และเป็นกระเบือ้งเกรดดี 

1.2.6 มีค่าอตัราการดดูซมึนํา้ (Water Absorption) อยู่ในกลุ่มดดูซมึนํา้ต ํ่า กลุ่มย่อย b ชนิดเคลือบ 
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1.2.7 มีค่าความโก่งตวัไม่เกิน 0.30% ของความยาวแผ่น 

1.2.8 มีลกัษณะไม่บ่ิน ไม่มีตาํหนิ ไม่แตกหกั ไม่บิดโก่ง ของตรงไดฉ้าก 

 

1.3 วิธีการดาํเนินงาน 

1.3.1 การเตรียมผิว 

ก. ทาํความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปูกระเบือ้งใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบไขมันและสกัดเศษปนู

ทรายท่ีเกาะอยู่ออกใหห้มด ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํา้ 

ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพืน้ เพ่ือปรบัระดบัใหไ้ดด้ิ่ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ไดค้วามลาดเอียงตาม

ขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นงานฉาบปูน ขูดขีดผิวใหเ้ป็นรอยหยาบตลอดพืน้ท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยัง

หมาดๆอยู ่

ค. หลังจากเทปนูทรายหรือฉาบปูนรองพืน้แลว้ 24 ชั่วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 วัน แลว้จึงเริ่ม

ดาํเนินการปกูระเบือ้ง 

ง.   การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง ใหน้าํไปแช่นํา้ ก่อนนาํมาใช ้

จ. ก่อนปูกระเบือ้ง ให้ราดนํา้ทาํความสะอาดพืน้ให้เรียบรอ้ย และใช้กาวซีเมนตใ์นการยึดติด

กระเบือ้ง ดว้ยการโบกให้ทั่วพืน้ หรือผนัง แลว้จึงปูกระเบือ้ง โดยให้ถือปฏิบัติตามท่ีระบุใน

รายละเอียดผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการตามมาตรฐานผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั 

1.3.2 การปกูระเบือ้ง 

ก. ทาํการหาแนวกระเบือ้ง กาํหนดจาํนวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

แนวกระเบือ้งทั่วไปใหห่้างกนัประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามท่ีระบไุวใ้นแบบ 

ข. ทาํความสะอาดผิวปูนทรายรองพืน้ใหส้ะอาด ปราศจากคราบไขมนั และเศษปูนทรายหรือส่ิง

สกปรกอ่ืนใด แลว้พรมนํา้ใหเ้ปียกโดยทั่วกันเริ่มปกูระเบือ้งตามแนวท่ีแบ่งไว ้โดยใชก้าวซีเมนต์

เป็นตวัยึด  

ค. จดัแต่งแนวใหต้รงกนัทุกดา้นทัง้พืน้และผนงั การเขา้มมุกระเบือ้งตอ้งใชว้ิธีเจียรขอบ 45 องศา

ประกบเขา้มมุเวน้แต่จะระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ง. กดเคาะแผ่นกระเบือ้งใหแ้น่นไม่เป็นโพรง ในกรณีท่ีเป็นโพรงจะตอ้งรือ้ออกและทาํการบใุหม่ 

จ. ขอบมุมกระเบือ้งโดยทั่วไป ให้ใช้เสน้ PVC สาํเร็จรูปติดตัง้ตามลักษณะของแต่ละมุมส่วนสี

เป็นไปตามท่ีระบ ุ

ฉ. ไม่อนญุาตใหป้กูระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 

ช. หลังจากปูกระเบื ้องแล้วเสร็จ ทิ ้งให้กระเบื ้องแห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็น

ระยะเวลา อย่างนอ้ย 2 วัน ยาแนวรอยต่อดว้ยกาวซีเมนตส์าํหรบัยาแนวโดยเฉพาะ โดยใชสี้

ตามท่ีสถาปนิกกาํหนดให ้

ซ. ผิวกระเบือ้งทัง้หมดเมื่อปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งไดด้ิ่ง ไดแ้นว ไดร้ะดบั เรียบสมํ่าเสมอ ความ

ไม่เรียบรอ้ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตามความเห็นของสถาปนิก ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยเป็น

ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้หมด 

ฌ. ทิง้ไวจ้นปนูยาแนวแหง้หมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทาํความสะอาดคราบนํา้ปนูท่ีติดอยู่บนแผ่นกระเบือ้ง

ออกใหเ้รียบรอ้ย 
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ญ. ทาํความสะอาดผิวกระเบือ้ง แลว้ลง Wax ขดัใหท้ั่วอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

ฎ. กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่ไดเ้คลือบผิว หลงัจากปูเสร็จแลว้ จะตอ้งเคลือบผิวดว้ยนํา้ยาเคลือบใส

ประเภท PENETRATION SEALER ใหท้ั่วพืน้อย่างนอ้ย 2 เท่ียว 

1.3.3 การบาํรุงรกัษา 

ก.  การบาํรุงรกัษาประจาํวนั ใหใ้ชผ้า้ม็อบแหง้ดนัฝุ่ นหรือใชผ้า้ชบุนํา้หมาด ๆ ถใูหท้ั่วบรเิวณ 

ข. การบาํรุงรกัษาในกรณีใชง้านหนกัหรือมีคราบสกปรกมาก ๆ ใหใ้ชน้ํา้สะอาดผสมนํา้ยาทาํความ

สะอาดพืน้ท่ีมีค่าเป็นกลาง แลว้ขดัดว้ยแผ่นใยขดัแบบขดัละเอียดใหท้ั่วพืน้ท่ีแลว้จึงลา้งดว้ยนํา้

สะอาดและเช็ดใหแ้หง้ 

 

2 ซีเมนตข์ัดมัน/ขดัมันผสมส ี

2.1 ขอบเขตของงาน 

        งานซีเมนตข์ดัมนัหรือขดัมนัผสมสี  ตามระบไุวแ้บบก่อสรา้งทัง้หมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํแบบ 

SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตัง้ตามแบบก่อสรา้งและวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ เพ่ือขอ

ตรวจและขอความเห็นชอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบและ/หรือผูค้วบคมุงาน 

2.2 วสัด ุ

        วสัดท่ีุนาํมาใชง้านตอ้งเป็นวสัดใุหม่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ชนิดและสีและแบบตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให ้

2.2.1 ปนูซีเมนต ์(CEMENT) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 80-2517 

2.2.2 ปนูซีเมนต ์(WHITE CEMENT) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518 

2.2.3 สีใชสี้ฝุ่ นผสมซีเมนต ์BAYER CO.,LTD.,FOSROC CO.,LTD.,CERACCURE CO.,LTD., หรือ

เทียบเท่า 

2.2.4 ทรายและนํา้จืดตอ้งปราศจากส่ิงเจือปน 

2.3 ตวัอยา่งวสัด ุ

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช ้ซึง่แสดงใหเ้ห็นสี และลวดลาย ขนาด 30 X 30  ซม. ไม่นอ้ยกวา่ 2 

ตวัอยา่งและส่งใหผู้อ้อกแบบใหค้วามเห็นชอบและพิจารณาอนมุตัจิากผูว้่าจา้งและ/หรือตวัแทนผูว้า่จา้งก่อนจึงจะ

นาํไปใชง้านไดต้วัอยา่งดงักล่าวใหร้วมถงึวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใชด้ว้ยก่อนการดาํเนินการติดตัง้ 

2.4 การติดตัง้ 

        ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดีมีความชาํนาญในงาน โดยทาํไดร้ะนาบระดบัเท่ากนัสมํ่าเสมอ   และลวดลาย

ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดใหด้ว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

2.5 การขดัมนัสด หลงัจากหล่อโครงสรา้งเสรจ็ใหม่หมาด ๆ 

2.5.1 ก่อนเทคอนกรีตโครงสรา้งตอ้งตัง้ระดบัเป็นระยะ ๆ ห่างประมาณ 1.00 ม. ทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

2.5.2 การขดัมนัผิวจะตอ้งทาํการเมื่อผิวของคอนกรีตเริม่ SET ตวั 

2.5.3 เมื่อขดัมนัผิวแลว้เสรจ็จะตอ้งทิง้ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเขา้ไปในงานชั่วคราว 

2.5.4 และตอ้งทิง้ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 7 วนั หากตอ้งการปวูสัดชุนิดอ่ืนปิดผิวหนา้ขดัมนั 
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2.6 การขดัมนับนผิวปนูทรายทบัหนา้ 

2.6.1 การเตรียมพืน้ผิวจะตอ้งปราศจากเศษวสัด ุขยะ และคราบนํา้มนั  บนพืน้ท่ีท่ีจะทาํการทบัหนา้ดว้ยปนู

ทราย 

2.6.2 ติดตัง้ปุ่ มระดบัเป็นระยะห่าง 1.00 ม.  โดยมีแนวลาดตามท่ีแบบกาํหนดหรือตามท่ีผูอ้อกแบบเห็นชอบ 

2.6.3 เทปนูทรายปรบัผิวใหเ้รียบดว้ยส่วนผสม ปนูซีเมนต ์1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน แลว้ขดัผิวใหม้นัเรียบดว้ย

ปนูซีเมนตด์งักล่าวขา้งตน้ 

2.6.4 การขดัมนัผิวจะตอ้งทาํการขดัเมื่อผิวปนูทรายเริม่ SET ตวั 

2.6.5 หากตอ้งการเขา้ไปใชง้านชั่วคราวจะตอ้งทิง้ไว ้24 ชั่วโมง ก่อนหลงัจากเมื่อขดัมนัเสรจ็ 

2.6.6 และทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั หากตอ้งการปวูสัดอ่ืุนปิดผิวหนา้ขดัมนั 

2.7 การขดัมนัผิวผสมสี 

2.7.1 การเตรียมพืน้ผิวก่อนขดัมนั ใหป้ฏิบตัิการตามขอ้ 4.1 หรือ 4.2 แลว้แต่กรณี 

2.7.2 สีท่ีจะใชโ้ปรยผิวขดัมนัจะตอ้งใชสี้ฝุ่ นผสมกบัซีเมนตข์าวในอตัราส่วน 1: 15 

2.7.3 เมื่อผิวปนูทรายหรือคอนกรีตเริ่ม SET ตวั ใหท้าํการขดัมนัผสมสีจนแลว้เสรจ็ 

2.7.4 และทิง้ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 24 ชั่วโมง จนแข็งตวัดีแลว้จงึจะเขา้ไปใชง้านได ้

2.8 การทาํความสะอาด 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งหลงัจากการตดิตัง้แลว้เสรจ็ ผิวของวสัดตุอ้งปราศจากรอยแตกรา้ว 

แตกบ่ิน มีตาํหนิ หลดุล่อน และไม่เปรอะเป้ือน ก่อนขอความเห็นชอบของการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบและ / หรือผู้

ควบคมุงานและก่อนส่งมอบงาน 

2.9 การรบัประกนัผลงาน 

        ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการติดตัง้ หากเกิดการชาํรุดเสียหายอนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิ

ของวสัดแุละการตดิตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปล่ียนใหใ้หม่หรือซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณต์ามจดุประสงคข์องผู้

ว่าจา้งและ/หรือตวัแทนผูว้า่จา้ง โดยไม่คิดมลูค่าใดๆ ทัง้สิน้ 

 

3 งานพืน้ไวนิล 

พืน้ไวนิลชนิดมว้น แบบ Multi-Layered 

3.1  ขอ้กาํหนดทั่วไป 

3.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และชาํนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ 

ท่ีดี ในการติดตัง้งานพืน้กระเบือ้งยาง ตามระบใุนแบบ 

3.1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอยา่ง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือ้งยาง วสัด ุอปุกรณต์่างๆ พรอ้มรายละเอียด

และขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งยาง เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

3.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop drawing เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ดงันี ้

ก. แบบแปลนแสดงแนวรอยต่อของการปกูระเบือ้งยางทัง้หมด ระบรุุน่ ของกระเบือ้งยางแต่ละชนิด   

ข. แบบขยายการติดตัง้บรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ บวัพืน้ เป็นตน้ 

ค. แบบขยายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น แนวบวัพืน้ติดตัง้ท่ีตีนตู ้BUILT-IN เป็นตน้ 
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3.2 วสัด ุ

3.2.1 วสัดุท่ีนาํมาใช ้ตอ้งเป็นวสัดุใหม่ท่ีไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหินใดๆ บรรจุในกล่องเรียบรอ้ย

โดยมีใบส่งของ และใบรบัรองคณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได ้และจะตอ้งเก็บรกัษาไว้

อย่างดีในท่ีไม่มีความชืน้ 

3.2.2 พืน้ไวนิลชนิดมว้นท่ีใชใ้นโครงการเป็นชนิดมว้น ท่ีมีลกัษณะเนือ้เดียวกนัทัง้ผืน ไม่มีส่วนผสมของแรใ่ยหิน 

ป้องกนัแบคทีเรียและเชือ้รา โดยแต่ละชนิดตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

ก. พืน้ไวนิลชนิดมว้น ความหนา 7.5 มม. วสัดุปพืูน้สนามกีฬาไวนิล ขนาด 1.5 เมตร ความหนาไม่นอ้ย

กว่า 7.5 มม -ผิวชัน้บนเป็นวสัดุชนิด pure vinyl 100% แบบชิน้เดียวกันตลอดทัง้มว้น ทนทานเสริม

ดว้ยตาข่าย Glass Fiber เพ่ิมความแข็งแรง และช่วยเพ่ิมการกระจายนํา้หนกัการรบัแรงกดทับ ชั้น

ดา้นล่างสามารถรบัแรงกระแทกไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งเป็นชัน้โฟมชนิดพิเศษ  double density CXP HD 

Foam ซึ่งทาํให้การเคล่ือนไหวของนักกีฬามีความปลอดภัย ลดอาการบาดเจ็บในระยะยาว (P1 

category : 25-35% shock absorbtion) ลดปัญหาการบาดเจ็บของขอ้ต่อตา่งๆของรา่งกาย และช่วย

ส่งคืนพลงักลบั (Energy return) ผิวชัน้บนสดุเคลือบดว้ยสาร Protecsol treatment  ( Triple-action 

protecsol) เพ่ือช่วยใหก้ารดแูลรกัษาและการทาํความสะอาดไดง้่าย และช่วยป้องกนัการเสียดสีของ

ผิวหนัง (Skinning burns) และมี Sanosol treatment เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื ้อราและ

แบคทีเรีย สามารถดูดซบัเสียงไดม้ากกว่า 15 dB และป้องกันการลามไฟระดับ Class A ไดร้บัการ

รับรองจากสหพันธ์กีฬานานาชาติ เช่น สหพันธ์กีฬาแบดมินตันนานาชาติ (BWF) สหพันธ์กีฬา

วอลเล่ย์บอลนานาชาติ (FIVB) สหพันธ์กีฬาบาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) และสหพันธ์กีฬา

แฮนดบ์อลนานาชาติ (IHF) 

ข. พืน้ไวนิลชนิดมว้น แบบ Multi-layered ขนาด ความกวา้ง 2 เมตร ยาว 25 เมตร ความหนาไม่นอ้ย

กว่า 3.35 มม.ชัน้กันสึกไม่นอ้ยกว่า 0.65 มม. สามารถซบัเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 19 dB เคลือบผิวหนา้

วสัดุดว้ย Protecsol ง่ายต่อการดูแลรกัษาและการทาํความสะอาด ป้องกันการล่ืน R10 นํา้หนกัวสัดุ

ไม่มากกว่า 2.9 กก/ตรม. ป้องกันการลามไฟ Bfl-s1 (EN13501-1) ทนการสญัจรและการใชง้านไดด้ี 

(wear group : T) ระดบัการใชง้าน commercial grade (European classification : 34-42) 

ค. พืน้ไวนิลชนิดแบบมว้นชนิด Multi-layered ขนาด ความกวา้ง 2 เมตร ยาว 20 เมตร ความหนาไม่

นอ้ยกวา่ 2 มม. ชัน้กนัสกึไม่นอ้ยกว่า 0.70 มม. เคลือบผิวหนา้วสัดดุว้ย Protecsol ง่ายต่อการดแูล

รกัษาและการทาํความสะอาด ป้องกนัการล่ืน R9 นํา้หนกัวสัดไุมม่ากกวา่ 2.8 กก/ตรม.และป้องกนั

การลามไฟ Bfl-s1 (EN13501-1) ทนการสญัจรและการใชง้านไดด้ี (wear group : T) ระดบัการใช้

งาน commercial grade (European classification : 34-43) 

3.2.3 พืน้ไวนิลชนิดมว้น ลายไม ้ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง Gerflor รุน่ Taralay Initial,  หรือเทียบเท่า 

3.2.4 พืน้ไวนิลชนิดม้วน สีเรียบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Gerflor รุ่น Taraflex Evolution 7.5 mm. , Taralay 

Emotion หรือเทียบเท่า 
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3.2.5 วสัดอ่ืุน ๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานและตามวตัถปุระสงคข์องแบบ 

3.3 วิธีการดาํเนินงาน 

3.3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการปรบัผิวหนา้ของพืน้ท่ีใหไ้ดร้ะดบัดว้ยปรูปรบัระดบัพืน้ ผิวหนา้ตอ้งเรียบแข็ง

แหง้ สะอาด ก่อนจะทาํการติดตัง้กระเบือ้งยาง 

3.3.2 หาแนวกระเบือ้งเพ่ือติดตัง้ ในการติดตัง้ใหต้ิดตัง้ตามแนวยาวของหอ้ง วิธีวางแนวเริ่มจากกลางหอ้ง

เป็นหลกั เช็คระยะของหอ้ง เพ่ือคาํนวณเศษและหาจดุเริ่มตน้ ทาํเคร่ืองหมายกากบาท และใชบ้กัเตา้ตี

