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หมวด 01 ข้อก ำหนดทั่วไป 

01 – 1  ขอบเขตของงำนทั่วไป 

Summary of Work 

 

1. นิยาม 

ค านาม ค าสรรพนาม ที่ปรากฏในสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบกอ่สร้าง และเอกสาร
อื่นๆ ที่แนบสญัญาทกุฉบบั ให้มคีวามหมายตามที่ระบไุว้ในหมวดนี ้นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้
ในสญัญา 
ผู้ว่ำจ้ำง                  หมายถงึ  เจ้าของโครงการท่ีลงนามในสญัญาหรือตวัแทนที่ได้รับการแตง่ตัง้    

จากเจ้าของ โครงการ 
ผู้ควบคุมงำน หมายถึง ตวัแทนของผู้วา่จ้างที่ได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุงาน 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้ำง หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลที่ลงนามเป็นคูส่ญัญากบัผู้วา่จ้าง รวมถึง ตวั

แทนที่ได้รับการแตง่ตัง้หรือผู้ รับจ้างชว่ง หรือลกูจ้างที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ตามสญัญา 

งำนก่อสร้ำง หมายถึง งานตา่งๆ ที่ระบใุนสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการ
ประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสญัญา 

แบบก่อสร้ำง หมายถึง แบบก่อสร้างทัง้หมดที่แนบสญัญา และแบบก่อสร้างทีม่ีการ
เปลีย่นแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมภายหลงั ตามสญัญา 

รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง  
หรือ 

รำยกำรประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบบันี ้ ซึง่จะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง การ
ควบคมุคณุภาพของวสัดอุปุกรณ์ เทคนิคและขัน้ตอนตา่งๆ ที่
เก่ียวกบังานก่อสร้างทัง้ที่ระบหุรือไมร่ะบไุว้ในแบบก่อสร้าง 

กำรอนุมตั ิ หมายถึง การอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ที่มีอ านาจในการอนมุตัิ 
ตามที่ระบไุว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบบันี ้

กำรแต่งตัง้ หมายถึง การแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ท าหน้าทีต่า่งๆ ตามนิยามที่
ก าหนดไว้ข้างต้น 

สัญญำ หมายถึง เอกสารตา่งๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง ได้แก่ 
1. สญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้าม)ี 
3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4. แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างเพิม่เติม  
5. รายละเอียดราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) 
6. เอกสารเพิม่เติมอื่นๆ (ถ้าม)ี 
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2. วัตถุประสงค์ 

ผู้วา่จ้าง โดย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่  มีความประสงค์จะก่อสร้างอาคารหอพกันกัศกึษาศนูย์แมริ่ม  ซึง่ตัง้อยูท่ี ่
ถนนเชียงใหม-่ฝาง ต าบลสลวง อ าเภอแมริ่ม  จงัหวดัเชียงใหม ่ โครงสร้างทัว่ไปเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็ และอาคาร
โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัคือ ต้องการได้ผลงานการ
ก่อสร้างทัง้หมดที่มมีาตรฐานมีคณุภาพ มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทนัทีเมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จ มีความมัน่คง
แข็งแรง มีฝีมือการก่อสร้างที่ประณีต เรียบร้อย สวยงาม มีความถกูต้องตามกฎหมายที่ เก่ียวข้อง และถกูต้องตาม
หลกัวิชาช่างที่ด ี

3. ข้อก ำหนดทั่วไป 

ให้ผู้ รับจ้างทกุราย, ผู้ รับเหมาช่วง และผู้ รับจ้างอื่นท่ีผู้วา่จ้างจดัหา ที่ท างานก่อสร้างนี ้ จะต้องปฏิบตัิตามหมวด 01 
เง่ือนไขทัว่ไป ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตามที่ระบไุว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบบันี ้ หากมีข้อความขดัแย้ง กบั
สญัญาหรือเอกสารแนบสญัญาฉบบัอื่น ให้ถือเอาสว่นท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุการปฏิบตัิงานท่ีดีกวา่ โดยค านงึถงึ 
คณุภาพเป็นหลกั และถือการพิจารณาอนมุตัิของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ เป็นท่ีสิน้สดุ 

4. ขอบเขตของงำนและรำคำค่ำก่อสร้ำง 

4.1 งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงานและราคาคา่ก่อสร้างเหมา
รวมไว้แล้ว ดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญา 

4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานท่ีก่อสร้างและวางผงั เพื่อให้พร้อมส าหรับการเร่ิมงานกอ่สร้าง 
4.3 งานรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง และขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้วา่จ้างก าหนดให้ หรือขนไปทิง้ งานตดัต้นไม้หรือล้อมต้นไม้ 

งานโยกย้ายระบบสาธารณปูโภค งานขนดินไปทิง้หรือถมดินเพิม่  
4.4 คา่ที่พกัคนงาน ห้องน า้-ส้วม ทางเข้าสถานท่ีก่อสร้างชัว่คราว รัว้ชัว่คราว การท าความสะอาด และเก็บขนขยะ

เศษวสัดไุปทิง้นอกสถานท่ี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
4.5 คา่ก่อสร้างส านกังานสนามพร้อมครุภณัฑ์และอปุกรณ์สือ่สารของผู้ รับจ้าง และของผู้ควบคมุงาน 
4.6 คา่ขอมเิตอร์ไฟฟ้าและประปาชัว่คราว หรือคา่เจาะน า้บาดาล หรือคา่เคร่ืองป่ันไฟ คา่น า้ คา่ไฟ และคา่

ระบบสือ่สารตา่งๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานตอ่เช่ือมระบบสาธารณปูโภคเดมิกบัระบบสาธารณปูโภคใหม ่
เพื่อให้อาคารใช้งานได้ทนัทีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

4.7 คา่วสัดแุละอปุกรณ์ คา่แรงงาน คา่เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร คา่ขนสง่ คา่ลว่งเวลา 
4.8 คา่ประสานงานกบัสว่นอื่นๆ หรือหนว่ยราชการตา่งๆ 
4.9 คา่ด าเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภยัและการป้องกนัความเสยีหายที่จะเกิดแก่

บคุคลและทรัพย์สนิทัง้ในและนอกสถานท่ีก่อสร้าง ตลอดจนคา่สิง่อ านวยความสะดวกชัว่คราวตา่งๆ 
4.10 คา่ใช้จา่ยด้านเอกสาร เช่น การจดัท า Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนมุตัิ และ

เอกสารรายงาน 
4.11 คา่ทดสอบและตวัอยา่งวสัดตุา่งๆ ตามที่ระบไุว้ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4.12 คา่ประกนัภยัส าหรับความเสยีหายตอ่บคุคลและทรัพย์สนิ 
4.13 คา่ก าไร 
4.14 คา่ภาษีอากรตา่งๆ ท่ีผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
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5. สิ่งที่ไม่รวมในรำยกำรเสนอรำคำค่ำก่อสร้ำง 

5.1 งานภมูิสถาปัตยกรรม 
5.2 งานตกแตง่ภายใน และงานครุภณัฑ์ 
5.3 งานท่ีระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญาวา่ไมร่วมในการเสนอราคา ตามวตัถปุระสงค์ของผู้วา่จ้าง  

6. กำรตรวจสอบเอกสำรประกวดรำคำและสถำนที่ก่อสร้ำง 

6.1 ผู้ เสนอราคาจะต้องศกึษาเอกสารประกวดราคาทัง้หมดอยา่งละเอียด ซึง่จะประกอบด้วยหนงัสอืเชิญเข้าร่วม
การเสนอราคา, เง่ือนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอกราคาคา่ก่อสร้าง, ร่าง
สญัญา เป็นต้น ผู้ เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างด้วยตนเองหรือแตง่ตัง้ตวัแทน เพื่อให้ทราบถงึ
สภาพของสถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าออก ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ฯลฯ  และจะต้องศกึษารูปแบบรายละเอยีด
ทัง้หมดให้เข้าใจชดัเจน ในกรณีทีเ่กิดอปุสรรค ปัญหา จากสถานท่ีก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา ผู้ รับจ้าง
จะน ามาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้วา่จ้างมิได้ 

6.2 การชีแ้จงเอกสารประกวดราคา ทางผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และผู้ รับผิดชอบตามรายละเอยีด
ในเอกสารประกวดราคา 

6.3 ข้อชีแ้จงและข้อแนะน าเก่ียวกบัแบบและรายการประกอบแบบ เง่ือนไข ข้อตกลงใดๆ ซึง่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้
วา่จ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การตอ่รองราคา และกอ่นการท าสญัญา จะต้องมีการบนัทกึไว้ และ
น ามาประกอบเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาด้วย 

7. กำรชีแ้จงและค ำแนะน ำเกี่ยวกับแบบและรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 

7.1 ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างสว่นใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจชดัเจน รวมถึง
เอกสารแนบสญัญาทัง้หมด หากมีข้อสงสยัให้สอบถามเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากตวัแทนผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุ
งานก่อน 

7.2 ในระหวา่งการก่อสร้างมใิห้ผู้ รับจ้างท างานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบตอ่งานทัง้หมด รวมทัง้แก้ไขให้ถกูต้องตามสญัญา หากตวัแทนผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างชว่งหรือลูกจ้าง
ของผู้ รับจ้างกระท าไปโดยพลการ 

8. กำรอ่ำนแบบ ให้ถือความส าคญัตามล าดบัตอ่ไปนี ้

8.1 แบบก่อสร้าง 
8.2 ระยะที่เป็นตวัเลข 
8.3 อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นแบบก่อสร้าง 
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพิ่มเตมิ 
หากผู้ รับจ้างยงัมีข้อสงสยั ห้ามกอ่สร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานอนมุตักิ่อนท าการก่อสร้าง 

9. ล ำดับควำมส ำคัญของเอกสำรสัญญำ 

ให้ถือตามรายการท่ีก าหนดดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอื่น หรือระบเุพิ่มเติมไว้ในสญัญา 
9.1 สญัญา ซึง่ได้ลงนามระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้ 
9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
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9.3 แบบก่อสร้าง 
9.4 รายละเอียดราคาคา่ก่อสร้างที่ผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้างยอมรับ 
9.5 ข้อตกลงระหวา่งผู้วา่จ้างกบัผู้ รับจ้างเพิ่มเติมในภายหลงั (ถ้าม)ี 
9.6 ค าสัง่ของตวัแทนผู้วา่จ้างซึง่ถกูต้องตามสญัญาที่สัง่ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิ 

10. กำรเปลี่ยนแปลงงำนก่อสร้ำงหรืองำนเพิ่ม-ลด 

10.1 ผู้วา่จ้างมีสทิธิสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไข เพิ่มหรือลดงาน สว่นหนึง่สว่นใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสร้างหรือรายการ
ประกอบแบบตามสญัญาได้ โดยตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองคา่ใช้จา่ยและระยะเวลาก่อสร้างที่เพิ่มขึน้
หรือลดลงจากสญัญา โดยยดึถือหลกัการคิดราคาดงัตอ่ไปนี ้

10.1.1 คิดราคาเป็นหนว่ย ตามรายละเอยีดราคาคา่ก่อสร้าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสญัญา 
10.1.2 ถ้ารายการท่ีเปลีย่นแปลงไมม่แีสดงในรายละเอยีดราคาดงักลา่ว ผู้วา่จ้างจะท าการตกลงราคากบัผู้

รับจ้าง โดยยดึถือการประเมินราคาที่ยตุิธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาในท้องตลาดทีเ่ป็นจริงขณะนัน้ 
10.2 หากผู้ รับจ้างเห็นวา่แบบหรือค าสัง่ใดๆ ของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการ 

ประกอบแบบก่อสร้างตามสญัญา ซึง่จะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบ เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อผู้วา่จ้างได้ท าการตกลงราคางานเพิม่-ลดและระยะเวลาก่อน จงึจะเร่ิมด าเนินงาน เพิ่ม-ลด
ดงักลา่วได้ ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบตัิงานนัน้ๆ อยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างตามสญัญา หรืออยู่
ในขัน้ตอนของแผนการปฏิบตังิานท่ีวิกฤต ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ รับจ้างที่จะต้องปฏิบตังิานให้แล้วเสร็จ ตาม
แผน และตามแบบงานเพิม่-ลดที่ผู้วา่จ้างอนมุตัิ โดยจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ยได้เฉพาะงานเพิม่-ลด แตจ่ะขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างไมไ่ด้ยกเว้นงานเพิ่ม-ลดดงักลา่วได้รับการอนมุตัิลา่ช้ากวา่แผน การปฏิบตัิ งานที่วิกฤต ตาม
ค าวินจิฉยัของผู้ควบคมุงานและผู้ออกแบบ 

11. อ ำนำจและหน้ำที่ของผู้ควบคุมงำน 

11.1 ตรวจสอบและควบคมุงานก่อสร้าง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสญัญา
ทัง้หมด เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสญัญาทกุประการ 

11.2 หากพบวา่แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสญัญาขดัแย้งกนั หรือคาดหมาย วา่
งานก่อสร้างตามสญัญาจะไมม่ัน่คงแขง็แรง หรือไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานหรือหลกัวิชาช่างที่ดี ให้สัง่หยดุงาน ไว้
ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ออกแบบและผู้วา่จ้างพจิารณาทนัที 

11.3 จดบนัทกึการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้าง เหตกุารณ์ตา่งๆ ในสถานท่ีก่อสร้าง ปัญหาอปุสรรคของงานก่อสร้าง และ
ภมูิอากาศเป็นรายวนั เพื่อประเมนิผลการท างานของผู้ รับจ้าง 

11.4 ผู้ควบคมุงานไมม่ีอ านาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆของผู้ รับจ้างตามสญัญา ไมม่ีอ านาจเก่ียวกบัการเพิ่ม-
ลดราคาคา่ก่อสร้าง และการเปลีย่นแปลงรูปแบบโดยไมไ่ด้รับการอนมุตัิจากผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 
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01 - 2 ระบบควำมปลอดภยั 

Security Procedures 

 

1. กำรป้องกนักำรบุกรุกที่ข้ำงเคยีง 

ผู้ รับจ้างต้องจ ากดัขอบเขตการกอ่สร้าง และต้องป้องกนัดแูลมิให้ลกูจ้างของตนบกุรุกที่ข้างเคียงของผู้อื่นโดยเดด็ขาด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย คา่ชดเชย รวมทัง้การแก้ไขให้คนืดีในเมื่อเกิดการเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ ที่เกิดจาก
การกระท าของลกูจ้างของตนในกรณีที่ไปบกุรุกที่ข้างเคยีง 

2. กำรป้องกนับุคคลภำยนอกและอำคำรข้ำงเคียง 

ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัไมใ่ห้บคุคลภายนอก หรือผู้ที่ไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุงานเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้างทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน ให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิตามข้อนีอ้ยา่งเคร่งครัด เมือ่ถึงเวลา เลกิงาน
ก่อสร้างในแตล่ะวนั ให้ตวัแทนผู้ รับจ้างตรวจตราให้ทกุคนออกไปจากอาคารท่ีก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือการ
ท างานลว่งเวลา ของบคุคลที่ได้รับการอนมุตัิแล้วเทา่นัน้ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้เคร่ืองป้องกนัวสัดตุกหลน่ ที่จะเป็น
อนัตรายตอ่ชีวติ หรือสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไมกี่ดขวางทางสญัจรสาธารณะ ผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยในการติดตัง้ ขออนญุาต คา่บ ารุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถงึคา่รือ้ถอนเมื่อ
แล้วเสร็จงาน 

3. กำรป้องกนัสิ่งก่อสร้ำงที่มีอยู่เดิม 

3.1 สิง่ปลกูสร้างข้างเคียง 
 ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัมใิห้เกิดความเสยีหายใดๆ แก่สิง่ปลกูสร้างข้างเคียงในระหวา่งท าการก่อสร้าง หากเกิด 

ความเสยีหายขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขซอ่มแซม ให้คืนอยูใ่นสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ ผู้ควบคมุ
งานเห็นวา่การป้องกนัหรือการแก้ไขที่ผู้ รับจ้างท าไว้ไมเ่พยีงพอ หรือไมป่ลอดภยัอาจออกค าสัง่ ให้ผู้ รับจ้างแก้ไข
หรือเพิ่มเตมิ ได้ตามความเหมาะสม 

3.2 สิง่ก่อสร้างใต้ดิน 
 ผู้ รับจ้างต้องส ารวจจนทราบแนช่ดัแล้ววา่มีสิง่ปลกูสร้างที่อยูใ่ต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณใกล้เคียง  เช่น 

ทอ่น า้ประปา ทอ่ระบายน า้ สายโทรศพัท์ ฯลฯ ซึง่ผู้ รับจ้างต้องระวงัรักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างหากเกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข ซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพเดิม โดยเร็ว ในกรณีที่
กีดขวางการก่อสร้าง จ าเป็นต้องขออนญุาตเคลือ่นย้าย จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ให้ผู้ รับจ้างรับผิดชอบ
ด าเนินการเองทัง้หมด โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

4. กำรป้องกนั รักษำงำนก่อสร้ำงและป้องกนัเพลงิไหม้ 

4.1 การป้องกนัและรักษางานก่อสร้าง 
 ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการป้องกนัและรักษางานก่อสร้าง รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ที่น ามาติดตัง้หรือเก็บไว้

ในบริเวณก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมงานจนกระทัง่ผู้วา่จ้างรับมอบงานงวดสดุท้าย ในกรณีจ าเป็นผู้ รับจ้างต้องจดัท า
เคร่ืองป้องกนัความเสยีหาย ที่อาจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์และงานก่อสร้าง ไมว่า่จะเป็นการสร้างที่ก าบงั การ
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ป้องกนัการขีดขว่น การตัง้เคร่ืองสบูน า้ป้องกนัน า้ทว่ม และการป้องกนัอื่นๆ ที่ผู้ควบคมุงานเหน็วา่เหมาะสม 
รวมทัง้วิธีการป้องกนัวสัดอุปุกรณ์สญูหาย เช่นการตรวจค้นอยา่งละเอยีด และเคร่งครัดกบัทกุคนท่ีเข้า-ออก
บริเวณหรืออาคารท่ีก่อสร้างตลอดเวลา 

4.2 การป้องกนัเพลงิไหม้ 
 ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มเีคร่ืองดบัเพลงิที่มีประสทิธิภาพ และเพียงพอประจ าอาคารท่ีก่อสร้างทกุชัน้ รวมทัง้ใน 

ส านกังานชัว่คราว โรงเก็บวสัดแุละในท่ีตา่งๆ ที่จ าเป็นต้องมกีารป้องกนัอยา่งเคร่งครัด ตอ่แหลง่เก็บ เชือ้เพลงิ
และวสัดไุวไฟ โดยจดัให้มีป้ายเตือนที่เห็นเดน่ชดัห้ามน าไฟหรือวสัดทุี่ท าให้เกิดไฟ เข้าใกล้ แหลง่เก็บวสัดไุวไฟ 
ห้ามสบูบหุร่ีหรือจดุไฟในอาคารท่ีก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

4.3 ความรับผิดชอบ 
 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ในการดแูล ป้องกนั และรักษางานก่อสร้างดงักลา่ว และต้องรับผิดชอบ 

ตอ่ความเสยีหาย และการสญูหาย     ที่อาจเกิดขึน้กบัวสัดอุปุกรณ์และงานก่อสร้างทัง้หมด   จนกวา่ผู้วา่จ้าง  
        รับมอบงานงวดสดุท้าย 

5. กำรหลกีเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร ำคำญ 

งานก่อสร้างหรือการกระท าใดๆ ของลกูจ้างที่นา่จะเป็นเหตเุดือดร้อนร าคาญแก่บคุคลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคมุงาน 
อาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้าง ท างานก่อสร้างนัน้ตามวิธีและเวลาทีเ่หมาะสม หรือแจ้งให้ผู้ รับจ้างหาวิธีป้องกนั เหตุ
เดือดร้อนดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจะต้องเร่งด าเนินการในทนัที 

6. อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

ผู้ รับจ้างต้องจดัสถานท่ีก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมทีด่ีสะอาด ไมม่ีสิง่ที่จะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและชีวติของ 
ลกูจ้าง จดัให้มีป้ายเตือนที่เห็นเดน่ชดั ในบริเวณที่อาจเกิดอนัตรายหรืออบุตัิเหตทุกุแหง่ในบริเวณก่อสร้าง จดัให้มี
อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายตา่งๆ เชน่ หมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั รัว้กนัตกจากที่สงู เป็นต้น ผู้ควบคมุงานอาจออกค าสัง่
ให้ผู้ รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ให้ผู้ รับจ้างมีการจดัการ เร่ือง ความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด  และ
ถกูต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

7. กำรปฐมพยำบำลและอุปกรณ์ช่วยชีวติ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มยีาและเวชภณัฑ์ส าหรับการปฐมพยาบาล และอปุกรณ์ช่วยชีวิตทีจ่ าเป็นตามความเหมาะสม 
หรือตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และต้องจดัการให้มเีพิ่มเติมเพียงพออยูเ่สมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

8. กำรประกันภยั 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีการประกนัภยัส าหรับความเสยีหายตอ่บคุคลทกุคนท่ีเก่ียวข้อง และไมเ่ก่ียวข้องโดยตรง    กบั
การก่อสร้างนีต้ามกฎหมาย และประกนัภยัส าหรับความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิในบริเวณก่อสร้างและข้างเคียง รวม
ความเสยีหายที่เกิดจากภยัธรรมชาติ และอบุตัเิหตอุื่นๆ ตามระบใุนสญัญา หรือตามกฎหมาย ตามมลูคา่ของงาน
ก่อสร้าง และตามระยะเวลาก่อสร้างตามสญัญา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน และผู้วา่จ้างก่อน 
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9. กำรรำยงำนอุบตัิเหตุ 

เมื่อมีอบุตัิเหตใุดๆเกิดขึน้ในบริเวณก่อสร้าง ไมว่า่เหตนุัน้ๆ จะมผีลกระทบตอ่งานก่อสร้างหรือไมก็่ตาม ให้ตวัแทนผู้
วา่จ้างรีบรายงานเหตทุี่เกิดนัน้ๆ ให้ผู้ควบคมุงานทราบในทนัที แล้วท ารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบรุายละเอยีด
เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ การแก้ไขเหตกุารณ์นัน้ๆ และการป้องกนัไมใ่ห้เกิดขึน้อกี 
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01 – 3 มำตรฐำนอ้ำงอิง 

Reference Standards 

 

1. สถำบันมำตรฐำน (STANDARD INSTITUTE) 

 มาตรฐานทัว่ไปท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทยีบ  
คณุภาพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบตัิ วิธีการติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ส าหรับงานก่อสร้าง
นี ้ หากไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานซึง่มช่ืีอเรียกยอ่และ
ของสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้

1.1 มอก. ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials 
1.4 ACI American Concrete Institute 
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 
1.6 ANSI American National Standards Institute 
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials 
1.8 AWS American Welding Society 
1.9 BS BSI British Standards 
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
1.12 JIS Japanese Standards Association 
1.13 NEC National Fire Protection Association 
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2. สถำบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ต้องทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ์ ท่ีใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ (CMU) 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนา (RMUTL) 
2.3 สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอตุสาหกรรม 
2.5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ (KMUTT) 
2.6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 
2.7 สถาบนัอื่นๆ ท่ีอนมุตัิโดยผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ 
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01 – 4   กำรควบคุมคุณภำพ 

Quality Control 

 

1. เอกสำรสัญญำ 

สญัญาแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสญัญาทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้อง จดัท าส าเนาจาก
คูส่ญัญาต้นฉบบัเก็บรักษาไว้ในสถานท่ีก่อสร้างอยา่งละ 1 ชดุ โดยให้อยูใ่นสภาพท่ีดี สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
และท าส าเนาคูส่ญัญาดงักลา่วให้ผู้ควบคมุงานไว้ใช้งานอกีอยา่งละ 1 ชดุ 

2. ควำมคลำดเคลื่อนหรือขำดตกบกพร่อง 

2.1 หากมีสว่นหนึง่สว่นใดของแบบและรายการประกอบแบบ มีความคลาดเคลือ่นหรือขาดตกบกพร่อง ผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคมุงานเพือ่พิจารณาแก้ไขในทนัทีที่พบ       โดยให้ถือค าวินจิฉยัของผู้ออกแบบ  

        เป็นข้อยตุิ  

2.2 หากพบสว่นใดที่ระบไุว้ในแบบ แตม่ิได้ระบไุว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบไุว้ในรายการประกอบแบบ แต่
มิได้ระบไุว้ในแบบ ให้ถือวา่ได้ระบไุว้ทัง้สองที่ หากมิได้ระบไุว้ทัง้สองที่ แตเ่พื่อความมัน่คงแข็งแรง หรือให้
ถกูต้องตามมาตรฐานและตามหลกัวิชาช่างที่ดี ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตามค าวินจิฉยัของผู้ออกแบบ โดยไม่
คิดคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม  

3. กำรวำงผัง แนว ระยะและระดับต่ำงๆ 

3.1 ระยะส าหรับการก่อสร้างให้ถือตวัเลขที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้างเป็นส าคญั การใช้ระยะทีว่ดัจากแบบโดยตรง อาจ
เกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสยัในเร่ืองระยะให้สอบถามผู้ควบคมุงาน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก่อนที่จะ
ด าเนินการในสว่นนัน้ๆ 

3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลกัเขตที่ดินให้ถกูต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะท าการวางผงัอาคาร 
วางแนวเสา วางระดบั ขนาดและระยะตา่งๆ ให้ถกูต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์ที่ทนัสมยั 
และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผงัและระดบั รวมถึงการดแูลรักษาหมดุอ้างองิตา่งๆ ให้อยูใ่นสภาพดี 
และถกูต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

4. กำรจัดท ำแบบขยำย 

4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกบัแบบและรายการประกอบแบบ ในทกุขัน้ตอนอยา่งละเอยีด หากไม่
ชดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบขยายหรือแบบรายละเอยีด หรือ Shopdrawing ในสว่นนัน้ เสนอตอ่ผู้ควบคมุ
งานเพื่อพจิารณาอนมุตักิ่อนท าการก่อสร้าง 

4.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท ารายการและแผนงานจดัสง่ Shopdrawing เพื่อขออนมุตัิ โดยจะต้องมีระยะเวลา ลว่งหน้า
เพียงพอตอ่การพิจารณาควรทยอยสง่ Shopdrawing ตามล าดบัขัน้ตอนของงานก่อสร้าง การท่ี ผู้ รับจ้างจดัท า 
Shopdrawing ลา่ช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเ่พียงพอ จะถือเป็นสาเหตใุนการขอ ขยายระยะเวลาไมไ่ด้ 
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4.3 การท่ีผู้ควบคมุงานได้อนมุตัิ Shop drawing ให้ผู้ รับจ้างแล้ว มไิด้หมายความวา่ ผู้ รับจ้างได้จะรับ การยกเว้น
ความรับผิดชอบในการก่อสร้างสว่นนัน้ๆ ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ถกูต้อง ในกรณีที่ ตรวจพบวา่
งานก่อสร้างสว่นนัน้ไมถ่กูต้องตามสญัญาในภายหลงั โดยไมค่ดิคา่ใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม 

5. แผนกำรปฏิบัติงำน  ควำมรับผิดชอบ และกำรรำยงำน 

5.1 แผนการปฏิบตัิงาน  
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนการปฏิบตัิงานในรูป Bar chart และตารางด าเนินงาน (Work schedule) แสดง
ระยะเวลาและล าดบัการด าเนินงานแตล่ะประเภท ขณะเดียวกนัต้องแสดงแผนการปฏิบตังิานร่วมกบั ผู้ รับจ้าง
ช่วงและผู้ รับจ้างอื่นท่ีผู้วา่จ้างจดัหา อยา่งน้อยจะต้องมีแผนงานดงัตอ่ไปนี ้
5.1.1 แผนก าหนดวนัเร่ิมงานและวนัสิน้สดุงานแตล่ะสว่นของงานกอ่สร้างโดยละเอียด เป็นรายสปัดาห์, ราย

เดือน และแผนงานหลกั (Master schedule) 
5.1.2 แผนก าหนดวนัจดัสง่ Shop drawing และแผนก าหนดการจดัสง่วสัดอุปุกรณ์เพื่อขออนมุตัิ 
5.1.3 แผนก าหนดวนัสัง่ซือ้ และวนัสง่เข้าสถานท่ีก่อสร้างของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ทัง้

ของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างช่วง และผู้ รับจ้างอื่น 
5.1.4 แผนก าหนดจ านวนของพนกังาน ช่างแตล่ะประเภท คนงานของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างชว่ง และผู้ รับจ้างอื่น 

5.2 การรวบรวมข้อมลูเพื่อวางแผนการปฏิบตัิงาน 
 ในการจดัท าแผนการปฏิบตัิงาน ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมลูทีจ่ าเป็นตา่งๆ จากผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอืน่ 

