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หมวด 01 ข"อกําหนดทั่วไป 

01 – 1  ขอบเขตของงานทั่วไป 

Summary of Work 

 

1. นิยาม 

คํานาม คําสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ/างเหมาก4อสร/าง แบบก4อสร/าง รายการประกอบแบบก4อสร/าง 

และเอกสารอื่นๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให0มีความหมายตามที่ระบุไว0ในหมวดนี้ นอกจากจะระบุเป?นอย@างอื่น 

หรือระบุเพิ่มเติมไว0ในสัญญา 

ผู#ว"าจ%าง                   หมายถึง  เจ"าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได.รับการแต2งตั้ง    

จากเจ"าของ โครงการ 

ผู#ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู&ว(าจ&างที่ได&รับการแต(งตั้งให&ควบคุมงาน 

ผู#ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู0ออกแบบ 

ผู#รับจ#าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป4นคู6สัญญากับผู<ว6าจ<าง รวมถึง 

ตัวแทนที่ได+รับการแต0งตั้งหรือผู'รับจ'างช.วง หรือลูกจ'างที่อยู. 

ในความรับผิดชอบของผู2รับจ#าง ตามสัญญา 

งานก%อสร)าง หมายถึง งานต%างๆ ที่ระบุในสัญญาจ3างเหมาก%อสร3าง แบบก%อสร3าง 

รายการประกอบแบบก*อสร,างและเอกสารแนบสัญญา 

แบบก$อสร(าง หมายถึง แบบก$อสร(างทั้งหมดที่แนบสัญญา 

และแบบก&อสร*างที่มีการเปลี่ยนแปลง แก*ไข และเพิ่มเติมภายหลัง 

ตามสัญญา 

รายการประกอบแบบก*อสร,าง  

หรือ 

รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก8อสร9าง 

การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ3 เทคนิคและขั้นตอนต=างๆ 

ที่เกี่ยวกับงานก-อสร1างทั้งที่ระบุหรือไม-ระบุไว1ในแบบก-อสร1าง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป-นลายลักษณ'อักษรจากผู.ที่มีอํานาจในการอนุมัติ 

ตามที่ระบุไว-ในรายการประกอบแบบก5อสร-างฉบับนี้ 

การแต&งตั้ง หมายถึง การแต&งตั้งเป,นลายลักษณ2อักษรให6ทําหน6าที่ต&างๆ 

ตามนิยามที่กําหนดไว0ข0างต0น 

สัญญา หมายถึง เอกสารต(างๆ ที่ประกอบกันเป3นสัญญาจ6างเหมาก(อสร6าง ได6แก( 

1. สัญญาจ#างเหมาก)อสร#าง 

2. เอกสารประกวดราคา (ถ"ามี) 

3. รายการประกอบแบบก*อสร,าง 

4. แบบก$อสร(างและแบบก$อสร(างเพิ่มเติม  

5. รายละเอียดราคาก,อสร.าง (B.O.Q.) 
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6. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ"ามี) 

2. วัตถุประสงค, 

ผู#ว%าจ#าง โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม2   มีความประสงค+จะก.อสร0างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย%แม(ริม  

ซึ่งตั้งอยู+ที่ ถนนเชียงใหม)-ฝาง ตําบลสลวง อําเภอแม#ริม  จังหวัดเชียงใหม) โครงสร&างทั่วไปเป/นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และอาคารโครงสร+างเหล็กรูปพรรณ ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงค8หลักคือ 

ต"องการได"ผลงานการก%อสร(างทั้งหมดที่มีมาตรฐานมีคุณภาพ มีสภาพพร(อมที่จะใช(งานได(ทันทีเมื่อการก)อสร+าง 

แล#วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝ4มือการก8อสร#างที่ประณีต เรียบร#อย สวยงาม มีความถูกต#องตามกฎหมายที ่

เกี่ยวข(อง และถูกต(องตามหลักวิชาช7างที่ดี 

3. ข"อกําหนดทั่วไป 

ให#ผู#รับจ#างทุกราย, ผู#รับเหมาช,วง และผู#รับจ#างอื่นที่ผู#ว,าจ#างจัดหา ที่ทํางานก,อสร#างนี้ จะต#องปฏิบัติตามหมวด 01 

เงื่อนไขทั่วไป ในส/วนที่เกี่ยวข3องตามที่ระบุไว3ในรายการประกอบแบบก/อสร3างฉบับนี้ หากมีข3อความขัดแย3ง 

กับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอื่น ให1ถือเอาส3วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ดีกว6า โดยคํานึงถึง 

คุณภาพเป)นหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผู=ว?าจ=างและผู=ออกแบบ เป)นที่สิ้นสุด 

4. ขอบเขตของงานและราคาค.าก.อสร1าง 

4.1 งานก%อสร)างตามแบบก%อสร)างและรายการประกอบแบบก%อสร)าง 

มีขอบเขตของงานและราคาค0าก0อสร3างเหมารวมไว3แล3ว ดังต&อไปนี้ นอกจากจะระบุเป,นอย.างอื่น 

หรือระบุเพิ่มเติมไว0ในสัญญา 

4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่ก/อสร1างและวางผัง เพื่อให1พร1อมสําหรับการเริ่มงานก/อสร1าง 

4.3 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร0าง และขนย0ายไปเก็บในที่ที่ผู0ว>าจ0างกําหนดให0 หรือขนไปทิ้ง งานตัดต0นไม0หรือล0อมต$นไม$ 

งานโยกย'ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปทิ้งหรือถมดินเพิ่ม  

4.4 ค"าที่พักคนงาน ห-องน้ํา-ส"วม ทางเข"าสถานที่ก/อสร"างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทําความสะอาด 

และเก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลาก?อสร@าง 

4.5 ค"าก"อสร(างสํานักงานสนามพร(อมครุภัณฑ3และอุปกรณ(สื่อสารของผู1รับจ1าง และของผู1ควบคุมงาน 

4.6 ค"าขอมิเตอร+ไฟฟ.าและประปาชั่วคราว หรือค"าเจาะน้ําบาดาล หรือค"าเครื่องป@Aนไฟ ค"าน้ํา ค"าไฟ 

และค%าระบบสื่อสารต%างๆ ตลอดระยะเวลาก%อสร5าง 

งานต%อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบสาธารณูปโภคใหม% 

เพื่อให(อาคารใช(งานได$ทันทีเมื่อการก0อสร$างแล$วเสร็จ 

4.7 ค"าวัสดุและอุปกรณ1 ค"าแรงงาน ค"าเครื่องมือและเครื่องจักร ค"าขนส"ง ค"าล"วงเวลา 

4.8 ค"าประสานงานกับส"วนอื่นๆ หรือหน"วยราชการต"างๆ 

4.9 ค"าดําเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก"อสร4าง 

การรักษาความปลอดภัยและการป1องกันความเสียหายที่จะเกิดแก(บุคคลและทรัพย2สินทั้งในและนอกสถานที่ก(

อสร$าง ตลอดจนค-าสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวต-างๆ 
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4.10 ค"าใช&จ"ายด&านเอกสาร เช"น การจัดทํา Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ 

และเอกสารรายงาน 

4.11 ค"าทดสอบและตัวอย"างวัสดุต"างๆ ตามที่ระบุไว8ในแบบและรายการประกอบแบบก*อสร,าง 

4.12 ค"าประกันภัยสําหรับความเสียหายต"อบุคคลและทรัพย;สิน 

4.13 ค"ากําไร 

4.14 ค"าภาษีอากรต"างๆ ที่ผู1รับจ1างจะต1องปฏิบัติให1ถูกต1องตามกฎหมาย 

5. สิ่งที่ไม)รวมในรายการเสนอราคาค)าก)อสร4าง 

5.1 งานภูมิสถาป+ตยกรรม 

5.2 งานตกแต'งภายใน และงานครุภัณฑ. 

5.3 งานที่ระบุเป-นอย0างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว9ในสัญญาว0าไม0รวมในการเสนอราคา ตามวัตถุประสงค.ของผู3ว4าจ3าง  

6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่ก6อสร7าง 

6.1 ผู#เสนอราคาจะต#องศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย<างละเอียด 

ซึ่งจะประกอบด-วยหนังสือเชิญเข-าร;วมการเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, 

รายการกรอกราคาค'าก'อสร)าง, ร"างสัญญา เป*นต-น 

ผู#เสนอราคาจะต#องไปตรวจสอบสถานที่ก8อสร#างด#วยตนเองหรือแต8งตั้งตัวแทน 

เพื่อให(ทราบถึงสภาพของสถานที่ก6อสร(าง ทางเข(าออก ระบบสาธารณูปโภคต-างๆ ฯลฯ  

และจะต&องศึกษารูปแบบรายละเอียดทั้งหมดให&เข&าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค ปEญหา 

จากสถานที่ก*อสร-างและเอกสารประกวดราคา 

ผู#รับจ#างจะนํามาเป0นข#ออ#างในการเรียกร#องค8าใช#จ8ายเพิ่มเติมจากผู#ว8าจ#างมิได# 

6.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผู5ว"าจ%างจะเป*นผู%กําหนดวัน เวลา สถานที่ 

และผู&รับผิดชอบตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

6.3 ข"อชี้แจงและข"อแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข"อตกลงใดๆ 

ซึ่งผู'ว)าจ'างหรือตัวแทนผู'ว)าจ'างได'แจ'งให'ทราบในการประกวดราคา การต)อรองราคา และก)อนการทําสัญญา 

จะต$องมีการบันทึกไว$ และนํามาประกอบเป8นส:วนหนึ่งของสัญญาด$วย 

7. การชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก7อสร9าง 

7.1 ก"อนเริ่มงานก"อสร-างส"วนใดๆ ผู-รับจ-างจะต-องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให-เข-าใจชัดเจน 

รวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด 

หากมีข'อสงสัยให#สอบถามเป,นลายลักษณ4อักษรจากตัวแทนผู#ว=าจ#างหรือผู#ควบคุมงานก=อน 

7.2 ในระหว'างการก'อสร-างมิให-ผู-รับจ-างทํางานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ 

ผู#รับจ#างจะต#องรับผิดชอบต0องานทั้งหมด รวมทั้งแก#ไขให#ถูกต#องตามสัญญา 

หากตัวแทนผู,รับจ,างหรือผู,รับจ,างช4วงหรือลูกจ#างของผู#รับจ#างกระทําไปโดยพลการ 

8. การอ%านแบบ ให#ถือความสําคัญตามลําดับต3อไปนี้ 

8.1 แบบก$อสร(าง 
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8.2 ระยะที่เป)นตัวเลข 