เสน้ไวก้่อน 

3.3.3 ให้คล่ีกระเบือ้งทั้งหมดทิง้ไว้ในห้องท่ีจะปูเป็นเวลา 24 ชม. ก่อนทาํการปูพืน้อุณหภูมิบรรยากาศ

ภายนอกไม่ควรตํ่ากว่า 15 องศา  

3.3.4 ขัน้ตอนการวางพืน้กระเบือ้งยาง ใหว้างผืนเริ่มตน้ลงตามแนวเสน้ก่อนจึงค่อยๆ วางผืนต่อไป ตามแนว

บงัคบั 

3.3.5 วิธีการลงกาว เริ่มจากแผ่นท่ีเป็นจุดเริ่มตน้จากดา้นหน่ึงดา้นใดก็ได้โดยจับท่ีมุมกระเบือ้งยาง ยก

กระเบือ้งยางขึน้เป็นแนวตรง ทัง้สองดา้นพรอ้มกัน แลว้วางพบักลบัตามแนวเสน้ขนานใหไ้ดป้ระมาณ 

ครึ่งหน่ึงของความกวา้ง อย่าใหส่้วนท่ีวางกับพืน้เคล่ือนไหวออกจากแนว จะทาํใหเ้อียง เสร็จแลว้ทาํ

ความสะอาดพืน้อีกครัง้ ดว้ยไมก้วาด เข็ดพืน้ใหส้ะอาด การลงกาวใหล้งตามแนวผืนท่ีพับขึน้มาพอดี 

ทิง้ใหก้าวหมาดพรอ้มติดตัง้แลว้จับมุมกระเบือ้งยางทั้งสองดา้น จัดฉากใหเ้ท่ากัน พับกลับท่ีเดิมให้

พรอ้มกนั พยายามอย่าใหด้า้นหน่ึงดา้นใดเรว็หรือชา้กว่ากนั จะทาํใหแ้นวเอียงเมือติดตัง้เสรจ็เรียบรอ้ย 

ใหใ้ชล้กูกลิง้ท่ีมีนํา้หนกั 65 กก. รีดแผ่นใหแ้นบติดพืน้ใหท้ั่วเสียก่อน ตรวจสอบดูอย่าใหม้ีจุดโป่งพอง 

แลว้จึงค่อยทาํต่ออีกดา้นหน่ึงเหมือนกนั และเหมือนเดิมจนกว่าจะติดตัง้แลว้เสรจ็ 

3.3.6 การเซาะรอ่งเชื่อมแนว ถา้จาํเป็นจะตอ้งเชื่อมใหเ้ชื่อมหลงัจากปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 24 ชม.และหา้มงาน

ท่ีจนกว่าจะผ่านไป 48 ชม. หลงัการปเูพ่ือใหก้าวแหง้สนิท 

3.3.7 บวัเชิงผนงั ใหป้กูระเบือ้งพืน้ขึน้ผนงัแทนบวัเชิงผนงั ท่ีมมุผนงัติดตัง้เสน้ PVC. เสริมมมุ ดา้นบนติดตัง้

ดว้ยเสน้ครอบกระเบือ้ง PVC. สีเทา รายละเอียดตามระบใุนแบบ 

3.3.8 การบาํรุงรกัษา และทาํความสะอาด  

ก. ใหท้าํสะอาดเศษกระเบือ้ง พีวีซี ปพืูน้หรือเศษผง โดยใชไ้มก้วาดและผา้ชบุนํา้บิดหมาด หรือไมม้็อบ

เช็ดทาํความสะอาดพืน้อีกครัง้ หรือลา้งทาํความสะอาดดว้ยเคร่ืองขดัพืน้ท่ีมีแปรงท่ีเหมาะสม หรื

ประมาณ 150- 200 รอบต่อนาที หลงันาที หลงัจากนัน้จึงลา้งออกดว้ยนํา้สะอาด และ เช็ดใหแ้หง้ 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพพืน้หลงัการติดตัง้ 

ข. หลงัจากทาํความสะอาดพืน้แลว้ ใหเ้คลือบ ใหเ้คลือบผิวดว้ย WAX  1 ครัง้ ในกรณีติดตัง้กระเบือ้งพี

วีปพืูน้ชนิดควบคมุไฟฟ้าสถิต การเคลือบเงาพืน้ใหใ้ชน้ํา้ยาเคลือบเงาชนิด Conductive เท่านัน้หา้ม

ใชน้ํา้ยาเคลือบเงาชนิดธรรมดา เพราะจะทาํใหค้่าความตา้นทานไฟฟ้าหายไป 

ค. ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัไม่ใหง้านพืน้กระเบือ้งยาง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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4 งานหนิล้าง ทรายล้าง 

4.1 ขอ้กาํหนดทั่วไป 

4.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียด ขอ้กาํหนดคุณสมบตัิของผลิตภัณฑท่ี์ใช ้ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํ

การติดตัง้ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสินคา้ของตนตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

4.1.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

ก. แปลน และรูปดา้นของการทาํงานหินลา้ง/ทรายลา้ง/กรวดลา้ง  ทั้งหมด ระบุตาํแหน่งของสีและ

ขนาดเม็ดหินใหช้ดัเจน 

ข. แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ ตาํแหน่งของเสน้แบ่งแนว หรือ เสน้ขอบคิว้ต่างๆ  

ค. อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แต่ละส่วน 

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็นตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการ อาทิ ตาํแหน่งติดตัง้อุปกรณง์าน

ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สวิตช ์ปลั๊ก ท่อระบายนํา้ท่ีพืน้ หรือ ช่องซ่อมบาํรุง ต่างๆเป็นตน้ 

4.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดแุรงงานและอปุกรณอ่ื์น ๆ ท่ีจาํเป็นในการทาํงานหินลา้ง/ทรายลา้ง/กรวดลา้ง  

ตามระบใุนแบบรูปและรายการ รวมถึงการทาํความสะอาดป้องกนัและระมดัระวงัมิใหเ้ปรอะเป้ือนผนงั 

และส่วนของอาคารอ่ืน ๆ ตลอดจนการทาํใหท่้อรางนํา้ ทางระบายนํา้ต่าง ๆ อดุตนัชาํรุดเสียหาย 

4.1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผ่นตวัอย่างขนาดอย่างนอ้ย 1 ตร.ฟตุ หินลา้ง/ทรายลา้ง/กรวดลา้ง ท่ีไดแ้สดงให้

เห็นถึงสี ขนาด และลวดลาย ตามสภาพจรงิเมื่องานแลว้เสรจ็ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนดาํเนินการ 

4.2 วสัด ุ

4.2.1 รายละเอียด รูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบใุนแบบ 

4.2.2 นํา้ เป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากส่ิงเจือปนจาํพวกแรธ่าต ุกรด ด่าง และสารอินทรียต์่างๆ 

4.2.3 หินใชหิ้นอ่อน หินเกล็ด หรือระบุเป็นอย่างอ่ืน ลา้งจนสะอาด ปราศจากสารอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการยึดตวั

กบัส่วนผสม รอ่นผ่านตะแกรงขนาดจะตอ้งใกลเ้คียงกนั ชนิด ขนาด และสีของหินจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากผูค้วบคมุงานหรือสถาปนิกก่อนดาํเนินการ 

4.2.4 กรวดใชก้รวดทะเลหรือระบุเป็นอย่างอ่ืน เม็ดกรวดตอ้งมีขนาดเท่ากันโดยผ่านตะแกรงร่อน กรวด

จะตอ้งเป็นกรวดคัด เม็ดกลมไม่มีเหล่ียม ไม่มีเปลือกหอย หรือเศษวัสดุเจือปน ล้างจนสะอาด 

ปราศจากสารอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการยึดตัวกับส่วนผสม ชนิด ขนาด และสี จะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากผู้

ควบคมุงานหรือสถาปนิกก่อนดาํเนินการ 

4.2.5 ทราย จะตอ้งเป็นทรายคดัพิเศษ ขนาดเม็ดสมํ่าเสมอเม็ดกลมไม่มีเปลือกหอยหรือเศษวสัดุอ่ืนเจือปน 

ลา้งจนสะอาด ปราศจากสารอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการยึดตัวกับส่วนผสม ชนิด ขนาด และสี จะตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากผูค้วบคมุงานหรือสถาปนิกก่อนดาํเนินการ 

4.2.6 ปนูซีเมนตข์าว ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. ตราชา้ง 

ข. ตราเสือ 
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ค. ทีพีไอ 197 หรือเทียบเท่า 

4.2.7 สีผสม ตอ้งใชสี้ฝุ่ นอย่างดีสาํหรบัผสมกับปนูซิเมนต ์ท่ีไดร้บัอนุมตัิ การผสมสีตอ้งชั่งหรือตวงทุกครัง้ 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง Hato สีเทา หรือเทียบเท่า 

4.2.8 การแบ่งช่อง หินลา้ง/ทรายลา้ง/กรวดลา้ง ปฎิบตัิตามคาํแนะนาํของผูค้วบคมุงานหรือท่ีระบใุนแบบรูป 

ถา้ไม่ไดร้ะบใุหใ้ชไ้มแ้นวไมส้กั ขนาด 0.5 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม. 

4.2.9 นํา้ยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. TOA 100 วอเตอร ์รีเพลแลนทก์ลอส 

ข. PENETRATION SEALER หรือเทียบเท่า 

 

4.3 วิธีการดาํเนินงาน 

4.3.1 การเตรียมผิว 

ก. ทาํความสะอาดพืน้ผิวใหส้ะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบไขมนัและสกดัเศษปนูทรายท่ีเกาะอยู่ออกให้

หมด ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํา้ 

ข. เทปนูทรายหรือฉาบปนูทรายรองพืน้ เพ่ือปรบัระดบัใหไ้ดด้ิ่ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ไดค้วามลาดเอียงตาม

ขอ้กาํหนดท่ีระบไุวใ้นงานฉาบปนู ใหเ้หลือความหนาสาํหรบัทาํผิวกรวดลา้ง ทรายลา้ง หรือหินลา้ง 

ประมาณ 15 มม.   ขดูขีดผิวใหเ้ป็นรอยหยาบตลอดพืน้ท่ีขณะท่ีผิวปนูทรายยงัหมาดๆอยู่ 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพืน้แล้ว 24 ชั่วโมง ให้ทาํการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริ่ม

ดาํเนินการทาํผิวกรวดลา้ง ทรายลา้ง หรือหินลา้ง  

4.3.2 การทาํผิวกรวดลา้ง ทรายลา้ง หรือหินลา้ง 

ก. จดัวางแนวเสน้แบ่งขนาดช่องดว้ยไมข้นาดตามท่ีไดร้บัอนมุตัิ แบ่งเป็นช่องๆ ตามแบบก่อสรา้ง ยึด

เสน้แบ่งดว้ยปนูทรายใหไ้ดแ้นวตรงและไดร้ะดบัพรอ้มจดัทาํปุ่ มระดบัทั่วบริเวณทิง้ไวใ้หแ้หง้ 1 วนั 

เป็นอย่างนอ้ย 

ข. ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้รับจ้างจะตอ้งรดนํา้ทั่วบริเวณให้ชุ่ม แลว้สลัดหรือเทดว้ยนํา้ปูนซิเมนต์

ประสานกอ่น จึงฉาบหรือเทผิว 

ค. ใหผ้สมกรวดลา้ง อตัราส่วน ปนูซีเมนต ์1 ส่วน เม็ดกรวด 3 ส่วน ฉาบลงในพืน้ท่ีแลว้ตบใหแ้น่น และ

เกาะตวัใหเ้ต็มพืน้ท่ี แลว้ทิง้ไวจ้นเริ่มแหง้และแข็งตวัประมาณ 30-40 นาที จึงทาํการลา้งผิวโดยใช้

แปรงอ่อนหรือผา้ชบุนํา้ค่อยๆ เช็ดจนเห็นเมด็หินหรือเม็ดกรวดหรือ  เม็ดทรายโผล่ชดัเจน 

4.3.3 การทาํใหท้าํทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและคนงานช่างฝีมือ เม็ดกรวดหรือหินตอ้งแน่นสมํ่าเสมอกัน

ตลอด  

4.3.4 ทาํความสะอาดคราบนํา้ปนูท่ีตดิอยู่ออกใหเ้รียบรอ้ย 

4.3.5 ทิง้ไวใ้หแ้หง้สนิท แลว้จึงเคลือบผิวดว้ยนํา้ยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER อยา่งนอ้ย 2 

ครัง้ 
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4.3.6 ผิวทรายลา้ง กรวดลา้ง หรือ หินลา้ง ทัง้หมดเมื่อทาํเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งไดด้ิง่ ไดแ้นว ไดร้ะดบั 

เรียบสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีเกิดมีรอยด่างแตกรา้วหรือเม็ดหิน-ทรายกระจายตวัไม่สมํ่าเสมอกนั หรือความ

ไม่เรียบรอ้ยใดๆ ท่ีเกดิขึน้ตามความเห็นของสถาปนิก ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทบุออก และ

ทาํใหใ้หม่ทัง้ช่อง โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งทัง้หมด  

4.3.7 ไม่อนญุาตใหท้าํผิวทรายลา้ง กรวดลา้ง หรือ หินลา้ง ทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 

4.3.8 หลงัจากทาํผิวทรายลา้ง กรวดลา้ง หรือ หินลา้ง แลว้เสรจ็ ทิง้ใหผิ้วทรายลา้ง กรวดลา้ง หรือ หินลา้ง 

แหง้แขง็ตวัโดยไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลา อยา่งนอ้ย 2 วนั  
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หมวดที ่20 

สุขภัณฑแ์ละอุปกรณป์ระกอบ 

TOILET AND BATH ACCESSORIES 

 

1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณใ์นการติดตัง้สขุภณัฑแ์ละอปุกรณป์ระกอบทัง้หมด ท่ีระบไุวใ้นแบบ

และรายการประกอบแบบ มาดาํเนินการตดิตัง้ตามตารางรายการสขุภณัฑแ์ละอปุกรณป์ระกอบ 

2 วัสด ุ

        รายละเอียดวสัด ุตามท่ีระบไุวใ้น ตารางรายการสขุภณัฑแ์ละอปุกรณป์ระกอบ 

3 การดาํเนินงาน 

3.1 การเตรียมงานก่อนการตดิตัง้  

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบขนาด ตาํแหน่ง ระดบัในงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด ตัง้แต่ขัน้ตอนงานโครงสรา้ง จนถึงขัน้

ติดตั้งเคร่ืองสุขภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายท่ีเกิดขึน้ทั้งหมด หากเกิดความผิดพลาด 

คลาดเคล่ือน ทาํใหง้านติดตัง้สขุภณัฑเ์ป็นไปโดยไม่เรียบรอ้ย เมื่อพบปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

แจง้ใหส้ถาปนิกทราบและพิจารณาแกไ้ขทนัที หา้มกระทาํการใดๆไปโดยพลการ 

3.2 การติดตัง้ 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งต่อท่อและติดตัง้อปุกรณท์กุชิน้ และเคร่ืองสขุภณัฑด์งัท่ีแสดงไวใ้นแบบและรายการประกอบ

แบบ รวมทัง้จดัหาเคร่ืองตกแต่ง ท่ีแขวน หรือท่ีรองรบัเคร่ืองสขุภัณฑ ์และติดตัง้แทรปพรอ้มช่องทาํความ

สะอาด เดินท่อประปา ท่อระบายนํา้ทิง้ นํา้โสโครก ท่อระบายอากาศ จากเคร่ืองสขุภณัฑเ์ขา้ระบบต่างๆโดย

ครบถว้น 

ข. มาตรฐานงานติดตัง้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชาช่างท่ีดี ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชช้่างท่ีมีความชาํนาญ และมีฝีมือ

ประณีตมาดาํเนินการ โดยใหถื้อปฏิบตัิตามท่ีระบไุวใ้นรายละเอียดผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการตามมาตรฐาน

ผูผ้ลิตโดยเคร่งครดั หากผลงานไม่ไดคุ้ณภาพหรือไม่เรียบรอ้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทันที โดย

ค่าใชจ้่ายเป็นของผูร้บัจา้งเองทัง้สิน้ 

ค. ระหว่างท่ีทาํการก่อสรา้งงานอ่ืนๆภายในหอ้งนํา้ยงัไม่แลว้เสร็จ เคร่ืองสขุภณัฑท่ี์ติดตัง้แลว้จะตอ้งมี ลงัไม ้

หรือเคร่ืองปกคลุมอ่ืนป้องกันไว ้และใชจ้าระบีเคลือบส่วนท่ีเป็นโครเมี่ยม และส่วนท่ีเป็นโลหะอ่ืนๆไวเ้พ่ือ

ป้องกนัการกดัของนํา้ปนูและการขดูขีด 
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4 การทาํความสะอาดและการป้องกัน 

        หลงัจากการติดตัง้สขุภณัฑแ์ละอุปกรณเ์สร็จเรียบรอ้ยแลว้ วสัดุทุกชิน้จะตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย พรอ้มทัง้

ป้องกนัใหอ้ยู่ในสภาพดีตลอด จนกว่าจะส่งมอบงาน หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดเสียหายหรือแตกรา้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปล่ียนให้

ใหม่ ใหด้ีคงสภาพเดิมโดยไม่คิดมลูคา่ 
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หมวดที ่ 21 

ขอบเขตของงานตกแตง่ภายใน 

 

1 ขอบเขตของงาน 

1.1 จดัทาํและกัน้หอ้ง ตกแต่งพืน้ ผนงั และเพดานตามแบบและรายการ 

1.2 จดัหาและติดตัง้เฟอรนิ์เจอรต์ดิผนงั ตามแบบและรายการ 

1.3 จดัหาและติดตัง้มา่นและอปุกรณ ์ตามแบบและรายการ 

1.4 ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงานและใหค้วามรว่มมือแกช่่างเทคนิคและผูร้บัจา้งรายอ่ืนๆ ไดแ้ก่ งานระบบไฟฟ้า ระบบ