เพื่อวางแผนงานและประสานงานกนัให้รัดกมุที่สดุ ผู้ควบคมุงานอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นแปลง 
แผนการปฏิบตัิงานบางสว่น เพื่อให้เหมาะสมและมีประสทิธิภาพได้ 

5.3 การยื่นขออนมุตัิแผนงานหลกั 
 การจดัท าแผนงานหลกัจะต้องยืน่ขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงานภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีเซ็นสญัญา พร้อมทัง้ชีแ้จง

รายละเอียด ทัง้นีผู้้ รับจ้างหรือตวัแทนที่ได้รับการแตง่ตัง้ จะต้องเซ็นช่ือรับรองแผนงานหลกันี ้ และการท่ีผู้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิแผนงานหลกัหรือออกค าสัง่เพิ่มเติม มิได้หมายความวา่ผู้ รับจ้าง ได้รับการยกเว้น
ความรับผิดชอบในแผนงานหลกัดงักลา่ว 

5.4 การบนัทกึการท างานจริงเทยีบกบัแผนการปฏิบตัิงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องท าแผนการปฏิบตัิงาน แสดงให้ทกุฝ่ายเห็นชดัเจนในหนว่ยงานก่อสร้างและผู้ รับจ้างจะต้อง 

บนัทกึการท างานท่ีเป็นจริง เปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงานท่ีวางไว้  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ   
ขัน้ตอนการปฏิบตังิาน  และประเมินผลการปฏิบตัิงานได้ถกูต้องหรือใกล้เคยีง โดยต้องจดัท าทกุสปัดาห์ ตัง้แต่
เร่ิมต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ 

5.5 ความรับผิดชอบ 
 ถ้างานบางสว่นท่ีผู้ รับจ้างปฏิบตัอิยู ่ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานของผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างอื่น ผู้ รับ -

จ้างจะต้องจดัเตรียมงานให้สมัพนัธ์กนัติดตามผลการปฏิบตัิงาน ของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอืน่ อยา่งสม า่ 
เสมอในกรณีที่ผู้ รับจ้างพบวา่การก่อสร้างไมเ่ป็นไปตามแผนการปฏิบตัิงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ 
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัทีหากผู้ รับจ้างไมส่นใจตดิตาม ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบแก้ไขความเสยีหาย
ใดๆที่อาจเกิดขึน้ เว้นแตง่านท่ีเสยีหายนัน้เป็นหน้าที่โดยตรง ของผู้ รับจ้างอื่นท่ีผู้วา่จ้างจดัหา 

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบตัิงาน 
หากผู้ควบคมุงานเห็นวา่จะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบตัิงาน เพื่อให้เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพในการ 
ปฏิบตัิงาน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนการปฏิบตัิงานใหม ่สง่ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิทนัที 

5.7 การรายงาน 
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตังิานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่เอกสารเพื่อ เป็น
หลกัฐานแสดงการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง  สง่ให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบ ดงันี ้
5.7.1 บญัชีแสดงแรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ส าหรับการก่อสร้างในแตล่ะวนั แยกเป็นงานแตล่ะประเภท 
5.7.2 ส าเนาใบสง่ของทัง้หมดที่เข้ามายงัหนว่ยงานในแตล่ะวนั ระบปุริมาณ ชนดิ ประเภท ผู้ผลติ ผู้จ าหนา่ย 

ผู้สง่ และผู้ รับ ฯลฯ 
5.7.3 แผนการปฏิบตัิงานทกุเดือน และการท างานจริงเทยีบกบัแผนการปฏิบตัิงานทกุสปัดาห์ 
5.7.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอปุสรรคของงานก่อสร้างทกุสปัดาห์ 
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทกุสว่นของอาคารทกุ 15 วนั  
5.7.6 อื่นๆ ที่ผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงานร้องขอ 

6. กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้รับจ้ำง ผู้รับจ้ำงช่วง ผู้รับจ้ำงอื่นที่ ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำ 

6.1 การให้สิง่อ านวยความสะดวก  
ผู้ รับจ้างต้องคดิเผ่ือไว้แล้วในการจดัสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ในการท างานของผู้ รับจ้างชว่ง และผู้ รับจ้าง 
อื่น เพื่อให้งานก่อสร้างนีแ้ล้วเสร็จสมบรูณ์ ผู้ รับจ้างต้องอนญุาตให้ใช้สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ เช่น นัง่ร้าน 
บนัได รอกสง่ของ ลฟิต์ขนสง่ เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผนและประสานงานไมใ่ห้เกิดการติดขดั ในการใช้งาน
ดงักลา่ว  โดยคิดคา่ใช้จ่ายตามความเหมาะสมและยตุิธรรม 

6.2 การติดตอ่ประสานงานก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบให้แนใ่จวา่ งานก่อสร้างของผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างรายอื่นไมเ่ป็นเหตทุ าให้ แผนการ 
ปฏิบตัิงานลา่ช้า ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบและจดัให้มีการประสานงาน และประชมุระหวา่งผู้ รับจ้าง กบัผู้ รับจ้าง
ช่วงและผู้ รับจ้างอื่น โดยจดัให้มีแผนงานแสดงขัน้ตอนการท างานโดยละเอียดของงานทกุระบบ ให้สอดคล้อง
กนัและเป็นไปด้วยดีทกุระบบ  เพือ่ให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์  สามารถใช้งานได้ทนัที ตามสญัญา 

6.3 การประชมุระหวา่งการก่อสร้าง (Site meeting) 
6.3.1 การประชมุที่ผู้ควบคมุงานได้จดัให้มีขึน้เป็นประจ าในระหวา่งการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องให้ตวัแทน ผู้ รับ

จ้างหรือผู้จดัการโครงการของผู้ รับจ้างร่วมประชมุด้วยทกุครัง้ พร้อมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ายตา่งๆ การ
ประชมุดงักลา่วผู้จดัการโครงการฝ่ายผู้ควบคมุงานจะเป็นประธานในท่ีประชมุ และฝ่าย ผู้ควบคมุงาน
เป็นผู้บนัทกึการประชมุ ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตามข้อตกลงที่มขีึน้ในระหวา่งการประชมุนัน้ ตามที่มีใน
บนัทกึการประชมุ ซึง่จะเสนอให้ผู้ รับจ้างรับรองในการประชมุครัง้ถดัไป โดยผู้ รับจ้าง อาจขอให้ผู้ควบคมุ
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งานแก้ไขบนัทกึการประชมุดงักลา่วข้างต้นได้ และให้มีการบนัทกึข้อโต้แย้งดงักลา่ว ไว้ในบนัทกึการ
ประชมุด้วย 

6.3.2 ให้มีการประชมุในระหวา่งการก่อสร้างสปัดาห์ละหนึง่ครัง้ทกุสปัดาห์ ผู้ควบคมุงานอาจเรียกประชมุเพิม่ 
หรือเลือ่นการประชมุได้ตามสถานการณ์ และความจ าเป็น 

7. ตัวอย่ำงงำนตกแต่งและกำรเตรียมผิวเพื่องำนตกแต่งภำยหลัง 

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าตวัอยา่งที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไมว่า่จะเป็นแผงตวัอยา่ง 
หรือห้องตวัอยา่ง ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงานหรือผู้ออกแบบ เพือ่แสดงให้เห็นสหีรือลวดลาย ของวสัดทุี่จะใช้
ติดตัง้จริง เช่น พืน้ปกูระเบือ้ง หิน ไม้ ผนงัฉาบปนูเรียบทาส ี บกุระเบือ้ง บ ุ Wallpaper ฝ้ายบิซัม่ ไม้ระแนง 
สวิทซ์ ปลัก๊ ดวงโคม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือการติดตัง้วสัดดุงักลา่ว เป็นการอนมุตัิตวัอยา่ง ความ
สวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจรับงานท่ีก่อสร้างจริงตอ่ไป 

7.2 ในกรณีที่มีการก าหนดพืน้ท่ีบางสว่นให้เตรียมผิวไว้ส าหรับงานตกแตง่ภายหลงั เช่น ผิวพืน้ ผู้ รับจ้างจะต้องลด 
ระดบัและท าการเตรียมผิวพืน้ไว้ให้ถกูต้องพอดีกบัวสัดทุี่จะน ามาตกแตง่ผิวภายหลงั การเตรียมผิวจะต้องท า 
ด้วยความประณีตและต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห็นวา่การเตรียมผิวที่ผู้ รับจ้าง ท าไว้ไม่
ถกูต้องและสัง่ให้ผู้ รับจ้างแก้ไข ผู้ รับจ้างจะต้องท าให้ใหมจ่นถกูต้อง โดยจะเรียกร้องคา่เสยีหาย และขอขยาย
ระยะเวลาไมไ่ด้ ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมผิวเพื่อตกแตง่ให้ถกูต้องทัง้ต าแหนง่และระดบั ตามวตัถุ -ประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ วสัดตุกแตง่ใดที่ไมไ่ด้ก าหนดไว้ชดัเจนในแบบก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งตอ่ ผู้ควบคมุงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อขอทราบรายละเอียดการตดิตัง้ ขนาด ชนดิ และสขีองวสัดุ ตกแตง่ดงักลา่วจากผู้ออกแบบ 
โดยถือวา่เป็นหน้าที่ท่ีผู้ รับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิว ให้พอดกีบัการติดตัง้วสัดตุกแตง่
ในภายหลงั 

8. ตัวแทนของผู้รับจ้ำง ช่ำงฝีมือ และควำมรับผิดชอบ 

8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องแตง่ตัง้ตวัแทนของผู้ รับจ้างหรือผู้จดัการโครงการฝ่ายผู้ รับจ้าง ที่มคีวามสามารถ มีประสบการณ์ 
และเหมาะสมกบังานก่อสร้างนี ้เป็นผู้มีอ านาจเตม็ประจ าอยูใ่นสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลา ค าสัง่ใดที่ ผู้ควบคมุ
งานได้สัง่แก่ตวัแทนของผู้ รับจ้าง ซึง่เป็นไปตามสญัญา ให้ถือเสมือนวา่ได้สัง่แก่ผู้ รับจ้างโดยตรง ผู้วา่จ้างสงวน
สทิธิที่จะเปลีย่นตวัแทนของผู้ รับจ้างได้ หากเห็นวา่ไมเ่หมาะสม 

8.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทกุประเภทมาปฏิบตัิงานก่อสร้างนี ้ ผู้
ควบคมุงานอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นตวัผู้หนึง่ผู้ใดได้ หากผู้นัน้ประพฤติผิดมิชอบ หรือไมม่ี 
ความสามารถ หรือไมเ่หมาะสม โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ที่เหมาะสมเข้าปฏิบตัิงานแทนโดยทนัที  

8.3 ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างเป็นผู้มคีวามสามารถ มีฝีมือ และมีความช านาญในงานก่อสร้างนี ้ โดยมีสถาปนิก วิศวกร 
ควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิดทกุขัน้ตอนของการปฏิบตังิาน การท่ีผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัวิสัดอุปุกรณ์ หรือ
งานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความวา่ผู้ รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบ ความผิดพลาด
ของงานก่อสร้างในภายหลงั ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องสมบรูณ์ตามสญัญา โดยจะ เรียกร้องคา่เสยีหาย
และขอขยายระยะเวลาไมไ่ด้ 
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8.4 ผู้ รับจ้างจะต้องแตง่ตัง้สถาปนิก และ/หรือวิศวกร  เพื่อลงช่ือเป็นผู้ควบคมุงานตามกฎหมายวา่ด้วย การควบคมุ
อาคาร ในเอกสารประกอบการขออนญุาตก่อสร้างอาคาร ส าหรับงานก่อสร้างนี ้

9. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรตรวจงำนก่อสร้ำง 

ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคมุงาน มีสทิธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา และตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัสิง่อ านวยความสะดวกชัว่คราวให้ เช่น บนัได ทางเดิน ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง และ
อื่นๆ ให้แข็งแรงและปลอดภยั หรือตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน 

10. กำรสั่งหยดุงำน 

การก่อสร้างสว่นใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไมไ่ด้คณุภาพงานท่ีดี หรือไมถ่กูต้องตามมาตรฐานและวชิาช่างที่ดี ผู้ควบคมุ
งานมีสทิธิสัง่หยดุงานบางสว่นหรือทัง้หมดได้ จนกวา่ผู้ รับจ้างจะด าเนินการแก้ไขงานสว่นนัน้ให้เรียบร้อย ตามความ
เห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องคา่เสยีหายและขอขยายระยะเวลาไมไ่ด้ 
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01 - 5 สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำว 

Temporary Facilities and Controls 
 

1. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ 

1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ 
ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวสัดอุปุกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกนัความเสยีหาย ของวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิด  ที่
น ามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกบัความต้องการ ทัง้นีห้้ามผู้ รับจ้าง น า
วสัดอุปุกรณ์ที่ไมไ่ด้ใช้ในงานก่อสร้างนีม้าเก็บไว้ในโรงเก็บดงักลา่ว 

1.2 ส านกังานชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างส านกังานชัว่คราวส าหรับเป็นท่ีท างานของผู้ รับจ้างและตวัแทนผู้วา่จ้าง และ/หรือ ผู้
ควบคมุงาน ประกอบด้วย ส านกังาน, ห้องประชมุ, ห้องเก็บวสัดตุวัอยา่ง, ห้องน า้, ห้องส้วม และอปุกรณ์
ส านกังานท่ีจ าเป็น เช่น โต๊ะท างาน, เก้าอี,้ โต๊ะวางแบบ, ตู้ เอกสาร, เคร่ืองโทรศพัท์และโทรสาร เป็นต้น 

1.3 บ้านพกัคนงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพกัคนงาน ห้องน า้ ห้องส้วม และสิง่สาธารณปูโภคที่จ าเป็น โดยมีการดแูลให้อยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีการขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจ า ห้ามผู้ รับจ้าง หรือลกูจ้างปลกูสร้างร้านค้า 
ร้านอาหารภายในท่ีดินของผู้วา่จ้างเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุตัิ จากผู้วา่จ้างหากสถานท่ีสร้างบ้านพกั
คนงานไมเ่พียงพอ หรือผู้วา่จ้างไมอ่นมุตัใิห้สร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา ที่อื่นเอง 

1.4 ห้องประชมุ 
ผู้ รับจ้างต้องจดัสร้างห้องประชมุในส านกังานชัว่คราว ขนาดที่เพยีงพอส าหรับเป็นท่ีประชมุในหนว่ยงาน 
ก่อสร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี ้กระดานพร้อมอปุกรณ์เคร่ืองเขยีน และสิง่จ าเป็นตา่งๆ ตามความเหมาะสม 

1.5 ป้ายช่ือโครงการ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าป้ายช่ือโครงการขนาดไมเ่ลก็กวา่ 1.20x2.40 เมตร หน้าบริเวณที่ก่อสร้างพร้อมไฟ  สอ่ง
ป้ายที่เหมาะสม โดยมีข้อความให้ถกูต้องครบถ้วนตามข้อก าหนดของกฎหมาย ป้ายดงักลา่วจะต้องมัน่คง 
แข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.6 แบบรายละเอียดและผงัแสดงสิง่ปลกูสร้างชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบผงัแสดงการจดัวางต าแหนง่สิง่ปลกูสร้างชัว่คราว ให้ผู้ควบคมุงานพจิารณา เพื่อเสนอผู้
วา่จ้างอนมุตัิกอ่น และต้องเร่ิมกอ่สร้างสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวทนัทีที่ได้รับการอนมุตัิ ในกรณีที่ ต้องมีถนนชัว่คราว
ควรจดัวางต าแหนง่ให้ตรงกบัถนนท่ีจะก่อสร้างจริงตามแบบก่อสร้าง และจะต้องจดัล าดบั ต าแหนง่สิง่ปลกู
สร้างชัว่คราวให้สมัพนัธ์กบังานก่อสร้าง รวมทัง้จดัระบบการจราจรทัง้ภายในและภายนอก ให้มปีระสทิธิภาพ 
ไมก่่อให้เกิดการกีดขวางตอ่งานกอ่สร้างและการจราจรสว่นรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง 

1.7 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้นัง่ร้านท่ีแขง็แรง มัน่คง ถูกต้องตามข้อก าหนดนัง่ร้านส าหรับงานก่อสร้าง 
อาคาร ติดตัง้ลฟิต์สง่ของหรืออปุกรณ์เคร่ืองยกตา่งๆ หรือ TOWER CRANE ถกูต้องตามมาตรฐาน  ความ



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

บริษัทแผลงฤทธ์ิจ ากดั                                                                                          รายการประกอบแบบก่อสร้าง  งานสถาปัตยกรรม      15  

ปลอดภยัของวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย และตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง การติดตัง้ เคลือ่นย้าย รือ้ถอน 
จะต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

1.8 การดแูลรักษา 
ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มคีนงานประจ า เพื่อดแูลความสะอาดส าหรับสิง่ปลกูสร้างชัว่คราว มีชา่งประจ าส าหรับ การ
บ ารุงรักษาและซอ่มแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ให้อยูใ่นสภาพปลอดภยัและใช้งานได้ด ี ตลอดระยะ                                      
เวลาก่อสร้าง 

1.9 คา่ใช้จา่ย 
คา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีเ่กิดขึน้จากการจดัให้มีสิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ การขออนญุาตการดแูลรักษา ความ -
สะอาด และซอ่มบ ารุง ระบบสาธารณปูโภคตา่งๆรวมถึงการรือ้ถอนและท าความสะอาด เมื่องานก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ เป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

2. รัว้ชั่วครำวและยำมรักษำกำร 

ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีรัว้ชัว่คราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบใุนแบบ และต้องตรวจสอบให้ถกูต้อง                                                                                            
ตามหลกัหมดุที่ระบไุว้ในโฉนด โดยท าด้วยโครงไม้หรือเหลก็และบดุ้วยแผน่สงักะสสีเีขียว หรือแผน่เหลก็เคลอืบส ี สงู
ไมต่ ่ากวา่ 2.40 เมตร จากพืน้ดนิ มีความมัน่คงแขง็แรง มีประตปิูด-เปิด มีป้อมยามและยาม คอยควบคมุการเข้าออก
ตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคืน สว่นท่ีติดกบัท่ีสาธารณะและอาคารข้างเคยีง จะต้อง มกีารป้องกนัวสัดตุกลงมา
เป็นอนัตรายตอ่ชีวิต หรือสร้างความเสยีหายตอ่ทรัพย์สนิท่ีอยูข้่างเคยีง ถือเป็นหน้าที่ ที่ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิอยา่ง
เคร่งครัด  และผู้ รับจ้างต้องรักษาซอ่มแซมให้ดีอยูเ่สมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยใน
การจดัท า ติดตัง้ การขออนญุาต คา่ธรรมเนียม คา่บ ารุงรักษา คา่รือ้ถอน รวมถงึคา่ยามรักษาการ 

3. ถนน ที่จอดรถ และทำงเดนิชั่วครำว 

3.1 ถนนและที่จอดรถชัว่คราว 
ในระหวา่งการก่อสร้างผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีทางเข้าออกบริเวณทีก่อ่สร้างและที่จอดรถชั่วคราว โดยใช้แอสฟัลต์ 
หรือคอนกรีตที่สามารถรับน า้หนกับรรทกุของรถขนสง่ได้ โดยไมก่อ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่ระบบระบายน า้ หรือ
กีดขวางทางสญัจรและทางน า้สาธารณะ ผู้ รับจ้างต้องดแูลรักษาทางเข้าออกดงักลา่ว ให้อยูใ่นสภาพ ใช้งานได้
ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ปรับปรุงซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดดีงัเดิม  

3.2 ทางเดินชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีทางเดินและบนัไดชัว่คราวในบริเวณก่อสร้างตามความจ าเป็น และตามขัน้ตอนของงาน 
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณตา่งๆ ของงานก่อสร้างได้ทกุแหง่ มีสภาพท่ีแขง็แรง ปลอดภยั และเมื่อ
หมดความจ าเป็น ให้รือ้ถอนออกไป พร้อมทัง้ซอ่มแซมสว่นก่อสร้างที่เสยีหายให้เรียบร้อย โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของ
ผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

4. กำรตัดทำงเท้ำและต่อเชื่อมท่อระบำยน ำ้ 

ในกรณีที่ต้องปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ตดัทางเท้า ตอ่เช่ือมทอ่ระบายน า้กับทอ่ระบายน า้สาธารณะ ผู้ รับ
จ้างต้องรับผิดชอบด าเนินการขออนญุาตตอ่ทางราชการให้ถกูต้อง โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
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5. ไฟฟ้ำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 

5.1 ระบบไฟฟ้าชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีระบบไฟฟ้าชัว่คราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตัง้แตเ่ร่ิมงานจนงานแล้วเสร็จ โดยผู้ รับจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                   
เป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายตัง้แตก่ารขออนญุาตตดิตัง้ระบบไฟฟ้าชัว่คราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทัง้คา่ใช้จ่ายอปุกรณ์ 
ทัง้หลาย คา่กระแสไฟฟ้า คา่บ ารุงรักษา คา่รือ้ถอน รวมถงึสว่นท่ีเป็นงานของผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอื่น ที่ผู้วา่
จ้างจดัหาด้วย โดยผู้ รับจ้างช่วงและผู้ รับจ้างอื่นเป็นผู้จา่ยเฉพาะคา่ไฟฟ้า และคา่อปุกรณ์ในสว่นที่ตน ใช้งาน
เทา่นัน้ 

5.2 ความปลอดภยัจากการใช้ไฟฟ้าชัว่คราว 
ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์และด าเนินการตดิตัง้ ระบบไฟฟ้าชัว่คราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มีความ 
ปลอดภยั โดยทัง้มีระบบการป้องกนัการลดัวงจรและการตดัตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอบุตัเิหต ุ และเป็นไปตามกฎ 
ข้อบงัคบัของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชัว่คราว 
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชัว่คราวทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างที่ต้องจดัให้มีเพียงพอกบั
การใช้งานดงักลา่ว ตัง้แตเ่ร่ิมงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทัง้หมดก่อนสง่มอบงานงวด
สดุท้าย ผู้ควบคมุงานอาจออกค าสัง่ให้ผู้ รับจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้าชัว่คราวให้เหมาะสมได้ โดย
เป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

6. น ำ้ประปำที่ใช้ในงำนก่อสร้ำง 

ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีระบบน า้ประปาชัว่คราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตัง้แตเ่ร่ิมงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบ 
ระบบน า้ใช้และระบบสขุาภิบาลทัง้หมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่าย ตัง้แต ่ การขอ
อนญุาต ติดตัง้ระบบน า้ประปาชัว่คราวจากการประปาฯ รวมทัง้คา่อปุกรณ์ตา่งๆ คา่น า้ประปา คา่บ ารุงรักษา คา่รือ้
ถอน  รวมถึงสว่นท่ีเป็นงานของผู้ รับจ้างชว่งและผู้ รับจ้างรายอื่นที่ผู้วา่จ้างจดัหามาด้วย โดยผู้ รับจ้างช่วงและ ผู้ รับจ้าง
อื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะคา่น า้และอปุกรณ์ในสว่นท่ีตนใช้งานเทา่นัน้ 

7. กำรรักษำควำมสะอำดและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร และ
สาธารณปูโภค” ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2539 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ
ตอ่ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบตัติามประกาศ 
กรุงเทพมหานครฉบบัดงักลา่วโดยอนโุลม 

7.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัท าระบบบ าบดัและระบายน า้ทิง้ของห้องน า้ชัว่คราว ให้ถกูสขุลกัษณะและถกูต้อง ตาม กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงระบบระบายน า้ที่เกิดจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้องไมใ่ห้มี น า้ขงัหรือสง่กลิน่
เหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคยีง 
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7.3 ผู้ รับจ้างต้องขนขยะมลูฝอยเศษวสัด ุ  สิง่ของเหลอืใช้ตา่งๆ ที่ท าความสกปรกหรือกีดขวาง การท างาน ออกจาก
บริเวณก่อสร้างอยา่งสม า่เสมอทกุวนั โดยผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด เพื่อความปลอดภยั ความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงต้องท าความ
สะอาดให้เรียบร้อยทกุสว่นของอาคารและทัว่บริเวณก่อสร้างก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย 
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01 – 6  วัสดุและอุปกรณ์ 

Product Requirements 

1. ขอบเขตของงำน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ ในการ
ปฏิบตัิงานท่ีดี มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรที่ทนัสมยัและมีประสทิธิภาพ ส าหรับการก่อสร้างงานตา่งๆ ตามระบ ุ ในแบบและ
รายการประกอบแบบ 

2. กำรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

2.1 วสัดอุปุกรณ์ที่ปรากฏอยูใ่นแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มไิด้อยูใ่นแบบและรายการประกอบแบบก็ดี แต่
เป็นสว่นประกอบของการก่อสร้าง เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการกอ่สร้าง และเพือ่ให้เป็นไปตามหลกัวชิาช่างทีด่ ี
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างนีท้ัง้สิน้ 

2.2 วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนการจดัซือ้ และจดัสง่เข้ามา 
ให้ทนักบัการก่อสร้างตามแผนปฏิบตัิงาน 

2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณ์บางอยา่งซึง่ระบใุห้ใช้ของตา่งประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลติ ผู้ รับจ้างจะต้อง 
จดัการสัง่ซือ้ลว่งหน้าเพื่อให้ทนัการใช้งานตามแผนปฏิบตัิงาน 

2.4 ห้ามผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์ที่ไมไ่ด้รับการอนมุตัเิข้ามาในสถานท่ีก่อสร้าง 

3. คุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ 

 วสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดที่ใช้ในการกอ่สร้างนีจ้ะต้องเป็นของใหมท่ี่ไมเ่คยผา่นการใช้งานมาก่อน จะต้องมีคณุภาพดี ไมม่ี
รอยช ารุด เสยีหาย และถกูต้องตรงตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได้รับอนมุตัิ 

4. กำรตรวจสอบและทดสอบคุณภำพวัสดุอุปกรณ์ 

4.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มกีารตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคณุภาพวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิด ที่จะน ามาใช้ ในงาน
ก่อสร้าง ก่อนทีจ่ะออกจากโรงงานผู้ผลติ ผู้ รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดงักลา่ว ให้ผู้ควบคมุงาน
พิจารณา เพื่อแสดงวา่วสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ได้รับการตรวจสอบถกูต้องตามมาตรฐานท่ีดีแล้ว 

4.2 ในกรณีที่มีข้อก าหนดให้ทดสอบ ให้ผู้ รับจ้างน าวสัดอุปุกรณ์นัน้ ไปทดสอบตามสถาบนัท่ีก าหนดไว้ ในการ
ทดสอบผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบลว่งหน้า เพื่อจะได้อยูร่่วมในการทดสอบด้วย ในกรณีที่ ผู้วา่จ้าง
ได้มีหนงัสอือนญุาตให้ตวัแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลติวสัดอุุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณ ทีก่่อสร้าง 
เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องให้ความสะดวกกบัตวัแทนดงักลา่ว 

5. กำรเสนอตวัอย่ำงวัสดุอุปกรณ์ 

5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอยา่งวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบพิจารณาอนมุตัิ 
โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผนงานแสดงระยะเวลาจดัสง่ตวัอยา่งวสัดอุปุกรณ์เพื่อการพิจารณาอนมุตัิ โดย
จะต้องมีระยะเวลาลว่งหน้าเพียงพอตอ่การพิจารณา ก่อนการสัง่ซือ้และติดตัง้ตามล าดบัขัน้ตอนในแผน 
ปฏิบตัิงาน 
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5.2 วสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อนการติดตัง้ โดยเมื่อได้รับการอนมุตัิแล้ว ผู้ รับ
จ้างจะต้องสัง่ซือ้วสัดอุปุกรณ์นัน้ทนัที เพื่อให้ทนักบัแผนงานการติดตัง้ หากผู้ รับจ้างด าเนินการตดิตัง้โดย มิได้
รับการอนมุตัิ ผู้ รับจ้างจะต้องเปลีย่นให้ใหมท่นัทีตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยจะขอขยายระยะเวลา 
ก่อสร้างหรือคดิราคาเพิม่มิได้ วสัดอุปุกรณ์ที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว ยงัไมพ้่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ในกรณี
ที่วสัดอุปุกรณ์นัน้ไมไ่ด้คณุภาพ หรือการติดตัง้ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติหรือตามหลกัวิชาช่าง ที่ด ี

5.3 เมื่อมกีารอนมุตัิวสัดอุปุกรณ์ใดๆแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการจดัซือ้โดยไมช่กัช้า โดยถ้าผู้วา่จ้างขอดู ใบสัง่
ซือ้สนิค้า ผู้ รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 

6. กำรขอเทียบเท่ำวัสดุอุปกรณ์ 

6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์ภายใน 90 วนั หลงัจากวนัท าสญัญาจ้างเหมาก่อสร้าง 

6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยนัให้ใช้วสัดอุปุกรณ์ตามที่ระบไุว้ หากผู้ รับจ้างไมม่ีเหตผุลเพยีงพอในการขอเทียบเทา่ 