8.3 อักษรที่ปรากฏอยู.ในแบบก.อสร4าง 

8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพิ่มเติม 

หากผู&รับจ&างยังมีข&อสงสัย ห&ามก2อสร&างไปโดยพลการ จะต$องแจ$งให$ผู$ควบคุมงานอนุมัติก6อนทําการก6อสร$าง 

9. ลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญา 

ให#ถือตามรายการที่กําหนดดังต5อไปนี้ นอกจากจะระบุเป>นอย5างอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว#ในสัญญา 

9.1 สัญญา ซึ่งได+ลงนามระหว3างผู+ว3าจ+างกับผู+รับจ+าง โดยมีพยานรับรู+ 

9.2 รายการประกอบแบบก$อสร(าง 

9.3 แบบก$อสร(าง 

9.4 รายละเอียดราคาค+าก+อสร.างที่ผู.ว+าจ.างและผู.รับจ.างยอมรับ 

9.5 ข"อตกลงระหว,างผู"ว,าจ"างกับผู"รับจ"างเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ"ามี) 

9.6 คําสั่งของตัวแทนผู1ว2าจ1างซึ่งถูกต1องตามสัญญาที่สั่งให1ผู1รับจ1างปฏิบัต ิ

10. การเปลี่ยนแปลงงานก-อสร0างหรืองานเพิ่ม-ลด 

10.1 ผู#ว%าจ#างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก#ไข เพิ่มหรือลดงาน 

ส"วนหนึ่งส"วนใดนอกเหนือไปจากแบบก"อสร6างหรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได6 

โดยตกลงเป*นลายลักษณ0อักษรในเรื่องค7าใช9จ7ายและระยะเวลาก7อสร9างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสญัญา 

โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต2อไปนี้ 

10.1.1 คิดราคาเป(นหน+วย ตามรายละเอียดราคาค+าก+อสร6าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา 

10.1.2 ถ"ารายการที่เปลี่ยนแปลงไม2มีแสดงในรายละเอียดราคาดังกล2าว 

ผู#ว%าจ#างจะทําการตกลงราคากับผู#รับจ#าง โดยยึดถือการประเมินราคาที่ยุติธรรมของผู%ออกแบบ 

ตามราคาในท)องตลาดที่เป2นจริงขณะนั้น 

10.2 หากผู&รับจ&างเห็นว0าแบบหรือคําสั่งใดๆ ของผู&ว0าจ&างหรือตัวแทนของผู&ว0าจ&างนอกเหนือไปจากแบบและรายการ 

ประกอบแบบก(อสร*างตามสัญญา ซึ่งจะต*องเสียค(าใช*จ(ายเพิ่มขึ้น ผู*รับจ*างจะต*องแจ*งให*ผู*ว(าจ*างทราบ 

เป#นลายลักษณ'อักษร เพื่อผู(ว*าจ(างได(ทําการตกลงราคางานเพิ่ม-ลดและระยะเวลาก+อน จึงจะเริ่มดําเนินงาน 

เพิ่ม-ลดดังกล&าวได* ยกเว%นในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ อยู9ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู%รับจ%างตามสัญญา 

หรืออยู'ในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ให#ถือเป)นหน#าที่ของผู#รับจ#างที่จะต#องปฏิบัติงานให#แล#วเสร็จ 

ตามแผน และตามแบบงานเพิ่ม-ลดที่ผู(ว*าจ(างอนุมัติ โดยจะเรียกร(องค*าใช(จ*ายได(เฉพาะงานเพิ่ม-ลด 

แต#จะขอขยายระยะเวลาก,อสร.างไม,ได.ยกเว%นงานเพิ่ม-ลดดังกล&าวได*รับการอนุมัติล&าช*ากว&าแผน การปฏิบัติ 

งานที่วิกฤต ตามคําวินิจฉัยของผู7ควบคุมงานและผู7ออกแบบ 

11. อํานาจและหน*าที่ของผู*ควบคุมงาน 

11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก2อสร3าง 

ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก0อสร2างและเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด 

เพื่อให(งานก-อสร(างเป1นไปตามสัญญาทุกประการ 
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11.2 หากพบว'าแบบก'อสร,าง รายการประกอบแบบก'อสร)าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย)งกัน หรือคาดหมาย 

ว"างานก%อสร)างตามสัญญาจะไม%มั่นคงแข็งแรง หรือไม+เป.นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาช+างที่ดี ให>สั่งหยุดงาน 

ไว#ก%อน แล#วแจ#งเป.นลายลักษณ4อักษรให#ผู#ออกแบบและผู#ว%าจ#างพิจารณาทันที 

11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู(รับจ(าง เหตุการณ3ต4างๆ ในสถานที่ก4อสร(าง ป=ญหาอุปสรรคของงานก4อสร(าง 

และภูมิอากาศเป.นรายวัน เพื่อประเมินผลการทํางานของผู<รับจ<าง 

11.4 ผู#ควบคุมงานไม-มีอํานาจที่จะยกเว,นความรับผิดชอบใดๆของผู&รับจ&างตามสัญญา ไม1มีอํานาจเกี่ยวกับการเพิ่ม-

ลดราคาค&าก&อสร*าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม4ได5รับการอนุมัติจากผู5ออกแบบและผู5ว4าจ5าง 
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01 - 2 ระบบความปลอดภัย 

Security Procedures 

 

1. การป%องกันการบุกรุกที่ข0างเคียง 

ผู#รับจ#างต#องจํากัดขอบเขตการก1อสร#าง และต%องป)องกันดูแลมิให%ลูกจ%างของตนบุกรุกที่ข%างเคียงของผู%อื่นโดยเด็ดขาด 

ผู#รับจ#างต#องเป.นผู#ออกค2าใช#จ2าย ค2าชดเชย รวมทั้งการแก#ไขให#คืนดีในเมื่อเกิดการเรียกร#องค2าเสียหายใดๆ 

ที่เกิดจากการกระทําของลูกจ2างของตนในกรณีที่ไปบุกรุกที่ข2างเคียง 

2. การป%องกันบุคคลภายนอกและอาคารข-างเคียง 

ผู#รับจ#างต#องป-องกันไม2ให#บุคคลภายนอก หรือผู#ที่ไม2ได#รับอนุญาตจากผู#ควบคุมงานเข#าไปในบริเวณก2อสร#าง 

ตลอดระยะเวลาก,อสร.างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ให.ผู.รับจ.างปฏิบัติตามข.อนี้อย,างเคร,งครัด เมื่อถึงเวลา 

เลิกงานก(อสร,างในแต(ละวัน ให&ตัวแทนผู&รับจ&างตรวจตราให&ทุกคนออกไปจากอาคารที่ก9อสร&าง ยกเว&นยามรักษาการ 

หรือการทํางานล,วงเวลา ของบุคคลที่ได-รับการอนุมัติแล-วเท9านั้นผู-รับจ-างจะต-องติดตั้งเครื่องปAองกันวัสดุตกหล9น 

ที่จะเป(นอันตรายต0อชีวิต หรือสร7างความเสียหายต0อทรัพย<และอาคารข7างเคียง โดยไม*กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ 

ผู#รับจ#างจะต#องเป/นผู#ออกค3าใช#จ3ายในการติดตั้ง ขออนุญาต ค3าบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลาก3อสร#าง 

รวมถึงค(ารื้อถอนเมื่อแล2วเสร็จงาน 

3. การป%องกันสิ่งก-อสร.างที่มีอยู-เดิม 

3.1 สิ่งปลูกสร*างข*างเคียง 

 ผู#รับจ#างต#องป-องกันมิให#เกิดความเสียหายใดๆ แก=สิ่งปลูกสร#างข#างเคียงในระหว=างทําการก=อสร#าง หากเกิด 

ความเสียหายขึ้นผู$รับจ$างจะต$องรับผิดชอบแก$ไขซ"อมแซม ให(คืนอยู"ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที ่

ผู#ควบคุมงานเห็นว&าการป+องกันหรือการแก1ไขที่ผู1รับจ1างทําไว'ไม)เพียงพอ หรือไม*ปลอดภัยอาจออกคําสั่ง 

ให#ผู#รับจ#างแก#ไขหรือเพิ่มเติม ได#ตามความเหมาะสม 

3.2 สิ่งก&อสร)างใต)ดิน 

 ผู#รับจ#างต#องสํารวจจนทราบแน2ชัดแล#วว2ามีสิ่งปลูกสร#างที่อยู2ใต#ดินในบริเวณก2อสร#าง หรือบรเิวณใกล'เคียง  เช-น 

ท"อน้ําประปา ท"อระบายน้ํา สายโทรศัพท1 ฯลฯ ซึ่งผู'รับจ'างต'องระวังรักษาให'อยู6ในสภาพที่ดี 

ตลอดระยะเวลาก,อสร.างหากเกิดความเสียหายขึ้น ผู#รับจ#างต#องรับผิดชอบแก#ไข ซ4อมแซมให#อยู4ในสภาพเดิม 

โดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก2อสร5าง จําเป9นต5องขออนุญาตเคลื่อนย5าย จากหน2วยงานที่เกี่ยวข5อง 

ให#ผู#รับจ#างรับผิดชอบดําเนินการเองทั้งหมด โดยเป4นค6าใช9จ6ายของผู9รับจ9างทั้งสิ้น 

4. การป%องกัน รักษางานก+อสร-างและป%องกันเพลิงไหม- 

4.1 การป%องกันและรักษางานก.อสร0าง 

 ผู#รับจ#างต#องเป.นผู#รับผิดชอบในการป5องกันและรักษางานก:อสร#าง 

รวมทั้งวัสดุอุปกรณ/ที่นํามาติดตั้งหรือเก็บไว=ในบริเวณก%อสร)าง 

ตั้งแต&เริ่มงานจนกระทั่งผู4ว&าจ4างรับมอบงานงวดสุดท4าย 
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ในกรณีจําเป,นผู/รับจ/างต/องจัดทําเครื่องป:องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณEและงานกIอสร/าง 

ไม#ว#าจะเป*นการสร/างที่กําบัง การป7องกันการขีดข#วน การตั้งเครื่องสูบน้ําป7องกันน้ําท#วม และการป$องกันอื่นๆ 

