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ค าเตือน 
1.  เอกสารประกอบแบบ     เป็นรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบปลกูสร้างของงานนี ้ ซึง่เจ้าของโครงการและ    
     ผู้ รับเหมาปลกูสร้างได้พิจารณาโดยละเอียด   ถือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญาจ้างเหมาปลกูสร้าง   และยอมรับปฏิบตัิ 
     ตามโดยเคร่งครัด 
2.  ในกรณีท่ีแบบและรายการประกอบแบบขดัแย้ง ไม่ชดัเจน ผู้ รับเหมาจะต้องแจ้งแก่เจ้าของโครงการ เพ่ือให้เจ้าของ   
     โครงการและสถาปนิกจดัการแก้ไขข้อขดัข้องนัน้ทนัทีท่ีพบ ค าวนิิจฉยัของเจ้าของโครงการและสถาปนิกให้ถือเป็น  
     เดด็ขาด 
3.  การเปล่ียนแปลงวสัดท่ีุก าหนดตามแบบ และเอกสารประกอบแบบโดยผู้ รับเหมา  ด้วยเหตจุากผู้แทนจ าหน่ายวสัด ุ 
     ผู้ รับเหมาต้องแจ้งอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนก าหนดใช้วสัดตุวันัน้ เพ่ือขออนมุตักิารเปล่ียนวสัดุ 
4.  การเปล่ียนแปลงแก้ไขตามข้อ (2) และข้อ (3)  จะท าเป็นหนงัสือระหวา่งเจ้าของโครงการ และผู้ รับเหมาปลกูสร้าง 
    อาคาร 
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หมวด 1 
รายละเอียดทางสถาปัตยกรรม 

1. ลกัษณะทัว่ไป 
เป็นอาคารตัวอย่างและอาคารพักอาศัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการชุมชนบ้านประหยัด

พลงังานโดยใช้พลงังานแสงอาทิตย์ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทศัน์ โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริม
เหลก็ ระบบเสาคาน สว่นอาคารใช้ระบบพืน้ FLAT SLAB โครงหลงัคาเหลก็ วสัดมุงุหลงัคากระเบือ้งคอนกรีตชนิด
เรียบไมม่ีลอน  ผนงัอาคารทัว่ไปเป็นผนงัก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ ทาสี ผนงัห้องน า้กรุกระเบือ้งแกรนิตโต้หรือ
กระเบือ้งเกลซพอร์ซเลน ฝ้าเพดานภายในทัว่ไปเป็นยิปซัม่บอร์ด ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี ฝ้า
เพดานภายนอก เป็นยิปซัม่บอร์ดชนิดกนัน า้ ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะสี 

  1.1 รายละเอียดของพืน้ท่ีใช้สอย 
   1.1.1 พืน้ชัน้บน   

- บนัไดทางขึน้อาคาร 
- ห้องน า้ 
- โถงทางเดิน 
- ห้องนัง่เลน่  
- ห้องนอน 
- ห้องครัว 

   1.1.2 พืน้ชัน้ลา่ง 
- บนัไดทางขึน้อาคาร 
- ห้องน า้ 
- โถงทางเดิน  
- ห้องนอน 

2.  ระดบัแนว ระยะ และต าแหน่งตา่งๆ    
  -   ให้ถือระดบั +0.00 ในแบบเท่ากบัระดบัของพืน้ลานหน้าอาคารชัน้บนเพ่ืออ้างอิงกบัระดบัอื่นๆ 
  -   ในกรณีแบบแปลนการก่อสร้างทุกระบบไม่ตรงกนั หรือตวัเลขไม่ชดัเจน หรือแบบขดัแย้งกบัสภาพ

ความเป็น จริง หรือแบบขยายกบัระยะตวัเลขไม่ตรงกัน ให้ถือตวัเลขเป็นส าคญัหรือขอค าปรึกษา
จากส านกังานออกแบบก่อนทกุครัง้   

  -   ระดบัการก่อสร้างสว่นอื่นๆ ดจูากแบบแปลนการก่อสร้าง  
  -   ห้ามท าการก่อสร้างใดๆ โดยปราศจากแปลนการก่อสร้าง  
3.  รายละเอียดวสัดท่ีุใช้ในงานก่อสร้าง  
  3.1  งานพืน้  

F1  - พืน้ ค.ส.ล. ผิวปูกระเบือ้ง แกรนิตโต้ หรือ เกลซพอร์ซเลน ขนาด 24"x24"  ยาแนวสี
เดียวกบักระเบือ้ง  รูปแบบลวดลายให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 

 
F2 -   พืน้ ค.ส.ล. ผิวปูกระเบือ้ง แกรนิตโต้ หรือ เกลซพอร์ซเลน ขนาด 24"x24"  ยาแนวสี

เดียวกบักระเบือ้ง  รูปแบบลวดลายให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
 
F3 -   พืน้ ค.ส.ล. ผิวปูกระเบือ้ง แกรนิตโต้ หรือ เกลซพอร์ซเลน ขนาด 12"x12"  ยาแนวสี

เดียวกบักระเบือ้ง  รูปแบบลวดลายให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา  
 
F4 -   พืน้ ค.ส.ล. ผิวปูกระเบือ้ง แกรนิตโต้ หรือ เกลซพอร์ซเลน ขนาด 6"x24"  ยาแนวสี

เดียวกบักระเบือ้ง  รูปแบบลวดลายให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
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F5 -   พืน้ ค.ส.ล. ผิวฉาบปนูขดัมนั 
 
F6 -   พืน้ ค.ส.ล. ผิวทรายล้างสีเทา  เมด็ทรายเบอร์ 4 
 
F7 -   พืน้ปรับระดบั โรยกรวด 3/4 

 
  3.2  งานผนงั  

1 -  ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีน า้พลาสติกส าหรับภายนอก ชนิด
กึง่เงากึง่ด้าน สีขาว รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 

  
2 - ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีน า้พลาสติกส าหรับภายใน ชนิดกึ่ง

เงากึง่ด้าน สีขาว รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
 
 
3 -  ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีน า้พลาสติกส าหรับภายนอก ชนิด

กึง่เงากึง่ด้าน สีเทาออ่น รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
 
4 - ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา ผิวฉาบปูนเรียบ ทาสีน า้พลาสติกส าหรับภายใน ชนิดกึ่ง

เงากึง่ด้าน สีเทาออ่น รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
 
5 - ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา  ผิวฉาบปูนเรียบ กรุทบัด้วยแผ่นไม้เทียมขนาด 8" ชนิด

บงัใบ ลายเสีย้น ติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต  ทาสีส าหรับทาไม้สงัเคราะห์ ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 

 
6 - ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา ผิวกรุกระเบือ้งแกรนิตโต้สีเทา  ขนาด 12"x12" ยาแนวสี

เดียวกบักระเบือ้ง  รูปแบบลวดลายปรึกษาผู้ รับจ้าง  กรุสงูตามแบบขยาย ส่วนเหนือขึน้
ไปฉาบปูนเรียบ ทาสีน า้พลาสติกเช็ดล้างได้ สีขาว จุดเข้ามุมสนัผนัง ,รอยต่อระหว่าง
กระเบือ้งท่ีต่างรูปแบบ  ตวัจบของกระเบือ้งท่ีหยุดลอย ,ขอบรอบวงกบประตู/หน้าต่าง 
ให้ติดตัง้คิว้อลมูิเนียมทกุจดุ 

 
7 - ผนงัหลอ่ ค.ส.ล. 
 
8 - ผนงั ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐเบา 
 
9 - ผนงัโครงคร่าวเหลก็กลอ่ง กรุทบัด้วยแผ่นซีเมนต์บอร์ด ทาสีน า้พลาสติกส าหรับภายนอก 

ชนิดกึง่เงากึง่ด้าน สีเทาออ่น รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
 
  3.3  งานฝ้าเพดาน 

C1 - ฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ชนิดมีฟอยด์สะท้อนความร้อนขอบลาด 
ฉาบรอยเรียบทาสีน า้พลาสติก ชนิดด้าน สีขาว  รหัสสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้ ว่าจ้าง
พิจารณา โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะสี  ติดตัง้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
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C2 - ฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ชนิดกนัชืน้ขอบลาด ฉาบรอยเรียบทาสีน า้
พลาสติก ชนิดด้าน สีขาว  รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา โครงเคร่าเหลก็ชุบ
สงักะสี  ติดตัง้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

 
C3 - แผ่นยิปซัม่ชายคา  ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ชนิดกนัน า้ขอบเรียบ แบบเรียบ ฉาบรอยเรียบ

ทาสีน า้พลาสติก  ชนิดกึ่งเงากึ่งด้าน ส าหรับภายนอก สีขาว รหัสสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอ
ผู้วา่จ้างพิจารณา โครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะสี  ติดตัง้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

 
C4 - ฝ้าท้องพืน้ ค.ส.ล. แต่งฉาบเรียบ ทาสีน า้พลาสติก ชนิดด้าน สีขาว รหัสสี ให้ผู้ รับจ้าง

น าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา 
 
C5 - ฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ชนิดธรรมดาขอบลาด ฉาบรอยเรียบทาสี

น า้พลาสติก ชนิดด้าน สีขาว  รหสัสีให้ผู้ รับจ้างน าเสนอผู้วา่จ้างพิจารณา โครงเคร่าเหล็ก
ชบุสงักะสี  ติดตัง้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

 
  3.4  งานหลงัคา, กนัสาด 

- หลงัคากระเบือ้งคอนกรีต ชนิดเรียบไม่มีลอน สีน า้ตาลเทา  ติดตัง้อปุกรณ์ตามมาตรฐาน
ของบริษัทผู้ผลิต ของ ตราช้าง ,เฌอร่า ,ตราเพชร หรือเทียบเท่า  

- หลงัคา ค.ส.ล.  เทคอนกรีตทัง้ผืนในครัง้ดียว  ขดัผิวหน้ามนั  พร้อมทาน า้ยากนัซมึ 
  3.5  งานสขุภณัฑ์ 

- สขุภณัฑ์ใช้ของ COTTO, AMERICAN STANDARD, TOTO หรือเทียบเท่า 
- รายละเอียดของรุ่น และอปุกรณ์อื่นๆ ให้ดจูากรายการในแบบพิมพ์เขียว 
- สขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ประกอบ ให้ผู้ รับจ้างเสนอผู้ รับจ้างเพ่ือคดัเลือกก่อนด าเนินการ 
- การติดตัง้สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบทัง้หมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ ผลิต  ระดับ

ความสงู , ความลกึ และรูปแบบของเคาน์เตอร์ขึน้อยู่กบัชนิดของสขุภณัฑ์ท่ีใช้ หากการระบุ
ขดัแย้งกบัมาตรฐานผู้ผลิต ต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบก่อนการติดตัง้ 

- ผู้ รับจ้างต้องเดินเมนงานน า้ดี น า้ทิง้ และไฟฟ้าไปจ่ายยงัอปุกรณ์ตา่ง ๆ เพ่ือให้อปุกรณ์นัน้ ๆ 
สามารถใช้งานได้ แม้ไมไ่ด้มีการระบใุนแบบ เช่น ก๊อกน า้อตัโนมตัิ ,เคร่ืองท าน า้ร้อน  

- การติดตัง้สะดืออา่งล้างหน้าให้ใช้ ชนิดแบบกด หรือแบบป็อบอพัเท่านัน้ 
- พืน้ห้องน า้ลาดเอียง 1:200 ลงสูรู่ระบายน า้ทิง้ 

  3.6  งานประตหูน้าตา่ง 
   3.6.1  งานไม้ 

-  ไม้ท่ีใช้ในการท าบานประต ูและหน้าตา่งทัง้หมดต้องผ่านการอบแห้ง ไมบิ่ดงอ 
-  การเสริมโครงคร่าวบานไม้อดัประกอบโครงต้องใช้ไม้เนือ้แข็งซอยโครงเป็นตารางถ่ี

มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ซม. และต้องตลอดแนวกรอบบาน อย่างน้อย 10 ซม.หรือ
เพ่ือให้ติดตัง้อปุกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิตอปุกรณ์นัน้ 

-  บานเลื่อนและบานเฟีย้ม ใช้อปุกรณ์ของ HA'FELE หรือเทียบเท่า โดยต้องสามารถ
รับน า้หนกับานนัน้ ๆ เท่ากบัมาตรฐานผู้ผลิต 

-  บานเลื่อนและบานเฟีย้ม ต้องมีไม้บงัรางเลื่อนด้านบน ถ้าไม่ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่น
ให้ใช้ไม้สกั 1/2''x5''  

-  ประตบูานเลื่อนหรือประตูบานเฟีย้ม ถ้าไม่ก าหนดเป็นอย่างอื่น ต้องใช้วงกบขนาด 
2''x6'' 

-  ถ้าไมก่ าหนดเป็นอย่างอ่ืนใช้อปุกรณ์ประกอบสีสแตนเลสด้าน ของ HA'FELE  
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   3.6.2 งานอลมูิเนียม 
- อลูมิเนียมสีธรรมชาติ  มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ความหนาของหน้าตดัเส้นอลูมิเนียม 

และความคลาดเคลี่อนของความหนาเป็นไปตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล±10 % 
- วงกบ และ/หรือ ช่องแสงติดตาย ความหนา 1.50 มม. 
- กรอบประตบูานสวิง ความหนา 1.50 มม. 
- กรอบหน้าตา่งบานเปิด ความหนา 1.50 มม. 
- ผนงัระบบ CURTAIN WALL 4 SIDES ความหนา 1.50 มม. 
- สว่นประกอบ ความหนา 1.00 - 1.50 มม. 
- กระจกใช้มาตรฐานผลิตภณัฑ์ตามของ บริษัท ไทยอาซาฮี จ ากดั , บริษัท การ์เดียน 

จ ากดั หรือเทียบเท่า 
- กระจกท่ีใช้หากไม่ได้ก าหนดเป็นอย่างอื่นให้ใช้กระจกใส หนา 6 มม. หรือกระจก

นิรภยัใส หนา 8 มม. 
-  อปุกรณ์บานสวิง ถ้าไมก่ าหนดเป็นอย่างอื่นใช้อปุกรณ์ประกอบสีสแตนเลสด้าน ของ 

HA'FELE 
-  ชดุลกูล้อ/รางเลื่อนของ HA'FELE รุ่น จเูนียร์ 160/B HAWA 
-  โช๊คอพัประตบูานสวิง ของ HA'FELE รุ่น TS 500N 
-  มือจบัประตบูานสวิงแบบ MORTIS LOCK  
  ส าหรับประตทูัว่ไป  HA'FELE/STAR TEC 902.30.222 
-  มือจบัประตบูานสวิงแบบ MORTIS LOCK  
  ส าหรับประตหู้องน า้ HA'FELE/STAR TEC 902.30.222 
-  มือจบัประตบูานสวิงแบบ MORTIS LOCK  
 ส าหรับประตหู้องพกัผู้ ป่วย HA'FELE/STAR TEC 902.30.222 ไมต้่องติดตัง้อปุกรณ์

ส าหรับลอ็คจากด้านใน 
-  มือจบัประตสูแตนเลสของ HA'FELE ยาว 45 ซม.รุ่น 903.00.070 
-  มือจบัประตสูแตนเลสของ HA'FELE ยาว 100 ซม.รุ่น 903.00.078 
-  บานพบัประตบูานเปิด HA'FELE/STAR TEC HEAVY DUTY 926.90.203 
อปุกรณ์บานกระทุ้ง 
- มือจบัชนิดก้านบิด ผลิตภณัฑ์ของ HA'FELE, VVP , COLT , CENZA หรือเทียบเท่า 
- บานพบั ผลิตภณัฑ์ของ HA'FELE, VVP , COLT , CENZA หรือเทียบเท่าวสัดยุาแนว 
- ยาแนวภายนอก เป็นชนิดซิลิโคน , โพลียูริเทน ผลิตภัณฑ์ของ SIKA , 

 DOWCORNING หรือเทียบเท่า 
- ยาแนวภายใน เป็นชนิดอะคริลิค ผลิตภณัฑ์ของ FORCON-D , GE หรือเทียบเท่า 
หมายเหต ุ
- บานหน้าตา่ง หรือบานประตท่ีูถกูฝนสาด ต้องมีรางกนัสาดบริเวณวงกบบน หรือการ

ระบายน า้ ตามรายละเอียดประกอบของบริษัทอลมูิเนียม 
- ทัง้นี ก้่อนการติดตัง้  ผู้ รับจ้างต้องปรึกษาผู้ ผลิต และให้ทางผู้ ผลิตส่ง SHOP 

DRAWING ตามหน้างานจริงก่อนการติดตัง้ 
  3.7   งานสี   
   3.7.1 งานไม้ 

-   ก่อนการท าสีต้องมีการโป้ว ขดัผิวไม้นัน้ให้เรียบร้อย 
-   การท าสีเนือ้ไม้  ใช้สีรักษาเนือ้ไม้ ของ JOTUN ,SKK ,BEGER หรือเทียบเท่า  

    3.7.2  ผนงั 
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-   พืน้ผิวต้องแห้งและปราศจากคราบสกปรก ฝุ่ น น า้มนั ไขมนัและสิ่งปนเปื้อน ฟิล์มสี
เก่าท่ีหลดุล่อนต้องขูดออกให้หมด พืน้ผิวท่ีไม่เรียบ รอยแตก ฯลฯ ต้องซ่อมแซมให้ดี
ด้วยสีโป้วชนิดผสมซีเมนต์ 

-   ผนงัภายนอกใช้รองพืน้ ของ JOTUN ,SKK , BEGER หรือเทียบเท่า ทิง้ให้เซ็ทตวั 2 
ชัว่โมงจงึทาสีทบัหน้า 

-   ผนงัภายนอกใช้สีพลาสติกส าหรับภายนอก เกรด PREMIUM ของ JOTUN ,SKK , 
BEGER หรือเทียบเท่า  ทาหรือพ่น อย่างน้อย 2 รอบ โดยแต่ละรอบให้เว้นช่วง 2 
ชัว่โมง แล้วจงึทา หรือ พ่นทบั 

-   ผนงัภายในใช้รองพืน้ ของ JOTUN ,SKK , BEGER หรือเทียบเท่า  ทิง้ให้เซ็ทตวั 2 
ชัว่โมงจงึทาสีทบัหน้า 

-   ผนังภายในใช้สีพลาสติกส าหรับภายใน เกรด PREMIUM ของ JOTUN ,SKK , 
BEGER หรือเทียบเท่า ทาหรือพ่น อย่างน้อย 2 รอบ โดยแต่ละรอบให้เว้นช่วง 2 
ชัว่โมงแล้วจงึทา หรือ พ่นทบั 

    3.7.3 ฝ้าเพดาน   
-   ฝ้าเพดานใช้สีรองพืน้ ของ JOTUN ,SKK , BEGER หรือเทียบเท่า  ทิง้ให้เซ็ทตวั 2 

ชัว่โมงจงึทาสีทบัหน้า 
-   ฝ้าเพดานใช้สีพลาสติกส าหรับภายใน เกรด PREMIUM ของ JOTUN ,SKK , 

BEGER หรือเทียบเท่า  ทาหรือพ่นอย่างน้อย 2 รอบ โดยแต่ละรอบให้เว้นช่วง 2 
ชัว่โมงแล้วจงึทา หรือ พ่นทบั 

-   ภายนอกให้ดรูายละเอียด และต าแหน่งเปรียบเทียบ กบัรายการประกอบแบบสี 
   3.7.4  พืน้ผิวโลหะ    

-   ส่วนงานโครงสร้าง ทา หรือพ่นสีกันสนิม เกรด PREMIUM ของ JOTUN ,SKK , 
BEGER หรือเทียบเท่า  อย่างน้อย 2 รอบ แล้วทาหรือพ่นทบัด้วยสี เกรด PREMIUM 
ของ JOTUN ,SKK , BEGER หรือเทียบเท่า   
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หมวด 2 
บททั่วไป 

1. สญัญาก่อสร้าง 
 งานตามแบบและรายการก่อสร้างตามสัญญานี ้รวมถึง วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ การขนส่ง 
แรงงาน และการด าเนินงานเก่ียวกบัการก่อสร้าง ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาและด าเนินการจดัท าเพ่ือให้งาน
ก่อสร้าง และสว่นประกอบอาคารสมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ แบบรูปและรายการก่อสร้างทกุประการ  ทัง้นี ้ผู้ ว่า
จ้างขอสงวนสิทธ์ิในการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ใด ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัเตรียมสถานท่ี
ในการเก็บรักษาและรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึน้ รวมทัง้ตรวจสอบปริมาณและคณุภาพของวสัดเุหลา่นัน้ 

1.1 หนงัสือคูส่ญัญา จะได้จดัท าขึน้เป็น 2 ฉบบั ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ รับจ้าง และหนังสือคู่สญัญานี ้
ถือเป็นข้อผกูมดัในการกระท าทัง้สองฝ่ายให้ด าเนินการเป็นไปตามข้อตกลงในสญัญานัน้ ๆ  

1.2 ในการท าสัญญา ผู้ ว่าจ้างและผู้ รับจ้างจะต้องเซ็นช่ือในแบบแปลนและรายการก่อสร้าง หรือ
ข้อตกลงเพ่ิมเติมทุกส่วนรวม 2 ชุด โดยเก็บไว้เป็นพยานหลกัฐานฝ่ายละ 1 ชุด และลงนามใน
สญัญาพร้อมทัง้พยานฝ่ายละ 2 คน 

1.3 เง่ือนไขในสญัญานี ้รวมถงึวสัด ุอปุกรณ์ รายละเอียดตา่ง ๆ และ/หรืองานชนิดใดท่ีระบุในแบบรูป
หรือรายการจะต้องจัดหา และจัดท าให้เป็นไปตามชนิดและมาตรฐานท่ีได้ระบุไว้ในแบบ และ
รายการนัน้ วสัดุ อุปกรณ์ รายละเอียดต่าง ๆ และ/หรืองานชนิดใดท่ีมิได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือ
รายการ แต่เป็นสิ่งเก่ียวข้องหรือจ าเป็นในการก่อสร้างหรือด าเนินการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้อง
จดัหาและจดัท าน ามาติดตัง้เพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ทัง้นี ้ให้อยู่ในความเห็นชอบของผู้
วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้วา่จ้าง 

2.  ค าจ ากดัความ 
  ความหมายของค าและข้อความในแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามสญัญา มีดงันี ้:- 

2.1 “สถาปนิก” 
 หมายถงึ สถาปนิกผู้ออกแบบและควบคมุงานก่อสร้างตามท่ีระบใุนรายการก่อสร้าง  
2.2 “วิศวกร” 
 หมายถงึ วิศวกร ผู้ออกแบบและควบคมุงานวิศวกรรมตามท่ีระบใุนรายการก่อสร้าง   
2.3 “ผู้ควบคมุงานหรือผู้แทนผู้วา่จ้างหรือของสถาปนิกและวิศวกร” 
 หมายถงึ ผู้ควบคมุงานท่ีผู้ว่าจ้างหรือสถาปนิก และวิศวกรแต่งตัง้ให้มีหน้าท่ีควบคมุงานก่อสร้าง

แทน   ผู้วา่จ้างหรือสถาปนิก และวิศวกร  
2.4 “ผู้วา่จ้าง” 
 หมายถงึ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
2.5 “ผู้ รับจ้าง” 
 หมายถึง บุคคล, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคล ท่ีลงนามเป็น คู่สญัญากบัเจ้าของ

โครงการตามสญัญาและรายการนี  ้ รวมทัง้ตวัแทน หรือผู้ รับจ้างช่วง หรือลกูจ้างซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ รับจ้างตามสญัญาและรายการนี ้ 

2.6 “ผู้ รับจ้างช่วง” 
 หมายถึง บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลท่ีได้รับจ้างปฏิบตัิงาน หรือส่วนของงานกบัผู้ รับจ้าง    

โดยตรง หรือท าสญัญารับจ้างปฏิบตัิงานก่อสร้างช่วงตอ่จากผู้ รับจ้าง 
2.7 “งานก่อสร้าง” 
 หมายถงึ วสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์ เคร่ืองมือ ซึง่เป็นของผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วง ซึง่ต้องจดัหา

และด าเนินการก่อสร้างตามแบบและรายการโดยผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงทัง้สิน้ 
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2.8 “แบบแปลน” 
 หมายถงึ แบบแปลนและรายละเอียดและข้อความ ซึง่ท าสญัญาก่อสร้าง รวมทัง้แบบขยาย แบบ

แก้ไขเพ่ิมเติมและรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง ท่ีสถาปนิกและวิศวกรให้ใช้ขณะก่อสร้าง 
2.9 “รายการก่อสร้าง” 
 หมายถงึ ข้อความและรายละเอียดท่ีก าหนดและควบคมุลกัษณะ คณุสมบตัิและคณุภาพของวสัด ุ

และ  ฝีมือปฏิบตัิงาน ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิงาน วิธีการและกฎข้อบงัคบั รวมทัง้ข้อตกลงต่าง ๆ 
ท่ีระบไุว้ในรายการก่อสร้างตามสญัญานี ้

3. เง่ือนไขในแบบแปลนรายการก่อสร้าง 
  3.1 การตรวจสอบแบบแปลน รายการ สถานท่ี และการแก้ไข 

3.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบแปลน รายการก่อสร้าง กับสถานท่ีก่อสร้างให้เข้าใจแจ่ม
แจ้งโดยตลอด เพ่ือมิให้มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างเห็นว่าแบบแปลน 
รายการก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้ง หรือมีข้อสงสยัไม่เข้าใจส่วนหนึ่งส่วนใดเก่ียวกับแบบ
แปลน รายการก่อสร้าง สถานท่ีก่อสร้างนัน้ ๆ ให้ผู้ รับจ้างสอบถาม หรือแจ้งให้สถาปนิก 
วิศวกรผู้ เก่ียวข้องโดยตรงทราบลว่งหน้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก่อนการด าเนินงานต่อไป 
แบบแปลน รายการ หรือข้อความท่ีเพ่ิมเติมให้ถูกต้องนัน้ จะต้องท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และมีลายเซ็นของสถาปนิก และ/หรือวิศวกรนัน้ก ากับในแบบแปลน รายการข้อความท่ี
แก้ไขทกุฉบบั 

 หากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดเน่ืองจากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบตัิตามท่ีกล่าวไว้นีห้รือด าเนินการ
ไปก่อนประการใดก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบท่ีจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ค าแนะน าของ สถาปนิก วิศวกร นัน้ โดยไมเ่รียกร้องเป็นมลูคา่ใดๆเพ่ิมเติมจากผู้วา่จ้างอีก 

3.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการตรวจสอบ ส ารวจ และรังวัดสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนจัดวาง
ต าแหน่ง แนว ระยะ สิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ ให้ถกูต้องตามรูปแบบ รายการตามสญัญา จดัท า
ระดบัมาตรฐาน ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างข้างเคียงตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นท่ีระบไุว้ในงานบริเวณ และ/
หรือท่ีสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้างเห็นสมควร และกะขนาดให้ผู้ รับจ้างถือระยะ
ตวัเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็นเกณฑ์ ในกรณีท่ีสงสยัจะมีความขดัแย้งคลาดเคลื่อน
หรือไมเ่ข้าใจประการใดก็ตาม เก่ียวกบัแบบแปลนรายละเอียดกบัสถานท่ีก่อสร้างจริง ผู้ รับ
จ้างจะต้องแจ้งให้สถาปนิก และวิศวกรทราบทนัที 

 หลกัฐานการส ารวจ ตรวจสอบ รังวดั และรายละเอียดต่าง ๆ ดงักล่าวนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้อง
จัดท าให้ชัดเจนเรียบร้อยเสนอให้ สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้างพิจารณา อนุมัติ
ก่อนจึงจะด าเนินการขัน้ต่อไป หลกัฐานดงักล่าวจะต้องเสนอภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ี
ได้รับแจ้งให้เข้าด าเนินงานก่อสร้าง 

 การปักผังท่ีตัง้สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามสัญญา และการตกลงการวางแนวไฟฟ้า น า้ใช้ 
ชัว่คราว สิ่งปลกูสร้างชัว่คราว เส้นทางล าเลียงขนสง่และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้งานก่อสร้าง
ได้ด าเนินไปได้เรียบร้อยตามสญัญา ผู้ รับจ้างจะต้องท าเป็นรูปแบบและหลกัฐาน พร้อม
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจนครบถ้วนเหมาะสม ให้สถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 
พิจารณาตรวจสอบภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งให้เข้าด าเนินการก่อสร้าง หากมี
ข้อขดัแย้งใด ๆ ให้ผู้ รับจ้างจดัเป็นหลกัฐานพร้อมรายละเอียดให้ชดัแจ้งเสนอต่อสถาปนิก 
วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างนัน้ ความล่าช้าเน่ืองจากการนีจ้ะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ รับจ้างจะยก
เป็นข้ออ้างเรียกร้องใด ๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

  3.2 ความคลาดเคลื่อนในแบบแปลน รายการละเอียดประกอบแบบ และการแก้ไข 
3.2.1 แบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบ มีไว้เพ่ือความสะดวกของผู้ รับจ้างในการท่ีจะ

ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงอาจมีความคลาดเคลื่อน ความขาดตก      
บกพร่องและความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่วตัถุประสงค์ของผู้ ว่าจ้าง ต้องการให้ผู้ รับจ้างท า
การก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ให้เสร็จเรียบร้อยโดยสมบูรณ์ ด้วยความมัน่คง แข็งแรง และ
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ถูกต้องตามหลกัวิชาการ ดงันัน้ หากมีงานใดท่ีจะต้องท าเพ่ิมเติม เน่ืองจากความคลาด
เคลื่อน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดของแบบรูป หรือรายการละเอียด
ประกอบแบบแล้ว ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพ่ิมเติมจากผู้วา่จ้างมิได้ 

3.2.2 สิ่งใดท่ีสงสัยว่าจะมีการคลาดเคลื่อนหรือแบบรูป และรายการประกอบแบบขัดแย้งกัน 
ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากสถาปนิก และวิศวกรเป็นผู้ วินิจฉัยให้ โดย
สถาปนิกและวิศวกรจะถือเอาความถกูต้องในวิชาช่าง และความเหมาะสมเป็นหลกัในการ
ปฏิบัติ และผู้ รับจ้างจะต้องท าการแก้ไข และด าเนินการก่อสร้างตามค าวินิจฉัยนัน้ทันที
โดยไมค่ิดเงินและเวลาเพ่ิมจากท่ีก าหนดไว้ในสญัญา 

3.2.3 สิ่งใดท่ีมิได้กล่าวไว้ในแบบรูป และรายการละเอียดประกอบแบบ แต่เป็นส่วนท่ีจ าเป็นท่ี
จะต้อง กระท า เพ่ือให้งานส าเร็จบริบรูณ์ไปโดยรวดเร็วด้วยดี และถกูต้องตามหลกัวิชาช่าง
ให้ถือเป็นส่วนท่ีผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการด้วย โดยผู้ รับจ้างจะต้องยอมท างานนัน้ ๆ ให้
โดยไมค่ิดเรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ 

3.2.4 สิ่งใดท่ีก าหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียดประกอบแบบแล้ว แต่ในทางปฏิบตัิงาน
ช่างไม่อาจระบุไว้ได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตัง้รูปร่างลักษณะและสิ่ง
ปลีกย่อยตา่งๆ   ตลอดจนรูปแบบขยายรายการละเอียด เป็นต้น  

 สถาปนิกและวิศวกรจะชีแ้จงอธิบายรายละเอียดให้ขณะพาดูสถานท่ี  หรือขณะท าการ
ก่อสร้าง การชีแ้จงรายละเอียดนีถื้อเป็นส่วนประกอบของแบบรูป และรายการละเอียด
ประกอบ แบบครัง้นีด้้วย 

  3.3 แบบขยายและแบบเพ่ิมเติม 
ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกบัแบบก่อสร้างต่างๆในทุกขัน้ตอน หากไม่เป็นท่ีแน่ชดั ให้
จดัท าแบบขยายท่ีจะด าเนินการ เสนอสถาปนิกพิจารณาอนุมตัิ แล้วจึงจะด าเนินการงานในส่วน
นัน้ได้ สถาปนิกและวิศวกรจะเป็นผู้จดัท าแบบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างได้
ตามท่ีเห็นเหมาะสม ให้ถือแบบขยายและแบบรายละเอียดเพ่ิมเติม เป็นส่วนหนึ่งของแบบและ
รายการตามสญัญา โดยผู้ รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่าย และหรือระยะเวลาก่อสร้างเพ่ิมขึน้แต่
ประการใด การตกลงนอกเหนือจากนีใ้ห้ท าการตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยความเห็นชอบ
ของสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้วา่จ้าง และเพ่ือให้งานนัน้เป็นไปตามวิธีการท่ีถูกต้องและมีคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ปฏิบัติงานใด ๆ โดยไม่มีแบบหรือค าสั่งจากสถาปนิก หรือ
วิศวกร 

  3.4 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) และแบบตามการสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) 
3.4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบใช้งานต่าง ๆ (SHOP DRAWING)  ให้สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่า

จ้าง พิจารณาตรวจสอบพร้อมหนังสือแจ้งส่ง และส าเนาเพ่ือการอนุมตัิอย่างน้อย 4 ชุด 
หรือตามท่ีผู้ ว่าจ้างเห็นสมควร เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอนุมตัิล่วงหน้าก่อนด าเนินการใช้
และติดตัง้ ไม่น้อยกว่า 15 วนั หรือตามท่ีสถาปนิกและวิศวกรจะเห็นเหมาะสม และผู้ รับ
จ้างต้องไมด่ าเนินการก่อสร้างหรือติดตัง้งานนัน้ ๆ จนกวา่จะได้รับการอนุมตัิจากสถาปนิก
และวิศวกรก าหนดแบบงานช่างนัน้ๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาอนมุตัิแบบใช้งาน     
ดงักลา่วแตล่ะครัง้ สถาปนิกและวิศวกรจะใช้เวลา 15 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแบบใช้งานท่ี
ครบถ้วนบริบรูณ์ 

 การพิจารณาอนมุตัิแบบใช้งาน จะใช้ข้อก าหนดตามเอกสารสญัญากฎเกณฑ์ในวิชาชีพแต่
ละสาขาเป็นมาตรฐาน ผู้ รับจ้างจะอ้างเหตผุลการตรวจพิจารณาอนมุตัิการใช้งานเพ่ือเรียก
ค่าก่อสร้าง และค่าชดเชยใด ๆ เพ่ิมเติม รวมทัง้ขอต่ออายุสญัญาก่อสร้าง และการตกลง
ตา่ง ๆ ท่ีมีไว้ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.4.2 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) จะต้องแสดงรายละเอียดของวสัด ุขนาด รูปร่าง ลกัษณะ 
ชนิด ต าแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายการละเอียดประกอบแบบและข้อมูลเก่ียวข้อง 
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รายละเอียดการประกอบติดตัง้ให้ชดัเจนด้วยมาตราส่วนเหมาะสม เป็นไปตามข้อก าหนด
ของสถาปนิก วิศวกรแขนงนัน้ ๆ  

 แบบใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบจากสภาพสิ่งก่อสร้างท่ีแท้จริง น ามาเป็นพืน้ฐานในการ
ท าแบบใช้งาน หากแบบใช้งานนัน้ ๆ กระท าขึน้และได้รับการพิจารณาอนุมตัิไปก่อนถึง
ก าหนดการใช้งานจริงได้ให้ผู้ รับจ้างท าการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องกบั
สภาพการก่อสร้างจริงในแตล่ะสว่นของงานก่อสร้างนัน้ ๆ โดยยึดหลกัมาตรฐานดงัก าหนด
ไวใ้นขอ้ 3.4.1 เป็นบรรทดัฐาน และจะต้องให้สถาปนิก วิศวกรตรวจสอบพิจารณาใหม่ ใน
เวลาท่ีเหมาะสมจนได้รับการอนมุตัิเสียก่อนจงึจะน าไปท าการก่อสร้าง 

3.4.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแบบใช้งานส าหรับงานก่อสร้างในขัน้ตอนต่างๆ (นอกเหนือจากท่ี
กลา่วไว้ข้างต้น) เม่ือ :- 

 -  แบบก่อสร้างไมช่ดัเจนเพียงพอ หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
 -  จดุต าแหน่งของรูปแบบสว่นตา่ง ๆ โดยทัว่ไปควรท าแบบใช้งาน 
 -  สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ รับจ้างแจ้งให้ท า 
 แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) ต่าง ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าส่งให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 

สถาปนิก วิศวกรพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัทุกครัง้ก่อนการท า
การก่อสร้างและติดตัง้ในแต่ละขัน้ตอนนัน้ ๆ หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ดงักล่าว
จนเกิดหรือเป็นเหตใุห้เกิดข้อผิดพลาดบกพร่องขึน้ในงานสว่นใด  ๆ ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างฝ่าฝืน
สญัญาและผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดนัน้ ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อย    
เสียก่อนจึงจะท างานส่วนอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อไปได้ หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรจะ
เห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.4.4 เมื่องานก่อสร้าง งานประกอบติดตัง้ต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องน าแบบใช้งาน 
(SHOP DRAWING) งานนัน้ ๆ มาตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วนตรงตาม
สภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างทุกส่วน ทุกประเภท ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ
อนมุตัิจากสถาปนิก วิศวกรแขนงงานช่างนัน้ ๆ เรียบร้อยแล้ว และจดัรวมล าดบัอย่างเป็น
ระเบียบครบถ้วนเพ่ือถือใช้เป็นแบบตามการสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) จะต้องมี
ขนาดเท่ากบัแบบก่อสร้างใช้มาตราสว่นเดียวกนัในการเขียนแบบ โดยต้องแสดงส่วนต่างๆ 
และรายละเอียดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้าง และการตกลงตา่ง ๆ อย่างชดัเจน โดย
ผู้ รับจ้าง ต้องมอบแบบการสร้างจริงท่ีตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนให้ผู้ว่าจ้าง 
โดยจัดท าเป็นต้นฉบับกระดาษไข 1 ชุด ส าเนาพิมพ์เขียว 3 ชุด ให้สถาปนิกและวิศวกร
ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย เพ่ือประกอบเป็นผลงานงวดสดุท้าย มิฉะนัน้จะถือว่างวด
สดุท้ายตามสญัญาและการตกลงก่อสร้างตา่งๆ ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์สง่มอบงานไมไ่ด้ 