6.3 กรณีที่มีการระบวุสัดอุปุกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกวา่ และระบวุา่เทยีบเทา่ ผู้ควบคมุงานสามารถยืนยนั ให้ใช้วสัดุ
อปุกรณ์ตามที่ระบไุว้ การพิจารณาเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์จะกระท าตอ่เมื่อไมส่ามารถจดัหา วสัดอุปุกรณ์ตามที่
ระบไุว้ ทัง้นีจ้ะต้องไมใ่ชเ่หตผุลทีเ่กิดจากการท างานลา่ช้าหรือการท างานบกพร่อง ของผู้ รับจ้าง เชน่ การสัง่ซือ้
วสัดอุปุกรณ์ที่ได้รับอนมุตัิแล้วลา่ช้า เป็นต้น 

6.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกนัท่ีสามารถยนืยนัคณุภาพ 
มาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะ
พิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแขง็แรง ความปลอดภยั เป็นหลกั ให้ถือค าวินิจฉยั ของผู้ออกแบบเป็นข้อยตุ ิ
ผู้ออกแบบสงวนสทิธ์ิท่ีจะพิจารณาเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์ท่ีเห็นวา่ มีคณุภาพดีกวา่ และราคาสงูกวา่ที่ระบไุว้ได้ 

6.5 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัผลกระทบหรืองานต้องเปลีย่นแปลงเนื่องจากการเทียบเทา่ 

6.6 ผู้ รับจ้างไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ หรือเวลาที่สญูเสยีไป เนื่องจากการเทียบเทา่ 

6.7 ผู้ รับจ้างจะต้องเผ่ือระยะเวลาในการพิจารณาการเทยีบเทา่ ที่ต้องออกแบบใหมห่รือต้องขออนญุาตสว่นราชการ 
ที่เก่ียวข้องใหมด้่วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้ 
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01 – 7 กำรส่งมอบงำน 

Closeout Procedures 

 

1. กำรส่งมอบงำน 

1.1 การสง่มอบงานแตล่ะงวด ให้เป็นไปตามการแบง่งวดงานและงวดเงิน ตามที่ระบใุนสญัญา 
ผู้วา่จ้างมีสทิธิที่จะไมจ่า่ยเงินงวดในเมื่อเห็นวา่ 
1.1.1 ปริมาณงานและมลูคา่งานไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในงวดงาน หรือเง่ือนไขสญัญา 
1.1.2 คณุภาพของงานและฝีมือการท างาน ไมไ่ด้ตามมาตรฐานหรือตามหลกัวิชาชา่งทีด่ี 

1.2 หลกัฐานตา่ง ๆ ที่ผู้ รับจ้างจะต้องแนบมาพร้อมกบัการสง่มอบงานแตล่ะงวด 
1.2.1 หนงัสอืรับรองการตรวจสอบและอนมุตัิงวดงานและงวดเงินจากผู้ควบคมุงาน 
1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบงุวดงานและงวดเงินตามสญัญา พร้อมตารางสรุปเงินท่ีเบิกไปแล้ว เงิน

ที่ขอเบิกงวดนี ้เงินท่ีคงเหลอื และงานเพิ่ม-ลด (ถ้าม)ี 
1.2.3 รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสร้างของงวดนีใ้ห้ชดัเจน และเข้าใจได้

ง่าย 
1.2.4 ผลการทดสอบตา่งๆ ของงานงวดนี ้แผนปฏิบตัิงาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ควบคมุงานหรือผู้วา่จ้างร้องขอ 

2. กำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

2.1 ขัน้ตอนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 
2.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคมุงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อสง่มอบงานขัน้ต้น (Substantial 

completion) อยา่งน้อย 30 วนักอ่นครบก าหนดวนัแล้วเสร็จตามสญัญา 
2.1.2 ผู้ควบคมุงานจะท าบญัชีงานท่ีต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบญัชี 

ดงักลา่วจนแล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนงัสอืรับรองงานขัน้ต้น        พร้อมการจดัท าบญัชี งานที่
ต้องแก้ไข (List of defect work) แจ้งให้ผู้ รับจ้างด าเนินการแก้ไข เพื่อสง่มอบงานขัน้สดุท้าย ให้แล้ว
เสร็จสมบรูณ์ (Final completion)   ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ตามสญัญา 

2.1.3 เมื่อผู้ควบคมุงานได้ตรวจสอบงานขัน้สดุท้ายเรียบร้อยแล้ว จงึจะแจ้งให้ผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ ร่วมกนั 
ตรวจรับมอบงานงวดสดุท้ายตอ่ไป 

2.1.4 ผู้วา่จ้างสงวนสทิธิในการไมรั่บมอบงาน ในกรณีที่ผู้ควบคมุงานเหน็วา่งานบางสว่น จะต้องมีการแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ภายในระยะเวลาตามสญัญา     และหากระยะเวลาดงักลา่วเกินจากสญัญาแล้ว 
ผู้ รับจ้าง จะต้องเสยีคา่ปรับเนื่องจากงานก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญา 

2.2 การสง่มอบวสัดอุปุกรณ์และเอกสาร 
2.2.1 กญุแจทัง้หมดทีใ่ช้ในอาคาร ชดุละ 3 ดอก พร้อม Master keys และ Grand master keys โดยผู้วา่จ้าง

จะเป็นผู้ก าหนดระบบ Master keys ให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ก่อนการสัง่ซือ้ การสง่มอบกญุแจ ให้
จดัเก็บในตู้เหลก็ที่ได้มาตรฐาน  และแยกเป็นชดุเป็นระบบทีช่ดัเจนสะดวก ตอ่การใช้งาน 
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2.2.2 เอกสารคูม่ือส าหรับการใช้งานและการดแูลรักษาอปุกรณ์หลกัของระบบตา่งๆ ของบริษัทผู้ผลติ  และ 
ติดตัง้ตามที่ผู้ออกแบบก าหนด จ านวนระบบละ 3 ชดุ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าเป็นรูปเลม่ใสแ่ฟ้มปกแข็ง 
ที่ได้มาตรฐาน โดยแตล่ะระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตามตวัอยา่งดงันี ้ 

หมวด 1 : การใช้งานของระบบ (System Operation) 
หมวด 2 : อปุกรณ์หลกั 
หมวด 3 : ทอ่น า้, วาล์ว และอื่นๆ 
หมวด 4 : อปุกรณ์ประกอบอื่นๆ 
หมวด 5 : งานไฟฟ้าและเคร่ืองกลท่ีเก่ียวข้อง 

2.2.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวิทยากรผู้ช านาญงานของบริษัทผู้ผลติอปุกรณ์หลกัแตล่ะระบบ มาอบรมและ 
แนะน า ให้บคุลากรของผู้วา่จ้างรับทราบเก่ียวกบัการใช้งาน การดแูลรักษา และอื่นๆ ตามระบใุนคูม่อื 
ข้างต้น จนมีความเข้าใจสามารถปฏิบตัิงานได้ 

2.2.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบเคร่ืองมอืและชิน้สว่นอะไหลท่ี่มีมากบัอปุกรณ์   หรือตามระบใุนสญัญา ให้ผู้วา่
จ้างทัง้หมด 

2.2.5 แบบก่อสร้างจริง (As-built drawing) จดัเป็นรูปเลม่แยกแตล่ะระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบบักระดาษไข 
จ านวน 1 ชดุ   ส าเนา (พิมพ์เขียว) จ านวน 1 ชดุ และข้อมลูของแบบดงักลา่วเป็นไฟล์คอมพวิเตอร์ 
รูปแบบ DWG และ PDF และสแกนแบบก่อสร้างจริงจากต้นฉบบัจดัเก็บไว้ในแผน่ CD จ านวน 1 ชดุ 
แบบก่อสร้างจริงจะต้องมีมาตราสว่น และขนาดเทา่กบัแบบคูส่ญัญา แสดงระยะ การติดตัง้ วสัดใุนผนงั 
พืน้ หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถกูต้อง ตามทีก่่อสร้างจริง แสดงสว่นที่เปลีย่นแปลง หรือเพิ่ม-ลดจากแบบ
คูส่ญัญาอยา่งชดัเจน 

2.2.6 หนงัสอืรับประกนัคณุภาพจากบริษัทผู้ผลติ หรือผู้ติดตัง้ส าหรับวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดตามสญัญา โดย
ระบรุายช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ และก าหนดระยะเวลารับประกนัตามสญัญา 

2.2.7 รายการวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดทีใ่ช้ในงานก่อสร้างนี ้  ระบช่ืุอบริษัท  ที่อยู ่ หมายเลขโทรศพัท์  และช่ือ ผู้ที่
ติดตอ่ได้ เพื่อสะดวกในการซอ่มบ ารุงหรือสัง่ซือ้เพิ่มเติม 

2.2.8 หากระบไุว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ    ให้ผู้ รับจ้างจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์งานตกแตง่ 
สถาปัตยกรรม อปุกรณ์ซอ่มบ ารุงงานระบบตา่งๆ เพื่อส ารองในการซอ่มบ ารุงรักษาอาคารในปริมาณที่ 
ก าหนดตามสญัญา หรือตามความจ าเป็น ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบพร้อมกบัการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

2.3 การทดสอบระบบตา่งๆ 
ในการทดสอบในระหวา่ง หรือกอ่นการรับมอบงาน คา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น คา่น า้ทีใ่ช้ในการทดสอบ และล้าง ท า
ความสะอาดระบบทอ่ คา่ไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบการเดินเคร่ืองอปุกรณ์ตา่งๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า 
คา่ใช้จา่ยในการทดสอบอื่นๆ เพือ่แสดงวา่การท างานของระบบเป็นไปอยา่งถกูต้องครบถ้วนตามสญัญา อยูใ่น
สภาพท่ีสามารถใช้งานได้ทนัทีเมือ่รับมอบงาน ถือเป็นสว่นหนึง่ของการจดัหาน า้ และไฟฟ้าชัว่คราว โดยจะต้อง
ท าการทดสอบการท างานของระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกลทัง้หมดพร้อมกนัอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงเตม็ เพื่อทดสอบ
ความสามารถของระบบตา่งๆทัง้หมดก่อนการรับมอบงาน ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ย ทัง้หมด 
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2.4 การซอ่มแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างที่เกิดความเสยีหายอนัเนื่องมาจากการท างาน ผู้ รับจ้างจะต้อง 
ด าเนินการซอ่มแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

2.5 การท าความสะอาดอาคารผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดอาคารทกุสว่นให้เรียบร้อย โดยผู้วา่จ้างสามารถ ใช้
งานได้ทนัทีหลงัจากการรับมอบงานแล้ว สว่นการท าความสะอาดบริเวณ ผู้ รับจ้างจะต้องกลบเกลีย่พืน้ดิน ให้
เรียบร้อย เศษวสัดกุ่อสร้างตา่งๆ และสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวทัง้หมด จะต้องเก็บขนย้ายออกไปให้พ้นบริเวณ 
ภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้วา่จ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว 

3. กำรรับประกันผลงำนก่อสร้ำง 

3.1 ภายในระยะเวลา 365 วนั หรือตามระบใุนสญัญา นบัถดัจากวนัท่ีผู้ควบคมุงานออกหนงัสอืรับรอง งานงวด
สดุท้ายและผู้วา่จ้างรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีความช ารุดบกพร่องเกิดขึน้แก่อาคารอนัเนื่อง มาจากความ
ผิดพลาด ไมร่อบคอบ หรือการละเลยของผู้ รับจ้างในขณะท่ีท าการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้อง  ท าการซอ่มแซมให้
อยูใ่นสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดงัเดิมในทนัทีที่ได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง โดยผู้ รับจ้าง จะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย
ใดๆเพิม่เติมไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.2 ผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิ ท่ีจะท าการวา่จ้างผู้ อ่ืนมาด าเนินการซอ่มแซมหรือแก้ไขงานในสว่นท่ีบกพร่อง หากผู้ รับจ้าง 
ไมเ่ข้ามาด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้หมด หรือผู้วา่
จ้างสามารถเรียกเก็บเงินจากหนงัสอืค า้ประกนัผลงานได้ 

3.3 ในวนัท่ีผู้วา่จ้างจ่ายเงินงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องน าหนงัสอืค า้ประกนัผลงานของธนาคารพาณิชย์ มลูคา่ร้อย
ละ 5 ของคา่ก่อสร้างตามสญัญา ระยะเวลาค า้ประกนั 365 วนั หรือตามระบใุนสญัญา มาสง่มอบให้ผู้วา่จ้าง
หรือตามระบใุนสญัญา 
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หมวด 02 เงื่อนไขสภำพพืน้เดมิ 

02 - 1  กำรส ำรวจรังวดั 

Surveys 

 

1. กำรส ำรวจพืน้ที่ก่อสร้ำง 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบส ารวจพืน้ท่ีจะท าการก่อสร้าง เพื่อให้รู้สภาพตา่งๆ ของสถานท่ีก่อสร้าง 
หรือบริเวณก่อสร้าง จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาท างาน Site-work ตา่งๆ เช่น ทางเข้า-ออก สภาพพืน้ท่ีที่
จะก่อสร้าง สภาพรัว้เดมิโดยรอบ และสภาพอาคารข้างเคียง เป็นต้น 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการรังวดัสถานท่ีก่อสร้าง วางผงัอาคาร จดัท าระดบัอ้างอิง ตรวจสอบแนวและระยะตา่งๆ 
ตามแบบก่อสร้าง ตรวจสอบหลกัเขตที่ดินให้ถกูต้องตามโฉนดที่ดิน พร้อมจดัท ารายงานความถกูต้อง หรือ
ความคลาดเคลือ่นตา่งๆ  ที่แตกตา่งไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ผู้ควบคมุงานและ ผู้ออกแบบ 
พิจารณาตรวจสอบและอนมุตัิ กอ่นด าเนินงานขัน้ตอ่ไป 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีทนัสมยั ชา่งฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมเพียงพอ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน เพื่อการปฏิบตัิงานส ารวจรังวดั วางผงั วางระดบั ตรวจสอบแนวดิง่ 
แนวฉาก และระยะตา่งๆ ของงานก่อสร้าง ด้วยความรวดเร็ว มีประสทิธิภาพ และได้ผลงานท่ีถกูต้องแมน่ย า
ตามมาตรฐานท่ีด ีตัง้แตเ่ร่ิมต้นงานก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ รวมถึงการดแูลรักษาหมดุอ้างองิตา่งๆ ให้
อยูใ่นสภาพดีและถกูต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องท าการส ารวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยท าการถ่ายรูปสภาพปัจจบุนั ทัง้
ภายนอกและภายในของอาคารข้างเคียงทกุหลงั พร้อมท าบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน โดยมีพยาน ก่อนลงมือท าการ
ก่อสร้าง 
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02 – 2   กำรรือ้ถอน 

Demolition 

 

1 กำรรือ้ถอนอำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงเดิม 

ในทนัทีที่ผู้ รับจ้างได้รับมอบสถานท่ีก่อสร้างจากผู้วา่จ้าง หรือได้รับอนมุตัิให้เข้าเร่ิมท าการก่อสร้าง ในบริเวณสถานที่ 
ก่อสร้างตามสญัญา ให้ผู้ รับจ้างด าเนินการรือ้ถอนอาคารเดมิ ต้นไม้ และอื่นๆ ที่มีอยูใ่นบริเวณนัน้ทนัที ตามระบใุน
แบบและสญัญา ซึง่ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมดัระวงัตอ่สิง่ปลกูสร้างข้างเคียง ต้นไม้เดิม และระบบ สาธารณปูโภค
เดิม เช่น ทอ่ประปา สายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น ไมใ่ห้กระทบกระเทอืน หรือเกิดความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกิดขึน้จากการ
รือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างเดิม หากจ าเป็นต้องรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างข้างเคียง หรือตดัต้นไม้ หรือโยกย้ายระบบ
สาธารณปูโภคเดมิ ผู้ รับจ้างจะต้องขออนมุตัจิากผู้ควบคมุงานและผู้วา่จ้างก่อนด าเนินการ 

2 วิธีกำรรือ้ถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม 

ห้ามผู้ รับจ้างใช้วิธีการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างเดมิ หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอนัตรายใดๆ หรือเป็นเหต ุ
ให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระท าดงักลา่วแก่ผู้อยูอ่าศยัข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการขออนญุาต รือ้
ถอนอาคารตามกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อน โดยถือเป็นภาระและเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ ยกเว้นระบไุว้ เป็น
อยา่งอื่นในแบบและสญัญา 

3. กรรมสิทธ์ิในวัสดุสิ่งของ  

วสัดสุิง่ของที่ได้จากการรือ้ถอนอาคารและสิง่ปลกูสร้างทัง้หมดให้ตกเป็นของผู้ รับจ้าง ยกเว้นวสัดสุิง่ของที่ได้ระบไุว้เ 
ป็นพิเศษให้สง่มอบแก่ผู้วา่จ้างตามสญัญา ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องท าการรือ้ถอนด้วยความประณีต ไมใ่ห้วสัดสุิง่ของ 
ดงักลา่วเสยีหาย และสง่มอบให้ผู้วา่จ้างตามสถานท่ี ท่ีผู้วา่จ้างก าหนดให้ 

4. กำรขนย้ำยและถมกลับ 

ผู้ รับจ้างต้องขนย้ายวสัดสุิง่ของทีรื่อ้ถอนทัง้หมดออกไปจากบริเวณก่อสร้าง รวมถึงสว่นของอาคารท่ีอยูใ่ต้ดิน เชน่ 
ฐานราก เสาเข็ม บอ่น า้ สระน า้ แทน่คอนกรีต รากต้นไม้ และสิง่กีดขวางงานก่อสร้างทัง้หลาย ทัง้ที่อยูบ่นดินและใต้
ดิน พร้อมทัง้ถมดินกลบัให้เรียบร้อยตามระดบัดินเดิม เพื่อสามารถด าเนินการก่อสร้างขัน้ตอ่ไป โดยถือเป็นภาระและ
คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้สิน้คา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีมองไมเ่ห็น และผู้ รับจ้างไมไ่ด้เสนอคา่ราคา เหมารวมไว้ในสญัญา ให้
คิดเป็นงานเพิม่ตามความเป็นจริง หรือตามการพิจารณาอนมุตัขิองผู้ออกแบบ โดยผู้ รับจ้างจะต้องมีภาพถ่ายหรือ
หลกัฐานอื่นที่เช่ือถือได้ และมีพยานจากฝ่ายผู้วา่จ้าง  หรือผู้ควบคมุงานตรวจสอบ ดแูลอยูต่ลอดเวลา 
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หมวด 03 งำนก่อและวัสดุก่อ 

03 –1 ผนังคอนกรีตบล๊อค 

CONCRETE UNIT MASONRY 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพ ในการก่อสร้างงานผนงัก่ออิฐ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคมุงานเป็นผู้ รับรองผลการทดสอบ 
หรือพิจารณาจากผลทดสอบท่ีเช่ือถือได้ของผู้ผลติ ตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งอิฐที่ใช้ตามระบใุนแบบ ไมน้่อยกวา่ 2 ก้อน พร้อมรายละเอียด ของคอนกรีตบลอ็ค
และปนูก่อ ไห้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ  

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผงตวัอยา่งผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิวิธีการและฝีมือการก่อ 

1.5 ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คทัง้หมด หากไมร่ะบคุวามสงูไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพืน้ หรือชนใต้หลงัคา 
เพื่อป้องกนัเสยีงระหวา่งห้องและเสยีงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องน า้ และช่องทอ่ตา่งๆ 

2. วัสดุ 

2.1 คอนกรีตมวลเบาหรือคอนกรีตบลอ็คที่ใช้ส าหรับงานผนงัทัว่ไปหรือตามระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตมวลเบา 
ขนาด200x600x75 มิลลเิมตรตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541  หรือ คอนกรีตบลอ็คขนาด 190x390x70 
มิลลเิมตร ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533  ของ Q-CON หรือ  ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือ เทียบเทา่ 

ผนงัคอนกรีตบลอ็คโชว์แนวส าหรับผนงัรัว้ หรือตามระบใุนแบบ ให้ใช้คอนกรีตบลอ็คขนาด 190x390x70 
มิลลเิมตร ชนิดผิวเรียบของ ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือเทียบเทา่ ผนงัคอนกรีตบลอ็คระบายอากาศ 
ตามระบใุนแบบ ให้ใช้สกรีนบลอ็คแบบกนัฝน ลิน้คู ่ขนาด 190x390x70 มิลลเิมตร  

2.2 ปนูก่อ  
2.2.1 ปนูก่อให้ใช้ปนูก่อส าเร็จรูป  ของเสอื(มอร์ตาร์)หรือดอกบวั  หรือเทยีบเทา่ 
2.2.2 น า้ จะต้องใช้น า้สะอาดปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลอื และพฤกษชาติตา่งๆ ในกรณีที่น า้ บริเวณ

ก่อสร้างมคีณุภาพไมด่ีพอ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาน า้จากที่อื่นมาใช้ 
2.2.3 สว่นผสมของปนูก่อ ให้ปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติปนูก่อ โดยได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

2.3 เสาเอ็น คานทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสริมเหลก็โดยปนูผงที่ใช้ผสมต้องเป็นปนูปอร์ตแลนด์ สว่นผสมที่เป็นหิน ให้
ใช้หินเกลด็ได้ 

 

3. วิธีกำรก่อวธีิกำรก่อผนังคอนกรีตมวลเบำ  

3.1 ท าความสะอาดบริเวณที่จะก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา ตเีส้นแนวกอ่ให้ถกูต้องตามแบบ รดน า้ที่สนัก้อนคอนกรีต 
มวลเบา เพื่อท าความสะอาด 
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3.2 เร่ิมก่อโดยการใช้ปนูทรายชว่ยปรับระดบัพืน้ ให้ได้แนวระนาบเดียวกนั รอปนูทรายแข็งตวั ก่อบลอ็คก้อนแรก ลง
ไปบนปนูทรายโดยใช้ปนูก่อมวลเบา ใช้ค้อนยางและระดบัน า้ชว่ยในการเช็คแนวระดบัแนวดิง่ 

3.3 เร่ิมก่อก้อนท่ี 2 โดยป้ายปนูก่อบริเวณด้านข้างของบลอ็คก้อนแรกด้วยเกรียงก่อ ความหนาของปนูก่อประมาณ 
3 มิลลเิมตร แล้ววางบลอ็คก้อนท่ี 2 ลงไปให้ชิดกบัก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกนั ตรวจเช็คแนวระดบั 
แนวดิ่งด้วยระดบัน า้ ท าเช่นนีไ้ปจนก่อชัน้แรกเสร็จ 

3.4 บลอ็คชัน้ท่ี 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลบัแนวและสลบัแนวในทกุชัน้ขึน้ไป โดยให้แนวเหลือ่มกนัคร่ึงก้อน หรืออยา่งน้อย 
100 มิลลเิมตร ก่อให้ได้แนวระดบัแนวดิง่ โดยการถา่ยระดบัน า้ขงึเอ็นและใช้ลกูดิง่อยา่งน้อยทกุความสงู 400 
มิลลเิมตร ป้ายปนูก่อทีด้่านข้างของก้อนแถวนัน้และด้านบนของก้อนแถวลา่ง ด้วยเกรียงกอ่ ปนูก่อจะต้อง ไม่
หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปนูก่อให้เตม็ตอ่เนื่องตลอดแนว ก่อโดยไมม่ีโพรง 

3.5 ปลายก้อนท่ีก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็นจะต้องยดึด้วยปนูก่อและเสริมด้วยด้วยแผน่เหลก็ METAL STRAP 
ยาวประมาณ 200 มิลลเิมตร เข้ากบัเสาด้วยพกุสกรูทกุระยะ 2 ชัน้ ของก้อนบลอ็ค  

3.6 จะต้องมีเสาเอ็น หรือคานทบัหลงั ขนาดกว้างเทา่บลอ็คและหนา 150 มิลลเิมตร โดยใช้เหลก็เสริม 2 เส้น Dia. 6 
มิลลเิมตร และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่Dia. 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 200 มิลลเิมตร ทกุความยาวผนงั 2.40 เมตร และ
ทกุความสงูของผนงั 2.00 เมตร ทกุมมุผนงั ทกุปลายผนงัหยดุลอย และโดยรอบวงกบประต-ูหน้าตา่งทกุช่อง 

3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงั ส าหรับงานเดินทอ่ของระบบตา่งๆ   ตามระบใุนแบบ ของงาน
ระบบนัน้ เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศเป็นต้น การติดตัง้ต้องท า ด้วยความประณีตและมัง่คง
แข็งแรง ไมม่ชี่องวา่งของผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว โดยอดุแตง่ด้วยปนูทรายให้เรียบร้อย 

3.8 การก่อผนงัชนท้องคาน ค.ส.ล. ต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 15 มิลลเิมตร แล้วอดุด้วยปนูทรายตลอดแนว และ
จะต้องยดึเสริมด้วยแผน่เหลก็ Metal Strap ที่ท้องคานทกุระยะไมเ่กิน 1.20 เมตร ผนงัที่สงู ไมช่นท้องคานหรือ
พืน้ (ก่อลอย) จะต้องท าทบัหลงั ค.ส.ล. ตลอดแนวผนงั 

3.9 การก่อผนงัทีช่นโครงสร้างอาคาร ซึง่อาจมีการแอน่ตวั เช่น พืน้ Post-tension, พืน้ส าเร็จรูป หรือโครงสร้างเหลก็ 
จะต้องเว้นช่องวา่งด้านบนไว้ประมาณ 25 มิลลเิมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนา 25 มิลลเิมตร กว้างเทา่บลอ็ค สอด
ไว้ด้านบนตลอดแนวผนงั 

3.10 การฝังทอ่สายไฟหรือทอ่น า้ขนาดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของความกว้างบลอ็ค ให้ฝังไว้ในผนงัก่อ คอนกรีตมวลเบา
ได้ โดยใช้เหลก็เซาะร่องขดุออกตามแนว หรือเคร่ืองตดัไฟฟ้า เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดับลอ็คสว่นท่ีจะฝังทอ่
ออก อดุด้วยปนูทรายให้แนน่เตม็ แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้าง 200 มิลลเิมตร ตอ่ 1 ทอ่ ตลอดแนวก่อนท า
การฉาบปนู 

3.11 กรณีที่ท าการติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ หรือทอ่น า้ หรือทอ่น า้ยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของความ
กว้างบลอ็ค ให้ตดิตัง้ทอ่ไว้ก่อน แล้วก่อบลอ็คหา่งจากแนวทอ่ประมาณ 50 มิลลเิมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอ็น
ทบัตลอดแนวทอ่โดยรอบให้ได้ความหนาเทา่กนั โดยทอ่อยูก่ลางเสาเอ็น แล้วปิดทบัด้วย  ตะแกรงลวด ขนาด
กว้างไมน้่อยกวา่ 300 มิลลเิมตร ตลอดแนวทอ่ทัง้ 2 ข้าง ก่อนท าการฉาบปนู 
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3.2 การก่อคอนกรีตบลอ็ค 
3.2.1 ท าความสะอาดบริเวณที่จะก่อผนงั ตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตามแบบ ท าความสะอาดก้อนคอนกรีตบล๊อค 
3.2.2 เร่ิมก่อโดยใช้ปนูก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่อผนงัแล้ววางคอนกรีตบลอ็คแถวแรกบนปนู ก่อให้ได้ แนว

ระดบั และแนวดิ่ง และก่อแถวตอ่ไป 
3.2.3 ที่มมุผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คหรือผนงัก่อคอนกรีตมวลเบาที่หยดุลอยๆ โดยไมต่ิดเสา ค.ส.ล. ไมช่นท้อง

คาน หรือพืน้ หรือตรงที่ผนงัก่ออฐิติดกบัวงกบประต-ูหน้าตา่ง จะต้องมเีสาเอ็นและคาน ทบัหลงั เสาเอ็น
และคานทบัหลงัต้องไมเ่ลก็กวา่ 0.15 เมตร และมีความกว้าง เทา่กบัแผน่คอนกรีตบลอ็ค เสริมด้วยเหลก็ 
2 เส้น Dia. 6 มิลลเิมตร และมีเหลก็ปลอกลกูโซ ่Dia. 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 0.20 เมตร เหลก็เสริมเสา
เอ็น และคานทบัหลงัจะต้องฝังลกึลงในพืน้ หรือคาน หรือเสา  ค.ส.ล. ทัง้สองด้าน หรือตอ่เช่ือมกบัเหลก็
ที่เสยีบเตรียมเอาไว้ 

3.2.4 ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็คทกุความยาวไมเ่กิน 2.50 เมตร จะต้องมเีสาเอ็น และทกุความสงูไมเ่กิน 2.00 
เมตร จะต้องมีคานทบัหลงั 

3.2.5 ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Sleeve เตรียมไว้ในผนงัก่อคอนกรีตบลอ็ค ส าหรับงานเดินทอ่ของระบบตา่งๆ 
ตามระบใุนแบบของงานระบบนัน้ เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น การติดตัง้ต้อง
ท าด้วยความประณีตและมัน่คงแข็งแรง ไมม่ีช่องวา่งของผนงัโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว โดยอดุแตง่ด้วย
ปนูก่อให้เรียบร้อย 