ที่ผู&ควบคุมงานเห็นว2าเหมาะสม รวมทั้งวิธีการป#องกันวัสดุอุปกรณ.สูญหาย เช6นการตรวจค(นอย,างละเอียด 

และเคร'งครัดกับทุกคนที่เข3า-ออกบริเวณหรืออาคารที่ก0อสร2างตลอดเวลา 

4.2 การป%องกันเพลิงไหม1 

 ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอประจําอาคารที่ก-อสร/างทุกชั้น รวมทั้งใน 

สํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุและในที่ต9างๆ ที่จําเป>นต?องมีการป'องกันอย-างเคร-งครัด ต"อแหล"งเก็บ 

เชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให&มีป*ายเตือนที่เห็นเด5นชัดห"ามนําไฟหรือวัสดุที่ทําให"เกิดไฟ เข"าใกล" 

แหล$งเก็บวัสดุไวไฟ ห1ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่ก$อสร1างโดยเด็ดขาด 

4.3 ความรับผิดชอบ 

 ผู#รับจ#างต#องรับผิดชอบค0าใช#จ0ายต0างๆ ในการดูแล ป9องกัน และรักษางานก0อสร#างดังกล0าว และต#องรับผิดชอบ 

ต"อความเสียหาย และการสูญหาย     ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ7และงานก$อสร(างทั้งหมด   จนกว%าผู)ว%าจ)าง  

        รับมอบงานงวดสุดท.าย 

5. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร0อนรําคาญ 

งานก%อสร)างหรือการกระทําใดๆ ของลูกจ)างที่น%าจะเป:นเหตุเดือดร)อนรําคาญแก%บุคคลในที่ข)างเคียง ผู)ควบคุมงาน 

อาจออกคําสั่งให-ผู-รับจ-าง ทํางานก'อสร+างนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม หรือแจ+งให+ผู+รับจ+างหาวิธีปAองกัน 

เหตุเดือดร)อนดังกล/าว ผู)รับจ)างจะต)องเร/งดําเนินการในทันที 

6. อุปกรณ'เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน 

ผู#รับจ#างต#องจัดสถานที่ก"อสร&างให&มีสภาพแวดล&อมที่ดีสะอาด ไม(มีสิ่งที่จะเป1นอันตรายต#อสุขภาพและชีวิตของ 

ลูกจ%าง จัดให%มีป/ายเตือนที่เห็นเด9นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห9งในบริเวณก9อสร%าง 

จัดให&มีอุปกรณ/ป0องกันอันตรายต6างๆ เช6น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากที่สูง เปDนต&น 

ผู#ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให#ผู#รับจ#างปรับปรุงแก(ไขได(ตามความเหมาะสม ให(ผู(รับจ(างมีการจัดการ เรื่อง 

ความปลอดภัยอย,างเคร,งครัด  และถูกต6องตามกฎหมายที่เกี่ยวข6อง ตลอดระยะเวลาก,อสร6าง 

7. การปฐมพยาบาลและอุปกรณ0ช2วยชีวิต 

ผู#รับจ#างต#องจัดให#มียาและเวชภัณฑ;สําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณ;ชCวยชีวิตที่จําเป"นตามความเหมาะสม 

หรือตามที่กําหนดไว1ในกฎหมายที่เกี่ยวข1อง และต1องจัดการให1มีเพิ่มเติมเพียงพออยู@เสมอ ตลอดระยะเวลาก@อสร1าง 

8. การประกันภัย 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดให#มีการประกันภัยสําหรับความเสียหายต<อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข#อง และไม<เกี่ยวข#องโดยตรง    

กับการก&อสร)างนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหายต&อทรัพย>สินในบริเวณก&อสร)างและข)างเคียง 

รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ ตามระบุในสัญญา หรือตามกฎหมาย 

ตามมูลค'าของงานก'อสร/าง และตามระยะเวลาก'อสร/างตามสัญญา โดยได/รับความเห็นชอบจากผู&ควบคุมงาน 

และผู&ว(าจ&างก(อน 
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9. การรายงานอุบัติเหตุ 

เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณก8อสร:าง ไม8ว8าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต8องานก8อสร:างหรือไม8ก็ตาม 

ให#ตัวแทนผู#ว,าจ#างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให#ผู#ควบคุมงานทราบในทันที แล#วทํารายงานเปAนลายลักษณDอักษร 

ระบุรายละเอียดเหตุการณ0ที่เกิดขึ้น การแก9ไขเหตุการณ0นั้นๆ และการป>องกันไมAให9เกิดขึ้นอีก 
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01 – 3 มาตรฐานอ(างอิง 

Reference Standards 

 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก3อสร6างและรายการประกอบแบบก3อสร6าง เพื่อใช(อ(างอิงหรือเปรียบเทียบคุณภาพ 

หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ/ก0อสร1าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ2สําหรับงานก%อสร)างนี้ 

หากไม&ได(ระบุไว(ในแบบก&อสร(างหรือรายการประกอบแบบก&อสร(าง ให(ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกย&อ 

และของสถาบันดังต/อไปนี้ 

1.1 มอก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ2อุตสาหกรรม 

1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห-งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ< 

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. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ต*องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ8 ที่ใช*ในงานก:อสร*างให*ทดสอบในสถาบันดังต:อไปนี้ 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  (CMU) 

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร- มหาวิทยาลัยราชมงคลล(านนา (RMUTL) 

2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเชีย (AIT) 

2.4 กรมวิทยาศาสตร, กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล5าธนบุรี (KMUTT) 

2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล5าเจ5าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

2.7 สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัติโดยผู6ว8าจ6างและผู6ออกแบบ 
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01 – 4   การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

 

1. เอกสารสัญญา 

สัญญาแบบก$อสร(าง รายการประกอบแบบก$อสร(าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู(รับจ(างจะต(อง 

จัดทําสําเนาจากคู-สัญญาต0นฉบับเก็บรักษาไว*ในสถานที่ก2อสร*างอย2างละ 1 ชุด โดยให(อยู+ในสภาพที่ดี 

สามารถตรวจสอบได-ตลอดเวลา และทําสําเนาคู7สัญญาดังกล7าวให-ผู-ควบคุมงานไว-ใช-งานอีกอย7างละ 1 ชุด 

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร3อง 

2.1 หากมีส'วนหนึ่งส'วนใดของแบบและรายการประกอบแบบ มีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร4อง 

ผู#รับจ#างจะต&องรีบแจ&งแก-ผู&ควบคุมงานเพื่อพิจารณาแก&ไขในทันทีที่พบ       โดยให&ถือคําวินิจฉัยของผู&ออกแบบ  

        เป#นข&อยุติ  

2.2 หากพบส'วนใดที่ระบุไว3ในแบบ แต'มิได3ระบุไว3ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว3ในรายการประกอบแบบ 

แต#มิได(ระบุไว(ในแบบ ให(ถือว#าได(ระบุไว(ทั้งสองที่ หากมิได(ระบุไว(ทั้งสองที่ แต#เพื่อความมั่นคงแข็งแรง 

หรือให&ถูกต&องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาช7างที่ดี ผู&รับจ&างจะต&องดําเนินการตามคําวินิจฉัยของผู&ออกแบบ 

โดยไม&คิดค&าใช,จ&ายและระยะเวลาเพิ่มเติม  

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับต0างๆ 

3.1 ระยะสําหรับการก+อสร-างให-ถือตัวเลขที่ระบุไว-ในแบบก+อสร-างเป$นสําคัญ การใช0ระยะที่วัดจากแบบโดยตรง 

อาจเกิดความผิดพลาดได/ หากมีข/อสงสัยในเรื่องระยะให/สอบถามผู/ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ก"อนที่จะดําเนินการในส"วนนั้นๆ 

3.2 ผู#รับจ#างจะต#องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให#ถูกต#องตามโฉนดที่ดิน ก@อนจะทําการวางผังอาคาร 

วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะต1างๆ ให5ถูกต5องตามแบบก1อสร5าง โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณCที่ทันสมัย 

และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ<างอิงต?างๆ ให<อยู?ในสภาพดี 

และถูกต(องตลอดระยะเวลาก1อสร(าง 

4. การจัดทําแบบขยาย 

4.1 ผู#รับจ"างจะต"องตรวจสอบงานก.อสร"างกับแบบและรายการประกอบแบบ ในทุกขั้นตอนอย,างละเอียด 

หากไม&ชัดเจน ผู/รับจ#างจะต#องจัดทําแบบขยายหรือแบบรายละเอียด หรือ Shopdrawing ในส$วนนั้น 

เสนอต&อผู)ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก&อนทําการก&อสร)าง 

4.2 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทํารายการและแผนงานจัดส)ง Shopdrawing เพื่อขออนุมัติ โดยจะต2องมีระยะเวลา 

ล"วงหน'าเพียงพอต"อการพิจารณาควรทยอยส(ง Shopdrawing ตามลําดับขั้นตอนของงานก/อสร2าง การที่ 

ผู#รับจ#างจัดทํา Shopdrawing ล"าช%า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม"เพียงพอ จะถือเป9นสาเหตุในการขอ 

ขยายระยะเวลาไม+ได- 
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4.3 การที่ผู)ควบคุมงานได)อนุมัติ Shop drawing ให#ผู#รับจ#างแล#ว มิได#หมายความว5า ผู#รับจ#างได#จะรับ 

การยกเว'นความรับผิดชอบในการก3อสร'างส3วนนั้นๆ ผู'รับจ'างยังคงต'องรับผิดชอบการแก'ไขให'ถูกต'อง ในกรณีที ่

ตรวจพบว'างานก'อสร.างส'วนนั้นไม'ถูกต.องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม'คิดค'าใช-จ'ายและระยะเวลาเพิ่มเติม 

5. แผนการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบ และการรายงาน 

5.1 แผนการปฏิบัติงาน  

ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar chart และตารางดําเนินงาน (Work schedule) 

แสดงระยะเวลาและลําดับการดําเนินงานแต3ละประเภท ขณะเดียวกันต-องแสดงแผนการปฏิบัติงานร9วมกับ 

ผู#รับจ#างช+วงและผู#รับจ#างอื่นที่ผู#ว+าจ#างจัดหา อย+างน#อยจะต#องมีแผนงานดังต+อไปนี้ 

5.1.1 แผนกําหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแต7ละส7วนของงานก7อสร:างโดยละเอียด เป?นรายสัปดาห@, 