  3.5 การพิมพ์แบบและรายการส าหรับก่อสร้าง 
แบบและรายการส าหรับใช้ในการก่อสร้างท่ีนอกเหนือไปจากแบบ และรายการท่ีใช้ในการเซ็น
สญัญา สถาปนิกจะเป็นผู้จัดพิมพ์ให้ตามความจ าเป็นท่ีผู้ รับจ้างจะต้องใช้ในงานก่อสร้าง โดย
ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการจดัพิมพ์นัน้ 

  3.6 การเก็บรักษาแบบในท่ีก่อสร้าง 
3.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บแบบแปลนพร้อมทัง้รายการก่อสร้างไว้ ณ ท่ีก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชุด 

และให้จัดเรียงล าดบัและเย็บเล่มไว้อย่างมีระเบียบเพ่ือให้สถาปนิก วิศวกร และผู้ว่าจ้าง 
หรือ ผู้แทนของผู้วา่จ้างตรวจสอบได้ทกุเวลา 

3.6.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัแบบและรายการท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างในงานแต่ละประเภทและ
งานท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศกึษาและตรวจสอบได้ทุกเวลา เพ่ือให้งานเป็นไปอย่าง
ถกูต้องและไมช่กัช้า อนัเป็นผลเสียหายแก่การปฏิบตัิงานและการก่อสร้าง 
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  3.7 ลิขสิทธ์ิของแบบและรายการก่อสร้าง 
3.7.1 แบบและรายการก่อสร้างเป็นกรรมสิทธ์ิของสถาปนิก ผู้ รับจ้างจะต้องไม่น าไปใช้ในการ        

ก่อสร้างท่ีอื่นโดยมิได้รับอนญุาตจากสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3.7.2 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งคืนแบบแปลน และรายการก่อสร้างให้สถาปนิก วิศวกร เมื่อเสร็จงาน       

ก่อสร้างแล้ว ยกเว้นแบบและรายการที่ได้เซน็สญัญาในการก่อสร้างนี ้
4.   ระเบียบข้อบงัคบัและสิทธิตา่ง ๆ 

4.1 การจัดหา การขออนุญาต การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบัต่าง ๆ การป้องกนัอนัตราย ความ         
เสียหาย ทรัพย์สินและบคุคล 
4.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา เตรียมการ และด าเนินการเก่ียวกับวสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์สิ่งของต่าง ๆ น า้ประปา ไฟฟ้า ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ทางขนส่ง แรงงาน
และช่างฝีมือ ความปลอดภยั และอื่น ๆ ที่จ าเป็นเหมาะสม เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่าง
ถูกต้องมีมาตรฐานเหมาะสมกับสภาพงานเสร็จเรียบร้อย ตามท่ีระบุในรูปแบบ และ
รายการละเอียดข้อก าหนดตา่งๆ ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร และ
ผู้แทนผู้วา่จ้าง 

4.1.2 วสัดอุปุกรณ์และรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับงานก่อสร้าง (ตามสญัญานี)้ แม้ว่าจะ
ไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบรูปและรายการละเอียด ก็เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาติดตัง้ให้
เหมาะสมกบัสภาพงาน เพ่ือให้งานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แบบ ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบของ      
ผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้วา่จ้าง 

4.1.3 การขออนุญาตสิ่งปลกูสร้างชัว่คราวต่างๆ  และการใช้สถานท่ีทัง้ในและนอกบริเวณเขตท่ี
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสญัญา และการตกลงต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่าง ๆ 
ดงักลา่วหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ือการใช้และติดตัง้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานก่อสร้าง รวมทัง้การ
ติดตัง้ และตรวจสอบระบบสขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า และอื่น ๆ เพ่ือให้งานก่อสร้างด าเนินไป
ด้วยความรวดเร็ว ราบร่ืน เรียบร้อย ส าเร็จสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค์และสญัญาให้ถือเป็น
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้โดยไมม่ีข้อแม้อ้างอิงใด ๆ  

4.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติ และระเบียบ
ข้อบงัคบัต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีการเสียหายใด ๆ เกิดขึน้
จากการปฏิบตัิงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายชดเชยค่าเสียหายนัน้ ๆ โดยไม่มี
ข้อแม้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

4.1.5 ผู้ รับจ้างต้องป้องกันรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินต่างๆทัง้ในและนอกบริเวณ        
ก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ตามสญัญาและการตกลงต่างๆ รวมทัง้ทรัพย์สินและสาธารณูปโภค     
ใกล้เคียงมิให้เกิดอนัตรายเสียหาย ตลอดระยะเวลาท างานการก่อสร้าง  จนผู้ว่าจ้างได้รับ
มอบงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้กับสิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สินต่างๆ เหล่านัน้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายของงานนัน้ๆ ทัง้หมดให้แก่ผู้ ว่าจ้าง หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างได้ก าหนดตกลงไว้โดย
ไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินงานด้วยวิธีการท่ีถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสม ป้องกันอนัตราย
เหตรุ้าย อบุตัิเหตตุา่ง ๆ มิให้เกิดขึน้แก่ผู้ควบคมุงาน ช่าง คนงาน เน่ืองจากการปฏิบตัิงาน
ตามหน้าท่ีและผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออนัตรายท่ีเกิดขึน้กบับุคคลดงักล่าว โดยจ่ายค่า
รักษาพยาบาลและชดใช้คา่เสียหายแก่บคุคลนัน้ ๆ โดยไมม่ีข้อโต้แย้งใด  ๆ 

4.1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดด าเนินการป้องกันเหตุร้าย อุบัติเหตุให้ความปลอดภัยอย่างเพียงพอ 
โดยไม่ประมาทเลินเล่อและไม่เพิกเฉยแก่ผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 
ตลอดเวลาท่ีปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้าง ทัง้ในบริเวณงานก่อสร้างหรือใน
สถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีการเตรียมและด าเนินการเก่ียวกบังานก่อสร้างตามสญัญาและการตก
ลงตา่ง ๆ หากมีความเสียหาย อนัตรายหรือการเรียกร้อง ด าเนินคดีใด ๆ ซึง่เกิดกบับุคคล
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ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น อันเกิดขึน้จากหรือเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี
เก่ียวกับงานก่อสร้างนัน้ หรือเกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อและการเพิกเฉยหรือ
บกพร่อง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคา่รักษา คา่เสียหายตามการเรียกร้องนัน้โดย
ไมม่ีข้อแม้ใด ๆ 

  4.2 วสัดอุปุกรณ์ 
4.2.1 วสัดอุปุกรณ์ ท่ีใช้จะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยได้มาตรฐาน ไม่เคยผ่านการใช้

งานท่ีใดมาก่อน มีคุณภาพท่ีดีถูกต้องตามข้อก าหนดในแบบและรายการ ข้อตกลง ผู้ รับ
จ้างจะต้องจดัท าประกอบ ติดตัง้ และตกแต่งวสัดท่ีุน ามาใช้ในการก่อสร้างด้วยฝีมือท่ีดีมี
คณุภาพตามจดุประสงค์ของแบบ รายการ และข้อตกลง หากมีการเสียหายในระหว่างการ
ก่อสร้างหรือระยะสญัญา เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องน าของใหมม่าเปลี่ยนให้โดยไม่คิด
มลูคา่ 

4.2.2 วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ ท่ีสถาปนิก หรือวิศวกรก าหนดให้ใช้ตามแบบรูปรายการแล้ว ตาม
สญัญาหรือให้ใช้ในงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างและรายละเอียดของวสัดุ
อปุกรณ์นัน้ ตามท่ีระบุไว้หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรร้องขอ รวมทัง้กรรมวิธีในการปฏิบัติ
คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ และบริษัทผู้ ผลิต พร้อมทัง้แจ้งยืนยันความพร้อมการจัดซือ้ 
เตรียมการ การติดตัง้ โดยครบถ้วนให้สถาปนิกและวิศวกรตรวจพิจารณาอนุมตัิล่วงหน้า 
ในระยะไม่เกินกว่า 30 วัน นับจากวันเร่ิมงานก่อสร้างตามท่ีระบุไว้ในสัญญาก่อน
ด าเนินงานติดตัง้ และสถาปนิก วิศวกร จะตรวจอนมุตัิตวัอย่างในเวลา 30 วนั นบัจากวนัท่ี
ได้รับตวัอย่างและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว วสัดอุปุกรณ์ตามท่ีได้รับการพิจารณาอนุมตัิ
แล้วเท่านัน้ท่ีผู้ รับจ้างจะน าไปสัง่ซือ้ได้และน าไปด าเนินการก่อสร้างให้ทนัตามเวลาท่ีมีการ
ระบตุกลงยืนยนัไว้ 

 ผู้ รับจ้างจะอ้างเหตุผลในการอนุมตัิ วสัดุอุปกรณ์ตวัอย่างในการต่อสัญญาการก่อสร้าง
หรือการเรียกร้องใด ๆ เพ่ิมเติมไมไ่ด้ ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ทุกชนิดต้องติดป้ายบอกช่ือวสัดุ
อปุกรณ์ วนัเดือนปี ท่ีส่งข้อมลูรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ท่ีส่งให้
ตรวจ ต้องมีขนาดพอท่ีจะแสดงให้เห็นประเภท ลักษณะ ผิวสี คุณภาพ การตกแต่ง มี
จ านวนเหมาะสม 

4.2.3 วสัดุอุปกรณ์ชนิดใดท่ีต้องสัง่จากต่างประเทศ ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการและรับผิดชอบ 
เช่นท่ีระบุไว้ในข้อ 4.2.2 เมื่อผู้ รับจ้างจะต้องจัดการสัง่ล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีนานพอท่ี
วัสดุอุปกรณ์เหล่านัน้ จะส่งเข้าถึงท่ีก่อสร้างได้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อย ไม่เกิดเป็น
อปุสรรคหรือความล่าช้ากบังานก่อสร้างแต่อย่างใด และให้ผู้ รับจ้างน าหลกัฐานใบสัง่ของ 
L.C. และรายละเอียดพร้อมส าเนาสัง่ให้สถาปนิก วิศวกรพิจารณาทนัทีท่ีได้ท าการสัง่วสัดุ
อปุกรณ์นัน้ และถือเป็นหลกัฐานเพ่ือจะเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างตามท่ีระบุไว้ในสญัญาและ
ข้อตกลง 

4.2.4 วสัดอุปุกรณ์ใด ๆ ที่ไมอ่าจหามาได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพเท่าหรือ
เทียบเท่ามาแทน ทัง้นี ต้้องส่งตัวอย่างหรือท าตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่นท่ีกล่าวไว้ในข้อ 4.2.2 ให้สถาปนิก วิศวกร ตรวจดู และได้รับการ
อนญุาตให้ใช้ได้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาปนิก วิศวกร ก่อนจงึจะด าเนินงานได้ 

4.2.5 ผู้วา่จ้าง และสถาปนิกมีสิทธ์ิท่ีจะไมอ่นมุติัให้ใช้วสัดอ่ืุนใดท่ีไมต่รงตามท่ีได้ระบใุนแบบและ
รายการ หากเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นและผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดุชนิดท่ีมีคณุภาพและ
ลกัษณะตรงตามท่ีระบใุนแบบแปลน และรายการมาใช้โดยไมม่ีข้อโต้แย้งใด ๆ  

4.2.6 หากวสัดอุปุกรณ์ใด ๆ ที่ผู้ รับจ้างเสนอใช้จ าเป็นต้องมีการทดลองคณุภาพ ผู้ รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดลองคุณภาพทัง้สิน้ หากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึน้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและไมค่ิดมลูคา่ใดๆ เพ่ิมเติม 
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  4.3 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองจกัร นัง่ร้าน เคร่ืองหมายเพ่ือให้ความปลอดภยั 
4.3.1 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร นั่งร้าน ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีน ามาใช้ในการก่อสร้าง

ต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกับชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสูงมั่นคงและปลอดภัยจาก
อันตรายอันจะเกิดกับคนงาน บุคคลภายนอกและทรัพย์สินข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบและชดใช้   คา่เสียหายอนัอาจเกิดขึน้ได้ 

4.3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคบัของทางการในการขออนุญาตใช้ 
หรือติดตัง้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักร นั่งร้าน อุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับงานก่อสร้างใน
สัญญาและผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าติดตัง้เคร่ืองหมายแจ้งบริเวณท่ีจะหรืออาจจะเกิด
อันตราย อุบัติเหตุทุกแห่ง หรือจัดท าสิ่งป้องกันชั่วคราวบริเวณอันตรายนัน้ ๆ รวมทัง้
จะต้องดแูลรักษาความปลอดภยัตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสญัญา 

  4.4 ช่างฝีมือและคนงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือ และคนงานท่ีมีความสามารถและความช านาญในงานแต่ละ
ประเภทมาปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนัน้ปฏิบัติงานไม่ดีพอ ประพฤติตนไม่
เหมาะสม ไมม่ีหลกัการช่างท่ีดี ผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกรและผู้แทนผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่เปลี่ยน
ช่าง คนงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีปราณีตเรียบร้อยมีมาตรฐานถกูต้องตามแบบแปลน รายการข้อตกลง
และถูกต้องตามกฎหมายและเทศบัญญัติ การแจ้งเปลี่ยนช่างและคนงานนี ้ผู้ รับจ้างจะต้องรีบ
จดัหาช่างและคนงานให้เหมาะสมทนัที และผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบหากมีเหตอุนัตรายเสียหายใด 
ๆ เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วโดยไมม่ีข้อแม้ใด ๆ ทัง้สิน้ 

  4.5 ผู้ควบคมุงานประจ าของผู้ รับจ้าง 
4.5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีผู้ควบคมุงานก่อสร้างประกอบด้วยสถาปนิก และวิศวกร ซึง่เป็นผู้ ท่ี

สถาปนิกผู้ ออกแบบพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถและเหมาะสม ท าหน้าท่ีเป็นผู้
ประสานงานและควบคมุงานก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างถกูต้องและมีคณุภาพดีทุกประการ 

4.5.2 ผู้ควบคมุงานก่อสร้างหรือผู้แทนของผู้ รับจ้างจะต้องมีคณุวฒิุ ดงัตอ่ไปนี ้:- 
 - เป็นสถาปนิกท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคี     

 ขึน้ไป 
 - เป็นวิศวกรท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคี ขึน้ไป 
 - เป็นผู้ ท่ีเคยผ่านงานก่อสร้างขนาดใหญ่และมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างมาเป็น

 อย่างด ี
 - เป็นผู้ ท่ีมีประวตัิการท างานดีมีความตัง้ใจและเอาใจใสใ่นการปฏิบตัิงานเป็นอย่างดี 

และมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
 - ต้องเป็นผู้ ท่ีมีอุปนิสัยดี เข้ากันกับผู้ ร่วมงานคนอื่นได้เป็นอย่างดี และให้ความ

ร่วมมือ ในการด าเนินงานก่อสร้างกบัทกุฝ่ายด้วยดี 
4.5.3 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายช่ือพร้อมทัง้ประวตัิการท างานของผู้ควบคมุงานก่อสร้างและผู้ช่วย 

ให้สถาปนิกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร เม่ือสถาปนิกอนมุตัิแล้วจงึให้เข้าปฏิบตัิงานได้ 
4.5.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าตารางการปฏิบัติงาน พร้อมทัง้แจ้งก าหนดเวลาในการควบคุมงาน

ของสถาปนิก และวิศวกรควบคมุงานของผู้ รับจ้าง เพ่ือให้สถาปนิกพิจารณาอนมุตัิ  
4.5.5 ผู้ รับจ้างจะต้องให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจ าตามคุณวุฒิท่ีระบุใน  4.5.2 และตาม

ตารางท่ีอนมุตัิอย่างเคร่งครัดท่ีสดุ มิฉะนัน้จะถือว่าผิดสญัญา 
4.5.6 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดวางแผนงาน ให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างปฏิบัติงานให้เป็นอย่างดีและไม่

ชกัช้าจนเป็นผลเสียหายแก่งาน 
4.5.7 ผู้ รับจ้าง ผู้ควบคมุงาน และผู้ รับผิดชอบในงานแต่ละส่วนจะต้องศกึษาแบบและรายการ

ก่อสร้างอย่างละเอียดถ่ีถ้วน และต้องวางโครงการและแผนงานลว่งหน้า เพ่ือจดัเตรียมงาน
ได้อย่างถูกต้องและมีหลกัการของช่างท่ีดีเป็นไปตามกฎข้อบังคับการท างานก่อสร้างท่ี
ก าหนดไว้ 
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4.5.8 ช่าง และคนงานของผู้ รับจ้าง ท่ีด าเนินงานก่อสร้างจะด าเนินงานไปโดยล าพัง โดยไม่มี
วิศวกรควบคมุ และผู้ควบคมุประจ างานของผู้ รับจ้าง คอยตรวจสอบความถูกต้องของงาน
ก่อสร้างไมไ่ด้ และผู้แทนฝ่ายผู้วา่จ้างมีสิทธิอ านาจสัง่ระงบังานในแต่ละส่วนแต่ละขัน้ตอน
ของงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้ได้จนกว่าผู้ แทนฝ่ายผู้ ว่าจ้างจะเห็นว่า ฝ่ายผู้ รับจ้างได้แก้ไขให้
ถกูต้องเหมาะสม จงึให้ด าเนินงานนัน้ ๆ ต่อไปได้ โดยฝ่ายผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ 
ไม่ได้ทัง้สิน้ และให้ผู้ แทนฝ่ายผู้ ว่าจ้างแจ้งการสัง่ระงับงานดงักล่าวนัน้ ๆ ด้วยวาจาและ
ลายลกัษณ์อกัษรให้สถาปนิก วิศวกรทราบทนัที 

4.5.9 หากวิศวกรควบคมุประจ า หรือผู้ควบคมุงานประจ าของผู้ รับจ้างไม่อยู่ควบคมุงานก่อสร้าง 
ณ ท่ีก่อสร้างในระหว่างมีการด าเนินงานก่อสร้างไม่ว่าในลกัษณะท่ีจ าเป็นต้องมีวิศวกร
ควบคุมประจ างาน หรือผู้ ควบคุมงานควบคุม ผู้ แทนฝ่ายผู้ ว่าจ้างมีสิทธิและอ านาจสั่ง
ระงบังานก่อสร้างในสว่นงานนัน้ ๆ หรืองานก่อสร้างสมัพนัธ์ต่อเน่ืองได้จนกว่าจะมีวิศวกร
ควบคุมประจ างาน และผู้ ควบคุมประจ างานของผู้ รับจ้างเข้าประจ างาน และจัด
ด าเนินงานอย่างเหมาะสม จงึจะให้ด าเนินงานก่อสร้างในสว่นท่ีถกูระงบังานไว้นัน้ต่อไปได้ 
และให้ผู้แทนผู้ว่าจ้างแจ้งเหตุผลด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษร การสัง่ระงบัและการให้
ท างานตอ่ไปให้สถาปนิกและวิศวกรทราบทนัที 

 ในกรณีท่ีผู้ แทนผู้ ว่าจ้างสงสยัว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและ
รายการก่อสร้างหรือเป็นปัญหา ผู้แทนผู้ วา่จ้างมีสิทธิและอ านาจสัง่ระงบังานส่วนนัน้ ๆ ได้
ชัว่คราวและแจ้งขอการวินิจฉยัจากสถาปนิก วิศวกรทนัทีท่ีได้สัง่ระงบังานดงักล่าวและการ
วินิจฉัยของสถาปนิก วิศวกรถือเป็นข้อชีข้าด โดยผู้ รับจ้างจะน ามาโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ 
ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

4.5.10 สถาปนิกมีสิทธิท่ีจะขอให้เปลี่ยนผู้ ควบคุมงานก่อสร้างใหม่ได้ หากพิจารณาเห็นว่า ผู้
ควบคมุงานก่อสร้างนัน้ไมเ่หมาะสมหรือบกพร่องในหน้าท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ควบคมุ
งานก่อสร้างท่ีมีคุณวุฒิและความสามารถ และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของ
สถาปนิกมาปฏิบตัิงานในหน้าท่ีทนัที 

  4.6 สิทธิและหน้าท่ีของสถาปนิกและวิศวกร 
4.6.1 สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิและหน้าท่ีให้ค าแนะน า ตรวจสอบและควบคมุการก่อสร้างให้

เป็นไปตามรูปแบบรายการ สญัญา และข้อตกลง และตามท่ีผู้ว่าจ้างจะมอบหมายหน้าท่ี
พิเศษในการด าเนินงานก่อสร้าง และมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีระบไุว้ในรายการก่อสร้างนี ้

4.6.2 สถาปนิก และวิศวกร มีสิทธิท่ีจะสัง่ให้ปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามหลกัวิชาการ และมีสิทธิสัง่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแบบ รายการ และข้อตกลงตาม
สญัญา 

4.6.3 สถาปนิก และวิศวกรมีสิทธิสัง่ให้ยบัยัง้หรือหยดุงาน เม่ือพิจารณาเห็นวา่การปฏิบตัิงานนัน้
ไมถ่กูต้องตามหลกัวิชาการหรือจะเป็นผลเสียแก่งานก่อสร้าง ในกรณีท่ีหน้าท่ีของสถาปนิก
และวิศวกรในการก่อสร้างรายนีส้ิน้สดุลง และหากผู้วา่จ้างแตง่ตัง้สถาปนิกหรือวิศวกรผู้อื่น
มาปฏิบตัิหน้าท่ีแทนสถาปนิกหรือวิศวกรนัน้ย่อมมีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกนักบัสถาปนิก
และวิศวกรดงักลา่วนี ้

4.6.4 สถาปนิก และวิศวกรมีสิทธ์ิท่ีจะแต่งตัง้ผู้แทนของสถาปนิก และวิศวกร หรือผู้ควบคมุงาน
ประจ าให้ท าการควบคมุการก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง และตามค าสัง่ของสถาปนิก
และวิศวกร ในกรณีที่งานก่อสร้างไม่เรียบร้อยผิดจากแบบและรายการก่อสร้าง หรือเป็น
ปัญหาแก่ผูแ้ทนของสถาปนิก และวิศวกรหรือผู้ควบคุมงานประจ ามีอ านาจสัง่ระงบังาน
ตามลกัษณะความจ าเป็นของงานนัน้ได้ชัว่คราวและแจ้งให้สถาปนิกและวิศวกรทราบทนัที
ท่ีได้สัง่ระงบังานดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้ถือค าวินิจฉยัของสถาปนิกและวิศวกร เป็นข้อชีข้าด 

 
 



          รายการประกอบแบบก่อสร้าง  
  หมวดงานสถาปัตยกรรม 2-9 
 

  

 

  4.7 การตรวจสอบและทดสอบงาน 
4.7.1 ผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้วา่จ้าง มีสิทธิท่ีจะเข้าตรวจ และควบคมุการก่อสร้าง

ในบริเวณงานก่อสร้างอาคาร โรงงานหรือสถานท่ีอื่น ๆ ของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วง ซึง่มีการ
เตรียมการ และด าเนินการต่าง ๆ ส าหรับการก่อสร้างตามสัญญานี  ้ได้ทุกเวลาท่ี
เห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบอ านวยความสะดวก ให้ความ
ปลอดภัย รวมทัง้จัดหาอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เหมาะสม เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก 
วิศวกร และผู้แทนผู้วา่จ้าง ได้ใช้สิทธ์ิท าการดงักลา่วข้างต้นได้โดยสมบรูณ์ 

4.7.2 ในกรณีท่ีระบไุว้ในรายการหรือตามค าสัง่ของสถาปนิกหรือวิศวกร หรือตามกฎเทศบญัญัติ 
หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีก าหนดให้ต้องท าการตรวจทดสอบวัสดุ หรืองานใด ๆ 
เก่ียวกับคณุภาพ หรือความมัน่คง ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้สถาปนิก
และวิศวกร ผู้แทนผู้วา่จ้าง ได้ทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั เพ่ือตรวจหรือทดสอบวสัดุ
หรืองานนัน้ ๆ จนกวา่จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบจงึจะลงมือปฏิบตัิงานนัน้ตอ่ไป 

 อนึง่ วสัดสุิ่งของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ รวมทัง้การติดตัง้ในส่วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง    ไม่
วา่จะเป็นในระยะก่อนการใช้ ระหว่างใช้หรือใช้ไปแล้วก็ตาม หากสถาปนิก วิศวกร ผู้แทน
ฝ่ายผู้ ว่าจ้างเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการโดย
เคร่งครัด ตามท่ีมีรายการข้อก าหนดไว้ หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้างจะ
เห็นสมควรจนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสถาปนิก วิศวกร 
ผู้แทนฝ่ายผู้วา่จ้าง โดยไมม่ีข้อโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ ทัง้สิน้ 

4.7.3 งานส่วนใดท่ีระบุในรายการหรือตามค าสัง่ของสถาปนิก หรือวิศวกรท่ีจะต้องมีการตรวจ
พิจารณาตามล าดบัขัน้ จึงจะอนุมตัิให้ด าเนินการต่อไปได้ ผู้ รับจ้างจะต้องถือปฏิบตัิตาม
อย่างเคร่งครัด หากมีส่วนใดท่ีจัดท าไปก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาอนุมตัิ สถาปนิกหรือ
วิศวกรมีสิทธิท่ีจะสัง่ให้รือ้ถอนหรือทุบส่วนนัน้ได้ และผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าให้ใหม่ โดยไม่
คิดมลูคา่หรือเรียกร้องโต้แย้งใด ๆ เพ่ิมเติม 

  4.8 การสัง่หยดุงาน 
ผู้วา่จ้าง สถาปนิก และวิศวกร หรือผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้าง และผู้แทนของสถาปนิกและวิศวกร มีสิทธิ
ท่ีจะสัง่ยบัยัง้หรือหยดุการปฏิบตัิงานในเม่ือพิจารณาเห็นว่าการปฏิบตัินัน้ไม่ถูกต้องตามหลกัวิชา 
หรือตามแบบรูปรายการและข้อตกลง ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที และการหยุดการ
ปฏิบตัิงานนีจ้ะถือเป็นข้อเรียกร้องคา่เสียหายหรือเป็นเหตผุล ขอตอ่อายสุญัญาใด ๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

  4.9 สิทธิของผู้วา่จ้างในการแก้ไขงาน 
4.9.1 ผู้ว่าจ้างมีอ านาจและสิทธิในการสัง่ให้แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงงานใด ๆ ท่ีไม่ถูกต้องหรือ

ตรงกบัท่ีระบไุว้ในแบบและรายการตามข้อตกลงในสญัญา 
4.9.2 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจะสัง่ลดหรือเพ่ิมงานส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือสัง่เปลี่ยนแปลงแก้ไขวสัด ุหรือ

งานแตกตา่งหรือนอกเหนือไปจากแบบ และรายการในสญัญา และข้อตกลงได้โดยจะต้อง
ท าการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรในเร่ืองราคา ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาท่ีลดหรือ
เพ่ิมเติมไปจากข้อตกลงหรือสญัญาเดิม 

4.9.3 หากการเปลี่ยนแปลงนัน้ อยู่ในขอบเขตแบบ และรายการข้อตกลงสญัญา ให้ถือเป็นหน้าท่ี
ของผู้ รับจ้าง จะต้องถือปฏิบัติตาม โดยอยู่ในความพิจารณาวินิจฉัยของสถาปนิกและ
วิศวกรโดยไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ เพ่ิมเติม 

 4.9.4การพิจารณาวสัดุหรืองานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแบบรูปรายการตามข้อตกลง หรือสญัญา
อาจพิจารณาและถือปฏิบตัิได้โดยวิธีการตอ่ไปนี:้-  

 -  โดยตกลงกนัตามราคารวม 
 - โดยตกลงกนัตามราคาแตล่ะหน่วยวสัดหุรือหน่วยงานท่ีเปลี่ยนแปลง 
 - โดยคิดเทียบส่วนและอตัราเทียบเคียงจากราคาวสัดแุละงานเดิมและก าหนดราคา

จากการลดหรือเพ่ิมวสัดหุรืองานนัน้ 
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4.9.5 หากการพิจารณาดงักลา่วไมเ่ป็นท่ีตกลง ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะจดัให้ผู้อื่นด าเนินการดงักล่าว
จดัท าเฉพาะงานท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ โดยหกัลดคา่ใช้จ่าย คา่วสัด ุและคา่แรงงานท่ีใช้จริงใน
การเปลี่ยนแปลงนัน้จากยอดเงินคา่ใช้จ่ายตามสญัญาและข้อตกลงเดิม 

4.9.6 หากปรากฏว่าวัสดุ หรืองานใดท่ีได้ท าไปแล้ว ไม่ถูกต้องตรงกับแบบหรือรายการของผู้
ว่าจ้างตามข้อตกลงสัญญา ผู้ รับจ้างจะต้องเปลี่ ยนแปลงแก้ไขโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
เพ่ิมเติม หากผู้ รับจ้างไม่ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เรียบร้อยในเวลา 10 วนั หลงัจาก
ท่ีได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ ว่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะให้ผู้ อ่ืนมาจัดท าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขงานสว่นนัน้ โดยหกัคา่ใช้จ่ายจากผู้ รับจ้าง 

  4.10 สิทธิของผู้วา่จ้างในการแยกสญัญาก่อสร้าง 
ผู้วา่จ้างมีสิทธิท่ีจะให้ผู้ รับจ้างรายอื่นมาปฏิบตัิงานอื่นในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัอาคารนี ้ผู้ รับจ้างตาม
สญัญานีจ้ะต้องให้ความร่วมมือและความสะดวกในการเก็บรักษาวสัดุ และถ้างานบางส่วนท่ีผู้
รับจ้างปฏิบตัิอยู่มีส่วนเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้างรายอื่น ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียม
งานให้สมัพันธ์กนั และจะต้องติดตามงานท่ีเก่ียวเน่ืองกนันีจ้นกว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อย ถ้าหาก
พบว่ามีบางส่วนของงานไม่ถูกต้อง หรือมีข้อขัดแย้งใด ๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องรายงานให้สถาปนิก
ทราบ เพ่ือพิจารณาโดยทนัที ถ้ามีสิ่งบกพร่องหรือเสียหายใดเกิดขึน้เน่ืองจากการไม่สนใจติดตาม
งานหรือไม่ได้เตรียมการไว้อย่างถูกต้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแก้ไขสิ่งบกพร่องนัน้ ๆ 
โดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง เว้นไว้เสียแต่ว่าหากงานท่ีบกพร่องหรือเสียหายเป็นงานในหน้าท่ี
โดยตรงของผู้ รับจ้างรายอื่น ความรับผิดชอบนัน้จะตกเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างรายนัน้ 

  4.11 สิทธิของผู้วา่จ้างในการบอกเลิกสญัญา 
4.11.1 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างถูกศาลพิพากษาให้เป็นผู้ ล้มละลาย หรือมีหนีส้ินท่วมล้นพ้นตวั และไม่

สามารถท่ีจะช าระหนีส้ินนัน้ได้ หรือไม่สามารถท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามสัญญา หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ ว่าจ้างให้ท าการต่อสญัญาได้ 
หรือในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไมส่ามารถจดัหาวสัด ุหรือคนงานได้เพียงพอ หรือไมส่ามารถจ่ายค่า
วสัด ุหรือคา่แรงงาน หรือค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างช่วงในระยะเวลาท่ีสมควร หรือในกรณีท่ีผู้
รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมาย กฎเทศบัญญัติและระเบียบ
ข้อบงัคบัต่าง ๆ หรือไม่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามค าสัง่ของสถาปนิก/วิศวกร หรือขดัขืนไม่ยอม
ปฏิบตัิให้เป็นไปตามแบบและรายการตามข้อตกลงและสญัญา จากกรณีดงักล่าวข้างต้น 
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี หากผู้ ว่าจ้างเห็นว่าจะเป็นผลเสียหายแก่การก่อสร้าง
อาคารหรือทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง    ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญากบัผู้ รับจ้างได้ โดย
แจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 7 วนั และผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าครอบครอง
อาคารสถานท่ี และสิ่งปลกูสร้าง ตลอดจนวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองจกัร
ท่ีอยู่ในบริเวณทัง้หมดได้ทนัที และมีสิทธิท่ีจะท าสญัญาหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นท าการก่อสร้าง
ตามเจตจ านงของผู้วา่จ้างได้ทกุประการ 

4.11.2 ในกรณีดงักล่าวข้างต้น ผู้ รับจ้างจะไม่มีสิทธิย่ืนขอเบิกเงินค่าก่อสร้างส่วนท่ียงัมิได้จ่ายให้
จนกวา่การก่อสร้างจะเสร็จสมบรูณ์ 

4.11.3 เม่ือการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากปรากฏวา่เงินคา่ก่อสร้างตามสญัญา ท่ียงัมิได้จ่าย
ให้ผู้ รับจ้างเป็นจ านวนเงินเกินกวา่เงินคา่ก่อสร้าง งานสว่นท่ีเหลือรวมทัง้ค่าใช้จ่าย และค่า
ด าเนินการก่อสร้าง และค่าชดใช้ความเสียหายต่าง ๆ แล้วผู้ รับจ้างมีสิทธิ ท่ีจะย่ืนขอเบิก
เงินคา่ก่อสร้างตามสญัญาท่ีเหลือนัน้ได้ 

  4.12 สิทธิของผู้ รับจ้างในการเรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
หากผู้ รับจ้างพิจารณาเห็นว่าแบบหรือค าสัง่ใดท่ีนอกเหนือหรือแตกต่างไปจากแบบ และรายการ
เดิมตามสญัญา และอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้สถาปนิก และผู้ ว่า
จ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในระยะเวลาพอสมควร ก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานตามค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง และจะได้ตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป เว้นไว้เสียแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนัน้
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จะต้องจดัท าโดยรีบด่วน เพราะอาจเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือเป็นอนัตรายต่อบุคคลได้ 
และหากการปฏิบตัินัน้อยู่ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างตามรายการและสญัญาท่ี
ตกลงกนั ผู้ รับจ้างไมม่ีสิทธิท่ีจะเรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมนัน้ 

  4.13 สิทธิของผู้ รับจ้างในการบอกเลิกสญัญา 
หากการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงเน่ืองจากค าสัง่ของศาล เป็นระยะเวลาเกินกว่า 4 เดือน โดย
มิได้เป็นความผิดหรือข้อบกพร่องในการก่อสร้างของผู้ รับจ้างแต่ประการใด หรือถ้างานงวดนัน้ได้
ท าส าเร็จและถกูต้องตามแบบและรายการหรือข้อตกลง และสถาปนิกและวิศวกรได้รับรองงานนัน้
แล้ว หากว่าผู้ ว่าจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างตามข้อตกลงในสัญญาภายใน
ก าหนด 15 วัน ภายหลังท่ีผู้ รับจ้างได้ย่ืนเอกสารเบิกเงินค่าก่อสร้างตามงวดท่ีสร้างเสร็จและ
สถาปนิก วิศวกรได้รับรองการส่งงานนัน้แล้ว ผู้ รับจ้างมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญากบัผู้ ว่าจ้างได้ 
และมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องชดใช้ค่าด าเนินการและงานท่ีได้จัดท าไปแล้วตามท่ีได้จ่ายไปจริง โดย
แสดงรายละเอียดและหลกัฐานชดัเจน 

  4.14 การประกนัความเสียหายทกุประเภท 
ผู้ รับจ้างจะต้องท าประกันความเสียหายทุกประเภทของอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ตามสญัญา
และการตกลงต่าง ๆ (ALL RISK INSURANCE) เพ่ือการใช้ การประกอบติดตัง้และฝีมืองานกบั
การก่อสร้างนัน้ ๆ ป้องกันความเสียหายทุกประเภทท่ีอาจเกิดขึน้กับอาคารสิ่งปลูกสร้างนัน้ อนั
เน่ืองมาจากฝีมือการก่อสร้าง เหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ พายุ แผ่นดินไหว อทุกภยั และ
อคัคีภยั หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ท่ีมิได้คาดคิด การท าประกันความเสียหายทุกประเภทของอาคาร 
สิ่งปลกูสร้างต่าง  ๆ ท่ีท าการก่อสร้างนี ้ผู้ รับจ้างจะต้องท าประกนัไว้กบับริษัทท่ีมีหลกัฐานมัน่คง
เป็นท่ีเช่ือถือได้ และผู้ ว่าจ้างพิจารณาเห็นสมควร และมีส านักงานอยู่ในประเทศ การท าประกัน
ความเสียหายทกุประเภทของอาคารสิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ นัน้ จะต้องจดัท าในอตัราท่ีจะตกลงกนัใน
สญัญาของจ านวนเงินคา่ก่อสร้างท่ีก าหนดในสญัญาและให้มีผลบงัคบัใช้เร่ิมตัง้แต่วนัเซ็นสญัญา
จนถงึก าหนด 24 เดือน ภายหลงัจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสญัญา โดยผู้ รับจ้างเป็น
ผู้จดัท าประกนั และออกคา่ใช้จ่ายการท าประกนัทัง้สิน้ 
การท าประกันความเสียหายทุกประเภทของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ นี ้ถือเป็นส่วนของ
สญัญาในการก่อสร้างรายนี ้และผู้ รับจ้างจะต้องน าส าเนาและหลกัฐานการประกนัไปมอบให้ผู้ว่า
จ้างเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 1 ชดุ ในวนัเซน็สญัญา 

  4.15 การประกนัภยัอนัตรายความเสียหายแก่สถาปนิกและบคุคลของผู้วา่จ้าง 
ผู้ รับจ้าง จะต้องท าประกันภัยอันตรายความเสียหายและอุบัติเหตุต่าง ๆ เน่ืองจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีในงานก่อสร้าง โดยท าไว้กบับริษัทประกนัท่ีมีฐานะมัน่คงเช่ือถือได้ และท่ีสถาปนิก วิศวกร
เห็นสมควรและมีส านกังานอยู่ในประเทศในวงเงิน 1,000,000.- บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อคน
ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง ตลอดระยะเวลาของงานก่อสร้างตามสญัญา และการตกลงท่ีมีไว้และ
ผู้ รับจ้างจะต้องน าส าเนาหลกัฐานการประกนัภยันัน้ไปมอบให้ผู้วา่จ้างและสถาปนิก วิศวกรเก็บไว้
เป็นหลกัฐานฝ่ายละ 1 ชุด หลกัฐานการประกนัดงักล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาก่อสร้าง 
และผู้ รับจ้างจะต้องดูแลรับผิดชอบจดัด าเนินการต่ออายุการประกันไป จนกว่างานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และผู้วา่จ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 