3.2.6 ผู้ รับจ้างจะต้องเสยีบเหลก็ Dia. 6 มิลลเิมตร ขณะเทคอนกรีตโครงสร้างส าหรับงานผนงัก่ออิฐ เช่น ข้าง
เสาที่จะก่ออิฐชนทกุระยะตามดิ่งไมเ่กิน 0.40 เมตร ปลายเหลก็ในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอขอ สว่นของ
เหลก็ที่ยื่นนอกเสายาวไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร หรือจะใช้วธีิติดตัง้ด้วย Expansion Bolts ในภายหลงั ซึง่
จะต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.2.7 การก่อคอนกรีตบลอ็ค จะต้องได้แนวระดบัและแนวดิง่ โดยการถ่ายระดบัน า้ขงึเอ็นและใช้ลกูดิง่ อยา่ง
น้อยทกุความสงู 0.50 เมตร การก่ออิฐแตล่ะครัง้จะต้องมีความสงูไมเ่กินกวา่ 1.00 เมตร และจะต้องทิง้
ไว้อยา่งน้อย 3 ชัว่โมง จงึก่อเสริมตอ่ไปได้อีก 1.00 เมตร แล้วท าคานทบัหลงั 

3.2.8 ระยะของปนูก่อจะต้องหนาไมน้่อยกวา่ 10 มิลลเิมตร ส าหรับคอนกรีตบล๊อค ปนูก่อจะต้องเต็มหน้า 
แผน่คอนกรีตบลอ็ค และแตง่แนวให้เรียบ   

3.2.9 การก่อคอนกรีตบลอ็คชนท้องคาน ค.ส.ล. จะต้องก่อเว้นไว้ไมน้่อยกวา่ 0.15 เมตร ตลอดแนว ทิง้ไว้
อยา่งน้อย 24 ชัว่โมง จึงท าการกอ่เสริมชนท้องคาน โดยการก่อตามเฉียงได้  

3.2.10 การก่อคอนกรีตบลอ็คชนโครงสร้างอาคาร ซึง่อาจมีการแอน่ตวั เชน่ พืน้ Post-tension พืน้ส าเร็จรูปหรือ
โครงสร้างเหลก็ จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 25 มิลลเิมตร แล้วเสริมด้วยโฟมหนา 1 นิว้ กว้างเทา่กบั
แผน่คอนกรีตบลอ็ค สอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนงั 

3.2.11 การฝังทอ่สายไฟหรือทอ่น า้ขนาดเลก็ไมเ่กิน 1 ใน 3 ของความกว้างคอนกรีตบลอ็ค ให้ฝังไว้ในผนงัได้ 
โดยใช้เคร่ืองตดัไฟฟ้า เป็นร่องลกึ 2 แนว แล้วสกดัอฐิสว่นท่ีจะฝังทอ่ออก อดุด้วยปนูก่อให้แนน่เตม็ แล้ว
ปิดทบัด้วยตะแกรงลวดกว้าง 0.20 เมตร ตลอดแนวทอ่ ก่อนท าการฉาบปนู 
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3.2.12 กรณีที่ท าการติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ หรือทอ่น า้ หรือทอ่น า้ยาแอร์หุ้มฉนวนขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของ
ความกว้างคอนกรีตบลอ็คให้ตดิตัง้ทอ่ไว้ก่อน แล้วก่อคอนกรีตบลอ็คหา่งจากแนวทอ่ประมาณ 50 
มิลลเิมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอน็ทบัตลอดแนวทอ่โดยรอบให้ได้ความหนาเทา่กนั โดยทอ่อยูก่ลาง เสา
เอ็น  แล้วปิดทบัด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร  

4. กำรท ำควำมสะอำด 

เศษปนู เศษคอนกรีตบล๊อก เศษคอนกรีตมวลเบา ทกุแหง่จะต้องเก็บและท าความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนท่ีปนูก่อจะ
แห้งกรังจนท าความสะอาดยาก การตกแตง่ร่องหรือยาแนวร่องผนงัก่ออิฐจะต้องประณีตและสวยงาม ผู้ รับจ้างจะต้อง
รักษาผนงัก่อให้สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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หมวด 04 งำนโลหะ 
04 -1 งำนเหล็กและโครงสร้ำงเหลก็ 

Steel Work  and Structural Steel Framing 

 
1. ขอบเขตของำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ  
ในการก่อสร้างงานโครงสร้างเหลก็และงานโลหะ ตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 งานโลหะท่ีระบใุนแบบสถาปัตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟ้า สขุาภิบาล ภมูิสถาปัตยกรรม และงานตกแตง่
ภายใน จะต้องมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามหมวดนี ้ ส าหรับงานโครงสร้างเหลก็ให้ยดึถือตามระบุ ในหมวดงาน
โครงสร้างเป็นหลกั หากไมร่ะบใุห้ยดึตามหมวดนี ้

1.3 งานโครงสร้างเหลก็ ให้รวมถึงการจดัหาโรงงานท่ีได้มาตรฐาน และได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

1.4 การกองหรือเก็บวสัดจุะต้องกระท าด้วยความระมดัระวงัและเอาใจใสต่อ่การป้องกนัสนิมที่จะเกิดขึน้ 

1.5 การประกอบและตดิตัง้โครงสร้างเหลก็ เพื่อให้ได้ตามที่ระบใุนแบบ จะต้องมีการเผื่อความโก่งของ 
โครงสร้างนัน้ๆ ด้วยกรรมวิธีหรือการค านวณของผู้ รับจ้างเอง และภายในการควบคมุดแูลของผู้ เช่ียวชาญ ของ
ผู้ รับจ้าง 

1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งเหลก็ โลหะ และวสัดปุระกอบอื่นๆ พร้อมทัง้ข้อมลูทางเทคนิคและผลทดสอบ  
จากสถาบนัท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.7 ผู้ควบคมุงานอาจจดัสง่ตวัอยา่งเหลก็รูปพรรณที่สง่เข้าหนว่ยงานก่อสร้างแล้ว ไปทดสอบที่สถาบนัท่ีก าหนด 
ไว้เพื่อเป็นการตรวจสอบ โดยถือเป็นภาระและคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 

1.8 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพงาน พร้อมเสนอวธีิการทดสอบ หากพบภายหลงัวา่ งาน
ก่อสร้างโครงสร้างเหลก็ไมม่ัน่คงแข็งแรง หรือมีข้อบกพร่อง โดยจะต้องจดัหาทมีงานหรือที่ปรึกษา ที่มี
ประสบการณ์เป็นท่ียอมรับของผู้วา่จ้าง 

1.9 อื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 

2. แบบขยำย 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแบบขยาย และแบบ Shop Drawings ของเหลก็โครงสร้างรูปพรรณทัง้หมด โดยละเอียด ให้
ผู้ควบคมุงานตรวจเสยีก่อน จึงท าการก่อสร้างงานเหลก็โครงสร้างรูปพรรณได้ 

 

3. วัสดุ 
2.1 เหลก็รูปตวัซี เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ผลติตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538 

2.2 เหลก็กลมกลวง เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ชนิดทอ่เหลก็ผสมคาร์บอน ผลติตามมาตรฐาน มอก. 107-
2533 HS41 
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2.3 เหลก็สีเ่หลีย่มจตัรัุส, เหลีย่มผืนผ้ากลวง เป็นเหลก็รูปพรรณผลติเย็น ผลติตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 
HS41 
2.4 เหลก็ฉาก, เหลก็รางน า้, เหลก็รูปตวัไอ, เหลก็รูปตวั H เป็นเหลก็รูปพรรณผลติร้อน ผลติตามมาตรฐาน 

มอก. 1227-2539  SM400        แรงดงึสดุยอด ไมน้่อยกวา่ 41  กก./ตร.มม.  

                                   แรงดงึจดุยดื ไมน้่อยกวา่ 24  กก./ตร.มม.  

              ความยืด  ไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 23  

2.5 เหลก็แผน่เรียบ, เหลก็แผน่ลาย เป็นเหลก็แผน่ผลติร้อน ผลติตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 

2.6 เหลก็ไร้สนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) ส าหรับงานราวบนัไดหรือราวระเบียง ขนาดตามที่ระบใุนแบบ 
ให้ใช้สเแตนเลส ผลติตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเช่ือม ให้ใช้เกรดเดียวกนั 

2.7 ลวดตาขา่ย หากไมร่ะบขุนาดในแบบ ให้ใช้ลวดตาขา่ยถกัส าเร็จรูปชบุสงักะสตีาสีเ่หลีย่มจตัรัุส 1-1/2x1-1/2 
นิว้ ขนาดลวด 3.2 มิลลเิมตร หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เช่ือมติดกบัโครงเหลก็กลมกลวง Dia. 50 
มิลลเิมตร หนา 3.2 มิลลเิมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบใุนแบบ 

2.8 ตะแกรงเหลก็ฉีก หากไมร่ะบใุนแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน JIS G3351 หรือ  JIS A5505 ระบใุนแบบ 
หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
2.9 สป้ีองกนัสนิม ให้ใช้สรีองพืน้เหลก็ Red lead primer หรือสรีองพืน้เหลก็ชบุสงักะส ี Zinc chromate หรือ

ตามระบใุนหมวดงานทาส ี 
 

4. กำรกองเก็บวัสดุ 
 การเก็บเหลก็รูปพรรณทัง้ที่ประกอบแล้ว และยงัไมไ่ด้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดินจะต้อง 
รักษาเหลก็ให้ปราศจากฝุ่ น ไขมนั  หรือสิง่แปลกปลอมอื่น ๆ  และต้องระวงัรักษาอยา่ให้เหลก็เป็นสนิม 

 

5. กำรต่อ 
 3.1 วิธีการตดัต้องใช้เคร่ืองกลมือที่เหมาะสมกบัคณุสมบตัิของเหลก็ หากใช้ความร้อน การท าให้เหลก็ เย็นตวั

จะต้องปลอ่ยเหลก็เย็นตวัลงตามธรรมชาติ หรือใช้น า้ยาพเิศษเพื่อป้องกนัมใิห้เหลก็ บริเวณทีถ่กู ความร้อน เสยี
คณุภาพและเสยีรูป 

3.2 การตอ่เหลก็ ให้ใช้วิธีการเช่ือมด้วยลวดไฟฟ้า หรือก๊าซ หรือสลกัเกลยีว ตามที่ระบใุนแบบ หรือทีไ่ด้อนมุตัิ
จากผู้ควบคมุงาน 

3.3 การตอ่เหลก็ความยาวที่ยอมให้คลาดเคลือ่นได้ วดัโดยเทปเหลก็ไมเ่กิน 2 มิลลเิมตร 

3.4 การเช่ือมเหลก็ต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั ชา่งเช่ือมมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ปฏิบตัิถกูต้องตาม 
มาตรฐานวิชาช่าง และวิธีการเช่ือมสอดคล้องกบัมาตรฐาน AWS 
3.5 การตอ่เหลก็ด้วยสลกัเกลยีว ขนาดของรูเจาะต้องเหมาะสม ระยะขอบ ต้องได้ตามมาตรฐาน AISC  
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6. รูและช่องเปิด 
การเจาะหรือตดั หรือกดทะลใุห้เป็นรู ต้องกระท าตัง้ฉากกบัผิวของเหลก็ และห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็น  อนั
ขาด รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาด หรือแหวง่ ขอบรูซึง่คมและยื่นเลก็น้อยอนัเกิดจาก การเจาะด้วยสวา่น 
ให้ขจดัออกให้หมดด้วยเคร่ืองมือโดยลบมมุ 2 มม. ช่องเปิดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลกัเกลยีว จะต้องเสริมแหวน
เหลก็ ซึง่มีความหนาไมน้่อยกวา่ความหนาขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ รูหรือช่องเปิดภายใน ของแหวน จะต้อง
เทา่กบัช่องเปิดขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ 

 

7. กำรประกอบและกำรยกติดตัง้ 

ก. แบบขยาย ก่อนจะท าการประกอบเหลก็รูปพรรณทกุขัน้ ผู้ รับเหมาจะต้องสง่แบบขยาย  ตอ่ผู้ควบคมุ
งานเพื่อรับความเห็นชอบ  
1. จะต้องจดัท าแบบที่สมบรูณ์ แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัตอ่ประกอบ และการติดตัง้    รู

สลกัเกลยีว รอยเช่ือม และรอยตอ่ที่จะกระท าในโรงงาน 
2. สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3. จะต้องมีส าเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวิธีการยกตดิตัง้ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 
 

ข. การประกอบและยกติดตัง้ 
1. ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากที่สดุ เทา่ที่จะท าได้ 
2. การตดัเฉือน ตดัด้วยไฟ สกดั และกดทะล ุต้องกระท าอยา่งละเอียดประณีต 
3. องค์อาคารท่ีวางทาบกนั จะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
4. การติดตวัเสริมก าลงั และองค์อาคารยดึโยง ให้กระท าอยา่งประณีต ส าหรับตวัเสริมก าลงั ติด

แบบอดัแนน่ ต้องอดัให้สนิทจริง ๆ 
5. รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานส าหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ” ของ วิศวกรรมสถาน แหง่

ประเทศไทย ที ่1003-18 ทกุประการ 
6. ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวตา่ง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ไมถ่กูต้อง    จะต้อง

อดุให้เต็มด้วยวิธีเช่ือม และเจาะรูใหมใ่ห้ถกูต าแหนง่  
7. การเช่ือม 

ก) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS ส าหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
ข) ผิวหน้าที่จะท าการเช่ือม จะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิม ไขมนั ส ี

และวสัดแุปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะท าให้เกิดผลเสยีตอ่การเช่ือมได้ 
ค) ในระหวา่งการเช่ือม จะต้องยดึชิน้สว่นท่ีจะเช่ือมติดกนัให้แนน่ เพื่อให้ผิวแนบสนิท 

สามารถทาสอีดุได้โดยง่าย 
ง) หากสามารถปฏิบตัิได้ ให้พยายามเช่ือมในต าแหนง่ราบ 
จ) ให้วางล าดบัการเช่ือมให้ดเีพื่อหลกีเลีย่งการบิดเบีย้วในระหวา่งกระบวนการเช่ือม 
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ฉ) ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเช่ือมในลกัษณะทีจ่ะให้ได้การ Penetration โดยสมบรูณ์ 
โดยมิให้มีกระเปาะตรงกนัขงัอยู ่ ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบหรือ Backing 
Plates ก็ได้ 

ช) ชิน้สว่นท่ีจะตอ่เช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกนัท่ีสดุเทา่ทีจ่ะมากได้ และไมว่า่ 
กรณีใด จะต้องหา่งกนัไมเ่กิน 6 มม. 

ซ) ช่างเช่ือม จะต้องใช้ชา่งเช่ือมทีม่คีวามช านาญเทา่นัน้ และเพื่อเป็นการพิสจูน์ ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความช านาญของช่างเช่ือมทกุ ๆ คน 

 

8. งำนสลกัเกลียว 
ก. การตอกสลกัเกลยีว จะต้องกระท าด้วยความประณีต โดยไมท่ าให้เกลยีวเสยีหาย 
ข. ต้องแนใ่จวา่ ผิวรอยตอ่เรียบและผิวที่รองรับ จะต้องสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะท าการขนัเกลยีว 
ค. ขนัรอยตอ่สลกัเกลยีวทกุแหง่ให้แนน่  โดยใช้กญุแจปากตายที่ถกูขนาด 
ง. เมื่อขนัสลกัเกลยีวแนน่แล้ว  ให้ทบุปลายเกลยีวเพื่อมิให้แป้นสลกัเกลยีวคลายตวั 

 

9. กำรต่อและประกอบในสนำม 

ก. ให้ปฏิบตัิตามที่ระบใุนแบบขยาย และค าแนะน าในการยกติดตัง้โดยเคร่งครัด 
ข. คา่ผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล 
ค. จะต้องท านัง่ร้านค า้ยนั ยดึโยง ฯลฯ ให้เพียงพอ เพื่อยดึโครงสร้างให้แนน่หนา อยูใ่นแนวและต าแหนง่ ที่

ต้องการ เพื่อความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน จนกวา่งานประกอบเสร็จเรียบร้อย และแข็งแรงดีแล้ว 
ง. ให้ใช้หมดุส าหรับยดึชิน้สว่นตา่ง ๆ เข้าหากนั โดยให้ใช้ในกรณีที่เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้ว ช ารุด

เทา่นัน้ 
จ. ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 
ฉ. สลกัเกลยีวยดึและสมอ ให้ตัง้โดยใช้แบบน าเทา่นัน้ 
ช. แผน่รองรับ 

1. ให้ตามที่ก าหนดในแบบขยาย 
2. ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิม่เหลก็ 
3. หลงัจากได้ยกตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัมอร์ต้าชนิดที่ไมห่ดตวั และใช้ผงเหลก็เป็น มวลรวมใต้

แผน่รองรับให้แนน่ แล้วตดิขอบลิม่ให้เสมอกบัขอบแผน่รองรับ โดยทิง้สว่นที่ เหลอืไว้ในที ่
 

10. กำรป้องกนัเหลก็มิให้ผุกร่อน 

ก. เกณฑ์ก าหนดทัว่ไป งานนีห้มายถึงการทาส ี และการป้องกนัการผกุร่อนของงานเหลก็ให้ตรง ตาม
ก าหนด และแบบ และให้เป็นไปตามข้อก าหนดของสญัญานีท้กุประการ  
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ข. ผิวที่จะทาส ี
1. การท าความสะอาด 

ก) ก่อนจะทาสบีนผิวใด ๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะ จะต้องขดัผิวให้สะอาด โดยใช้
เคร่ืองมือขดั เช่น จานคาร์บอรันดมั หรือเคร่ืองมือชนิดอื่น ที่เหมาะสมจากนัน้ให้ขดั
ด้วยแปรงลวดเหลก็และกระดาษทราย เพื่อขจดัเศษโลหะ ที่หลดุออกให้หมด และ
ต้องพยายามหลกีเลีย่งการใช้เคร่ืองขดัด้วยลวด เป็นระยะ เวลานาน เพราะอาจท า
ให้เนือ้โลหะไหม้ได้ 

ข) ส าหรับรอยเช่ือมและผิวเหลก็ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือมจะต้อง
เตรียมผิวส าหรับทาสใีหม ่เช่นเดยีวกบัผิวทัว่ไป ตามวิธีในขัน้ต้น 

ค) ทนัทีก่อนทีจะทาสคีรัง้ตอ่ไป ให้ท าความสะอาดผวิซึง่ทาสไีว้กอ่นหรือผิวที่ฉาบไว้
จะต้องขจดัสทีี่ร่อนหลดุและสนิมออกให้หมด และจะต้องท าความ สะอาดพืน้ท่ีสว่น
ที่ถกูน า้มนั และไขมนัตา่ง ๆ แล้วปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสทีบั 

2. สรีองพืน้ หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอื่น งานเหลก็รูปพรรณทัง้หมดให้ชบุสรีองพืน้ด้วย สกีนัสนิม 
จ านวน 2 ชัน้ ตามรายละเอียดหมวดทาส ีในกรณีที่เหลก็รูปพรรณ ฝังในคอนกรีต ไมต้่องทาสี
ทัง้หมด แตจ่ะต้องขดัผิวให้สะอาดก่อนเทคอนกรีต 

11.   กำรป้องกนัไฟงำนโครงสร้ำงเหล็ก 

 งานโครงสร้างเหลก็ทีต้่องปฏิบตัติามกฎหมายเร่ืองการป้องกนัไฟ ให้ใช้สทีาหรือพน่กนัไฟตามมาตรฐาน      ASTM 
E119  โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟได้ไมน้่อยกวา่ 3 ชัว่โมง จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 
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04 – 2 งำนหลังคำโลหะ ผนังโลหะ และผนังเกลด็ระบำยอำกำศโลหะ 

Metal Roof, Metal Wall, Panels and Louvre Blade 
 
1. ควำมต้องกำรทั่วไป (General) 

 1.1 ขอบเขตของงาน 
 หลงัคาโลหะ (Metal Roof)      ที่ระบใุนแบบก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเขียนแบบ    ประกอบการตดิตัง้ 
(Shop Drawing) แสดงถึงรายละเอยีดการติดตัง้ (Installtion) การยดึ (Fixed)การป้องกนัการร่ัวซมึของน า้ 
(Waterlight)  ความคาดเคลือ่น (Tolerance) และ แสดงระยะตา่ง ๆ โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบ และ
ตรวจสอบจากผุ้ออกแบบ ก่อนการตดิตัง้ และหลงัการติดตัง้จะต้องท าการทดสอบดกูารป้องกนัการร่ัวซมึ ของ
น า้ ท่ีอาจจะ เกิดขึน้จากการยืดหดตวัของวสัด ุ

 
1.2 ตวัอยา่งวสัด ุ

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดทุีใ่ช้แตล่ะชนิด รวมถึงรายละเอียดประกอบตวัอยา่ง แสดงถึงคณุภาพของวสัด ุส ีขนาด 
และวิธีการติดตัง้ สง่ให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนมุตัิก่อนด าเนินการไปใช้งาน 

1.2.1 Shop Drawing แสดงถงึ การยดึเกาะแสดงการระบายน า้ รวมถงึระบบ Flashing ป้องกนัการ
ร่ัวซมึของน า้ 

1.2.2 รายการค านวณแสดงถึงการค านวณรับน า้ฝนของรูปลอนท่ีท าหลงัคา 
1.2.3 รายการค านวณ หรือผลการทดสอบแสดงถงึการรับแรงลม 
1.2.4 หนงัสอืการยินยอมการรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและการติดตัง้เป็นเวลาอยา่งน้อย 1 ปี 

 
2. ผลิตภณัฑ์ (Product) 

 2.1  ให้ใช้ผลติภณัฑ์ ของ BlueScope หรือเทียบเทา่ 
  2.1.1 ส าหรับหลงัคาเหลก็ และผนงัเหลก็ทัว่ไปให้ใช้ รุ่น จัม๊โบ้ชตัเตอร์ ลอนคลปิล๊อค 700  Zincalume  
   /AZ150-G 550 / ความหนารวม Zincalume 0.47 mm. หรือเทียบเทา่  
  

  2.1.2 ส าหรับเกลด็โลหะส าเร็จรูปหรืออลมูิเนียมส าเร็จรูป ตามระบใุนแบบ เช่น เกลด็อลมูิเนยีมรูปตวั  Z   
     หรือ รูปสีเ่หลีย่ม  ให้ใช้ของ FRAMELINE หรือ M.V.P. หรือเทียบเทา่ 

 
 2.2  คณุสมบตัวิสัด ุ

วสัดแุละอปุกรณ์จะต้องมีเคร่ืองหมายแสดงบริษัทผู้ผลติหลงัคาเหลก็เคลอืบสจีะต้องมีรูปร่าง ขนาดตามระบ ุ ใน
แบบ ถ้าไมม่ีระบใุนแบบให้ใช้ดงันี ้

2.2.1 แผน่เหลก็จะต้องเป็นชนดิเคลอืบกนัสนิมด้วยซิงคาลมู ซึง่เป็นโลหะผสมระหวา่งสงักะส ี 45% 
และอลมูิเนียม 55% ไมน้่อยกวา่ 150 กรัม ตอ่    ตร.ม. (AZ150) และเป็นไปตามมาตรฐาน
ออสเตรเลยี AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเทา่ 
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2.2.2 มีความแขง็แรง ณ จดุครากของเหลก็ (คา่ Minimum Yeild Strenght) ต้องไมน้่อยกวา่ 500 
Mpa (G550) และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลยี AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเทา่ 

2.2.3 การประยกุต์ใช้งาน ส าหรับหลงัคา และผนงัภายนอกของอาคาร 
2.2.4 ความหนาแผน่เหลก็เปลอืย (BMT) 0.42 มม. ความหนารวมชัน้เคลอืซิงคาลมู (TCT) 0.47 

มม.  
2.2.5 แผน่เหลก็เคลอืบสมีงุหลงัคา และผนงัต้องเป็นแผน่เดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลงัคา 

สนัลอนสงูไมน้่อยกวา่ 39 มม. การยดึโดยใช้ Boltless System 
2.2.6 ในกรณีขนสง่ไมส่ามารถผลติได้ความยาวสงูสดุ 24 ม.และในกรณีต้องการแผน่ยาวมากกวา่ 

24 ม. ขึน้ไป สามารถน าเคร่ืองไปรีดที่หน้างานได้ ให้ปรึกษากบัทางบริษัทผู้ผลติ ก่อนการ 
เลอืกใช้งาน 

 
2.3 วสัด ุTransluent Sheet 

ท าด้วยเรซิ่นเกรดสงูตามมาตรฐาน เสริมก าลงัด้วยใยแก้วสม าเสมอทัว่แผน่ ผลติตามมาตรฐาน AS4256.3:2006 
เคลอืบผิวทัง้สองหน้าด้วยแผน่ฟิล์มเลกิเน็กซ์ หนกั 2,400 กรัม/ตร.ม. มีรูปลอนเข้ากบัหลงัคา การติดตัง้ใช้ระบบ 
Bolt System พร้อมซีลยางกนัน า้ แผน่หลงัคาโปร่งแสงยอมให้ความร้อนผา่นได้ไมเ่กิน 50% 

 
3. กำรด ำเนินกำร (Execution) 

 3.1  การตดิตัง้ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือที่ด ีมีความช านาญในการติดตัง้ให้เป็นไปตาม Shop  Drawing การติดตัง้อปุกรณ์ ที่

เก่ียวข้องกบัหลงัคาเหล็ก ผนงัเหลก็ และเกลด็ระบายอากาศต้องถกูต้องสมบรูณ์ตามกรรมวิธี และค าแนะน า ของ
บริษัทผู้ผลติ และได้รับการพิจารณาให้ ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตัง้ 

 
3.1.1 ติดตัง้ด้วยระบบคลปิลอ็ค (Boltless System) ในการติดตัง้หลงัคาให้ใช้คลปิรุ่น KL70 หรือ

เทียบเทา่ และสกรู Self-Drilling(Water Head) อยา่งน้อย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช้ คลปิ 2 
ตวัตอ่ ตร.ม. และมีระยะหา่งของคลปิท่ีติดตัง้ประมาณ 250 มม. และส าหรับผนงัสามารถ
เลอืกใช้การติดตัง้แบบใช้คลปิ หรือสกรูก็ได้ แล้วแตส่ะดวก ถ้าในกรณีเลอืกใช่สกรูติดตัง้ ผนงั
จะต้องใช้หวัสกรูสเีดยีวกบัแผน่โดยยดึที่ท้องลอน แบบลอนเว้นลอน ยกเว้นท่ีปลายแผน่
จะต้องยดึทกุลอน 

3.1.2 สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออกสเตรเลยี AS3566 Class3 (ส าหรับ งาน
ภายนอก) และ AS3566 Class4 (ส าหรับงานใกล้ชายฝ่ังทะเล) หรือเทียบเทา่ 

3.1.3 มมุลาดเอียบงของหลงัคาต ่าทกุที่แนะน าส าหรับรุ่น Kliplok 700 Hi-Ten คือ 2 องศา หรือ
ประมาณ 1 ตอ่ 30 

3.1.4 ระยะแปกลางที่แนะน า 1.70 ม. ระยะแปกลางสงูสดุท าหรับหลงัคา 2.00 ม. ซึง่เป็นไปตาม 
มาตรฐานออกเตรเลยี AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992 
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3.2 มาตรฐานของ อปุกรณ์ 
ผลติจากเหลก็ชบุสงักะสด้ีวยวิธีชบุร้อน (Hot Dipped Zinc Coated Steel) ความหนา 0.85 มม. ปริมาณสงักะสี
ที่เคลอืไมน้่อยกวา่ 200 กรัมตอ่ ตร.ม. (Truzinc Z200 g/sq m minimum coating mass) และคา่ Yield 
Strenght ไมน้่อยกวา่ 300 Mpa (G300) 
3.3การรับประกนัผลงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัด ุและการตดิตัง้ เป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการช ารุด และข้อบกพร่อง
ตา่ง ๆ อนัเนื่องมาจากคณุสมบตัขิองวสัด ุและการติดตัง้ หลงัการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้อง เปลีย่นให้ใหมแ่ก้ไขหรือ
ซอ่มแซม ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ด้วยความประณีตเรียบร้อย ตามจปุระสงค์ของผู้  ออกแบบ โดยไมค่ิดมลูคา่ใด ๆ   
ทัง้สิน้ 
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04-3  งำนผนังโลหะคอมโพสทิ 

Metal Composite Material Wall Panels 

 
 

1.  ข้อก าหนดทัว่ไป 

ผนงัอลมูิเนียมที่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อการ 

ก่อสร้างงานผนงัอลมูเินียมให้ถกูต้องตามแบบ      และรายการประกอบแบบ  พร้อมทัง้จดัท าแบบประกอบการตดิตัง้   

( Shop Drawing )รวมถงึสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่จะต้องแสดงรายละเอยีดการติดตัง้ ( Installation ) การยดึ( Fixed )  

และแสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียด  เพื่อขออนมุตัิและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ 

 