รายเดือน และแผนงานหลัก (Master schedule) 

5.1.2 แผนกําหนดวันจัดส-ง Shop drawing และแผนกําหนดการจัดส/งวัสดุอุปกรณ6เพื่อขออนุมัติ 

5.1.3 แผนกําหนดวันสั่งซื้อ และวันส4งเข7าสถานที่ก4อสร7างของวัสดุอุปกรณ?ทุกชนิดที่ต7องใช7ในการก4อสร7าง 

ทั้งของผู)รับจ)าง ผู)รับจ)างช/วง และผู)รับจ)างอื่น 

5.1.4 แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน ช1างแต1ละประเภท คนงานของผู<รับจ<าง ผู<รับจ<างช1วง และผู<รับจ<างอื่น 

5.2 การรวบรวมข(อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน 

 ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ให4ผู4รับจ4างเป7นผู4รวบรวมข4อมูลที่จําเป7นต?างๆ จากผู4รับจ4างช?วงและผู4รับจ4างอื่น 

เพื่อวางแผนงานและประสานงานกันให.รัดกุมที่สุด ผู.ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให.ผู.รับจ.างเปลี่ยนแปลง 

แผนการปฏิบัติงานบางส/วน เพื่อให8เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได8 

5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก 

 การจัดทําแผนงานหลักจะต1องยื่นขออนุมัติต:อผู1ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต'วันที่เซ็นสัญญา 

พร#อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู#รับจ#างหรือตัวแทนที่ได#รับการแต?งตั้ง จะต#องเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักนี้ 

และการที่ผู,ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลักหรือออกคําสั่งเพิ่มเติม มิได4หมายความว7าผู4รับจ4าง 

ได#รับการยกเว#นความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล8าว 

5.4 การบันทึกการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 

 ผู#รับจ#างจะต#องทําแผนการปฏิบัติงาน แสดงให'ทุกฝ,ายเห็นชัดเจนในหน5วยงานก5อสร$างและผู&รับจ&างจะต&อง 

บันทึกการทํางานที่เป/นจริง เปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว5  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ   

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานได4ถูกต4องหรือใกล4เคียง โดยต4องจัดทําทุกสัปดาหD 

ตั้งแต&เริ่มต,นงานจนงานแล,วเสร็จสมบูรณ7 

5.5 ความรับผิดชอบ 

 ถ"างานบางส(วนที่ผู"รับจ"างปฏิบัติอยู( มีส(วนเกี่ยวข"องกับการปฏิบัติงานของผู"รับจ"างช(วงและผู"รับจ"างอื่น ผู"รับ -

จ"างจะต#องจัดเตรียมงานให#สัมพันธ5กันติดตามผลการปฏิบัติงาน ของผู&รับจ&างช-วงและผู&รับจ&างอื่น อย-างสม่ํา 

เสมอในกรณีที่ผู+รับจ+างพบว3าการก3อสร+างไม3เป:นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จะต+องแจ+งให+ผู+ควบคุมงานทราบ 

เป#นลายลักษณ,อักษรในทันทีหากผู&รับจ&างไม.สนใจติดตาม 
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ผู#รับจ#างจะต#องเป+นผู#รับผิดชอบแก#ไขความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้น เว#นแต'งานที่เสียหายนั้นเป3นหน#าที่โดยตรง 

ของผู&รับจ&างอื่นที่ผู&ว2าจ&างจัดหา 

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 

หากผู&ควบคุมงานเห็นว0าจะต&องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให&เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ผู,รับจ,างจะต,องจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหม9 ส9งให,ผู,ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที 

5.7 การรายงาน 

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามความก:าวหน:าของงานก=อสร:าง ผู:รับจ:างจะต:องจัดส=งเอกสารเพื่อ 

เป#นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู8รับจ8าง  ส"งให&ผู&ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้ 

5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการก7อสร8างในแต7ละวัน แยกเป@นงานแต7ละประเภท 

5.7.2 สําเนาใบส(งของทั้งหมดที่เข4ามายังหน(วยงานในแต(ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผู4ผลิต ผู4จําหน(าย 

ผู#ส%ง และผู#รับ ฯลฯ 

5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห< 

5.7.4 รายงานความก*าวหน*า ป-ญหาและอุปสรรคของงานก6อสร*างทุกสัปดาห: 

5.7.5 รูปถ%ายงานก%อสร-าง แสดงให-เห็นผลงานความก-าวหน-าของงานก%อสร-างทุกส%วนของอาคารทุก 15 วัน  

5.7.6 อื่นๆ ที่ผู*ว,าจ*าง ผู%ออกแบบ และผู%ควบคุมงานร%องขอ 

6. การประสานงานระหว+างผู.รับจ.าง ผู.รับจ.างช+วง ผู.รับจ.างอื่นที่ผู.ว+าจ.างจัดหา 

6.1 การให&สิ่งอํานวยความสะดวก  

ผู#รับจ#างต#องคิดเผื่อไว#แล#วในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกต>างๆ ในการทํางานของผู#รับจ#างช>วง และผู#รับจ#าง 

อื่น เพื่อให'งานก,อสร'างนี้แล'วเสร็จสมบูรณ; ผู'รับจ'างต'องอนุญาตให'ใช'สิ่งอํานวยความสะดวกต,างๆ เช,น นั่งร'าน 

บันได รอกส*งของ ลิฟต1ขนส*ง เครน ฯลฯ โดยต7องวางแผนและประสานงานไม*ให7เกิดการติดขัด 

ในการใช'งานดังกล,าว  โดยคิดค,าใช'จ,ายตามความเหมาะสมและยุติธรรม 

6.2 การติดต"อประสานงานก"อสร,าง 

ผู#รับจ#างต#องตรวจสอบให#แน2ใจว2า งานก2อสร#างของผู#รับจ#างช2วงและผู#รับจ#างรายอื่นไม2เป?นเหตุทําให# แผนการ 

ปฏิบัติงานล+าช-า ผู-รับจ-างต-องรับผิดชอบและจัดให-มีการประสานงาน และประชุมระหว+างผู0รับจ0าง 

กับผู&รับจ&างช,วงและผู&รับจ&างอื่น โดยจัดให$มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทํางานโดยละเอียดของงานทุกระบบ 

ให#สอดคล#องกันและเป1นไปด#วยดีทุกระบบ  เพื่อให#งานก>อสร#างแล#วเสร็จสมบูรณD  สามารถใช#งานได#ทันที 

ตามสัญญา 

6.3 การประชุมระหว+างการก+อสร/าง (Site meeting) 

6.3.1 การประชุมที่ผู.ควบคุมงานได.จัดให.มีขึ้นเป>นประจําในระหว+างการก+อสร0าง ผู0รับจ0างต0องให0ตัวแทน 

ผู#รับจ#างหรือผู#จัดการโครงการของผู#รับจ#างร2วมประชุมด#วยทุกครั้ง พร#อมทั้งผู#ที่เกี่ยวข#องฝAายต2างๆ 

การประชุมดังกล-าวผู1จัดการโครงการฝ6ายผู1ควบคุมงานจะเป;นประธานในที่ประชุม และฝ6าย 

ผู#ควบคุมงานเป.นผู#บันทึกการประชุม ผู+รับจ+างต+องปฏิบัติตามข+อตกลงที่มีขึ้นในระหว?างการประชุมนั้น 

ตามที่มีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให9ผู9รับจ9างรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยผู9รับจ9าง 
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อาจขอให'ผู'ควบคุมงานแก'ไขบันทึกการประชุมดังกล=าวข'างต'นได' และให'มีการบันทึกข'อโต'แย'งดังกล"าว 

ไว#ในบันทึกการประชุมด#วย 

6.3.2 ให#มีการประชุมในระหว/างการก/อสร#างสัปดาห5ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห5 ผู#ควบคุมงานอาจเรียกประชุมเพิ่ม 

หรือเลื่อนการประชุมได2ตามสถานการณ7 และความจําเป=น 

7. ตัวอย&างงานตกแต&งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต&งภายหลัง 

7.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําตัวอย2างที่แสดงให#เห็นความสวยงามทางด#านสถาป@ตยกรรม ไม2ว2าจะเปCนแผงตัวอย2าง 

หรือห%องตัวอย+าง ตามคําสั่งของผู%ควบคุมงานหรือผู%ออกแบบ เพื่อแสดงให%เห็นสีหรือลวดลาย 

ของวัสดุที่จะใช0ติดตั้งจริง เช6น พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม0 ผนังฉาบปูนเรียบทาส ีบุกระเบื้อง บุ Wallpaper ฝ"ายิบซั่ม 

ไม#ระแนง สวิทซ. ปลั๊ก ดวงโคม เป8นต#น เพื่อแสดงให#เห็นฝBมือการติดตั้งวัสดุดังกลFาว เป8นการอนุมัติตัวอยFาง 

ความสวยงามทางด*านสถาป.ตยกรรม ที่จะใช*เป9นมาตรฐานในการตรวจรับงานที่ก=อสร*างจริงต=อไป 

7.2 ในกรณีที่มีการกําหนดพื้นที่บางส4วนให6เตรียมผิวไว6สําหรับงานตกแต4งภายหลัง เช4น ผิวพื้น ผู6รับจ6างจะต6องลด 

ระดับและทําการเตรียมผิวพื้นไว9ให9ถูกต9องพอดีกับวัสดุที่จะนํามาตกแตDงผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะต9องทํา 

ด"วยความประณีตและต"องใช"ช4างที่มีฝ8มือดี ในกรณีที่ผู"ออกแบบลงความเห็นว.าการเตรียมผิวที่ผู8รับจ8าง 

ทําไว&ไม(ถูกต&องและสั่งให*ผู*รับจ*างแก*ไข ผู*รับจ*างจะต*องทําให*ใหม9จนถูกต*อง โดยจะเรียกร*องค9าเสียหาย 

และขอขยายระยะเวลาไม-ได/ ผู/รับจ/างจะต/องเตรียมผิวเพื่อตกแต-งให/ถูกต/องทั้งตําแหน-งและระดับ ตามวัตถุ -

ประสงค'ของผู,ออกแบบ วัสดุตกแต+งใดที่ไม+ได3กําหนดไว3ชัดเจนในแบบก+อสร3าง ผู3รับจ3างจะต3องแจ3งต+อ 

ผู#ควบคุมงานเป.นลายลักษณ5อักษร เพื่อขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสด ุ