5. เง่ือนไขในหน้าท่ีและความรับผิดชอบการด าเนินงาน 
  5.1 การจดัวางแผนงานและการปฏิบตัิ 

5.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแผนงานการจดัด าเนินงาน โครงการก่อสร้างทัง้หมดอย่างสมบูรณ์ 
(COMPLETE PROJECT MANAGEMENT) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสัญญา        
ข้อก าหนดตกลงต่าง ๆ แสดงล าดบัขัน้ตอน ชนิด ลักษณะ ปริมาณ ระยะเวลา ผลงาน 
มูลค่างาน ความสมัพันธ์ของแต่ละขัน้ตอนของงานทัง้หมด รวมทัง้รายละเอียดท่ีจ าเป็น
อื่นๆ พร้อมหนงัสือแจ้งความรับผิดชอบการด าเนินงานตามแผนงานนัน้ จดัแยกเป็นชดุ (ใน
ลักษณะท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร) ให้ผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง
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พิจารณาลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั (นบัจากวนัท่ีได้รับแจ้งให้เข้าท างานก่อสร้าง) ผู้ว่าจ้าง 
สถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างจะใช้พิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ (นับจากวันท่ีได้รับ
หนงัสือนัน้) ในระยะ 15 วนั เมื่อแผนงานนัน้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว หรือ
ตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร ผู้ รับจ้างจงึจะด าเนินงานได้ 

5.1.2 ในการท างานก่อสร้างแตล่ะสว่น หรือแตล่ะขัน้ตอนผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนงานละเอียด
อย่างเหมาะสมพร้อมการคาดคะเนผล และปริมาณงานของงานนัน้ ๆ    ทุกระยะ 15 วนั 
หรือ 1 เดือน (หรือในระยะเวลาท่ีสถาปนิก วิศวกรจะเห็นสมควร) จัดให้สอดคล้องกับ
แผนงานโครงการก่อสร้างทัง้หมด ส่งให้สถาปนิก วิศวกร ผู้ แทน   ผู้ ว่าจ้างพิจารณา
ลว่งหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนด าเนินงานดงักล่าว และผู้ รับจ้างจะต้อง     รับผิดชอบการ
ท างานไปตามแผนงานนัน้ ไมว่า่จะได้รับการพิจารณาเห็นชอบหรือไมป่ระการใดก็ตาม 

5.1.3 ในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้างท างานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานท่ีวางไว้ หรือมีลกัษณะชีบ้่งว่างาน
ก่อสร้างจะไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีจดัวางไว้ ไม่ว่าจะมีเหตสุืบเน่ืองจากการท างานของผู้
รับจ้างเองหรือจากเหตุอื่นใดก็ตาม เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขจัดปรับแผนงาน
ใหมใ่ห้สอดคล้องเป็นไปตามข้อก าหนดสญัญา  

 การจัดแก้ไขปรับปรุงแผนงานนัน้ ๆ ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดวางแผน
งานท่ีกลา่วไว้ข้างต้น หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นเหมาะสมจึงจะท างานก่อสร้างต่อไป
ได้ และผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงการท างานให้ได้ผล และปริมาณงานตามข้อก าหนด
ตา่ง ๆ สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนงานท่ีแก้ไขเห็นชอบนัน้ 

  5.2 การแจ้งผลงานและหลกัฐาน 
ในระยะการท างานก่อสร้างจนเสร็จตามข้อก าหนดสญัญา และการตกลงต่าง ๆ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าและจ้างให้ผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้วา่จ้าง คือ 
5.2.1 การจดัเตรียมงาน การใช้วสัดแุรงงานแตล่ะขัน้ตอนแตล่ะแขนงงานในแต่ละสปัดาห์ แต่ละ

เดือน (ในลกัษณะตาราง) ตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร 
5.2.2 ผลการทดสอบ ตรวจสอบวสัดแุละงานก่อสร้างต่าง ๆ พร้อมความเห็น การพิจารณาของ

สถาปนิก วิศวกรของงานแตล่ะแขนงนัน้ ๆ  
5.2.3 ปริมาณงาน ผลความก้าวหน้าของงานแต่ละขัน้ตอน และของงานทัง้หมดท่ีเสร็จ แจ้ง

ความส าเร็จหรืออปุสรรค ความช้าเร็ว เทียบกบัแผนงานท่ีก าหนดเห็นชอบไว้ในลกัษณะ
เปรียบเทียบด้วยตารางและ BAR CHART ตามท่ีสถาปนิก และวิศวกรจะเห็นเหมาะสม 

5.2.4 ภาพถ่ายผลงานความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน และหรือภาพถ่ายผลงาน ของงวดงาน
ก่อสร้างตามท่ีระบุไว้ในสัญญา และการตกลง (เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดค่า
ก่อสร้างตามสญัญา) รวมทัง้ภาพถ่ายการทดสอบวสัดุก่อสร้าง การตรวจสอบข้อช ารุด
บกพร่อง และการแก้ไขการประกอบติดตัง้และงานก่อสร้างท่ีมีสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่า
จ้างเห็นสมควรบันทึกภาพไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงความถูกต้องเรียบร้อยของการท างาน
ตามข้อก าหนดสญัญาตา่ง ๆ  

5.2.5 แบบฟอร์ม ตารางแสดงรายการใช้วสัดุ-แรงงาน ตารางแสดงผลความก้าวหน้างาน แต่ละ
ขัน้ตอนและของงานทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าตามท่ีสถาปนิก วิศวกรก าหนด แนะน า
หรือพิจารณาเห็นชอบโดยต้องจดัท าลว่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 15 วนั ก่อนเร่ิม
งานและจะต้องจดัท าด้วยปริมาณให้เพียงพอกบัการใช้งานจนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 
ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง ภาพถ่ายผลความก้าวหน้างานและการตรวจสอบ ทดสอบ 
วสัดุ งานติดตัง้ แก้ไขต่าง ๆ ท่ีก าหนดต้องการนัน้จะต้องเป็นภาพถ่ายท่ีครอบคลุมงาน
อย่างทั่วถึงชัดเจน พร้อมข้อความรายละเอียดประกอบให้เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง การน าส่งเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ควรจัดแยกเป็นชุดๆ พร้อมหนังสือน าส่ง 
ตามท่ีสถาปนิก วิศวกรจะเห็นสมควร 
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  5.3 การปฏิบตัิงานในเวลาปกติและการปฏิบตัิงานในเวลาพิเศษ 
5.3.1 การก่อสร้างตามปกติในแต่ละวันผู้ รับจ้าง ตัวแทนผู้ รับจ้าง ช่าง คนงานทุกแขนงงาน

ก่อสร้างของผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคบัท่ีก าหนด และผู้ รับจ้างหรือผู้ แทนผู้
รับจ้างมีหน้าท่ีในการปฏิบตัิและรับผิดชอบอีก ดงันี:้- 
5.3.1.1 แจ้งการขอท างานแต่ละวัน โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนการท างานปกติอย่างน้อย 1 

วัน ประกอบด้วย ขอบเขต ต าแหน่ง ชนิด ลักษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน 
จ านวนช่าง คนงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีส าคญั ผงัสงัเขป ปริมาณงานท่ีกะจะท า
เสร็จในแต่ละวัน พร้อมทัง้แจ้งการจัดการป้องกันอันตรายความเสียหายให้
เหมาะสมตามความจ าเป็น และสภาพของงานโดยจะต้องแยกแยะจัดท าให้
สอดคล้องกับแผนงานละเอียด และแผนงานทัง้โครงการท่ีได้กะก าหนดหรือ
ได้รับการเห็นชอบไว้นัน้ ๆ ให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรแล้วแต่กรณีงาน
พิจารณาเห็นชอบเสียก่อนจงึจะท างานนัน้ ๆ ได้ 

 หากผู้ รับจ้างท างานไม่เสร็จตามท่ีแจ้งขอไว้ในแต่ละวัน และมีงานแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ (หรืองานตรวจสอบต่าง ๆ ) ซึง่จะต้องท าควบคู่กนัไปกบังาน
ในวนัถัดไป เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งขอท างานดงักล่าวเหล่านัน้กับ
งานท่ีก าหนดจะท าในวนัถดัไป ด้วยวิธีการแจ้งการขอท างานแต่ละวนัท่ีกล่าวไว้
ข้างต้นต่อผู้ แทนผู้ ว่าจ้างสถาปนิก วิศวกร แล้วแต่กรณีงานให้พิจารณา
ตรวจสอบเห็นชอบอนมุตัิแล้วจงึจะด าเนินการได้ 

5.3.1.2 แจ้งให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร แล้วแต่กรณีให้ท าการตรวจสอบการ
ประกอบติดตัง้ การแก้ไขตา่ง ๆ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ ในงานแต่ละขัน้ตอน
และของแต่ละแขนงงาน หรือตามท่ีมีระบุการตรวจสอบทดสอบให้ตรวจสอบ 
ทดสอบให้เสร็จ     เรียบร้อยถูกต้องตามท่ีก าหนด หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกร 
ผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นชอบ หรือเห็นเหมาะสมแล้ว จงึจะท างานขัน้ตอ่ไปได้ 

5.3.1.3 ในกรณีท่ีผู้แทนผู้วา่จ้าง มีความเห็นให้แก้ไข ชนิด ลกัษณะ ปริมาณงาน วิธีการ
ท างานหรืออื่น ๆ ให้เหมาะสมประการใดก็ตาม ผู้ รับจ้างและผู้ แทนผู้ รับจ้างมี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบต้องปฏิบัติไปตามความเห็นและการพิจารณานัน้ 
เพ่ือให้งาน  แต่ละขัน้ตอนและงานส่วนอื่น ๆ ท่ีต่อ เน่ืองด าเนินต่อไปได้ไม่
หยุดชะงักล่าช้า เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องกะก าหนด
ระยะเวลาการแจ้ง และด าเนินการงานตรวจสอบ ทดสอบรวมทัง้การแก้ไขต่าง 
ๆ จนได้ผลถกูต้องเรียบร้อยตามก าหนด และด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง โดย
ไมม่ีข้อโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ ทัง้สิน้ 

5.3.1.4 เวลาปฏิบตัิงานปกติของผู้ รับจ้างเร่ิมจาก 8.00 น. ถึงเวลาไม่เกิน 17.00 น. ใน
กรณีพิเศษจ าเป็นต้องปฏิบัติงานเกินก าหนดเวลาปกติ เพ่ือมิให้เกิดความ
เสียหายแก่งานนัน้ได้ ให้ผู้ รับจ้างแจ้งให้ผู้แทนผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรแล้วแต่
กรณีงานให้ทราบทกุครัง้ และให้ถือปฏิบตัิงานตามข้อก าหนดการท างานต่าง ๆ 
ท่ีระบไุว้ รวมทัง้ข้อก าหนดการปฏิบตัิงานในเวลาพิเศษ 

5.3.1.5 การจัดส่งเอกสารหลักฐานการท างานในเวลาปกติดังกล่าว เป็นหน้าท่ีของผู้
รับจ้างต้องจดัท าแยกเป็นชุด ๆ พร้อมส าเนาและหนงัสือน าส่ง ตามท่ีสถาปนิก 
วิศวกรจะเห็นสมควรและเหมาะสม 

   5.3.2 การปฏิบตัิงานเวลาพิเศษ  
5.3.2.1 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้าง มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงานเกินกว่าเวลาปกติ หรือ

จ าเป็นต้องปฏิบตัิงานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างต้องแจ้งแผนงาน ชนิด ลกัษณะ 
การจัดเตรียม การด าเนินงาน การตรวจสอบต่าง ๆ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็น ช่าง คนงาน ผลปริมาณงานและระยะเวลาท่ีคาดคะเนไว้ ความสะดวก
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ปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอื่น ๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอกับ
งาน ให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร (แล้วแต่กรณี) ได้ทราบล่วงหน้า ใน
ระยะเวลาอนัสมควรทกุครัง้ และผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิงานไปตามท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้าง 
สถาปนิก วิศวกรเห็นสมควรเหมาะสมพร้อมทัง้ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบความ
เสียหายใด ๆ ก็ตาม อันเกิดจากการท างานเกินเวลาปกติทัง้สิน้ การจัดส่ง
เอกสารหลักฐานการท างานเกินเวลาปกติ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดส่ง
เอกสารท างานในเวลาปกติ หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร 

5.3.2.2 หากผู้แทนผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรพิจารณาเห็นว่างานจ าเป็นต้องมีผู้ แทนผู้
ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรตรวจตราควบคมุดูแลงานก่อสร้างนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้อง
อ านวยความสะดวก ให้ความปลอดภยัป้องกนัอบุตัิเหตอุนัตรายต่าง ๆ ตามท่ีมี
ระเบียบข้อก าหนดไว้เช่นเดียวกับการท างานในเวลาปกติแก่ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 
สถาปนิก และวิศวกรนัน้ ๆ และผู้ รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปฏิบตัิงานเกินเวลาปกติ 
ให้ผู้แทนผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้ตรวจตราดแูลควบคมุงานนัน้ โดยนบัเวลา
จากเวลาท างานปกติจนเสร็จงานท่ีจ าเป็นต้องตรวจตราดูแล (การนบัเวลาใน
กรณีท่ีผู้ รับจ้างเร่ิมงานก่อนเวลาปกติ และจ าเป็นต้องมีผู้แทนฝ่ายผู้ว่าจ้างตรวจ
ตราควบคมุดแูลก็ให้นบัเวลาท่ีเพ่ิมนัน้ไปจนถึงเวลาเร่ิมปฏิบตัิงานในเวลาปกติ 
การจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานเกินเวลาปกติให้จ่ายทุกสัปดาห์ ด้วยการพิจารณา
เห็นชอบของสถาปนิก วิศวกร ท่ีฝ่ายการเงินของส านกังานของผู้ตรวจตราดแูล
งานดงักลา่วเท่านัน้ และให้มีหลกัฐานการรับจ่ายอย่างถกูต้องทกุครัง้ 

5.3.2.3 แบบฟอร์มเก่ียวกบัการแจ้งขอท างานแต่ละวนั (ทัง้ในเวลาปกติและนอกเวลา
ปกติ) การตรวจสอบ การประกอบติดตัง้ส่วนงานก่อสร้างต่าง ๆ การขอท างาน
คอนกรีต การตรวจสอบ ทดสอบ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ บันทึกการสัง่งานของผู้
รับจ้าง และอื่น ๆ ที่กลา่วไว้ข้างต้น เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง
จะต้องจดัท าตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ก าหนดให้หรือเห็นชอบโดยผู้ รับจ้างต้อง
จดัเตรียมแบบฟอร์ม    เหลา่นีใ้ห้เสร็จเรียบร้อยไว้ลว่งหน้า ก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง
อย่างน้อย 15 วนั ด้วยปริมาณพอเพียงกับงานเสร็จ งานก่อสร้างตามสญัญา 
และการตกลงตา่ง ๆ นัน้ 

  5.4 การร่วมมือในการปฏิบตัิงาน 
5.4.1 ผู้ รับจ้าง และบุคคลของผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกัน และร่วมกัน

จัดหาวิ ธี ป้องกันความเสียหายอัน เ น่ื องจากความประมาทเลินเล่อห รือความ
รู้เท่าไมถ่ึงการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้กบังานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทัง้ของผู้ รับจ้างเอง หรือผู้ รับจ้าง
อื่นท่ีเข้าร่วมงานในงานก่อสร้างเดียวกนั ตลอดจนการรักษาทรัพย์สินของแต่ละฝ่าย และ
ส่วนรวมให้พ้นจากอนัตรายซึ่งอาจเกิดจากอคัคีภัยและการสูญหาย ผู้ รับจ้างและบุคคล
ของผู้ รับจ้างแตล่ะบคุคลต้องรับผิดชอบ และชดใช้คา่เสียหายในกรณีท่ีเกิดการเสียหายแก่
งานฝ่ายอื่น ซึง่เกิดจากการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้าง 

5.4.2 ผู้ รับจ้างต้องก าหนดระเบียบการปฏิบตัิงานของลกูจ้าง ช่าง คนงาน ในการปฏิบตัิงานตาม
เวลาท่ีก าหนด และเลิกงานในเวลาท่ีก าหนด และผู้ รับจ้างต้องก าหนดระเบียบข้อบงัคับใน
การใช้สถานท่ีและบริเวณก่อสร้าง เช่น ห้ามเลน่การพนนั การใช้ห้องน า้-ส้วม ท่ีผู้ รับจ้างจดั
ไว้ให้ การท าครัวและการเข้าอยู่อาศยัอย่างเป็นระเบียบ ไม่ขดัต่อสขุภาพอนามยั โดยผู้ รับ
จ้างต้องติดประกาศระเบียบต่าง ๆ เหล่านี ้ณ ท่ีพักและท่ีปฏิบัติงานของลูกจ้าง ช่าง 
คนงาน แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทัง้วางหลักเกณฑ์ ถือเป็นระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ถ้ามีผู้ ใดฝ่าฝืน เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องพิจารณาลงโทษ 
ให้ผู้ ฝ่าฝืนนัน้พกังาน ออกจากงานหรือลงโทษให้เหมาะสมแก่กรณีเหต ุ
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  5.5 การใช้สถานท่ีและบริเวณ การท าความสะอาดสถานท่ี 
   5.5.1 การใช้สถานท่ีและบริเวณ 

5.5.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสร้างท่ีเก็บวสัด ุเคร่ืองมือ และสมัภาระและท่ีท างานของช่าง 
คนงาน ให้อยู่ในขอบเขตของบริเวณและสถานท่ีท าการก่อสร้าง และให้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎเทศบัญญัติ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการและ
ระเบียบ        ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ตามท่ีมีระบไุว้ในเง่ือนไขสญัญานี ้

5.5.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ติดตัง้หรือบรรทุกวสัดุ อุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ท่ีมี
น า้หนักบรรทุกมากเกินไป อนัอาจเกิดอนัตรายแก่โครงสร้าง หรือส่วนของสิ่ง
ปลกูสร้างตา่ง ๆ ได้ หรือท่ีซึง่สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นไมส่มควร 

5.5.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าเคร่ืองหมายหรือป้ายชีแ้จงการใช้สถานท่ี การป้องกัน
อุบัติเหตุอันตราย ความเสียหายต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และตามค าสั่งของ
สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นสมควร 

5.5.1.4 ในกรณี ท่ี ต้องใ ช้สถานท่ีและบริ เวณส าหรับการปฏิบัติ งานเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากการก่อสร้างธรรมดา หรือในกรณีท่ีจะต้องใช้สถานท่ีและ
บริเวณส าหรับขออนุญาตเสนอผู้ ว่าจ้างและสถาปนิกผู้ แทนผู้ ว่าจ้างพิจารณา
ทุกกรณีและเมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างจึงจะเข้าใช้สถานท่ี
บริเวณงานนัน้ หรือปฏิบตัิงานนัน้ได้ 

5.5.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเก็บวสัดุท่ีใช้ส าหรับการก่อสร้าง วสัดุท่ีใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวาง
การจราจร หรือการขนส่ง  ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ปลอดภัยจาก
อบุตัิเหต ุอคัคีภยัและเหมาะสมกบัทกุสภาพดินฟ้าอากาศ สิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ  

   5.5.2 การท าความสะอาดสถานท่ี 
5.5.2.1 ในระยะก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการขนเศษไม้ เศษวสัดอุื่นๆ นัง่ร้านหรือไม้

แบบและวสัดท่ีุไมไ่ด้ใช้น าไปทิง้ หรือจัดกองไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางการ
ท างานต่าง ๆ และรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อย
เหมาะสมและตามท่ีผู้แทนผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร เห็นสมควรอยู่เสมอ 

5.5.2.2 เมื่องานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนการส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้อง
กลบหลุม และบ่ออันเกิดจากการรือ้ถอนหรือจากการก่อสร้างต่างๆ และต้อง
เก็บสิ่งเหลือใช้ตา่งๆ จากการก่อสร้างออกไปจากอาคาร และบริเวณงานให้หมด
สิน้ และท าความสะอาดอาคารและบริเวณ รวมทัง้ต้องเกลี่ยปรับแต่งระดบัดิน
ให้เรียบร้อย ให้อยู่ในสภาพท่ีเข้าใช้สอยตามวตัถปุระสงค์ได้ทนัที 

5.5.2.3 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมิได้ท าความสะอาดอาคารบริเวณสถานท่ีดงักล่าวข้างต้นใน
ระยะเวลาตามก าหนดให้ปฏิบตัิหรือท่ีระบไุว้ ผู้วา่จ้างอาจจ้างให้ผู้อื่นเข้าจดัการ
ท าได้ และคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ รับจ้างโดยการหกัเงินค่าก่อสร้างงวดสดุท้ายตาม
เง่ือนไขในสญัญา 

  5.6 การจดัตัง้โรงงานและท่ีท างานชัว่คราว การสขุาภิบาล การจดัท าป้ายงาน 
   5.6.1 การจดัตัง้โรงงานท่ีท างานชัว่คราว 

5.6.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตัง้โรงงานและท่ีท างานชัว่คราวในสถานท่ีก่อสร้างท่ีสถาปนิกจะ
ก าหนดบริเวณให้ และให้มีความมัน่คงเรียบร้อยตลอดระยะเวลางานก่อสร้าง
ตามสญัญาและการตกลงตา่ง ๆ  

5.6.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตัง้ท่ีท างานชั่วคราวส าหรับผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง
และส าหรับสถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้ว่าจ้างท่ีตรวจตราควบคมุประจ างาน
ก่อสร้างให้มีความเพียงพอ แข็งแรง ปลอดภัย สะดวก ถูกสุขลกัษณะอนามยั
เหมาะสมกับสภาพงาน และสภาพดินฟ้าอากาศ มีความคงทนทาน จนงาน
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ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมทัง้โต๊ะ เก้าอี ้ท่ีเก็บเอกสารท่ีล็อคได้ ติดตัง้แผง
ประกาศตา่ง ๆ ชัน้วางตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ และอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นรวมทัง้จดัให้มีท่ี
นัง่ประชุมหรือปรึกษางาน พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน  ณ ท่ีก่อสร้างให้มีลกัษณะ
สะอาดเรียบร้อยเหมาะสม และตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง
เห็นสมควร 

5.6.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท่ีเก็บวสัดุ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างเป็น
ระเบียบ และปลอดจากภยัตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท่ีพกัส าหรับคนเฝ้าอาคารท่ี
ก่อสร้างไว้อย่างเป็นสัดส่วนในจ านวนท่ีเหมาะสม ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ จัดหา
น า้ประปา ไฟฟ้า แสงสวา่ง และไฟฟ้าก าลงั ท่ีจ าเป็นส าหรับการก่อสร้างและใช้
งานทั่วไปและต้องเป็นผู้ ขออนุญาตและออกค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตและ
การด าเนินการติดตัง้ และการใช้จ่ายตา่งๆ ทัง้สิน้ 

5.6.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดระเบียบ และรักษาความสะอาดโรงงาน และท่ีท างาน
ชัว่คราวต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอจนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย และให้เคลื่อนย้าย
ออกไปจากบริเวณก่อสร้างทัง้หมด เม่ือสิน้สดุงานก่อสร้างแล้ว 

 
   5.6.2 การสขุาภิบาล 

5.6.2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าท่อระบายน า้จากสุขภัณฑ์ จากการก่อสร้าง และการใช้
งานทั่วไปออกไปให้พ้นบริเวณท่ีท าการก่อสร้างโดยไม่เสียหายเดือดร้อนกับ
สิ่งแวดล้อม    ข้างเคียงตา่ง ๆ  

5.6.2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าส้วมและห้องน า้ให้มิดชิด และสะอาดถูกหลกัอนามยั และ
มีจ านวนเพียงพอส าหรับคนงาน และจะต้องจดัวางระเบียบให้คนงานทุกคนใช้
ห้องน า้ และห้องส้วมท่ีจดัขึน้ และห้ามโดยเด็ดขาดมิให้คนงานใช้ส่วนหนึ่งส่วน
ใดของอาคาร หรือบริเวณอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นท่ีถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ 
โดยให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบตัิอย่างเข้มงวด และสม ่าเสมอจนกว่าจะส่งมอบงานให้
ผู้วา่จ้างและผู้วา่จ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 

5.6.2.3 ให้ผู้ รับจ้างท าการรือ้ถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างอุปกรณ์ชั่วคราวเหล่านี ้เมื่องาน
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และให้ท าความสะอาดอาคาร และบริเวณงานตาม
สญัญา และการตกลงตา่ง ๆ ให้เรียบร้อย 

   5.6.3 การจดัท าป้ายงานก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าป้ายงานก่อสร้าง ติดตัง้ไว้ในบริเวณท่ีก่อสร้าง ตามต าแหน่งท่ีระบุ               
ในเง่ือนไขการเสนอราคา ก าหนดให้แผงป้ายให้จดัท าด้วยแผงโลหะขอบไม้ มีขนาดไม่น้อย
กวา่    2.40 ม. x 4.80 ม. ทาสีและเขียนข้อความด้วยสีน า้มนัตามท่ีสถาปนิกจะก าหนดให้
รายละเอียดของโครงยดึและแผ่นป้าย เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องจดัท าให้แข็งแรง ทน
ต่อทุกสภาพดินฟ้าอากาศ และจะต้องส่งแบบเพ่ือขออนุมตัิจากผู้ ว่าจ้าง และหน่วยงาน
ราชการ รวมทัง้การเสียภาษีป้าย การดูแลรักษา และซ่อมแซมป้ายงานให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยตลอดเวลางานก่อสร้าง 

  5.7  ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ในการจัดท างานก่อสร้างต่างๆ เพ่ิมเติมจากระเบียบ 
ข้อก าหนดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ดงัตอ่ไปนี ้:- 

   5.7.1 การตรวจสอบจดัท าต าแหน่ง แนว ระยะ ระดบัตา่งๆ กลา่วคือ:- 
5.7.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าการตรวจสอบต าแหน่งหมุดหลัก เขตท่ีดิน แนว ระดับ 

ต าแหน่ง ระยะของบริเวณท่ีดินกบัของสิ่งปลกูสร้างตา่งๆ ที่ระบไุว้ในสญัญาการ
ตกลงต่าง ๆ และของบริเวณสิ่งข้างเคียงท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีจะใช้อ้างอิงต่าง ๆ 
รวมทัง้จะต้องจดัท าการป้องกันดแูลรักษาไว้เป็นอย่างดี เพ่ือใช้เป็นหลกัยึดถือ
อ้างอิงในการบอกต าแหน่ง ระยะ ระดับ แนวต่างๆ ของงานก่อสร้าง ตลอด
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ระยะเวลาท างาน จนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานนัน้
ไว้แล้ว 

5.7.1.2 ในการท างานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนว ต าแหน่ง ระยะ ระดบั ของ
อาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีก าลงัท าการก่อสร้างกับแนว 
ต าแหน่ง ระยะ ระดบั และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีก าหนดไว้ทุกครัง้ก่อนท่ีจะท าการ
ก่อสร้างในสว่นนัน้ หรือการท าการก่อสร้างขัน้ตอ่ไปและจะต้องแจ้งหลกัฐานผล
การตรวจสอบอย่างชัดเจนให้สถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างทราบไว้ทุกครัง้  
หากการตรวจสอบต่างๆ แต่ละครัง้ดงักล่าวมีผลคลาดเคลื่อนจากท่ีก าหนดไม่
ว่าประการใด ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งถึงความคลาดเคลื่อนนัน้ๆ พร้อมข้อมูล
รายละเอียดหลกัฐานตา่งๆ อย่างชดัเจน      ให้สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่าจ้าง
พิจารณาตรวจสอบ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบปฏิบตัิไปตามการพิจารณา
วินิจฉยันัน้ๆ ทนัทีโดยไมม่ีข้อโต้แย้งใด ๆ  

5.7.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าระยะ ต าแหน่ง ระดบั แนวดิ่ง ฉาก ท่ีแน่นอนถูกต้องของ
โครงสร้างหลกั โครงสร้างสว่นประกอบ ผนงัสว่นตอ่เน่ืองตา่งๆ เพ่ือเป็นต าแหน่ง 
ระยะ แนว ระดบั หลกัส าคญังานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานสขุาภิบาล งานระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดตัง้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ต่างๆ 
และงานรายละเอียดตามข้อก าหนดต่างๆ  ท่ีต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เป็นต้น ให้
สถาปนิก วิศวกร ผู้แทน        ผู้วา่จ้างพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ ก่อน
การท างานก่อสร้างส่วนนัน้ หรืองานขัน้ต่อไปของส่วนต่อเน่ืองทุกครัง้ และผู้ รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบปฏิบัติไปตามการพิจารณานัน้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 
ทัง้สิน้ 

5.7.1.4 การแจ้งหลกัฐานการตรวจสอบ และการจัดท างานต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้น ให้
ผู้ รับจ้างด าเนินการท านองเดียวกันกับท่ีระบุไว้ในข้อ 5.2.การแจ้งผลงานและ
หลกัฐาน อย่างเหมาะสมหรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นสมควร 
หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้กบังานนัน้ๆ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบปฏิบตัิให้
ถูกต้องเรียบร้อยตามข้อก าหนด หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรจะเห็นสมควรโดย
ไมม่ีข้ออ้าง โต้แย้งเรียกร้องใดๆ  

5.7.2 การก าหนดระยะ ขนาด และส่วนเก่ียวข้องจากท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องท าการส ารวจ 
ตรวจสอบ ระยะ ลกัษณะ ขนาด ต าแหน่ง ระดบั แนว ต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริงของ
งานก่อสร้าง ก่อนท่ีจะท าการสัง่วสัด ุอปุกรณ์ต่างๆ หรือปฏิบตัิงานก่อสร้าง ส่วนใดๆ ของ
อาคารหรือการติดตัง้นัน้ๆ หากวสัด ุอปุกรณ์ท่ีสัง่หรือน ามาใช้นัน้คลาดเคลื่อนไปจากระยะ 
ต าแหน่ง แนว ระดบัและอื่นๆ ที่ระบไุว้ในรูปแบบรายการละเอียดข้อก าหนดตา่ง ๆ ของงาน
ก่อสร้างตามสญัญาและการตกลง ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคลื่อนต่าง ๆ พร้อม
หลกัฐานอย่างชดัเจนให้สถาปนิก วิศวกร ผู้แทน ผู้ว่าจ้าง พิจารณาทนัที และให้ผู้ รับจ้าง
ปฏิบตัิไปตามการพิจารณาไว้เท่านัน้  

 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างต้องสั่ง หรือท าการประกอบติดตัง้วัสดุท่ีมีขนาดหรือระยะ ต าแหน่ง 
ระดบั แนว ลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบ รายการ รายละเอียด ข้อก าหนดต่าง ๆ แต่ให้
พอดี   เหมาะสมกับช่วง ระยะ ต าแหน่ง แนว ระดับ ลักษณะ ขนาดของงานก่อสร้าง 
รวมทัง้สมัพันธ์สอดคล้องกบังานก่อสร้างส่วนต่อเน่ืองใด ๆ ตามสภาพความเป็นจริง เป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ ว่าจ้างท่ีจะต้องปฏิบัติงานดงักล่าว ให้ถูกต้องเรียบร้อย
ตรงตามการพิจารณาก าหนดไว้ โดยจะเรียกร้องคา่ชดใช้หรือโต้แย้งใด ๆ มิได้ทัง้สิน้ 

5.7.3 ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการและจัดท าช่อง รู คร่าว พุก ท่อ ส่วนยึดเช่ือมโยงค า้ยันต่าง ๆ 
หรือส่วนท่ีจ าเป็นต้องจดัท าในงานส่วนต่างๆ และงานส่วนต่อเน่ืองกบังานก่อสร้างนัน้ ให้
ได้ขนาด ระยะ ระดบั ต าแหน่ง แนว ดิ่ง ฉาก ด้วยวิธีการจดัท าอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
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รูปแบบรายการรายละเอียดข้อก าหนดและได้มาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละแขนงงาน
ช่างนัน้ๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนด าเนินงานขัน้ต่อไป ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งหลกัฐานพร้อม
รายละเอียดการเตรียมและจดัท าการต่างๆดงักล่าวอย่างชดัเจน ให้สถาปนิก วิศวกร หรือ
ผู้แทนผู้วา่จ้าง (แล้วแตก่รณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อน หากมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนเสียหายเกิดขึน้ในงานนัน้ๆไมว่่าประการใด เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องท า
การเคลื่อนย้าย รือ้ถอน เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามข้อก าหนดต่างๆ 
และตามท่ีสถาปนิก วิศวกร จะเห็นสมควรเสียก่อน จึงจะท างานขัน้ต่อไปได้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบการปฏิบตัิงานดงักลา่วเหลา่นัน้ โดยไมม่ีข้อโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ 

5.7.4 ในงานตอกเสาเข็มผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในขณะท่ีจดัเตรียมการ และปฏิบตัิงาน
เพ่ิมเติมจากระเบียบ กฎเกณฑ์ รูปแบบ รายการ รายละเอียด ข้อก าหนดท่ีระบุไว้ใน
สญัญาการตกลงอีก ดงันีค้ือ:- 
5.7.4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งและจดัสง่เอกสารหลกัฐาน แสดงชนิด ขนาด ลกัษณะ และ

รายละเอียดของเสาเข็มทัง้หมดท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
ตรวจสอบ ต าแหน่ง แนว ระยะ ระดับ แบบฟอร์มบันทึกการท างาน บุคคล
ผู้ด าเนินการและรับผิดชอบ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ท่ีจ าเป็น และต้องใช้ในการ
ท างาน ความพร้อมพอเพียงและมีประสิทธิภาพต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการ
ท างานท่ีกะก าหนดไว้ตามสภาพความเป็นจริง  รวมทัง้ต้องแจ้งและจัดส่ง
รูปแบบ แผนผังแสดงชนิด ลกัษณะ ขนาด ต าแหน่ง ระยะ แนว และระดบัส่ง
เสาเข็ม แนวทางเดิน การใช้ปั ้นจั่น  การจัดงานชั่วคราวต่าง ๆ พร้อม    
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและอื่นๆ อย่างเหมาะสม และตามท่ีสถาปนิก วิศวกร      
เรียกร้องต้องการ เพ่ือให้สถาปนิก วิศวกรพิจารณาก่อนด าเนินการนัน้ไม่น้อย
กว่า 15 วัน และผู้ รับจ้างจะท างานได้ เมื่อได้รับการเห็นชอบจากสถาปนิก 
วิศวกร เรียบร้อยแล้ว การแจ้งสง่หลกัฐานเอกสารให้ผู้ รับจ้างด าเนินการท านอง
เดียวกบัท่ีระบุไว้ในข้อ 3.4 บททัว่ไป ในระยะการท างานจนแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้าง
จะต้องปฏิบตัิงานไปตามรูปแบบรายการ ข้อก าหนด รายละเอียดต่าง ๆ ท่ีระบุ
ไว้ รวมทัง้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง และตามท่ีผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก 
วิศวกรเห็นสมควร 

5.7.4.2 เมื่อผู้ รับจ้าง ได้ท างานตอกเสาเข็มตามข้อก าหนดตกลงเสร็จครบถ้วนถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว รวมทัง้แจ้งยืนยนัความรับผิดชอบงานดังกล่าว ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้อง และสัมพันธ์กับการท างานตามรูปแบบรายการ รายละเอียด
ข้อก าหนดตา่งๆ  ของงานก่อสร้างขัน้ตอ่ไป หรืองานก่อสร้างส่วนต่อเน่ืองต่าง ๆ 
และสถาปนิก วิศวกร พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบให้ด าเนินงานก่อสร้างขัน้
ต่อไป ผู้ รับจ้างจึงจะท างานขัน้ต่อไปได้ พร้อมกันนีผู้้ รับจ้างต้องส่งเอกสาร
หลกัฐานการท างานตอกเข็มทัง้หมด จดัเป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ รวมทัง้
จัดท าและส่งแบบตามการสร้างจริง (ASBUILT DRAWINGS) แสดง
รายละเอียดงานตอกเข็ม ตามสภาพความเป็นจริง (ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
สถาปนิก วิศวกรแล้ว) ในลกัษณะเทียบกับรูปแบบท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน
ชัดเจนให้สถาปนิก วิศวกรตรวจสอบ และให้เป็นหลักฐานยึดถืออ้างอิงการ
ก่อสร้างขัน้ต่อไป และงานก่อสร้างส่วนต่อเน่ืองต่าง ๆ การท าจัดท าและส่ง
หลกัฐานรูปแบบรายละเอียดต่าง ๆ ของงานตอกเข็มตามการสร้างจริงให้ผู้ รับ
จ้างด าเนินการท านองเดียวกบัท่ีระบุไว้ในข้อ 3.4.5 ของบททัว่ไปให้เหมาะสม 
และหรือสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร ความลา่ช้าหรือเสียหายใด ๆ อนัเน่ืองจาก
การนี ้ผู้ รับจ้างจะหยิบยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องคา่ชดใช้ใด ๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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5.7.5 ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงักวดขนัการปฏิบตัิงานก่อสร้างต่างๆ ของผู้ รับจ้างมิให้เกิดความ    
เสียหายขึน้กับงานของผู้ รับจ้างรายอื่นท่ีเก่ียวข้อง และหากเกิดการเสียหายขึน้เน่ืองจาก
การปฏิบตัิงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ไม่ว่าการเสียหายขึน้เน่ืองจากการปฏิบตัิงานก่อสร้าง
ของผู้ รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าให้มี
สภาพถูกต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดความต้องการ และตามท่ีสถาปนิกและวิศวกรจะ
เห็นสมควร รวมทัง้ต้องชดใช้ความเสียหายนัน้โดยไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆ  