ปรบัอากาศ ระบบสขุาภิบาล และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในอนัท่ีจะทาํใหง้านตกแตง่ภายใน และงานระบบอ่ืนๆแลว้

เสรจ็ 

หมายเหต ุ  

ก. ในกรณีท่ีเป็นงานต่อเน่ืองหรือตอ้งรว่มงานกนัหลายฝ่าย หากไมม่ขีอ้กาํหนดใหเ้ก่ียวขอ้งกบังานขัน้หน่ึง

ขัน้ใด ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งตกแตง่ภายในท่ีจะดาํเนินการใหต้่อเน่ืองจนแลว้เสรจ็ 

ข. ผูร้บัจา้งตกแตง่ภายในตอ้งเคารพขอ้กาํหนดต่างๆของอาคารเป็นหลกั ในการดาํเนินงานตลอดจน

รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆอนัท่ีจะเกดิขึน้กบัสภาพแวดลอ้มของตวัอาคาร 

 

2 ฝีมือและแรงงาน 

2.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและใชช้่างฝีมือท่ีไดม้าตรฐานทาํการตกแต่ง และติดตัง้ และดาํเนินงานอ่ืนๆ 

2.2 งานท่ีตอ้งใชค้วามประณีต เช่นงานลวดลาย งานชบุโลหะฯลฯ ผูร้บัจา้งตอ้งใชช้่างท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้น

เป็นผูจ้ัดทาํ รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นเทคนิค เช่น งานไฟฟ้า แสงเสียง ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชช้่างท่ีมี

ความชาํนาญในเทคนิคนัน้ๆ เป็นผูจ้ดัทาํ หรือประสานงานการติดตัง้ใหถ้กูตอ้งทาํหลกัวิชาการ 

 

3 คุณภาพของวัสด ุ

        วสัดุและอุปกรณป์ระกอบทุกชิน้ตอ้งมีคณุภาพดี ถูกตอ้งตามแบบ และรายการประกอบแบบ เป็นของใหม่ไม่มี

การชาํรุด หรือเส่ือมสภาพ การเก็บรกัษาวสัดถุกูตอ้งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต และจะตอ้งนาํตวัอย่างมาใหผู้อ้อกแบบ

ตรวจรบัรองความถกูตอ้ง จึงทาํการสั่งหรือติดตัง้ได ้หากผูร้บัจา้งติดตัง้โดยพลการ หรือใชว้สัดท่ีุชาํรุดหรือเส่ือมสภาพ 

ผูร้บัจา้งตอ้งเปล่ียนใหม่จนเป็นท่ีพอใจ ของผูว้่าจา้ง หรือผูอ้อกแบบ และถือเป็นขอ้เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆมิได ้
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หมวดที ่22 

ข้อกาํหนดท่ัวไปสาํหรับงานเฟอรนิ์เจอร ์

1 งานไม้ 

1.1 คณุภาพของไม ้

        ไมท่ี้นาํมาใชใ้นงานตกแต่งตอ้งคดัแลว้ ไม่มีรอยบ่ิน แตกรา้ว บิดงอ ไม่มีตาไม ้หรือกระพีไ้ม ้หรือตาํหนิ

อ่ืนๆ และตอ้งเป็นไมท่ี้ผ่านการอบหรือผ่ึงใหแ้หง้สนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลงั 

1.2 ชนิดของไม ้

        โครงเฟอรนิ์เจอรท์ั่วไป ใชไ้มข้นาด 1.5” x 3” ในส่วนท่ีเป็นโครงภายนอก หรือสามารถมองเห็นไดจ้าก

ภายนอก ใหใ้ชไ้ม ้ หรือไมเ้นือ้แข็งชนิดอ่ืนๆ ตามท่ีระบ ุและไมท่้ใชต้อ้งสามารถยอ้มสีใหเ้ป็นสีเดียวกนัได ้ยกเวน้

ท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน ในส่วนท่ีเป็นโครงภายใน หรือไม่สามารถมองเห็นไปจากภายนอก ใหใ้ชไ้มอ้ดันํา้ยาหรือท่ี

ระบเุป็นไมเ้นือ้แข็ง ใหใ้ชไ้ม ้ วสัดท่ีุกรุในส่วนภายนอกหรือสามารถมองเห็นไดช้ดัใหใ้ชไ้มอ้ดัสกัหนา 4 มม. ส่วน

ท่ีรบันํา้หนกัหนา 6 มม.หรือท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน  ส่วนการกรุไมภ้ายในตู ้หรือส่วนท่ีไม่สามารถมองเห็นใหใ้ชไ้ม้

อดัยางหนา 4 มม. ในส่วนท่ีตอ้งรบันํา้หนกัใหใ้ชห้นา 6 มม. หรือท่ีระบเุป็นอย่างอ่ืนๆ 

2 งานประกอบ ยึด หรือติดตั้งโครงไม้ 

        การติดตัง้โครงไมท้ัง้หมดนัน้ ตอ้งตัง้แนวใหไ้ดร้ะดบัและฉาก ทัง้แนวตัง้และแนวนอนตามท่ีกาํหนด ระยะห่าง

ของโครงไม ้ไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน การเขา้ไมต้อ้งเขา้เดือยเขา้มมุหา้มใชว้ิธีตีชนเป็นอนัขาด 

กรณีท่ีจะตอ้งต่อไมใ้หต้่อท่ีแนวแบ่งช่วง หา้มต่อในส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อแบบบังใบ และเขา้มุม

รอยต่อสนิทเป็นผิวเดียวกัน สาํหรบักรณีท่ีตอ้งติดตัง้ชิดผนังใหใ้ชเ้ชือกขึงทดสอบความเรียบรอ้ยของผนัง และควร

ปรบัแนวของผนังใหเ้รียบรอ้ยก่อนยึดโครงกับผนงัปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะห่างไม่เกินกว่า 0.40 ม. ก่อนตอกให้

เจาะรูก่อนท่ีจะตอกและส่งหวัตะปใูหส้นิทไดร้ะดบักบัผิวไมย้กเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

3 การแบ่งช่วงหรือระยะต่างๆ 

        ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานท่ีติดตัง้ หรือเคร่ืองใชท่ี้จะตอ้งติดตัง้ในงานเฟอรนิ์เจอรก์อ่น

เริ่มดาํเนินการประกอบ และติดตัง้การแบ่งช่วงโครงแนวตัง้ของเฟอรนิ์เจอรใ์หย้ึดถือระยะท่ีไดต้รวจสอบจากสถานท่ี

และเคร่ืองใชต้่างๆ ในแนวในการแบ่ง หากถูกตอ้งตรงกับช่วงท่ีกาํหนดในแบบและรายการ และสามารถบรรจะหรือ

ติดตัง้เคร่ืองใชท่ี้กาํหนดได ้ผูร้บัจา้งสามารถดาํเนินการต่อไปได ้ในกรณีท่ีไม่สามารถแบ่งช่วงไดต้ามแบบเน่ืองจากตดิ

ปัญหาอนัเก่ียวเน่ืองกบังานอ่ืนๆ เช่นงานระบบไฟฟ้า งานระบบปรบัอากาศ ใหป้รกึษากับผูอ้อกแบบก่อนดาํเนินงาน 

หากมีข้อบกพร่อง หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการท่ีไม่ไดต้รวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับจ้างตอ้งยินดีท่ีจะแก้ไข

จนกระทั่งเป็นท่ีพอใจของผูอ้อกแบบและเจา้ของโครงการ โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆมิได ้

4 การเข้ามุมและการเข้าเดือยต่างๆ 

        การเขา้ไมห้รือเขา้มมุต่างๆ ของการตกแต่งตอ้งสนิทและไดฉ้าก หรือไดร้ะดบัแนวดิ่งและแนวตัง้ การเขา้ไมห้รือ

เขา้เดือนเขา้มมุตอ้งดาํเนินการอย่างปราณีตทกุจดุ ตอ้งอดัแน่นดว้ยกาวท่ีใชก้บังานไมโ้ดยเฉพาะ  หา้มเจือปนสารอ่ืน

ท่ีทาํใหป้ระสิทธิภาพของกาวเจือจาง เช่น นํา้ หรือนํา้มนัต่างๆ การเขา้เดือยทุกอนัตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากว่า 3 / 8” หรือ
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ครึ่งหน่ึงของหนา้ตดัไมอ้ดัดว้ยกาวลาเท็กซไ์วจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท การตอกตะปท่ีูมีความยาวกว่า 1” ใหใ้ชส้ว่าน

เจาะนาํก่อนและตอ้งตอกดว้ยตะปตูดั หรือทุบหวั และส่งใหจ้มในเนือ้ไมก้่อนท่ีจะอุดหวัตะป ูการตอกอย่าใหป้รากฏ

รอยคอ้นท่ีพืน้ผิวได ้

4.1 การกรุผิวหนา้ 

4.1.1 ไมอ้ดั 

        ไมอ้ดัท่ีใชใ้หม้ีคณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2538 แผ่นไมอ้ดั เกรดเอคดัลาย การกรุผิวหนา้งาน

เฟอรนิ์เจอรด์ว้ยไมอ้ดั การเขา้ไมใ้หใ้ชก้าวทาท่ีโครงและส่วนท่ีจะยดึติดก่อนดว้ยตะป ูหรือตดัหวัและส่ง

ใหล้ึกลงไปในเนือ้ไม ้การตอกตะปตูอ้งทาํดว้ยความประณีต ไม่มีรอยหัวคอ้นปรากฎท่ีผิวระยะตอก

ตะป ูตอ้งห่างไม่เกิน 20 ซม. และตอ้งอดัแนวต่อไวจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท  

4.1.2 แผ่นพลาสติกลามิเนต 

        ก่อนดาํเนินการใหต้รวจสอบส่วนท่ีจะกรุและตัดแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตใหไ้ดข้นาด แลว้ทาํ

ความสะอาดส่วนท่ีจะกรุ ปัดเศษฝุ่ นผงตามซอกมมุออกใหห้มดก่อนท่ีจะทากาวยางท่ีผิวส่วนท่ีประกบ

ติดกนั และอดัติดแน่น อย่าใหม้ีฟองอากาศหรือเป็นคล่ืน และอดัดว้ยแม่แรง ส่ิงกดทบัอ่ืนๆ จนกาวแหง้

สนิท และแต่งขอบลบมมุเล็กนอ้ย ในกรณีท่ีมีการเขา้มมุใหส่้วนท่ีอยู่ดา้นบนทบัส่วนท่ีอยู่ดา้นล่าง และ

อดัขอบใหแ้น่นจนกาวแหง้สนิท แลว้จึงแต่งมมุสาํหรบัรอยต่อของแผ่นพลาสติกท่ีมีความยาวเกิน 2.40 

ม.ใหต้่อท่ีส่วนกลางของตูห้รือแบ่งส่วนเป็นตู ้3 ส่วน 4 ส่วน หรือตามแนวกึ่งกลางของการแบ่งช่วงตู ้

และการต่อตอ้งตรงกันทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ใชใ้หผ้ลิตภัณฑข์อง Wilsonart หรือ Greenlam หรือ

เทียบเท่า 

4.1.3 แผ่น Stainless Steel  

        แผ่น Stainless Steel ท่ีใชค้วามหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม. และราบเรียบสมํ่าเสมอก่อนติดตัง้ตอ้ง

ปรบัแต่งส่วนท่ีจะทาํการกรุผิวใหล้บมุมส่วนท่ีเป็นเหล่ียม ส่วนวิธีการติดตัง้เหมือนขอ้ 5.2 แต่ใหพ้ับ

ซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ใหเ้รียบรอ้ย ผิว Stainless Steel ตอ้งเรียบไม่ป็นคล่ืน แนว สนัตอ้งตรง

รอยเชื่อมต่อต่างๆ ใหข้ดัหรือปัดใหเ้รียบเป็นผิวเดียวกนั 

4.1.4 หินสงัเคราะหโ์ซลิแทร ์ 

        เป็นวสัดท่ีุทาํมาจาก Acrylic Modified Polyester Resin มีส่วนผสมของ Aluminium Tri Hydrate 

และยงัมีส่วนผสมของ Microban ซึงเป็นสารยบัยัง้ และป้องกันการเจรญิเติบโตของแบคทีเรียและเชือ้

รา รวมถึงยีสต ์ความหนาแผ่นไม่น้อยกว่า 13 มม. ใช้สาํหรับตกแต่งผิวหน้า, งานท่ีตอ้งการความ

ต่อเน่ืองของชิน้งานปิดผิว, บรเิวณทีตอ้งการทาํความสะอาดไดง้่ายและรวดเรว็ และบรเิวณท่ีมีความชืน้

สงู ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง Tiffany Décor หรือ Phromlikhit Luck หรือเทียบเท่า 
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4.2 บานเปิด บานเล่ือน และลิน้ชกัตา่งๆ 

        กรอบบานเปิด บานเล่ือน และหนา้ลิน้ชกัท่ีมองเห็นจากภายนอกทัง้หมด ใหใ้ชไ้ม ้กรุขนาดตามท่ีระบุใน

แบบและรายการ ไม้พืน้ลิน้ชักเป็นไม้  ตูบ้านเปิดทุกตูต้ิด จับบานและกลอนลิน้ชักรางเล่ือนตามแบบและ

รายการ บานเล่ือนใชอ้ปุกรณร์างเล่ือน ลอ้เล่ือน กญุแจล็อคตามแบบและรายการ 

4.3 การดาํเนินการติดตัง้เฟอรนิ์เจอรต์ิดผนงั 

        ในการประกอบเฟอรนิ์เจอรต์ิดผนังท่ีโรงงานช่วงระยะต่างๆ ผู้รับจ้างตอ้งเตรียมเผ่ือการตัดเขา้มุมกับ

สถานท่ีก่อนท่ีจะติดตัง้ หากเฟอรนิ์เจอรท่ี์จะติดตัง้บังอุปกรณไ์ฟฟ้า หรือตอ้งติดตัง้อุปกรณใ์ดๆ ผูร้บัจา้งตอ้ง

เคล่ือนย้ายหรือปรับอุปกรณ์ต่างๆไว้บนเฟอร์นิเจอร์ติดผนังในตําแหน่งท่ีเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างปรึกษา

ผูอ้อกแบบก่อนการดาํเนินการประกอบงานเฟอรนิ์เจอรท์ัง้หมด 
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หมวดที ่23 

งานสีและการทาํผิว 

 

1 ขอบเขตของงาน 

        งานสีและการทาํผิว หมายถึง การพ่น การทา การลงขีผึ้ง้ การทาเชลแล็ก การยอ้มสี การทานํา้มนัตา่งๆ ตลอดจน

งานตกแตง่อ่ืนๆท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ยกเวน้ส่วนท่ีกาํหนดใหเ้ป็นวสัดอ่ืุน 

2 ขั้นตอนการทาส ี

2.1 ประเภทของสี 

ก. สีพลาสติก ทาผนงัก่ออิฐฉาบปนูโดยทั่วไป หรือท่ีกาํหนดใหต้ามแบบและรายการ 

ข. สีนํา้มนัทา หรือพ่นผิวไม ้หรือโลหะต่างๆ 

ค. ทาเชลแล็ก ทานํา้มนั  ทาหรือพ่นบนผิวไม ้

ง. สีอ่ืนๆ จะระบเุพ่ิมเติมไวเ้ฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 

จ. สีทาผนงัใชผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัท TOA หรือบรษิัท Beger  หรือเทียบเท่า 

2.2 การเตรียมงานและรองพืน้ 

        ปนูฉาบ, คอนกรีต , ผิวพืน้ใหม่ใหท้าํความสะอาดพืน้ท่ีท่ีจะทาํสี โดยปัดฝุ่ นเศษวสัดตุา่งๆออกใหห้มด หากมีรอย

แตกรา้วใหส้กดัแตง่ผิว และฉาบปนูแต่งใหเ้รียบ ทิง้ระยะใหผิ้วปนูท่ีแต่งใหม่แหง้เสียก่อนจึงทาดว้ยสีรองพืน้ 

2.3 งานไม ้

         ส่วนท่ีเป็นไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ปัดฝุ่ น เศษวสัดตุ่างๆใหป้ราศจากรอยสกปรก หรือคราบนํา้มนั ยํา้หวัตะปใูหจ้มลง

ไปในเนือ้ไม ้และรอยอดุต่อต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ย ใชก้ระดาษทรายขดัไมห้รือเฟอรนิ์เจอรต์่างๆท่ีทาํสาํเรจ็จากโรงงานตอ้ง

ทาํสีรองพืน้หรือทาํสีในขัน้แกก่อนท่ีจะนาํมาติดตัง้ 

2.4 ส่วนท่ีเป็นโลหะ 

        ตอ้งทาํความสะอาดผิวโลหะใหป้ราศจากสนิมฝุ่ นละอองตา่งๆ หรือส่ิงสกปรกอ่ืนๆ โดยใชก้ระดาษทรายหรือ

แปรงลวดขดั และลา้งดว้ยนํา้ยากนัสนิมขดัใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาดก่อนท่ีจะทาสีรองพืน้เรดออกไซด ์ หรือดาํเนินการ

ทาสีหรือผิวตามท่ีระบใุนแบบและรายการ 

3 การดาํเนินงาน 

การดาํเนินงานในขัน้ตอนทั่วไป ดหูมวดงานสี 

4 การย้อมสีและพ่นไม้ 

4.1 การยอ้มสีไม ้

ก. ยํา้หวัตะปตู่างๆใหจ้มในเนือ้ไม ้อดุรอยต่อหวัตะป ูมมุต่างๆดว้ย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค ขดั