ตกแต$งดังกล$าวจากผู.ออกแบบ โดยถือว$าเป7นหน.าที่ที่ผู.รับจ.างจะต.องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิว 

ให#พอดีกับการติดตั้งวัสดุตกแต5งในภายหลัง 

8. ตัวแทนของผู,รับจ,าง ช2างฝ4มือ และความรับผิดชอบ 

8.1 ผู#รับจ#างจะต#องแต.งตั้งตัวแทนของผู#รับจ#างหรือผู#จัดการโครงการฝ;ายผู#รับจ#าง ที่มีความสามารถ มีประสบการณD 

และเหมาะสมกับงานก.อสร1างนี้ เป5นผู1มีอํานาจเต็มประจําอยู+ในสถานที่ก+อสร4างตลอดเวลา คําสั่งใดที่ 

ผู#ควบคุมงานได#สั่งแก3ตัวแทนของผู#รับจ#าง ซึ่งเป>นไปตามสัญญา ให#ถือเสมือนว3าได#สั่งแก3ผู#รับจ#างโดยตรง 

ผู#ว%าจ#างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู#รับจ#างได# หากเห็นว%าไม%เหมาะสม 

8.2 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ1 และช5างฝ8มือทุกประเภทมาปฏิบัติงานก5อสรAางนี้ 

ผู#ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให#ผู#รับจ#างเปลี่ยนตัวผู#หนึ่งผู#ใดได# หากผู#นั้นประพฤติผิดมิชอบ หรือไมFม ี

ความสามารถ หรือไม,เหมาะสม โดยผู4รับจ4างจะต4องจัดหาผู4ที่เหมาะสมเข4าปฏิบัติงานแทนโดยทนัที  

8.3 ให#ถือว(าผู#รับจ#างเป3นผู#มีความสามารถ มีฝ:มือ และมีความชํานาญในงานก(อสร#างนี้ โดยมีสถาปนิก วิศวกร 

ควบคุมดูแลอย,างใกล1ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผู1ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณD 

หรืองานก)อสร+างใดๆ ไปแล+ว มิได+หมายความว)าผู+รับจ+างจะพ+นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบ 

ความผิดพลาดของงานก/อสร2างในภายหลัง ผู2รับจ2างจะต2องแก2ไขให2ถูกต2องสมบูรณAตามสัญญา โดยจะ 

เรียกร&องค"าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม0ได2 
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8.4 ผู#รับจ#างจะต%องแต(งตั้งสถาปนิก และ/หรือวิศวกร  เพื่อลงชื่อเป/นผู3ควบคุมงานตามกฎหมายว=าด3วย 

การควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก0อสร1างอาคาร สําหรับงานก0อสร1างนี้ 

9. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานก6อสร7าง 

ผู#ว%าจ#างหรือตัวแทนผู#ว%าจ#าง ผู#ออกแบบ และผู#ควบคุมงาน มีสิทธิเข#าไปตรวจงานก%อสร#างได#ตลอดเวลา 

และตลอดระยะเวลาก-อสร/าง โดยผู&รับจ&างจะต&องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวให& เช=น บันได ทางเดิน 

ไฟฟ#าส&องสว&าง และอื่นๆ ให3แข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคําสั่งของผู3ควบคุมงาน 

10. การสั่งหยุดงาน 

การก$อสร'างส$วนใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไม$ได'คุณภาพงานที่ดี หรือไม$ถูกต'องตามมาตรฐานและวิชาช$างที่ดี 

ผู#ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส6วนหรือทั้งหมดได# จนกว6าผู#รับจ#างจะดําเนินการแก#ไขงานส6วนนั้นให#เรียบร#อย 

ตามความเห็นชอบของผู1ออกแบบ โดยจะเรียกร1องค;าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม;ได1 
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01 - 5 สิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว 

Temporary Facilities and Controls 

 

1. สิ่งอํานวยความสะดวกต1างๆ 

1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ0 

ผู#รับจ#างจะต#องสร#างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ7 เพื่อเก็บและป=องกันความเสียหาย ของวัสดุอุปกรณ-ทุกชนิด  

ที่นํามาใช*ในงานก-อสร*าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต*องการ ทั้งนี้ห*ามผู*รับจ%าง 

นําวัสดุอุปกรณ.ที่ไม4ได5ใช5ในงานก4อสร5างนี้มาเก็บไว5ในโรงเก็บดังกล4าว 

1.2 สํานักงานชั่วคราว 

ผู#รับจ#างจะต#องสร#างสํานักงานชั่วคราวสําหรับเป8นที่ทํางานของผู#รับจ#างและตัวแทนผู#ว>าจ#าง และ/หรือ 

ผู#ควบคุมงาน ประกอบด(วย สํานักงาน, ห"องประชุม, ห"องเก็บวัสดุตัวอย0าง, ห"องน้ํา, ห"องส"วม 

และอุปกรณ*สํานักงานที่จําเป6น เช8น โต;ะทํางาน, เก#าอี้, โต#ะวางแบบ, ตู#เอกสาร, เครื่องโทรศัพท-และโทรสาร 

เป#นต&น 

1.3 บ"านพักคนงาน 

ผู#รับจ#างจะต#องสร#างบ#านพักคนงาน ห#องน้ํา ห#องส#วม และสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเปCน 

โดยมีการดูแลให%อยู)ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเปAนประจํา ห%ามผู%รับจ%าง 

หรือลูกจ)างปลูกสร)างร)านค)า ร)านอาหารภายในที่ดินของผู)ว;าจ)างเป=นอันขาด นอกจากจะได)รับอนุมัติ 

จากผู&ว(าจ&างหากสถานที่สร+างบ+านพักคนงานไม3เพียงพอ หรือผู+ว3าจ+างไม3อนุมัติให+สร+าง ผู%รับจ%างจะต%องจัดหา 

ที่อื่นเอง 

1.4 ห"องประชุม 

ผู#รับจ#างต#องจัดสร#างห#องประชุมในสํานักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสําหรับเปAนที่ประชุมในหนBวยงาน 

ก"อสร&าง ประกอบด&วย โต1ะ เก&าอี้ กระดานพร&อมอุปกรณ:เครื่องเขียน และสิ่งจําเปDนต"างๆ ตามความเหมาะสม 

1.5 ป"ายชื่อโครงการ 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําป1ายชื่อโครงการขนาดไม=เล็กกว=า 1.20x2.40 เมตร หน'าบริเวณที่ก1อสร'างพร#อมไฟ  

ส"องป&ายที่เหมาะสม โดยมีข3อความให3ถูกต3องครบถ3วนตามข3อกําหนดของกฎหมาย ป&ายดังกล"าวจะต3องมั่นคง 

แข็งแรงตลอดระยะเวลาก0อสร2าง 

1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสร,างชั่วคราว 

ผู#รับจ#างต#องจัดทําแบบผังแสดงการจัดวางตําแหน5งสิ่งปลูกสร#างชั่วคราว ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณา 

เพื่อเสนอผู*ว,าจ*างอนุมัติก,อน และต*องเริ่มก,อสร*างสิ่งปลูกสร*างชั่วคราวทันทีที่ได*รับการอนุมัติ ในกรณีที ่

ต"องมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตําแหน5งให$ตรงกับถนนที่จะก1อสร$างจริงตามแบบก1อสร$าง และจะต$องจัดลําดับ 

ตําแหน'งสิ่งปลูกสร1างชั่วคราวให1สัมพันธ:กับงานก'อสร1าง รวมทั้งจัดระบบการจราจรทั้งภายในและภายนอก 

ให#มีประสิทธิภาพ ไม1ก1อให#เกิดการกีดขวางต1องานก1อสร#างและการจราจรส1วนรวมภายนอกบริเวณก1อสร#าง 
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1.7 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ2ประกอบงานก6อสร8าง 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาและติดตั้งนั่งร#านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต#องตามข#อกําหนดนั่งร#านสําหรับงานก?อสร#าง 

อาคาร ติดตั้งลิฟต-ส/งของหรืออุปกรณ-เครื่องยกต/างๆ หรือ TOWER CRANE ถูกต%องตามมาตรฐาน  

ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห*งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข:อง การติดตั้ง เคลื่อนย:าย 

รื้อถอน จะต*องได*รับการพิจารณาอนุมัติจากผู*ควบคุมงานก;อน 

1.8 การดูแลรักษา 

ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีคนงานประจํา เพื่อดูแลความสะอาดสําหรับสิ่งปลูกสร#างชั่วคราว มีชAางประจําสําหรับ 

การบํารุงรักษาและซ$อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให3อยู$ในสภาพปลอดภัยและใช3งานได3ดี ตลอดระยะ                                      

เวลาก&อสร*าง 

1.9 ค"าใช&จ"าย 

ค"าใช&จ"ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให&มีสิ่งอํานวยความสะดวกต.างๆ การขออนุญาตการดูแลรักษา ความ -

สะอาด และซ%อมบํารุง ระบบสาธารณูปโภคต.างๆรวมถึงการรื้อถอนและทําความสะอาด เมื่องานก)อสร,าง 

แล#วเสร็จ เป+นค.าใช#จ.ายของผู#รับจ#างทั้งสิ้น 

2. รั้วชั่วคราวและยามรักษาการ 

ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก:อสร#าง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และต#องตรวจสอบให#ถูกต#อง                                                                                            

ตามหลักหมุดที่ระบุไว2ในโฉนด โดยทําด2วยโครงไม2หรือเหล็กและบุด2วยแผAนสังกะสีสีเขียว หรือแผAนเหล็กเคลือบสี 

สูงไม&ต่ํากว&า 2.40 เมตร จากพื้นดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูป"ด-เป#ด มีป'อมยามและยาม 

คอยควบคุมการเข-าออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ส:วนที่ติดกับที่สาธารณะและอาคารข-างเคียง จะต-อง 

มีการป'องกันวัสดุตกลงมาเป3นอันตรายต5อชีวิต หรือสร:างความเสียหายต5อทรัพย>สินที่อยู5ข:างเคียง ถือเป3นหน:าที ่

ที่ผู&รับจ&างจะต&องปฏิบัติอย#างเคร#งครัด  และผู0รับจ0างต0องรักษาซ#อมแซมให0ดีอยู#เสมอตลอดระยะเวลาก#อสร0าง  

ผู#รับจ#างต#องเป.นผู#ออกค2าใช#จ2ายในการจัดทํา ติดตั้ง การขออนุญาต ค+าธรรมเนียม ค+าบํารุงรักษา ค+ารื้อถอน 