 อนึ่งหากปรากฏว่างานก่อสร้างส่วนใดๆ ตามข้อก าหนดรายละเอียดการตกลงหรือตาม
มาตรฐานงานก่อสร้างแขนงงานช่างนัน้ๆ หรือตามมาตรฐานการปฏิบตัิงานของช่างท่ีดีถือ
เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง จะต้องจัดเตรียมท าไว้ส าหรับการท างานก่อสร้างท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวข้องหรือต่อเน่ืองกับงานอื่น แต่ผู้ รับจ้างมิได้จัดเตรียมท าไว้จะด้วยเหตุประการใดก็
ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจดัท าให้ถกูต้องเหมาะสม ตามข้อก าหนดตกลงตาม
ความต้องการทัง้สิน้โดยไมม่ีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

5.7.6 งานก่อสร้างใด ๆ ท่ีผู้ รับจ้างได้จัดท าไปแล้ว แต่เกิดความเสียหายขึ น้ สืบเน่ืองจากการ
ปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้างรายอื่น ผู้ ท่ีได้ท าให้เกิดความเสียหายขึน้นัน้ จะต้องเป็นผู้จดัท าให้
ถกูต้องเหมาะสมตามข้อก าหนดตามความต้องการและตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร 
รวมทัง้ชดใช้คา่เสียหายท่ีเกิดขึน้อย่างเหมาะสมโดยไมม่ีข้อโต้แย้งใด ๆ  

5.7.7 ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบการจัดด าเนินการเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ในงานก่อสร้างเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้ดงันี:้- 
5.7.7.1 วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ตามรูปแบบ รายการ รายละเอียด 

ข้อก าหนดจะต้องได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากสถาปนิก 
วิศวกรให้ใช้ได้ รวมทัง้จะต้องจัดส่งหลักฐานตัวอย่าง รายละเอียดสิ่งต่างๆ 
ดงักลา่วเหลา่นัน้ตามท่ีสถาปนิก วิศวกรต้องการ และด าเนินการตามข้อก าหนด
ตา่ง ๆ ท่ีระบไุว้จนเป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อน ผู้ รับจ้างจึงจะสัง่จดัท าน าไปใช้ติดตัง้
ในงานก่อสร้างตา่ง ๆ ได้  

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง รายละเอียดผลการทดสอบวัสดุผสมคอนกรีต 
เช่น หิน ทราย รายละเอียดส่วนผสมคอนกรีต (MIXED DESIGN) เหล็กเสริม
โครงสร้างและเหล็กโครงสร้างต่าง ๆ ให้วิศวกรพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบให้
ใช้ได้ จงึน าไปใช้ 

  อนึง่ คอนกรีตท่ีผสมใช้เองในหน่วยงานจะต้องผสมตามท่ีก าหนดให้ใช้ โดยต้อง
มีการจดัเตรียม และใช้ภาชนะตวงวดัสว่นผสมให้เหมาะสม มีสดัส่วนมาตรฐาน 
ด้วยวิธีการผสม และการใช้งานคอนกรีต ตามข้อก าหนดรายละเอียดท่ีระบุไว้
อย่างถูกต้อง และต้องรับรองความถูกต้องการผสมคอนกรีตในการใช้งาน และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร (แล้วแต่กรณีงาน) 
ทกุครัง้ หากผู้ รับจ้างมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงส่วนผสมวสัดอุปุกรณ์ใด ๆ 
ก็ให้ปฏิบตัิไปตามข้อก าหนดท่ีระบุในบททัว่ไปขอ้ 4.2 และท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

5.7.7.2 ก่อนการสง่วสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างตา่ง ๆ เข้าไปในบริเวณงานก่อสร้างทกุครัง้ ผู้ รับ
จ้างจ าเป็นต้องแจ้งก าหนด วัน เวลา ประเภท ชนิด ลักษณะ จ านวน 
รายละเอียดท่ีจ าเป็นเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์นั น้ๆ ให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 
สถาปนิก วิศวกรทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพ่ือการตรวจสอบความ
ถกูต้องเหมาะสม 

5.7.7.3 หากผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ เข้ามาในบริเวณท่ีก่อสร้าง รวมทัง้จดัท าการ
ใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ โดยท่ียงัไม่ได้มีการตรวจสอบ พิจารณา
เห็นชอบจากสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้วา่จ้างดงักล่าว ผู้ รับจ้างจะต้องท าการขน
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ย้ายรือ้ถอนออกไปจากบริเวณท่ีก่อสร้างทนัที และ/หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกร 
ผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นสมควร  

  หากปรากฏวา่การพิจารณาตรวจสอบทดสอบไม่ถูกต้องตามรายการข้อก าหนด 
รายละเอียดต่างๆ และตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ว่าจ้างเห็นไม่เหมาะสม
ไม่สมควรน ามาใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้าย รือ้ถอน จดัหา
มาเปลี่ยนให้ถูกต้องตามข้อก าหนดความต้องการและตามท่ีสถาปนิก วิศวกร
เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความล่าช้า ความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆ กับ
งานก่อสร้าง 

5.7.7.4 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจตราดแูลป้องกนัรักษา วสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่าง 
ๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบให้น าเข้าใช้ ติดตัง้ในงานก่อสร้าง
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพถูกต้อง   เรียบร้อย ตลอดระยะการก่อสร้าง จนงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากปรากฏว่า
ก่อนการใช้ ระหว่างการใช้ท างาน หรือหลังจากการใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ 
รูปลักษณะคุณสมบัติของวัสดุก่อสร้างต่างๆเหล่านัน้ เปลี่ยนไปไม่ถูกต้อง
เหมาะสมตามข้อก าหนดตา่ง ๆ และหรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่าจ้าง 
เห็นไม่สมควรไม่เหมาะสม ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอน ขนย้าย แก้ไข จัดหาและ 
ประกอบติดตัง้ให้อยู่ในสภาพถูกต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามข้อก าหนดความ
ต้องการ และตามท่ีผู้แทนผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร โดยไมเ่กิดความ
ลา่ช้าความกระทบกระเทือนเสียหายใด ๆ กบังานก่อสร้าง 

5.7.7.5 การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบทดสอบ การเก็บตัวอย่างวัสดุ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิไปตามข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีระบุไว้รวมทัง้ข้อ
ก าหนดการตรวจสอบ ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพงานช่างสาขานัน้ๆ เมื่อได้ผล
การทดสอบถูกต้องหรือเหมาะสมตามท่ีก าหนดความต้องการ  หรือตามท่ี
สถาปนิก วิศวกรเห็นสมควรเหมาะสม ผู้ รับจ้างจึงจะท างานก่อสร้างส่วน
ตอ่เน่ือง หรืองานขัน้ตอ่ไปได้    

  หากผลการตรวจสอบงานก่อสร้างตา่ง ๆ ไมถ่กูต้องเหมาะสม ผู้ รับจ้างต้องแก้ไข
จัดท าจนได้ผลตามเกณฑ์ก าหนดนัน้ๆ หรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรจะ
เห็นสมควร จงึจะท างานก่อสร้างขัน้ตอ่ไปหรืองานก่อสร้างส่วนต่อเน่ืองต่อไปได้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัด าเนินการรับผิดชอบ และก าหนดการปฏิบัติการตรวจสอบ
ทดสอบค่าใช้จ่ายและอื่นๆ จนได้ผลการตรวจสอบทดสอบถูกต้องตาม
ข้อก าหนดต่างๆ ดงักล่าว โดยไม่ให้เกิดความล่าช้า กระทบกระเทือนเสียหาย
กบังานก่อสร้างตา่งๆ  

  หากมีความล่าช้าเสียหายใดๆเกิดขึน้กับงานก่อสร้างสืบเน่ืองจากการท างาน
ต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบททั่วไปข้อ 4.2 และท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเหล่านี  ้ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบจดัท าและชดใช้ทัง้สิน้ โดยไมม่ีข้อโต้แย้งเรียกร้องใด  ๆ 

5.7.7.6 สถาบันต่างๆ ท่ีผู้ รับจ้างจะใช้เป็นท่ีท าการทดสอบ ตรวจสอบวสัดอุุปกรณ์งาน
ก่อสร้างก าหนดไว้ ดงันี ้:- 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(CMU) 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
 และสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือท่ีสถาปนิกวิศวกรเห็นสมควร  

  5.8 การสง่มอบงานและเบิกเงินงวดคา่ก่อสร้าง 
5.8.1 ผู้ รับจ้างจะส่งงานและแจ้งเบิกเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามสัญญา โดยจะต้องจัดส่ง

เอกสารจ านวน 2 ชุด แสดงผลงานท่ีได้ท าเสร็จจริงในงวดนัน้ๆ และรายละเอียดการแก้ไข
ข้อบกพร่องท่ีส าคญัของงานนัน้ หรือท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่าจ้างแจ้งให้ท าการแก้ไข 
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และได้ท าการตรวจสอบ ทดสอบ (ท่ีก าหนดให้ตรวจสอบ ทดสอบ) สว่นงานตา่ง ๆ ของงาน
ก่อสร้างนัน้ได้ท าตามข้อก าหนดหรือตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นเหมาะสม ส่งให้สถาปนิก 
วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อสถาปนิก วิศวกร ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง
พิจารณาตรวจสอบและรับรองผลงานในงวดนัน้ว่าปฏิบตัิไว้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยตาม
แบบรายการสญัญา และข้อก าหนดตกลงต่าง ๆ แล้ว ผู้ ว่าจ้างจะจ่ายเงินงวดให้แก่ผู้ รับ
จ้างไมเ่กิน 15 วนั ซึง่การจ่ายเงินงวดดงักลา่วนีผู้ว่้าจ้างจะหกัเงินจ านวน 5% ของค่าจ้างที่
อนุมติัจ่ายในงวดนัน้ๆทุกงวด เงินที่หกัไว้ดงักล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายคืนให้ผู้รับจ้างพร้อม
เงินงวดสดุทา้ย 

5.8.2 การสง่มอบงานงวดสดุท้ายให้ผู้ รับจ้างด าเนินการดงัแจ้งไว้ในข้อ 5.11 และการแจ้งอนุมตัิ
เบิกเงินคา่ก่อสร้างงวดสดุท้ายนัน้ให้ด าเนินการท านองเดียวกบัการเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง
ท่ีแจ้งไว้ข้างต้น 

 ในการย่ืนเสนอขออนุมตัิเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดสุดท้าย หากมีงานใดท่ีเพ่ิมหรือลดหรือ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากรายการเดิมโดยท่ีต้องเพ่ิมหรือลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตาม
ข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร และงานก่อสร้างนัน้ได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องและผู้ว่าจ้าง
ได้รับมอบงานนัน้ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ผู้ รับจ้างยังไม่ได้แจ้งการเบิกเพ่ิมเติมหรือลด
คา่ใช้จ่ายของงานนัน้ๆ      ให้ผู้ รับจ้างจดัท ารายการละเอียดในส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไข ท่ี
ได้จดัท าไปแล้วพร้อมทัง้คา่ใช้จ่ายในการจดัท าท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงเพ่ือการเพ่ิมเติมหรือหกั
ลบคา่ใช้จ่ายนัน้ ในการย่ืนเสนอขอเบิกเงินคา่ก่อสร้างงวดสดุท้ายตามสญัญา 

5.8.3 ในกรณีการส่งมอบงานและขออนุมตัิเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดสดุท้าย ตามสญัญางานและ
งวดเงินตามสญัญา  (ในระยะเวลาการแจ้งเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างหรือการเบิกเงินค่า
ก่อสร้างงวดสุดท้าย) ซึ่งได้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกัษรไว้แล้วในงานท่ีเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ตดัลดท่ีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมหรือลดค่าใช้จ่ายไปจากข้อตกลงใน
สญัญานัน้ ผู้ รับจ้างจะแจ้งส่งมอบงานและขออนุมตัิเบิกเงินค่าก่อสร้างเหล่านีไ้ด้ เมื่อผู้
รับจ้างได้ท างานก่อสร้างท่ีเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมตดัลดตามข้อตกลงนัน้ๆ เสร็จถูกต้อง
เรียบร้อยครบถ้วนตามข้อตกลง และผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานนัน้ไว้แล้ว ส่วนการแจ้งขอ
อนมุติัเงินค่าก่อสร้างดงักล่าวนี ้ให้ผูร้ับจ้างด าเนินการท านองเดียวกบั การแจ้งขออนมุติั
เบิกเงินงวดค่าก่อสร้างในขอ้ 5.8.1 พร้อมทัง้ต้องสง่รายละเอียดแสดงรายการเพ่ิมเติมหรือ
ตัดลดท่ีได้ท าไป และแจ้งจ านวนปริมาณวัสดุค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมเติมหรือลดลงไปจากรายการงวดงานและเงินงวดค่าก่อสร้างนัน้ ๆ และรายการงาน
และยอดค่าก่อสร้างตามสัญญาให้เรียบร้อย      ถูกต้อง ย่ืนเสนอต่อผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก 
และผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง หากสถาปนิกและผู้ แทนผู้ ว่าจ้างได้พิจารณาตรวจสอบ และรับรอง
ผลงานนัน้วา่ได้ปฏิบตัิไปถกูต้องครบถ้วนเรียบร้อยตามแบบรายการข้อก าหนดตกลงนัน้ ๆ 
แล้ว ผู้วา่จ้างจะได้พิจารณาการจ่ายเงินค่าก่อสร้างนัน้ตาม รายละเอียดการขออนญุาตใช้
อาคาร (วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 3 ข้อ 1.3 หมวดที่ 1 รายการก่อสร้าง) ตามล าดบั กล่าวคือ 
ขอบเขตของงานเพ่ิมลดที่ครอบคลุมวาระใด ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้หรือหักออกทัง้หมดเมื่อผู้
รับจ้างได้สง่มอบงานให้ผู้วา่จ้างในวาระนัน้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว 

5.8.4 ในการจ่ายเงินค่าก่อสร้างตามงวดการจ่ายเงินตามสญัญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
ให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นเช็คในนามของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนหรือในนามของผู้ รับจ้างตาม
ข้อตกลงในสญัญา 

5.8.5 เมื่อผู้ รับจ้างได้รับเช็คท่ีผู้ ว่าจ้างได้ช าระให้ผู้ รับจ้างแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องส่งใบเสร็จรับเงิน
แสดงจ านวนเงินเป็นตวัเลข และตวัหนงัสือตรงตามจ านวนเงินท่ีได้รับนัน้ (และอื่นๆ ตามท่ี
กฎหมายระบไุว้) น าสง่ผู้วา่จ้างทนัทีท่ีได้รับเช็คช าระคา่ก่อสร้างนัน้ 

5.8.6 ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีจะต้องเสียภาษีเงินได้และภาษีการค้าตามจ านวนเงินค่าก่อสร้างท่ีได้รับ
และให้ถือปฏิบตัิตามระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ 
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  5.9 การรับรองการจ่ายเงินคา่ก่อสร้าง 
เมื่อผู้ รับจ้างได้ท าหนงัสือแจ้งการส่งมอบงาน และแจ้งอนุมตัิเบิกเงินค่าก่อสร้างแต่ละงวดพร้อม    
รายละเอียดหลกัฐานเอกสารตา่งๆ ครบถ้วน ถกูต้องตามรายการข้อก าหนดตา่ง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างและ
สถาปนิกและผู้ แทนผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว สถาปนิก และผู้แทนผู้ว่าจ้างจะได้ท าหนงัสือแจ้งการ
พิจารณาพร้อมเหตุผลรายละเอียดสมควรให้จ่ายเงินเสนอแก่ผู้ ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ตามสญัญาตอ่ไป  

  5.10 การยบัยัง้การจ่ายเงินคา่ก่อสร้าง  
สถาปนิกมีสิทธิท่ีจะยบัยัง้การจ่ายเงินค่าก่อสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทัง้หมด หากพิจารณาเห็น
วา่เป็นการป้องกนัสิทธิและรักษาผลประโยชน์ของผู้วา่จ้างตามสญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้
5.10.1 งานท่ีได้ท าไปแล้วไมถ่กูต้องหรือไมต่รงตามท่ีก าหนดในแบบและรายการหรือตามข้อตกลง 

และผู้ รับจ้างมิได้แก้ไขให้ถกูต้อง  
5.10.2 มีหลกัฐานยืนยนัท่ีจะต้องเรียกร้องคา่เสียหาย หรือได้มีการเรียกร้องคา่เสียหายตา่ง ๆ  
5.10.3 ผู้ รับจ้างไม่ยอมจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ รับจ้างช่วงหรือคนงาน หรือค่าวสัดุตามข้อตกลงและ

ตามวิธีการปฏิบตัิท่ีถกูต้องและถือเป็นหลกัปฏิบตัิทัว่ ๆ ไป 
5.10.4 มีหลกัฐานวา่งานท่ีผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิไปแล้วนัน้ ไมส่มดลุกบัเงินคา่ก่อสร้างท่ีขออนมุตัิเบิก 
5.10.5 การปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้างท าให้เกิดความเสียหายแก่งานของผู้ รับจ้างอ่ืน 

  5.11 การสง่มอบงานและรับมอบงานงวดสดุท้าย 
5.11.1 ในระยะท่ีงานก่อสร้างต่าง ๆ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ (ในระยะเวลาตามสญัญา และการตก

ลงท่ีก าหนดไว้) ผู้ รับจ้างจะต้องท าการเคลื่อนย้าย รือ้ถอน เปลี่ยนแปลง แก้ไข วัสด ุ
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ หรือปฏิบัติ และงานต่างๆ ซึง่ไม่ถูกต้องตรงตามท่ีระบุใน
รูปแบบ      รายการก าหนดต่าง ๆ หรือท่ีไม่ถูกต้องตรงตามค าสัง่และท่ีสถาปนิก วิศวกร 
ผู้แทนผู้ ว่าจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสม รวมทัง้การตรวจสอบ ทดสอบต่างๆ ให้เสร็จครบถ้วน 
ถกูต้องตามท่ีมีข้อก าหนดตกลงตา่งๆ การแก้ไข และการปฏิบตัิต่างๆ ดงักล่าวนัน้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องเร่งรีบด าเนินการโดยไมม่ีข้อโต้แย้งเรียกร้องใด ๆ ทัง้สิน้ 

5.11.2 เมื่อผู้ รับจ้างได้ท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์และข้อบกพร่องของงาน
ต่างๆเหล่านัน้ รวมทัง้ได้ท าการทดสอบตรวจสอบงานต่างๆ (ท่ีมีข้อก าหนดตกลงให้
ตรวจสอบทดสอบ) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสญัญาข้อก าหนดต่างๆ ท่ีมีไว้ พร้อมทัง้ได้
แจ้งสง่หลกัฐานการด าเนินการนัน้ ๆ ให้สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบ หากพบ
เห็นว่างานและการด าเนินงานต่างๆ ยังมีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามการก าหนดต่างๆ และจนกว่าสถาปนิก วิศวกร 
และผู้ แทนผู้ ว่าจ้างเห็นเหมาะสม ผู้ รับจ้างจึงจะแจ้งการส่งมอบงานแก่ผู้ ว่าจ้างได้ การ
พิจารณาวินิจฉยัตา่ง ๆ ของสถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้ว่าจ้างในการนีถื้อเป็นการชีข้าด 
ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิไปตามการพิจารณาวินิจฉัยนัน้ โดยจะมีข้อโต้แย้งเรียกร้องประการ
ใด ๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

5.11.3 หากผู้แทนผู้วา่จ้างไมท่ าการเคลื่อนย้าย รือ้ถอน เปลี่ยนแปลงแก้ไขวสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์
งานท่ีถกูต้องต่างๆ ภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์
อกัษรจากสถาปนิก วิศวกร และผู้ แทนผู้ ว่าจ้างแล้ว ถือว่าผู้ รับจ้างกระท าผิดสญัญา และ
การตกลงตา่งๆ ผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้ว่าจ้างมีสิทธิท าการเคลื่อนย้าย รือ้
ถอน เปลี่ยนแปลงแก้ไขวสัดุ เคร่ืองมือ อปุกรณ์หรืองานต่างๆ ท่ีไม่ถูกต้องเรียบร้อยนัน้ให้
ถกูต้องเรียบร้อยจนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่าจ้างได้คา่ใช้จ่ายในการนีใ้ห้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหกัชดใช้
คืนจนครบถ้วนจากเงินคา่ก่อสร้างงวดสดุท้ายหรือให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง ชดใช้คา่ใช้จ่ายนัน้คืนให้ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนโดยผู้ รับจ้างจะบิดพริว้โต้แย้งขอผ่อน
ปรนใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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 หากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆ เหล่านีข้องผู้ว่าจ้าง เป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างส่งมอบงานไม่ได้ 
หรือไม่ทันตามก าหนดสัญญา การตกลงใดๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างคงต้องรับผิดชอบใช้
คา่เสียหาย คา่ปรับ ตามท่ีมีข้อก าหนดตกลงไว้ หรือตามท่ีผู้วา่จ้างจะเห็นสมควรให้กบัผู้ว่า
จ้าง โดยผู้ รับจ้างจะหลบเลี่ยงโต้แย้งใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

5.11.4 เม่ืองานก่อสร้างตา่ง ๆ เสร็จครบถ้วนเรียบร้อยตามการก าหนดต่างๆ แล้ว ก่อนการส่งมอบ
งานงวดสุดท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอน ขนย้ายสมัภาระ งานชั่วคราวต่าง ๆ ท่ีใช้ในงาน
ก่อสร้างนัน้ ทัง้ท่ีอยู่ในและนอกบริเวณท่ีก่อสร้างออกไปให้หมดสิน้ โดยผู้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในบททัว่ไปขอ้ 5.5.2 และตามท่ีสถาปนิก วิศวกร และผู้แทน
ผู้วา่จ้างเห็นสมควร 

 หากผู้ รับจ้างมิได้ท าการตามท่ีระบุไว้ต่างๆ ดงักล่าวนีภ้ายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากท่ี
ได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรจากสถาปนิก วิศวกร และผู้ แทนผู้ ว่าจ้างแล้ว 
ผู้ รับจ้าง สถาปนิก วิศวกรและผู้ แทนผู้ ว่าจ้างมีสิทธิด าเนินการท่ีระบุไว้ในบททัว่ไปข้อ 
5.5.2.3 ได้โดยผู้ รับจ้างจะมีข้อโต้แย้งใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

5.11.5 เมื่อผู้ รับจ้าง ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ส่งมอบงานก่อสร้าง ตามข้อก าหนดตกลง
สญัญา จากสถาปนิก วิศวกร และผู้ แทนผู้ว่าจ้างได้แล้ว เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของผู้ รับจ้างจะต้องรีบท าหนงัสือแจ้งส่งมอบงานก่อสร้างนัน้ ๆ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ (ท านอง
เดียวกันกับการแจ้งส่งมอบงวดงานและขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง) ให้ทนัภายในก าหนด
สญัญาการตกลง เพ่ือผู้วา่จ้างจะได้ก าหนดการรับมอบงานก่อสร้างนัน้ตอ่ไป พร้อมกบัการ
แจ้งสง่มอบงานก่อสร้างตา่ง ๆ นัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าสง่ให้ผู้วา่จ้าง คือ :- 
5.11.5.1 ส่งมอบอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ เช่น กุญแจ และรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีใช้ใน 

อาคารทัง้หมด 
5.11.5.2 ข้อแนะน าการใช้การดแูลรักษาอปุกรณ์ตา่ง ๆ รวมทัง้ข้อแนะน าของ ผู้ผลิตวสัด ุ

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทุกชนิดท่ีน ามาใช้ติดตัง้ในสิ่งก่อสร้างตามสญัญา 
และการตกลง รวมทัง้มอบเคร่ืองมือ เคร่ืองอะไหล่ท่ีมากบัอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ให้ผู้
วา่จ้างทัง้หมด 

5.11.5.3 หลักฐานแสดงการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพ และการใช้วัสดุเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ ของงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบ
ไฟฟ้าก าลงั ระบบปรับอากาศ ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
และงานโยธาต่างๆ รวมทัง้หนังสือรับประกันคุณภาพวัสดุ และเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ตา่งๆ ที่ติดตัง้และใช้กบัสิ่งปลกูสร้างตามข้อก าหนดสญัญา หรือตามท่ี
ผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกรเห็นเหมาะสม 

5.11.5.4 ส่งมอบแบบตามการสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING) โดยครบถ้วนถูกต้อง
ตามการสร้างจริงทกุประการ ประกอบด้วย 
-  กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง จ านวน 1 ชดุ 
-  พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  4 ชดุ 
-  แผ่น CD  แบบก่อสร้างจริง  จ านวน 1 ชดุ 

5.11.5.5 สง่มอบเอกสารค า้ประกนั ความรับผิดชอบงานก่อสร้าง ต่อจากการรับมอบงาน
ไว้ของผู้วา่จ้างตามข้อก าหนดตกลงในสญัญา 

5.11.6 ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาท าความสะอาดอาคาร อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ สิ่งปลกูสร้าง
งานบริเวณและอื่น ๆ ตามข้อตกลงสัญญาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องตาม     
ข้อก าหนดตกลง และตามท่ีสถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่าจ้างเห็นเหมาะสม จนกว่าผู้ว่าจ้าง
จะได้ท าการรับมอบงานก่อสร้างนัน้ไว้จากผู้ รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 หากมีความเสียหายเกิดขึน้กบังานก่อสร้างต่างๆ นัน้ ก่อนการรับมอบงานของผู้ว่าจ้าง ไม่
ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแก้ไข และชดใช้
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ค่าเสียหาย ตามท่ีผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างจะมีข้อโต้แย้ง
เรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

5.11.7 เม่ือผู้วา่จ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้แทนผู้วา่จ้างได้พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบร่วมกนัว่า
ผู้ รับจ้างได้ด าเนินการและส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาการตกลงต่าง ๆ และตาม
ก าหนดการส่งมอบงานได้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วนทุกประการแล้ว และผู้ว่าจ้างสามารถ
ใช้งานสิ่งก่อสร้างตามสญัญาการตกลงตา่ง ๆ ได้ตามวตัถุประสงค์แล้ว ผู้ว่าจ้างจะรับมอบ
งานนัน้ จากผู้ รับจ้างเพ่ือด าเนินการตามสญัญาตอ่ไป 

 หากผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกร และผู้ แทนผู้ ว่าจ้างร่วมกันพิจารณาเห็นว่างานก่อสร้าง
ตา่งๆ ยงัมีข้อบกพร่อง ไมส่มควรจะรับมอบงานนัน้ ๆ ไว้จนกว่าผู้ รับจ้างจะได้ท าการแก้ไข
งานนัน้ๆ (ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง) จนกวา่ผู้ รับจ้าง สถาปนิก วิศวกร ผู้แทนผู้ว่าจ้าง
เห็นเหมาะสม ผู้ ว่าจ้างและสถาปนิกจึงจะรับมอบงานนัน้ๆ ไว้จากผู้ รับจ้าง พร้อมกันนัน้      
ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกจะได้ก าหนดการจ่ายเงินงวดสดุท้าย และเงินค่าก่อสร้างต่างๆ ท่ีมี
การตกลงกันไว้ ก าหนดเง่ือนไข ระยะเวลา หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างในการ
ติดตามดูแลซ่อมแซมแก้ไขข้อบกพร่องงานสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และอื่นๆ ให้ผู้ รับจ้างถือ
ปฏิบตัิตามสญัญาและการตกลงตอ่ไป 

 
 

  5.12 การสง่มอบงานช้ากวา่ก าหนดสญัญา และการตอ่อายสุญัญา 
5.12.1 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานภายในก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ตามข้อตกลงใน

สัญญา หากความล่าช้านัน้เกิดจากการสั่งงานของผู้ ว่าจ้าง หรือการด าเนินงานของผู้
รับจ้างรายอื่น หรือการปฏิบัติงานของสถาปนิก หรือวิศวกร หรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง หรือ
เน่ืองจากสาเหตสุดุวิสยับางประการท่ีไม่สามารถท าให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิงานก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามสญัญาได้ ผู้ รับจ้างมีสิทธิจะย่ืนเสนอต่อสถาปนิกและผู้ ว่าจ้างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ในการต่อสญัญาท่ีเห็นว่าเหมาะสม และทัง้นีใ้ห้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ ว่าจ้างและ
สถาปนิกท่ีจะวินิจฉยัในความเหมาะสมนัน้ 

 ในการย่ืนเสนอขอต่อสัญญานัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องแนบหลกัฐานตามสภาพความเป็นจริง 
พร้อมด้วยค าชีแ้จงเหตุผลและรายละเอียดชัดเจนส่งเสนอสถาปนิก และผู้ ว่าจ้างภายใน
ก าหนด 10 วนั ก่อนท่ีจะสิน้สดุก าหนดวนัส่งมอบงานตามสญัญา ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกมี
สิทธิท่ีจะไม่ยินยอมให้ตอ่สญัญาได้ หากพิจารณาเห็นว่าข้อเสนอท่ีผู้ รับจ้างชีแ้จงมานัน้ไม่
มีเหตผุล หรือหลกัฐานเพียงพอ 

5.12.2 เม่ือผู้ รับจ้างสง่มอบงานก่อสร้างตา่งๆ ให้ผู้วา่จ้างไมไ่ด้ตามก าหนดเวลาในสญัญาไม่ว่าจะ
มาจากกรณีเหตุใดๆก็ตาม แต่ผู้ รับจ้างยังได้รับการผ่อนปรนจากผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก ให้
ท างานท่ียังไม่เสร็จต่อไปตามก าหนดความต้องการของผู้ ว่าจ้างและสถาปนิกจนเสร็จ     
ถกูต้องเรียบร้อย ผู้วา่จ้างและสถาปนิกได้ตรวจสอบและรับมอบงานนัน้ ๆ ไว้จากผู้ รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนีผู้้ รับจ้างจะต้องจ่ายค่าตรวจตราดแูลและควบคุมงานก่อสร้างนัน้
ให้แก่สถาปนิก  ผู้ดแูลควบคมุงาน หรือตามท่ีผู้วา่จ้างได้ก าหนดไว้ ต่อวนัต่อคน คิดนบัเร่ิม
จากวนัสิน้สดุสญัญา ไปตามจ านวนวนัท่ีผู้ รับจ้างท างานดงักล่าวจนถึงวนัท่ีผู้ว่าจ้างได้รับ
มอบงานจากผู้ รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว การจ่ายเงิน ผู้ รับจ้างต้องจ่ายทุกสิน้เดือน และของ
งวดสุดท้ายของงานท่ีเสร็จเกินก าหนดนัน้ ๆ โดยให้มีหลกัฐานการจ่ายและรับเงินอย่าง
ถกูต้องทกุครัง้ 

  5.13 การรับผิดชอบงานตอ่จากการรับมอบงานและจ่ายเงินงวดสดุท้าย 
เมื่อผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างต่าง ๆ ตามสัญญาและการตกลงต่างๆ ไว้จากผู้ รับจ้าง
เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องกระท าหน้าท่ีรับผิดชอบคุณภาพของวสัด ุอปุกรณ์ ฝีมืองานของงาน
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เหล่านัน้ ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี หรือตามระยะเวลาท่ีระบุไว้ในข้อตกลง
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สญัญาและเง่ือนไขการรับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ รวมทัง้ยังคงต้องมีพันธะผูกพันรับผิดชอบต่อ
อาคารสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายระบุไว้ โดยเร่ิมนบัวนัรับผิดชอบงานดงักล่าว
ข้างต้น จากวนัท่ีผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสดุท้ายของงาน หรือตามการตกลงรับมอบงานของ
งานนัน้ๆ และถ้าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กบัวสัดุ อุปกรณ์ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เหล่านัน้ 
อนัสืบเน่ืองมาจากการท างานของผู้ รับจ้าง ไมว่า่จะด้วยเหตกุรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความ
รับผิดชอบดงักลา่ว เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง จะต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้อยู่
ในสภาพดี เหมาะสมภายใน 7 วนั หรือตามความจ าเป็นรีบด่วนของความเสียหายนัน้ ๆ หลงัจาก
ท่ีได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง หากผู้ รับจ้างไม่มาจดัการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีช ารุดหรือ
บกพร่องเสียหายนัน้ๆ ภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว หรือตามเวลา
จ าเป็นรีบด่วนท่ีแจ้งความเสียหายให้ทราบนัน้ ผู้ ว่าจ้างและสถาปนิกมีสิทธิท่ีจะด าเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข หรือจดัท าไปได้เองจนเหมาะสมกบัความต้องการ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ รับจ้าง 
และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ หรือยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหกัค่าใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ จาก
เงินค า้ประกนัความรับผิดชอบงานของผู้ รับจ้างได้ ตามแตผู่้วา่จ้างจะเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างจะมี
ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้  
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หมวด 3 
งานบริเวณ 

1.   การเตรียมสถานท่ีก่อสร้างและงานก่อสร้างตอ่เน่ือง 
  1.1 ขอบเขตงาน 

งานในหมวดนี ้รวมถึงการตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง การปรับและท าความสะอาดบริเวณพืน้ท่ี
ก่อสร้าง และการรือ้ถอน การตัดต้นไม้ การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค สิ่งกีดขวาง การใช้
สถานท่ีบริเวณท างานก่อสร้าง และการปฏิบตัิงานก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องอื่น ๆ ในลกัษณะ ประเภท
เดียวกนั การดแูลรักษา ท าความสะอาดเพ่ือให้งานตา่ง ๆ ด าเนินไปเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ
ข้อก าหนดตา่งๆ ตามสญัญาและการตกลง   

  1.2 การตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง    
ก่อนเร่ิมงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างกับรูปแบบ รายการ 
ข้อก าหนด ตา่ง ๆ แจ้งหลกัฐานการส ารวจตรวจสอบต่าง ๆ เก่ียวกบัการรังวดั ต าแหน่งหมดุ หลกั
เขต แนว ระยะ ระดบั บริเวณท่ีดิน อาคาร สิ่งปลกูสร้างท่ีระบใุนสญัญาและของบริเวณข้างเคียงท่ี
เก่ียวข้องกับงาน  การจัดท าระดับแนวมาตรฐานหรือท่ีจะใช้อ้างอิงต่าง ๆ ให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง 
สถาปนิก วิศวกรพิจารณา  เห็นชอบ ให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะด าเนินการก่อสร้างดงัเช่นท่ีมีระบุ
ไว้ในบททัว่ไป   
ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบส ารวจบริเวณท่ีจะท าการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ ของ
สถานท่ี  ก่อสร้างเพ่ือท่ีจะได้เป็นแนวทาง  ในการพิจารณาในการท างาน  SITE WORK ต่าง ๆ 
และลู่ทางส าหรับการขนส่งวสัดุก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องจัดการป้องกันดูแลรักษาหมุดหลกัเขต 
หลกัฐานอ้างอิงตา่ง ๆ เก่ียวกบัการบอกต าแหน่ง ระยะ ระดบัแนวตา่งๆ เพ่ือให้การก่อสร้างด าเนิน
ไปตามรูปแบบรายการข้อก าหนดตา่งๆ ตลอดระยะเวลางานก่อสร้างตามสญัญาการตกลง 

  1.3 การปรับและท าความสะอาดบริเวณพืน้ท่ีก่อสร้าง 
ก่อนด าเนินงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมท าความสะอาด พร้อมทัง้ปรับบริเวณพืน้ท่ีของสถานท่ี
ก่อสร้างตา่งๆ ที่ไมเ่รียบเป็นหลมุบ่อ หรือท่ีมีลกัษณะเอียงลาด ให้ได้ระดบัเรียบร้อยเหมาะสมกบั
การท างาน    ตา่งๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในรูปแบบรายการ 
ต้นไม้บริเวณพืน้ท่ีก่อสร้างท่ีจะต้องตดั ต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและได้รับอนุญาตเสียก่อน จึงจะ
ท าการตดั ขุด ถอนออกไปได้ โดยผู้ รับจ้างจะต้องท าการต่างๆ ดงักล่าว ด้วยการจัดใช้บุคลากร 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความเหมาะสมระมดัระวงัไม่ให้เสียหายกระทบกระเทือน
ต่องานก่อสร้าง สิ่งปลกูสร้างส่วนต่อเน่ืองข้างเคียง รวมทัง้ต้องขนย้ายวสัดท่ีุขจดัทิง้ทัง้หมดออก
นอกบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย  ทนัทีมิให้เกะกะกีดขวาง เดือดร้อนเสียหายกับการสญัจร การ
ท างานก่อสร้าง การใช้ของบริเวณใกล้เคียงตลอดระยะเวลางานก่อสร้าง 