2. วสัด ุ

2.1  แผน่อลมูิเนียม 

ให้ใช้แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิ ( Aluminium Composite Panel ) ที่ประกอบด้วย แผน่อลมูิเนียม เกรด AA1108 ขนาด
ความกว้าง 1,250 มม.  ความหนา 0.5 มม. ประกบทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั ประกอบกบัไส้กลาง ความหนา 3.0 มม. 
โดยไส้กลางต้องผลติจากวสัด ุพลาสติกประเภท Low density polyethylene  ความหนารวมของแผน่ไมน้่อยกวา่ 4.0 
มม. น า้หนกัประมาณ 5.5 กก./ตรม.และป้องกนัไฟลาม ผิวหน้าแผน่อลมูิเนียมเคลอืบส ีPVDF ที่มี Kynar 500 resin 
เป็นสว่นประกอบไมต่ า่กวา่ 70% เคลอืบส ี3 ชัน้ และมีความหนาสรีวมไมต่ ่ากวา่ 30 ไมครอน  แผ่นอลมูิเนียมด้านหลงั
เคลอืบส ีPolyester เพื่อป้องกนัการเกิด Oxidation 

 
สทีี่ใช้เคลอืบต้องเป็น KYNAR500 based Polyvinylidene Difluoride Resin (70%) มีคณุสมบตัิดงันี ้: 

 Acid Salt Spray   No Creepage  ASTM B117 
 Pencil Hardness   HB to 2H  ASTM D3363 
 Flexibility (T-Bend)  0T to 1T   ASTM D4145 
 Adhesion (Cross Cut)  no peel off  ASTM D3359 
 Impact Resistance  No loss of Adhesion ISO 6272 
 Specular Gloss   20-35% at 60 degree ASTM D523 

 
 

   ผิวหน้าแผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิปิดทบัด้วยฟิล์มพลาสติกขาวด าป้องกนัรอยขีดข่วนความหนาไม่ต ่ากว่า 80 ไมครอน 
แผน่ฟิล์มทนตอ่แสง UV ได้นานกวา่ 4 เดือน  โดยยงัคงคณุสมบตัิเช่นเดิมและไมท่ิง้คราบกาว  

แผน่อลมูิเนียมคอมโพสทิต้องผา่นการทดสอบความคงทนตอ่สภาวะอากาศเป็นระยะเวลายาวนาน โดยให้ทดสอบ ด้วย
ขบวนการเร่งสภาวะอากาศตามมาตรฐาน  ASTM G511 Cycle 1 เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 2,000 ชัว่โมง ผลของการ
ทดสอบหลงัจาก 2,000 ชัว่โมง แรงยดึเกาะระหวา่งไส้กลางกบัผิวอลมูิเนียมต้องมากกวา่ 14 kg/25 mm.  และ เฉดสทีี่
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เปลีย่นไปต้องไมม่ากกวา่ 5E  Hunter unit  รับประกนัส ี10 ปีตามมาตรฐานก าหนด ให้ใช้ผลติภณัฑ์ยี่ห้อ ALTEX หรือ 
ALPOLIC หรือ REYNOBOND   หรือเทียบเทา่ 

 
2.2 อปุกรณ์การยดึติดตา่งๆ 

อปุกรณ์การยดึติดตา่งๆ ได้แก่ ฉากยดึและหมดุยดึ (RIVET) ต้องท าจากอลมูเินียม สว่นตวัโครงเคร่า ให้ใช้โครงเคร่า

อลมูิเนียมระบบ UNITIZEDสกรูที่ใช้ยดึฉากอลมูเินียมกบัโครงเคร่าต้องเป็นสกรู STAINLESS ขนาดของ โครงเคร่าและ

อปุกรณ์ยดึตา่งๆ ให้ผู้ รับจ้างท ารายการค านวณการรับแรงลมได้ไมน้่อยกวา่ตามทีก่ฎหมายก าหนด 

2.3 วสัดยุาแนว 

ตามรอยต่อแผ่น จะต้องท าการอดุยาแนวด้วยซิลิโคนชนิด NON-STAIN SURFACE MODIFIED ที่ไม่ท าให้เกิดคราบ 

สกปรกตามแผน่ในภายหลงั 

2.4 การจดัสง่ตวัอยา่งวสัด ุ

ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งแผน่อลมูิเนียม, อปุกรณ์การยดึ และวสัดยุาแนวให้สถาปนิก และผู้ควบคมุงานอนมุตัิ ก่อน

ด าเนินการ 

3. การด าเนินงาน 

3.1   ผู้ติดตัง้ 

ผู้ติดตัง้จะต้องเป็นบริษัทท่ีมีชา่งติดตัง้ที่ช านาญงานโดยเฉพาะ และ มีผลงานการติดตัง้งานแผน่ผนงัอลมูิเนียม อยา่ง

น้อย 2 โครงการ  

3.2 การติดตัง้  

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า SHOP DRAWING แสดงการจดัแบง่แผน่และรายละเอียดวิธีการตดิตัง้รวมถงึรายการค านวณ 

เพื่อให้ผู้ออกแบบ และควบคมุงานอนมุตัิก่อนด าเนินการตดิตัง้  พร้อมทัง้ด าเนินการติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบดงักลา่ว 

4. การดแูลรักษา และการท าความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาผนงัอลมูิเนียมทีต่ิดตัง้แล้ว ให้อยูใ่นสภาพดี สะอาด เรียบร้อย ก่อนสง่มอบงาน ให้เจ้าของ

โครงการ หากพบแผน่ใดมีรอยขดีขว่นรอยบบุเสยีหาย หรือคราบสกปรกที่ไมส่ามารถลบออกได้ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการ

เปลีย่นแผน่ให้ใหม ่
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หมวด 05 งำนป้องกนัควำมร้อนและควำมชืน้  

05 -1 งำนป้องกันควำมชืน้และกำรกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการก่อสร้างงานป้องกนัความชืน้และการกนัซมึตามแบบและรายการประกอบแบบ พร้อม การ
ทดสอบและการรับประกนัคณุภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมน า้ยากนัซมึและงานระบบกนัซมึ ให้ปฏิบตัติามที่ระบไุว้ในสว่นของงานโครงสร้างเป็นหลกั 
สว่นท่ีไมร่ะบหุรือสว่นเพิ่มเติมในหมวดนี ้ให้ปฏิบตัติามที่ระบไุว้นี ้หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.3 รอยตอ่ปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบานกรอบกบักระจก การป้องกนัความชืน้และการกนัซมึ ให้ปฏิบตัิ
ตามที่ระบไุว้ในหมวดงานประต-ูหน้าตา่ง และกระจก 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่ง วิธีการติดตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ กอ่นการสัง่ซือ้ 

1.5 การรับประกนั ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้วสัดแุละวิธีการป้องกนัความชืน้และการกนัซมึได้ดี สามารถรับประกนั 
คณุภาพได้ไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

2. วัสดุ 

2.1 การป้องกนัความชืน้และการกนัซมึ ของพืน้ชัน้ลา่งที่ติดกบัพืน้ดนิ ซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้สอยในอาคาร, ห้องใต้ดิน, ถงั
เก็บน า้ ค.ส.ล. ใต้ดิน ไห้ใช้ผลติภณัฑ์ทากนัซมึชนดิยืดหยุน่(สว่นผสมเดียว )ของ จรเข้ รุ่น FLEX SHIELD-1หรือ
เทียบเทา่ 

 

2.2 การป้องกนัความชืน้และการกนัซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล.ไห้ใช้ผลติภณัฑ์ทากนัซมึ ชนิดยืดหยุน่ 
(แบบสองสว่นผสม)ของจรเข้ รุ่น FLEX SHIELD-2K หรือเทียบเทา่ตามวตัถปุระสงค์    ของ ผู้ออกแบบ     
ส าหรับหลงัคา ค.ส.ล.    ซึง่เป็นพืน้ท่ีใช้สอย ให้เททบัด้วยคอนกรีต (Topping) หนาไมน้่อยกวา่ 30 มิลลเิมตร 
พร้อมการเสริมเหลก็กนัแตก  ส าหรับหลงัคา ค.ส.ล.  ที่ไมเ่ป็นพืน้ท่ีใช้สอยให้ทาอคิริคทากนัซมึส าหรับหลงัคา 
ของ TOA รุ่น PU ROOF SHIELD  สเีทาหรือเทยีบเทา่ 

 

2.5 การป้องกนัความชืน้และกนัซมึของพืน้ห้องน า้และพืน้ระเบียง ให้ทาด้วยซเีมนต์พเิศษส าหรับกนัซมึ ตามข้อ 2.2 
ก่อนการปกูระเบือ้งพืน้ด้วยกาวซเิมนต์ 

2.6 การป้องกนัความชืน้ของประตใูนห้องน า้ ให้ใช้ชนิดใช้ประตไูฟเบอร์, ประตทูี่เปิดออก ภายนอกอาคาร ให้ใช้
ประตเูหลก็ หรือประตทูี่แข็งแรงและทนความชืน้ได้ดี หรือตามวตัถปุระสงค์  ของผู้ออกแบบ 

2.7 การป้องกนัความชืน้ของฝ้าเพดานยิบซัม่ในห้องน า้ ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ชนิดกนัชืน้ 
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3. กำรติดตัง้ 

ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน เช่น การท ามมุเอยีง 
ขนาด 50x50 มิลลเิมตร ตลอดแนวพืน้และผนงัก่อนท าระบบกนัซมึ การท าระบบกนัซมึ ให้สงูตลอดแนว ผนงัอยา่ง
น้อย 150 มิลลเิมตร เป็นต้น และจะต้องประสานงานกบังานสว่นอื่นๆ ก่อนการติดตัง้ เช่น งานขอบ ค.ส.ล. และ
หลงัคา ค.ส.ล., งานขดัมนัหรือขดัเรียบผิวพืน้หลงัคา ค.ส.ล. และรางน า้ ค.ส.ล., งานติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ บน
หลงัคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน า้ตา่งๆ ของระบบสขุาภิบาล เป็นต้น จะต้องจดัท าขัน้ตอน และแผน
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกนักบังานอื่นๆ หากมีปัญหาหรือข้อขดัแย้งในการตดิตัง้ จะต้องแจ้งให้ ผู้ควบคมุงานทราบ 
เพื่อพิจารณาแก้ไขในทนัที 

4. กำรทดสอบ 

เมื่อตดิตัง้วสัดปุ้องกนัความชืน้และการกนัซมึเสร็จแล้ว จะต้องมีการทดสอบวา่สามารถป้องกนัการร่ัวซมึของน า้ได้ด ี
โดยการขงัน า้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 3 วนั เช่น ทดสอบการร่ัวซมึของถงัเก็บน า้ ค.ส.ล. ทัง้ใต้ดินและบนหลงัคา, ทดสอบ
การร่ัวซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และ รางน า้ ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, ทดสอบการร่ัวซมึของพืน้ ห้องน า้ก่อนปกูระเบือ้ง 
เป็นต้น หากมีการร่ัวซมึ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

5. กำรท ำควำมสะอำด 

ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง หลงัจากการติดตัง้งานป้องกนัความชืน้และการกนัซมึแล้วเสร็จ 
และต้องป้องกนัไมใ่ห้ได้รับความเสยีหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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05-2 งำนป้องกนัควำมร้อน 

Thermal Protection 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ โดยมีระบบควบคมุคณุภาพ 
ที่ดีในการก่อสร้างงานป้องกนัความร้อน ตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกนั 
คณุภาพ 

1.2 หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ถือวา่จะต้องมีการติดตัง้งานป้องกนัความร้อนในชัน้บนสดุของอาคารเหนือฝ้าเพดาน 
ตามที่ระบไุว้นี ้

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง วธีิการตดิตัง้ และ Shop drawing เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณา อนมุตัิก่อนการ
สัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอขัน้ตอนการตรวจสอบ การติดตัง้งานป้องกนัความร้อน การป้องกนัความเสยีหายตอ่งาน 
ก่อสร้างอื่น พร้อมการท าความสะอาดหลงัการตดิตัง้ 

1.5 การรับประกนั ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้วสัดแุละวิธีการป้องกนัความร้อนได้ดี สามารถรับประกนัคณุภาพได้ ไม่
น้อยกวา่ 5 ปี 

2. วัสดุ 

2.1 ส าหรับใต้หลงัคาโลหะ ใต้หลงัคา คสล.  ให้ใช้ฉนวนใยแก้วปิดด้วยแผน่อลมูินัม่ฟอยล์ สเีงิน 1 ด้าน สะท้อน
ความร้อนชนิดทนตอ่การฉีกขาดได้ดี   ไมล่ามไฟ ตาม ASTM E 84 ความหนาแนน่ 24 Kg/Cu.m. หนา  50 
mm   ของ ตราช้างหรือเทยีบเทา่    โดยมีคา่ต้านทานความร้อนไมน้่อยกวา่ 1.2  m2 K/w  วิธีการติดตัง้ ให้
ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุตัิ จากผู้ควบคมุงาน 

2.2 ฝ้าเพดานชัน้บนสดุ ใต้หลงัคา  ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ชนดิมีอลมูิเนยีมฟอยล์ 

3. กำรติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติวสัดปุ้องกนัความร้อน โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ ควบคมุงานก่อน 
ขัน้ตอนในการติดตัง้จะต้องประสานงานกบังานสว่นอื่นๆ เช่น งานติดตัง้แป, งานติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ, โคมไฟ ฝ้า
เพดาน, งานติดตัง้ทอ่น า้ยาและเคร่ืองปรับอากาศใต้หลงัคา ค.ส.ล., งานติดตัง้ Sleeve และรูระบายน า้ตา่งๆ ของงาน
ระบบสขุาภิบาล เป็นต้น การติดตัง้วสัดกุนัความร้อน ผู้ รับจ้างจะต้องท าการป้องกนังานสว่นอื่นของอาคาร ไมใ่ห้เกิด
ความสกปรกหรือเสยีหาย จะต้องจดัท าขัน้ตอนและแผนปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกนักบังานสว่นอื่นๆ หากมีปัญหาใน
การติดตัง้ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาในทนัที 

4. กำรท ำควำมสะอำด 

เมื่อท าการตดิตัง้งานป้องกนัความร้อนแล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องท าความสะอาดสิง่สกปรกที่เกิดขึน้จากการตดิตัง้งาน
ป้องกนัความร้อนให้เรียบร้อย และต้องป้องกนัไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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หมวด 06 งำนประต-ูหน้ำต่ำง และกระจก 

06 - 1 งำนประตูและวงกบเหล็ก 

Metal Doors and Frames 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการตดิตัง้ประตเูหลก็ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ชิน้สว่นตวัอยา่งบานประตเูหลก็ วงกบเหลก็ และอปุกรณ์ประกอบ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณา
อนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop drawing แสดงการติดตัง้วงกบและบานประตเูหลก็ พร้อมรายละเอยีดตา่งๆ ให้ผู้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2. วัสดุ 

2.1 ให้ใช้ประตเูหลก็ ซึง่บานผลติจากแผน่เหลก็ หนาไมน้่อยกวา่ 1 มิลลเิมตร เคลอืบ Zinc Phosphate และพน่ด้วย
สผีงอบ Polyester Powder จากโรงงาน ของDubble R Product LTD หรือ DOORTECH SANNKI หรือ
เทียบเทา่  พร้อมวงกบเหลก็ หนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มิลลเิมตร พบัขึน้รูปผลติจากแผน่เหลก็และเคลอืบสี
เช่นเดียวกบัตวับาน พร้อมอปุกรณ์ส าหรับประตเูหลก็  
2.1.1 ประตเูหลก็ทัว่ไป ใช้วงกบแบบ 3 ขา 
2.1.2 ประตกูนัไฟชนิดกนัไฟและกนัควนัได้ 3 ชัว่โมง บานผลติจากเหลก็หนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มิลลเิมตร 

ภายในบดุ้วย Rockwool โดยใช้วงกบชนิด 4 ขา และมียางกนัควนัโดยรอบบานประต ูพร้อมอปุกรณ์ 
Panic Exit Device ส าหรับประตกูนัไฟ ของ Dubble R Product LTD หรือ DOORTECH SANNKI 
หรือเทียบเทา่  

2.2 ประตเูหลก็ม้วน ให้ใช้ของ Jumbo shutter หรือเทียบเทา่  พร้อมอปุกรณ์ส าหรับบานประต ู เหลก็ม้วน    
ตามมาตรฐาน โดยระบบเปิด-ปิด ให้ยดึถือ ดงันี ้

2.2.1 ระบบมือดงึ น า้หนกัไมเ่กิน 120 กิโลกรัม ตอ่บาน หรือกว้างไมเ่กิน 4 เมตร หรือสงูไมเ่กิน 3 เมตร ชนิด
ลอนเดี่ยวหนา 0.7 มิลลเิมตร เคลอืบส ีถ้ามีขนาดหรือน า้หนกัเกินกวา่นีใ้ห้ใช้ระบบอื่น หรือเสริมเสา
กลางแบง่ชว่งประตอูอกเป็นหลายช่วงเพื่อให้ความกว้าง แตล่ะช่วงไมเ่กิน 4 เมตร หรือตามค าแนะน า
ของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

2.2.2 ระบบโซห่รือมือหมนุ น า้หนกัมากกวา่ 120 กิโลกรัม ตอ่บาน หรือกว้างเกินกวา่ 4 เมตร หรือสงูเกินกวา่ 
3 เมตร ให้ใช้ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มิลลเิมตร เคลอืบส ีโดยมีระบบโซห่รือมือหมนุช่วยในการเปิด-ปิด 
อปุกรณ์ประกอบระบบโซห่รือมือหมนุให้ใช้ตามมาตรฐานของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุ
งาน 
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3. กำรติดตัง้ประตูเหลก็ 

3.1 การติดตัง้วงกบเหลก็จะต้องมัน่คง แข็งแรง ได้ดิ่งและฉาก การติดตัง้บานประตเูหลก็จะต้องแข็งแรง เปิด-ปิดได้
สะดวก พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ครบชดุ ตามระบใุนแบบ วิธีการติดตัง้ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับ
การอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

3.2 รอยตอ่รอบวงกบทัง้ภายนอกและภายใน สว่นท่ีแนบตดิกบัผนงัปนูฉาบหรือวสัดอุื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้าง 60 
มิลลเิมตร ลกึ 3 มิลลเิมตร อดุด้วยวสัดยุาแนวชนิดทาสทีบัได้ของ 3M หรือเทียบเทา่ ให้เรียบร้อยสวยงาม 

4. กำรทำสีและบ ำรุงรักษำ 

ประตเูหลก็ที่ติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องมัน่คง แข็งแรง สวยงาม พร้อมสทีี่มาจากโรงงาน และอาจจะต้องพน่สทีบัหน้าอีก 
2 ชัน้ ด้วยสนี า้มนัตามระบใุนหมวดงานทาส ีหรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ เมื่อท าสเีสร็จแล้ว จะต้องท าการ
ทดลองให้ใช้งานได้ดกี่อนสง่มอบงาน 
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06 - 2  งำนประตูและวงกบอลูมิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 

 

06 - 3 งำนหน้ำต่ำงอลูมิเนียม 

Aluminium Windows 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือ และความช านาญมีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี ใน
การติดตัง้งานประต-ูหน้าตา่ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ 

1.2 ผู้ รับจ้างตดิตัง้งานอลมูิเนียม จะต้องเป็นบริษัทท่ีมีเคร่ืองมือที่ทนัสมยั และมีชา่งที่มีฝีมือและความช านาญ มี
ระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี มีประวตัิและผลงานการตดิตัง้ที่ดี โดยเสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนที่ผู้ รับ
จ้างจะวา่จ้างให้เป็นผู้ตดิตัง้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องค านวณแรงลมตามกฎหมาย จดัหาวสัดซุึง่มีหน้าตดัและความหนาที่เหมาะสมและแข็งแรง และ
สามารถป้องกนัการร่ัวซมึของน า้ฝนได้เป็นอยา่งดี โดยเสนอผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องวดัขนาดที่แนน่อน ของประต-ูหน้าตา่งจากสถานท่ีก่อสร้างจริงทนัที ที่สามารถจดัท าได้ และ
จดัท า Shop drawing พร้อมรายละเอียดตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการประกอบ และติดตัง้ 

2. วัสดุ 

2.1 อลมูิเนียม จะต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้
2.1.1 เนือ้อลมูิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเทา่ โดยมี Ultimate tensile strength ไมน้่อยกวา่ 151.7 

เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) ให้ใช้ของ TOSTEM  หรือ  SMS  หรือเทียบเทา่ ซึง่จะ ต้อง
มีขนาดหน้าตดัทีเ่หมาะสม         หรือตามที่ระบไุว้ในแบบและ รายการประกอบแบบ 

2.1.2 ผิวของอลมูิเนยีมจะต้องเป็นสไีชน์เกรย์ ตามระบใุนแบบ  ชบุสแีบบอโนไดซ์ ป้องการซดีจางของเนือ้ส ี
และทนทานตอ่รอยขีดขว่น รวมถึงชว่ยป้องการฝังแนน่ของคราบสกปรกตา่งๆ   ระยะเวลารับประกนั 
การคงทนของสไีมน้่อยกวา่ 10 ปี   

2.1.3ผลติภณัฑ์จะต้องได้มาตรฐานข้อก าหนดเร่ืองการกนัน า้ (Water Tightness) โดยSection จะต้องมีรางรับ
น า้ และช่องระบายน า้ (Drain Valve)   ทัง้นีต้วักรอบบานจะต้องมยีางกนัน า้โดยรอบ เพื่อป้องกนัมใิห้น า้
จากภายนอกไหลเข้าสูภ่ายใน โดยประต-ูหน้าตา่งต้องสามารถป้องกนัการร่ัวซมึ ของน า้ได้แบบความ
ดนัไมค่งที่ โดยมีความดนัไมต่ ่ากวา่ 150 ปาสคาลซึง่ 

 2.1.4  รอยตอ่ระหวา่งกรอบบานจะต้องเป็นแบบ 90 องศา ยดึด้วยสกรูสแตนเลสและมีแผน่ยางกนัน า้ ( Nano 
Dry Gasket ) ผลติจาก Nano Polymer อยูร่ะหวา่งทกุรอยตอ่ 
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2.2. อปุกรณ์ประกอบตา่งๆ ของชดุประตหูน้าตา่งอลมูิเนียมแตล่ะชนิด      

2.2.1 ประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น 

ก. ระบบล๊อคเป็นแบบชนิดล๊อคระหวา่งเสาเก่ียว โดยใช้อปุกรณ์ล๊อคแบบสลกัเลื่อน               (Crescent Lock) ซึง่

วัสดุผลิตจากโพลี่อะไมดืเรซิ่น เหล็กหล่อผสมสังกะสี ฯลฯ  ซึ่งระบบล๊อคได้ถูกออกแบบมาพิเศษเพ่ือความ

ปลอดภยั ป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ใช้งาน (มือของผู้ใช้งานจะไมถ่กูหนีบ)   

ข. ลกูล้อผลติจากโพลีอะซิโทลเรซิ่น สเตนเลส  (Polyacetal Resin Stainless) ซึ่งมีค่า Tensile Strength และ Stiffness ที่

สงูมาก มีความแข็งแรง วิ่งได้เรียบลืน่ ทนตอ่การเสยีดสแีละยืดหยุน่ได้ดีทัง้ในอณุหภมูิที่สงูและต ่า  

ค. มือจบัผลิตจากวสัด ุASA เรซิ่น (Acrylic-styrene-acrylonitrile) มีคณุสมบตัิที่ทนทานต่อทกุสภาพภมูิอากาศ น า้หนกั

เบา ไมเ่ป็นสนิม กนัความร้อนจากภายนอก ทนทานตอ่สารเคมี เช่น กรด หรือดา่ง ไมบ่ิดงอเมื่อโดนความร้อน 

ง.มีระบบป้องกนัการงัด/ถอดบานจากฝ่ังนอกบ้าน เพื่อความปลอดภยัของผู้อยู่อาศยั และป้องกนัการตกราง(ส าหรับชุด

บานเลือ่น) 

 

2.2.2 หน้าตา่งบานเปิด 

ก.มือจบัเป็นชนิดด้ามจบัคนัโยกแบบหมนุเพื่อล๊อค ผลติจากโพลีอ่ะไมด์เรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ 

มีความแข็งแรงทนทานตอ่การใช้งาน 

ค. อปุกรณ์ช่วยในการเปิด-ปิด แบบบานพบัข้อศอก ผลติจาก สเตนเลส โพลอีะซิโทลเรซิ่น หรือ อลมูิเนียมอลัลอยด์  โพลีอ่ะ

ไมด์เรซิ่น 

 

2.2.3 หน้าตา่งบานกระทุ้ง 

ก. มือจบัเป็นชนิดด้ามจบัคนัโยกแบบหมนุเพื่อล๊อค ผลติจากโพลีอ่ะไมดืเรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ 

ข. อปุกรณ์ช่วยในการเปิด-ปิดเป็นแบบบานพบัข้อศอก ผลติจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรือ อลมูิเนียมอลัลอยด์  โพ

ลีอ่ะไมด์เรซิ่น สามารถเปิดค้างไว้เพื่อระบายอากาศ และเปิดได้ถึง 90 องศา เพื่อง่ายตอ่การท าความสะอาดบาน 

 

2.2.4 ประตบูานเปิดทางเดียว 

ก.โมแฮร์ หรือสกักะหลากเป็นชนิดขนยาวและมีฟิล์มขนยาว และมีชัน้ฟิล์มเคลือบขนของสกัหลาดบริเวณช่วงกลางเพื่อให้

ขนของสกัหลาดตัง้ตรงตลอด 

ข. สกรูขนัวงกบ และตวับานทกุตวั ต้องใช้เป็นชนิดสเตนเลส 
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3. กำรติดตัง้ 

3.1 การประกอบประต-ูหน้าตา่งอลมูเินียม จะต้องติดตัง้ตามแบบและรายละเอียดที่ได้รับอนมุตัด้ิวยฝีมอืประณีต 

3.2 การเคลือ่นย้ายประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนียมระหวา่งการขนสง่และในสถานท่ีก่อสร้าง ต้องกระท าด้วยความ 
ระมดัระวงั ต้องหอ่หุ้มให้เรียบร้อย การวางพงิหรือเก็บกองต้องมคี า้ยนัหรือวสัดรุองรับท่ีเหมาะสม ต้องมีหลงัคา 
คลมุ และไมโ่ดนน า้หรือฝนสาด 

 กญุแจ มือจบั และอปุกรณ์อื่นๆ ต้องหอ่หุ้มไว้เพื่อป้องกนัความเสยีหายจนกวา่จะสง่มอบงาน หากเกิด ความ
เสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัที โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

3.3 การติดตัง้ประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนยีม จะต้องติดตัง้ให้ถกูต้องครบถ้วนตามช่องเปิดทีเ่ตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบ 
ในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดบัเสาเอ็นและคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้วงกบขนาน 
กบัผิวของเสาเอ็นและคานทบัหลงั และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มิลลเิมตร ได้ดิง่และได้ฉาก ทกุ
มมุ 

3.4 การยดึวงกบอลมูิเนยีมกบัโครงสร้าง หรือเสาเอ็นและคานทบัหลงั ให้ติดตัง้ชิน้สว่นส าหรับยดึไว้อยา่งมัน่คงกอ่น 
การยดึจะต้องเว้นชว่งหา่งไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร การยดึวงกบทกุจดุทกุด้าน จะต้องมัน่คงแข็งแรง 

3.5 ผู้ รับจ้างจะต้องไมพ่ยายามใสบ่านประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนียมเข้ากบัช่องวงกบที่ไมไ่ด้ฉาก หรือขนาดเลก็เกินไป 
ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มิลลเิมตร 

3.6 การติดตัง้โดยการขนัสกรู ต้องระมดัระวงัมใิห้วงกบและบานประต-ูหน้าตา่งอลมูเินียมเสยีรูปได้  

3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวระหวา่งวงกบอลมูิเนียมกบัผิวปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทัง้ภายในและภายนอก 

3.8 ภายหลงัการติดตัง้ประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนียม รวมทัง้กระจก และอปุกรณ์ทัง้หมดแล้ว จะต้องท าการทดสอบ 
บานเปิดทกุบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหลอ่ลืน่ตามความจ าเป็น  

4. กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 

4.1 เมื่อตดิตัง้วงกบและ/หรือประตอูลมูิเนียมเสร็จแล้ว แตง่านก่อสร้างสว่นอื่นหรือชัน้บนยงัด าเนินการอยู ่ เช่น งาน
ก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพืน้ปนูทราย เป็นต้น ผู้ รับจ้างจะต้องพน่ Strippable PVC Coatings เพื่อป้องกนัผิวของ
อลมูิเนียมไมใ่ห้เกิดความเสยีหายจากน า้ปนูหรือจากสิง่อื่นใด  

4.2 เมื่อตดิตัง้งานอลมูเินียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึน้โดยเฉพาะการร่ัวซมึของน า้ฝน จะต้องได้รับ
การแก้ไขจนใช้การได้ดี และไมม่กีารร่ัวซมึ ด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 