รวมถึงค(ายามรักษาการ 

3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว 

3.1 ถนนและที่จอดรถชั่วคราว 

ในระหว'างการก'อสร-างผู-รับจ-างต-องจัดให-มีทางเข-าออกบริเวณที่ก'อสร-างและที่จอดรถชั่วคราว โดยใช-แอสฟEลตF 

หรือคอนกรีตที่สามารถรับน้ําหนักบรรทุกของรถขนส7งได: โดยไม7ก7อให:เกิดความเสียหายต7อระบบระบายน้ํา 

หรือกีดขวางทางสัญจรและทางน้ําสาธารณะ ผู;รับจ;างต;องดูแลรักษาทางเข.าออกดังกล0าว ให.อยู0ในสภาพ 

ใช#งานได#ดีตลอดระยะเวลาก3อสร#าง เมื่องานก3อสร#างแล#วเสร็จ ให#ปรับปรุงซ3อมแซมให#อยู3ในสภาพดีดังเดิม  

3.2 ทางเดินชั่วคราว 

ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก?อสร#างตามความจําเปCน และตามขั้นตอนของงาน 

ก"อสร&าง เพื่อให&สามารถเข&าถึงบริเวณต"างๆ ของงานก"อสร&างได&ทุกแห"ง มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย 

และเมื่อหมดความจําเป1น ให4รื้อถอนออกไป พร4อมทั้งซ?อมแซมส?วนก?อสร4างที่เสียหายให4เรียบร4อย 

โดยเป&นค)าใช-จ)ายของผู-รับจ-างทั้งสิ้น 
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4. การตัดทางเท*าและต%อเชื่อมท%อระบายน้ํา 

ในกรณีที่ต*องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข*อง เช;น ตัดทางเท*า ต;อเชื่อมท;อระบายน้ํากับท;อระบายน้ําสาธารณะ 

ผู#รับจ#างต#องรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตต6อทางราชการให#ถูกต#อง โดยเป>นค6าใช#จ6ายของผู#รับจ#างทั้งสิ้น 

5. ไฟฟ#าที่ใช*ในงานก.อสร*าง 

5.1 ระบบไฟฟ&าชั่วคราว 

ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีระบบไฟฟ4าชั่วคราวเพื่อใช#ในงานก>อสร#าง ตั้งแต>เริ่มงานจนงานแล#วเสร็จ โดยผู#รับจ#าง                                                                                                                             

เป#นผู'ออกค+าใช'จ+ายตั้งแต+การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ@าชั่วคราวจากการไฟฟ@าฯ รวมทั้งค+าใช'จ+ายอุปกรณG 

ทั้งหลาย ค*ากระแสไฟฟ2า ค*าบํารุงรักษา ค)ารื้อถอน รวมถึงส)วนที่เป8นงานของผู<รับจ<างช)วงและผู<รับจ<างอื่น 

ที่ผู&ว(าจ&างจัดหาด&วย โดยผู&รับจ&างช(วงและผู&รับจ&างอื่นเป<นผู&จ(ายเฉพาะค(าไฟฟBา และค%าอุปกรณ-ในส%วนที่ตน 

ใช#งานเท)านั้น 

5.2 ความปลอดภัยจากการใช1ไฟฟ4าชั่วคราว 

ผู#รับจ#างต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ)และดําเนินการติดตั้ง ระบบไฟฟ&าชั่วคราวที่ใช0ในงานก4อสร0าง ให0มีความ 

ปลอดภัย โดยทั้งมีระบบการป0องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ0าได:เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเปAนไปตามกฎ 

ข"อบังคับของการไฟฟ-าฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข"อง 

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ.าชั่วคราว 

ขนาดของกระแสไฟฟ.าชั่วคราวที่ใช7ในงานก8อสร7าง 

ให#เป&นความรับผิดชอบของผู#รับจ#างที่ต#องจัดให#มีเพียงพอกับการใช#งานดังกล@าว ตั้งแต@เริ่มงานจนงานแล#วเสร็จ 

รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ1าทั้งหมดก5อนส5งมอบงานงวดสุดท8าย ผู8ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให8ผู8รับจ8าง 

แก#ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ-าชั่วคราวให5เหมาะสมได5 โดยเป:นค;าใช5จ;ายของผู5รับจ5างทั้งสิ้น 

6. น้ําประปาที่ใช-ในงานก0อสร-าง 

ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีระบบน้ําประปาชั่วคราว เพื่อใช#ในงานก>อสร#างตั้งแต>เริ่มงานจนงานแล#วเสร็จ รวมถึงการทดสอบ 

ระบบน้ําใช*และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก9อนส9งมอบงานงวดสุดท,าย โดยผู,รับจ,างเป6นผู,ออกค9าใช,จ9าย ตั้งแต& 

การขออนุญาต ติดตั้งระบบน้ําประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมทั้งค7าอุปกรณ;ต7างๆ ค7าน้ําประปา ค7าบํารุงรักษา 

ค"ารื้อถอน  รวมถึงส"วนที่เป4นงานของผู8รับจ8างช"วงและผู8รับจ8างรายอื่นที่ผู8ว"าจ8างจัดหามาด8วย โดยผู$รับจ$างช,วงและ 

ผู#รับจ#างอื่นเป0นผู#จ1ายเฉพาะค1าน้ําและอุปกรณ>ในส1วนที่ตนใช#งานเท1านั้น 

7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล2อม 

7.1 ผู#รับจ#างจะต#องปฏิบัติตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ9ในการก;อสร=างอาคาร 

และสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข0อง โดยไม6ก6อให0เกิดความเดือดร0อน 

รําคาญต'อผู+อยู'อาศัยข+างเคียง กรณีงานก'อสร+างนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ให+ปฏิบัติตามประกาศ 

กรุงเทพมหานครฉบับดังกล2าวโดยอนุโลม 
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7.2  ผู#รับจ#างต#องจัดทําระบบบําบัดและระบายน้ําทิ้งของห#องน้ําชั่วคราว ให#ถูกสุขลักษณะและถูกต#อง ตาม 

กฎหมาย ที่เกี่ยวข)อง รวมถึงระบบระบายน้ําที่เกิดจากการก9อสร)างและจากฝนตก โดยจะต)องไม9ให)มี 

น้ําขังหรือส-งกลิ่นเหม็นในบริเวณก-อสร9าง และที่ข9างเคียง 

7.3 ผู#รับจ#างต#องขนขยะมูลฝอยเศษวัสดุ   สิ่งของเหลือใช3ต5างๆ ที่ทําความสกปรกหรือกีดขวาง การทํางาน 

ออกจากบริเวณก+อสร-างอย+างสม่ําเสมอทุกวัน โดยผู-รับจ-างต-องปฏิบัติอย+างเคร+งครัด เพื่อความปลอดภัย 

ความสะอาด และความเป-นระเบียบเรียบร3อยของอาคารและบริเวณก9อสร3าง ตลอดระยะเวลาก9อสร3าง 

รวมถึงต(องทําความสะอาดให(เรียบร(อยทุกส9วนของอาคารและทั่วบริเวณก2อสร4างก2อนส2งมอบงานงวดสุดท4าย 
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01 – 6  วัสดุและอุปกรณ. 

Product Requirements 

 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ5ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝ@มือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ 

ในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สําหรับการก=อสร>างงานต=างๆ ตามระบุ 

ในแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ1 

2.1 วัสดุอุปกรณ+ที่ปรากฏอยู3ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มิได?อยู3ในแบบและรายการประกอบแบบก็ดี 

แต#เป&นส#วนประกอบของการก#อสร"าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก5อสร"าง และเพื่อให"เป9นไปตามหลักวิชาช5างที่ดี 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดหามาเพื่อใช#ในงานก8อสร#างนี้ทั้งสิ้น 

2.2 วัสดุอุปกรณ+ที่ใช1ในการก4อสร1าง ผู1รับจ1างจะต1องได1รับอนุมัติจากผู1ควบคุมงานก4อนการจัดซื้อ และจัดส4งเข1ามา 

ให#ทันกับการก#อสร&างตามแผนปฏิบัติงาน 

2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ.บางอย3างซึ่งระบุให9ใช9ของต3างประเทศ หรือต9องใช9ระยะเวลาในการผลิต ผู9รับจ9างจะต9อง 

จัดการสั่งซื้อล/วงหน3าเพื่อให3ทันการใช3งานตามแผนปฏิบัติงาน 

2.4 ห"ามผู"รับจ"างนําวัสดุอุปกรณ6ที่ไม;ได"รับการอนุมัติเข"ามาในสถานที่ก"อสร&าง 

3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ1 

 วัสดุอุปกรณ+ทุกชนิดที่ใช3ในการก5อสร3างนี้จะต3องเป<นของใหม5ที่ไม5เคยผ5านการใช3งานมาก5อน จะต3องมีคุณภาพดี 

ไม#มีรอยชํารุด เสียหาย และถูกต7องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได-รับอนุมัติ 

4. การตรวจสอบและทดสอบคณุภาพวัสดุอุปกรณ. 