  1.4 การโยกย้ายระบบสาธารณปูโภค 
ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการด าเนินการ และออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการ
ส ารวจตรวจสอบรวมทัง้การโยกย้าย ระบบสาธารณูปโภคทุกชนิดท่ีมีอยู่เดิม และสิ่ งกีดขวางอื่น
ใดอนัจะเป็นอปุสรรค 
การโยกย้าย รือ้ถอน การประกอบติดตัง้สิ่งตา่งๆ ดงักลา่ว จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้วา่จ้างหรือ
ผู้แทนผู้ ว่าจ้างให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนการด าเนินการนัน้ๆ โดยผู้ รับจ้างจะต้องกระท าด้วยความ
ปราณีต ระมดัระวงัให้มีความเรียบร้อยถูกต้องตามข้อก าหนดความต้องการ ด้วยมาตรฐานงาน
ช่างท่ีดีของสาขางานนัน้ๆ ไม่กระทบกระเทือนเสียหายกบังานก่อสร้างและส่วนข้างเคียงต่อเน่ือง
ต่าง ๆ รวมทัง้จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาให้งานนัน้ ๆ อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้างตามก าหนดสญัญาความต้องการหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ ผู้ รับ
จ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสมตามความต้องการ โดยไมม่ีข้อแม้เรียกร้องใดๆ  
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  1.5 การใช้สถานท่ีบริเวณท างานก่อสร้าง การใช้วสัดอุปุกรณ์ แบบ SHOP DRAWING  
การดแูลรักษา 
ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบด าเนินการต่าง ๆ ในการจดัหา จดัท า จดัใช้สถานท่ีท างาน
ชั่วคราวต่างๆ ทัง้ในบริเวณและนอกบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง การจัดใช้วสัดุอุปกรณ์ เค ร่ืองจักร
เคร่ืองใช้และบคุคลตา่ง ๆ การจดัท าและใช้แบบ SHOP DRAWING เก่ียวกบังานบริเวณงานอื่น ๆ 
ประเภทเดียวกนั และงานก่อสร้างเก่ียวเน่ืองตา่งๆ ให้เป็นไปตามรูปแบบรายการ และรายละเอียด
ข้อก าหนดความต้องการท่ีระบุไว้ในบททัว่ไปให้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม จนงานก่อสร้างต่าง ๆ 
ดงักลา่วเหลา่นัน้ เสร็จเรียบร้อยตามสญัญาความต้องการ 
ผู้ รับจ้างจะต้องท าการด้วยความเป็นระเบียบสม ่าเสมอในการดแูลรักษา การซ่อมแซมแก้ไขการ
รักษา ความสะอาด ความปลอดภัย สขุลกัษณะอนามยั การปฏิบัติตามระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ 
เก่ียวกบังาน ชัว่คราวต่าง ๆ  การก่อสร้างงานบริเวณ งานก่อสร้างอาคารสิ่งปลกูสร้าง และอื่น ๆ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ข้อก าหนดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างตามสญัญา รวมทัง้การรือ้
ถอน ขนย้าย งานชั่วคราวต่างๆ การปรับแต่งบริเวณ การท าความสะอาด อาคารสิ่งปลูกสร้าง
บริเวณสถานท่ี ตลอดจนการ  ปฏิบัติงานต่างๆ จนเสร็จเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ตามก าหนด
สญัญาความต้องการ   

  1.6    การป้องกนัความเสียหาย   
ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึน้กับทรัพย์ สินของผู้ อื่นและ
สาธารณูปโภค  ข้างเคียง และต้องประกนัอบุตัิเหตอุนัอาจจะเกิดขึน้ต่อทรัพย์สิน สวสัด์ิภาพของ
คนงาน และบุคคลอื่น   อนัสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดขึน้ ไมว่า่จะเป็นการกระท า ของ  ผู้ รับจ้าง หรือบริวาร หรือผู้อื่นซึ่งปฏิบตัิงานก่อสร้างในงานนี ้
ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ และเป็นผู้  ชดใช้คา่เสียหายทัง้สิน้  

  1.7   น า้ใช้และไฟชัว่คราว  
น า้ประปา และไฟฟ้าชัว่คราวท่ีใช้ในระหวา่งการก่อสร้างนี ้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ติดต่อขออนุญาต 
และ เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 

  1.8  การปลกูสร้างโรงงาน ส านกังาน และท่ีเก็บวสัด ุ
สถานท่ีท่ีจะท าการปลกูสร้างดงักล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยจะต้องมี
ขนาดตามความเหมาะสมกับงานก่อสร้าง และจัดสร้างในขอบเขตบริเวณให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่เกะกะ ทัง้นีห้้ามผู้ รับจ้างน าวสัดุก่อสร้าง เคร่ืองมือ อปุกรณ์อื่นใดท่ีมีน า้หนกับรรทุก
มากเกินไปมาเก็บไว้ในอาคารเดิม หรือสว่นท่ีก าลงัก่อสร้างอยู่เป็นอนัขาด 

2.   งานดิน 
  2.1 ขอบเขตงาน 

งานในหมวดนี ้รวมถึง การขุด เจาะ ถม บดอดั เคลื่อนย้ายและการด าเนินงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบังานดิน เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ 

  2.2 การท างาน 
งานท่ีเก่ียวกับดินทัง้หมดจะต้องกระท าด้วยความปราณีตเรียบร้อย ก่อนลงมือปฏิบัติจะต้อง
จดัเตรียมก าหนดต าแหน่ง แนว ระยะ ระดบัตา่ง ๆ ให้เรียบร้อย การใช้เคร่ืองมือในการขุดดินฐาน
รากจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนโครงสร้าง หรือ
สิ่งก่อสร้างท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการ
แก้ไขตามวิธีท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยค่าใช้จ่ายทัง้หมดในการด าเนินการ ผู้ รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแตผู่้ เดียว อีกทัง้จะใช้เป็นข้อยดึถือขอเพ่ิมหรือตอ่สญัญาท างานไมไ่ด้ 
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  2.3 น า้ 
2.3.1 น า้ใต้ดิน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหากรรมวิธีในการแก้ไขปัญหาน า้ใต้ดิน ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการ

ด าเนินงานก่อสร้าง น า้ท่ีระบายออกจะต้องตอ่ลงท่อระบายน า้ให้เรียบร้อย กรรมวิธีในการ
ด าเนินงานจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน ผู้วา่จ้างเสียก่อน 

2.3.2 น า้ระดบัผิวดิน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าร่องทางระบายน า้ คนัดินและอื่น ๆ เพ่ือป้องกนัน า้บน
ผิวดินไหลลงไปในบริเวณก่อสร้าง และน า้ท่ีระบายออกจะต้องลงท่อระบายน า้ให้เรียบร้อย 

  2.4 การป้องกนั 
2.4.1 อาคารข้างเคียง 
 ในการท างานดิน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัมาตรการป้องกนัมิให้เกิดผลกระทบเสียหายต่ออาคาร

ข้างเคียง โดยใช้หลักวิชาการท่ีดี ตามกรรมวิธีท่ีได้รับความเสียหายเกิดขึน้ต่ออาคาร
ข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายแตผู่้ เดียว 

2.4.2 สว่นอาคารและระบบสาธารณปูโภคใต้ดินของเดิม 
 ส่วนอาคารและระบบสาธารณูปโภคใต้ดินท่ีมีอยู่เดิมซึ่งมิได้แสดงไว้ในแบบรายละเอียด

และเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการโยกย้าย โดยคิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมขึน้ไมไ่ด้ 

2.4.3 โครงสร้างใหม ่
 การด าเนินงานเก่ียวกับงานดิน ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติโดยความระมัดระวัง มิให้เกิด

อนัตรายแก่โครงสร้างท่ีท าการก่อสร้างไปแล้ว เช่น การตอกเสาเข็ม หรือฐานราก ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ การแก้ไขจะต้องเป็นไปตามวิธีการซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน ผู้แทนผู้วา่จ้างให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนท าการแก้ไขนัน้ ๆ  

  2.5 การขดุดิน 
2.5.1 การขดุดินทัว่ไป 
 ระยะและระดบัในการขุดดิน หรือมวลวสัดุอื่น ๆ ท่ีปะปนอยู่ในดินตามสภาพธรรมชาติ

จะต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดหรือระบุไว้ในรูปแบบดินท่ีขุดขึน้มาจะต้องน าไปกองไว้ในท่ีท่ี
สมควร หรือขนย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้างตามความจ าเป็นของแตล่ะกรณี 

2.5.2 การขดุดินฐานราก 
 ในการขุดดินฐานราก จะต้องท าการขุดให้ได้ความกว้างและความลกึเพียงพอท่ีจะท าการ

ก่อสร้างฐานราก ให้เป็นไปตามรูปแบบโดยสะดวก ดินท่ีขดุขึน้มาจะต้องขนไปกองไว้ในท่ีท่ี
สมควร ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องขดุลกึมาก และสภาพของชัน้ดินไมอ่ านวยให้ท าการขดุตัง้ฉาก
หรือเอียงลาดได้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบค า้ยนัป้องกนัดินพงั ตามหลกัวิชาช่างท่ีดี และ
ด้วยวิธีการท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 

2.5.3 การขดุร่องหรือครูะบายน า้ชัว่คราว 
 ในการขุดร่องหรือคูระบายน า้ชั่วคราวท่ีรวมอยู่ในอาคาร จะต้องกระท าด้วยความ

ระมดัระวงัและมีการบ ารุงรักษาตลอดเวลา เพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อส่วน
อาคารที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว 

  2.6 การบดอดัและปรับระดบัดิน 
2.6.1 การบดอัด และปรับระดับดินใต้พืน้ และส่วนอาคารท่ีอยู่ติดดิน ให้ท าการบดอัดด้วย

เคร่ืองจกัร หรือเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีตามกรรมวิธีท่ีถูกต้องกับหลกัวิชาช่างท่ีดี 
การท าการบดอดัให้ได้ความแน่นตามสมควรหรือตามท่ีก าหนดในแบบรายละเอียด จาก
พืน้ซึ่งท าการปรับระดบัในชัน้ทรายหยาบหนาประมาณ 2.5-3 ซม. ให้เรียบร้อยเสียก่อน 
หนนุด้วยลกูปนูให้เหลก็เสริมพ้นจากทรายปรับระดบัตามระยะท่ีก าหนดให้ หรือใช้ไม้แบบ
รองใต้คานตามวิธีประกอบไม้แบบตาม    มาตรฐาน และให้ถอดไม้แบบออกเมื่อเกลี่ยปรับ
ระดบั 
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2.6.2 การบดอดัชัน้ดินใต้ถนน ลานจอดรถและทางเท้าให้เป็นไปตามรายการของงานถนน ลาน
จอดรถ และทางเท้า 

  2.7 การถมดิน 
2.7.1 การถมดินบริเวณก่อสร้าง 
 ให้ท าการถมและบดอดัแน่นเป็นชัน้ ๆ แต่ละชัน้หนาไม่เกิน 0.20 เมตร (ความหนาเมื่อบด

อดัแน่นแล้ว) หรือตามท่ีก าหนดในแบบรายละเอียด ด้วยรถบดท่ีมีขนาดน า้หนักไม่น้อย
กว่า 8 ตนั ท าการบดอดัให้ได้ความแน่นไม่น้อยกว่า 90%  STANDARD PROCTER 
DENSITY ในกรณีท่ีใช้ทรายถม จะต้องท าการบดอดัด้วยรถบดชนิดมีเคร่ืองสัน่สะเทือนซึง่
มีความถ่ีระหวา่ง 1,500 ถงึ 2,000 ครัง้ตอ่นาทีและบดอดัให้ได้ความแน่นไมน้่อยกว่า 90% 
MODIFIED PROCTER DENSITY ในกรณีท่ีใช้ดินลกูรังถม ให้ท าการบดอดัด้วยเคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัร เช่นเดียวกบัการบดอดัชัน้ดิน แตจ่ะต้องให้ได้ความแน่น เช่นเดียวกบัการบดอดั
ชัน้ทรายถม 

2.7.2 การถมดินหลมุฐานรากและสว่นโครงสร้างติดดิน 
 เมื่อจะท าการถมดินลงไปในหลุมฐานราก หรือส่วนก่อสร้างอื่นใด จะต้องท าการถอดไม้

แบบ เก็บกวาดเศษไม้ หรือสิ่งของต่าง ๆ ท่ีไม่ต้องการออกให้หมดก่อนท่ีจะท าการถมดิน 
แล้วท าการบดอดัให้แน่นด้วยเคร่ืองบดอดักระทุ้ งดิน ด้วยความระมดัระวงัไม่ให้เสียหาย
กบัฐานรากและโครงสร้างตอ่เน่ือง การถมดินทบัระบบสาธารณปูโภคจะต้องได้รับอนุญาต
ก่อนท่ีจะลงมือท าการได้ ผิวหน้าของดินท่ีถมแน่นเพ่ือรองรับส่วนก่อสร้างอื่น ๆ จะต้องมี
ผิวหน้าท่ีเรียบสม ่าเสมอได้แนวและระดบัตาม      สมควร วสัดุท่ีจะใช้ในการถมจะต้อง
ได้รับอนุมตัิจากผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน และในกรณีท่ีต้องใช้ดินจากท่ีดินหรือใช้ทรายและใช้
วสัดุอื่นท่ีได้รับแจ้งและอนุมตัิจากผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าให้เรียบร้อยตาม
ข้อก าหนดความต้องการ และเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการนี ้

3.  งานถนน ลานจอดรถ และทางเท้า 
3.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้หมายถึง การท าถนน ลานจอดรถ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบคนัหิน คอนกรีต

เสริมเหล็ก รางระบายน า้และฝาราง ทางเดินเท้าต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกัน 
ตามท่ีระบใุนแบบรายการ ซึง่ไมร่วมอยู่ในรายการเสนอราคา ยกเว้นลานจอดรถใต้ถนุอาคาร 

3.2 การเตรียมพืน้ท่ี 
 พืน้ท่ี ท่ีมีระดบัไมร่าบเรียบหรือพืน้ท่ีมีความลาดท่ีมีหญ้า วชัพืช สิ่งกีดขวางต่าง ๆ ให้ท าการลอก

หน้าดินเดิมออก ก าจดัวชัพืช และสิ่งกีดขวาง จากนัน้ท าการขุดลอกหรือถมเสริมบดอดัแน่นให้ได้
ตามท่ีระบใุนแบบรายละเอียด ในกรณีท่ีลอกหน้าดินเดิมออกแล้ว ไม่สามารถอดัให้แน่นได้ ให้ท า
การลอกหน้าดินเพ่ิมเติม จากนัน้จึงน าวสัดท่ีุมีคณุภาพดีกว่ามาถมแล้วบดอดัแน่นในกรณีท่ีต้อง
ถมสงูมาก ให้ท าการถมและบดอดัแน่นเป็นชัน้ ชัน้ละหนาไม่เกิน 0.20 เมตร (ความหนาหลงัการ
บดอดัแล้ว) ด้วยเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีและวสัดท่ีุใช้ในการถม เช่น ในการ
บดอดัชัน้ดินเหนียว จะต้องใช้รถบดหนกัไม่น้อยกว่า 8 ตนั พร้อม      ลกูกลิง้ตีนแกะ หรือในการ
บดอดัชัน้ทรายถม จะต้องใช้รถบดชนิดมีเคร่ืองสัน่สะเทือน (ความถ่ีของเคร่ืองสัน่สะเทือนอยู่
ระหวา่ง 1,500 – 2,000 ครัง้ตอ่นาที) หรือลกูกลิง้ชนิดสัน่สะเทือนได้ เป็นต้น 

3.3 การด าเนินการ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรในการท างานท่ีดีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพ

พืน้ท่ี และชนิดของงานนัน้เข้ามาด าเนินการและจะต้องปฏิบตัิงานตามหลกัวิชาช่างท่ีดี ในกรณีท่ี
ผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นวา่เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีน ามาใช้มีประสิทธิภาพไม่ดีพอหรือไม่ เหมาะสมท่ีจะ
ใช้กับชนิดของงานนัน้ ๆ ผู้ แทน   ผู้ ว่าจ้างคงไว้ซึ่งอ านาจท่ีจะสั่งให้ผู้ รับจ้างน าเคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองมือเข้ามาเปลี่ยนใหม่ได้ และผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะคิดค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติม และ/หรือขอตอ่อายสุญัญาการท างานไมไ่ด้ 
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3.4 วสัด ุอปุกรณ์ และ SHOP DRAWING 
 วสัดุท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐานงานก่อสร้าง วิศวกรรม

โครงสร้าง และท่ีมีระบุไว้ในบททัว่ไป งาน SHOP DRAWING ต่าง ๆให้ถือปฏิบตัิตามท่ีระบุไว้ใน
บททัว่ไป 

3.5 การทดสอบ 
3.5.1 การทดสอบความแน่นของชัน้ดินเดิม หรือชัน้ดินถม หรือชัน้ทรายถมหรือชัน้ลกูรังถม การ

ทดสอบความแน่นจะกระท าท่ีชัน้บนสุด โดยทดสอบ 1 จุด ต่อพืน้ท่ีไม่เกิน 500 ตาราง
เมตร และจดุทดสอบแตล่ะจดุจะต้องห่างไม่เกิน 50.00 เมตร โดยท่ีจุดทดสอบ ผู้แทนผู้ว่า
จ้างจะเป็นผู้ก าหนดให้ ในกรณีท่ีเป็นชัน้ฐานของถนนกว้างเกิน 15.00 เมตร จะต้องท าการ
ทดสอบ 2 จดุ ตามแนวระนาบเดียวกนัและต าแหน่งถดัไปจะต้องห่างไมเ่กิน 50.00 เมตร 

3.5.2 การทดสอบความแน่นและก าลงัของชัน้รองพืน้ฐาน 
 การทดสอบชนิดนี ้จะใช้เป็นการตรวจสอบความแน่นและก าลังความต้านทานของชัน้

ลกูรังหรือชัน้หินคลกุรองพืน้ฐานว่ามีความแน่นและก าลงัต้านทานสม ่าเสมอตลอดหรือไม ่
โดยการท า DENSITY TESTและ COMPARTION TEST โดยทดสอบตามระยะและ
ต าแหน่งท่ีก าหนดเช่นเดียวกบัข้อ 3.5.1 การทดสอบความแน่นของชัน้ดิน 

3.5.3 การยอมรับผลงานและการท างานขัน้ตอ่เน่ือง 
 เพ่ือเป็นการควบคมุให้ผู้ รับจ้างด าเนินการท่ีมีคุณภาพ และได้รับมาตรฐานสม ่าเสมอ ผล

การทดสอบก าลงัและความแน่นของชัน้ต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดในข้อ 3.5.1 การทดสอบความ
แน่นของชัน้ดินและ 3.5.2 การทดสอบความแน่นและก าลงัของชัน้รองพืน้ฐาน 3.2 จะต้อง
ผ่านเกณฑ์ก าหนดท่ีระบุไว้ในแบบรายละเอียด จึงจะอนุญาตให้ผู้ รับจ้างด าเนินการสร้าง
ขัน้ต่อไป ในกรณีท่ีผลการทดสอบไม่ได้ตามเกณฑ์ก าหนด ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีด าเนินการ
แก้ไขตามข้อก าหนดตกลงจนเมื่อผลการทดสอบได้ตามเกณฑ์ก าหนด โดยท่ีค่าใช้จ่าย
ตลอดจนระยะเวลาในการด าเนินการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ จะคิด
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมหรือขอตอ่อายสุญัญาการท างานไมไ่ด้ 

 เมื่อผู้ รับจ้าง ได้ท างานดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์ก าหนดทุกประการแล้ว การ
ท างานขัน้ต่อเน่ืองต่าง ๆ เป็นต้นว่า การตรวจสอบ แนว ระดับ ต าแหน่ง การท างาน
คอนกรีตเสริมเหลก็  การตกแตง่ผิว ร่อง แนว และอื่น ๆ ให้ผู้ รับจ้างด าเนินการตามรูปแบบ
รายการข้อก าหนดต่าง ๆ   รวมทัง้ท่ีมีระบุไว้ในหมวดมาตรฐานงานนัน้ ๆ ของวิศวกรรม
โครงสร้าง และวิศวกรรมสาขาช่างอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

4.  การปลกูหญ้า ต้นไม้ และงานอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้หมายรวมถึง ท่อรางระบายน า้ การปรับแต่งระดบัดิน โดยรอบอาคารและภายใน

บริเวณรอบท่ีก่อสร้าง การปลกูหญ้า  ต้นไม้ และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องตามท่ีระบใุนแบบรายการ 
4.2 วสัด ุอปุกรณ์  
 เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหมวดความประสงค์ และรูปแบบรายการ รวมทัง้ท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บท

ทัว่ไป 
4.3 การด าเนินการ 
 ให้ผู้ รับจ้างวดัความเอียงลาดของแนวระดบัดิน บริเวณก่อสร้างนัน้ ๆ การก าหนด ระดบัรางน า้ 

ระดบัต าแหน่งแนวรางระบายน า้ตอ่เน่ืองเดิม (ถ้ามี) และอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบังาน จาก
สภาพสถานท่ีก่อสร้างจริง จัดท า SHOP DRAWING ให้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสม เป็นต้นว่า 
แสดงต าแหน่งผนงักนัดิน ต าแหน่ง EXPANSION JOINT ต าแหน่งฐานราก ระยะผนงักนัดิน การ
ติดตัง้และรายละเอียด รางน า้ ระดบัปรับแต่งผิวพืน้ท่ีดินและอื่น ๆ ท่ีส าคญัจ าเป็น ตามท่ีระบุไว้
ในข้อการจัดท า SHOP DRAWING ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป ให้สถาปนิก วิศวกรผู้ เก่ียวข้องหรือ
ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนุมตัิ ก่อนด าเนินการรายละเอียดของงานต่าง ๆ ดงักล่าว เป็นไปตามท่ี
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ระบใุนแบบและในรายการก่อสร้าง หมวดความประสงค์ หมวดงานบริเวณ ข้อการเตรียมงาน ข้อ
งานดิน หมวดงานโลหะ หมวดงานก่อ หมวดงานตกแต่งทาสี งานวิศวกรรมโครงสร้าง และ
วิศวกรรมแขนงอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้เง่ือนไข ขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีระบไุว้ในบททัว่ไป 

  การปรับแตง่ระดบัดินโดยรอบอาคารและภายในบริเวณรอบท่ีก่อสร้างนอกจากเป็นไปตาม
รูปแบบรายการข้อก าหนดตา่ง ๆ ดงักลา่วไว้ข้างต้นแล้วมีเง่ือนไขข้อก าหนดเพ่ิมเติมอีกกลา่วคือ :- 

 บริเวณท่ีจะท าการปรับแตง่ระดบัดินตา่ง ๆ จะต้องเก็บกวาดขยะ เศษวสัดแุละสิ่งของท่ีไม่ต้องการ
ต่าง ๆ ออกให้เรียบร้อยหมดสิน้ก่อนการถมปรับแต่ง ดินท่ีน ามาถมปรับแต่งระดบัฯ จะต้องไม่มี
ดินดาน ขยะ เศษวสัด ุอิฐหกั กากปูน สิ่งท่ีไม่ต้องการและวชัพืชเจือปน ผิวหน้าของดิน จะต้องมี
ลกัษณะเป็นผิวหน้าของดินท่ีถมแน่น ผิวเรียบสม ่าเสมอได้แนวระดบัท่ีก าหนดจะต้องมีการระบาย
น า้อย่างดี หรือมีความเอียงลาดให้น า้ไหลสะดวกตลอดเวลา หากมีการช ารุดหรือมีการยุบตัว
ประการใดก็ตามเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย มิให้เป็นอุปสรรคกับงานและ
การใช้ขัน้ตอ่เน่ือง จนกวา่ผู้วา่จ้างจะรับมองานไว้ตามสญัญาการตกลง 

  การปลูกหญ้า ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขข้อก าหนด คือ การเตรียมดินและ
ระดบัดินก่อนท าการปลกูหญ้าจะต้องมีลกัษณะตา่ง ๆ ดงักลา่วไว้ในการปรับแต่งระดบัฯ โดยต้อง
เป็นดินร่วนหรือดินปนทราย (ไมม่ีเศษวสัด ุดินดาน ขยะ วชัพืช หิน รากไม้ หรือวตัถุอื่นเจือปน) มี
ความหนา (อย่างน้อย 15 ซ.ม.) เหมาะสมกบัการปลกูหญ้า บดอดัเกลี่ยดินให้ได้ระดบัท่ีก าหนด 
แล้วปรับระดบัดินด้วยทรายละเอียดชัน้เลว (ทรายขีเ้ป็ด) หนาอย่างน้อยประมาณ 5 ซ.ม. บดอดั
ด้วยลกูกลิง้ให้เรียบได้ระดบั ใสปุ่๋ ยอินทรีย์ (อย่างน้อยอตัราสว่น 0.13 กก./ม2) ให้สม ่าเสมอ แล้วปู
แผ่นหญ้าตามชนิดท่ีก าหนด (หญ้านวลน้อยหรือหญ้าแพรก) อดัแน่นกบัพืน้ดินท่ีเตรียมไว้ริมแผ่น
หญ้าชนิดชนชิดกนัไม่ให้มีโพรงอากาศ หากก าหนดให้ปลกูในลักษณะปักด าระยะห่างไม่เกิน 10 
ซ.ม. ลกัษณะการปลกูหญ้าเช่นท่ีกลา่วไว้แล้วนัน้ หญ้าท่ีใช้ปลกูจะต้องเลือกคดัหญ้าชนิดอื่นหรือ
วชัพืชออกให้หมด ไม่ให้มีแทรกแซมหญ้าท่ีใช้ปลูกนัน้จะต้องงอกงามดี (มีดินเดิมติดราก) อยู่ใน
ระยะก าลงัเจริญเติบโตเหมาะท่ีจะใช้ปลกู ในกรณีท่ีก าหนดให้ปลกูหญ้าบนพืน้ดินท่ีมีความเอียง
ลาด (บนเข่ือนดิน ริมคคูลอง ร่องระบายน า้) ให้ด าเนินการปรับแต่งระดบัดิน บดอดัดินตามความ
เอียงลาดและอื่น ๆ เช่นเดียวกนักบัท่ีกลา่วไว้ข้างต้นนัน้ ๆ ให้ครบถ้วนเรียบร้อยตามก าหนดความ
ต้องการการดแูลรักษาหญ้าท่ีปลกูไว้เรียนบร้อยแล้วนัน้ ควรรดน า้หญ้าทนัทีให้เปียกชุ่ม (เว้นวนั
ฝนตกมาก) ต่อจากการปลูกหญ้าเสร็จเรียบร้อยไม่เกิน 15 วนั ผู้ รับจ้างต้องโรยปุ๋ ยเคมี (จ าพวก     
ยูเรีย) ท่ีก าหนดใช้ (ประมาณ 0.03 กก./ม2) อย่างเหมาะสม ตัดหญ้าให้เรียบร้อยเป็นระยะ ๆ 
ตลอดระยะเวลาจนกวา่ผู้วา่จ้างจะได้รับมอบงานไว้แล้ว หรือตามท่ีมีการตกลงไว้ ในช่วงระยะการ
ดูแลรักษา หากหญ้าท่ีปลูกไว้เห่ียวแห้งเฉาตาย ผู้ รับจ้างต้องหาหญ้ามาปลูกซ่อมแซมใหม่ให้
ถกูต้องพร้อมทัง้ดแูลรักษาให้เจริญงอกงามตามวิธีการตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ตลอดระยะเวลา โดยไม่
คิดมลูคา่หรือมีข้อแม้แตอ่ย่างใด 

  การปลกูต้นไม้ ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตามเง่ือนไขข้อก าหนด ดงันี ้:- 
 ต้นไม้ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้แผง หรือพนัธุ์ไม้อื่นใดก็ตาม ต้องเป็นชนิดลกัษณะล า

ต้นอวบ ตรง แข็งแรง อยู่ในระยะก าลังเจริญเติบโตงอกงามดี มีความสูงเหมาะสม (ไม้ยืนต้นมี
ความสงูอย่างน้อย 2.00 เมตรขึน้ไป) และเหมาะท่ีจะใช้ท าการปลกู โดยต้องปลกูให้ได้แถว แนว 
ระยะ และระดบักับต้นไม้อื่น ๆ ตามรูปแบบรายการก าหนดและตามมาตรฐานทางวิชาการด้าน
พฤกษชาติของกระทรวงเกษตรฯ 

    การเตรียมการ การโยกย้าย ขนย้าย การด าเนินการเก่ียวกบัการปลกูต้นไม้ต่าง ๆ 
รวมทัง้การดูแลรักษาต้นไม้ท่ีปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนัน้ ๆ ให้ผู้ รับจ้างถือมาตรฐานข้อก าหนดทาง
วิชาการเก่ียวกับพฤกษชาติของกระทรวงเกษตรฯ หรือของสถาบนัพฤกษชาติท่ีเช่ือถือได้ ท่ีผู้ ว่า
จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นสมควร เป็นแนวทางก าหนดปฏิบตัิแต่ละขัน้ตอนจนครบถ้วนเรียบร้อย
ตามท่ีต้องการ 
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  หากการปลกูต้นไม้ตา่ง ๆ ไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วา่จ้าง ผู้แทนผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะสัง่ให้
ท าการปลกูใหม่ เปลี่ยน ซ่อม โยกย้าย ต่าง ๆ จนเป็นท่ีพอใจ โดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องมลูค่าเพ่ิม
หรือมีข้อแม้ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

  ต้นไม้ตา่ง ๆ ท่ีปลกูไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัดแูลรักษาให้ต้นไม้นัน้ ๆ อยู่
ในสภาพสมบรูณ์เจริญงอกงาม ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรวมทัง้ต้องดแูลรับผิดชอบรักษาให้เจริญ
งอกงามต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ต่อจากท่ีผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างตามสญัญาไว้แล้ว หาก
ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ต่าง ๆ ดงักล่าว เห่ียว เฉา ตาย ในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ รับจ้างต้องจดัหามาปลูก
ใหมต่ามลกัษณะวิธีการตา่ง ๆ รวมทัง้การดแูลรักษา ดงักลา่วไว้ข้างต้นนัน้ ๆ โดยไม่คิดมลูค่าเพ่ิม
หรือมีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ 

5.  งานแผ่นปทูางเดิน 

5.1 วสัด ุ
 แผ่นคอนกรีตปพืูน้ทางเดิน ให้ใช้ขนาด 30x60 ซม. 

5.2 การติดตัง้ 
 การปแูผ่นปทูางเดิน ต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต  หรือให้ปฏิบตัิดงันี ้
ก.  การเตรียมพืน้ดินเดิม ปรับระดบัและอดัชัน้พืน้ดินเดิมให้แน่นตามประเภทของการใช้งาน 
ข.  การท าชัน้รองพืน้ทาง ใช้พืน้คลกุหรือลกูรังหนาไมน้่อยกวา่ 10 เซนติเมตร ส าหรับทางเดิน

และไมน้่อยกวา่ 15 เซนติเมตร ส าหรับถนน และตบอดัให้แนน่ 
ค.  การใสท่รายรองแผ่นพืน้ ทรายรองพืน้ต้องเป็นทรายท่ีมีสกปรกเจือปนไมเ่กิน 3%  โดย

น า้หนกั และจะต้องค้างบนตะแกรงเบอร์ 8 ไมเ่กิน 15% ให้กวาดพืน้ท่ีเตรียมไว้ให้สะอาด 
แล้วโรยทรายหยาบแห้งหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร เกลีย่ให้สงูกวา่ระดบัท่ีต้องการ 1-2 
เซนติเมตร เพ่ือชดเชยกบัการอดัแน่นภายหลงั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความชืน้และความหนาของ
ทราย การปรับระดบัควรใช้ไม้ปาดขวางท่ียาวเตม็ความกว้างของทางเดิน หรือใช้รางหรือ
ขอบชัว่คราวในการเกลี่ยทรายให้ได้ระดบั ระวงัอย่าเหยียบลงบนพืน้ทรายท่ีเกลี่ยแล้ว 

ง.  การปแูผ่นปทูางเดิน ปใูห้รอยตอ่ชิดกนัหรือห่างกนัประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยใช้ค้อนยาง
ช่วยเคาะ เพ่ือจดัระยะให้ได้แนวพร้อมอดัพืน้ด้านบนเพ่ือให้ได้ระดบั 

จ.  โรยทรายละเอียด แล้วกวาดทรายให้ลงในร่อง พร้อมกบัท าการบดอดัไปด้วยสกั 2-3 เท่ียว 
เพ่ือให้ทรายลงร่อง สว่นท่ีเหลอืให้กวาดออก  

 หากการปแูผ่นปทูางเดินไมเ่ป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ ผู้วา่จ้าง ผู้แทนผู้วา่จ้างมีสิทธ์ิจะสัง่ให้ท าการปู
ใหม ่เปลี่ยน ซอ่มแซม ตา่ง ๆ จนเป็นท่ีพอใจ โดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องมลูค่าเพ่ิมหรือมีข้อแม้ไม่ได้
ทัง้สิน้ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวังดูแลแผ่นปูทางเดินให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
หากมีการช ารุด เสียหาย ผู้ รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซม หรือหาแผ่นมาปูให้ ใหม่ โดยไม่คิด
มลูคา่เพ่ิมหรือมีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ 
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หมวด 4 
งานไม้ 

1. ขอบเขตงาน 
   งานในสว่นนี ้ได้แก่  งานช่างไม้  งานไม้อย่างหยาบ งานไม้แบบคอนกรีตเปลือยผิวตา่ง ๆ   งานไม้อย่าง 
 ละเอียด การตกแต่งและติดตัง้งานไม้ งานติดตัง้โครงและวัสดุอื่นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตาม
 รูปแบบและรายการ 
2. ข้อก าหนดทัว่ไป 
   ไม้รูปพรรณทัง้หมดจะต้องมีข้อก าหนดตามรายการดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ไม้ท่ีใช้ต้องมีขนาดเตม็ตามท่ีระบใุนแบบ และการเลื่อยไม้จะต้องไมใ่ห้ขนาดลดลงไปเกินกว่าด้าน
ละ 3 มม. การหดตวัของไม้จะต้องไม่ท าให้การรับแรง และรูปโฉมเปลี่ยนแปลง ไม่เป็นผลเสียต่อ
วัสดุท่ีอยู่ติดกัน ขนาดของไม้ท่ีใช้ส าหรับก่อสร้างทัง้หมด (ยกเว้นไม้สักเมื่อได้ตกแต่งเสร็จ
เรียบร้อยแล้วจะต้องมีขนาดเต็มตามท่ีระบุในแบบ) ยอมให้เสียเนือ้ไม้เป็นคลองเลื่อย และเมื่อไส
ตกแต่งเรียบร้อย พร้อมท่ีจะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่
เกินจากขนาดท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้
 ไม้ขนาด    1/2"    ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        3/8"                                                          
ไม้ขนาด    1"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่       7/8"                                                          
ไม้ขนาด    1 1/2"  ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        1 3/8"                                                         
ไม้ขนาด    2"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        1 7/8"                                                         
ไม้ขนาด    3"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        2 3/4"                                                         
ไม้ขนาด    4"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        3 5/8"                                                         
ไม้ขนาด    5"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        4 5/8"                                                             
ไม้ขนาด    6"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        5 5/8"                                                          
ไม้ขนาด    8"      ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        7 1/2"                                                           
ไม้ขนาด    10"     ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่        9 1/2"                                                           
ไม้ขนาด    12"     ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่       11 1/2" 

2.2 ไม้ท่ีน ามาใช้จะต้องแห้งสนิทมีความชืน้ไมเ่กิน 12% ส าหรับไม้สกั และไมเ่กิน 18% ส าหรับไม้เนือ้
แข็ง ไม้ยางถ้าน ามาใช้ต้องอดัน า้ยาตามมาตรฐานของบริษัทในเครือกรมป่าไม้ 

2.3 ไม้ท่ีน ามาใช้ต้องเป็นไม้ท่ีแห้ง ตรง ไม่คดงอ ไม่แตกร้าว ไม่มีตาไม้หรือรูไม้เป็นกระพี ้เกินกว่าท่ี
ก าหนดโดยหน่วยงานราชการ 

2.4 การประกอบหรือการเข้าไม้ท่ีไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรูปแบบและรายการละเอียด จะต้อง
เป็นไปตามหลกัวิชาช่างและมาตรฐานงานช่างฝีมือท่ีดี โดยผู้ รับจ้างจะต้องจัดท าแบบ SHOP 
DRAWING พร้อมรายละเอียดตามความจ าเป็นดงัท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บททั่วไป ให้สถาปนิก 
วิศวกรตรวจสอบเห็นชอบให้เรียบร้อยก่อนการด าเนินการประกอบติดตัง้ 

3. วสัด ุ
3.1 ไม้รูปพรรณ 
 - ไม้เนือ้แข็ง ได้แก่ ไม้ตะเคียนทอง ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เคี่ยม หรือไม้อื่น ๆ ตาม

 มาตรฐานของกรมป่าไม้ 
 - ไม้เนือ้อ่อน ได้แก่ ไม้ยาง ไม้พลวง ไม้กระบาก ไม้ตะเคียนทราย หรือไม้อื่นๆ ตาม

 มาตรฐานของกรมป่าไม้ในกรณีใช้ไม้เนือ้อ่อนท าคร่าวฝาหรือฝ้าเพดาน อนุญาตให้ใช้ไม้
 ยาง แตจ่ะต้องอดัน า้ยาตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ข้างต้น 

3.2 วสัดอุื่นนอกจากไม้รูปพรรณ 
 - วงกบไม้ ใช้เนือ้แข็ง ขนาดและรูปร่างตามท่ีระบใุนแบบ 
 -   ประตไูม้อดั ขนาดและรายละเอียดตามท่ีระบใุนหมวด 10 
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 - ไม้แบบหลอ่คอนกรีตใช้ และปฏิบตัิตามท่ีระบุไว้ในรายการรายละเอียดข้อก าหนดงาน ไม้
 แบบของวิศวกรรมโครงสร้างและเง่ือนไขรูปแบบรายการข้อก าหนดเพ่ิมเติมเก่ียวกบังานไม้
 แบบคอนกรีตเปลือยตา่ง ๆ ดงันี ้

ก.  ไม้แบบทัว่ไป 
 ไม้แบบท่ีใช้ต้องเป็นไม้ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องเป็นไม้ไสเรียบตรง ได้แนว 

ขนาดความกว้างของไม้แบบ ทางตัง้หรือทางนอน หรือเอียงลาดตามท่ีสถาปนิกจะ
ก าหนดให้ในแบบรายละเอียด 

 การประกอบไม้แบบต้องได้แนว รอยตอ่ของไม้แบบจะต้องสนิทแน่น ป้องกนัมิให้น า้
ปูนร่ัวไหล การยึดไม้แบบต้องมัน่คงแข็งแรงอย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกันการเบ่งตวั
ของคอนกรีต ซึง่อาจจะท าให้ไม้แบบแตกได้  หากแบบแตกผู้ รับจ้างจะต้องท าการ
ซอ่มแซมให้ใหมท่นัที 

 ก่อนเทคอนกรีต จะต้องทาน า้ยาถอดแบบบนไม้แบบให้เรียบร้อยทุกครัง้ก่อนท า
การเทคอนกรีต โดยระมดัระวงัมิให้น า้ยาโดนเหล็กภายในโดยเด็ดขาด น า้ยาถอด
แบบนัน้ สถาปนิกจะก าหนดให้ภายหลงั เมื่อผู้ รับจ้างได้น าตัวอย่างให้สถาปนิก
ตรวจสอบก่อน  