4.3 ก่อนสง่มอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องซอ่มแซมสว่นตา่งๆ ของอาคารท่ีช ารุดอนัเนื่องจากการตดิตัง้อลูมเินียม พร้อม
ท าการทดลองเปิด-ปิดประตแูละทดลองอปุกรณ์ตา่งๆ ให้สามารถใช้การได้ดี  

4.4 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย ผู้ติดตัง้จะต้องท าความสะอาดผิวอลมูิเนียมและกระจกทัง้ด้านนอกและด้านในให้
สะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบส ี หรือสิง่อื่นใด เพื่อให้ดสูวยงาม ผู้ รับจ้างต้องไม่ใช้เคร่ืองมือและน า้ยาท า
ความสะอาด ที่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่ผิวอลมูิเนยีม และกระจกได้ 
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06 - 4 งำนประตูไม้ และ วงกบ 

Wood Doors 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ ในการตดิตัง้งานประตู-
หน้าตา่งไม้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมท าการทดสอบให้ใช้งานได้ดี 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ชิน้สว่นตวัอยา่งวสัดบุานประต-ูหน้าตา่งไม้ วงกบไม้ และอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงาน 
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop drawing แสดงการติดตัง้วงกบและบานประต-ูหน้าตา่งไม้ พร้อมรายละเอียดตา่งๆ 
ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนการตดิตัง้ 

2. วัสดุ 

2.1 วงกบทัง้หมด หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ WPC ของ EXTERA หรือ I CAN หรือ ประตชูยั ขนาด 50x100 
มิลลเิมตร (2x4 นิว้) เฉพาะห้องน า้ให้ใช้ขนาด 50x125 มิลลเิมตร (2x5 นิว้) และบานที่มีมุ้งลวดหรือบานเลือ่น 
ให้ใช้ขนาด 50x150 มิลลเิมตร (2x6 นิว้) หรือตามระบใุนแบบ การเข้าไม้จะต้องให้ถกูตามหลกัวชิาชา่ง วงกบ
จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบ โดยวงกบส าหรับประตจูะต้องมีบงัใบสงู 10 มิลลเิมตร กว้างเทา่กบั
ความหนาของบานประต ู (35 มิลลเิมตร) หรือตามระบใุนแบบ ส าหรับวงกบประตภูายนอกที่จะต้องกนัฝนสาด 
ต้องมีขอบวงกบลา่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพืน้ท่ีตกแตง่แล้ว และมีบงัใบส าหรับกนัฝนสาดสงู 20 
มิลลเิมตรหรือตามวตัถปุระสงค์ ของผู้ออกแบบ 

2.2 บานกรอบประต ูให้ใช้บาน UPVC ส าเร็จรูปปิดผิวลามิเนตลายไม้ ของ GREENPLASTWOOD หรือ LIXILL 
หรือ PALAZZO หรือ เทียบเทา่ หนา 35 มิลลเิมตร ชนิดกนัน า้ได้100% หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
ขนาดบานตามระบใุนแบบ 

  

3. กำรขนส่ง กำรเก็บและกำรรักษำ 

ประตแูละวงกบไม้ จะต้องสง่มายงัสถานท่ีก่อสร้างในสภาพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภาพแห้งอยูเ่สมอ การขนย้าย
ต้องท าด้วยความระมดัระวงัทัง้ระหวา่งการขนสง่และทัง้ในสถานที่ก่อสร้าง จะต้องเก็บกองไว้ในลกัษณะ ที่ประตไูม้
และวงกบไม้ ไมบ่ิดเบีย้ว แตกหกั หรือเสยีหายใดๆการเก็บวางบานประตแูละวงกบไว้ในสถานท่ี ก่อสร้าง ต้องวาง
ในทางตัง้และเก็บไม้ไว้ในท่ีแห้ง มีสิง่ปกคลมุ ไมม่คีวามชืน้ ไมม่ีน า้ร่ัวซมึ และไมม่ีฝนสาดเข้ามา หากปรากฏภายหลงั
วา่งานประต-ูหน้าตา่ง บิดเบีย้ว ยืด และหดตวั หรือเกิดความเสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้าง จะต้องท าการแก้ไขหรือเปลีย่น
ใหมท่นัที โดยคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้าง 
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4. กำรติดตัง้ 

4.1 การติดตัง้วงกบ 
4.1.1 วงกบที่น าเข้ามาในหนว่ยงาน จะต้องเป็นชิน้สว่นวงกบสามขาเนือ้ WPC ที่ชิน้สว่นสมบรูณ์พร้อม 
ประกอบติดตัง้  

 4.1.2 การประกอบวงกบ WPC  จะต้องติดตัง้ตามแบบและรายละเอียดที่ได้รับอนมุตัิด้วยฝีมือประณีต 

 4.1.3 การเคลือ่นย้ายวงกบประต ู  ระหวา่งการขนสง่และในสถานท่ีก่อสร้าง ต้องกระท าด้วยความระมดัระวงั 
ต้องหอ่หุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต้องมคี า้ยนัหรือวสัดรุองรับท่ีเหมาะสม ต้องมีหลงัคาคลมุ และ
ไมโ่ดนน า้หรือฝนสาดกญุแจ มือจบัและอปุกรณ์อื่นๆ ต้องหอ่หุ้มไว้เพื่อป้องกนัความเสยีหายจนกวา่ จะสง่มอบ
งาน หากเกิดความเสยีหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัทีโดยคา่ใช้จา่ย ของผู้ รับจ้าง 

 4.1.4 การตดิตัง้วงกบ WPC. ประต ู  จะต้องติดตัง้ให้ถกูต้องครบถ้วนตามช่องเปิดทีเ่ตรียมไว้ และ ต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงาน การปรับระดบัเสาเอ็นและคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้
วงกบขนานกบัผิวของเสาเอ็นและคานทบัหลงั และมีระยะเว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มิลลเิมตร ได้ดิ่งและ
ได้ฉากทกุมมุ 

 4.1.5 การยดึวงกบกบัโครงสร้าง หรือเสาเอ็นและคานทบัหลงั ให้ติดตัง้ชิน้สว่นส าหรับยดึไว้ อยา่งมัน่คงกอ่น 
การยดึจะต้องเว้นชว่งหา่งไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร การยดึวงกบทกุจดุทกุด้าน จะต้องมัน่คง แข็งแรง  

 4.1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องไมพ่ยายามใสช่่องวงกบที่ไมไ่ด้ฉาก หรือขนาดเลก็เกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้น 
โดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มิลลเิมตร 

 4.1.7 การติดตัง้โดยการขนัสกรู ต้องระมดัระวงัมิให้วงกบเสยีรูปได้  

 4.1.8 ผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวระหวา่งวงกบ WPC.กบัผิวปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทัง้ภายในและภายนอก 

 4.1.9 ภายหลงัการตดิตัง้วงกบและประตรูวมทัง้กระจก และอปุกรณ์ทัง้หมดแล้ว จะต้องท าการทดสอบ บาน
เปิดทกุบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหลอ่ลืน่ตามความจ าเป็น  
 

4.2 บานประตแูละอปุกรณ์ 

4.2.1 ก่อนการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจดคูวามถกูต้องของวงกบเสยีก่อน ถ้าเกิดการคดโก่งของวงกบ หรือ
การช ารุดอื่นๆ ซึง่อาจเป็นผลเสยีหายตอ่บานประต-ูหน้าตา่งภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องท าการแก้ไข ให้
เรียบร้อย โดยได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อน จึงท าการติดตัง้บานประต-ูหน้าตา่งได้ 

4.2.2 การติดตัง้บาน อาจต้องมีการตดัแตง่บ้างเลก็น้อยเพื่อให้พอดกีบัวงกบ เพื่อความสะดวกในการปิดเปิด 
และสอดคล้องกบัการท างานของช่างส ี ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้และปรับบานด้วยความระมดัระวงั โดยมี
ช่องวา่งโดยรอบบาน หา่งจากวงกบประมาณด้านละ 2 มิลลเิมตร 

4.2.3 การติดตัง้อปุกรณ์ เช่น บานพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม โดยก าหนด
จดุที่จะเจาะก่อน แล้วจงึท าการเจาะ เพื่อไมใ่ห้เกิดการผิดพลาด หลงัจากการติดตัง้ อปุกรณ์ตา่งๆ และ
ได้ทดสอบการใช้งานได้ดีแล้ว ให้ถอดอปุกรณ์ตา่งๆ ออกให้หมด (ยกเว้นบานพบั) แล้วน าเก็บลงใน
กลอ่งบรรจเุดิมให้เรียบร้อย เพื่อให้ช่างทาสที างานได้โดยสะดวก และเมื่องานทาสบีาน และวงกบเสร็จ
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เรียบร้อยและแห้งสนิทแล้ว จึงท าการติดตัง้อปุกรณ์เหลา่นัน้ใหมแ่ละทดสอบจนใช้ งานได้ดีอปุกรณ์
ตา่งๆ ถ้าปรากฏเป็นรอยอนัเนื่องมาจากการตดิตัง้ หรือจากการขนสง่ งานทาส ีเป็นสนิม มีรอยดา่ง หรือ
อื่นๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไข หรือเปลีย่นให้ใหมท่นัที โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

5. กำรทำสีและกำรบ ำรุงรักษำ 

เมื่อตดิตัง้และเก็บงานทาส(ีเฉพาะสว่น)เสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทดลองเปิด-ปิดบานประตแูละใช้งานอปุกรณ์ตา่งๆ 
จนสามารถใช้งานได้ดี ก่อนสง่มอบงาน 
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06 - 5 อุปกรณ์ประต ู

Door Hardware 

 

06 - 6 อุปกรณ์หน้ำต่ำง 

Window Hardware 

 
1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพทีด่ี 
ในการติดตัง้อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง (Hardware) ตามที่ได้ระบไุว้ในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทัง้ การ
ทดสอบให้ใช้งานได้ด ี

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งอปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่งทัง้หมดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง พร้อมรายละเอียดให้ ผู้
ควบคมุงาน เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการสัง่ซือ้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop drawing แสดงระยะ ต าแหนง่ การตดิตัง้ของ Hardware ทกุชนิด แสดงทิศทาง 
การเปิดของประต ูรายละเอยีดของกญุแจ โดยระบกุารใช้งาน (Function) เพื่อให้เหมาะสมกบัประตหู้องตา่งๆ 
ตามข้อแนะน าของผู้ผลติ และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ และต้องจดัท ารายละเอยีดระบบ Master keys 
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง ตามระบใุนแบบเป็นหลกั หรือต้องประสานงานกบัผู้ออกแบบ งาน
ตกแตง่ภายใน หากไมร่ะบใุนแบบใดๆ ให้ยดึถือตามที่ระบไุว้นี ้

2. วัสดุ 

2.1 อปุกรณ์ประตเูหลก็, ประต-ูหน้าตา่งUPVC 

2.1.1 กญุแจลกูบิด (Cylindrical Lock) 
1. ไส้กญุแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass 
2. ลกูบิดท าจากสแตนเลสขึน้รูปชิน้เดียว พร้อมจานสแตนเลส 
3. ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 
4. หากเป็นประตทูีเ่ปิดออกภายนอก จะต้องมีแผน่สแตนเลสเสริม ป้องกนัการเขี่ยลิน้กลอนลกูบดิ หรือ

ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

2.1.2 กญุแจตดิตาย (Deadbolt Lock) 
1. ต้องเป็นชนิด 25 มิลลเิมตร (1 นิว้) Throw, Deadbolt ท าจาก Hardened Steel Roller สามารถ

ป้องกนัการตดัด้วยเลือ่ย 
2. ไส้กญุแจต้องมี 6 Pin Cylinders ท าจาก Solid Brass 
3. ครอบหุ้มกญุแจ ท าจากสแตนเลส 
4. ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

2.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
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1. ให้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าลกูกญุแจและไส้กญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชัน้ เป็นหลงั 
หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง พร้อมแผนผงัแสดงการจดัท า
ระบบ Master Key ให้ผู้ควบคมุงานอนมุตัิกอ่นการติดตัง้ 

2. ลกูกญุแจทัง้หมดรวมถงึ Master Key ให้จดัท าชดุละ 3 ดอก 

2.1.5 บานพบั (Hinge) 
1. ประตเูหลก็บานเปิดทางเดียว ให้ใช้บานพบัชนิดสวมท าด้วยสแตนเลส ขนาด 100x125x3 มิลลเิมตร 

(4x5 นิว้) บานละ 3 ตวั หรือตามมาตรฐานของผู้ผลติประตเูหลก็ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุ
งาน 

2. ประต-ูหน้าตา่งไม้บานเปิดทางเดยีว ให้ใช้บานพบัท าด้วยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 แหวน 
ขนาด 100x75x2.5 มิลลเิมตร (4x3 นิว้) บานละ 3 ตวั ส าหรับประต ูและบานละ 2 ตวั ส าหรับ
หน้าตา่ง (สงูไมเ่กิน 1.20 เมตร) 

3. บานพบัปรับมมุ ส าหรับหน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ใช้บานปรับมมุชนดิฝืด 4 แขน ขนาดตามค าแนะน า
ของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

4. บานพบัประตเูหลก็, ประต-ูหน้าตา่งไม้ และบานพบัปรับมมุ ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ 
GU หรือเทียบเทา่ 

5. ประตบูานสวิง ให้ใช้บานพบัสปริงชนิดฝังพืน้ของ HAFELE หรือ GU หรือ VVP หรือเทียบเทา่ 

2.1.6 อปุกรณ์กนักระแทกและเปิดค้างประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
 

1. ประตบูานเปิดทกุบานให้ติดตัง้ทีก่นักระแทกท าด้วยยางกนักระแทกและกรอบสแตนเลส ติดตัง้ตาม
ต าแหนง่ทีเ่หมาะสมกบับานประต ูโดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 

2. ประตบูานเปิดทีต้่องการเปิดค้างได้ ให้ติดตัง้ที่กนักระแทกชนดิลอ็คได้แบบก้ามป ูท าด้วย สแตน
เลสยาว 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

2.1.7 กลอน (Bolt) 
1. ประตบูานเปิดคู ่ให้ใช้กลอนสแตนเลสขนาด 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) (บน-ลา่ง) เฉพาะบานท่ีไมต่ดิก

กญุแจ 
2. หน้าตา่งบานเปิด ให้ใช้กลอนสแตนเลส บน 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) และลา่ง 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) 

บานละ 1 ชดุ 
ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 

 2.1.8 มือจบั (Handle) 
1. บานที่ไมไ่ด้ติดกญุแจลกูบิด ให้ตดิลกูบิดหลอกทัง้นอกและใน บานละ 1 ชดุ ชนิดและผู้ผลติเดยีวกนั

กบัลกูบิด พร้อมกลอนบน-ลา่ง 
2. หน้าตา่งบานเปิด ให้ติดมือจบัสแตนเลส ขนาด 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) กลางบาน ผู้ผลติเดยีวกนักบั

กลอน พร้อมกลอนบน-ลา่ง 
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3. ประตบูานเปิดสวิง ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส Dia. 19 มิลลเิมตร ชนิดมีแผน่สแตนเลส ขนาด 
100x300 มิลลเิมตร หนา 2 มิลลเิมตร ทัง้สองด้าน พร้อมด้วยกญุแจติดตาย 

4. บานเลือ่นและบานเฟีย้ม ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ชนิดฝังในบาน ให้ใช้ของ 
HAFELE หรือ YALE หรือ GUหรือเทียบเทา่ 

5. หน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ติดตัง้มือจบัสแตนเลส ขนาด 4 นิว้ ชนิดหมนุลอ็คของ ให้ใช้ของ HAFELE 
หรือ GU หรือ WHITCO หรือเทียบเทา่ 

2.1.9 อปุกรณ์บานเลือ่น (Sliding Door Equipments) 
1. ส าหรับบานเลือ่นและบานเฟีย้ม ให้ใช้ชนิดรางแขวน  HAFELE หรือ YALE หรือ VVP หรือเทียบเทา่ 
2. ส าหรับบานเลือ่นขนาดใหญ่และบานเฟีย้ม จะต้องมี Guide Rail ขนาดของล้อเลือ่นต้องเหมาะสม

กบัน า้หนกัของบานเลือ่น หรือบานเฟีย้ม จะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติอปุกรณ์ โดยได้รับ
การอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

2.1.10 อปุกรณ์บานเกลด็ปรับมมุ (Adjustable Louver) 
ให้ใช้กบัเกลด็กระจกใสหรือกระจกฝ้าหนา 6 มิลลเิมตร ขนาด 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) ชนิดมือหมนุของ  

TRUSSTAND หรือ YALE หรือ WHITCO หรือเทียบเทา่ 
 

2.1.11 ขอรับ-ขอสบั (Hook Set) 
ส าหรับบานหน้าตา่งบานเปิด ให้ติดขอรับ-ขอสบัสแตนเลส ยาว 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) ของ ให้ใช้ของ 

HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ 
 

2.1.12 Door Closer 
ส าหรับบานเปิดที่ระบใุนแบบให้ติดตัง้ Door Closer ให้ใช้ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือ

เทียบเทา่ 

2.1.13แถบกนัฝนและธรณีประต ู(Weather Strip and Threshold) 
ส าหรับประตบูานเปิดออกภายนอก (ไมค่วรเป็นบานเลือ่นและบานสวิงไม้) ให้ติดตัง้แถบยางกนัฝนของ 
HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเทา่ และต้องมธีรณีประต ูเพื่อสามารถกนัน า้ฝนเข้ามาใน
อาคารได้อยา่งดี 

2.1.14 Engineer Key 
บานประตชู่องทอ่ ให้ใช้ Engineer Key ชนิดสแตนเลส ของ GU หรือ SCL หรือเทียบเทา่ 

2.2 อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่งอลมูิเนยีม 

2.2.1 ประตบูานสวิง 

1. บานพบัประตบูานสวงิ ให้ใช้บานพบัสปริง (Door Closer) ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU 
หรือเทียบเทา่ ชนิดฝังอยูใ่นวงกบอลมูิเนียมเหนือบานประตชูนิดเปิดค้างได้ 90 องศา ทัง้สองทาง 
ขนาดของบานพบัตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน 
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2. กญุแจประตสูวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ 
ชนิดลอ็คภายนอกด้วยกญุแจลอ็คภายในด้วยปุ่ มหมนุ 

3. มือจบัประตสูวงิ ชนิดสแตนเลส ตามระบใุนแบบทัง้สองด้าน บานละ 1 ชดุ ของ TOSTEM หรือ 
HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่  

4. กลอนสปริงส าหรับบานประตสูวงิคู ่ให้ใช้ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ หรือ
เทียบเทา่ ชนิดด้วยสแตนเลสฝังในบานกรอบ ทัง้บนและลา่งขนาด 150 มิลลเิมตร (6 นิว้) ส าหรับ
บานที่ไมต่ิดกญุแจประตบูานสวงิ จะต้องไมต่ิดตัง้อยูใ่นสว่นของอาคารท่ีฝนร่ัวเข้าได้ ถ้ามีผู้ รับจ้าง
จะต้องแก้ไขเป็นประตเูปิดทางเดยีว โดยเสนอ Shop drawing บานประตดูงักลา่ว ให้ผู้ควบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการตดิตัง้ 

2.2.2 ประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น 

1. กญุแจประตบูานเลือ่น ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU  หรือ
เทียบเทา่ ชนิดลอ็คภายนอกด้วยกญุแจ ลอ็คภายในด้วยปุ่ มหมนุ  

2. มือจบัประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน พร้อมลอ็คภายในได้ ของ TOSTEM หรือ 
HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่  

3. ลกูล้อประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่น ให้ใช้ลกูล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรง เป็น
พิเศษ ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่  ประต-ูหน้าตา่งบานเลือ่นทกุบาน 
จะต้องมีระบบกนัไมใ่ห้บานหน้าตา่งหลดุจากราง    อยา่งปลอดภยั และกนัน า้ฝนร่ัวได้อยา่งดี  

2.2.3 หน้าตา่งบานกระทุ้ง 

1. บานพบัส าหรับหน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสแตนเลสแบบเปิดค้างได้ ของ TOSTEM หรือ 
HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ ขนาดตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิ 

    จากผู้ควบคมุงาน 

2. มือจบัพร้อมลอ็คส าหรับบานกระทุ้ง ให้ใช้ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเทา่ 

2.2.4 ประตบูานกระจกเปลอืย (กระจกนิรภยั) 

ให้ใช้อปุกรณ์ชนิดสแตนเลส ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM  หรือเทียบเทา่ โดยเสนอตวัอยา่ง 
พร้อมรายละเอยีดให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการตดิตัง้ประตกูระจกเปลอืย จะต้องไมต่ิดตัง้ 
อยูใ่นสว่นของอาคารท่ีฝนร่ัวเข้าได้ ถ้ามีผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขเป็น ประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop 
drawing บานประตดูงักลา่วให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

2.2.5 อปุกรณ์เปิดปิดประตรูะบบ Key Card 
ให้ใช้ของ Yale หรือ LIFE SEAFTY หรือเทียบเทา่ ตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบและผู้วา่จ้าง 
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3. กำรติดตัง้ 

3.1  ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้ชา่งทีม่ีฝีมือและมีความช านาญ พร้อมเคร่ืองมือที่ดใีนการติดตัง้ Hardware ทกุสว่น ที่
ติดตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัทัง้แนวตัง้และแนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อย ถกูต้องตามหลกัวชิาช่าง 

3.2 ก่อนการตดิตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบต าแหนง่และสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้องในการติดตัง้ Hardware หากพบวา่
มีข้อบกพร่องใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนการติดตัง้ 

3.3 งานตดิตัง้อปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่งไม้ ให้ปฏิบตัิตามที่ระบไุว้ในหมวดงานประต-ูหน้าตา่งไม้ หวัข้อการติดตัง้ 
บานประต-ูหน้าตา่งไม้และอปุกรณ์ 

3.4 Hardware ที่ติดตัง้แล้วต้องมคีวามมัน่คงแขง็แรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบานประต-ูหน้าตา่ง ออกไปจนสดุ
แล้ว จะต้องมีอปุกรณ์รองรับหรือป้องกนัการกระแทกด้วยอปุกรณ์ที่เหมาะสม มใิห้เกิดความ เสยีหายกบัประต-ู
หน้าตา่งหรือผนงั และสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.5 ตะปเูกลยีว ทกุตวัที่ขนัติดกบัเหลก็, ประต-ูหน้าตา่งไม้ จะต้องมีขนาดและความยาวทีเ่หมาะสม ถกูต้องตาม
หลกัวิชาช่างที่ดี การยดึทกุจดุต้องมัน่คงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปเูกลยีวให้ใช้ แบบหวัฝังเรียบทัง้หมด 

3.6 ผู้ รับจ้างจะต้องมีกญุแจชัว่คราวที่ใช้ระหวา่งการกอ่สร้าง (Construction Keying) โดยให้เปลีย่นกญุแจชัว่คราว 
เป็นกญุแจจริง ให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

4. กำรท ำควำมสะอำด 

ผู้ รับจ้างต้องท าความสะอาด Hardware ทัง้หมด และทกุสว่นของอาคารท่ีเก่ียวข้องกบัการตดิตัง้ Hardware พร้อม
การตรวจสอบ Hardware ทัง้หมดไมใ่ห้มีรอยขดูขดีหรือมีต าหนิใดๆ และมีความมัน่คงแข็งแรง ใช้งานได้ดี ก่อนสง่
มอบงานงวดสดุท้าย 
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06 - 7 กระจก 

Glazing 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุคณุภาพท่ีดี  
ในการติดตัง้งานกระจก ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ให้ใช้กระจกที่ผลติภายในประเทศ กรรมวิธีผลติแบบ Float Glass นอกจากจะระบเุป็นพิเศษในแบบ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งกระจกและวสัดทุี่ใช้ในการติดตัง้งานกระจก พร้อมรายละเอียดการติดตัง้ และ 
Shop drawing ให้ผู้ควบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

1.4 กระจกทีใ่ช้จะต้องมีคณุภาพดี ผิวเรียบสม า่เสมอตลอดทัง้แผน่ ปราศจากริว้รอยขีดขว่น ไมห่ลอกตา หรือฝ้ามวั  

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติกระจก ในการติดตัง้กระจก ใช้เคร่ืองมือตดัและเจาะกระจกทีด่ ี
ถกูต้องตามหลกัวชิาช่าง และจะต้องแตง่ลบมมุขอบกระจกให้เรียบร้อย ไมใ่ห้มีคมก่อนน าไปตดิตัง้ 

1.6 ความหนาของกระจก หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ความหนาของกระจกดงันี ้
1.6.1 ส าหรับหน้าตา่ง ขนาดไมเ่กิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) 6 มม. 
1.6.2 ส าหรับประต ูขนาดไมเ่กิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) 6 มม. 
1.6.3 ส าหรับกระจกติดตาย ขนาดไมเ่กิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) 6 มม. 
1.6.4 ส าหรับประตกูระจกเปลอืย ให้ใช้กระจกนิรภยัอบความร้อน (Tempered Glass) 12 มม. 
1.6.5 ส าหรับกระจกประตหูรือหน้าตา่งที่มีการเจียรขอบ 10 มม. 
1.6.6 ส าหรับกระจกภายนอกอาคารสงู(ตามกฎหมายควบคมุอาคาร) ต้องใช้กระจกชนิดอดัซ้อน 
 สองชัน้ (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟิล์ม PVB ไมน้่อยกวา่ 3+0.76+3 มม. 
1.6.7 ส าหรับกระจกติดตาย ที่มีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟตุ) หนาไมน้่อยกวา่ 8 มม. 