4.1 ผู#รับจ#างต#องจัดให#มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ=ทุกชนิด ที่จะนํามาใช, 

ในงานก&อสร*าง ก&อนที่จะออกจากโรงงานผู*ผลิต ผู*รับจ*างต*องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกล&าว 

ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงว:าวัสดุอุปกรณ>นั้นๆ ได#รับการตรวจสอบถูกต-องตามมาตรฐานที่ดีแล-ว 

4.2 ในกรณีที่มีข+อกําหนดให+ทดสอบ ให+ผู+รับจ+างนําวัสดุอุปกรณ;นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กําหนดไว+ 

ในการทดสอบผู-รับจ-างต-องแจ-งให-ผู-ควบคุมงานทราบล9วงหน-า เพื่อจะได-อยู9ร9วมในการทดสอบด-วย ในกรณีที ่

ผู#ว%าจ#างได#มีหนังสืออนุญาตให&ตัวแทนของบริษัทผู&ทดสอบ หรือผู&ผลิตวัสดุอุปกรณ=รายใดเข&าไปในบริเวณ 

ที่ก"อสร&าง เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก"อสร&าง ผู&รับจ&างต&องให&ความสะดวกกับตัวแทนดังกล"าว 

5. การเสนอตัวอย,างวัสดุอุปกรณ2 

5.1 ผู#รับจ#างจะต#องเสนอตัวอย2างวัสดุอุปกรณ8ทั้งหมดตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ 

โดยผู&รับจ&างจะต&องจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส8งตัวอย8างวัสดุอุปกรณ=เพื่อการพิจารณาอนุมัติ 
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โดยจะต'องมีระยะเวลาล1วงหน'าเพียงพอต1อการพิจารณา ก1อนการสั่งซื้อและติดตั้งตามลําดับขั้นตอนในแผน 

ปฏิบัติงาน 

5.2 วัสดุอุปกรณ+ทั้งหมดจะต4องได4รับการอนุมัติจากผู4ควบคุมงานก=อนการติดตั้ง โดยเมื่อได4รับการอนุมัติแล4ว 

ผู#รับจ#างจะต#องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ8นั้นทันที เพื่อให#ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู#รับจ#างดําเนินการติดตั้งโดย 

มิได%รับการอนุมัติ ผู%รับจ%างจะต%องเปลี่ยนให%ใหม#ทันทีตามคําสั่งของผู3ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลา 

ก"อสร&างหรือคิดราคาเพิ่มมิได. วัสดุอุปกรณ6ที่ได.รับการอนุมัติแล.ว ยังไม@พ.นความรับผิดชอบของผู.รับจ.าง 

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ0นั้นไม4ได5คุณภาพ หรือการติดตั้งไม4เป@นไปตามมาตรฐานของผู5ผลิตหรือตามหลักวิชาช4าง 

ที่ดี 

5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ%ใดๆแล#ว ผู#รับจ#างจะต#องดําเนินการจัดซื้อโดยไม=ชักช#า โดยถ#าผู#ว=าจ#างขอด ู

ใบสั่งซื้อสินค.า ผู.รับจ.างจะต.องยินดีให.ตรวจสอบตลอดเวลา 

6. การขอเทียบเท+าวัสดุอุปกรณ3 

6.1 ผู#ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท5าวัสดุอุปกรณ;ภายใน 90 วัน หลังจากวันทําสัญญาจ.างเหมาก1อสร.าง 

6.2 ผู#ออกแบบสามารถยืนยันให#ใช#วัสดุอุปกรณ9ตามที่ระบุไว# หากผู&รับจ&างไม.มีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเท.า 

6.3 กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ2 1 ยี่ห%อ หรือมากกว-า และระบุว-าเทียบเท-า ผู%ควบคุมงานสามารถยืนยัน 

ให#ใช#วัสดุอุปกรณ'ตามที่ระบุไว2 การพิจารณาเทียบเท8าวัสดุอุปกรณ'จะกระทําต8อเมื่อไม8สามารถจัดหา 

วัสดุอุปกรณ+ตามที่ระบุไว5 ทั้งนี้จะต*องไม.ใช.เหตุผลที่เกิดจากการทํางานล.าช*าหรือการทํางานบกพร.อง 

ของผู&รับจ&าง เช.น การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ;ที่ได&รับอนุมัติแล&วล.าช&า เปDนต&น 

6.4 ผู#รับจ#างจะต#องส.งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ9 ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพ 

มาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู2ออกแบบต2องการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช2งานแล2ว 

ผู#ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป?นหลัก ให#ถือคําวินจิฉัย 

ของผู&ออกแบบเป,นข&อยุติ ผู&ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเทียบเท?าวัสดุอุปกรณBที่เห็นว?า มีคุณภาพดีกว?า 

และราคาสูงกว,าที่ระบุไว3ได3 

6.5 ผู#รับจ#างต#องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานต#องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเท=า 

6.6 ผู#รับจ#างไม,สามารถเรียกร#องค,าใช$จ&ายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท&า 

6.7 ผู#รับจ#างจะต#องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท;า ที่ต%องออกแบบใหม.หรือต%องขออนุญาตส.วนราชการ 

ที่เกี่ยวข)องใหม/ด)วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได) 
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01 – 7 การส%งมอบงาน 

Closeout Procedures 

 

1. การส%งมอบงาน 

1.1 การส%งมอบงานแต%ละงวด ให3เป6นไปตามการแบ%งงวดงานและงวดเงิน ตามที่ระบุในสัญญา 

ผู#ว%าจ#างมีสิทธิที่จะไม%จ%ายเงินงวดในเมื่อเห็นว%า 

1.1.1 ปริมาณงานและมูลค.างานไม.เป1นไปตามที่ระบุไว9ในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา 

1.1.2 คุณภาพของงานและฝ/มือการทํางาน ไม7ได9ตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาช7างที่ดี 

1.2 หลักฐานต)าง ๆ ที่ผู1รับจ1างจะต1องแนบมาพร1อมกับการส)งมอบงานแต)ละงวด 

1.2.1 หนังสือรับรองการตรวจสอบและอนุมัติงวดงานและงวดเงินจากผู9ควบคุมงาน 

1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงานและงวดเงินตามสัญญา พร/อมตารางสรุปเงินที่เบิกไปแล/ว 

เงินที่ขอเบิกงวดนี้ เงินที่คงเหลือ และงานเพิ่ม-ลด (ถ"ามี) 

1.2.3 รูปแบบ เช(น แปลน รูปด,าน รูปตัด และภาพถ(าย แสดงผลงานก(อสร,างของงวดนี้ให,ชัดเจน 

และเข&าใจได&ง-าย 

1.2.4 ผลการทดสอบต,างๆ ของงานงวดนี้ แผนปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามที่ผู0ควบคุมงานหรือผู0ว8าจ0างร0องขอ 

2. การส%งมอบงานงวดสุดท/าย 

2.1 ขั้นตอนการส+งมอบงานงวดสุดท3าย 

2.1.1 ผู#รับจ#างจะต#องแจ#งผู#ควบคุมงานเป5นลายลักษณ;อักษร เพื่อส@งมอบงานขั้นต#น (Substantial 

completion) อย#างน'อย 30 วันก%อนครบกําหนดวันแล0วเสร็จตามสัญญา 

2.1.2 ผู#ควบคุมงานจะทําบัญชีงานที่ต#องแล#วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบัญชี 

ดังกล&าวจนแล,วเสร็จครบถ,วน แล,วจึงออกหนังสือรับรองงานขั้นต,น        พร#อมการจัดทําบัญชี 

งานที่ต(องแก(ไข (List of defect work) แจ#งให#ผู#รับจ#างดําเนินการแก#ไข เพื่อส:งมอบงานขั้นสุดท.าย 

ให#แล#วเสร็จสมบูรณ0 (Final completion)   ซึ่งผู'รับจ'างจะต'องแก'ไขให'แล'วเสร็จภายในระยะเวลา 

ตามสัญญา 

2.1.3 เมื่อผู(ควบคุมงานได(ตรวจสอบงานขั้นสุดท(ายเรียบร(อยแล(ว จึงจะแจ(งให(ผู(วBาจ(างและผู(ออกแบบ ร"วมกัน 

ตรวจรับมอบงานงวดสุดท0ายต2อไป 

2.1.4 ผู#ว%าจ#างสงวนสิทธิในการไม%รับมอบงาน ในกรณีที่ผู#ควบคุมงานเห็นว%างานบางส%วน จะต#องมีการแก#ไข 

ให#แล#วเสร็จสมบูรณ0ภายในระยะเวลาตามสัญญา     และหากระยะเวลาดังกล.าวเกินจากสัญญาแล4ว 

ผู#รับจ#าง จะต$องเสียค,าปรับเนื่องจากงานก,อสร$างไม,แล$วเสร็จตามสัญญา 

2.2 การส%งมอบวัสดุอุปกรณ0และเอกสาร 

2.2.1 กุญแจทั้งหมดที่ใช1ในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พร&อม Master keys และ Grand master keys 

โดยผู&ว(าจ&างจะเป/นผู&กําหนดระบบ Master keys ให#เป&นลายลักษณ/อักษร ก2อนการสั่งซื้อ 
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การส%งมอบกุญแจ ให0จัดเก็บในตู0เหล็กที่ได0มาตรฐาน  และแยกเป(นชุดเป'นระบบที่ชัดเจนสะดวก 

ต"อการใช)งาน 

2.2.2 เอกสารคู)มือสําหรับการใช2งานและการดูแลรักษาอุปกรณ=หลักของระบบต)างๆ ของบริษัทผู2ผลิต  และ 

ติดตั้งตามที่ผู.ออกแบบกําหนด จํานวนระบบละ 3 ชุด  ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําเป2นรูปเล5มใส5แฟ;มปกแข็ง 

ที่ได&มาตรฐาน โดยแต0ละระบบจัดเรียงเป9นหมวด ตามตัวอย0างดังนี้  
หมวด 1 : การใช&งานของระบบ (System Operation) 

หมวด 2 : อุปกรณ'หลัก 

หมวด 3 : ท"อน้ํา, วาล$ว และอื่นๆ 

หมวด 4 : อุปกรณ'ประกอบอื่นๆ 

หมวด 5 : งานไฟฟ&าและเครื่องกลที่เกี่ยวข6อง 

2.2.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวิทยากรผู+ชํานาญงานของบริษัทผู+ผลิตอุปกรณ;หลักแต=ละระบบ มาอบรมและ 

แนะนํา ให#บุคลากรของผู#ว1าจ#างรับทราบเกี่ยวกับการใช#งาน การดูแลรักษา และอื่นๆ ตามระบุในคู1มือ 

ข"างต"น จนมีความเข"าใจสามารถปฏิบัติงานได" 

2.2.4 ผู#รับจ#างจะต#องส.งมอบเครื่องมือและชิ้นส.วนอะไหล.ที่มีมากับอุปกรณC   หรือตามระบุในสัญญา 

ให#ผู#ว'าจ#างทั้งหมด 

2.2.5 แบบก$อสร(างจริง (As-built drawing) จัดเป&นรูปเล+มแยกแต+ละระบบ ประกอบด4วย ต4นฉบับกระดาษไข 

จํานวน 1 ชุด   สําเนา (พิมพ$เขียว) จํานวน 5 ชุด   และข(อมูลของแบบดังกล,าวเป1นไฟล5คอมพิวเตอร5 

รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว*ในแผ/น CD จํานวน 1 ชุด แบบก'อสร+างจริงจะต+องมีมาตราส'วน 

และขนาดเท*ากับแบบคู*สัญญา แสดงระยะ การติดตั้ง วัสดุในผนัง พื้น หรือกลบฝ4งใต6ดิน ให6ถูกต6อง 

ตามที่ก(อสร,างจริง แสดงส(วนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม-ลดจากแบบคู*สัญญาอย*างชัดเจน 