 หลงัจากถอดไม้แบบแล้ว ผนังจะต้องแสดงแนวไม้แบบชัดเจน ไม่มีรอยปูนเปรอะ
เปื้อน ห้ามมิให้มีการเจาะตดั หรือสกัดผิวคอนกรีตเปลือยก่อนได้รับอนุญาตจาก
สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานก่อสร้าง 

 ในกรณีท่ีมีท่อตา่งๆ ผ่านให้ผู้ รับจ้างจดัเตรียมฝังท่อลอด (SLEEVE) ไว้ก่อนท่ีจะท า
การเทคอนกรีตนัน้ๆ  

ข.  งานแบบเหลก็หรือไม้อดั 
 รอยต่อระหว่างแผ่นไม้แบบให้ท าเป็นร่องกว้าง 20 มม. ลึก 20 มม. ห่างจากร่องนี ้

2” ให้ท าเป็นรูกว้าง เส้นผ่าศนูย์กลาง 2” ลกึ 1” ระยะห่างของรูปนีจ้ะก าหนดให้ไว้
ในแบบรายละเอียดคณุสมบตัิของไม้แบบ การยดึไม้แบบและการใช้น า้ยาถอดแบบ
รวมทัง้การปฏิบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรายการก่อสร้างข้างต้นท่ีในกรณีใช้แบบ
เหลก็หรือไม้อดัแทนไม้แบบในงานหล่อตา่งๆ เพ่ือให้ได้ผิวเปลือยเรียบ ตามรูปแบบ
รายการก าหนดและตามท่ีสถาปนิกเห็นสมควร จะต้องใช้วสัดุนัน้ ๆ ท่ีมีลกัษณะ
ตา่ง ๆ เหมาะสม ประกอบติดตัง้ เช่นเดียวกบัการท าแบบไม้หล่อคอนกรีตและการ
ปฎิบตัิตา่งๆ โดยทัว่ไป ดงักลา่วข้างต้น 

3.3 เคร่ืองอปุกรณ์หยาบ ได้แก่ น็อต ตะปเูกลียว ลิ่ม สลกั ฯลฯ ท่ีจ าเป็นในการยึดตรงให้ใช้ตามท่ีระบุ
ในแบบรายการก าหนดหมวดท่ี 1 หรือตามท่ีเหมาะสมในมาตรฐานงานช่างไม้ท่ีดีหรือตาม
ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตวสัดท่ีุใช้และตามท่ีสถาปนิก วิศวกรเห็นสมควร 

4. ฝีมืองานและการรักษา 
4.1 ฝีมืองานส าหรับงานไม้จะต้องกระท าด้วยความประณีต และตามหลกัปฏิบัติของงานช่างไม้ท่ีดี 

ถงึแม้วา่จะมิได้แสดงรายละเอียดในรูปแบบและรายการละเอียดก็ตาม 
4.2 โครงสร้างไม้จะต้องเป็นชิน้เดียวกนัตลอด ไม่มีการต่อในระหว่างช่วงรับน า้หนกัหรือมิฉะนัน้ต้อง

ตอ่ในลกัษณะท่ีวิศวกรเห็นวา่มัน่คงเหมาะสม 
4.3 การประกอบรอยต่อไม้ ต้องเข้ารอยต่อตามท่ีก าหนดหรือให้เหมาะสมท่ีสุด ถ้ามิได้ระบุไว้เป็น

อย่างอ่ืน รอยตอ่ทัง้หมดจะต้องยดึด้วยตะปท่ีูมีขนาดเหมาะสมและจ านวนเพียงพอส าหรับ BUTT 
JOINT ให้ยดึด้วยตะปโูดยตอกเข้าจากด้านนอก 

4.4 การรักษาเนือ้ไม้ หากมีการระบุให้รักษาเนือ้ไม้ ไม้จะต้องมีระดบัความชืน้ตามท่ีก าหนด ผิวไม้
จะต้องสะอาดปราศจากความชืน้และสิ่งสกปรก การปฏิบตัิงานนีใ้ห้กระท าหลงัจากการไสแต่งไม้
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ให้เข้ารูปหลงัจากนัน้แล้วต้องระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่ผิวไม้ท่ีลงยาแล้ว หากผิวไม้นัน้ถลอก
หรือมีรอยขดูขีด จะต้องลงยาสว่นต าหนิให้ทัว่ 

4.5 เนือ้ไม้สว่นท่ีคาดวา่จะมีปัญหาเก่ียวกบัความชืน้หรืออาจจะเปียกน า้ ให้ทาสี หรือแชลคหรือน า้ยา
ป้องกนัมิให้ยางไม้ซมึออกมาท าความเสียหายให้กบัวสัดสุ่วนข้างเคียงต่อเน่ือง และจะต้องจดัท า
ให้เรียบร้อยเหมาะสมก่อนและระหวา่งการติดตัง้ 

4.6 การทาสีหรือทาน า้มัน หัวตะปูทัง้หมดจะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อยไม้ทัง้หมดจะต้องขัดด้วย
กระดาษทราย อุดรู และรอยแตกทัง้หมดให้เรียบร้อย ก่อนการทาสีหรือทาน า้มันตามท่ีระบุใน
หมวด 7 งานตกแตง่ (งานทาสี) 

4.7 อุปกรณ์โลหะตามท่ีระบุในหมวด 5 อุปกรณ์จะต้องติดตัง้ตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต และ
จะต้องติดตัง้ด้วยความเรียบร้อยแข็งแรงตามมาตรฐานงานช่างท่ีดี 

 ผลงานไม้ต่าง ๆ ท่ีเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องดูแลรักษาให้มีสภาพคุณลกัษณะและคุณภาพดี ตาม
รูปแบบรายการข้อก าหนดตามความต้องการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนกวา่ผู้วา่จ้างรับมอบงาน 
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หมวด 5 
งานโลหะ 

1. ขอบเขตงาน 
   งานในหมวดนี ้รวมถึงงานโลหะท่ีใช้ในงานก่อสร้างยกเว้นเหล็กโครงสร้าง เหล็กเสริมคอนกรีตและ
 อปุกรณ์ (ประต-ูหน้าตา่ง) 
2. วสัดอุปุกรณ์ 
   วสัดุทัง้หมดท่ีก าหนดให้ใช้ส าหรับงานในสญัญานี ้จะต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ
 ตามท่ีมรีายการข้อก าหนดไว้นัน้ๆ และการด าเนินงานตา่งๆ ให้ถือตามท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป 
3. SHOP DRAWING 
   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบ SHOP DRAWING แสดงขนาดรายละเอียดการเช่ือมโลหะ และการติดตัง้ให้
 ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตัิก่อนด าเนินการ 
4. การประกอบและการติดตัง้ 
   งานโลหะต่างๆ ท่ีใช้จะต้องเป็นของใหม่ มีคณุภาพดี ไม่ผุกร่อน เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้อง       
 แข็งแรง ได้แนว ได้ดิ่ง ระดับ มีขนาดและรูปร่างตามท่ีระบุในแบบ ข้อต่อเกลียวจะต้องซ่อนเกลียวมิดชิด            
 ข้อต่อเช่ือมจะต้องแข็งแรงและเช่ือมแบบต่อเน่ือง (เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น) ผิวหน้าของรอยเช่ือมท่ีมองเห็น
 จะต้องตกแตง่ให้เรียบร้อย หลงัจากประกอบตกแต่งเรียบร้อยให้ท าความสะอาดด้วยแปรงให้ทัว่ปราศจากสนิม 
 น า้มนัและวสัดอุื่น ให้ทาสีกนัสนิมรองพืน้ก่อน 1 ครัง้ จงึท าการติดตัง้ได้ ในการติดตัง้งานโลหะท่ีระบใุห้ฝังในเนือ้
 คอนกรีต จะต้องเตรียมงานไว้ก่อนเทคอนกรีตโดยเช่ือมติดกับเหล็กโครงสร้างให้แข็งแรง การติดตัง้งานโลหะ
 จะต้องแข็งแรงเรียบร้อยได้แนว ดิ่ง ระดบั ไม่โก่ง หรือคดงอ หากสีกนัสนิมท่ีทาไว้ช ารุดเสียหายจะต้องซ่อมแซม
 ใหมท่นัที (โลหะสว่นท่ีฝังในคอนกรีตจะต้องไมม่ีสนิม คราบน า้มนัและ ไมท่าสีใดๆ ) 
5. งานฝีมือ 
   งานโลหะ จะต้องใช้ช่างฝีมือดี และปฏิบตัิตามหลกัของงานโลหะและงานเช่ือมโลหะท่ีดี ขอบและมมุของ
 งานโลหะ จะต้องขดัตกแตง่ ลบมมุด้วยเคร่ืองมืออย่างเรียบร้อย 
6. การตกแตง่ 
   เมื่อติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ต้องท าความสะอาดให้ปราศจากสนิม คราบน า้มนั และวสัดุเจือปน และทาทับ
 ด้วยสีน า้มนั ตามรายละเอียดหมวดท่ี 7 งานตกแตง่ (งานทาสี) 
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หมวด 6 
งานผนัง 

1.   การก่ออิฐ  
1.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถึงงานก่อผนงัภายในอาคาร ด้วยอิฐมอญ อิฐมวลเบา งานหล่อเสาเอ็นและ

คานทบัหลงั การเสริมเหล็กในผนังและงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้งานผนังเป็นไปตามรูปแบบ 
และรายละเอียด 

1.2 ข้อก าหนดทัว่ไป 
   1.2.1 เสาเอน็และคานทบัหลงั ผนงัก่ออิฐ 

ก. เสาเอน็ ท่ีมมุผนงัทกุมมุหรือผนงัท่ีหยุดลอย ๆ โดยไม่ติดกบัโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือ
ตรงผนังติดกับวงกบประตู-หน้าต่าง หรือบริเวณต่อของผนังต่างชนิดกันจะต้องมี
เสาเอ็น ขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซ.ม. มีความกว้างเท่ากับผนงัเสา
เอ็น ต้องเสริมด้วยเหล็ก 2 O 9 มม. และมีเหล็กปลอก   O  6 มม. ระยะห่างทุก ๆ 
20 ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลกึลงไปในพืน้และคานด้านบน โดยโผล่เหล็ก
เตรียมไว้ผนังอิฐท่ีกว้างเกินกว่า 3 เมตร ต้องมีเสาเอ็นแบ่งคร่ึงช่วงและสูงตลอด
ความสงูก าแพง 

ข. คานทับหลงั ผนังอิฐท่ีก่อสูงไม่ถึงท้องคานหรือพืน้ ค.ส.ล. หรือผนังท่ีก่อชนวงกบ
หน้าต่าง หรือช่องประตู-หน้าต่าง ท่ีก่อผนงัอิฐด้านบน จะต้องมีคานทบัหลงัขนาด
ของคานทบัหลงัต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นและเหล็กเสริมตามระบุในข้อ 2.1 ผนงัอิฐท่ี
สงูเกินกวา่ 3 เมตร จะต้องมีคานทบัหลงัตรงกลางช่วงเหล็กเสริมคานทบัหลงันีต้้อง
ตอ่เข้าในโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือเสาเอน็ ค.ส.ล. 

  1.3 วสัดตุวัอย่าง ปนูก่อ และ SHOP DRAWING 
1.3.1 วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ตามรูปแบบและรายการก าหนดไว้ในหมวดท่ี 1 ปนูก่อดรูายละเอียดใน
 หมวดงานปนูก่อ 
1.3.2  ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง วสัดอุปุกรณ์ท่ีก าหนดใช้งานก่อผนงัทกุชนิดให้ผู้แทนผู้วา่จ้าง ผู้

ควบคุมงาน ตรวจอนุมตัิก่อนการสัง่ซือ้ ส่งของเข้าบริเวณก่อสร้างและก่อนการใช้ ตาม
ข้อก าหนดรายละเอียดท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป 

1.3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องท า SHOP DRAWING บริเวณการก่อผนงัท่ีส าคญัต่าง ๆเช่น การก่ออิฐยึด
เสาเอ็น คานทับหลงั ค.ส.ล. การก่ออิฐกับธรณีหน้าต่าง ค.ส.ล. และการท าวสัดุแต่งผิว 
เป็นต้น ตามท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นชอบให้เรียบร้อย
ก่อนท่ีจะด าเนินการนัน้ ๆ  

  1.4 ฝีมืองานก่อผนงั ลกัษณะการก่อ 
1.4.1 การก่อผนังต้องได้แนวได้ดิ่ง และระดับ ผนังต้องเรียบและถูกต้องตามรูปแบบผนังท่ีก่อ 

โดยรอยต่อช่องเปิดต่าง ๆ เช่น  DUCT ส าหรับระบบปรับอากาศ หรือไฟฟ้าจะต้อง
เรียบร้อยมีขนาดตามระบใุนรูปแบบ จะต้องมีเอน็หรือทบัหลงัโดยรอบ 

1.4.2 ผนงัท่ีก่อบนพืน้ผิว ค.ส.ล. ผิวหน้าต้องสะอาดและมีผิวขรุขระโดยเตรียมการจดัท า และเท
คอนกรีต ผนงัท่ีก่อรอบอาคาร และภายในห้องน า้ให้เทปนูทรายกว้างเท่าผนงัสงูจากพืน้ผิว 
ค.ส.ล. 10 ซม. ก่อนก่อผนงัเพ่ือกนัน า้ 

1.4.3 การก่อผนังต้องมีรอยต่อโดยรอบแผ่นประมาณ 1 ซม. และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อ
ระหวา่งแผ่นทัง้บน ลา่ง และข้าง 

1.4.4 การก่อผนังในช่องเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนใดส่วน
หนึ่งสูงกว่าส่วนท่ีเหลือเกิน 1.00 เมตร ผนังท่ีก่อใหม่จะต้องอยู่ในท่ีร่ม และต้องไม่ถูก
กระทบกระเทือน หรือรับน า้หนกัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 24 ชัว่โมง 
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1.4.5 ผนงัก่ออิฐท่ีชนเสา ค.ส.ล. หรือเสาเอน็จะต้องย่ืนเหลก็  O 6 มม. X 0.40 ม. ทกุระยะ 0.40 
เมตร ในแนวตัง้ ผิวหน้าของเสา ค.ส.ล. ท่ีก่อผนงัไปชนจะต้องสะอาดและมีผิวขรุขระ โดย
การสกดัผิวปนูออก ก่อนก่อจะต้องรดน า้ผิวหน้าเสา ค.ส.ล. ให้เปียกเสียก่อน 

1.4.6 การก่อผนงัขึน้ชนท้องคานหรือพืน้ ค.ส.ล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10 ซม. เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 วนั เพ่ือให้ปูนก่อแข็งตวัแล้วจึงอดัปูนทรายผสมหินเกล็ด (สดัส่วน 1 :1:2) ใน
ส่วนท่ีเหลือให้เต็ม ก่อนอดัปูนให้เสริมเหล็กและเหล็กปลอก เช่นเดียวกบัคานทับหลงัพืน้
หรือท้องคานส่วนท่ีก่อผนงัชน ต้องโผล่เหล็ก  O  6 มม. x 0.30 ม.  ทุกระยะ 0.60 เมตร 
เพ่ือกนัแตกร้าว 

  1.5 การเก็บรักษา  
   ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาวสัดโุดยเรียงบนพืน้เรียบให้เรียบร้อย และวางซ้อนไมเ่กิน 2.00 เมตร 
  1.6 การระวงัรักษา 

เม่ือก่อผนงัเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดผิวทัง้ 2 ด้าน โดยไม่ให้มีเศษปูนเกาะติด หากมี
ฝนตกหรือหยดุงาน ต้องหาวสัดคุลมุไว้มิให้เกิดความชืน้สะสมในผนงั หากมีส่วนใดช ารุดเสียหาย 
ผู้ รับจ้างต้องจดัการซอ่มแซมใหม ่โดยจะคิดคา่ใช้จ่ายแตป่ระการใดไมไ่ด้ 

2.   ปนูก่อ 
2.1 ขอบเขตงาน 
 งานในสว่นนี ้หมายความถงึ งานปนูก่อทัง้หมด รวมทัง้วสัดแุละสิ่งของท่ีจ าเป็นในการด าเนินงาน

เพ่ือให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบใุนแบบ  
2.2 วสัด ุ

2.2.1 ปนูซีเมนต์ ให้ใช้ปนูซีเมนต์ตราเสือ ตรานกอินทรีย์ หรือตรางเูห่า หรือท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 
2.2.2 ทราย ต้องเป็นทรายน า้จืดท่ีสะอาด คม และแข็ง ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์     8  100% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์     50  15-40% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์    100   1-10% 
2.2.3 น า้ น า้ท่ีใช้ต้องสะอาดปราศจากน า้มนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่าง ๆ ในกรณีท่ีน า้

ในบริเวณก่อสร้างมีคณุภาพไม่ดีพอ ผู้ รับจ้างต้องจดัหาน า้จากท่ีอื่นมาใช้ น า้ท่ีขุ่นจะต้อง
ท าให้ใสและสะอาดเสียก่อน จงึจะน ามาใช้ได้ 

2.3 การเก็บรักษา 
 ปูนซีเมนต์ท่ีน ามาใช้ต้องเก็บรักษาไว้ในอาคารท่ีป้องกันความชืน้และความสกปรกได้ ซีเมนต์ท่ี

บรรจถุงุจะต้องเก็บไว้ในโรงท่ีมีหลงัคาและฝาป้องกนัความเปียกชืน้และมีไม้พืน้รองรับ ยกสงูจาก
พืน้ดินไม่น้อยกว่า 30 ซม. การเก็บรักษาต้องให้มีปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ท าให้งานปูนก่อต้อง
ชะงกั หรือลา่ช้า ไมว่า่กรณีใด ๆ จะต้องแยกวสัดท่ีุรับมาเก็บไว้ท่ีส่งมาแต่ละครัง้ให้เป็นสดัส่วนไม่
ปะปนกนั 

2.4 สว่นผสมของปนูก่อ 
 ปูนท่ีใช้ก่อผนงัอิฐให้ใช้ส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ต่อทราย 4 ส่วน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้

ควบคุมงานเป็นอย่างอื่น การผสมปูนก่อให้ผสมซีเมนต์กับทรายให้เข้ากันดีเสียก่อนจึงเติมน า้
ส่วนผสมของน า้จะต้องไม่ท าให้ปูนก่อเหลวเกินไป การผสมปูนจะต้องผสมด้วยเคร่ืองผสม
คอนกรีต การผสมปนูก่อด้วยมือ อาจจะอนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีท่ีสามารถผสมได้เทียบเท่า ผสม
ด้วยเคร่ืองปนูก่อผสมแล้วนานกวา่ 1 1/2 ชม. ห้ามน ามาใช้โดยเดด็ขาด 

2.5 การด าเนินการและฝีมือ 
 ดรูายละเอียดในหมวดการก่อผนงั หวัข้อฝีมืองานก่อผนงั  
2.6 การระวงัรักษา 
 ดรูายละเอียดในหมวดการก่อผนงั หวัข้อ 1.6 การระวงัรักษา 
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หมวด 7 
งานตกแต่ง 

1.   งานฉาบปนู 
1.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้หมายความถึง งานฉาบปูนผนังก่ออิฐ ผนังค.ส.ล. และงานฉาบปูน โครงสร้าง       

ค.ส.ล. ทัง้ภายนอกและภายใน นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น การฉาบปูนผนังและโครงสร้างให้
ฉาบสว่นท่ีมองเห็นด้วยตาทัง้หมด 

1.2 วสัด ุ
1.2.1 ปนูซีเมนต์ ให้ใช้ปนูซีเมนต์ตราเสือ ตรานกอินทรีย์ หรือตรางเูห่า หรือท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 
1.2.2 ทรายต้องเป็นทรายน า้จืดท่ีสะอาด คม และแข็ง  ปราศจากวัสดุอื่นเจือปน และมี

คณุสมบตัิ ดงันี ้
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์     8 100 % 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์    16 60-90 % 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์    50 10-50 % 
ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์   100 01-10 % 

1.2.3 M.C. (METHYL CELLULOSE) ผงเคมีป้องกนัปนูทรายแห้งเร็ว 
1.2.4 น า้ยาผสมปูนฉาบ เพ่ิมแรงเกาะยึด ป้องกันรอยแตกร้าวหลุดร่อนส าหรับผนังภายนอก

ทัว่ไป และผนงัภายในเฉพาะผนงั ค.ส.ล. 
1.2.5 น า้ส าหรับผสมปนูฉาบให้ใช้น า้สะอาดปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลือ และเศษวสัดตุ่าง ๆ 

น า้ท่ีขุ่นต้องท าให้ใสก่อนจงึจะน ามาใช้ได้ 
  1.3 สว่นผสมของปนูฉาบ 
   1.3.1 ปนูฉาบผนงัภายใน  

สว่นผสม  - ปนูซีเมนต์ 1  สว่น 
  - ทราย           2.5-3 สว่น 
  -    M.C. (METHYL CELLULOSE) น า้หนกั 35-40 กรัม ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ 

   1.3.2 ปนูฉาบผนงัภายนอก 
    ก. ปนูทรายผสมน า้ยาผสมปนูฉาบ 
     สว่นผสม  - ปนูซีเมนต์ 1 สว่น 
       - ทรายละเอียด 1 สว่น 
       - M.C. (METHYL CELLULOSE) น า้หนกั 35-40 กรัม ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ 
       - น า้ยาผสมปนูฉาบ อตัราสว่นตามบริษัทผู้ผลิตก าหนด 
    ข. ปนูทรายชัน้แรก 
     สว่นผสม  - ปนูซีเมนต์  1 สว่น 
       - ทรายหยาบ  2.5 สว่น 
       -    M.C. (METHYL CELLULOSE) น า้หนกั 35-40 กรัม ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ 
        ผสมสว่นผสมนีก้บัน า้ให้ได้ความแข็ง – เหลวพอเหมาะ 
    ค. ปนูทรายชัน้สอง (หรือมากกวา่นัน้) 
     สว่นผสม  - ปนูซีเมนต์  1 สว่น 
       - ทรายหยาบ  3 สว่น 
       -    M.C. (METHYL CELLULOSE) น า้หนกั 35-40 กรัม ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 ถงุ 
        ผสมสว่นผสมนีก้บัน า้ให้ได้ความเหลว (FLOW ประมาณ 180-185 มม.) 
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  1.4 การด าเนินงานและฝีมือ 
1.4.1 การเตรียมผิวพืน้ ผิวอิฐหรือคอนกรีตท่ีจะฉาบปูน ต้องท าความสะอาดด้วยแปรงเหล็กให้

ปราศจากเศษปูนท่ีเกาะและฝุ่ นละออง คราบน า้มนั และวสัดอุื่น ๆ ท่ีจะท าให้การยึดของ
ปนูฉาบเสียไป ผนงัอิฐและผนงัอ่ืนต้องราดน า้ให้ชุ่มทัว่กนัเสียก่อน ก่อนฉาบปนูรองพืน้ 

1.4.2 การผสมปูนฉาบ ให้ผสมปูน และทรายให้เข้ากันดีเสียก่อนด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีต 
นอกจากจะได้รับอนญุาตจากผู้แทนผู้วา่จ้างเป็นอย่างอื่น เมื่อผสมแห้งเข้ากนัดีแล้วจึงเติม
น า้หรือน า้ท่ีผสมน า้ยา ส่วนผสมของน า้จะต้องพอเหมาะกบัการฉาบปูน หรือตามท่ีระยะ
รายละเอียดไว้ 

1.4.3  การฉาบปนู ให้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้:- 
ก. การฉาบปนูผนงัภายใน 
 การฉาบปูนรองพืน้ ต้องท าเฟี้ยมตัง้ระดบั และดิ่งของแนวผนังให้เรียบร้อยก่อน 

ภายหลังเมื่อปูนตัง้เฟี้ยมแห้งดีแล้ว ให้รดน า้ผนังให้ชุ่ม แล้วฉาบปูนรองพืน้ให้มี
ระดบัใกล้เคียงกับท่ีตัง้เฟี้ยมไว้ ก่อนท่ีปูนฉาบรองพืน้จะแข็งตวั ให้ขีดผิวหน้าของ
ปนูรองพืน้ให้มีผิวหน้าขรุขระทัว่กนั ปูนฉาบรองพืน้นีจ้ะต้องรดน า้ให้เปียกอยู่เสมอ
เป็นเวลา 48 ช.ม. และทิง้ไว้แห้งเป็นเวลา 7 วนั จึงท าการฉาบปูนตกแต่งได้ ปูน
ฉาบรองพืน้นีม้ีความหนาประมาณ 10 มม. โดยทัว่ไป 

 ในกรณีท่ีพืน้ผิวท่ีจะฉาบปนูเป็นคอนกรีต หลงัจากท าความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้
ทาสว่นผสมน า้ยาผสมปนูฉาบ 1 สว่นกบัน า้ 2 สว่น (โดยปริมาตร) ท่ีผิวคอนกรีตให้
ทัว่ โดยทาทัง้แนวตัง้และแนวนอนสลบักนั แล้วจงึจะด าเนินการฉาบปนูรองพืน้ได้  

 การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้รดน า้ปูนฉาบรองพืน้ให้เปียกโดยทั่ ว
เสียก่อน จงึฉาบปนูตกแตง่ได้ ปนูฉาบตกแตง่ต้องมีความหนาได้ประมาณ 5 มม.  

 ในกรณีท่ีระบใุห้ปนูฉาบขดัมนั ต้องฉาบปนูตกแตง่ให้ได้ระดบัเสียก่อนจึงท าการขดั
มนั ผิวหน้าปนูฉาบตกแต่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องรดน า้ให้เปียกอยู่ตลอดเวลา
ประมาณ 48 ช.ม. 

ข. การฉาบปนูผนงัภายนอก 
-  ทาส่วนผสมน า้ยาผสมปูนฉาบ 1 ส่วนกับน า้ 2 ส่วน (โดยปริมาตร) คนให้

เข้ากนัดีแล้วใช้แปรง (ส าหรับตีน า้) ทาสว่นผสมนีท่ี้ผิวคอนกรีตให้ทัว่ โดยทา
ทัง้ทางด้านตัง้และแนวสลบัให้ทัว่แล้วทิง้ให้แห้ง ก่อนท่ีจะฉาบปูนทรายผสม
น า้ยาผสมปนูฉาบ 

-  ฉาบปูนทรายผสมน า้ยา ส่วนผสมตามท่ีระบุในหมวด 7 ข้อ 1.3.2 ด้วย
เกรียงเหลก็ กดเกรียงแรง ๆ ฉาบบาง ๆ เพียง 2-3 มม. เสร็จแล้วด าเนินการ
ขัน้ตอ่ไปทนัที โดยไมป่ลอ่ยให้ปนูทรายผสมน า้ยาชัน้นีแ้ข็งตวั 

- ฉาบปูนทรายชัน้แรก ส่วนผสมตามท่ีระบุในหมวด 7 ข้อ 1.3.2 ข. ทับปูน
ทรายผสมน า้ยาผสมปูนฉาบ ใช้เกรียงเหล็กกดแรง ๆ เวลาฉาบความหนา
ของปูนทรายชัน้แรกไม่เกิน 6 มม. เมื่อฉาบเสร็จแล้วท ารอยหวีทิง้ไว้ 14 วนั 
ก่อนฉาบปูนชัน้ต่อไป บ่มน า้ท่ีปูนชัน้แรกนี ้2-3 ครัง้ เพ่ือป้องกนัการ DRY-
OUT และเพ่ิมความแข็งของปนูฉาบ 

- ฉาบปูนทรายชัน้สองหรือมากกว่านัน้ เพ่ือให้ได้แนวและระดับของผนัง 
ส่วนผสมตามท่ีระบุในหมวด 7 ข้อ 1.3.2 ฉาบด้วยเกรียงเหล็กกดแรง ๆ 
ความหนาของปูน-ทรายแต่ละชัน้ไม่เกิน 6 มม. ทิง้ไว้ 3-4 วนั ก่อนฉาบปูน
ชัน้ตอ่ไป ก าหนดให้บ่มน า้ท่ีผิวปนูฉาบ      วนัละ 2 ครัง้ (เช้า-เย็น) 
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- รอยต่อผนังอิฐกบัโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ป้องกันการแตกร้าวโดยใช้ตะแกรง
ลวดขนาด ¾” x ¾” กว้างประมาณ 30 ซ.ม. ยึดติดกบัรอยต่อแล้วจึงท าการ
ฉาบปนูตามขัน้ตอนท่ีระบไุว้ได้ 

ค. ผิวของปูนฉาบท่ีแตกร้าว และผิวปูนท่ีไม่จับผนังจากฉาบปูนท่ีแล้ว จะต้องท าการ
ซอ่มแซมใหม ่โดยสกดัปนูฉาบออกไมต่ ่ากวา่ 10 ซ.ม. ส าหรับรอยแตกร้าวท าความ
สะอาดแล้วฉาบปนูตามข้องานฉาบปนูระบไุว้ข้างต้น (หมวด 7 ข้อ 1.4.3) 

1.4.4 การท าความสะอาดและดแูลรักษา  
-  ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาด กวาดเก็บเศษปูนฉาบท่ีเปื้อนบนพืน้ให้เรียบร้อย 

ภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละครัง้ แต่ละวนั หากมีเศษปูนฉาบเกาะติดท่ีผิวปูน
ฉาบแตง่ไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องทิง้ให้ผิวปนูฉาบแห้งเสียก่อน จงึจะขดัแตง่ออกได้ 

-  ผู้ รับจ้างจะต้องดูแลรักษาให้ผิวปูนฉาบอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดระยะเวลา
จนกว่าผู้ ว่าจ้างจะรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากผิวปูนฉาบมีการช ารุดแตกร้าว 
เว้าแหว่ง เสียหาย (รวมทัง้ผิวปูนฉาบท่ีทาสีไว้เรียบร้อยแล้ว) ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไข 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามวิธีการฉาบปูนท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยไม่คิด
มลูคา่หรือมีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ  

 
2.   งานฉาบปนูอิฐมวลเบา 

2.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้หมายความถึง งานฉาบปูนผนงัก่ออิฐมวลเบา นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น การ

ฉาบปนูผนงัให้ฉาบสว่นท่ีมองเห็นด้วยตาทัง้หมด 
2.2 วสัด ุ

2.2.1 ปนูฉาบอิฐมวลเบา ตรา Q-CON ตราเสือคู ่หรือท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 
2.2.2 น า้ส าหรับผสมปนูฉาบให้ใช้น า้สะอาดปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลือ และเศษวสัดตุ่าง ๆ 

น า้ท่ีขุ่นต้องท าให้ใสก่อนจงึจะน ามาใช้ได้ 
  2.3 การด าเนินงานและฝีมือ 

2.4.1 การเตรียมผนังก่อนท่ีจะฉาบปูน ต้องท าความสะอาดด้วยแปรงตีน า้หรือไม้กวาดให้
ปราศจากเศษปนูและฝุ่ นละออง คราบน า้มนั และวสัดอุื่น ๆ ท่ีจะท าให้การยึดของปูนฉาบ
เสียไป หากมีรอยแตกบ่ินของผนงัให้อดุซอ่มด้วยปนูซอ่มเสียก่อน โดยผสมเศษผงคอนกรีต
มวลเบาจากการตดัเข้ากบัปูนก่อ คนให้เข้ากนักบัน า้ แล้วน าไปป้ายอดุจุดท่ีต้องซ่อม แล้ว
ทัง้ไว้ให้แห้งก่อนท่ีจะท าการฉาบ  ราดน า้ท่ีผนังก่อนฉาบให้ชุ่ม ประมาณ 2 ครัง้ 
เช่นเดียวกบัผนงัก่อทัว่ไป อให้ผิวผนงัดดูซบัน า้จนแห้งเลก็น้อย จงึเร่ิมลงมือฉาบ 

2.4.2 การฉาบปนู  
  ความหนาปนูฉาบ 0.5 – 1.0 ซม. ให้ท าการฉาบเป็น 2 ชัน้ ชัน้ละประมาณ คร่ึงหนึง่

ของความหนาทัง้หมด เม่ือฉาบชัน้แรก แล้วทิง้ไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอย
แตกเป็นปกติจากการหดตวัของปนู  

  ปูนท่ีฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะท าให้เกินรอยย้อยตวัของปูน และ
เป็นสาเหตขุองการแตกร้าว ฉาบปูนชัน้ท่ีสองให้ได้ความหนาท่ีต้องการปาดหน้าให้เรียบ
แล้วทิง้ไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมาก ๆ ตีน า้ด้วยแปรงให้ทั่ว พอดีกับการป่ันหน้า กดเกรียง
แรง ๆ แล้วขดัผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง  

  การฉาบปนูหนากว่า 2 ซม. ต้องแบ่งฉาบเป็นชัน้ ๆ ละประมาณ 1 - 2 ซม. และติด
ลวดตาข่ายระหวา่งชัน้ปนูเพ่ือป้องกนัการแตกร้าวในกรณีหนากวา่ 4 ซม. 
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2.4.3 การท าความสะอาดและดแูลรักษา  
-  ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาด กวาดเก็บเศษปูนฉาบท่ีเปื้อนบนพืน้ให้เรียบร้อย 

ภายหลังจากการฉาบปูนแต่ละครัง้ แต่ละวนั หากมีเศษปูนฉาบเกาะติดท่ีผิ วปูน
ฉาบแตง่ไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องทิง้ให้ผิวปนูฉาบแห้งเสียก่อน จงึจะขดัแตง่ออกได้ 

-  ผู้ รับจ้างจะต้องดูแลรักษาให้ผิวปูนฉาบอยู่ในสภาพเรียบร้อย ตลอดระยะเวลา
จนกว่าผู้ ว่าจ้างจะรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากผิวปูนฉาบมีการช ารุดแตกร้าว 
เว้าแหว่ง เสียหาย (รวมทัง้ผิวปูนฉาบท่ีทาสีไว้เรียบร้อยแล้ว) ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไข 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามวิธีการฉาบปูนท่ีระบุไว้ข้างต้น โดยไม่คิด
มลูคา่หรือมีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ 

 
3.   กระเบือ้งเซรามิค 

3.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถงึการปูพืน้กระเบือ้งเซรามิค การบุผนงักระเบือ้งเซรามิค และการปูกระเบือ้ง

เซรามิคในสว่นอื่น ๆ เพ่ือให้งานก่อสร้างนัน้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบรายการ 
 3.2 วสัด ุ
 กระเบือ้งเซรามิคและอปุกรณ์ประกอบยึดกระเบือ้ง ให้ใช้ตามท่ีระบุไว้ในรูปแบบรายการ หมวดท่ี 

1 และวิธีการปกูระเบือ้งเซรามิคข้างลา่งนี ้โดยเป็นวสัดท่ีุได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย 
และผลิตโดยผู้ผลิตท่ีมีผลงานเป็นท่ีนิยมและนบัถือทัว่ไป  

3.3 ตวัอย่างและ SHOP DRAWING 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างกระเบือ้งเซรามิค วัสดุประกอบการยึด ยาแนวกระเบือ้งต่าง ๆ 

รวมทัง้จดัท า SHOP DRAWING การปู การบุกระเบือ้งฯ (ตามท่ีจ าเป็น) ดงัระบุไว้ในหมวดท่ี 2 
บททัว่ไป ให้สถาปนิกพิจารณาเห็นชอบให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการ 

3.4 การป ูการบกุระเบือ้งเซรามิค 
3.4.1 ผู้ รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญในการปูกระเบือ้งโดยเฉพาะมาท าการปูและบุ

กระเบือ้งฯ ด้วยมาตรฐานงานช่างท่ีดี 
3.4.2 การปูกระเบือ้งเซรามิคในอาคาร จะต้องปรับผิวพืน้ให้ได้ระดบัเรียบสม ่าเสมอ หรือเอียง

ลาดตามแบบท่ีก าหนดให้ และต้องท าผิวคอนกรีต หรือผนังอิฐให้ขรุขระก่อน แล้วจึงท า
ความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเทคอนกรีต และหรือฉาบปูนทรายรองรับกระเบือ้ง  
จะต้องรดน า้ให้ทัว่ไมต่ ่ากวา่ 48 ช.ม.  