1.7 งานกระจกตดิตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติกระจก โดย
ได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงาน 

2. วัสดุ 

2.1 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกส ี(Tinted Glass), กระจกสชีา, กระจกฝ้า ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยาม
การ์เดียน  หรือเทียบเทา่ 

2.2 กระจกเงา (Mirror) ให้ใช้กระจกเงาใส หนา 6 มิลลเิมตร ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ์เดียน  หรือ
เทียบเทา่ 

2.3 กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) ให้ใช้ระบบ Hard Coat ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ์เดยีน  
หรือเทียบเทา่ 

2.4 กระจกนิรภยั (Tempered หรือ Laminated Glass) ให้ใช้ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ์เดียน  หรือเทียบเทา่ 
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2.7 วสัดยุาแนวกระจกให้ใช้ซิลโิคนของ 3M หรือ SIKA WACKER หรือ TOA หรือเทียบเทา่ ชนิดป้องกนั คราบ
สกปรก (Non-Staining) ตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนการสัง่ซือ้ สขีอง
ซิลโิคนให้ใช้สดี า หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 การตดั การเจาะ การตดิตัง้กระจก จะต้องเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติกระจกอยา่งเคร่งครัด 

3.2 การติดตัง้ผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในการติดตัง้ 
ผนงักระจกขนาดใหญ่มาแล้วหลายโครงการ และมีผลงานการติดตัง้ทีม่ีคณุภาพ มีหนังสอืรับรองผลงาน 
ดงักลา่วที่แล้วเสร็จภายใน 5 ปี โดยน ามาเสนอตอ่ผู้ควบคมุงาน พร้อมการขออนมุตัิวสัดแุละ Shop drawing 
ก่อนการตดิตัง้ผนงักระจกขนาดใหญ่ 

3.3 ขอบกระจกทัง้หมดจะต้องมีการขดัแตง่ลบมมุเรียบ โดยไมม่ีส่วนแหลมคมอยู ่ เพราะจะเป็นอนัตรและเป็นเหตุ
ให้เกิดแรงกดรวมกนัท่ีจดุนัน้ ท าให้กระจกมีรอยร้าว หรือแตกได้ในภายหลงั 

3.4 ผิวของกรอบบานและขอบกระจก ก่อนใช้วสัดยุาแนวต้องท าความสะอาดให้ปราศจากความชืน้ ไขมนั ฝุ่ น
ละออง และอื่นๆ ห้ามตดิตัง้กระจกในขณะที่งานทาสสีว่นนัน้ยงัไมแ่ห้ง หลงัจากยาแนวกระจกเสร็จแล้ว จะต้อง
ตกแตง่และท าความสะอาดวสัดยุาแนวสว่นท่ีเกินหรือเปรอะเปือ้นให้เรียบร้อย ก่อนท่ีวสัดยุาแนวนัน้จะแข็งตวั 

4. กำรท ำควำมสะอำด 

4.1 การล้างหรือท าความสะอาดกระจก ผู้ รับจ้างจะต้องใช้น า้ยาที่ผู้ผลติวสัดอุดุยาแนวและกระจกแนะน าไว้เทา่นัน้ 
ห้ามมใิห้ใช้น า้ยาใดๆ ที่อาจจะท าให้วสัดอุดุยาแนวเสือ่มคณุภาพและผิวกระจกเสยีหาย 

4.2 กระจกทัง้หมดที่ตดิตัง้แล้วเสร็จ จะต้องท าความสะอาดทัง้สองด้าน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบานประตู-หน้าตา่ง
กระจกทัง้หมด เพื่อป้องกนัฝุ่ นละอองหรือฝนสาด และต้องป้องกนักระจกไมใ่ห้มีรอยขดีขว่น แตกร้าว จนกวา่จะ
สง่มอบงานงวดสดุท้าย 
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หมวด 07 งำนตกแต่ง 

07 - 1 งำนฉำบปนู 

Portland Cement Plastering 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือ และความช านาญมีระบบควบคมุคณุภาพทีด่ี ใน
การก่อสร้างงานฉาบปนู ตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปนู ให้หมายถงึสว่นของอาคารท่ีเป็นผนงัก่ออฐิ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทกุสว่นของ ค.ส.ล. 
ที่มองเห็นด้วยตาจากภายนอก ให้ตกแตง่ด้วยปนูฉาบให้เรียบร้อยสวยงาม ยกเว้นผนงัก่ออิฐโชว์แนว คอนกรีต
เปลอืย ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.3 งานฉาบปนูผนงัก่ออิฐและเสา ค.ส.ล. จะต้องฉาบให้สงูกวา่ระดบัฝ้าเพดานท่ีระบไุว้ในแบบไมน้่อยกวา่ 200 
มิลลเิมตร โดยได้แนวระดบัท่ีเรียบร้อยสวยงาม ผนงัก่ออิฐสว่นท่ีอยูใ่นฝ้าเพดานและไมไ่ด้ฉาบ จะต้องแตง่แนว 
ปนูก่อให้เรียบร้อย 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดวสัด ุ สว่นผสม วิธีการ และขัน้ตอนของงานฉาบปนูตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงาน 
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าแผงตวัอยา่ง (Mock up) เพื่อเป็นตวัอยา่งมาตรฐานของงานฉาบปนู ให้ผู้ควบคมุงาน 
พิจารณาอนมุตัิก่อน 

2. วัสดุ 

2.1 ปนูฉาบ 
2.1.1 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ให้ใช้ปนูฉาบส าเร็จรูปชนิดละเอียดส าหรับฉาบมวลเบา ของ ตราเสอื

มอร์ต้า หรือ ตราTPI หรือตราดอกบวั หรือเทียบเทา่ 
2.1.2 ปนูฉาบผิวคอนกรีต ให้ใช้ปนูฉาบส าเร็จรูปชนดิฉาบผิวคอนกรีต ของ ตราเสอืมอร์ต้า(ฉาบผิวคอนกรีต) 

ตราTPI หรือตราดอกบวั หรือเทียบเทา่ 
2.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบให้เป็นผนงัปนูฉาบสขีาว ให้ใช้ปนูฉาบส าเร็จรูปชนิดละเอยีดขาว ของ ตรา

เสอืมอร์ต้า(ฉาบแตง่ผิวบาง )หรือเทียบเทา่ 
2.1.4 ปนูฉาบแตง่ผิวบาง หากระบใุนแบบให้แตง่ผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝ้าเพดาน, เสา, คาน ให้ใช้ปนูฉาบ

ส าเร็จรูปชนดิแตง่ผิวบาง หนา 1 - 3 มิลลเิมตร ตราเสอืมอร์ต้า (ฉาบแตง่ผิวบาง) หรือของจระเข้ หรือ 
sika หรือเทียบเทา่ 

2.2 น า้ที่ใช้ผสมปนูฉาบ ต้องเป็นน า้สะอาด ปราศจากน า้มนั กรด ดา่ง เกลอื และพฤกษชาติตา่งๆ ในกรณีที่น า้
บริเวณก่อสร้างมคีณุสมบตัิไมด่พีอ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาน า้จากที่อื่นมาใช้ การใช้น า้ผสมปนูฉาบ ต้องปฏิบตัิ
ตามค าแนะน าของผู้ผลติโดยเคร่งครัด โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

2.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมน า้ยากนัซมึ ให้ใช้น า้ยากนัซมึ ของ จรเข้ หรือเทียบเทา่ 
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2.4 น า้ยาประสานประเภทอะครีลคิ ผสมปนูทรายเพื่อการประสานปนูฉาบเก่าและใหม ่ใช้ส าหรับการซอ่มแซม ผนงั
ปนูฉาบ ให้ใช้ของ จระเข้ หรือ SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเทา่ 

2.5 วสัดยุาแนวเซาะร่องปนูฉาบ หรือซอ่มรอยร้าวของผนงัปนูฉาบท่ีไมแ่ตกร่อน ให้ใช้ชนดิทาสทีบัได้ของ จรเข้หรือ 
SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเทา่ 

2.6 เซีย้มหรือร่อง PVC ส าเร็จรูป ให้ใช้ของ พิชพศิาล หรือ SD หรือเทียบเทา่ 

2.7 ตะแกรงลวด ให้ใช้ตะแกรงลวดตาขา่ยตาสีเ่หลีย่มจตัรัุสขนาดช่อง ¾ นิว้ 

3. วิธีกำรฉำบ 

3.1 การเตรียมผิว 

ผิวที่จะฉาบปนูต้องเสร็จแล้วไมน้่อยกวา่ 3 วนั และต้องสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง น า้มนั เศษ ปนู หรือสิง่ใดๆ 
ที่จะท าให้แรงยดึเหน่ียวระหวา่งผิวที่จะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึง่เรียบเกินไป เนื่องจากไม้แบบ 
เรียบต้องท าให้ขรุขระด้วยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนู 
ต้องตรวจดแูนวดิง่และฉากของผวิที่จะฉาบปนูให้ได้แนว ก่อนจัดท าการจบัเฟีย้มและติดปุ่ มระดบัให้ทัว่ผนงั 
หา่งกนัไมเ่กิน 2 เมตร แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มิลลเิมตร ต้องเสริมด้วย ตะแกรงลวดยดึติดกบั
ผิวที่จะฉาบปนูด้วยตะปคูอนกรีตขนาดเลก็ แล้วแตง่ให้ได้แนวดิง่และฉากด้วยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 
มิลลเิมตร ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขผนงันัน้ให้ได้แนวก่อนที่จะฉาบปนู ตามความเห็นชอบ ของผู้ควบคมุงาน 

3.2 การฉาบปนู 

การฉาบปนู ให้ฉาบ 2 ชัน้ ชัน้แรกหนาประมาณ 8 มิลลเิมตร ชัน้ที่สองหนาประมาณ 7 มิลลเิมตร การฉาบแต่
ละครัง้ห้ามเตมิน า้ซ า้ในสว่นผสมเดียวกนั และต้องฉาบให้หมดภายใน 45 นาที หลงัการผสม ปนูฉาบ 

กรรมวิธีในการฉาบสองชัน้ให้ปฏิบตัิ ดงันี ้
3.2.1 ฉาบชัน้แรก (ฉาบรองพืน้)ก่อนการฉาบปนูต้องฉีดน า้ให้ผิวที่จะฉาบปนูมีความชืน้สม ่าเสมอ เพื่อผนงันัน้ 

จะได้ไมแ่ยง่น า้จากปนูฉาบ แล้วจึงฉาบปนูชัน้แรก การฉาบต้องกดให้แนน่เพื่อให้เกิดแรงยดึเหน่ียว 
ระหวา่งผิวที่ฉาบปนูกบัปนูฉาบมากที่สดุ ท าผิวของปนูฉาบชัน้แรกท าให้หยาบและขรุขระ โดยการใช้ 
แปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหวา่งที่ปนูฉาบยงัไมแ่ข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเร่ิมแขง็ตวัให้บม่ โดยการ
ฉีดน า้ให้ชืน้อยูต่ลอดเวลา 3 วนั แล้วทิง้ไว้ให้แห้งไมน้่อยกวา่ 5 วนั ก่อนที่จะลงมือฉาบชัน้ท่ีสอง 

3.2.2 ฉาบชัน้ท่ีสอง (ฉาบตกแตง่) 
 ก่อนฉาบต้องท าความสะอาดและฉีดน า้ให้ผิวของปนูฉาบชัน้แรกให้มีความชืน้สม ่าเสมอแล้วจงึฉาบปนู 

ชัน้ท่ีสองเหมือนชัน้แรก และเมื่อฉาบปนูชัน้ท่ี 2 เสร็จแล้ว ให้ใช้ฟองน า้ชบุน า้กวาดผิวทีห่มาด ให้ผิวปนู
ฉาบเรียบและสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชัน้ท่ีสองเร่ิมแข็งตวั ให้บม่ด้วยการฉีดน า้เป็นฝอย เป็นระยะๆ 
วนัละประมาณ 4 - 5 ครัง้ เพื่อรักษาความชืน้ของผนงัปนูฉาบไว้ตลอดเวลาไมน้่อยกวา่ 6 วนั และเพื่อ
ป้องกนัการแตกร้าว 

ขณะท าการฉาบปนู ผู้ รับจ้างจะต้องมกีารป้องกนัแดด ลม ซึง่จะท าให้น า้ที่ผิวปนูฉาบระเหยเร็วเกินไป การฉาบ 
ปนูหนาเกิน 25 มิลลเิมตร จะต้องแบง่การฉาบชัน้แรกหรือการฉาบรองพืน้เป็น 2 ครัง้ โดยเสริม ด้วยตะแกรง
ลวดในการฉาบรองพืน้ครัง้ที่ 2 การจบัเหลีย่ม เสา คาน จะต้องได้แนวดิ่ง แนวฉาก และได้เหลีย่มมมุที่สวยงาม 
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หรือการเซาะร่องผนงั ปนูฉาบตามแบบหรือเพื่อป้องกนัการแตกร้าว กว้างไมน้่อยกวา่ 6 มิลลเิมตร ขนาดกว้าง
ไมเ่กิน 4.00 x 4.00 เมตร หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้เซีย้มหรือร่อง PVC. ส าเร็จรูป โดยใช้ปนู
เค็มรองพืน้ไว้ชัน้หนึง่ก่อน อตัราสว่นปนูทราย 1:2 

 

การฉาบปนูบริเวณดงัตอ่ไปนี ้จะต้องตดิตัง้ตะแกรงลวด กว้างไมน้่อยกวา่ 300 มิลลเิมตร เพื่อชว่ยในการยดึ ผิว
ปนูฉาบ และป้องกนัการแตกร้าว 
 - แนวที่ผนงัก่ออฐิชนกบัโครงสร้าง เช่น เสา คาน 
 - ทกุมมุของวงกบประตแูละหน้าตา่ง 
 - แนวทอ่ที่มีขนาดใหญ่ไมเ่กิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออฐิ (ไมร่วมปนูฉาบ) 

การฉาบปนูส าหรับผนงัก่ออฐิบกุระเบือ้งหรือบหุิน ให้ท าการฉาบเพียงชัน้เดียวหนาไมต่ ่ากวา่ 8 มลิลเิมตร แล้ว
แตง่ผิวให้ได้ระดบั หรือตามค าแนะน าของผู้ตดิตัง้กระเบือ้งหรือหนิ โดยได้รับการอนมุตัจิาก ผู้ควบคมุงานก่อน
ผิวของปนูฉาบทัง้สองชัน้ เมื่อฉาบเสร็จแล้วจะต้องมีความหนาไมน้่อยกวา่ 15 มิลลเิมตร และต้องได้ผิวที่เรียบ
สวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไมเ่รียบโดยสม า่เสมอ หรือเป็นคลืน่ หรือเป็นเม็ดหยาบ ผู้ รับจ้างจะต้องสกดั
ออกแล้วฉาบใหม ่ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยเป็นคา่ใช้จ่าย ของผู้ รับจ้างการฉาบปนูทบัแนวร่องผนงัก่ออฐิ
ที่สงูชนท้องพืน้หรือคานเหลก็ทัง้ภายนอกและภายใน ให้ฉาบ ทบัโฟม โดยเว้นร่องใต้พืน้หรือคานเหลก็ประมาณ 
10 มิลลเิมตร แตง่ร่องปนูฉาบให้สวยงาม อดุด้วยวสัดุ ยาแนวชนดิทาสทีบัได้ 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

4.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแตล่ะชัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องท าการบม่ผิวปนูฉาบให้มีความชืน้อยูต่ลอดเวลาด้วยการ ฉีด
น า้พน่เป็นละอองให้ทัว่ทัง้ผนงั และต้องป้องกนัไมใ่ห้ผนงัปนูฉาบถกูแสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงั โดยตรง 
การบม่ผิวนีใ้ห้ผู้ รับจ้างถือเป็นสิง่ส าคญัที่จะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษ 

4.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องท าความสะอาดทกุแหง่ที่เก่ียวข้องให้สะอาดเรียบร้อย ปราศจาก 
คราบน า้ปนูหรือรอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ และจะต้องดแูลไมใ่ห้สกปรกหรือเสยีหาย จนกวา่จะท าการตกแตง่ หรือ
ทาสผีนงัในขัน้ตอ่ไป 

5. กำรซ่อมแซม 

ผิวปนูฉาบจะต้องติดแนน่ตลอดผนงั ผิวสว่นใดที่เคาะแล้วมีเสยีงผิดปกติหรือดงัโปร่ง หรือมีรอยแตกร้าว จะต้องท า
การซอ่มแซม โดยสกดัออกทัง้บริเวณที่ดงัโปร่งหรือแตกร่อน ท าความสะอาดรดน า้ให้ชุ่ม แล้วจงึฉาบ ซอ่มแซมโดย
ผสมน า้ยาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลคิ โดยเมือ่ซอ่มแล้วผิวของปนูฉาบใหม่ กบัปนูฉาบเก่าจะต้อง
เป็นเนือ้เดียวกนั 

ในกรณีที่เกิดรอยแตกร้าวที่ผิวปนูฉาบแตไ่มแ่ตกร่อน ให้ตดัร่องให้ลกึโดยใช้ไฟเบอร์ แล้วฉีดอดุด้วยวสัดยุาแนว ชนิด
ทาสทีบัได้ ในกรณีที่มีการซอ่มแซมงานคอนกรีตโครงสร้างที่เป็นรูพรุนหรือมีการแตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องท าการ 
ซอ่มแซม สว่นของโครงสร้างนัน้ด้วยวสัดแุละวิธีการท่ีได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน หรือวศิวกรผู้ออกแบบ ผู้ รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่เสยีคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมทัง้หมด ก่อนที่จะท าการฉาบปนูหรือตกแตง่ผิว โครงสร้าง
สว่นนัน้ 
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07 - 2 งำนยบิซั่มบอร์ด 

Gypsum Board 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพแรงงานท่ีมีฝีมือ และความช านาญมีระบบควบคมุคณุภาพท่ีด ี 
ในการติดตัง้งานยิบซัม่บอร์ดตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบกอ่สร้าง และประสานงานกบัผู้ตดิตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และ
ระบบอืน่ๆ ที่เก่ียวข้องกบัผนงัและงานฝ้าเพดานยิบซัม่บอร์ด เชน่ งานเตรียมโครงเหลก็ยดึวงกบประต ู โครง
เหลก็ในฝ้าส าหรับยดึลวดแขวนโครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยดึดวงโคม, ยดึทอ่ลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น 
เพื่อให้งานยิบซัม่บอร์ดแขง็แรง และเรียบร้อยสวยงาม 

1.3 ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนงั ส าหรับซอ่มแซมงานระบบตา่งๆ ของอาคาร หรือ
ซอ่มแซมหลงัคาในภายหลงั ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ให้แขง็แรงและเรียบร้อย ตามที่ก าหนดในแบบ หรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

1.4 ระดบัความสงูของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบใุนแบบ แตอ่าจเปลีย่นแปลงได้เลก็น้อย ตามความเหน็ชอบ  ของผู้
ควบคมุงาน 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งพร้อมรายละเอียด และขัน้ตอนการตดิตัง้ งานยิบซัม่บอร์ด เช่น แผน่ยิบซัม่ โครงเคร่า
ผนงัและฝ้าเพดาน พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้ 

1.6 ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.6.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงัหรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงเคร่าระยะและต าแหนง่สวิทช์ ปลัก๊ 

ดวงโคม หวัจา่ยลม หวัดบัเพลงิและอื่นๆ ให้ครบถ้วนทกุระบบ 
1.6.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยตอ่ การชนผนงัและโครงสร้างของอาคาร 
1.6.3 แบบรายละเอียดการยดึ ห้อยแขวนกบัโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
1.6.4 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น การตดิตัง้ทอ่ร้อยสายไฟ ทอ่น า้ทิง้ของระบบปรับอากาศ 

สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ารุง เป็นต้น 

2. วัสดุ 

2.1 แผน่ยิบซัม่หนา 9 มิลลเิมตร หรือ 12 มิลลเิมตร หรือตามระบใุนแบบ ชนิดธรรมดา, กนัชืน้, บฟุอยล์ หรือกนัไฟ 
ตามระบใุนแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดส าหรับผนงัหรือฝ้าฉาบเรียบรอยตอ่     ให้ใช้ของ SIAM 
GYPSUM หรือ GYPROC  หรือ KNAUF หรือเทียบเทา่ 

2.2 โครงเคร่าผนงัเหลก็ชบุสงักะส ี ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 30x70 มิลลเิมตร ความหนาของแผน่เหลก็ไมต่ ่ากวา่ 0.50 
มิลลเิมตร ระยะหา่งของโครงเคร่าตัง้ทกุ 400 มิลลเิมตร ให้ใช้รุ่น PRO-WALL  ของ SIAM GYPSUM หรือ รุ่น 
GYPWALL P1ของ GYPROC หรือเทียบเทา่ 
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2.3 โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยตอ่ ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะส ี ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 14x37 มิลลเิมตร ความหนาของ
แผน่เหลก็ไมต่ ่ากวา่ 0.50 มิลลเิมตร ระยะหา่งของโครงเคร่าหลกั (วางตัง้) ทกุ 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง (วาง
นอน) ทกุ 400 มิลลเิมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลเิมตร ทกุระยะ 1.00x1.20 เมตร พร้อมสปริงปรับระดบั
ท าด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ ให้ใช้รุ่น PRO-LINE ของ SIAM GYPSUM หรือ รุ่น ML 50 A ของ GYPROC หรือ 
รุ่น UFC ของ KNAUF หรือเทียบเทา่ 

2.4 โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะสเีคลอืบส ี ความหนาของแผน่เหลก็ไมต่ ่ากวา่ 0.30 มิลลเิมตร 
พบัขึน้รูป 2 ชัน้ โครงเคร่าหลกัสงูไมน้่อยกวา่ 38 มิลลเิมตร ระยะหา่งทกุ 600 มิลลเิมตร โครงเคร่าซอยสงูไม่
น้อยกวา่ 28 มิลลเิมตร ระยะหา่งทกุ 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลเิมตร ทกุระยะ 1.20x1.20 เมตร 
พร้อมสปริงปรับระดบัท าด้วยสแตนเลสรูปผีเสือ้ ให้ใช้รุ่น T-BAR ตราช้างสนัโครง  32 ของ SIAM GYPSUM 
หรือ GRID T-BAR 32 ของ GYPROC หรือเทียบเทา่ 

2.5 คิว้เข้ามมุตา่งๆ ส าหรับผนงัและฝ้าเพดานยิบซัม่ ให้ใช้คิว้ส าเร็จรูป ของ SIAM GYPSUM หรือ GYPROC หรือ
เทียบเทา่ 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 กำรติดตัง้โครงเคร่ำผนังฉำบเรียบและแผ่นยบิซั่ม 

3.1.1 ก าหนดแนวผนงัที่จะติดตัง้ พร้อมตีแนวเส้นของผนงัไว้ที่พืน้และท้องพืน้อาคาร หรือหากเป็นผนงัลอย 
(ไมต่ิดท้องพืน้) อาจจะต้องเสริมโครงเหลก็แนวนอนตวับนและตวัตัง้ ตามความเห็นชอบ ของผู้ควบคมุ
งาน หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ วางเหลก็ตวัยตูามแนวผนงัที่ได้ตีเส้นไว้ ยดึติดกบัพืน้อาคาร
และท้องพืน้ชัน้ถดัไปด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร ทกุระยะ 600 มลิลเิมตร (กรณีพืน้อาคารไมใ่ช่คอนกรีต 
หรือเป็นโครงเหลก็ ให้ใช้วสัดยุดึที่เหมาะสม) 

3.1.2 ตดัโครงเคร่าตวัซีตามความสงูของผนงัที่จะกัน้ โดยวางลงในรางของเหลก็ตวัยใูห้ได้ฉากกบัพืน้ ทกุ
ระยะหา่ง 400 มิลลเิมตร ท าการยดึติดระหวา่งโครงเคร่าตวัซีและตวัยู ที่บริเวณปลายโครงเคร่า ด้วยสก
รูยิงเหลก็คีมย า้เหลก็ หรือรีเวต ด้านละ 1 จดุ กรณีมีการตอ่แผน่ยบิซัม่ในแนวตัง้ที่สงูกวา่ 2.40 เมตร ให้
เสริมเหลก็ตวัยไูว้เพื่อรับหวัแผน่ยบิซัม่ที่จะติดตัง้ตอ่ไป 

3.1.3 น าแผน่ยิบซัม่ขอบลาดความหนา 12 มิลลเิมตร ขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่า โดยจะตดิในแนวตัง้ และยกขอบ
แผน่สงูจากพืน้อาคาร 10 มิลลเิมตร เพื่อป้องกนัน า้หรือความชืน้จากพืน้เข้าสูแ่ผน่ยิบซัม่ ยดึกบัโครง
เคร่าเหลก็ด้วยสกรูยิบซัม่ขนาด 25 มิลลเิมตร ระยะหา่งของสกรูแตล่ะตวัในแนวดิ่ง 300 มิลลเิมตร และ 
200 มิลลเิมตร ในแนวนอน หา่งจากขอบแผน่ยิบซัม่ 10 มิลลเิมตร ให้หวั 
สกรูจมลงในแผน่ยิบซัม่ประมาณ 2 มิลลเิมตร (ไมค่วรให้จมทะลกุระดาษแผน่ยิบซัม่ลงไป) การติดตัง้
ควรใช้เคร่ืองยงิสกรู 

3.1.4 ติดตัง้คิว้เข้ามมุ ส าหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 
3.1.5 ฉาบรอยตอ่และคิว้เข้ามมุของแผน่ยิบซัม่ด้วยปนูฉาบและเทปส าหรับฉาบเรียบแผน่ยิบซัม่ และฉาบอดุ 

หวัสกรู แล้วขดัแตง่ปนูฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแตง่ผนงัยิบซัม่ตอ่ไป 
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3.2 กำรติดตัง้โครงเคร่ำฝ้ำฉำบเรียบรอยต่อและแผ่นยบิซั่ม 

3.2.1 ยดึฉากริมฝ้าฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบให้มัน่คงแขง็แรง ได้แนวและระดบัท่ีต้องการ ยดึฉากเหลก็ 2 รู 
เข้ากบัใต้ท้องพืน้อาคารชัน้ถดัไปที่ระยะ 1.00x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร (1.00 เมตร คือ
ระยะหา่งของโครงเคร่าหลกั) ให้เสริมโครงเคร่าหลกัชดุแรกหา่งจากผนงั 150 มิลลเิมตร 

3.2.2 วดัระยะความสงูจากฉากริมถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มลิลเิมตร และประกอบชดุหิว้โครง โดย
ใช้สปริงปรับระดบั และงอปลายด้านหนึง่ของลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ใน
กรณีมีช่องวา่งระหวา่งฝ้าเพดานและใต้ท้องพืน้น้อยกวา่ 200 มิลลเิมตร) 

3.2.3 น าชดุหิว้โครงที่ประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีติดตัง้ไว้ทัง้หมด 
3.2.4 น าโครงเคร่าหลกัขึน้วางลงในขอของชดุหิว้โครงจนเตม็พืน้ท่ีติดตัง้ จะได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะหา่ง 

1.00 เมตร 
3.2.5 น าโครงเคร่าซอยขึน้ยดึติดกบัโครงเคร่าหลกั โดยใช้ตวัลอ็คโครง ติดตัง้โครงเคร่าซอยทกุระยะ 400 

มิลลเิมตร 
3.2.6 ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอยา่งละเอียดที่สปริงปรับระดบั ก่อนยกแผน่ยิบซัม่ขึน้ติดตัง้ 
3.2.7 น าแผน่ยิบซัม่ขอบลาดขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่าซอย ให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ตัง้ฉากกบัแนว โครงเคร่า

ซอย ปลายของแผน่ด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลบัแนวกนั 1.20 เมตร ยดึโดยใช้สกรูยิบซัม่ขนาด 25 
มิลลเิมตร ควรเร่ิมยงิสกรูจากหวัหรือท้ายแผน่ ไลไ่ปด้านท่ีเหลอื ให้หา่งจากขอบแผน่ประมาณ 10 
มิลลเิมตร การยดึสกรูให้ยดึตามแนวโครงเคร่าซอยหา่ง 240 มลิลเิมตร และยดึบริเวณขอบแผน่ด้าน 
1.20 เมตร หา่ง 150 มิลลเิมตร 

3.2.8 ติดตัง้คิว้เข้ามมุ ส าหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม 
3.2.9 ใช้เกรียงโป๊วฉาบปนูลงบนรอยตอ่และคิว้เข้ามมุของแผน่ยิบซัม่ น าเทปปิดทบักึง่กลางแนวรอยตอ่ แล้ว

ฉาบปนูทบัให้เป็นเนือ้เดียวกนั เมื่อปนูแห้งสนิท ใช้เกรียงฉาบ ฉาบปนูทบัด้วยปนูฉาบ รอยตอ่ตามแนว
เดิมอกีครัง้ ปาดให้เรียบ ทิง้ไว้ให้แห้ง หลงัจากนัน้ใช้กระดาษทรายเบอร์ 4 ขดัแตง่ให้เรียบ ให้ได้ระดบั
และฉากด้วยอปุกรณ์วดัระดบัและฉาก ใช้ปนูฉาบทบัหวัสกรู และขดัแตง่ด้วยกระดาษทรายอีกครัง้ให้
เรียบร้อย ก่อนทาสหีรือตกแตง่ฝ้ายิบซัม่ตอ่ไป 

3.3 กำรติดตัง้โครงเคร่ำฝ้ำ T-Bar และแผ่นยบิซั่ม 

3.3.1 ยดึฉากริม T-Bar กบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดบัท่ีต้องการ และยดึฉากเหลก็ 2 รู เข้ากบัใต้ท้องพืน้ อาคาร
ชัน้ถดัไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร 

3.3.2 วดัระยะความสงูจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพื่อตดัลวด 4 มิลลเิมตร และประกอบ เข้ากบั
ขอหิว้ T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดบัท าด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ งอปลายด้านหนึง่ของลวด 4 
มิลลเิมตร เป็นขอไว้ 

3.3.3 น าชดุแขวนท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีเตรียมไว้ทัง้หมด 
3.3.4 น าโครงเคร่าหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนท่ีเตรียมไว้ โดยเก่ียวขอหิว้เข้าในรูบนสนัของโครงเคร่าหลกั จน

เต็มพืน้ท่ีตดิตัง้ ให้ได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะหา่ง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัผนงัห้อง 
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3.3.5 สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลกัทกุระยะ 600 มิลลเิมตร โดยวางให้ได้ฉาก
กบัโครงเคร่าหลกั วางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร 
ให้เพิ่มโครงเคร่าซอย 600 มิลลเิมตร เสยีบลงในช่องระหวา่งกลางของโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร 

3.3.6 ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอยา่งละเอียดที่สปริงปรับระดบั ก่อนวางแผน่ฝ้าเพดานท่ีทาสหีรือตกแตง่ 
เรียบร้อยแล้วขนาด 595x595 มลิลเิมตร หรือ 595x1195 มิลลเิมตร ตามต้องการ 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

งานยิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบที่ตดิตัง้เสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดบัและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานฝ้าเพดาน T-
Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ที่ตรง ไมค่ดเคีย้ว ได้แนวระดบัและแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานทาสใีห้ปฏิบตัิ 
ตามที่ระบไุว้ในหมวดงานทาส ี ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานยิบซัม่บอร์ดสกปรกหรือเสยีหายตลอดระยะเวลา 
ก่อสร้าง 
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07 – 3  งำนกระเบือ้ง 

Tiling 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการตดิตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 วสัดทุี่น ามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ีไ่ด้มาตรฐานของผู้ผลติ ปราศจากรอยร้าวหรือต าหนิใดๆ ไมบ่ดิงอ ขนาด
เทา่กนัทกุแผน่ ให้ใช้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมีย่ม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมใีบสง่ของ และ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดีในท่ีไมม่ี ความชืน้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง ชนิด และสตีา่งๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อมรายละเอียด และ
ขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแตล่ะชนดิ เช่น กระเบือ้งปพูืน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอก เป็นต้น ให้
ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.4.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแตล่ะชนดิ 
1.4.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยตอ่ หรือเส้น

ขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอยีงและทิศทางการไหลของน า้ ของพืน้แต่
ละสว่น 

1.4.3 แบบขยายอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น เช่น ต าแหนง่ติดตัง้ทอ่น า้ส าหรับจ่ายเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่ผนงั ช่อง
ระบายน า้ทิง้ที่พืน้ ต าแหนง่ที่ติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ารุง เป็นต้น 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัที่ระบใุห้ท าระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือ
ฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจงึท าการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องน า้หรือพืน้ชัน้ลา่งที่ตดิกบัพืน้ดิน เป็น
ต้น 