ผิวใหเ้รียบรอ้ยดว้ยกระดาษทรายหยาบ 

ข. ปิดเทปกัน้แนวส่วนท่ีไม่ไดท้าสี  
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ค. ลงฝุ่ นจีนยอ้มผิวและขดัผิวใหเ้รียบตามสีท่ีตอ้งการ 

ง. ทานํา้มนัหรือสีจรงิครัง้ท่ี 1 หากมีรอยขนแปรง หรือผิวไม ้แต่งเรียบดว้ยกระดาษทรายละเอียดแต่งลาย

และรอยต่อต่างๆ 

จ. ทานํา้มนัหรือสีจรงิครัง้ท่ี 2 หากมีรอยขนแปรง ใหข้ดัเรียบลงลกูประคบ แต่งสีและลายไมใ้หเ้รียบรอ้ย 

ฉ. ทานํา้มันหรือสีจริงครัง้สุดท้ายก่อนลงลูกประคบและแต่งสีครัง้สุดท้ายก่อนท่ีจะเคลือบดว้ยนํา้มัน

เคลือบผิวอีกครัง้ 

4.2 การพ่นสี 

การพ่นมีท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก 

ก. ยํา้หวัตะปตูา่งๆใหจ้มในเนือ้ไม ้อดุรอยต่อหวัตะป ูมมุตา่งๆ โป๊วดว้ยสีโป๊วใหท้ั่วบรเิวณท่ีจะพ่นสี ขดัผิว

ต่างๆใหเ้รียบรอ้ย 

ข. หากมีรอยขรุขระใหโ้ป๊วแต่งและขดัดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบ ทิง้สีโป๊วใหแ้หง้สนิทจึงพ่นดว้ยสีจรงิครัง้

ท่ี 1 ขดัและแต่งผิวตา่งๆใหเ้รียบจึงพ่นดว้ยสีจรงิครัง้ท่ี 2 

ค. หากมีรอยหรือผิวไม่เรียบ แตแ่ละขดัดว้ยกระดาษทราย และพ่นสีจรงิครัง้สดุทา้ย 

 

4.3 การทานํา้มนัหรือสี 

การพ่นมีท่ีไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก 

ก. ยํา้หวัตะปตูา่งๆใหจ้มในเนือ้ไม ้อดุรอยต่อหวัตะป ู มมุตา่งๆดว้ย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค ขดั

ผิวใหเ้รียบรอ้ยดว้ยกระดาษทรายหยาบ 

ข. ปิดเทปกัน้แนวส่วนท่ีไม่ไดท้าสี  

ค. ทานํา้มนัหรือสีจรงิครัง้ท่ี 1และขดัผิวใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาสีจรงิครัง้สดุทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมวดท่ี 23 



 
โครงการพฒันาปรบัปรุงศนูยอ์อกกาํลงักาย 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ องครกัษ ์ 96 | 122 บ. คาม อารค์เิทคท ์จาํกดั 

หมวดที ่24 

โครงเคร่าฝ้าเพดาน 

CEILING SUSPENSION SYSTEMS 

1 ขอบเขตการทาํงาน 

        งานโครงเคร่าฝ้าเพดานตามท่ีระบุในแบบก่อสรา้งทัง้หมด ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมทาํแบบประกอบการติดตัง้ 

SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งตอ้งแสดงรายละเอียดการติดตัง้ (INSTALLATION) การยึด

(FIXED) และแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียดใหถ้กูตอ้งตามแบบก่อสรา้งเพ่ือขออนมุตั ิและตรวจสอบก่อนท่ีจะทาํการ

ติดตัง้ 

 

2 วัสด ุ

        วสัดท่ีุนาํมาตอ้งไดม้าตรฐานการผลิตของบรษิัทผูผ้ลิตและเป็นวสัดใุหม่ มคีวามหนาไม่นอ้ยกว่า 0.55 มม. 

หรือตามท่ีระบไุวใ้นแบบ ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิและเห็นชอบก่อนนาํไปใชง้าน โดยทัง้แผ่นฝา้เพดาน และโครง

เครา่จะตอ้งเป็นของบรษิัทผูผ้ลิตรายเดียวกนั 

2.1 โครงเครา่โลหะชนิดแผ่นฝา้เพดานยึดติดแน่น 

ก. โครงเครา่โลหะ ตอ้งผลิตจากกรรมวิธีเหล็กรีดเย็นชบุสงักะสีกนัสนิม ไดม้าตรฐาน JIS-G3302 

หรือ  มอก. 863-2532 ความหนาโครงเครา่ไม่ต ํ่ากว่า 0.50 มม. และผ่านกระบวนการขึน้ลอน

เพ่ิมความแข็งแรง หรือหนาไม่ตํ่ากว่า 0.52 มม. (ในกรณีเป็นผิวเรียบ) 

ข. ส่วนอปุกรณย์ึดโครงเครา่ ประกอบดว้ย 

คลิปล็อค (CLIP LOCK)  : ใชเ้พ่ือเป็นตวัประกอบติดโครง่เครา่ตวับน/ล่าง 

ตวัต่อ : ใชเ้ป็นตวัต่อเพ่ือใหไ้ดค้วามยาวตามท่ีติดตัง้ 

ค. ส่วนอปุกรณช์ดุปรบัระดบั ประกอบดว้ย 

ขอ้ล็อคและสปรงิปรบัระดบั ทาํจากSTAINLESS STEEL 

ลวดโลหะ  เสน้ผ่าศนูยก์ลางไม่ตํ่ากว่า 4 มม. 

สกรูเกลียวปล่อย  (SCREW TYPE-S) 

พกุเหล็ก  (EXPANSION BOLT) 

2.2  โครงเครา่โลหะ T-BAR 

ก. โครง่เครา่โลหะ T-BAR  ตอ้งผลิตจากกรรมวิธีการขึน้รูปเย็น ชบุสงักะสี และเคลือบสี มีความ

หนาแบบพบัซอ้น 2 ชัน้ ชัน้ละไมน่อ้ยกวา่ 0.35 มม. ความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 24 มม. ความสงู

ไม่นอ้ยกวา่ 32 มม. ไดม้าตรฐาน มอก.449-2525 

ข. อปุกรณช์ดุปรบัระดบั เป็นไปตามขอ้ 2.1 ขอ้ ค. 
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ค.  ในกรณีใชค้วบคู่กบัแผ่น ACOUSTIC ติดตัง้ประกอบกบัโครงเครา่เหล็กชบุสงักะสี มีความ

หนาแบบพบัซอ้น 2 ชัน้ ชัน้ละไมน่อ้ยกวา่ 0.35 มม. สนัโครงเครา่หลกัสงูประมาณ 38 มม. 

หนา้โครงขนาดประมาณ 24 มม. ผ่านมาตรฐานการรบันํา้หนกั ASTM C 635 ชนิด LIGHT 

DUTY CLASSIFICATION 

 

3 ตัวอย่างวัสด ุ

        ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัดุท่ีใชแ้ต่ละชนิดไม่นอ้ยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งใหผู้อ้อกแบบเพ่ือขออนุมตัิ

และตรวจสอบก่อนท่ีจะนาํไปใชง้าน 

 

4 การติดตั้ง 

       ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชาํนาญในการติดตัง้ ฝ้าเพดานทุกส่วนท่ีติดตัง้แลว้ตอ้งไดร้ะดับ

และเสน้แนวตรงเรียบรอ้ย หรือลวดลายไดฉ้ากตามท่ีระบใุนแบบรูป ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

4.1 โครงเครา่โลหะชนิดแผ่นฝา้เพดานยึดติดแน่น 

ก. หาระดบัท่ีตอ้งการติดตัง้ฝ้าเพดาน แลว้ยึดรางระดบัเขา้กับโครงสรา้งอาคารโดยรอบขอบของ

หอ้ง หรือบรเิวณท่ีกาํหนดท่ีทาํการตืดตัง้ฝา้เพดาน 

ข. ยึดเหล็กฉากดว้ยพกุเหล็กกบัโครงสรา้งบนของอาคาร เวน้ระยะห่างกนัไม่เกิน 1.20 ม. 

ค. ใชส้ปรงิและลวดปรบัระดบัยึดโยงระหว่างเหล็กฉากกบัโครงเครา่โลหะหลกั และใหไ้ดร้ะดบั 

ง. ยึดเคร่าซอยเขา้กับดา้นล่างของเคร่าหลัก ในแนวตัง้ฉากกับเคร่าหลัก โดยเวน้ระยะเคร่าซอย

ห่างกนัทกุๆระยะ 40 ซม. โดยมีเครา่หลกัหิว้อยู่ดา้นบนทกุๆระยะ 1.00-1.20 ม. 

จ. ปรับระดับโครงเคร่าฝ้าเพดานท่ีชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แลว้จึงนาํแผ่นฝ้า

เพดานยึดติดกบัโครงเครา่ 

4.2 โครงเครา่โลหะ T-BAR 

ก. ยกระดับท่ีตอ้งการติดตัง้ฝ้าเพดาน แลว้จึงยึดเคร่าริมรบัแผ่นฝ้าเพดานกับผนังโดยรอบใหไ้ด้

ระดบั 

ข. ยึดเหล็กฉากดว้ยพกุเหล็กกบัโครงสรา้งบนอาคารเวน้ระยะห่าง 1.20 ม. 

ค. ใชส้ปิงและลวดปรบัระดบัระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่ายืน T-BAR และใหไ้ดร้ะดบัตามต่อง

การ โดยเครา่ยืนห่างกนัระยะ 1.20 ม. 

ง. สอดเครา่ซอยยึดกบัเครา่ยืน ใหไ้ดฉ้ากกบัเครา่ยืน  โดยเครา่ซอยเวน้ระยะห่างกนั 60 ซม. 

จ. หากตอ้งการรูปแบบฝ้า T-BAR เป็นระยะ 0.60 ม. ใหใ้ชเ้คร่าซอยระหว่างกลางซอยช่วงระยะ 

1.20 ม. 

ฉ. ปรับระดับโครงเคร่าฝ้า T-BAR ท่ีชุดสปริงปรับระดับจนไดร้ะนาบทั้งหมด แลว้จึงนาํแผ่นฝ้า

เพดานวางบนโครงเครา่ T-BAR  

4.3 บรเิวณดวงโคมท่ีเป็นกล่องขนาดใหญ่หรือกล่องวางไฟ ใหเ้วน้ช่องไวต้ามขนาดของกล่องดวงโคม โดยให้

กล่องดวงโคมไฟฟ้ายึดแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า หา้มยึดติดกับโครงฝ้าเพดานโดย

เด็ดขาด อนญุาตใหเ้ฉพาะดวงโคมขนาดเล็ก เช่น Down light เป็นตน้ 
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4.4 กรณี MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทาํให้ระยะลวดยึดโครงเคร่าเหล็กหรือเคร่ายืน ไม่ได้ระยะตาม

SPECIFICATION ใหท้าํเหล็กเสรมิใหส้ามารถรบัแรงไดต้ามมาตรฐานผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ดว้ยกรรมวิธีหลกั

วิชาช่างท่ีดี ไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง หา้มยึดโคร่งเคร่าฝ้ากับ AIRDUCT หรือจุดยึดแขวนของ 

AIRDUCTโดย เด็ดขาด 

 

5 การทาํความสะอาด 

       ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งหลงัจากการติดตัง้ผิวของวสัด ุตอ้งปราศจากรอยรา้ว ด่าง รอยขดูขีด หรือ 

มีตาํหนิ และตอ้งไม่เปรอะเป้ือน ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

 

6 การรับประกันผลงาน 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตัง้ โดยปราศจากการแอ่นตัว (SAGGING) เป็นเวลา

อย่างน้อย 5 ปีหากเกิดการแอ่นตัวหรือชาํรุดเสียหาย อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตัง้ ผู้รับจา้ง

จะตอ้งติดตัง้ใหใ้หมห่รือซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดีโดยไม่คิดมลูค่าใดๆทัง้สิน้ 
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หมวดที ่25 

งานฝ้าเพดาน 

Ceiling Work 

 

1 ฝ้าเพดานยิบซั่มบอรด์ ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะ 

1.1  รายละเอียดวสัด ุ

           หากไม่ไดก้าํหนดใหเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ใหม้ีรายละเอียดดงันี ้

1.1.1 โครงเคร่าโลหะ ใหใ้ชช้นิดเหล็กชบุสงักะสี ความหนาแผ่นเหล็กท่ีใชท้าํโครงเคร่าไม่ต ํ่ากว่า 0.50 

มม. และผ่านกระบวนการขึน้ลอนเพ่ิมความแข็งแรง หรือหนาไม่ตํ่ากว่า 0.52 มม. (ในกรณีเป็น

ผิวเรียบไม่ขึน้ลอน) ขนาดของโครงคร่าวรูปตัวซี ไม่ต ํ่ากว่า 16x38 มม. ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 

มอก.863-2532 ชัน้คณุภาพ 2  

1.1.2 แผ่นยิบซั่มบอรด์ใหใ้ชข้นาด 1.20x2.40 ม. ความหนาตามท่ีระบุในแบบ ขอบลาด มีคุณสมบตัิ

ตามมอก. 219-2552 ผลิตภณัฑต์ามระบใุนหมวด 072 ขอ้ 2.2 แผ่นยิบซั่มบอรด์  พรอ้มอปุกรณ์

ประกอบสาํหรบัฉาบเรียบทัง้หมด ในส่วนท่ีอาจถกูความชืน้ เช่น ภายในหอ้งนํา้ ฯลฯ ใหใ้ชแ้ผ่น

ยิบซั่มทนความชืน้ 

 

1.2 การติดตัง้โครงครา่ว 

1.2.1 ยึดฉากรมิฝา้ฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบ ใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการ 

1.2.2 ยึดฉากเหล็กเขา้กบัโครงสรา้งอาคารใหไ้ดแ้นว โดยวางระยะห่างกนั 1.20x1.20 ม. ดว้ยพกุเหล็ก

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มม. 

1.2.3 ยึดปลายดา้นหน่ึงของลวดเขา้กบัฉากเหล็ก 

1.2.4 สอดปลายอีกดา้นหน่ึงของลวดเขา้กับสปรงิปรบัระดบัและชดุหิว้โครง ปรบัระดบัดว้ยสปริงปรบั

ระดบั 

1.2.5 ติดตัง้โครงเครา่บนเขา้กบัชดุหิว้โครงทกุระยะ 1.20 ม. 

1.2.6 ติดตัง้ดครงคร่าวล่างเขา้กับโครงเคร่าบนตวัล็อคโครง โดยวางแนวใหไ้ดฉ้ากกับโครงคร่าวบน 

วางโครงครา่วล่างทกุระยะ 0.40 ม. วดัจากศนูยก์ลางถึงศนูยก์ลางครา่ว 

1.2.7 ปรบัระดบัโครงครา่วทัง้ระบบอย่างระเอียดท่ีสปรงิปรบัระดบั 

 

1.3 การติดตัง้แผ่น 

        ติดตัง้แผ่นยิบซั่มบอรด์ ชนิดขอบลาดเขา้กบัโครงครา่วล่าง ยึดดว้ยสกรูเกลียวปล่อยระยะไม่เกิน 25 ซม.โดย

ขนัส่งหวัตะปเูกลียวใหจ้มลงในแผ่นเล็กนอ้ย บริเวณดา้นหวัและทา้ยของแผ่นใหย้ิงดว้ยสกรูห่าง 15 ซม. เมื่อ

ติดตัง้แผ่นเสรจ็สิน้เรียบรอ้ยแลว้ จึงดาํเนินการฉาบอดุหวัสกรู และติดเทปฉาบแนวรอยต่อแผ่นใหเ้รียบรอ้ยตาม
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คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยเฉพาะบริเวณฝ้าบรรจบกับผนงัจะตอ้งติดเทปแลว้จึงฉาบรอยต่อใหเ้รียบรอ้ยเช่นกนั 

รวจสอบความเรียบของฝ้าเพดาน โดยใชไ้มบ้รรทดัยาว 2.00 ม. ทาบท่ีกึ่งกลางแนว วดัท่ีปลายไมบ้รรทดักบัผิว

แผ่นฝ้าจะตอ้งไม่เกิน 5 มม. ทุกแนว ในส่วนท่ีกาํหนดใหท้าสี ใหด้าํเนินงานตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้น

หมวดงานสี โดยเครง่ครดั 

 

2 แผ่นฝ้าเพดานกันเสียง 

        ขอบเขตของงานแผ่นฝา้เพดานกนัเสียงตามท่ีระบุไวใ้นแบบก่อสรา้งทัง้หมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํแบบ 

SHOP DRAWING รายละเอียดต่างๆในการติดตัง้ตามแบบก่อสรา้งเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนดาํเนินการ 

2.1 วสัด ุ

        วัสดุแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมดท่ีจะนําเข้าไปยังสถานท่ีก่อสรา้ง จะตอ้งอยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจาก

บริษัทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื่อผูผ้ลิตและรุ่นอย่างชดัเจน หากไม่ไดร้ะบุใหเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้

ใชแ้ผ่นฝา้เพดานกนัเสียง ซึ่งเป็นผลิตภณัฑข์อง 

ก. ARMSTONG 

ข. CELOTEX 

ค. USG คณุภาพเทียบเท่า 

2.2 แผ่นฝ้าเพดาน ACOUSTIC BOARD ต้องทํามาจากวัสดุใยแร่ MINERAL FIBER ซึ่งมีคุณสมบัติใช้

สาํหรบังานยึดติดกับฝ้ายิปซั่มบอรด์ดว้ยกาวและพิน เพ่ือปิดกันรอยต่อไม่เรียบรอ้ย โดยมีความหนาไม่