  การเทปูนทรายรองพืน้ต้องใช้ปูนทรายท่ีไม่เหลวจนเกินไป และต้องเทไม่มากเกิน
กว่าท่ีจะปูกระเบือ้งได้ทันภายใน  1 ช.ม. การปูต้องได้แนว  ได้ระดับกับอาคาร ระยะ
สม ่าเสมอกันโดยตลอดรวมทัง้ต้องกดกระเบือ้งให้ติดแน่นกบัปูนทรายท่ีรองพืน้ หากเป็น
โพรงจะต้องท าการรือ้ถอนออกและท าการปูใหม่ กระเบือ้งท่ีชนกบัผนงัฝาครอบท่ีระบาย
น า้ ขอบหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องตดัให้เรียบร้อยสม ่าเสมอ พืน้ท่ีปูกระเบือ้งแล้วจะต้อง
ทิง้ให้แห้งโดยไมถ่กูกระทบกระเทือน หรือรับน า้หนกัเป็นเวลา 48 ช.ม. จึงท าความสะอาด
และอดุรอยตอ่ของกระเบือ้งด้วยวสัดยุาแนว ตามท่ีสถาปนิกก าหนด 

3.4.3 การบกุระเบือ้งเซรามิคภายนอกอาคาร  
ก. ฉาบปูนทรายผสมน า้ยาผสมปูนฉาบผนงัคอนกรีต คอนกรีตบล็อค ผนงัก่ออิฐเพ่ือ

เตรียมบนผิวส าหรับปูกระเบือ้ง ดรูายละเอียดท่ีระบุในหมวด 7 ข้อ 1.4.3  ข. (การ
ฉาบปนูภายนอกอาคาร) 

ข.  ใช้น า้ยาผสมปนูฉาบ ในการปกูระเบือ้ง 
 การปกูระเบือ้งจะเร่ิมท างานได้ หลงัจากการฉาบปนู-ทราย ปรับระดบัเรียบร้อยแล้ว

ไมต่ ่ากวา่ 14 วนั ตามกรรมวิธี ดงันี ้
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 - ท าความสะอาดผิวปนู-ทราย ด้วยน า้พร้อมทัง้แปรงแข็ง ๆ ขดั 
 - ผสมน า้ยาผสมปนูฉาบ 1 สว่นกบัน า้ 2 สว่น แล้วทาหรือพ่นบนผิวปูน-ทราย 
  ให้ทัว่ถงึทัง้แนวตัง้และแนวนอน ทิง้ไว้ให้แห้ง 
 - ฉาบปนูทรายผสมน า้ยา 
  สว่นผสม  - ปนูซีเมนต์ (ปอร์ตแลนด์) 1 สว่น 
     - ทราย (ผ่านตะแกรง 2 มม.)          1 สว่น 

-    M.C. (METHYL CELLULOSE)  70-80 สว่น ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 
ถงุ น า้ยาผสมปนูฉาบ 1 สว่น กบัน า้ 4 ส่วน คนให้เข้ากนัดีน า
สารละลายนีไ้ปผสมกับส่วนผสมท่ีเตรียมไว้แทนน า้ให้ได้
ความแข็งเหลวพอเหมาะ ฉาบปนูทราย น า้ยานีบ้นผิวฉาบท่ีปู
กระเบือ้งและหลงักระเบือ้งให้เตม็แผ่น ทาบาง ๆ ประมาณ 2-
3 มม. แล้วติดกระเบือ้งตามวิธีทัว่ ๆ ไป อย่าให้กระเบือ้งขยบั
หรือมีแรงสัน่สะเทือน ก่อนท่ีปนูทรายผสมน า้ยานีจ้ะแข็งตวั 

 -  การยาแนวกระเบือ้ง ท าหลงัจากปกูระเบือ้งแล้วทิง้ไว้อย่างน้อยหนึง่อาทิตย์ 
  สว่นผสม  - ปนูซีเมนต์ (ปอร์ตแลนด์) 1 สว่น 
     - ทราย (ผ่านตะแกรง 1.2 มม.)          1.5 สว่น 

-    M.C. (METHYL CELLULOSE)  35-40 สว่น ตอ่ปนูซีเมนต์ 1 
ถุง ผสมน า้ให้พอท างานได้ ยาแนวกระเบือ้ง และควรบ่มน า้
อย่างน้อย 2 ครัง้ 

 - ก าหนดให้มี EXPANSION JOINT ทกุระยะประมาณ 3-5 เมตร (หรือตามท่ี 
  ระบใุนแบบ) แล้วอดุด้วย NON SHRINGE MATERIAL ให้แน่นเตม็เรียงได้ 
  ระดบั สีคล้ายคลงักบัสีกระเบือ้งฯ ตามท่ีสถาปนิกจะเห็นสมควร 

3.5 การท าความสะอาดและดแูลรักษา 
 เมื่อปูกระเบือ้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดผิวกระเบือ้งด้วยฟองน า้ชุบน า้พอหมาด ๆ 

ทนัทีและระวงัรักษาพืน้ผิวไมใ่ห้เป็นรอยขดูขีดเสียหายได้ และให้ตกแต่งผิวโดยล้างด้วยน า้ยาล้าง
พืน้ และขดัให้ทัว่ด้วยขีผ้ึง้ 2 ครัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษางานกระเบือ้งฯท่ีจดัท าไว้เสร็จเรียบร้อย
ให้อยู่ในสภาพลกัษณะคณุภาพตามรายการข้อก าหนด อย่างเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
จนกวา่ผู้วา่จ้างรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากพืน้ ผนงัหรือสว่นใดไมต่รงตามแบบ และรายการ
ก่อสร้างหรือมีต าหนิเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ก่อนรับมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนให้ใหม ่โดยไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
4.   งานกระเบือ้งแกรนิตโต้ 
  4.1  ขอบเขตงาน  

งานในหมวดนี  ้ รวมถึงการปูพืน้กระเบือ้งแกรนิตโต้ การบุผนังกระเบือ้งแกรนิตโต้ และการปู
กระเบือ้งแกรนิตโต้ในสว่นอื่น ๆ เพ่ือให้งานก่อสร้างนัน้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบรายการ  

  4.2  วสัด ุ 
 กระเบือ้งแกรนิตโต้และอปุกรณ์ประกอบยดึกระเบือ้ง ให้ใช้ตามท่ีระบุไว้ในรูปแบบรายการ หมวด

ท่ี 1 และวิธีการปกูระเบือ้งแกรนิตโต้ข้างลา่งนี ้โดยเป็นวสัดท่ีุได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม
ไทย และผลิตโดยผู้ผลิตท่ีมีผลงานแพร่หลายเป็นท่ีนิยมและนบัถือทัว่ไป  

  4.3  ตวัอย่างและ SHOP DRAWING  
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างกระเบือ้งแกรนิตโต้ วสัดปุระกอบการยึด ยาแนวกระเบือ้งต่าง ๆ 
รวมทัง้จดัทา SHOP DRAWING การปู การบุกระเบือ้งฯ (ตามท่ีจ าเป็น) ดงัระบุไว้ในหมวดท่ี 2 
บททัว่ไป ให้สถาปนิกพิจารณาเห็นชอบให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการ  
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  4.4  การป ูการบกุระเบือ้งแกรนิตโต้  
4.4.1  ผู้ รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือท่ีมีความช านาญในการปูกระเบือ้งโดยเฉพาะมาท าการปูและบุ

กระเบือ้งฯ ด้วยมาตรฐานงานช่างท่ีดี 
4.4.2  การปูพืน้กระเบือ้งแกรนิตโต้ ภายใน-ภายนอกอาคาร จะต้องปรับผิวพืน้ให้ได้ระดบัเรียบ

สม ่าเสมอ หรือเอียงลาดตามแบบท่ีก าหนดให้ และต้องท าผิวคอนกรีต หรือผนังอิฐให้
ขรุขระก่อน แล้วจงึท าความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะเทคอนกรีต และหรือฉาบปูนทราย
รองรับกระเบือ้ง จะต้องรดน า้ให้ทัว่ไม่ต ่ากว่า 48 ช.ม. การเทปูนทรายรองพืน้ต้องใช้ปูน
ทรายท่ีไม่เหลวจนเกินไป และต้องเทไม่มากเกินกว่าท่ีจะปูกระเบือ้งได้ทนัภายใน 1 ช.ม. 
การปูต้องได้แนวได้ระดบักบัอาคาร ระยะสม ่าเสมอกนัโดยตลอดรวมทัง้ต้องกดกระเบือ้ง
ให้ติดแน่นกบัปนูทรายท่ีรองพืน้ หากเป็นโพรงจะต้องท าการรือ้ถอนออกและท าการปูใหม ่
กระเบือ้งท่ีชนกบัผนงัฝาครอบท่ีระบายน า้ ขอบหรืออปุกรณ์ต่าง ๆ จะต้องตดัให้เรียบร้อย
สม ่าเสมอ พืน้ท่ีปกูระเบือ้งแล้วจะต้องทิง้ให้แห้งโดยไมถ่กูกระทบกระเทือน หรือรับน า้หนกั
เป็นเวลา 48 ช.ม. จึงท าความสะอาดและอดุรอยต่อของกระเบือ้งด้วยวสัดยุาแนว ตามท่ี
สถาปนิกก าหนดให้เรียบร้อย 

  4.5  การท าความสะอาดและดแูลรักษา  
เมื่อปูกระเบือ้งเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าความสะอาดผิวกระเบือ้งด้วยฟองน า้ชุบน า้พอหมาด ๆ 
ทนัทีและระวงัรักษาพืน้ผิวไมใ่ห้เห็นเป็นรอยขดูขีดเสียหายได้ และให้ตกแต่งผิวโดยล้างด้วยน า้ยา
ล้างพืน้ และขดัให้ทัว่ด้วยขีผ้ึง้ 2 ครัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษา งานกระเบือ้งฯท่ีจดัท าไว้เสร็จ
เรียบร้อยให้อยู่ในสภาพลกัษณะคณุภาพ ตามรายการข้อก าหนดอย่างเรียบร้อยตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง จนกว่าผู้ว่าจ้างจะรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากพืน้ ผนงัหรือส่วนใดไม่ตรงตามแบบ 
และรายการก่อสร้างหรือมีต าหนิเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ก่อนรับมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องท าการ
ซอ่มแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

5.   งานไม้เทียม 
5.1 ขอบเขตงาน 
 งานในสว่นนี ้หมายความถงึงานพืน้  ผนงั และสว่นอื่นๆ เพ่ือใหง้านก่อสรา้งน้ันเป็นไปตามท่ีระบุ

ในแบบรายการ 
5.2 วสัด ุ 
 วสัดไุม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์  ใช้งานง่ายเหมือนไม้ธรรมชาติ ทนทาน ปลวกไม่กิน ไม่ติดไฟ  
5.3 ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องส่งตวัอย่างไม้เทียม อปุกรณ์ติดตัง้ และ SHOP DRAWING แสดงการติดตัง้ตาม

ความจ าเป็นของงาน ตามท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บททั่วไป ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตัิก่อน
ด าเนินการ 

5.4 การติดตัง้ 
6.4.1 ไม้เทียม ให้ติดตัง้โดยช่างท่ีมีความช านาญทางด้านนีโ้ดยเฉพาะ และจะต้องปฏิบัติตาม

ค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตทกุประการ 
6.4.2 จดุใดท่ีมีการยดึแผ่นไม้เทียมด้วยสกรูตามมาตรฐานผู้ผลิต  ผู้ รับจ้างจะต้องท าการโป๊วปิด

หวัสกรูให้เรียบเนียนเป็นผิวเดียวกนักบัเนือ้ไม้เทียม 
                    5.5 การท าความสะอาดและดแูลรักษา 

 เม่ือท าการบผุนงัหรือปพืูน้แล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัผิวของไม้เทียมโดยการปูไม้อดัหรือ
กระดาษแข็งให้ทัว่บริเวณจนกวา่จะถงึวนัสง่งาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องดูแลรักษางานติดตัง้ ไม้เทียมท่ีจัดท าไว้เสร็จเรียบร้อยให้อยู่ในสภาพ 
ลกัษณะ คณุภาพตามรายการข้อก าหนด อย่างเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนผู้ว่าจ้างรับ
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มอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากพืน้ ผนงั  หรือส่วนใดท่ีจดัท าไปแล้วมีคณุภาพไม่ดีหรือไม่ตรงตาม
แบบ และรายการก่อสร้างหรือมีต าหนิเสียหายใด ๆ เกิดขึน้ก่อนรับมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องท า
การซอ่มแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม ่โดยไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

6.  งานทาสี 
6.1 ขอบเขตงาน 
  งานในหมวดนี ้รวมถึงการทาสีรองพืน้ สีกันสนิม สีน า้มันทาไม้ ทาโลหะ ทาผนัง สี

พลาสติก          สีอีพ็อกซี่ การทาน า้มนัวานิช ทาซิลิโคน และงานประกอบอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นเก่ียวกบั
งานทาสี เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบและรายการ 

  การทาสีให้ทาสีผนัง เพดาน โครงสร้างท่ีมองเห็นด้วยตา งานโครงเหล็กทัง้หมด งานไม้
ทัง้หมดท่ีมองเห็นด้วยตาหรือในส่วนท่ีผู้แทนผู้ว่าจ้าง สถาปนิก ผู้ควบคมุงานเห็นจ าเป็นต้องทาสี 
ด้วยรายการข้อก าหนดนัน้ ๆ  

6.2 ข้อก าหนดทัว่ไป 
  ผู้ รับจ้าง จะต้องส่งแคตตาล็อคสีให้สถาปนิกพิจารณาเลือกใช้  และจดัท าตวัอย่างสีจริงท่ี

จะใช้ทาหรือพ่นกบัวสัดท่ีุมีผิวเหมือนผิวบริเวณจริงของอาคารสิ่งปลกูสร้าง ในขนาดประมาณ 30 
x 30 ซ.ม. เป็นอย่างน้อย    ให้สถาปนิกตรวจเห็นชอบก่อนน าไปใช้งาน ผู้ รับจ้างจะต้องทดลอง
ทาสีบนผิวจริงในบริเวณจ ากดัตามความเห็นชอบของสถาปนิก เพ่ือการพิจารณาครัง้สดุท้ายก่อน
ท างานให้เสร็จสมบูรณ์ หากมีการเปลี่ยนย่ีห้อสีจากท่ีก าหนดไว้จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สถาปนิก สถาปนิกจะไม่ยอมรับงานสีท่ีเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากในแผ่นสีตวัอย่างท่ีตรวจ
รับรองแล้ว และห้ามน าสีชนิดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้เข้าภายในบริเวณก่อสร้าง 

  ผู้ ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะส่งผู้ แทนตรวจสอบคุณภาพสีได้ตลอดเวลา สีท่ีน ามาใช้จะต้อง
บรรจใุนกระป๋องหรือภาชนะ ซึง่ออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ภาชนะท่ีใส่สีจะต้องเรียบร้อยไม่
ช ารุด มีช่ือบริษัทผู้ ผลิต  ย่ีห้อ และหมายเลขต่าง ๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์ เนือ้สีจะต้องเป็นมวล
เดียวกนัไมแ่ยกตวั มีคณุภาพการใช้งานได้ดี เม่ือใช้เกรียงปาดจะต้องได้เนือ้สีเรียบสม ่าเสมอ 

6.3 วสัด ุ 
 สีที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้ใช้ตามรายการท่ีระบใุนหมวดงานท่ี 1 
6.4 การเตรียมผิวท่ีจะทาสี 

6.4.1 ผิวปูนฉาบ ผิวก่อนทาสีต้องแห้งอย่างสมบูรณ์เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วนั แล้วจึงท าการ
ขจดัคราบสิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมดสิน้โดยวิธีการขูดเศษปูน ขดัผิวให้เรียบล้างคราบ
น า้มนัออกโดยสารเคมีท่ีเหมาะสม ทิง้ไว้ให้แห้งสนิทก่อนทาสี 

6.4.2 ผิวคอนกรีตเปลือย พืน้ผิวคอนกรีตก่อนทาสีปลอ่ยให้แห้งอย่างสมบรูณ์เป็นเวลาอย่างน้อย 
30 วนั บริเวณท่ีเป็นรูพรุนมากให้ใช้ซ่อมตกแต่งด้วยกาวอีพ็อกซี่ แล้วจึงท าการขจดัคราบ
สิ่งสกปรกตา่ง ๆ ออกให้หมดสิน้โดยการขูดเศษปูนออกให้หมด ขดัผิวคอนกรีตด้วยเคร่ือง
ขดัชนิดเคร่ืองมือ และล้างคราบน า้มนัออกโดยสารละลายเคมีท่ีเหมาะสม 

6.4.3 ผิวคอนกรีต ปูนฉาบ เฉพาะพืน้ท่ีเคลือบสีอีพ็อกซี่ ทิง้ผิวให้แห้งอย่างสมบูรณ์เป็นเวลา
อย่างน้อย 30 วนั ขูดเศษปูน กวาดฝุ่ นออก เอากรดเกลือมีความเข้มข้น 10 -20% สาดไป
ให้ทั่ว ทิง้ไว้ประมาณ 15 นาที ฉีดน า้ล้างขจดัคราบเกลือออกให้หมดสิน้ไม่ต ่ากว่า 3 ครัง้ 
ในการฉีดน า้ล้างกรดเกลือให้ขดัผิวตลอดเวลาไลเ่ศษปนู และสิ่งสกปรกท่ียงัหลงเหลือออก
ทิง้ผิวให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 วนั ก่อนทาสี ก่อนลงมือทาสีต้องท าความสะอาดโดยการ
กวาดคราบฝุ่ นละอองและเศษสิ่งสกปรกอื่นออกทกุครัง้ 

6.4.4 การเตรียมผิวไม้ ไม้จะต้องแห้งสนิทก่อนทาสี ซ่อมอดุรูต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แล้วจึงท าการ
ขดัด้วยกระดาษทราย หรือเคร่ืองมือกล ขดัผิวปัดฝุ่ นตา่ง ๆ ออกให้หมดก่อนทาสี 
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6.4.5 การเตรียมผิวเหล็ก เหล็กก่อนท่ีจะเตรียมผิวก่อนทาสี ควรทิง้ให้คราบมิลสเกลบริเวณท่ี มี
คราบน า้มนัให้ใช้สารละลายเคมีท่ีเหมาะสม เช็ดให้สะอาด แล้วจึงท าการขดับริเวณท่ีเป็น
สนิมด้วยเคร่ืองมือกล ขดัผิวและปัดฝุ่ นตา่ง ๆ ออกให้หมดสิน้โดยวิธีการท่ีเหมาะสม 

  6.5 การป้องกนัรักษางานในบริเวณใกล้เคียง 
 ผู้ รับจ้างต้องจัดการป้องกันงานอื่น ๆ ในบริเวณให้ปลอดภัยจากการเสียหายช ารุดหรือเปรอะ

เปือ้นจากวสัด ุเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทาสี 
6.6 กรรมวิธีในการทาสี 

6.6.1 การทาสีทัง้หมด ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตทุกประการและให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้ควบคมุงานและสถาปนิก 

6.6.2 อตัราการใช้สีปริมาณการใช้สีจะต้องไม่เกินอตัราเฉลี่ยท่ีบริษัทผู้ผลิตก าหนดไว้ให้ส าหรับ
ผิวท่ีจะทาแตล่ะชนิดความหนาของแผ่นสีท่ีแห้งแล้วแต่ละชัน้ต้องไม่น้อยกว่าบริษัทผู้ผลิต
ได้ก าหนดไว้การผสมสีให้เจือจางจะต้องท าตามวิธีท่ีบริษัทผู้ผลิตได้ก าหนดไว้ 

6.6.3 ระยะเวลาท่ีสีแห้ง จะต้องให้สีที่ทาแตล่ะชัน้แห้งสนิทก่อนจะทาสีชัน้ตอ่ไป โดยมีระยะเวลา
ท่ีสัน้ท่ีสดุ ตามค ารับรองของบริษัทผู้ผลิต 

6.6.4 สภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการทาสี ห้ามทาสีในขณะท่ีมีความชืน้สงูและห้ามทาสีในบริเวณ
ท่ีมีฝุ่ นละอองฟุ้ งกระจาย เพราะอาจเกาะจบัท าให้สีไมเ่กาะจบัดีเท่าท่ีควรและท าให้ผิวเสีย 

6.6.5 ขอบของสีท่ีต่อกบัวสัดอุื่นหรือสีอื่นจะต้องเรียบคมและไม่ซ้อนทบักนั งานท่ีต้องใส่กระจก
ให้ทาสีรองพืน้ และทาสีทบัหน้าอย่างสม ่าเสมอทัว่ถ้วนเรียบร้อย อย่างน้อย 1 ครัง้ ก่อนใส่
กระจก บานประตจูะต้องทาสีขอบลา่งของประตใูห้ทัว่ถงึเรียบร้อยก่อนติดตัง้ 

  6.7 งานฝีมือ  
6.7.1 งานทาสีทัง้หมด จะต้องกระท าโดยช่างฝีมือดีส าหรับทาสี โดยเฉพาะสีท่ีทาเสร็จเรียบร้อย 

จะต้องเรียบ ไม่เห็นรอยแปรง และจะต้องมีสีสม ่าเสมอกันทัง้หมด ไม่มีรอยพอง ซีดจาง 
ดา่งดวง หรือลอก 

6.7.2 หากสีที่ทาไว้ไมเ่รียบร้อย จะต้องขดัออก ท าความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วทาสีทบัใหม่ตาม
กรรมวิธีของผู้ ผลิตสี และท่ีสถาปนิกเห็นสมควรให้ทาสีซ า้ทัง้ผืน ห้ามทาเฉพาะจุดท่ีไม่
เรียบร้อย 

  6.8 การท าความสะอาด การดแูลรักษา 
ผู้ รับจ้าง จะต้องเช็ดล้างสีท่ีเปือ้นอยู่บนผิวกระจก อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้เรียบร้อยโดยไม่ท าให้เกิดรอย
ต าหนิแก่ผิวสิ่งของนัน้ ๆ ต้องดูแลรักษางานทาสีในส่วนต่าง ๆ  ให้มีสภาพลักษณะคุณภาพ
เรียบร้อยตามข้อก าหนดความต้องการโดยครบถ้วนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนผู้ว่าจ้างรับ
มอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว และตามท่ีระบุไว้ในการส่ง-รับมอบงาน หมวดท่ี 2 บททั่วไป หากมี
ข้อเสียหาย ช ารุดบกพร่องประการใดเก่ียวกบังานสีในส่วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้างอาคารสิ่งปลกู
สร้างตามสญัญา ระยะเวลาก่อนการส่ง-รับมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซม ท าสีให้ใหม่ตาม
วิธีการดงักลา่วไว้ข้างต้นโดยครบถ้วน ปราศจากการคิดมลูคา่เพ่ิมหรือมีข้อแม้เรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

 
7.  งานพืน้คอนกรีตผิวเรียบและขดัมนัเรียบเดินเส้น PVC 

การท าพืน้ ค.ส.ล. ผิวเรียบและผิวขดัมนัเรียบ ให้ผู้ รับจ้างกระท าพร้อมๆกบัการเทคอนกรีตพืน้ โดยตัง้เส้น 
พีวีซี (ระบสุีและขนาดภายหลงั โดยสถาปนิก) เทคอนกรีตให้ได้ระดบั และตามความลาดเอียงตามท่ีก าหนดใน
แบบ และในขณะท่ีเทพืน้คอนกรีตยงัไม่แข็งตวั ผิวยงัหมาดๆอยู่ ให้โรยผงซีเมนต์ทบัหน้าให้ทั่ว แล้วขัดผิวด้วย
เกรียงเหล็กแต่งระดบัให้เข้ากบัเส้นพีวีซี ท่ีตัง้ไว้ จนผิวมนัและเรียบโดยทัว่กัน ส่วนผิวเรียบให้ขดัด้วยเกรียงไม้
ธรรมดาให้เรียบ ห้ามผู้ รับจ้างท าการเทคอนกรีต แล้วจึงมาท าการขวัผิวมนัหรือผิวเรียบในภายหลงัเป็นอนัขาด 
เม่ือการขดัผิวมนัหรือผิวเรียบแล้ว ประมาณ 24 ชม. ให้ท าการบ่มพืน้ด้วยการใช้ผ้ากระสอบชุบน า้คลมุให้ทัว่พืน้
หรือใช้ดินเหนียวก่อขอบแล้วขงัน า้ไว้ การบ่มจะต้องบ่มตลอดเวลา 7 วนั 
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8.  งานพืน้คอนกรีตผิวหยาบ 

การท าผิวหยาบผู้ รับจ้างจะต้องกระท าพร้อมๆกบัการเทพืน้ ค.ส.ล. ในขณะท่ีผู้ รับจ้าง ท าการเทคอนกรีต
พืน้แล้วยงัหมาดๆ อยู่ ให้โรยด้วยปนูหยาบอตัราสว่น 1:2 ทบัหน้าทัว่พืน้คอนกรีต แบ่งแนวพืน้ขนาดกว้าง 1 ซม. 
ลกึ 1 ซม. ตามแบบและปรับระดบัความลาดเอียงตามท่ีก าหนดในแบบ ห้ามผู้ รับจ้างแยกท างานเทพืน้คอนกรีต
ก่อนแล้วท าผิวหยาบในวนัหน้า เพราะจะเกิดการแตกร้าวได้ในภายหลงั และจะต้องท าการบ่มพืน้ทนัทีภายหลงั
จากท่ีเทคอนกรีตและท าผิวหยาบแล้ว 24 ชม. โดยการใช้กระสอบชุบน า้คลมุ หรือกัน้ขอบดินขงัน า้ให้ความชุ่ม
ชืน้อยู่ตลอดเวลา 7 วนั 

 
9.  งานฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ดภายในอาคาร 
  9.1 ขอบเขตงาน 

งานในหมวดนี ้หมายถึง งานฝ้าเพดาน ท่ีประกอบจากโรงงานหรือประกอบติดตัง้ในสถานท่ี
ก่อสร้างและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานก่อสร้างนัน้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบและรายการ 

9.2 วสัดอุปุกรณ์ 
 ฝ้าเพดานยิปซมัฉาบเรียบ ขอบลาดขนาด 1.2 x 2.4 m.(9mm.,12mm.) โดยส่วนท่ีติดกบัหลงัคา

ใช้ชนิดมีฟอยล์ป้องกันความร้อน ส่วนห้องน า้-ห้องครัวใช้ชนิดทนชืน้ และโครงเคร่าเหล็กชุบ
สงักะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.55 mm. พร้อมอปุกรณ์ติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นไปตามท่ี
ระบไุว้ในแบบรายการ    หมวดท่ี 1 

9.3 ตวัอย่างและ SHOP DRAWING 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องส่งตวัอย่าง และ SHOP DRAWING แสดงแนวการติดตัง้โครงคร่าวและอื่นๆ ดงั

ระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป ให้สถาปนิก ผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
9.4 ข้อก าหนดทัว่ไป  

9.4.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานฝ้าเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับ
อากาศ ฯลฯ 

9.4.2 ช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน ส าหรับซอ่มแซมระบบท่อและระบบปรับอากาศ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ติดตัง้ช่องเปิดฝ้าเพดานส าเร็จรูป ในต าแหน่งท่ีระบุในแบบหรือในต าแหน่งท่ีสถาปนิก
เห็นสมควรให้เรียบร้อย 

9.4.3 ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบแต่อาจเปลี่ยนแปลงระดบัได้เล็กน้อยตาม
ค าแนะน าของสถาปนิก 

  9.5 การติดตัง้ 
การติดตัง้โครงคร่าวฝ้าเพดาน ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างท่ีช านาญการนีโ้ดยเฉพาะ และต้องปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของผู้ผลิตทกุประการ  
9.5.1 โครงคร่าว 
 โครงคร่าวโลหะหรือไม้ ติดตัง้ตามแบบและค าแนะน าของผู้ผลิต 
9.5.2 วสัดุแผ่นส าเร็จรูป จะต้องใช้ตามขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต การประกอบติดตัง้จะต้อง

เรียบร้อยได้ระดบัเป็นแนวเดียวกนัตลอด 
  9.6 การดแูลรักษา 

ผู้ รับจ้าง จะต้องดูแลรรักษางานฝ้าเพดานท่ีท าเสร็จไว้ให้อยู่ในสภาพลกัษณะเรียบร้อยไม่ช ารุด 
เสียหายใด ๆ ตามข้อก าหนด ความต้องการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนกว่าผู้ว่าจ้างจะรับมอบ
งานไว้แล้ว หากมีข้อบกพร่องเสียหายกับงานดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตปุระการใด ผู้ รับจ้างจะต้อง
แก้ไข ซอ่มแซมเปลี่ยนใหม ่โดยไมค่ิดเป็นมลูคา่เพ่ิม และมีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ ทัง้สิน้ 
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10.  งานฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ดชนิดกนัน า้ ใช้ภายนอกอาคาร 
  10.1 ขอบเขตงาน 

งานในหมวดนี ้หมายถึง งานฝ้าเพดาน ท่ีประกอบจากโรงงานหรือประกอบติดตัง้ในสถานท่ี
ก่อสร้างและงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้งานก่อสร้างนัน้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบและรายการ 

10.2 วสัดอุปุกรณ์ 
 ฝ้าเพดานยิปซมัฉาบเรียบ ขอบเรียบขนาด 1.2 x 2.4 m.(9mm.,12mm.) โดยใช้ฝ้ายิปซัม่บอร์ด

ชนิดกันน า้ ปราศจากคราบรา ไม่บวมน า้ ไม่หดตัว ไม่แตกร้าว ติดตัง้ด้วยโครงเคร่าเหล็กชุบ
สงักะสี ความหนาไม่น้อยกว่า 0.55 mm. พร้อมอปุกรณ์ติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นไปตามท่ี
ระบไุว้ในแบบรายการ    หมวดท่ี 1 

10.3 ตวัอย่างและ SHOP DRAWING 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องส่งตวัอย่าง และ SHOP DRAWING แสดงแนวการติดตัง้โครงคร่าวและอื่นๆ ดงั

ระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป ให้สถาปนิก ผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ 
10.4 ข้อก าหนดทัว่ไป  

10.4.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับงานฝ้าเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับ
อากาศ ฯลฯ 

10.4.2 ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบแต่อาจเปลี่ยนแปลงระดบัได้เล็กน้อยตาม
ค าแนะน าของสถาปนิก 

  10.5 การติดตัง้ 
การติดตัง้โครงคร่าวฝ้าเพดาน ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างท่ีช านาญการนีโ้ดยเฉพาะ และต้องปฏิบัติ
ตามค าแนะน าของผู้ผลิตทกุประการ  
10.5.1 โครงคร่าว 
 โครงคร่าวโลหะหรือไม้ ติดตัง้ตามแบบและค าแนะน าของผู้ผลิต 
10.5.2 วสัดุแผ่นส าเร็จรูป จะต้องใช้ตามขนาดมาตรฐานของผู้ผลิต การประกอบติดตัง้จะต้อง

เรียบร้อยได้ระดบัเป็นแนวเดียวกนัตลอด 
  10.6 การดแูลรักษา 

ผู้ รับจ้าง จะต้องดูแลรรักษางานฝ้าเพดานท่ีท าเสร็จไว้ให้อยู่ในสภาพลกัษณะเรียบร้อยไม่ช ารุด 
เสียหายใด ๆ ตามข้อก าหนด ความต้องการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนกว่าผู้ว่าจ้างจะรับมอบ
งานไว้แล้ว หากมีข้อบกพร่องเสียหายกับงานดงักล่าวไม่ว่าด้วยเหตปุระการใด ผู้ รับจ้างจะต้อง
แก้ไข ซอ่มแซมเปลี่ยนใหม ่โดยไมค่ิดเป็นมลูคา่เพ่ิม และมีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ ทัง้สิน้ 
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หมวด 8 
งานหลังคา 

1.  หลงัคากระเบือ้งคอนกรีตชนิดเรียบ 
1.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้หมายถึงงานหลงัคากระเบือ้งคอนกรีตชนิดเรียบไม่มีลอน บนโครงหลงัคาเหล็ก 

เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ 
1.2 วสัด ุ 
 หลังคากระเบือ้งคอนกรีตชนิดเรียบไม่มีลอน พร้อมครอบ และอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ ผลิต 

รวมถงึกระเบือ้งโปร่งแสงรุ่นเดียวกนักบักระเบือ้งคอนกรีต 
1.3 ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องท าแบบ SHOP DRAWING แสดงรายละเอียดของอุปกรณ์ วิธีการติดตัง้แผ่น

ทั่วไป และส่วนท่ีชนกับผนัง และการท า FLASHING ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการร่ัวซึมและส่วน
ต่อเน่ืองอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ดังระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บททั่วไป ให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน
ด าเนินการ 

1.4 การด าเนินการ ฝีมือ การดแูลรักษา  
1.4.1  ผู้ รับจ้างจะต้องมีการประสานงานกบัสถาปนิก วิศวกร และผู้ควบคมุงาน เพ่ือก าหนด

ต าแหน่งของโครงสร้างต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตัง้ทุกส่วนให้สมบูรณ์เรียบร้อย  ถ้ามี
ข้อบกพร่องใดๆ ให้แก้ไขให้ถกูต้อง ก่อนท่ีจะท าการติดตัง้ 

1.4.2 การมงุกระเบือ้งและครอบหลงัคา ตลอดจนการติดตัง้อปุกรณ์หลงัคาต่างๆ  ให้ติดตัง้ตาม
มาตรฐานและกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต ผู้ รับจ้างอาจร้องขอให้ทางบริษัทผู้ผลิต จัดส่ง
ผู้ช านาญการติดตัง้มาช่วยควบคมุการติดตัง้ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบ 

1.4.3 แปรับกระเบือ้งหลงัคา หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้แปเหล็กเคลือบสงักะสีส าเร็จรูป  
ขนาดความหนา 0.55 มม. ผลิตภณัฑ์เดียวกนักบักระเบือ้งหลงัคา  

1.4.4 การมงุกระเบือ้ง ต้องมุงสลบัแผ่นได้แนวตรงสวยงาม การยึดกระเบือ้ง หากมิได้ระบุเป็น
อย่างอ่ืนให้ท าการยดึกระเบือ้งด้วยตะปูเกลียวยึดกระเบือ้งทุกแผ่น กระเบือ้งส่วนท่ีจ าเป็น 
ต้องตดั เช่น กระเบือ้งบริเวณตะเข้สนั, ตะเข้ราง เป็นต้น ให้ตดักระเบือ้งด้วยมอเตอร์ไฟ
เบอร์อย่างประณีต พร้อมยดึเศษกระเบือ้งให้แน่นไมไ่หลหลดุออกมาด้วยกาว Epoxy 

1.4.5 การมงุกระเบือ้ง บริเวณรอยระหว่างกระเบือ้งและครอบ ถ้ามีลกัษณะดงัต่อไปนี  ้ เช่น สนั
หลงัคาชนหัวตะเข้ราง สนัหลงัคาชนครอบผนัง ตะเข้สนัชนครอบผนัง เป็นต้น ตลอดจน
ลกัษณะของรอยต่อจุดอื่นๆ หรือจุดท่ีสถาปนิกเห็นสมควร ให้ติดตัง้แผ่นปิดรอยต่อ
(Flashing) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ ผลิตกระเบือ้งหลังคา เพ่ือป้องกันการร่ัวซึม
บริเวณรอยต่อนัน้ๆด้วย หากภายหลงัติดตัง้แล้วเสร็จ สามารถมองเห็นได้ให้ใช้สีทาปูนใต้
ครอบสีเดียวกบักระเบือ้ง ทาทบัแผ่นปิดรอยตอ่ให้ดกูลมกลืนกบัผืนหลงัคา ส าหรับสีทาปนู
ใต้ครอบให้ใช้ผลิตภณัฑ์เดียวกบักระเบือ้งมงุหลงัคาคอนกรีต  

1.5 การท าความสะอาดและการดแูลรักษา 
 ให้มีการท าความสะอาดในแต่ละวนั โดยการล้างเศษปูน กวาดเศษกระเบือ้ง ตลอดจนสิ่งสกปรก

ตา่งๆออกให้หมดทกุแผ่น ภายหลงัคามงุหลงัคาแล้วเสร็จหากกระเบือ้งหลงัคาท่ีมงุไว้บ่ิน แตกร้าว 
หรือเลอะสี ให้ผู้ รับจ้างท าการเปลี่ยนกระเบือ้งใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า และไม่มีข้อแม้ใดๆ ทัง้สิน้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องดูแลงานกระเบือ้งหลังคาให้อยู่ในสภาพลักษณะเรียบร้อย ไม่ช ารุด เสียหาย 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนกวา่ผู้วา่จ้างจะรับมอบงานไว้แล้ว 
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2.  หลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล. 

2.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถึงหลงัคาและรางน า้ส่วนท่ีเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานอื่น ๆ ประเภท

เดียวกนั เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการ 
2.2 วสัด ุ 
 หลงัคาผิว ค.ส.ล.ผสมน า้ยากันซมึ แต่งระดบัด้วยปูนทรายให้มีความลาดเอียง 1:200 ลงสู่ราง

ระบายน า้  
2.3 การด าเนินการ ฝีมือ การดแูลรักษา  

2.3.1  หลงัคาคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องผสมน า้ยากนัซมึ โดยปฏิบตัิตามรายละเอียดหมวดงาน 
9.1 การป้องกนัการซมึผ่านของน า้ ผิวคอนกรีตจะต้องขดัมนัเรียบปรับระดบัให้เอียงลาดสู่
รางท่อระบายน า้ฝน ตามความลาดและต าแหน่งท่ีระบุในแบบ หลังจากนัน้ท าความ
สะอาดผิวหลงัคา ทิง้ไว้ให้แห้ง  

2.3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบการป้องกนัการร่ัวซมึ โดยการขงัน า้ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
72 ชม.  