2. วัสดุ 

2.1 กระเบือ้งแกรนิตโต้ หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ HOMOGENEOUS GlAZED PORCLAIN  ของ VECERA 
MARKETING หรือ WDC หรือ เทียบเทา่ ขนาด ตามระบใุนแบบ 

2.2 กระเบือ้งเซรามิค หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ผิวกนัลืน่ส าหรับปพูืน้ และผิวมนัส าหรับบผุนงั ชนิด GlAZED 
PORCLAIN  ของ VECERA MARKETING หรือ WDC หรือ เทียบเทา่ ขนาด ตามระบใุนแบบ 

2.3  กระเบือ้งหินขดั (TERRAZZO TILE ) ความหนา 25 mm. และ 300x300 mm. .ของ       MARBLEX หรือ TRG    
หรือเทียบเทา่    สขีาว เทาและเทาเข้ม ขนาดเม็ดหิน#4-#5 ก าหนดตามชิน้ตวัอยา่งเสนอก่อนอรุมตัิ  การปแูละ 
เก็บผิวหน้าให้ท าตาม ขัน้ตอน ผู้ผลติอยา่งเคร่งคดั 

2.4 ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส าเร็จรูป ของ เสอืมอร์ตาหรือดอกบวัหรือ TPI  หรือเทียบเทา่ 

2.5 วสัดตุิดตัง้กระเบือ้ง ให้ใช้กาวซเีมนต์ชนิดยืดหยุน่ตวัได้ดี ของ จรเข้ หรือ WEBER หรือเทียบเทา่ 
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2.6 วสัดนุ า้ยาเคลอืบใสป้องกนัการซมึของน า้ปนูและสยีาแนว ให้ใช้ของ จรเข้หรือ WEBER หรือเทยีบเทา่ 

2.7 วสัดยุาแนวกระเบือ้ง ให้ใช้ชนิดป้องกนัราด า ของ จรเข้ หรือ WEBER หรือเทียบเทา่ 

2.8 วสัดอุื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานและตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. กำรติดตัง้ 

3.1 กำรเตรียมผิว 

3.1.1 ท าความสะอาดพืน้ผิวทีจ่ะปหูรือบกุระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรก 
อื่นใด แล้วล้างท าความสะอาดด้วยน า้ 

3.1.2 ส าหรับพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความเอียงลาดตามต้องการ 
ส าหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามทีร่ะบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้ปนู
ฉาบส าเร็จรูปชนดิหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัที่เรียบและแขง็แรง ก่อนการป ูหรือบกุระเบือ้ง 

3.1.3 หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ท าการบม่ตลอด 3 วนั ทิง้
ไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด าเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 

3.1.4 การเตรียมแผน่กระเบือ้ง จะต้องแกะกลอ่งออกมา ท าการเฉลีย่สขีองกระเบือ้งให้สม า่เสมอทัว่กนั และ
เพียงพอกบัพืน้ท่ีที่จะปหูรือบกุระเบือ้ง แล้วจึงน ากระเบือ้งไปแช่น า้ก่อนน ามาใช้ หรือปฏิบตัิตาม 
ค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานกอ่น 

3.1.5 กระเบือ้งดินเผาที่ไมเ่คลอืบผิว กอ่นการปหูรือบจุะต้องเคลอืบผิวด้วยน า้ยาเคลอืบใส เพื่อป้องกนัการซมึ 
ของน า้ปนูและสยีาแนว โดยเคลอืบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อยา่งน้อย 2 เที่ยว 

3.2 กำรปูหรือบุกระเบือ้ง 

3.2.1 ท าการวางแนวกระเบือ้ง ก าหนดจ านวนแผน่ และเศษแผน่ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ แนว
กระเบือ้งทัว่ไปหากไมร่ะบใุนแบบให้หา่งกนั 2 มิลลเิมตร หรือชิดกนั ตามชนิดของกระเบือ้ง หรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3.2.2 เศษของแผน่กระเบือ้งจะต้องเหลอืเทา่กนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยตอ่จะต้องตรงกนัทกุด้านทัง้พืน้และผนงั 
หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 
องศา คร่ึงความหนาของแผน่กระเบือ้งประกบเข้ามมุ รอยตอ่รอบสขุภณัฑ์หรืออปุกรณ์ห้องน า้ตา่งๆ 
จะต้องตดัให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัที่คมเป็นพิเศษ 

3.2.3 ท าความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมน า้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กาวซเีมนต์ในการยดึกระเบือ้ง ด้วยการโบก ให้ทัว่
พืน้หรือผนงัแล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติกาวซเีมนต์ โดยได้รับ การอนมุตัิ
จากผู้ควบคมุงานก่อน  

3.2.4 ติดตัง้และกดแผน่กระเบือ้งตามแนวที่วางไว้ให้แนน่ไมเ่ป็นโพรง ภายในเวลาที่ก าหนดของกาวซเีมนต์ ที่
ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไมแ่นน่ หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและท าการติดตัง้ใหม่ 

3.2.5 ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
3.2.6 หลงัจากปหูรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไมถ่กูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอยา่งน้อย 48 ชัว่โมง 

แล้วจึงยาแนวรอยตอ่ด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สทีี่ใกล้เคียงหรือออ่นกวา่สกีระเบือ้ง หรือตามวตัถปุระสงค์ 
ของผู้ออกแบบ 
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3.2.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากกระเบือ้งด้วยฟองน า้ชบุน า้หมาดๆ ก่อนที่วสัดยุาแนวจะแห้ง ให้ร่อง 
และผิวของกระเบือ้งสะอาด ปลอ่ยทิง้ไว้ประมาณ 2 ชัว่โมง จึงท าความสะอาดด้วยผ้าสะอาด ชบุน า้
หมาดๆ ทิง้ให้วสัดยุาแนวแห้งสนิท 

4. กำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 

4.1 งานกระเบือ้งทัง้หมดทีเ่สร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิง่ ได้สทีี่เรียบสม ่าเสมอทัว่ทัง้บริเวณ ความไม่
เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

4.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแห้งดแีล้วประมาณ 24 ชัว่โมง ให้ท าความสะอาดอีกครัง้ด้วยน า้ และเช็ดให้แห้ง ด้วยผ้า
สะอาด แล้วเคลอืบผิวด้วย Wax อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

4.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานกระเบือ้ง สกปรกหรือเสยีหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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07 – 4  งำนพืน้คอนกรีตขัดมนั, ขัดมนัผสมส ี

Concrete Floor and Colour concrete floor 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ในการตดิตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 วสัดทุี่น ามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหมท่ีไ่ด้มาตรฐานของผู้ผลติ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดใีนท่ีไมม่ี ความชืน้ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง ชนิด และสตีา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสัง่ซือ้ 

1.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัท า Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
1.4.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการท าพืน้ทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของวสัดแุตล่ะชนิด 
1.4.2 แบบขยายการตดิตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยตอ่ หรือเส้น

ขอบคิว้ และเศษของทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอยีงและทศิทางการไหลของน า้ ของพืน้แตล่ะสว่น 
1.4.3 แบบขยายอื่น ทีเ่ก่ียวข้องหรือจ าเป็น ช่องระบายน า้ทิง้ที่พืน้ ต าแหนง่ที่ติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบ ารุง 

เป็นต้น 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท าระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัที่ระบใุห้ท าระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั เป็นต้น 
 

2.  วัสดุ 

2.1  ปนูท่ีใช้เป็น ปนูซเีมนต์ผสม.หรือปนูซีเมนต์ซิลกิา โดยใช้ของ  ปนูตราเสอื หรือ ปนูตราดอกบวั หรือ ตราTPI 
หรือเทียบเทา่ 
2.2  ส ีต้องใช้สฝีุ่ นอยา่งดี  โดยใช้สฝีุ่ นส าหรับผสมซีเมนต์โดยเฉพาะ 
2.3  เส้นแบง่ “ถ้าม”ี ให้ใช้ชนิดและขนาดตามที่ระบใุนแบบ โดยใช้ของ APACE หรือ MAPA หรือ SD  โดยให้ผู้
ควบคมุงานอนมุตักิ่อนการด าเนินงาน 
2.4การขดัผิวคอนกรีต CRYSTAL FLOOR  ให้ท าโดยผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแผน่ตวัอยา่ง การท า
ผิวขดัมนัขนาด 1 ตารางฟตุ ให้ผู้ควบคมุงาน อนมุตัิก่อนด าเนินการ 

 
3.  กรรมวิธีท ำ 

3.1  พืน้ท่ีที่จะท าผิดซีเมนต์ขดัมนั จะต้องปรับผิดให้เรียบด้วยปนูทราย กรณีมีเส้นแบง่ให้จดัวางแนวเส้นแบง่พืน้ 
พร้อมท าปุ่ มจบัระดบัให้ทัว่บริเวณ ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 1 วนั แล้วเทปนูทรายให้ทัว่บริเวณ สว่ยผสมปนู 1 สว่นตอ่
ทราย 3 สว่น แล้วจดัผิดให้มนัเรียบด้วยปนูซีเมนต์ดงักลา่วข้างต้น 
3.2 ในกรณีที่ระบใุห้เป็นผิดซเีมนต์ขดัมนัผสมส ี ให้ผสมสฝีุ่ นลงขณะผสมซีเมนต์ ซึง่จะต้องท าตวัอยา่งให้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบเสยีก่อน 
3.3  การขดัผิดจะต้องท าการชดัเมื่อผิดปนูทรายเร่ิม SET ตวั ปนูทรายที่ SET ตวัแล้ว การจดัผิดจะไมย่ดึเกาะ ต้อง
ทบุทิง้แล้วท าใหม ่

 3.4  ในกรณีที่ท าแล้วเกิดมีรอยดา่ง หรือแตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขโดยทบุอกแล้วท าใหมท่ัง้ช่องหรือแผน่ 
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3.  กำรท ำควำมสะอำด 

 ภายหลงัจากขดัมนัพืน้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องป้องกนัคน สตัว์ หรือสิง่อื่น ๆ ที่จะท าให้ผิวขดัมนัสกปรก หรือ
เสยีหายจนกวา่จะแห้งสนิท และหลงัจากแห้งสนิทแล้ว จะต้องท าความสะอาดฝุ่ นละอองด้วยน า้สะอาดแล้วทิง้ให้แห้ง 
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07 - 5 งำนทำส ี

Painting 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ ที่มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มีระบบคณุภาพท่ีดี ส าหรับ
งานทาส ีตามที่ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกนัคณุภาพ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่แค็ตตาลอ็กสี หรือตวัอยา่งสทีี่ใช้ สรีองพืน้ และอื่นๆ ให้ผู้ควบคมุงาน พิจารณาอนมุตัติาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสัง่ซือ้ โดยจะต้องปฏิบตัติามค าแนะน าของผู้ผลติ อยา่งเคร่งครัด ให้
ด าเนินการภายใต้การแนะน า การตรวจสอบ และการเก็บตวัอยา่งของผู้ เช่ียวชาญ จากผู้ผลติส ี

1.3 สทีี่น ามาใช้จะต้องบรรจอุยูใ่นถงัหรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมใีบสง่ของและรับรอง 
คณุภาพจากโรงงานผู้ผลติที่สามารถตรวจสอบได้ และได้มาตรฐานผลติภณัฑ์(มอก.)   ส าหรับสแีตล่ะประเภท 

1.4 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องส าหรับเก็บสเีฉพาะ โดยไมม่วีสัดอุืน่เก็บรวม และเป็นห้องที่ไมม่คีวามชืน้ สทีี่เหลอื
จากการผสมหรือการทาแตล่ะครัง้ จะต้องน าไปท าลายทนัทีพร้อมภาชนะท่ีบรรจสุนีัน้ หรือตาม ความเห็นชอบ
ของผู้ควบคมุงาน 

1.5 การผสมสแีละขัน้ตอนการทาสจีะต้องปฏิบตัิตามวิธีการของผู้ผลติสอียา่งเคร่งครัด โดยได้รับอนมุตัิจากผู้  
ควบคมุงาน  

1.6 ห้ามทาสขีณะฝนตกอากาศชืน้จดั หรือบนพืน้ผิวที่ยงัไมแ่ห้งสนิท และจะต้องมีเคร่ืองตรวจวดัความชืน้ ของผนงั
ก่อนการทาสทีกุครัง้ 

1.7 งานทาสทีัง้หมด จะต้องเรียบร้อยสม ่าเสมอ ไมม่ีรอยแปรง รอยหยดส ี หรือข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้อง ท า
ความสะอาดรอยสเีปือ้นสว่นอื่นๆ ของอาคารท่ีไมต้่องทาส ีเช่น พืน้ ผนงั กระจก อปุกรณ์ตา่งๆ เป็นต้น 

1.8 งานท่ีไมต้่องทาส ีโดยทัว่ไปสทีี่ทาทัง้ภายนอกและภายใน จะทาผนงัปนูฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวทอ่โลหะ โครงเหลก็
ตา่งๆ ท่ีมองเห็น หรือตามระบใุนแบบ ส าหรับสิง่ที่ไมต้่องทาส ีมดีงันี ้
1.8.1 ผิวกระเบือ้งปพูืน้และบผุนงั ฝ้าอคสูติก กระจก 
1.8.2 อปุกรณ์ส าเร็จรูปท่ีมกีารเคลอืบสมีาแล้ว 
1.8.3 สแตนเลส 
1.8.4 ผิวภายในรางน า้ 
1.8.5 โคมไฟ 
1.8.6 สว่นของอาคารหรือโครงสร้างซึง่ซอ่นอยูภ่ายในไมส่ามารถมองเหน็ได้ ยกเว้น การทาสกีนัสนิม หรือระบุ

ในแบบเป็นพิเศษ 

1.9 การรับประกนั ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกใช้วสัดสุีและขัน้ตอนการทาสทีี่ดี   สามารถรับประกนัคณุภาพโดยบริษัท 
ผู้ผลติและบริษัทผู้ รับจ้างทาสเีป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
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2. วัสดุ 

2.1 สทีาภายนอกอาคาร เช่น สทีาผนงัปนูฉาบ, ผนงัคอนกรีต,  ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. เป็นต้น ให้ใช้สนี า้ชนิด Acrylic 
100% กึ่งเงา หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ดงันี ้

 Bager Cool All Plus Semi Grossของเบเยอร์ หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่ 
2.2 สทีาภายในอาคาร เช่น สทีาผนงัปนูฉาบ, ผนงัยิบซัม่,  ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. เป็นต้น ให้ใช้สนี า้ชนิด Acrylic 100%  

และกึ่งเงาส าหรับผนงั หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ดงันี ้
 Bager Cool All Plus Semi Grossของเบเยอร์ หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่   

2.3 สทีาภายในอาคารส าหรับฝ้ายิปซัม่บอร์ด ให้ใช้สนี า้ชนิดAcrylic100% ชนิดสเีนียน (SHEEN)ส าหรับ  ฝ้ายิปซัม่
บอร์ด หรือตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ ดงันี ้

 Bager Cool All Plus ของเบเยอร์ หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่   
2.4   สรีองพืน้ ปนูให้ใช้ของผู้ผลติสตีามข้อ 2.1และ ข้อ2.2  โดยปฏิบตัิตามค าแนะน าของผู้ผลติสนีัน้  อยา่งเคร่งครัด 

2.5 สนี า้มนัส าหรับงานไม้และโลหะ หรือสว่นท่ีระบใุห้ทาสนี า้มนั ให้ใช้ Diamond SuperglossEnamel   ของ  เบ
เยอร์ หรือDimet หรือ PAMASTIC หรือเทียบเทา่ 

2.6    สรีองพืน้กนัสนิม ให้ใช้  Diamond Anti Rust Red Oxide Primer  ของเบเยอร์ หรือ Dimet หรือPAMASTIC  
หรือเทียบเทา่ 

2.7 สอีื่นๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

3. วิธีกำรทำส ี

3.1 การทาสสี าหรับงานปนูหรือคอนกรีต 
3.1.1 ทิง้ให้พืน้ผิวแห้งสนิทไมน้่อยกวา่ 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไม้แบบ มีความชืน้ไมเ่กิน 14% ก่อน

ทาสรีองพืน้ต้องแนใ่จวา่ ได้ขจดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพืน้ผิวแห้งสนิท 
3.1.2 ทาสรีองพืน้ปนู 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 2 ชัว่โมง 
3.1.3 ทาสทีบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 4 ชัว่โมง 

3.2 การทาสสี าหรับงานโลหะ 
3.2.1 พืน้ผิวโลหะทัว่ไปหรือพืน้ผิวเหลก็ ให้ขจดัคราบน า้มนัด้วยทินเนอร์หรือน า้มนัก๊าด ขจดัสนิมออก โดย

การขดัด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจดัตะกรันรอยเช่ือมโดยขดัด้วยเคร่ืองเจียรท าความ สะอาด 
และเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิง้ให้แห้งไมเ่กิน 4 ชัว่โมง ทาสรีองพืน้กนัสนิม Red lead 1 ครัง้ ขณะสง่เหลก็ถึง
หนว่ยงานก่อสร้าง (หากเป็นเหลก็กลวง ให้ใช้วิธีชบุสกีนัสนิม) ทาครัง้ที่ 2 ด้วย Red lead เมื่อประกอบ
หรือเช่ือมเป็นโครงเหลก็ และเจียรแตง่รอยเช่ือมเรียบร้อยแล้ว และทาครัง้ที่ 3 ด้วย Red lead รอบรอย
เช่ือมอกีครัง้ (การทาสรีองพืน้กนัสนิมทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง) ทาสทีบัหน้า 2 ครัง้ด้วยสนี า้มนัเฉพาะ
โครงเหลก็ที่ต้องการทาสทีบัหน้า (การทาสทีบัหน้าทิง้ระยะครัง้ละ 8 ชัว่โมง) 

3.2.2 พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ ท าความสะอาดพืน้ผิวด้วยกระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด 
ทิง้ให้แห้ง ทาสรีองพืน้กนัสนิม Zinc Chromate 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง ทาสนี า้มนัทบัหน้า 2 
ครัง้ 
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3.2.3 พืน้ผิวสงักะสแีละเหลก็เคลอืบสงักะส ีท าความสะอาดพืน้ผิวและท าให้ผิวหยาบด้วยกระดาษทราย เช็ด
ด้วยผ้าสะอาด ทิง้ให้แห้ง ทาสรีองพืน้เสริมการยดึเกาะ Wash Primer 1 ครัง้ ทิง้ระยะ 1 ชัว่โมง ทาสรีอง
พืน้กนัสนิม Zinc chromate 1 ครัง้ ทาสนี า้มนัทบัหน้า 2 ครัง้ 

3.3 การทาสสี าหรับงานไม้ที่ไมโ่ชว์ลายไม้ 
3.3.1 ไม้ต้องแห้ง มีความชืน้ไมเ่กิน 18% รอยตอ่หรือสว่นของไม้ที่จะต้องน าไปประกบกบัวสัดอุยา่งอื่น เช่น 

ผนงัปนูฉาบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทาสีรองพืน้ก่อนน าไปประกบติดกนั 
3.3.2 ขดัให้เรียบด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 
3.3.3 ทาสรีองพืน้ไม้อลมูิเนียม 1 ครัง้ เพื่อป้องกนัยางไม้ ทิง้ให้แห้งเป็นเวลา 10 ชัว่โมง 
3.3.4 ทาสรีองพืน้เสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสทีบัหน้าหรือสกีนัเชือ้รา 1 ครัง้ ทิง้ให้แห้ง 6 ชัว่โมง  
3.3.5 ทาสนี า้มนัทบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะ 8 ชัว่โมง 

3.4 การทาสย้ีอมเนือ้ไม้และรักษาเนือ้ไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้ 
3.4.1 ให้ทาบนผิวไม้สว่นท่ีต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือ้ไม้ หรือย้อมสใีห้เห็นลายไม้ เช่น ไม้สกั 

ไม้มะคา่ ไม้แดง ไม้อดัสกั เป็นต้น หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษาเนือ้ไม้ชนิดภายนอกสี
ด้าน 

3.4.2 ผิวไม้จะต้องแห้งสนิท ขจดัฝุ่ น น า้มนั หรือวสัดอุื่นออกให้หมด อดุรูหวัตะป ูขดัแตง่ด้วยกระดาษทราย 
3.4.3 สย้ีอมเนือ้ไม้และรักษาเนือ้ไม้ชนดิภายนอก ตามค าแนะน าของผู้ผลติ โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุ

งานก่อน ทาอยา่งน้อย 3 ครัง้ ทิง้ระยะ ครัง้ละ 8 ชัว่โมง 

3.5 การทาสเีคลอืบแข็งหรือสโีพลยีริูเทนส าหรับพืน้ไม้ภายใน 
3.5.1 ผิวพืน้ไม้จะต้องแห้งสนิท ขจดัฝุ่ น น า้มนั หรือวสัดอุื่นๆ ออกให้หมด อดุรอยตอ่ไม้ให้เรียบแล้วขดั

กระดาษทรายด้วยเคร่ืองจนถึงเนือ้ไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงาม 
3.5.2 ทาเคลอืบสโีพลยีริูเทนชนิดภายนอกสใีสอยา่งน้อย 3 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 6 ชัว่โมง หากจ าเป็นต้องย้อม

สไีม้ เพื่อให้สขีองพืน้ไม้สม ่าเสมอกนัก่อนการทาเคลอืบ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อน 

3.6 สพีน่แกรนิตส าหรับผนงัภายนอก 
3.6.1 พืน้ผิวที่จะพน่จะต้องแห้งสะอาด มัน่คง แข็งแรง ท าความสะอาดด้วยน า้ แล้วทิง้ให้แห้งสนิท 
3.6.2 ทาสรีองพืน้ 1 ครัง้ และทาสรีอยตอ่ 1 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 3 ชัว่โมง 
3.6.3 พน่สแีกรนิตหรือสลีวดลายแกรนิต 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 24 ชัว่โมง 
3.6.4 พน่สเีคลอืบทบัหน้า 2 ครัง้ ทิง้ระยะครัง้ละ 24 ชัว่โมง 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

งานทาสทีัง้หมดทีเ่สร็จแล้วและแห้งสนิทดีแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทัง้ซอ่มแซมสว่น ที่ไม่
เรียบร้อย และท าความสะอาดรอยสเีปือ้นสว่นอื่นของอาคารท่ีไมต้่องการทาสทีัง้หมด ตามขัน้ตอนและ ค าแนะน า
ของผู้ผลติ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน และจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานสสีกปรก หรือเสยีหายจากงาน
ก่อสร้างสว่นอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไมเ่รียบร้อยสวยงามใดๆ ที่
เก่ียวกบังานทาส ีผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขในทนัที ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
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หมวด 8 งำนสุขำภบิำล 

8- 1 สุขภณัฑ์ 

Plumbing Fixtures 

 

8 - 2 อุปกรณ์ประกอบห้องส้วม 

Toilet Accessories 

 

8 - 3 อุปกรณ์ประกอบห้องน ำ้ 

Bath Accessories 

 

1. ขอบเขตของงำน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดแุละอปุกรณ์ที่ดี มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความช านาญ มรีะบบควบคมุ 
คณุภาพท่ีดี ส าหรับงานติดตัง้สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตามระบใุนแบบ และ
รายการ ประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ  

1.2 ก่อนการตดิตัง้สขุภณัฑ์ทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบ ขนาด ต าแหนง่ ระดบัในงานระบบตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
ทัง้หมด ตัง้แตข่ัน้ตอนงานโครงสร้างหรืองานเทคอนกรีต งานปกูระเบือ้งหรือหินก่อนติดตัง้ 
สขุภณัฑ์ จนถึงขัน้ตอนการตดิตัง้อปุกรณ์ประกอบสขุภณัฑ์ 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ จากความผดิพลาดคลาดเคลือ่นในการติดตัง้สขุภณัฑ์ และ
อปุกรณ์ประกอบ หากคาดวา่จะมีปัญหาผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ เพื่อหาทางแก้ไข ห้าม
กระท าไปโดยพลการ 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัแค็ตตาลอ็ก หรือตวัอยา่ง 2 ชดุ รายละเอียดการติดตัง้และอื่นๆ ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ 
ผู้ออกแบบพิจารณาอนมุตักิ่อนการสัง่ซือ้ 

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัท า Shop Drawing ห้องน า้ทกุห้อง เพื่อให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนงานเทคอนกรีต
โครงสร้างของห้องน า้ ดงันี ้
1.5.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั แสดงต าแหนง่สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด พร้อมแสดงแนว

รอยตอ่กระเบือ้งหรือหิน ระบรุุ่นของสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบให้ชดัเจน รวมถึง ขนาดระยะตา่งๆ 
และรูปร่างจะต้องถกูต้องตามรุ่นที่ระบ ุ

1.5.2 แบบขยายการตดิตัง้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นตามความต้องการของผู้ควบคมุงาน 

2. วัสดุ 

2.1 สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบ ให้ใช้รุ่นและสตีามที่ระบใุนแบบ หากไมร่ะบสุขีองสขุภณัฑ์ในแบบ ให้ใช้สขีาว 
ของ American standard หรือ  Nahm หรือ Mogent หรือเทียบเทา่ 
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 2.2 ผนงักัน้ห้องน า้พร้อมประตสู าเร็จรูป ให้ใช้แบบ แผน่High Pressure Laminates ความหนา 8 mm. ประกบ 2 
ด้าน และท าการฉีด Polyurithane Form  ความหนาแนน่  350 Kg/ Cu.m. หนา 25 มิลลเิมตร พร้อมอปุกรณ์แส
ตนเลสครบชดุ ของ WILLY รุ่น  WILLY 25MFF series 55 หรือเทียบเทา่ 

 
2.3 กระจกเงา ขนาดตามระบใุนแบบ ให้ใช้กระจกเงาอยา่งดีตามที่ระบใุนหมวดงานกระจก หนา 6 มิลลเิมตร หาก

ไมร่ะบขุนาดในแบบ ให้ใช้ขนาด 600x900 มิลลเิมตร (2x3 ฟตุ) ยดึด้วยหมดุสแตนเลส 4 มมุ ลบขอบและมมุ
กระจกให้เรียบร้อย ติดตัง้บนผนงับกุระเบือ้งหรือผนงับหุินเหนืออา่งล้างหน้าทุกอา่ง 

2.4 ช่องระบายน า้พืน้ (Floor Drain) ให้ใช้ชนิดแสตนเลส ของ American standard หรือเทียบเทา่ 

3. กำรติดตัง้และจ ำนวน 

กรณีที่ไมไ่ด้ระบใุนแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ดงันี ้
3.1 ที่ใสก่ระดาษช าระ 1 อนั ทกุๆ โถส้วม 1 ที่ หากเป็นห้องน า้ส าเร็จรูปให้ใช้ทีใ่สก่ระดาษของห้องน า้ส าเร็จรูปนัน้ 
3.2 ที่ใสส่บู ่1 อนั ทกุๆ อา่งอาบน า้และทกุฝักบวัอาบน า้ หรือทกุห้องอาบน า้ 
3.3 ก๊อกติดผนงัหรือก๊อกเตีย้ 1 ชดุ ทกุห้องน า้ 1 ห้อง เพื่อไว้ล้างท าความสะอาดห้องน า้ห้องนัน้ 
3.4 ตะขอแขวนผ้าที่บานประตหู้องส้วมทกุห้องและห้องน า้ทกุห้อง 
3.5 ราวแขวนผ้าส าหรับทกุห้องที่มีฝักบวัอาบน า้ 
3.6 Stop Valve ส าหรับทอ่น า้ดีทกุอา่งล้างหน้า ทกุโถส้วม (ฟลชัแทงค์) และทกุสายฉีดช าระ 
3.7 Floor Drain ส าหรับทกุห้องอาบน า้ ทกุห้องน า้ เพื่อการระบายน า้ได้ดีของห้องน า้ทกุห้อง โดยพืน้ดงั 

กลา่วจะต้องเอียงลาดสู ่Floor Drain ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนมุตัิ หากไมร่ะบใุนแบบให้ใช้ Floor Drain 
แสตนเลส ขนาดไมเ่ลก็กวา่ Dia. 75 มิลลเิมตร (3 นิว้) โดยทอ่ระบายน า้ทัง้หมดทีต่อ่จาก Floor Drain ดงักลา่ว 
จะต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ Dia. 75 มิลลเิมตร (3 นิว้) 

4. กำรบ ำรุงรักษำ 

4.1 งานสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ที่ตดิตัง้เสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดลองให้ใช้งานได้ดี และไมม่กีารร่ัวซมึใดๆ 
แล้วท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

4.2 การท าความสะอาด จะต้องใช้น า้ยาท าความสะอาด ที่ไมท่ าให้เกิดความเสยีหายตอ่สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ 
ประกอบตา่งๆ  

4.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบตา่งๆ สกปรก หรือเสยีหาย หรือมีการใช้งาน ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง หากมีสว่นใดสว่นหนึง่เสยีหาย แตกร้าว เป็นคราบดา่งไมส่วยงามหรือร่ัวซมึ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ท าการแก้ไขหรือเปลีย่นให้ใหม ่ตามค าสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

 