นอ้ยกว่า 9 มม. ซึ่งมีคุณสมบตัิในการเก็บเสียงไดด้ี และเป็นฉนวนกนัความรอ้นโดยไม่เป็นพิษปราศจาก

ใยหิน (FIBER ASBESTOS) และไม่เกิดควันพิษเมื่อเวลาไฟใหม ้มาตรฐาน ASTM  E1264 CLASS A 

ขนาดของแผ่น ชนิด สี และลวดลายตามความตอ้งการท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด หรือตามท่ีกาํหนดในแบบ 

แผ่นฝา้ ACOUSTIC BOARD ถา้ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการแบบก่อสรา้ง ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

ก. การดดูซบัเสียง NOISE REDUCTION COEFIENT (NRC) = 0.50-0.60 

ข. การกนัเสียง SOUND TRANSMISSION CLASS (STC)     = 35-39 

ค. FLAME SPREAD  = 0-25 

ง. กนัความรอ้น(THEMAL RESISTANCE) “R”    ไดม้ากกว่า 75% 

จ. กนัการสะทอ้นแสง (LIGHT REFLECTANCE) “LR”          

ฉ. การป้องกนัไดม้าตรฐานทดสอบ UNDERWRITER’S LABORATORIES “UL” 

        แผ่นยิบซั่มบอรด์ (GYPSUM BOARD) ให้ใช้แผ่นยิบซั่ม ชนิดขอบรียบ (SQUARE EDGE) มี

ความหนาอย่างนอ้ย 9 มม. แผ่นยิบซั่มตอ้งประกอบดว้ยยิบซํ่าในส่วนกลาง ปิดผิวดว้ยกระดาษชนิด

อดัแน่นดา้นนอก 2 ดา้น ตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. 219-2524 
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2.3 โครงเคร่าฝ้าเพดานโลหะ ต้องผลิตจากกรรมวิธีเหล็กรีดเย็น (COLD ROLLED) ชุบด้วยสังกะสี 

(GALVANIZED) กันสนิม โดยเป็นผลิตภัณฑ์ยี่หอ้เดียวกับฝ้าเพดานนั้นๆ และเป็นรุ่นท่ีกาํหนดให้ใช้

ดว้ยกนั ตามเอกสารเผยแพร ่(CATALOG) ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้ว่าจา้งก่อนการดาํเนินการ 

 

2.4 ตวัอย่างวสัด ุ

        ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัดุท่ีใชแ้ต่ละชนิดรวมถึงอุปกรณก์ารยึดแผ่นรวมถึงโครงเครา่ หมดุยํา้ ต่างๆ 

ไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง และส่งใหเ้พ่ือขออนมุตัิ และตรวจสอบก่อนท่ีจะนาํไปใชง้าน 

 

2.5 การติดตัง้ 

        ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชาํนาญในการติดตัง้ฝ้าเพดาน ทุกส่วนท่ีติดตัง้แลว้ ตอ้งไดร้ะดบั

และเสน้แนวตรง เรียบรอ้ยหรือลวดลายไดฉ้ากตามท่ีระบใุนแบบรูปดา้นดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

 

2.6 ติดตัง้ฝา้เพดานกนัเสียงชนิดเรียบโดยใชก้าวและพิน (STAPLES) ยึด 

2.6.1 ติดตัง้โครงเครา่เพดานตามหมวดโครงเครา่ฝา้เพดาน ชนิดฝา้ฉาบเรียบ 

2.6.2 ยึดแผ่นยิบซั่มบอรด์กบัโครงเครา่เพดาน ตอ้งไดแ้นวระดบัเรียงเสมอและแข็งแรงทกุแผ่นท่ีติดตัง้

ยึดติดกับโครงเคร่าแข็งแรงปราศจากการหลุดล่อน ทาํการฉาบเรียบตามระบบฝ้าฉาบเรียบ 

ทาสีรองพืน้ฝา้ ก่อนการติดตัง้แผ่นฝา้ขัน้แผ่นดดูซบัเสียง 

2.6.3 แผ่นฝ้าเพดานกันเสียง (ACOUSTIC BOARD) ทุกแผ่นท่ีติดตัง้ยึดติดกับฝ้ายิบซั่มบอรด์ดว้ยกาว

และ STAPLES แผ่นฝา้เพดานกนัเสียงทกุแผ่นท่ีติดตัง้ยึดติดกบัฝา้เพดานอย่างแข็งแรงปราศจาก

การหลดุล่อน 

 

2.7 ติดตัง้ฝา้เพดานกนัเสียงบนโครงเครา่ T-BAR 

2.7.1 ติดตัง้โครงเครา่เพดานตามหมวด 09120  

2.7.2 บริเวณดวงโคมไฟฟ้า ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกับจดุยึดแขวนของโครงเคร่าฝ้าเพดาน แต่ตอ้งติดตัง้ตาม

ผนงัการออกแบบลวดแขวนทกุเสน้ท่ียึดแขวนกล่องดวงโคม ตอ้งพนัใหแ้น่นอย่างนอ้ย 3 รอบ 

2.7.3 กรณีใต ้MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทาํใหร้ะยะลวดยึด MAIN T-BAR ไม่ไดร้ะยะตาม SPECIFICATION 

ให้ใช้ CROSS T-BAR ขนาดความยาว 1.20 ม. บริเวณใต ้MAIN AIRDUCT กรณี MAIN AIR DUCT มี

ความกวา้ง 1.20 ม.ใหท้าํเหล็กเสริมใหส้ามารถรบัแรงไดต้ามมาตรฐานผลิตภัณฑน์ั้นๆ ดว้ย

กรรมวิธีหลกัการช่างท่ีดีและไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง 

2.7.4 วางแผ่นฝา้เพดานกนัเสียง ตามขนาดท่ีกาํหนดใหใ้นแบบ 

 

2.8 ติดตัง้แผ่นฝา้เพดานกนัสียงชนิดซอ้นโครงเครา่ T-BAR 

2.8.1 ติดตัง้โครงเครา่เพดานตามหมวด 24 
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2.8.2 บรเิวณกล่องดวงโคมไฟฟ้า ใหเ้วน้ช่องไวต้ามขนาดกล่องดวงโคม โดยใหก้ล่องดวงโคมไฟฟ้ายดึ

แขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ซึ่งไม่เก่ียวขอ้งกบัจดุยึดแทนของโครงเคร่าเพดาน

แต่ตอ้งติดตัง้ตามผังการออกแบบ ลวดแขวนทุกเสน้ท่ียึดแขวนกล่องดวงโคมตอ้งพันใหแ้น่น

อย่างนอ้ย 3รอบ 

2.8.3 กรณีใต ้MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทาํใหร้ะยะลวดยึด MAIN T-BAR ไม่ไดร้ะยะตาม SPECIFICATION 

ให้ใช้ CROSS T-BAR ขนาดความยาว 1.20 ม. บริเวณใต ้MAIN AIRDUCT กรณี MAIN AIR DUCT มี

ความกวา้ง 1.20 ม.ใหท้าํเหล็กเสริมใหส้ามารถรบัแรงไดต้ามมาตรฐานผลิตภัณฑน์ั้นๆ ดว้ย

กรรมวิธีหลกัการช่างท่ีดีและไดร้บัความเห็นชอบจากผูว้่าจา้ง 

2.8.4 ติดตัง้ ตามมารตรฐานของผูผ้ลิต โดยฝา้เพดานจะตอ้งไดร้ะนาบเสมอกนัตลอดทัง้ฝา้เพดาน 

 

2.9 การทาํความสะอาด 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่ง หลงัจากการติดตัง้ผิวของวสัดุตอ้งปราศจากรอยรา้ว ด่าง รอยขูด

ขีด หรือมีตาํหนิ และตอ้งไม่เปรอะเป้ือน ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

 

2.10 การรบัประกนัผลงาน 

        ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกันคุณภาพของวสัดุและการติดตัง้ โดยปราศจากการแอ่นตวั (SAGGING) เป็นเวลา

อย่านอ้ย 5 ปี หากเกิดการแอ่นตวัหรือชาํรุดเสียหาย อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดุและการติดตัง้ ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งติดตัง้ใหไ้หม่หรือซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี โดยไม่คิดมลูค่าใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมดวท่ี 25 
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หมวดที ่26 

ผนังห้องน้ําสาํเร็จรูป 

TOILET PARTITION 

 

1 ขอบเขตของงาน 

ผนังห้องนํา้สาํเร็จรูปท่ีได้ระบุไว้ในแบบก่อสรา้งทั้งหมด ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดเตรียมทาํแบบ SHOP 

DRAWING รายละเอียดการติดตัง้ การยึด ระยะต่างๆและตอ้งเป็นไปตามแบบและขนาด ซึ่งกาํหนดไวใ้นแบบ

ก่อสรา้ง เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบพิจารณาอนมุตั ิ

2 วัสดุ 

หากไม่ไดร้ะบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูปใหม้ีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

2.1 วสัดุจะนาํเขา้ไปยงัสถานท่ีก่อสรา้ง จะตอ้งหุม้เรียบรอ้ยจากบริษัทผูผ้ลิต มีเคร่ืองหมายรายละเอียดต่างๆ

แสดงชื่อผูผ้ลิตอย่างสมบรูณช์ดัเจน 

2.2 วัสดุใชท้าํประตูและ PARTITION ตอ้งทาํจากแผ่น MFF (Melamine Face Foam board) ความหนาบาน

รวม 25 มม. เป็นการนาํแผ่น HPL (High Pressure Laminates) ความหนา 0.8 มม. มาประกบกนัและอดั 

PU FOAM (Polyurethane Foam) เข้าไประหว่างแผ่น HPL ด้วยความหนาแน่น ระหว่าง 285 ถึง 350 

กิโลกรมั/ลกูบาศกเ์มตร ซึ่งทาํการฉีดพรอ้มกับขัน้ตอนการประกบแผ่น HPL โดยไม่ใชก้าวใดๆในการผลิต

เนือ้โฟมท่ีใชเ้ป็นชนิดปราศจากสาร Chlorofluorocarbons 

2.3 ทัง้หมดเป็นผลิตภณัฑข์อง :  

ก. บรษิัท เวลคราฟท ์โปรดกัส ์จาํกดั 

ข. บรษิัท Greenlam Asia Pasific Co.,Ltd 

ค. หรือเทียบเท่า 

3 ตัวอย่างวัสดุ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัดแุต่ละชนิดท่ีใช ้เพ่ือตรวจสอบและอนุมตัิ ก่อนท่ีจะทาํการติดตัง้หากไม่ไดร้ะบุ

เป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบใหใ้ชอ้ปุกรณเ์ป็น STAINLESS STEELวสัดแุละอปุกรณต์่างๆรวมถึง 

3.1 DOOR STOPER 

3.2 LOCK RIMBOLT 

3.3 SPRING HINGE 

3.4 BUMPER HOOK 

3.5 TISSUE HOLDER 

3.6 HEAD 
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3.7 U-BRACKET 

3.8 BRACING 

3.9 ADJUSTABLE FOOTING 

3.10 DOOR AND PARTITION 

3.11 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบคุณสมบัติ

ของวสัดแุละส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 การติดตั้ง 

4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาช่างฝีมือท่ีมีความชาํนาญในงานติดตัง้ทุกๆส่วนท่ีติดตัง้แลว้จะตอ้งมั่นคงและแข็งแรง ได้

ระดบัในแนวตัง้และแนวนอนดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย จะตอ้งปฏิบตัิตามแบบและมาตรฐานกรรมวิธีการ

ติดตัง้ของบรษิัทผูผ้ลิต 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีการประสานงานรว่มกบัผูร้บัจา้งหลกั เพ่ือกาํหนดตาํแหน่งท่ีเก่ียวขอ้งในการติดตัง้ทัง้หมด

และตรวจสอบสถานท่ีทกุแห่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะติดตัง้ใหส้มบรูณเ์รียบรอ้ยก่อนจะมีการติดตัง้ 

4.3 ประตูท่ีติดตัง้แลว้ตอ้งมีความมั่นคง แข็งแรง เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมื่อเปิดจะตอ้งมีอุปกรณร์องรบัมิใหเ้กิด

ความเสียหายกบัประต ู

4.4 ผนงัหอ้งนํา้สาํเรจ็รูปรวมถงึอุปกรณต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งยึดแน่นแข็งแรงกบัผนงัพืน้หรือเพดาน ไดร้ะยะ

ขนาดท่ีถกูตอ้งตามท่ีระบใุนแบบรูป 

4.5 การทดสอบ เมื่อทาํการติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ ใหผู้ร้บัจา้งทาํการทดสอบการใชง้านของผนงัหอ้งนํา้สาํเร็จรูป

และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพการใชง้านท่ีดี ในกรณีท่ีใชง้านขัดข้อง ให้ผู้รบัจา้ง

ดาํเนินการแกไ้ขใหเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยก่อนส่งมอบงาน ในกรณีเช่นนีผู้ร้บัจา้งจะคิดค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมมิได ้

5 การทาํความสะอาด 

        ผู้รับจ้างจะตอ้งทาํความสะอาดผนังห้องนํา้สาํเร็จรูป และทุกแห่งท่ีเก่ียวข้องหลังจากการติดตั้ง โดย

ปราศจากรอยรา้ว แตกบ่ิน รอบขูดขีด รอยด่าง หรือมีตาํหนิ หลุดล่อนและตอ้งไม่เปรอะเป้ือน หากเกิดความ

เสียหายดงักล่าวจะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงใหใ้หม่ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

6 การรับประกันผลงาน 

        ผู้รับจ้างจะจ้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแลว้จะตอ้งระวังมิให้มีการชํารุด

เสียหาย หรือมีตาํหนิก่อนส่งมอบงาน หากอุปกรณใ์ดท่ีติดตัง้แลว้เกิดชาํรุดเสียหาย ผูร้บัจา้งตอ้งเปล่ียนใหใ้หม่

หรือซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพดี ตามจดุประสงคข์องผูว้่าจา้ง โดยไม่คิดมลูค่าใดๆทัง้สิน้ 
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รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑจ์ัดจา้ง 

BUILD-IN FURNITURE 

 

รายการข้อกาํหนดทั่วไป 

1. รายการรายละเอียดประกอบแบบทัง้หมดนี ้ถือเป็นขอ้กาํหนดมาตรฐานสาํหรบังานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตัง้กบั 

(Build-In Furniture) ท่ีติดตัง้ในโครงการนี ้

2. สญัลกัษณท่ี์แสดงเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขใชแ้สดงประเภท หรือรายการของครุภณัฑต์ามแบบรายละเอียดและ

ขอ้กาํหนด 

3. ครุภัณฑท่ี์จัดจา้งกาํหนดใหเ้ป็นชนิดสาํเร็จรูปแบบต่างๆ ท่ีผลิตจากโรงงานเป็นชุดๆ แลว้นาํมาประกอบติดตัง้

รวมกัน ตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ทัง้นีอ้าจเปล่ียนแปลงใชข้อ้กาํหนดและมาตรฐานท่ีดีกว่าได ้โดย

จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบเบือ้งตน้จากผูอ้อกแบบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาอนมุตัิก่อนจึง 

จะนาํมาใชไ้ด ้

4. ในการนาํครุภัณฑ์ย่อยต่างๆ แต่ละชุด (Modular) มาประกอบต่อกัน เพ่ือเป็นครุภัณฑ์หลักตามรหัสในแบบ 

อาจจะใชช้ิน้ส่วนร่วมกันไดต้ามความเหมาะสม เช่น ผนังร่วม ขาตัง้ร่วม เป็นตน้ แต่พืน้เคานเ์ตอร ์จะตอ้งยาว

ต่อเน่ืองกับเป็นชิน้เดียวตลอดความยาวของครุภัณฑ ์หรือตลอดความยาวท่ีวัสดุชนิดนั้นจะผลิตได ้ในกรณีท่ี

จาํเป็นตอ้งมีรอยต่อของพืน้เคานเ์ตอรจ์ะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เสนอวิธีการและจุดต่อใหผู้ม้ีอาํนาจอนุมัติ

เห็นชอบกอ่นจึงดาํเนินการได ้

5. ในการจัดทําครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build-In Furniture) ผนังตกแต่ง อาทิเช่น กรุ Compact Laminate, กรุ Cork 

Board, กรุกระจกเป็นตน้ ท่ีอยู่ระหว่างตูล่้างกบัตูล้อย และผนงัท่ีกรุ Laminate เสมอหนา้บาน เหนือตูล้อยชนฝ้า

เพดานทั้งหมด ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างงานครุภัณฑ์จัดจ้างทั้งสิน้ ส่วนงานโครงสรา้งผนัง, 

โครงสรา้งเหล็กเสริรับนํา้หนักในผนัง, ช่องหนา้ต่างกระจกหรือประตูอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รบัจา้งงาน

ก่อสรา้งหลัก(Main Contractor) แต่ผูร้บัจา้งงานครุภัณฑจ์ดัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการประสานงานกับผูร้บั

จา้งงานก่อสรา้งหลกั (Main Contractor) ในการเตรียมการสาํหรบัการติดตัง้ครุภณัฑร์วมถึงงานระบบต่างๆ ท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัครุภณัฑ ์เช่นการเตรียมตาํแหน่งการติดตัง้ยึดตูล้อยกับโครงเหล็กเสริมในผนงั, การติดตัง้ดวงโคม

ใตตู้ล้อย เป็นตน้ 

6. ครุภณัฑช์ุดท่ีติดตัง้ Sink (อ่างลา้งมือ, ลา้งอุปกรณต์่าง) จะตอ้งติดตัง้ระบบท่อนํา้ดี, นํา้รอ้น, ท่อนํา้ทิง้, ช่องทาํ