2.4 การท าความสะอาด 
 หลงัการท าการทดสอบการป้องกนัการร่ัวซมึ ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดหลงัคาซ่อม แก้ไข

สว่นบกพร่องให้เรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 
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หมวด 9 
งานระบบป้องกันความชืน้และการร่ัวซมึ 

1.   การป้องกนัการซมึผ่านของน า้ 
1.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถึงงานป้องกันการซึมผ่านของน า้ส าหรับส่วนต่าง ๆ ของอาคารตามท่ีระบุใน

แบบและตามท่ีระบขุ้างลา่งนี ้ 
- พืน้อาคารสว่นท่ีอยู่ติดกบัดินทัง้หมด 
- พืน้ห้องน า้ทัง้หมด 
- หลงัคาคอนกรีตและรางน า้คอนกรีต และสว่นอื่น ๆ ของอาคารสิ่งปลกูสร้างตามมาตรฐาน

งานช่างท่ีดี จะต้องป้องกนัการซมึผ่านของน า้ 
  1.2 วสัด ุ 

วสัดท่ีุใช้จะต้องเป็นสารผสมคอนกรีตเพ่ือกนัการซมึผ่านของน า้ ในกรณีท่ีรูปแบบและรายการมิได้
ระบรุายละเอียดไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอให้สถาปนิกเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

  1.3 ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING 
ผู้ รับจ้างจะต้องส่งแคตตาล็อคสารผสมคอนกรีต  เพ่ือกันการซึมผ่านของน า้พร้อม SHOP 
DRAWING ตามความจ าเป็นดังระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บททั่วไป ให้สถาปนิกอนุมตัิเห็นชอบก่อน
ด าเนินการ 

  1.4 วิธีด าเนินการ การดแูลรักษา  
ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตทกุประการ และตามท่ีสถาปนิกและผู้ควบคมุงานจะเห็น
เหมาะสม 
ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดแูลรักษา แก้ไข ซ่อมแซม ทดสอบการจดัท าระบบป้องกันความชืน้ 
การร่ัวซึมผ่านของน า้ ให้มีสภาพลักษณะ คุณภาพ ตามข้อก าหนดความต้องการทุกประการ
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ และ
ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้ในการส่ง -รับมอบงานท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บท
ทัว่ไปโดยครบถ้วน 
 

2.   การอดุรูร่ัว 
2.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถงึงานอดุรูร่ัวโดยรอบวงกบประต ูหน้าตา่งท่ีติดตัง้โดยรอบอาคาร การยาแนว

รอยต่อเพ่ือการขยายตวัของผนงั วสัดตุกแต่งต่าง ๆ ภายนอกอาคาร ตามท่ีระบุในแบบและตาม
มาตรฐานงานช่างท่ีดี ต้องท าการอดุรูร่ัวตา่ง  ๆ  

2.2 วสัด ุอปุกรณ์ รายการ ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING 
 วสัดท่ีุใช้ส าหรับอดุรูร่ัว จะต้องเป็นวสัดุท่ีน่ิมไม่แข็งตวัเมื่อแห้งแล้วและมีคณุสมบัติในการกนัน า้

เป็นอย่างดี เป็นชนิด POLYSULFIDE BASE หรือวัสดุอื่นใดท่ีมีคุณภาพสมบัติเหมาะสมท่ี
สถาปนิกเห็นสมควร เช่น  SILICONE BUILDING SEALANT หรือ SILICONE 
CONSTRUCTION โดยผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์พร้อม SHOP DRAWING ตามท่ี
ระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป ให้สถาปนิก ผุ้ควบคมุงานพิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

2.3 วิธีใช้  
 พืน้ผิวท่ีจะอดุด้วยวสัดอุดุรูร่ัว จะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่ นละอองและน า้มนัการด าเนินการ

ใช้วสัดจุะต้องเป็นไปตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตทกุประการและจะต้องด าเนินการโดยช่างท่ีมี
ความช านาญโดยเฉพาะ รอยตอ่ท่ีอดุจะต้องเรียบร้อยได้แนว ได้ระดบัและมีความกว้างสม ่าเสมอ 
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2.4 การท าความสะอาด และการดแูลรักษา 
 เม่ืออดุรูร่ัวแล้วเสร็จตามข้อก าหนดความต้องการ ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผนงั และประตู

หน้าตา่งหรือสว่นอาคารสิ่งปลกูสร้างอ่ืนใดท่ีอดุรูร่ัวไว้ให้เรียบร้อย และจะต้องดแูลรักษา ซอ่มแซม 
แก้ไขให้มีสภาพ ลักษณะคุณภาพถูกต้องตามก าหนดความต้องการโดยครบถ้วน ตลอด
ระยะเวลาจนผู้วา่จ้างรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อแม้เรียกร้องใด ๆ รวมทัง้ต้องปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดสง่-รับมอบงาน ท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไปให้ครบถ้วน  
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หมวด 10 
งานประตู - หน้าต่าง 

1.   ประต ู- หน้าตา่งไม้ 
1.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถงึการประกอบและติดตัง้วงกบประต ู- หน้าตา่งไม้ อปุกรณ์ และสว่นประกอบ

ตา่ง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้าง  
1.2 ประต ู- หน้าตา่งท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
 ให้ดรููปแบบรายละเอียดข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 1  
1.3 ข้อก าหนดทัว่ไป  

1.3.1 วสัด ุให้เป็นไปตามหวัข้อรายละเอียดของวสัดแุละอปุกรณ์ 
1.3.2 การสง่ การเก็บ และการรักษาวสัด ุ
 วสัดจุะต้องสง่มายงัสถานท่ีก่อสร้างสภาพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภาพแห้งอยู่เสมอ ของ

ทัง้หมดต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวังระหว่าง ในสถานท่ีก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ใน
ลกัษณะท่ีของนัน้จะไมฉี่กแตกหกัเสียหายได้ไมว่า่ประการใด 

 การเก็บวสัด ุให้เก็บในท่ีแห้ง มีสิ่งปกคลมุ ในระหวา่งท าการติดตัง้ และ/หรือเมื่อติดตัง้แล้ว 
ต้องป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในระหว่างการก่อสร้าง และต้องเคลือบผิวของ
วสัดดุ้วยน า้มนั วานิช เพ่ือกนัยางไม้ไหลซมึ 

1.3.3 ชนิดของไม้ท่ีใช้ท าวงกบจะต้องเป็นไม้ตามท่ีก าหนดให้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
หรือรายการก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ไม้เต็ง ส าหรับบานประตหู้องน า้หรือท่ีติดกบัผนงัท่ี
ต้องบ ุกระเบือ้ง ให้ใช้   วงกบ 2"x5" และในทกุกรณี ห้ามกรุกระเบือ้งหรือฉาบปูนทบัผิววง
กบเป็นอนัขาด แบบ ขนาด และความหนาของประตู-หน้าต่าง และวงกบ ต้องเป็นไปตาม
แบบท่ีก าหนด ขอบประต-ูหน้าตา่งจะต้องเป็นไม้จริง ขนาดกว้างพอท่ีจะติดตัง้กุญแจ และ
อปุกรณ์อื่น  

1.3.4 ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจสอบขนาด ระยะตา่ง ๆ ส าหรับไว้ใส่ประตู-หน้าต่างโดยละเอียดจาก
สถานท่ีก่อสร้างก่อนปฏิบตัิงาน 

1.3.5 ประตไูม้อดัตามท่ีระบุในแบบจะต้องเป็นประตท่ีูประกอบจากแผ่นไม้อดัหนา 4 มิลลิเมตร 
ท่ีได้คณุภาพตาม มอก.178-2519 ตามมาตรฐานผู้ผลิต ความหนาของบานประตจูะต้อง
ตรงตามในแบบก่อสร้าง ประตูท่ีใช้จะต้องได้ฉาก ไม่บิดแอ่น หรือมีต าหนิ ประตูส่วนท่ี
ติดต่อกับภายนอกอาคารหรือในห้องน า้-ห้องส้วม ให้ใช้ชนิดใช้ภายนอก ส่วนประตูท่ีใช้
ภายในอาคารให้ใช้ชนิดใช้ภายใน  

  1.4 วสัด ุอปุกรณ์   
   ตามรายละเอียดในแบบและรายการระบหุมวดท่ี 1   

1.5 ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING  
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดส่งตวัอย่างอุปกรณ์จัดท า SHOP DRAWING ให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างพิจารณา

อนมุตัิก่อนด าเนินการ ตามท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป  
  1.6 การติดตัง้  

1.6.1 การติดตัง้และยึดไม้กรอบบานประตู-หน้าต่าง ให้ใช้วิธีอัดเข้าลิน้สนิท และยึดด้วยตะปู
เกลียวซอ่นหวัตะปเูรียบร้อย 

 การติดตัง้และยึดไม้วงกบ ใช้วิธีเจาะเดือยบากประกบเข้ามมุ 45 องศา และยึดด้วยตะปู
เกลียว ซอ่นหวัตะปูอดัแน่น และยึดไม้วงกบไม้พุกฝังในเสาเอ็น และคานเอ็น ค.ส.ล. ด้วย
ตะปเูกลียวทกุระยะ 0.60 เมตร 
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 การเว้นช่องให้เว้นช่องวา่งเป็นระยะประมาณ 3-6 มม. ระหวา่งขอบลา่งบนประตู-หน้าต่าง
ทัง้หมด 

1.6.2 วงกบประตหูรือธรณีประตท่ีูเปิดสูภ่ายนอก จะต้องจดัท าบวักนัน า้ สนักัน้น า้ และส่วนเอียง
เพ่ือให้ น า้ไหลออกโดยย่ืนให้พ้นขอบผนงั และท าร่องกนัน า้ด้านล่างเพ่ือกนัน า้ย้อนสู่ผนัง
และยาแนวด้วยวสัดกุนัซมึ 

1.6.3 การติดตัง้ประตอูาจจะต้องมีการตดัแตง่บ้างเลก็น้อย เพ่ือให้พอดีกบัวงกบประตสูะดวกใน
การปิดเปิดและสอดคล้องกบัการท างาน ผู้ รับจ้างจะต้องท าด้วยความระมดัระวงั โดยถือ
ระยะเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐาน คือ    

  ด้านบนควรจะห่างจากวงกบประมาณ 2 มิลลิเมตร 
  ด้านข้างควรจะห่างจากวงกบประมาณ 1.5    มิลลิเมตร 
  ด้านลา่งควรจะห่างจากพืน้ท่ีท าผิวแล้วประมาณ 4      มิลลิเมตร 

1.7 งานตกแตง่ 
 วงกบไม้ทัง้หมด รวมทัง้ไม้ปิดเหนือช่องประตู ให้ทาด้วยสีน า้มนัหรือวานิชทัง้หมด การทาสีให้

ด าเนินการตามหมวด 7 งานตกแต่ง (งานทาสี)  บานประตไูม้อดัยางกรุด้วยแผ่นวสัดปิุดทบัแผ่น
ลามิเนต  การกรุแผ่นลามิเนตให้ด าเนินการตามหมวด 7 งานตกแตง่ (งานแผ่นพลาสติกลามิเนต) 

 
2.   ประต ู- หน้าตา่งอลมูิเนียม 

2.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถึงการประกอบและติดตัง้วงกบ กรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม บาน

เกล็ดอลูมิเนียม บนชิปบอร์ด กรอบอลูมิเนียมกรุด้วยมุ้ งไฟเบอร์ และงานอลูมิเนียมอื่น ๆตามท่ี
ระบใุนรูปแบบ 

2.2 ประต ู- หน้าตา่งอลมูิเนียมท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
 ประต ู- หน้าตา่งอลมูิเนียมท่ีใช้ในงานก่อสร้าง ให้ดรูายละเอียดข้อก าหนดท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 1  
2.3 ข้อก าหนดทัว่ไป  

2.3.1 วสัด ุให้เป็นไปตามหวัข้อรายละเอียดของวสัดแุละอปุกรณ์ 
2.3.2 การส่ง การเก็บ และการรักษาวสัดุ ต้องกระท าด้วยความประณีตระมดัระวงัทัง้ก่อนและ

ระหว่างการติดตัง้และหลังการติดตัง้แล้ว ยังต้องรักษาสภาพ ลกัษณะ คุณภาพประตู  - 
หน้าตา่ง ไมใ่ห้เสียหาย ในระหวา่งท่ีด าเนินงานปลีกย่อย ระยะต่อมาจากท่ีระบุไว้ในหมวด
ท่ี 2 บททัว่ไป 

2.3.3 ก่อนการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาดระยะต่าง ๆ ส าหรับไว้ใส่ประตู - หน้าต่าง 
โดยละเอียดจากสถานท่ีก่อสร้างก่อนปฏิบตัิงาน โดยต้องปฏิบตัิไปตามข้อก าหนดท่ีระบุไว้
ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป โดยครบถ้วนเคร่งครัด 

  2.4 วสัด ุและอปุกรณ์  
2.4.1 ประตอูลมูิเนียมเปิดสองทาง 

1. Door Closer ให้ใช้ชนิดในวงกบเหนือประต ูแบบเปิดเข้าออกได้ 2 ทาง (Double 
Acting)  และจะต้องเปิดค้างได้ท่ี 90 (Hole Open At 90 Degree) ใช้ผลิตภณัฑ์
ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

2. Dead Lock เป็นชนิด Mortise Dead Lock ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
3. Flush Bolt จะต้องเป็นชนิด Zinc Diecast แบบ Round Front และ Extension 

Rod ต้องมีไมน้่อยกวา่ 6 mm.  
4. มือจบั ถ้าไมก่ าหนดเป็นอย่างอ่ืนใช้อปุกรณ์ประกอบสีสแตนเลสด้าน  
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2.4.2 หน้าตา่งบานกระทุ้งอลมูิเนียม 
1. Cam Handle W/Lock ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
2. บานพบัสเตนเลสสตีล หรืออลมูิเนียม  

2.4.3 หน้าตา่งบานเลื่อนอลมูิเนียม 
1. บานเลื่อน ต้องสามารถรับน า้หนักบานนัน้ๆสามารถเลื่อนเปิดได้อย่างไม่มีอาการ

ติดขดั 
2. บานเลื่อนมีระบบระบายน า้ท่ีมีโอกาสสาดเข้าสูร่างหน้าตา่ง 

  2.5  ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING 
แบบขยายและรายละเอียดหน้าตดัประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ในรูปแบบเป็นเพียงแนวทางเพ่ือ
แสดงมาตรฐานหน้าตดัและการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่ง SHOP DRAWING แสดงรูปด้าน และ
รายละเอียด ของหน้าตดัวงกบและกรอบอลูมิเนียมท่ีจะใช้ วิธีการติดตัง้การป้องกันการร่ัวซึม
มาตรฐานไมน้่อยกวา่ท่ี สถาปนิกได้ระบใุช้ รวมทัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้สถาปนิกพิจารณาอนมุตัิก่อน 

  2.6 การติดตัง้ 
2.6.1 ก่อนติดตัง้วงกบอลมูิเนียมจะต้องตกแตง่ผนงัอิฐ เสา-คาน ให้เรียบร้อยก่อนจงึติดตัง้วงกบ 
2.6.2 การติดตัง้วงกบอลมูิเนียม จะต้องกระท าด้วยช่างฝีมือ วงกบและกรอบบานจะต้องได้ดิ่ง 

ฉากและระดบั การยดึวงกบเข้ากบัผนงั เสาหรือคาน จะต้องมัน่คงแข็งแรง 
2.6.3 การตอ่อลมูิเนียม จะต้องแข็งแรง สนิท และเรียบร้อย อปุกรณ์ส าหรับยึดรอยต่อจะต้องป็น

ชนิดท่ีซอ่นภายในทัง้หมด 
2.6.4 การยึดกระจกกับกระจกใช้เส้นยาแนวด้วย SILICONE RUBBER SEALANT การยึด

กระจกกบักรอบบาน ใช้เส้นบางยึดกระจกระหว่างวงกบกบัผนงัเสา หรือคานคอนกรีตให้
เซาะร่องโดยรอบแล้วอดุด้วย BUILDING SEALANT ตลอดแนว รายละเอียดตามหวัข้อ
หมวดงานท่ี 9 ข. การป้องกนัการร่ัวซมึ 

2.6.5 หน้าต่างอลมูิเนียมทัง้ภายนอก และภายในส่วนท่ีติดแนบกบัปูน คอนกรีต ไม้หรือวสัดอุื่น
ใดนัน้ จะต้องยาแนว หรืออดุด้วย CAULKING COMPOUND และต้องรองรับด้วย JOINT 
BACKING และจะต้องท าความสะอาดรอยต่อนัน้ๆ ให้สะอาดเสียก่อนจึงจะท าการอุด 
CAULKING COMPOUND และให้ใช้วสัดอุดุหรือยาแนวประเภท SILICONE SEALANT 
หรือ POLYURETHANE SEALANT (ทาสีทบั) ด าเนินการตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต
โดย เคร่งครัด โดยใช้สีท่ีใกล้เคียง หรือสีเดียวกันกับสีของวงกบอลูมิเนียม การยาแนว
รอบๆ หน้าต่างอลูมิเนียมเมื่อเสร็จแล้วต้องตกแต่งให้เรียบร้อย สวยงามทัง้ภายนอกและ
ภายใน 

2.6.6 สกูรยึดวงกบและตวับานเป็น STAINLESS STEEL หรือโลหะชุบสีเดียวกบัอลมูิเนียมใน
ส่วนท่ีมองเห็น ส าหรับส่วนท่ีมองไม่เห็นให้ใช้สกูรชนิด CAD PLATED ส่วนสกูรท่ียึดกับ
ส่วนท่ีไม่ใช่ไม้ เช่น ก าแพง เสา ค.ส.ล. หรือผนงัก่ออิฐ ต้องใช้ร่วมกบัพุกพลาสติกท าด้วย
ไนลอนของ U-PAT หรือ TOX หรือ เทียบเท่า 

2.6.7 ในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของประตู-หน้าต่าง เพ่ือบอกจุดประสงค์และขนาดเท่านัน้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องเขียนแบบแสดงรายละเอียดประกอบการติดตัง้ เสนอต่อผู้ออกแบบจ านวน 
3ชุด เพ่ือตรวจแก้ไขให้ ถูกต้องเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม พร้อมแผงตัวอย่าง 
SECTION อลูมิเนียม และอุปกรณ์ประกอบเสนอ และจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อน ด าเนินการติดตัง้  

2.6.8  ผลงานเมื่อเสร็จแล้ว แนวอลมูิเนียมโครงสร้างต่างๆ จะต้องเป็นแนวเส้นตรงซึ่งขนานหรือ
ได้ฉากกนัทัง้แนวตัง้และแนวนอน ซึง่จะเป็นมมุฉากต่อกนัตลอด และจะต้องขนานหรือได้
ฉากกบั แนวโครงสร้างของอาคาร อลมูิเนียมจะต้องไม่มีรอยขูดขีด สีของอลมูิเนียมเป็นสี
เดียวกนัตลอด 
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2.7 งานตกแตง่  
 วงกบและประตูทัง้หมด รวมทัง้ไม้ปิดเหนือช่องประตู ให้ทาด้วยสีน า้มนัหรือวานิชทัง้หมด การ

ทาสีให้ด าเนินการตามหมวด 7 งานตกแตง่ (งานทาสี) 
 

3. งานอลมูิเนียม 
3.1 คณุสมบตัิของอลมูิเนียม 
 ประต-ูหน้าตา่ง และวงกบอลมูิเนียม จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

3.1.1 Aluminium Extrusion 
 เนือ้ของอลมูิเนียมจะต้องเป็น Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5 ซึง่มีคณุสมบตัิตาม AA. 

Specification  ดงันี ้: 

Ultimate Tensile Strength 22,000 Psi 
Yield 16,000 Psi 
Shear 13,000 Psi 
Elastic Modulus 10,000,000 Psi 

 
3.1.2 ผิวของอลมูิเนียมจะต้องเป็นไปตามกรรมวิธี Anodized ความหนาของ Film จะต้องไม่ต ่า

กว่า 15 Micron ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ (Allowable Tolerance) + 2 Micron และ
จะต้องมีหนังสือรับรองความหนาของ Film และระบบการชุบเป็นลายลกัษณ์อักษรจาก
โรงงานผู้ผลิต ตามกรรมวิธี Anodized , Natural Anodized Na-1 

3.1.3 ขนาดและความหนา และน า้หนักของ Section ทุกอัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
วิศวกร, ผู้ควบคมุงาน หรือตวัแทนของผู้ว่าจ้าง และจะต้องไม่เล็กหรือยาวกว่าท่ีระบุไว้ใน
รูปแบบหรือรายการโดยมีความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้ (Allowable Tolerance) ตาม
มาตรฐานการรีดโลหะสากล (AA : Aluminium Standard & Data USA.) 

  3.2 ขนาดและความหนา 
อลูมิเนียมท่ีใช้ส าหรับภายในอาคาร (INTERNAL ALUMINIUM) ส าหรับขนาด และความหนา
ของหน้าตดัอลมูิเนียมทกุชิน้ของประตู-หน้าต่าง ท่ีติดตัง้ทัว่ไป ภายในอาคาร จะต้องมีความหนา
ไมต่ ่ากวา่ท่ีระบไุว้ดงันี ้(ถือเอาความหนาของขอบรอบรูปของตวัหน้าตดัอลมูิเนียม ใน กรณีท่ีไมไ่ด้
ก าหนดในรูปแบบและรายการ) 
3.2.1 ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มิลลิเมตร 
3.2.2 ประต-ูหน้าตา่ง ชนิดบานเลื่อน ความหนาไมต่ ่ากวา่  1.5 มิลลิเมตร  
3.2.3 บานประตสูวิง ความหนาไมต่ ่ากวา่  1.5 มิลลิเมตร 
3.2.4   กรอบบานหน้าตา่ง ชนิดผลกักระทุ้ง ความหนาไมต่ ่ากวา่ 1.5 มิลลิเมตร 
3.2.5 อลมูิเนียมตวัประกอบตา่งๆ ความหนาไมต่ ่ากวา่  1.5 มิลลิเมตร 

3.3  รายการค านวณ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการค านวณและออกแบบหน้าตัด และความหนาของงาน

อลูมิเนียมทัง้หมด ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีแสดงในแบบ โดยใช้ข้อมูลท่ีก าหนดให้
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วเสนอผู้ควบคมุงาน เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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3.3.1 ความสามารถในการต้านทานแรงลมของงานอลมูิเนียมให้ใช้ดงันี ้

ความสงูของอาคารตัง้แต ่ 0 ~ 10 เมตร = 50  kg/m2 
ความสงูของอาคารตัง้แต ่10 ~ 20 เมตร = 80  kg/m2 
ความสงูของอาคารตัง้แต ่20 ~ 40 เมตร = 120  kg/m2 
ความสงูของอาคารตัง้แต ่40 เมตรขึน้ไป  = 160  kg/m2 
หรือตามเทศบญัญตัิ   

 
3.3.2 คา่ Allowable Deflection ต้องไมเ่กิน L/175 เมื่อ L คือความยาวของ Member 
3.3.3 การออกแบบหน้าตดัอลมูิเนียม ให้ยดึหลกัความต้องการตามรูปแบบท่ีแสดงในแบบความ

แข็งแรงและการป้องกนัน า้จากภายนอกสูภ่ายในอาคาร 
3.3.4 ความหนาของอลมูิเนียมท่ีก าหนดให้ในรายการประกอบแบบนี ้เป็นความหนาขัน้ต ่าท่ียอม

ให้ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างค านวณแล้ว ผลการค านวณแสดงให้เห็นว่าความหนาของอลมูิเนียม
จ าเป็นต้องหนากวา่ท่ีก าหนดให้ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามท่ีค านวณได้ หรือในกรณี
ท่ีผลการค านวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของอลมูิเนียมสามารถใช้บางกว่าท่ีก าหนดให้
ได้ ให้ผู้ รับจ้างใช้ความหนาตามท่ีก าหนดให้ไว้ในรายการประกอบแบบนี ้โดยเคร่งครัด 
คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเปลี่ยนแปลงความหนา หรือการต้องเสริมโลหะเพ่ือความ
แข็งแรงอื่นๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว และจะถือเป็นข้ออ้างในการ
ขอตอ่เวลาตามสญัญาไมไ่ด้ 

 
4. กระจก 

4.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถงึการติดตัง้กระจกและอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด ตามท่ีระบใุนแบบรายการ  
4.2 วสัด ุอปุกรณ์ 
 ชนิด ขนาด ลกัษณะความหนาของกระจก ตามท่ีระบุในรูปแบบรายการ หมวดท่ี 1 เส้นยางยึด

กระจกกบัอลมูิเนียม การยดึกระจกกบัวงกบ ใช้ SILICONE RUBBER SEALANT 
 คณุสมบตัิทัว่ไปของกระจก 
 กระจกใสและกระจกตดัแสง ให้ใช้ชนิด Float Glass มีคณุภาพดี ผิวเรียบสม ่าเสมอ ปราศจากริว้

รอยขีดข่วน ไมห่ลอกตา ไมฝ้่ามวั มีคณุสมบตัิตาม มอก. 54-2516 ความหนาเป็นไปตามรายการ
ค านวณ แตไ่มน้่อยกวา่ 6 มมงานอลมูิเนียม 

4.3 ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING 
 ผู้ รับจ้าง จะต้องส่งตวัอย่างกระจกทุกชนิด วสัดอุปุกรณ์การยึดกระจก พร้อม SHOP DRAWING 

แสดงการติดตัง้ ตามท่ีระบุไว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป โดยครบถ้วนให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง สถาปนิก ผู้
ควบคมุงาน พิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ และผู้ พิจารณาเห็นชอบดงักล่าว จะรับรองให้ใช้
เฉพาะวสัดอุปุกรณ์ท่ี ใช้นัน้มีมาตรฐาน เท่ากบัตวัอย่างท่ีได้พิจารณาเห็นชอบไว้แล้วเท่านัน้ 

4.4 การติดตัง้  
4.4.1 ช่องเว้นส าหรับการติดตัง้ ต้องเป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลิตกระจกระบไุว้ 
4.4.2 แท่นรองรับกระจกและตวัยดึกัน้กระจกเป็นยาง ให้ติดตามจดุแบ่งสี่ส่วน เพ่ือรักษาช่องว่าง

อย่างน้อย 3/16” ระหวา่งขอบลา่งของกระจกกบักรอบอลมูิเนียมหรือช่องว่าง 1/4" ถ้าเป็น
กรอบเหลก็ 

4.4.3 ขอบกระจกทัง้หมดต้องขดัเรียบ 
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4.4.4 การเตรียมช่องใสก่ระจก ช่องกระจกจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก ผงเศษวสัดท่ีุ
หลุดลอก กาว สนิม น า้มันหรือคราบไข วัสดุเคลือบรองพืน้ ให้ใช้ตามข้อแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิต 

4.4.5 ห้ามกระเทือนหรือโยกย้ายสว่นท่ีติดกระจกแล้ว รวมทัง้ห้ามเปิดบานประตู-หน้าต่างท่ีเป็น
บานเปิด จนกวา่วสัดยุดึกระจกจะแห้งอยู่ตวั 

4.4.6 วัสดุยึดกระจก ให้ใส่วัสดุยึดกระจกทับลงบนยาง ยาแนวโดยไม่ให้ติดกัน จะต้องมี
อตัราสว่นความกว้าง/ความลกึเท่ากบั 2 ตอ่ 1 ความลกึต้องไมน้่อยกวา่ 6 มม. 

4.5 การท าความสะอาด และการดแูลรักษา 
 กระจกท่ีติดตัง้แล้ว หากมีรอยแตกร้าวหรือมีรอยขูดขีด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการเปลี่ยนให้ใหม่โดย

ไม่คิดมูลค่า เคร่ืองหมายต่างๆ บนกระจกจะต้องลบออกท าความสะอาด และขัดกระจกให้
เรียบร้อยทัง้สองด้านทกุบานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง จนผู้วา่จ้างรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว  

 
5.   ประต ูHDF 

5.1 ขอบเขตงาน 
 งานในหมวดนี ้รวมถึงการประกอบและติดตัง้วงกบประตู อุปกรณ์ และส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ี

จ าเป็นต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้าง  
5.2 ข้อก าหนดทัว่ไป  

5.2.1 วสัด ุให้เป็นไปตามหวัข้อรายละเอียดของวสัดแุละอปุกรณ์ 
5.2.2 การสง่ การเก็บ และการรักษาวสัด ุ
 วสัดจุะต้องสง่มายงัสถานท่ีก่อสร้างสภาพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภาพแห้งอยู่เสมอ ของ

ทัง้หมดต้องขนย้ายด้วยความระมัดระวังระหว่าง  ในสถานท่ีก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ใน
ลกัษณะท่ีของนัน้จะไมฉี่กแตกหกัเสียหายได้ไมว่า่ประการใด 

 การเก็บวสัด ุให้เก็บในท่ีแห้ง มีสิ่งปกคลมุ ในระหวา่งท าการติดตัง้ และ/หรือเมื่อติดตัง้แล้ว 
ต้องป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในระหวา่งการก่อสร้าง  

5.2.3 ชนิดลวดลายและสีของบานประตแูละวงกบต้องเหมือนกนัทกุบาน 
5.2.4 ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจสอบขนาด ระยะต่าง ๆ ส าหรับไว้ใส่ประตูโดยละเอียดจากสถานท่ี

ก่อสร้างก่อนปฏิบตัิงาน 
  5.3 วสัด ุอปุกรณ์   
   ตามรายละเอียดในแบบและรายการระบหุมวดท่ี 1   

5.4 ตวัอย่าง และ SHOP DRAWING  
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดส่งตวัอย่างอุปกรณ์จัดท า SHOP DRAWING ให้ผู้ แทนผู้ ว่าจ้างพิจารณา

อนมุตัิก่อนด าเนินการ ตามท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป  
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หมวด 11 
งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 

1. ขอบเขตงาน 
  งานในหมวดนี ้รวมถึงงานติดตัง้สุขภัณฑ์ห้องน า้และงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบ
รายการก าหนด 

2. สขุภณัฑ์ วสัด ุอปุกรณ์ 
  ชนิด ลกัษณะ คณุภาพ สุขภณัฑ์ วสัดุ อปุกรณ์ประกอบ ตามรูปแบบรายการก าหนดในหมวดท่ี 1 และ
ตามรายการประกอบแบบงานสขุาภิบาล 

3. ตวัอย่าง และแคตตาลอ็ค   
   ผู้ รับจ้าง จะต้องส่งแคตตาล็อคตัวอย่างสุขภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ พร้อมรายละเอียดการติดตัง้และ
 ความสมัพนัธ์กนักบัส่วนข้างเคียงต่อเน่ืองต่าง ๆ โดยครบถ้วน รวมทัง้  SHOP DRAWING แสดงการติดตัง้ตาม
 ความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงให้ใช้งานได้ตามต้องการ ให้สถาปนิก ผู้ ควบคุมงาน ผู้ แทนผู้ ว่าจ้าง
 พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบให้เรียบร้อย ก่อนการเตรียมการด าเนินการติดตัง้เดินท่อระบบสุขาภิบาล และ
 จะต้องยืนยนัการจดัหาติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ตามรายการก าหนด ผู้ รับจ้างสามารถจดัหามาติดตัง้
 ได้ครบถ้วนโดยไมม่ีอปุสรรคหรือมีข้อแม้ใด ๆ ดงัท่ีระบไุว้ในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป 
4. ข้อก าหนดทัว่ไป 

4.1 การขนสง่ และการเคลื่อนย้ายสิ่งของทัง้หมดในงานส่วนนีจ้ะต้องได้การรักษาอย่างดีในการขนส่ง
มายังสถานท่ี และจะต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมดัระวงั ป้องกันมิให้ผิวช ารุดแตกหกัเสียหายหรือ
มิได้ท าให้การใช้งานขดัข้อง 

4.2 การเก็บ ผู้ รับจ้างต้องน าเคร่ืองสขุภณัฑ์ วสัด ุอปุกรณ์ มาเก็บยงัสถานท่ีก่อสร้างในช่วงระยะเวลา
ด าเนินการท่ีเหมาะสมของผู้ รับจ้าง รวมทัง้ไม่เป็นอุปสรรคกับการตรวจสอบท่ีมีก าหนดไว้ และ
ผู้ รับจ้างจะต้องน ามาเก็บไว้ในท่ีซึง่ไม่กีดขวางการก่อสร้าง และต้องป้องกนัความเสียหายอนัอาจ
เกิดขึน้ ไมว่า่กรณีใด ๆ 

5. การติดตัง้ การทดสอบ ตรวจสอบ 
   รายละเอียดการติดตัง้ การทดสอบ ตรวจสอบเป็นไปตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตรายการประกอบ
 แบบ หมวดงานสขุาภิบาล งานเดินท่อตา่ง ๆ ในสว่นท่ีตอ่เน่ืองให้ดแูบบและรายการงานสขุาภิบาลประกอบ 
6. การดแูลรักษา  
   ในระหวา่งการติดตัง้ หรือภายหลงัการติดตัง้ ตรวจสอบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องดูแลรักษา
 ท าความสะอาดให้เรียบร้อย ห้ามมิให้มีการเข้าใช้รวมทัง้ป้องกันรักษามิให้เกิดเป็นต าหนิ แตกร้าว ช ารุด 
 เสียหายใดๆ เน่ืองจากการก่อสร้างและการด าเนินการอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง จนกว่าผู้ ว่าจ้างได้
 ตรวจสอบรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อการส่ง-รับ
 มอบงานในหมวดท่ี 2 บททัว่ไป หากมีความเสียหายไม่ว่าประการใดเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับ ผิดชอบจัดหา
 เปลี่ยนติดตัง้ทดแทนเคร่ืองสขุภณัฑ์ รวมทัง้วสัดอุุปกรณ์องค์ประกอบต่างๆ ด้วยของใหม่ท่ีมีข้อก าหนดไว้โดย
 ครบถ้วน ปราศจากการเรียกร้องมลูคา่เพ่ิมเติมหรือมีข้อแม้เรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 
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หมวดที่ 12 
รายละเอียดวัสด ุ

หมวดงาน วัสดุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้แทนจ าหน่าย 
งานไม้ วงกบไม้  

พืน้ระเบียงไม้ 
 บ.ไม้อบทวีพรรณ จ ากดั 

หจก.สขุสวสัด์ิค้าไม้  
บ.วดูเวิลด์เชียงใหม ่จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

วสัดทุดแทนไม้ ประตไูม้ UPVC  PVC  POLYWOOD 
GREENPLASWOOD 
PARAZZO 
 

บ. เอบีพี อตุสาหกรรมพลาสติก จ ากดั 
บ.กรีน พลาสวู๊ด จ ากดั 

บริษัท พาราซโซ่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) 
จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานไม้สังเคราะห์(ไฟเบอร์
ซีเมนต์) 

CONWOOD 
SHERA 
 
SCG 

บ.คอนวดู จ ากดั 
บ . มหพัน ธ์ ไ ฟ เ บ อ ร์ ซี เ มน ต์  จ า กั ด 
(มหาชน) 
บ.ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานโลหะ โครงเหล็กรับแผงตกแต่ง
อาคาร 
ราวบนัได, ราวระเบียง 
 

เหลก็รูปพรรณ บ.เหลก็สยาม ยามาโตะ จ ากดั 
บ.แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั(มหาชน) 
บ.สหไทยสตีลไพพ์ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานผนงั 
 

อิฐมวลเบา EKOBLOK 
Q-CON 
ตราช้าง 

บ.อีโค แมท จ ากดั 
บ.ควอลิตีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั 
บ.ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 
 

งานตกแตง่ ฝ้าเพดานยิปซัม่บอร์ด KNAUF 
ตราช้าง 
ยิปรอค 
 

บ.คนอฟ ยิปซัม่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
บ.ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั 
บ.ไทยผลิตภณัฑ์ยิปซัม่ จ ากดั (มหาชน) 
หรือเทียบเท่า 
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หมวดงาน วัสดุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้แทนจ าหน่าย 
งานทาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีทาภายนอก,สีทาภายใน JOTUN 
SKK 
BEGER 
 

บ.โจตนั ประเทศไทย จ ากดั 
บ.เอสเค คาเคน่(ประเทศไทย) จ ากดั 
บ.เบเยอร์ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

สีรองพืน้แดงกนัสนิม 
สีทารองพืน้โลหะ 
สีทาโลหะ Top Coat 

JOTUN 
SKK 
BEGER 
 

บ.โจตนั ประเทศไทย จ ากดั 
บ.เอสเค คาเคน่(ประเทศไทย) จ ากดั 
บ.เบเยอร์ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

สีทาไม้สงัเคราะห์ JOTUN 
SKK 
BEGER 
 

บ.โจตนั ประเทศไทย จ ากดั 
บ.เอสเค คาเคน่(ประเทศไทย) จ ากดั 
บ.เบเยอร์ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานพืน้ กระเบือ้งแกรนิตโต้ 
เกลซพอร์ซเลน 

COTTO 
CERGRES 
SOSUCO 

บ.ไทย-เซรามิค จ ากดั 
บ.สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั(มหาชน) 
บ. โสสโุก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

จมูกบันได โลหะฝัง และ
เส้นพีวีซี 

NAPAVAS 
APACE 
ตราจระเข้ 
 

นภวสั โปรดกัส์ 
หจก.เอส.พี คอนซมัเมชัน่ 
บ.เซอรา ซี-เคียว จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

ปนูซีเมนต์ยาแนวกระเบือ้ง ตราจระเข้ 
COTTO 
WEBER 

บ.เซอรา ซี-เคียว จ ากดั 
บ.ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 
บ.แชง-โกแบง เวเบอร์ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานหลงัคา หลงัคากระเบือ้งคอนกรีต 
ชนิดเรียบไมม่ีลอน 

ตราช้าง 
SHERA 
 
ตราเพชร 

บ.ปนูซีเมนต์ไทย จ ากดั 
บ.มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ ากดั 
(มหาชน) 
บ.ผลิตภณัฑ์ตราเพชร จ ากดั (มหาชน)  
หรือเทียบเท่า 
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หมวดงาน วัสดุ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้แทนจ าหน่าย 

งานป้องกนั
ความชืน้และการ
ร่ัวซมึ 

น า้ยากนัซมึ SIKA 
TOA 
ตราจระเข้ 

บ.ซิก้า(ประเทศไทย)จ ากดั 
บ.ทีโอเอ เพ้นท์  (ประเทศไทย) จ ากดั 
บ.เซอรา ซี-เคียว จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

วสัดกุนัซมึรอยตอ่
(SILICONE & 
URETHANE SEALANT) 

DOW CORNING 
GE 
SIKAFLEX 
 

DOW CORNING(THAILAND)CO.,LTD. 

บ.จีคอนส์(ประเทศไทย)จ ากดั 
บ.ซิก้า(ประเทศไทย)จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานประต-ู
หน้าตา่ง 

อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง 
มือจบัประตู กุญแจ ลกูบิด
บานพบั, โช้คอพัประต ู

HAFELE 
MONOLIGHT 
COLT 

บ.เฮเฟเล ่(ประเทศไทย) จ ากดั 
บ.วี.วี.พี มาร์เก็ตติง้ จ ากดั 
บ.โคลท์ พลสั (ประเทศไทย) จ ากดั  
หรือเทียบเท่า 

อลูมิ เ นี ยม เ ส้ นห น้ าตัด
(ประตหูน้าตา่งอลมูิเนียม) 

SCHIMMER 
MT 
 
ALUMET 

บ.ซิมเมอร์ เมตลั สแตนดาร์ด จ ากดั 
บ.เมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิ เ นียม 
จ ากดั 
บ. อลเูมท็ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

กระจก 
 
 
 

AGC 
GUARDIAN 
BANGKOK GLASS 
 

บ.กระจกไทยอาซาฮี จ ากดั (มหาชน) 
บ.การ์เดียน จ ากดั 
บ.บางกอกกลาส แอนด์ เดคคอร์ จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

งานสขุภณัฑ์ สขุภณัฑ์ COTTO 
AMERICAN 
STANDARD 
TOTO 

บ.สยามซานิทารีแวร์ จ ากดั 
บ.ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
บ.โตโต้ ประเทศไทย จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 

ก๊อกน า้และอปุกรณ์
ประกอบห้องน า้ 

COTTO 
AMERICAN 
STANDARD 
TOTO 

บ.สยามซานิทารีแวร์ จ ากดั 
บ.ลิกซิล (ประเทศไทย) จ ากดั  
 
บ.โตโต้ ประเทศไทย จ ากดั 
หรือเทียบเท่า 



          รายการประกอบแบบก่อสร้าง  
  หมวดงานสถาปัตยกรรม 12-4 

  

 

 