ความสะอาด และอ่ืนๆ ตามขอ้กาํหนดในงานระบบสขุาภิบาล โดยผูร้บัจา้งงานครุภณัฑจ์ะตอ้งจดัหา Sink พรอ้ม

อุปกรณค์รบชุดตามขอ้กาํหนดในแบบ และดาํเนินการติดตัง้ตามมาตรฐานขอ้กาํหนดในงานสขุาภิบาล ซึ่งงาน

ในส่วนนีถื้อเป็นภาระหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งงานครุภณัฑท่ี์จะตอ้งประสานงานกับผูร้บัจา้งงานระบบสขุาภิบาลใน

การกาํหนดตาํแหน่งการเดินท่องานระบบต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกับการติดตัง้ Sink ในครุภัณฑน์ั้นๆ ในกรณีท่ีมี

ความคลาดเคล่ือนของตาํแหน่งท่อต่างๆหรือไม่มีระบใุนแบบงาน ระบบสขุาภิบาลใหถื้อเป็นความรบัผิดชอบของ
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ผูร้บัจา้งงานครุภัณฑท่ี์จะตอ้งจัดหา และติดตัง้ใหถู้กตอ้งตามแบบ โดยจะตอ้งจัดทาํ Shop Drawing เสนอผู้

ควบคมุงานและผูม้ีอาํนาจอนมุตัิเห็นชอบก่อน จึงจะดาํเนินการได ้

7. ครุภัณฑท่ี์จะตอ้งติดตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้า, เดินสายไฟ, สายโทรศัพทห์รือสายสัญญาณอุปกรณ ์Computer ต่างๆ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการจดัเตรียมไวใ้หถ้กูตอ้งตามมาตรฐานขอ้กาํหนดของผูอ้อกแบบงานระบบไฟฟ้า โดย

การติดตัง้จะตอ้งเตรียมการวางท่อรอ้ยสายไฟ การเจาะช่องติดเพลทปลั๊ก, สวิทซ ์หรือติดตัง้ดวงโคม ใหเ้ป็น

ภาระหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งงานครุภณัฑจ์ะตอ้งประสานงานกบัผูร้บัจา้งงานระบบไฟฟ้าและส่ือสารในกรณีท่ีมีระบบ

ในแบบครุภัณฑ์แต่ไม่ปรากฏในแบบระบบไฟฟ้า ให้ถือเป็นความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างครุภัณฑ์จะตอ้ง

ประสานงานในการจดัหาและติดตัง้ใหถ้กูตอ้งตามแบบและรายการ 

8. ครุภณัฑท์ัง้หมดท่ีเป็น Modular ต่อเรียงกนัตามรายการ Build-In Furniture และชดุเดี่ยวพิเศษอ่ืนๆผูร้บัจา้งตอ้ง

จัดทาํ Shop Drawing เสนอรูปแบบของผลิตภัณฑ,์ วิธีดาํเนินการติดตัง้และประสบการณข์องช่างติดตัง้ใหผู้้

ควบคมุงานและผูอ้อกแบบใหค้วามเห็นชอบเบือ้งตน้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาอนมุตักิ่อนจงึ

จะดาํเนินการได ้

9. วสัด,ุ อปุกรณ ์และมาตรฐานต่างๆท่ีจะนาํมาใชป้ระกอบติดตัง้ครุภณัฑท์กุชนิด จะตอ้งนาํเสนอชิน้ตวัอย่าง, 

Shop drawing การติดตัง้และขอ้มลูเฉพาะทางเทคนิคเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบล่วงหนา้ไม่

นอ้ยกว่า 90 วนั เพ่ือขออนมุตัิใชง้านแลว้จึงจะมาติดตัง้และดาํเนินการใดๆได ้

10. วสัด ุอปุกรณต์่างๆใหใ้ชแ้ละปฏิบตัิตามรายการขอ้กาํหนดรายละเอียดทางเทคนิค (Technical Specification) 

11. วตัถุประสงคใ์นการกาํหนดใหจ้ดัทาํครุภณัฑจ์ดัจา้ง Build-In Furniture เป็นชนิดสาํเร็จรูปเพ่ือตอ้งการใหไ้ดผ้ล

งานท่ีดี ไดม้าตรฐานในการผลิตโดยเคร่ืองจกัร มีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบติดตัง้ และมีความ

สวยงาม ซึ่งมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไดผู้ร้บัจา้งท่ีมีมาตรฐานในการผลิต มีโรงงานและเคร่ืองจกัรพรอ้มมีช่างท่ีมี

ประสบการณใ์นการติดตัง้ 
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งานป้าย – เคร่ืองหมายท่ัวไป 

LABEL 

 

1 ลักษณะตัวอักษร (FONT) 

ใหใ้ชม้าตรฐานตวัอกัษร (FONT) ตามท่ีมีกาํหนดเป็นตวัอย่างในแบบก่อสรา้งหรือในรายการก่อสรา้ง

แลว้แต่กรณี ยกเวน้ว่าสถาปนิกจะกาํหนดใหเ้ป็นอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นพิเศษเฉพาะจุดในขณะก่อสรา้ง หาก

ไม่ไดก้าํหนดลกัษณะตวัอกัษรไวใ้นแบบหรือรายการก่อสรา้ง ใหผู้ร้บัจา้งเสนอแก่ผูค้วบคมุงานและสถาปนิก 

2  อนุมัติก่อนตาํแหน่งทีต่ิดตั้งป้าย 

ใหผู้ร้บัจา้งทาํแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawings) แสดงตาํแหน่งท่ีตอ้งติดตัง้ป้าย ตามหวัขอ้นี้

ใหผู้อ้อกแบบ / สถาปนิก พิจารณาและอนมุตัิเป็นลายลกัษณะอกัษรแลว้ผูร้บัจา้งจึงดาํเนินการก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

ตามแบบ 

3 แผ่นป้ายโลหะชั่วคราว 

ก่อนการลงมือก่อสรา้งใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํแผ่นป้ายโลหะท่ีเห็นไดช้ัดเจนดา้นหนา้สถานท่ีก่อสรา้ง โดย

ระบุชื่ออาคาร เจา้ของโครงการ สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูร้บัจา้ง ระยะเวลาท่ีก่อสรา้ง 

วนัท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จตามสญัญา และมลูค่าการก่อสรา้ง ตามรูปแบบมาตรฐานในงานก่อสรา้ง จาํนวน 1 ป้าย 

หากกฎหมายกําหนดให้ระบุรายละเอียดใดเพ่ิมเติมหรือมีข้อกําหนดใดเป็นพิเศษ ผู้รับจ้างจ้องจัดทาํให้

สอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายกาํหนดนัน้ดว้ย 

4 ป้ายชื่อโครงการหรือป้านชื่ออาคารถาวร 

หากในแบบมิไดก้าํหนดเอาไว ้ใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํป้ายชื่อและป้ายสญัลกัษณโ์ครงการหรืออาคาร ติดตัง้

ในสถานท่ีก่อสรา้งบริเวณท่ีมองเห็นไดช้ัดเจน หรือติดตัง้ท่ีตัวอาคาร หรือในตาํแหน่งท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให้

ภายหลงั ตามขนาด สี วสัด ุและรูปแบบ ท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดรายละเอียดต่อไป 

5 ป้ายเคร่ืองหมายห้องนํ้า 

ให้ผู้รับจ้างจัดทาํป้ายสัญลักษณ์ “ชาย” และ “หญิง” ติดหน้าห้องนํา้ตามรูปแบบท่ีกาํหนดในแบบ

ก่อสรา้ง หากในแบบก่อสรา้งไม่ได้กําหนดรูปแบบไว้ให้ใช้วัสดุใดๆ นั้นให้ตัวป้ายเป็น สแตนเลส ขนาด 

0.12x0.20 เมตร ติดสูงจากพืน้หนา้หอ้ง 1.50 เมตร ใหผู้ร้บัจา้งเสนอรูปแบบสัญลักษณใ์หผู้ค้วบคุมงานและ

ผูอ้อกแบบอนมุตัิก่อการสั่งทาํหรือสั่งซือ้ 
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หมวดที ่29 

งานเคร่ืองหมายหนีไฟ – ดับเพลิง 

FIRE EXIT  

1 ขอบเขตของงาน 

แมไ้ม่ไดแ้สดงไวใ้นแบบก่อสรา้งก็ตาม ใหถื้อว่างานในขอ้นีทุ้กขอ้ย่อยเป็นงานในขอบเขตตามสญัญา

ของผูร้บัจา้งท่ีจะตอ้งจดัทาํจดัหาวสัดอุุปกรณแ์ละแรงงานติดตัง้ใหเ้สรจ็สิน้สมบรูณแ์ละครบถว้น ตามท่ีระบทุัง้

ในรายการก่อสรา้งและแบบก่อสรา้ง (ถา้มีระบ)ุ อย่างเรียบรอ้ยและใชง้านไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนดแูล

รกัษาใหค้งสภาพท่ีดีจนถึงส่งงานงวดสดุทา้ย 

2 ลักษณะตัวอักษร – สัญลักษณ ์

ใหใ้ชม้าตรฐานตวัอกัษร (FONT) และสญัลกัษณต์ามท่ีมีกาํหนดเป็นตวัอย่างในรูปแบบกอ่สรา้ง ยกเวน้

ท่ีสถาปนิกจะกาํหนดใหเ้ป็นอย่างอ่ืนเป็นพิเศษเฉพาะจดุในขณะก่อสรา้ง หากมิไดก้าํหนดลกัษณะตวัอกัษรไวใ้น

รูปแบบใหผู้ร้บัจา้งเสนอแก่ผูค้วบคมุงานและผูอ้อกแบบเพ่ือขออนมุตัิ 

3 ตาํแหน่งติดตั้ง 

นอกเน่ืองจากตาํแหน่งท่ีมีระบุในแบบก่อสรา้งทัง้แบบสถาปัตยกรรมและแบบวิศวกรรมแลว้ ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งทาํรูปแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เสนอใหอ้นุมัติอีกครัง้ใหถู้กตอ้งตามเกณฑท่ี์กาํหนดใน

รายการประกอบแบบนีด้ว้ย โดยแบบขยายรายละเอียดจะตอ้งแสดงรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

3.1 ตาํแหน่งท่ีติดตัง้ 

3.2 ตาํแหน่งความสงูท่ีติดตัง้ แสดงการยึดจากผนงัหรือฝา้เพดาน 

3.3 แสดงทิศชีข้องลกูศรของแต่ละป้ายทกุป้าย (ถา้เป็นป้ายท่ีชนิดตอ้งมีลกูศร) 

3.4 อกัษรและสญัลกัษณบ์นป้าย 

3.5 ชนิดของไฟฟ้าท่ีใชก้บัป้าย ชนิดแสงสว่างและอปุกรณท์กุชิน้ 

เมื่อเมื่อผูค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบพิจารณาแกไ้ขและอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างใดแลว้ ผูร้บั

จา้งตอ้งดาํเนินการก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามนัน้ 

4 กล่องป้ายทางออกฉุกเฉิน 

แมไ้ดร้ะบุในแบบ ใหถื้อว่างานอยู่ในขอบเขตท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํใหเ้สร็จสมบูรณใ์ชง้านไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใหผู้ร้บัจา้งทาํกล่องป้ายไฟแสงสว่างบอกทางออกฉกุเฉินเหนือประตหูนีไฟทกุบาน ในตาํแหน่ง

ซึ่งสามารถเห็นไดช้ดัเจนตามตาํแหน่งท่ีไดร้ะบไุวใ้นแบบ หรือตาํแหน่งท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากทางเดนิหรือพืน้ท่ี

สญัจรส่วนกลาง นอกจากนีใ้หต้ิดกล่องป้ายไฟฉุกเฉินกระจายใหท้ั่วในบรเิวณทางเดินและพืน้ท่ีสญัจรส่วนกลาง

ทกุชัน้ ตลอดทั่วทัง้อาคารในปรมิาณมากพอท่ีสามารถใหผู้ใ้ชอ้าคารมองเห็นไดจ้ากทุกจดุเมื่อเกิดอคัคีภยั และชี

นาํไปสู่ทางหนีไฟไดอ้ย่างถกูตอ้ง ป้ายจะตอ้งเขียนขอ้ความ “EXIT” หรือ “ทางออก” พรอ้ม 

หวัลกูศรชีไ้ปทางประตทูางออกหนีไฟ ขนาดตวัอกัษรสงูไม่นอ้ยกว่า 80 มิลลิเมตร ภายในกล่องมีหลอดไฟใหแ้สง

สว่างตลอดเวลา ในสภาวะปกติใหท้าํงานดว้ยไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าอาคาร และเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมซ้ึ่งไฟฟ้า

อาคารถกูตดั ใหท้าํงานอตัโนมตัิดว้ยแบตเตอร่ีสาํรองในตวัท่ีชารจ์ไฟไดเ้มื่อใชย้ามปกติ ใหผู้ร้บัจา้งทาํ  
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(Shop Drawing) แสดงตาํแหน่งท่ีติดตัง้ ใหผู้ค้วบคุมงานและผูอ้อกแบบอนุมตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อนจึงเริ่ม

ดาํเนินการก่อสรา้ง ผู้รับจ้างตอ้งเสนอตัวอย่างกล่องป้ายทางออกฉุกเฉินนีใ้ห้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ

พิจารณาก่อนสั่งซือ้ โดยสญัลกัษณท์ัง้หมดใหไ้ดเ้ป็นตามมาตรฐานสากล 

5 ป้ายเลขชั้น 

ใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํป้ายเลขชัน้ติดตรงตาํแหน่งท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ และตาํแหน่งในรายการดงัต่อไปนี ้

5.1 ผนงับนัไดหนีไปทกุชัน้ทกุจดุ 

5.2 ผนงัในโถงลิฟตด์บัเพลิงทกุชัน้ 

ป้ายเป็นแผ่นกระจกใสหรืออรีลิค 0.30x0.30 เมตร หนาอย่างตํ่า 4 หุน ดา้นหลังพ่นสีสะท้อนแสงสี

เหลืองเป็นรูปตวัเลขชัน้ ขนาดสงู 0.20 เมตร กลบัขา้งเพ่ือใหส้ามารถอ่านไดจ้ากดา้นหนา้แลว้พ่นสีทบัดา้นหลงั

ดว้ยสีขาวเป็นสีพืน้ ใหต้ิดตัง้ป้ายดว้ยตะปเูกลียวสแตนเลส 4  ตวั ทะลแุผ่นกระจกใสใกลม้มุทัง้ 4 ของแผ่นป้าย มี

แหวนรองหนุนดา้นหลัง ใหป้้ายลอยออกจากผนังประมาณ 10 มิลลิเมตร ผูว้่าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดตัวเลขหรือ

ตวัอกัษรใหข้ณะก่อสรา้ง 

6 กล่องป้ายทางเข้าลิฟตด์ับเพลิง 

ใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํกล่องป้ายไฟทางเขา้ลิฟตด์บัเพลิงชนิดเดียวกับกล่องป้ายทางออกฉุกเฉิน แต่เปล่ียน

สญัลกัษณแ์ละตวัอกัษรเป็นขอ้ความ “ลิฟตด์บัเพลิง” และลกูศรแทนใหใ้ชไ้ฟสีแดงแทนสีเขียว ใหต้ิดตัง้กล่อง

ป้ายนีท่ี้ทางเขา้จากภายนอกอาคารสู่ลิฟตด์บัเพลิงจากภายนอกอาคารทกุตวัท่ีชัน้ 1  

7 แผนผังอาคาร 

ใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํผงัอาคารเพ่ือใชใ้นขณะเกิดเพลิงไหมด้งันี ้

7.1 แผนผงัแต่ละชัน้ ใหผู้ร้บัจา้งติดรูปผงัอาคารบนผนงัภายในโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงแตล่ะชัน้ทุกชัน้ โดย

ในโถงลิฟตข์องชัน้ใดก็ใหต้ิดผนงัของชัน้นัน้ ผงัท่ีติดจะตอ้งใชม้าตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 : 250  ใหต้ิดรูป

แผนผงัท่ีระดบัสายตาโดยใหใ้ชสี้สะทอ้นแสงตามสีดงันี ้(ยกเวน้โทนสีดาํไม่ตอ้งใชสี้สะทอ้นแสง) 

 7.1.1 พืน้ท่ีทางสญัจรใชสี้ขาว 

 7.1.2 พืน้ท่ีบนัไดหนีไฟ ลิฟตด์บัเพลิง โถงลิฟตด์บัเพลิง โถงทางผ่านหนีไฟ สายดบัเพลิงใช ้

สีเขียว เฉพาะตาํแหน่งสายดบัเพลิงใหเ้ขยีนอกัษร “FH” ดว้ยสีดาํ 

7.1.3 พืน้ท่ีใชส้อยอ่ืนๆ ท่ีเหลือใชสี้แดง 

7.1.4 ผนงั ค.ส.ล ผนงัก่ออิฐเต็มแผ่น ใชเ้สน้สีดาํกวา้ง 10 มิลลิเมตร 

7.1.5 ผนงัก่ออิฐครึง่แผ่น ผนงัเบา ใชเ้สน้สีดาํกวา้ง 5 มิลลิเมตร 

7.1.6 ผนงัเตีย้แบ่งหอ้งย่อย ไม่ตอ้งแสดง 
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7.1.7 ประตเูหล็กปิดกนัไฟลามเขา้โถงหนา้ลิฟตใ์ชเ้สน้ปะสีเขียว กวา้ง 3 มิลลิเมตร 

7.1.8 ประตเูหล็กกนัไฟ ใชเ้สน้ทึบสีเขียว กวา้ง 2 มิลลิเมตร และแสดงเสน้แนวทางเปิดประต ู

7.1.9 ประตหูนา้ต่างอ่ืนๆไม่ตอ้งแสดง 

7.2   แผนผงัของทกุชัน้ ใหผู้ร้บัจา้งจดัทาํแผนผงัอาคารย่อส่วนลงในกระดาษขนาด A4 ผงั 1ชัน้ต่อ 1แผ่น 

ใหค้รบทุกชัน้รวมถึงแผนผงัชัน้ดาดฟ้าและลานจอดเฮลิคอปเตอร ์(ถา้มี) แผนผงัแต่ละชัน้ใหเ้คลือบ

ดว้ยพลาสติกชนิดเดียวกับท่ีใชเ้คลือบทั่วไป และใหร้วบรวมเขา้เล่มเป็นชุด ใหว้างชุดแผนผังนีใ้น

ตาํแหน่งต่อไปนี ้

 7.2.1 ในตูเ้กบ็อปุกรณด์บัเพลิง ในโถงหนา้ลิฟตด์บัเพลิงทกุชัน้ทกุจดุ 

 7.2.2 ในตูส้ายฉีดนํา้ดบัเพลิงทกุชัน้ทกุจดุ 

รูปแบบและรายละเอียด ชนิดสี โทนสี ใหใ้ชเ้หมือนในขอ้ท่ี 7.1 แต่ขนาดความกวา้งของเสน้ใหย้่อลง

ตามสดัส่วนและยงัใหใ้ชสี้สะทอ้นแสงเช่นเดียวกนัดว้ย 

7.3 แผนผังรายละเอียด ใหผู้ร้บัจา้งทาํแผนผงัแสดงรายละเอียดตามแบบแสดงก่อสรา้งจริง (ASBUILT 

DRAWINGS) โดยใชม้าตราส่วนไม่เล็กกวา่ 1:200 ลงในกระดาษขาวขนาด A1 ผงั 1ชัน้ต่อ 1แผ่น โดย

ไม่แบ่งเป็นส่วนๆ และใหม้ีแบบครบตามรายการดงันี ้

 7.3.1 แบบสถาปัตยกรรมแปลนทกุชัน้ 

 7.3.2 แบบสถาปัตยกรรมรูปตดั 2 รูป 

 7.3.3 แบบวิศวกรรมโครงสรา้งแปลนทกุชัน้ 

 7.3.4 แบบวิศวกรรมโครงสรา้งขยายเสรมิเหล็กและขนาดโครงสรา้งทกุแผ่น 

 7.3.5 แบบวิศวกรรมสขุาภิบาลแปลนทกุชัน้ 

 7.3.6 แบบวิศวกรรมสขุาภิบาลไดอะแกรมทกุชดุ 

 7.3.7 แบบวิศวกรรมไฟฟ้าแปลนแสงสว่างและกาํลงัทกุชัน้ 

 7.3.8 แบบวิศวกรรมไฟฟ้าไดอะแกรมทกุชดุ 

 7.3.9 แบบวิศวกรรมปรบัอากาศทกุชัน้ 

 7.3.10 แบบวิศวกรรมปรบัอากาศไดอะแกรมทกุชดุ 
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        แบบทั้งหมดใหเ้คลือบเต็มทั้งดา้นหนา้และหลังดว้ยพลาสติกใส แลว้เย็บเล่มรวมกันไวใ้หเ้ปิด

ใชไ้ดอ้ย่างสะดวกใหจ้ดัทาํแผนผงัละเอียดจาํนวน 2 ชดุ เก็บไวท่ี้หอ้งควบคมุระบบอาคารและโถงหนา้

ลิฟตด์บัเพลิงท่ีชัน้ 1 ตาํแหน่งละ 1 ชุด และใหส้าํเนา SOFT COPY FILE ส่งมอบเป็น CD จาํนวน 2 

ชดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมวดท่ี 29 
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หมวดที ่ 30 

 โคมไฟสวิตซไ์ฟและเต้ารับไฟฟ้า 

 

1 ความตอ้งการทั่วไป 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตัง้โคมสวิทชห์รือเตา้รบัไฟฟ้าตามชนิดและลกัษณะท่ีแสดงในแบบ หรือ

สถาปนิกหรือผูว้่าจา้งเป็นผูเ้ลือก ในกรณีท่ีแบบอา้งถึง  model number  ของโคมไฟฟ้า  ซึ่งผลิตโดยผูผ้ลิตใด ๆ 

ก็ตามจุดประสงคใ์นการอา้งถึงเป็นเพียงเพ่ือทราบถึงลกัษณะท่ีตอ้งการของโคมไฟฟ้าเท่านัน้ ผูร้บัจา้งอาจเสนอ

ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอ่ืนซึ่งมีลักษณะและมาตรฐานเท่าเทียมกันได้ตามรายการผลิตภัณฑ์ท่ีแนบท้าย

ขอ้กาํหนดนี ้

2 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

2.1 โคมสาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์

ก.ความหนาของเหล็กแผ่นท่ีใชท้าํโคมตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 0.8 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุ

กร่อนและกาํจัดสนิม โดยเคลือบดว้ยสีขาวหรือสีอ่ืนตามท่ีระบุในแบบดว้ยกรรมวิธี  Electrostatic  

หรือ Stove Enamelled 

ข.โคมชนิดมีครอบพลาสติก Acrylic หรือ Acrylic Sheet ตอ้งใชช้นิดหนาและไม่หมองหรือบิดงอจาก

การใชง้านปกติ โคมชนิดท่ีมี Aluminium Mirror Reflector  ตอ้งใช ้Aluminium ท่ีมีคณุภาพสงูพบัขึน้

เป็น Parabolic เพ่ือช่วยในการกระจายแสงไดด้ ี

ค.บัลลาสตจ์ะตอ้งเป็นชนิด Low Loss หรืออิเล็กโทรนิกส ์และเป็นผลิตภัณฑท่ี์ไดร้บั มอก. 23-2521 

บัลลาสตส์าํหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต ์หรือ มอก. 885-2532 บัลลาสตอิ์เล็กทรอนิกสใ์ชก้ับไฟฟ้า

กระแสสลบัสาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์เฉพาะดา้นความปลอดภยั และ มอก. 1506-2532 บลัลาสต์

อิเล็กทรอนิกสใ์ชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบัสาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเชื่อถือได ้หาก

เป็นชนิด Low Loss High Power Factor มีค่า  PF  ไม่นอ้ยกว่า 0.85 ทนอุณหภูมิผิดปกติไดไ้ม่นอ้ย

กว่า 130 องศาเซลเซียส  ในการติดตัง้อาจใชบ้ลัลาสตช์นิด low loss low power factor ต่อร่วมกัน 

capacitor เพ่ือใหไ้ดค้่า PF ไม่นอ้ยกว่าค่าท่ีระบไุว ้

ง.บัลลาสต ์Low Loss ขนาด 36 w. Watt Loss  จะตอ้ง � 6 W. , ขนาด 18 W. Watt Loss � 6 W. 

ขนาด 9 W. Watt Loss � 4 W. 

จ.สตารท์เตอรแ์ละ capacitor ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 183-2528 โกลวส์ตารต์

เตอรส์าํหรับหลอดฟลูออเรสเซนต ์หรือมาตรฐาน BS VDE DIN NENA และ JIS ซึ่งจะตอ้งได้รับ

มาตรฐานรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 มาตรฐาน 
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ฉ.ขาหลอดฟลอูอเรสเซนตเ์ป็นชนิด Spring Rotate Lock Lamp Holders หรือตามมาตรฐาน BS VDE 

DIN NENA และ JIS  ซึ่งจะตอ้งไดม้าตรฐานรวมกนัแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 มาตรฐาน 

ช.สายไฟฟ้าภายในโคมไฟฟ้า fluorescent จะตอ้งเป็นสายทองแดงทนอณุหภูมิไม่นอ้ยกว่า 90 องศา

เซลเซียส และมีพืน้ท่ีหน้าตัดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร ไดม้าตรฐานตาม มอก. 11-2531 

สายไฟฟ้าทองแดงหุม้ดว้ยโพลีไวนิลคลอไรด ์ 

ซ.โคมฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งติดตั้งฝังเรียบกับเพดาน จะต้องแขวนยึดจากพืน้คอนกรีตเหนือฝ้าดว้ย 

hanger rod เพ่ือไม่ใหน้ํา้หนกัของโคมไฟกดลงบนโครงฝา้เพดาน และจะตอ้งสามารถปรบัแต่งระดบั

และตาํแหน่งของโคมไฟเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัฝา้ได ้

ฌ.คาปาซิเตอร ์สาํหรบัการปรบัปรุงเพาเวอรแ์ฟกเตอรต์อ้งเป็นชนิด Dry (Metallized Plastic) เป็นไป

ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตวัตา้นทานครอ่มสาํหรบัการปล่อยประจ ุ

ญ.หลอดฟลอูอเรสเซนต ์จะตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. 236-2533 หลอดฟลอูอเรสเซนต ์จะตอ้งมี Rated 

Lamp Wattage  ตามท่ีระบุในแบบและมีคุณสมบัติในการให้ความสว่างเป็นพิเศษท่ี wattage  

เท่ากนัตามรายละเอียดดงันี ้ 

WATTAGE LUMENS WATTAGE LUMENS 

18 (Daylight) 1300  36 (Daylight) 3250 

18 (Coolwhite) 1350  36 (Coolwhite) 3350 

18 (Warmwhite) 1350  36 (Warmwhite) 3350 

2.2 โคมสาํหรบัหลอดไส ้

        มีรูปแบบและรายละเอียดตามท่ีระบุในแบบ ขั้วหลอดตอ้งเป็นชนิดเกลียวฉนวนเป็นกระเบือ้ง  

หรือ bakelite ตอ้งผลิตไดต้ามมาตรฐาน NEMA VDE หรือ JIS ทนความรอ้นและสายไฟฟ้าภายในโคม

ตอ้งเป็นชนิดท่ีมีฉนวนทนอุณหภูมิไม่ต ํ่ากว่า 70 องศาเซลเซียส และมีพืน้ท่ีหน้าตดัไม่เล็กกว่า 1.5 

ตารางมิลลิเมตร สาํหรบัหลอดไส ้(Incandescent Lamp) โดยทั่วไปใชห้ลอดชนิดใสหรือฝา้ ตามท่ีผูว้่า

จา้งกาํหนด ขัว้หลอดเป็นแบบเกลียว 

2.3 โคมชนิดพิเศษ 

        มีรูปแบบและรายละเอียดตามท่ีระบใุนแบบและเป็นชนิดท่ีผลิตขึน้มาใชก้บัสถานท่ีพิเศษนัน้ ๆ  โดยเฉพาะ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งเอกสารทางเทคนิคใหผู้ว้่าจา้งตรวจอนมุตัิก่อนสั่งซือ้ 

ก.ดวงโคมท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภายนอกอาคารได้ 

(Weather-Proof) หรือ IP 55 และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, NEMA หรืออย่างใดอย่างหน่ึง 

ข.ดวงโคมใหใ้ชข้นาดตามท่ีระบใุนแบบของดวงโคม ใหผู้ว้่าจา้งเป็นผูเ้ลือก 
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ค.ตัวโคมจะตอ้งทาํดว้ยเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 0.8 มิลลิเมตรพ่นสีและผ่านการอบ (Baked Enamel) 

และมีกรรมวิธีป้องกนัสนิมและผกุรอ่นไดด้ี เช่น ชบุฟอสเฟต หรือชบุสงักะสี เป็นตน้ 

ง.ดวงโคมต่าง ๆ ท่ีติดตัง้ในอาคาร ตอ้งมีคุณสมบัติ กันฝุ่ นละออง ระบายความรอ้นไดด้ี ติดตัง้ง่าย 

สะดวกในการซ่อมบาํรุงและเปล่ียนหลอดไฟไดง้่าย 

จ.อปุกรณข์าหลอด ตอ้งผลิตตามมาตรฐาน VDE 

ฉ.ตอ้งมีขัว้ต่อสายไฟ และขัว้ต่อสายดินติดตัง้ไวใ้หเ้รียบรอ้ย ดวงโคมตอ้งตอ่ลงดินไวท่ี้ขัว้ต่อสายดินนี ้

ช.ขัว้หลอด ตอ้งเป็นแบบ Heavy Duty  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ JIS 

ซ.สายในดวงโคมหลอดไสใ้หใ้ชส้ายหุม้ฉนวน ชนิดทนความรอ้นไดถ้ึง 105 �C และมีพืน้ท่ีหนา้ตดัไม่

เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 

ฌ.หลอดใชก๊้าซ เช่น หลอดแสงจันทร ์หลอดเมตัลฮาไลด ์   และหลอดโซเดียมโดยทั่ว ๆ ไป ใชช้นิด 

Color-Corrected หรือตามท่ีแสดงไวใ้นแบบโดยมีขัว้หลอดเป็นแบบเกลียวหรือตามท่ีแสดงในแบบ 

ญ.บัลลาสตส์าํหรบัหลอดใชก๊้าซ เป็นแบบเพาเวอรแ์ฟกเตอรส์ูงความสูญเสียตํ่า  ซึ่งไดร้บัการรบัรอง

จากสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

ฎ.คาปาซิเตอร ์สาํหรบัการปรบัปรุงเพาเวอรแ์ฟกเตอรต์อ้งเป็นชนิด Dry (Metallized Plastic)  เป็นไป

ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตวัตา้นทานครอ่มสาํหรบัการปล่อยประจ ุ

ฏ.อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีประกอบอยู่ในโคม  ตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยนาํมาใช้ก่อน  และอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ดงักล่าว ตอ้งสามารถหาซือ้ไดใ้นทอ้งตลาดเพ่ือสะดวกในการบาํรุงรกัษา 

ฐ.โคมไฟฉกุเฉิน  (Self Contained Battery Emergency Light) 

        ไฟฉกุเฉินตอ้งเป็นระบบอตัโนมตัิ  วงจรภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่งควบคมุการอดัและคาย

ประจจุากแบตเตอร่ีโดยอตัโนมตัิ  กล่าวคือจะตอ้งมีวงจรสาํหรบัตดัเมื่ออดัประจเุตม็ หรือเมื่อคายประจุ

ถึงระดบัแรงดนัท่ีจะเป็นอนัตรายต่อแบตเตอร่ี และมีระบบอตัโนมตัสิาํหรบัการคายประจทุุก ๆ สปัดาห ์

โดยการเปิดไฟประมาณ 15-30 นาที นอกจากนีต้อ้งมีอุปกรณแ์สดงสภาพการใชง้านอย่างครบถว้น

และมีระบบทดสอบพรอ้ม ตวักล่องตอ้งสามารถระบายอากาศ  และทนต่อสภาพกรดจากแบตเตอร่ีได้

เป็นอย่างดีโดยทาํจากท่ีแผ่นเหล็กท่ีผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมและหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม.   

        รวมทัง้สามารถตรวจสอบและซ่อมบาํรุงหรือเปล่ียนแบตเตอร่ีทางดา้นหนา้ได ้ ผูร้บัจา้งตอ้งมีคู่มือ

การใช ้และการบาํรุงรกัษาแนบติดอยู่กับไฟฉุกเฉินทุกชุด  การติดตัง้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในแบบ  

โดยระดบัของหลอดไฟตํ่าจากระดบัฝา้ประมาณ 0.30 เมตร  ส่วนชดุท่ีติดตัง้แยกหลอด  ใหท้าํฐานของ

หลอดไฟท่ีเหมาะสม และสวยงาม หลอดไฟฟ้าใหใ้ชห้ลอด HOLOGEN 50 W. จาํนวน 2 หลอด หรือ
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ตามท่ีกาํหนดในแบบ แบตเตอร่ีใช ้Sealed Lead Acid Battery ขนาดกาํลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า

ใหก้บัหลอดไฟไดเ้ป็น    เวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ชั่วโมง 

2.4 สวิทชแ์ละเตา้รบั 

ก .ทั่ ว ไป การติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ   ต้อง เ ป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย และ NEC โดยท่ี  

- สวิทช์และเตา้รับ  ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 166-2547 

เตา้เสียบและเตา้รบัสาํหรบัใชใ้นท่ีอยู่อาศยัและงานทั่วไปท่ีมีจดุประสงคค์ลา้ยกนั : เตา้เสียบ

และเตา้รบัท่ีมีแรงดนัไฟฟ้าท่ีกาํหนดไม่เกิน 250 โวลต ์และ มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

มอก. 824-2531 สวิตซไ์ฟฟ้า หรือ มาตรฐาน IEC 

- สวิทชแ์ละเตา้รบั โดยทั่วไปทาํจาก Bakerite หรือพลาสติกท่ีทนทาน ตวักล่องเป็นเหล็ก และ 

Cover Plate เป็น พลาสติก 

- สวิทช์และเตา้รับตอ้งทาํจากวัสดุ  ซึ่งทนต่อแรงกระแทก (Impact Resistance)  มีความ

คงทนต่อแรงดันของฉนวน (Dielectric Strength) สูงและทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี  

(Corrosion Resistance) 

ข.ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตัง้สวิทชแ์ละเตา้รบั  ตามท่ีแสดงในแบบและระบใุนขอ้กาํหนดทกุ

ประการ 

ค.ความตอ้งการทางดา้นเทคนิค 

 

2.5 สวิทช ์

ก. สวิทชใ์ชก้บัดวงโคมและพดัลมชนิด 1 เฟส เป็นชนิดใชก้บักระแสไฟฟ้าสลบัทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่ต ํ่า

กว่า 250 โวลท ์ทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 แอมแปร ์ กา้นสวิทชเ์ป็นกลไกแบบกดเปิด-ปิด  

โดยวิธีกระดกสัมผัส Contact ตอ้งเป็นเงิน (Silver)  โดยไม่ผสมโลหะอ่ืน ตัวสวิทชเ์ป็นสีงาชา้ง สี

ขาว หรือตามท่ีระบใุนแบบ ขัว้ต่อสายตอ้งเป็นชนิดท่ีมีรูสาํหรบัสอดใส่ปลายสายไฟท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน

ยึดติดแน่นดว้ยตวัของมนัเอง (automatically Lock)  สามารถกนัสายแตะกบัสายสวิทชอ่ื์นในกล่อง

เดียวกันหรือเขา้กับกล่อง  สามารถกนัมือหรือนิว้แตะกบัขัว้โดยตรง  หา้มใชส้วทิชท่ี์ยึดสาย   ไฟฟ้า  

โดยการใชส้กรูกวดอดั 

ข.  Dimmer Switch  ตอ้งเป็นแบบฝัง  Decorative Type เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์และมีวงจรท่ีลดการ

รบกวนคล่ืนวทิยไุดด้ี ขนาดตามท่ีระบไุวใ้นแบบ 
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2.6 เตา้รบั 

ก. เตา้รบัทั่วไปตอ้งเป็นแบบฝังติดผนงั Decorative Type  

ข. เตา้รบัทั่วไปตอ้งมีขนาด 2 ขัว้ 3 สาย (GND) 220 VAC 50 Hz ท่ีเสียบไดท้ัง้ขากลมและขาแบน  

ใชก้ับกระแสไฟฟ้าสลบั ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 250 โวลท ์ และทนกระแสไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 10 

แอมแปร ์ ตัวเตา้รบัเป็นสีงาชา้ง สีขาว หรือตามท่ีระบุในแบบ ขั้วต่อสายเตา้รบัตอ้งเป็นชนิดมีรู

สาํหรบัสอดใส่ปลายสายไฟท่ีไม่ไดหุ้ม้ฉนวน  มีสกรูกวดอนัขนัเขา้โดยตรงสามารถกนัมือหรือนิว้

แตะเขา้กบัขัว้โดยตรง  หา้มใชเ้ตา้รบัชนิดท่ียึดสายไฟโดยการทบัสายใตต้วัสกรูโดยตรง  ฝาครอบ

สวิทชแ์ละเตา้รบัภายในตวัอาคารเฉพาะในท่ีแหง้  ใหใ้ชฝ้าครอบชนิดพลาสติก     ฝาครอบตอ้ง

เป็นของผูผ้ลิตสวิทชแ์ละเตา้รบั 

ค. การติดตัง้ ผูร้บัจา้งตอ้งติดตัง้สวิทชแ์ละเตา้รบัใหฝั้งเรียบในผนงั โดยใชก้ล่องโลหะและตอ้งต่อลง

ดิน ยกเวน้ในกรณีท่ีระบใุหต้ิดลอย ใหต้ิดตัง้โดยใชก้ล่องโลหะหล่อแบบติดลอย การเปล่ียนแปลง

แกไ้ขตาํแหน่งของสวิทช ์และเตา้รบัไดร้บัอนุมตัิจากผูว้่าจา้งก่อน จึงจะดาํเนินงานได ้ ในกรณีท่ี

ไม่สามารถติดตัง้สวิทชห์รือเตา้รบัตามตาํแหน่งท่ีแสดงไวใ้นแบบได ้ใหผู้ร้บัจา้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้ง

ทราบ  เพ่ือขอดาํเนินงานแกไ้ขต่อไป โดยทั่วไป 

ง. การติดตัง้สวิทชใ์ชก้ล่องเหล็กฝังในผนัง สูงจากพืน้ 1.3 เมตร วัดถึงศูนยก์ลางของสวิทช ์เมื่อมี

เพลทสวิทชจ์าํนวนมาก โดยติดเรียงตามแนวตัง้ โดยเมื่อติดสวิทชแ์ลว้ตอ้งเรียบกบัผนงั 

จ. ในกล่องสวิทชก์ล่องเดียวกัน หา้มไม่ใหม้ีแรงดนัระหว่างสวิทชเ์กินกว่า 300 โวลท ์ นอกจากจะใส่

แผ่นฉนวนกั้นระหว่างสวิทช ์หรือ นอกจากจะใชส้วิทชช์ิน้ส่วนท่ีมีกระแสไหลไม่สามารถถกูตอ้ง

โดนนิว้มือได ้

ฉ. เตา้รบัทั่วไปติดตัง้สงูจากพืน้ 0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดงในแบบ 

ช. เตา้รบัสาํหรบัไฟฉกุเฉิน ติดตัง้ต ํ่าจากใตฝ้า้เพดาน  0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดงในแบบ 

ซ. เตา้รบัในหอ้งนํา้ ติดตัง้สงูจากพืน้ 0.90 เมตร หรือตามท่ีแสดงไวใ้นแบบเตา้รบันอกอาคารหรือใน

ท่ีเปียกชืน้ใหใ้ชฝ้าครอบโลหะหล่ออบสีหรือ ฝาครอบพลาสติกชนิดทนสภาวะอากาศภายนอก

อาคาร แบบมีสปรงิและยางอดัรอบหรือมีพลาสติกอ่อนครอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบหมวดท่ี 30 
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รายชื่อผู้แทนจาํหน่ายวัสดุ 

 

1 กระเบือ้งยาง 

1.1 บรษิัท  Gerflor the flooringroup 

ชื่อ  :  คณุนดัตวนัณ ์โยธราช 

โทรศพัท ์  :  086-504-9456 

1.2 บรษิัท หลยุส ์ตี.เลียวโนเวนส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุภคันฏัฐ์ พลูสวสัดิ์ 

โทรศพัท ์ :  086-989-2651 

1.3 บรษิัท  โมเดิรน์ฟอรม์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  :  คณุภาราดร สววบิลูย ์ 

โทรศพัท ์ :  092-263-4914 

2 กระเบือ้ง 

2.1 บรษิัทเอสซีจี เซรามิกส ์จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  :  คณุพชัรพรรณ ศกัดิ์เจรญิ 

โทรศพัท ์   :  065-716-2893 

2.2 บรษิัท บรษิัท เวสเทิรน์ เดคอร ์คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุทรรศิกา หงสท์อง 

โทรศพัท ์   :  093-642-9226 

2.3 บรษิัท ไทย สงุ อิมปอรต์ เอ็กปอรต์ จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุดรุณี พราหมเพชร 

โทรศทัพ ์ :  084-654-7774, 061-882-1734 

3 สีอะคริลิคทาภายในและภายนอก 

3.1 บรษิัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ วิภาดา ลอ้รตันชน 

โทรศพัท ์ :  087-933-7873, 023-355-555 

3.2 บรษิัท เบเยอร ์จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ พชัรี โตตุม้ 

โทรศพัท ์ :  093-124-4843, 026-113-434  

3.3 บรษิัท นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทีฟ โคทติง้(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุกานดา อุ่นประเสรฐิสขุ 

โทรศพัท ์ :  084-555-0425, 024-625-299 
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4 สีพ่นสาํหรับงานไม้ เหล็ก 

4.1 บรษิัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ วิภาดา ลอ้รตันชน 

โทรศพัท ์ :  087-933-7873, 023-355-555 

4.2 บรษิัท เบเยอร ์จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ พชัรี โตตุม้ 

โทรศพัท ์ :  093-124-4843, 026-113-434  

4.3 บรษิัท นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทีฟ โคทติง้(ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุกานดา อุ่นประเสรฐิสขุ 

โทรศพัท ์ :  084-555-0425, 024-625-299 

5 แผ่นคลิสตลับอรด์ โพลีเมอรเ์กรดออปตคิอล 

5.1 บรษิัท เฟิรส์ชีท จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุอภิชญา พรหมดี  

โทรศพัท ์ :  064-590-4364, 022-942-569 

5.2 บรษิัท วิคซอิ์นทีเรีย จาํกดั 

โทรศพัท ์ :  034-100-351 , 034-100-236 

6 โพลีคารบ์อเนต Danpalon 

6.1 บรษิัท  วิสแพค จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุลณิษรา ศิลาธรรม 

โทรศพัท ์ :  081-922-8151 

6.2 บรษิัท  แอมเพิลไลทไ์ฟเบอรก์ลาส (ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุสนิุศา ดีละมยั 

โทรศพัท ์ :  085-155-6522, 023-124-300 

7 งานกระจก 

7.1 บรษิัท Thaitechno Glass Co.,Ltd 

ชื่อ  :  คณุ ธนวฒัน ์วงศท์งัสิร ิ

โทรศพัท ์   :  098-829-9867, 028-620-311 

7.2 บรษิัท เศรษฐพฒัน ์(1990) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุหล่าน  

โทรศพัท ์ :  099-235-59264 

8 ลามิเนต 

8.1 บรษิัท WILSONART CO.,LTD.  

ชื่อ   :  คณุ อารสิ กมลพฒัน ์

โทรศพัท ์ :  08-6971-1256, 02-413-5588 
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8.2 บรษิัท Greenlam Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd 

ชื่อ  :  คณุอภิชญา พรหมดี  

โทรศพัท ์ :  064-590-4364, 022-942-569 

9 ยิปซั่มบอรด์ 

9.1 บรษิัท Vispac Co.,Ltd 

ชื่อ   :  คณุรสัรนิทร ์อณุสิรพิจน ์

โทรศพัท ์   :  085-409-3636, 023-160-888 

9.2 บรษิัท สยามอตุสาหกรรมยิปซั่ม จาํกดั 

ชื่อ   :  คณุพฒันชญานนัท ์

โทรศพัท ์   :  081-833-4173 

9.3 บรษิัท  ไทยผลิตภณัฑย์ิปซั่ม จาํกดั มหาชน 

ชื่อ  :  คณุศศิมา  อู่ไทย 

โทรศพัท ์   :  085-660-1882, 02-640-8600 

10 สีทาสาํหรับงานฝ้า 

10.1  บรษิัท ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ชื่อ  :  คณุ วิภาดา ลอ้รตันชน 

 โทรศพัท ์ :  087-933-7873, 023-355-555 

10.2  บรษิัท เบเยอร ์จาํกดั 

 ชื่อ  :  คณุ พชัรี โตตุม้ 

 โทรศพัท ์ :  093-124-4843, 026-113-434  

10.3  บรษิัท นิปปอนเพนต ์เดคโคเรทีฟ โคทติง้(ประเทศไทย) จาํกดั 

 ชื่อ  :  คณุกานดา อุ่นประเสรฐิสขุ 

 โทรศพัท ์ :  084-555-0425, 024-625-299 

11 หนิสงัเคราะห ์Acrylic solid surface 

11.1  บรษิัท Tiffany Décor Co.,Ltd 

 ชื่อ  :  สภุานนั อภิราชจิตร 

โทรศพัท ์   :  086-977-3883, 094-994-9282 

11.2  บรษิัท โมเดิรน์ฟอรม์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  :  คณุโชติธนา กิจจานถุติตพ์งษ ์

โทรศพัท ์   :  084-769-6666 

12 สุขภัณฑ ์

12.1  บรษิัท Cotto Co.,Ltd 

ชื่อ  :  คณุสนุดัดา ทรพัยเ์พ่ิม 

โทรศพัท ์  :  082-383-3773, 061-420-5789 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQoAIwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.toagroup.com%2F&ei=7Hy9UKLMG8yOrge7wIGgAQ&usg=AFQjCNEjJ7803emhUejaMGz2BW5o37fxuQ&sig2=SbfB0wKQ4U97tojbb1Rbqg
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12.2  บรษิัท Lixil (Thailand) Public Company Limited 

ชื่อ   :  คณุ เยาวลกัษณ ์

โทรศพัท ์   :  065-517-8813, 021-022-222 

12.3  บรษิัท Marvel (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  :  คณุกรชวลั สิทธิเขตตก์าร 

โทรศพัท ์ :  089-499-7692, 029-785-650 ต่อ 2 

13 ผนังหอ้งนํ้าสาํเร็จรูป 

13.1  บรษิัท เวลคราฟท ์โปรดคัส ์จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุกสุมุา รมัณียร์ตันากลุ 

โทรศพัท ์   :  081-142-8800, 02-295-2444 

13.2  บรษิัท GreenLam Asia Pacific Co. LTD. 

ชื่อ  :  คณุอภิชญา พรหมดี  

โทรศพัท ์ :  064-590-4364, 022-942-569 

14 ประตูอัตโนมัต ิ

14.1  บรษิัท บี.แอล.ที.แอสโซซิเอทส ์จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุพิเชษฐ์ นาคทั่ง 

โทรศทัพ ์ :  086-341-1586 

14.2  บรษิัท นาํชยั มารเ์กต็ติง้ จาํกดั 

ชื่อ  :  อญัรนิทร ์นพสมบรูณฉ์ตัร 

โทรศพัท ์ :  095-897-6656, 027-414-620-1 

15 ประตูและหน้าต่างบานกระจกกรอบอลูมิเนียม/ประตูเหล็ก และอุปกรณฮ์ารด์แวร ์

15.1  บรษิัท อลมูิเนชั่น จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ อิทธิฤทธิ์ จินดาสนัติสกลุ 

โทรศพัท ์  :  062-875-4684, 022-863-666 

15.2  บรษิัท บิลเดอสมารท์ จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  : คณุ ชิดชนก ปัญญาสาระคณุ 

โทรศพัท ์ :  082-486-3820, 026-834-900 

15.3  บรษิัท สกลุไทย จาํกดั 

ชื่อ  : คณุยอดขวญั สิบเสน 

โทรศพัท ์ : 081-700-3962 

15.4  บรษิัท โมเดิรน์ฟอรม์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  : คณุอญัธิกา ทิสาลี 

โทรศพัท ์ : 064-514-4554 
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16 บัวและคิว้ 

16.1  บรษิัท Alusite Precision Co., Ltd. 

ชื่อ  :  คณุ วิมล มงคลอาํนวย 

โทรศพัท ์ :  081-761-5370, 038-571-612 ต่อ 13,  

16.2 บรษิัท อลมูิเนชั่น จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ อิทธิฤทธิ์ จินดาสนัติสกลุ 

โทรศพัท ์  :  062-875-4684, 022-863-666 

16.3  หา้งหุน้ส่วนจาํกดั นภวสั โปรดกัส ์41 

ชื่อ  :  คณุ วรทัยา ใสบาล 

โทรศพัท ์ :  089-201-6195  

17 เฟอรนิ์เจอรล์อยตวั 

17.1  บรษิัท WURKON (Thailand) Co., Ltd 

ชื่อ  :  คณุชยัธวชั ผลสวุรรณชยั 

โทรศพัท ์ :  085-817-8889, 020-053-550 

17.2  บรษิัท GreenLam Asia Pacific Co. LTD. 

ชื่อ  :  คณุอภิชญา พรหมดี  

โทรศพัท ์ :  064-590-4364, 022-942-569 

17.3  บรษิัท Duriflex จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุอดุร ศรีอมรราวด ี

โทรศพัท ์ :  081-6940654, 028-905-227 ต่อ 8 

17.4  บรษิัท เจ็ดศนูยเ์จ็ด เทรดดิง้ จาํกดั 

093-593-6645, 021-925-237 

FB : Bangkok Chair 

17.5  บรษิัท ไอคอนิค เฟอรนิ์เจอร ์จาํกดั 

086-9554197, 02-9234794-6 

18 อุปกรณฮ์ารด์แวรเ์ฟอรนิ์เจอร ์

18.1  บรษิัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุสิทธา ไทยธนพานิช 

โทรศพัท ์   :  092-225-2932 

18.2 บรษิัท โมเดิรน์ฟอรม์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ชื่อ  :  คณุอญัธิกา ทิสาลี 

โทรศพัท ์  :  064-514-4554 
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19 หลอดไฟและดวงโคม 

19.1  บรษิัท อีฟ ไลทต์ิง้ จาํกดั 

ชื่อ  :  คณุ กรรณฑรกิา พนัโนฤทธิ์ 

โทรศพัท ์   :  093-809-3752, 025-389900 

19.2  บรษิัท Sparkling Light Co., Ltd 

ชื่อ  :  คณุ เนย เพ็ญชลีุ 

โทรศพัท ์   :  099-657-7971, 024-440-004 ต่อ 1101 

19.3  บรษิัท Lightenna Co.,Ltd 

ชื่อ  :  คณุ อภิญญา กรกาํชยั 

โทรศพัท ์   :  099-969-4623 

19.4  บรษิัท Swang Silp Indrustrial Co.,Ltd 

ชื่อ  :  คณุภวูดล แสงดี 

โทรศพัท ์ :  084-648-3823                                                                                                                                                                                                                                     

19.5  บรษิัท Four Seven Five Co.,Ltd 

ชื่อ  :  คณุ เอมมี่ 

โทรศพัท ์ :  089-479-1122, 021-019-094 

20 เต้ารับเต้าเสียบ 

20.1  บรษิัท Panasonic Eco Solutions Sales (Thailand) 

ชื่อ  :  คณุชาตรี คงเจรญิถิ่น 

โทรศพัท ์ :  02-231-3683 ต่อ7 

20.2  บรษิัท Bticino (Thailand) Ltd 

ชื่อ  :  คณุบญุเลิศ มกุดาพฒันากลุ 

โทรศพัท ์ :  089-892-2959, 026-564-630 

21 งานกาํจัดปลวก 

21.1 บรษิัท แอ๊ดวานซ ์กรุ๊ป เอเชียจาํกดั 

ชื่อ  :  คณุจงกล ประจไุทย 

โทรศพัท ์ :  091-229-423, 020-547-939 

21.2  บรษิัท คิงเซอรว์ิส เซ็นเตอร ์

ชื่อ  :  คณุสิทธการ พบท่ีพ่ึง 

โทรศพัท ์ :  097-339-9355 
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