2.2.6 หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู9ผลิต หรือผู9ติดตั้งสําหรับวัสดุอุปกรณ@ทุกชนิดตามสัญญา 

โดยระบุรายชื่อ ที่อยู0 และหมายเลขโทรศัพท:ที่ติดต0อได> และกําหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา 

2.2.7 รายการวัสดุอุปกรณ-ทุกชนิดที่ใช5ในงานก%อสร)างนี้  ระบุชื่อบริษัท  ที่อยู'  หมายเลขโทรศัพท.  และชื่อ 

ผู#ที่ติดต*อได# เพื่อสะดวกในการซ0อมบํารุงหรือสั่งซื้อเพิ่มเติม 

2.2.8 หากระบุไว*ในแบบหรือรายการประกอบแบบ    ให#ผู#รับจ#างจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ9งานตกแต<ง 

สถาป%ตยกรรม อุปกรณ.ซ0อมบํารุงงานระบบต0างๆ เพื่อสํารองในการซ0อมบํารุงรักษาอาคารในปริมาณที่ 

กําหนดตามสัญญา หรือตามความจําเป4น ผู7รับจ7างจะต7องส;งมอบพร7อมกับการส;งมอบงานงวดสุดท7าย 

2.3 การทดสอบระบบต+างๆ 

ในการทดสอบในระหว.าง หรือก.อนการรับมอบงาน ค.าใช5จ.ายต.างๆ เช.น ค.าน้ําที่ใช5ในการทดสอบ และล5าง 

ทําความสะอาดระบบท(อ ค(าไฟฟ,าที่ใช1ในการทดสอบการเดินเครื่องอุปกรณ<ต(างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ,า 

ค"าใช&จ"ายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงว"าการทํางานของระบบเป=นไปอย"างถูกต&องครบถ&วนตามสัญญา 

อยู$ในสภาพที่สามารถใช2งานได2ทันทีเมื่อรับมอบงาน ถือเป;นส$วนหนึ่งของการจัดหาน้ํา และไฟฟHาชั่วคราว 

โดยจะต'องทําการทดสอบการทํางานของระบบไฟฟ5าและเครื่องกลทั้งหมดพร'อมกันอยAางน'อย 24 ชั่วโมงเต็ม 
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เพื่อทดสอบความสามารถของระบบต3างๆทั้งหมดก)อนการรับมอบงาน ผู1รับจ1างเป5นผู1รับผิดชอบค)าใช1จ)าย 

ทั้งหมด 

2.4 การซ%อมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่ก'อสร+างที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการทํางาน ผู1รับจ1างจะต1อง 

ดําเนินการซ*อมแซมให0เสร็จเรียบร0อย ก*อนการส*งมอบงานงวดสุดท0าย 

2.5 การทําความสะอาดอาคารผู#รับจ#างจะต#องทําความสะอาดอาคารทุกส6วนให#เรียบร#อย โดยผู#ว6าจ#างสามารถ 

ใช#งานได#ทันทีหลังจากการรับมอบงานแล#ว ส"วนการทําความสะอาดบริเวณ ผู5รับจ5างจะต5องกลบเกลี่ยพื้นดิน 

ให#เรียบร#อย เศษวัสดุก2อสร#างต2างๆ และสิ่งปลูกสร#างชั่วคราวทั้งหมด จะต#องเก็บขนย#ายออกไปให#พ#นบริเวณ 

ภายใน 7 วัน นับตั้งแต)วันที่ผู/ว)าจ/าง รับมอบงานเรียบร/อยแล/ว 

3. การรับประกันผลงานก,อสร/าง 

3.1 ภายในระยะเวลา 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ผู:ควบคุมงานออกหนังสือรับรอง 

งานงวดสุดท)ายและผู&ว(าจ&างรับมอบงานเรียบร&อยแล&ว หากมีความชํารุดบกพร,องเกิดขึ้นแก,อาคารอันเนื่อง 

มาจากความผิดพลาด ไม-รอบคอบ หรือการละเลยของผู9รับจ9างในขณะที่ทําการก-อสร9าง ผู9รับจ%างจะต%อง  

ทําการซ'อมแซมให#อยู'ในสภาพเรียบร%อย หรือใช%งานได%ดีดังเดิมในทันทีที่ได)รับแจ)งจากผู)ว4าจ)าง โดยผู)รับจ)าง 

จะเรียกร(องค,าใช(จ,ายใดๆเพิ่มเติมไม,ได(ทั้งสิ้น 

3.2 ผู#ว%าจ#างสงวนสิทธิ์ ที่จะทําการว%าจ#างผู#อื่นมาดําเนินการซ+อมแซมหรือแก0ไขงานในส$วนที่บกพร%อง หากผู&รับจ&าง 

ไม#เข&ามาดําเนินการแก&ไขภายในเวลาที่เหมาะสม ค(าใช+จ(ายที่เกิดขึ้นผู#รับจ#างจะต#องรับผิดชอบทั้งหมด 

หรือผู'ว)าจ'างสามารถเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ําประกันผลงานได' 

3.3 ในวันที่ผู*ว+าจ*างจ+ายเงินงวดสุดท*าย ผู*รับจ*างจะต*องนําหนังสือค้ําประกันผลงานของธนาคารพาณิชย0 

มูลค%าร(อยละ 5 ของค%าก%อสร*างตามสัญญา ระยะเวลาค้ําประกัน 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา 

มาส$งมอบให$ผู$ว(าจ$างหรือตามระบุในสัญญา 
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หมวด 02 เงื่อนไขสภาพพื้นเดิม 

02 - 1  การสํารวจรังวัด 

Surveys 

 

1. การสํารวจพื้นที่ก/อสร1าง 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องดําเนินการตรวจสอบสํารวจพื้นที่จะทําการก;อสร#าง เพื่อให#รู#สภาพต;างๆ ของสถานที่ก;อสร#าง 

หรือบริเวณก+อสร-าง จะได-เป5นแนวทางในการพิจารณาทํางาน Site-work ต"างๆ เช"น ทางเข+า-ออก 

สภาพพื้นที่ที่จะก.อสร1าง สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารข1างเคียง เปAนต1น 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องทําการรังวัดสถานที่ก7อสร#าง วางผังอาคาร จัดทําระดับอ+างอิง ตรวจสอบแนวและระยะต5างๆ 

ตามแบบก'อสร+าง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินให+ถูกต+องตามโฉนดที่ดิน พร#อมจัดทํารายงานความถูกต#อง 

หรือความคลาดเคลื่อนต/างๆ  ที่แตกต'างไปจากแบบก'อสร1างเป3นลายลักษณ:อักษร ให&ผู&ควบคุมงานและ 

ผู#ออกแบบ พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ ก4อนดําเนินงานขั้นต4อไป 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดเตรียมอุปกรณ6 เครื่องมือ เครื่องใช# ที่ทันสมัย ช?างฝAมือดี และแรงงานที่เหมาะสมเพียงพอ 

โดยได%รับความเห็นชอบจากผู%ควบคุมงานก9อน เพื่อการปฏิบัติงานสํารวจรงัวัด วางผัง วางระดับ 

ตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก และระยะต4างๆ ของงานก4อสร7าง ด7วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

และได&ผลงานที่ถูกต&องแม4นยําตามมาตรฐานที่ดี ตั้งแต&เริ่มต,นงานก&อสร,างจนงานแล,วเสร็จสมบูรณ9 

รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ2างอิงต5างๆ ให2อยู5ในสภาพดีและถูกต2องตลอดระยะเวลาก)อสร,าง 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องทําการสํารวจอาคารข#างเคียงโดยรอบบริเวณก;อสร#าง โดยทําการถ;ายรูปสภาพป@จจุบัน 

ทั้งภายนอกและภายในของอาคารข2างเคียงทุกหลัง พร2อมทําบันทึกไว2เป?นหลักฐาน โดยมีพยาน 

ก"อนลงมือทําการก"อสร.าง 
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02 – 2   การรื้อถอน 

Demolition 

 

1 การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร3างเดิม 

ในทันทีที่ผู)รับจ)างได)รับมอบสถานที่ก6อสร)างจากผู)ว6าจ)าง หรือได)รับอนุมัติให)เข)าเริ่มทําการก6อสร)าง ในบริเวณสถานที ่

ก"อสร&างตามสัญญา ให&ผู&รับจ&างดําเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ต&นไม& และอื่นๆ ที่มีอยู"ในบริเวณนั้นทันที 

ตามระบุในแบบและสัญญา ซึ่งผู2รับจ2างต2องใช2ความระมัดระวังต<อสิ่งปลูกสร2างข2างเคียง ต2นไม2เดิม และระบบ 

สาธารณูปโภคเดิม เช0น ท0อประปา สายไฟฟ8าใต;ดิน เป<นต;น ไม0ให;กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร:างเดิม หากจําเป>นต:องรื้อถอนสิ่งปลูกสร/างข/างเคียง หรือตัดต/นไม/ 

หรือโยกย(ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ผู(รับจ(างจะต(องขออนุมัติจากผู(ควบคุมงานและผู(วBาจ(างกBอนดําเนินการ 

2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร6างเดิม 

ห"ามผู"รับจ"างใช"วิธีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร"างเดิม หรือต"นไม" โดยวิธีที่จะก-อให1เกิดอันตรายใดๆ หรือเป;นเหตุ 

ให#เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกล6าวแก6ผู#อยู6อาศัยข#างเคียง ผู#รับจ#างจะต#องดําเนินการขออนุญาต 

รื้อถอนอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข5องก7อน โดยถือเป;นภาระและเป;นค7าใช5จ7ายของผู5รับจ5างทั้งสิ้น ยกเว5นระบุไว5 

เป#นอย"างอื่นในแบบและสัญญา 

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ  

วัสดุสิ่งของที่ได.จากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร.างทั้งหมดให.ตกเปBนของผู.รับจ.าง ยกเว.นวัสดุสิ่งของที่ได.ระบุไว.เ 

ป"นพิเศษให+ส-งมอบแก-ผู+ว-าจ+างตามสัญญา ซึ่งผู+รับจ+างจะต+องทําการรื้อถอนด+วยความประณีต ไม#ให"วัสดุสิ่งของ 

ดังกล&าวเสียหาย และส&งมอบให4ผู4ว&าจ4างตามสถานที่ ที่ผู4ว&าจ4างกําหนดให4 

4. การขนย'ายและถมกลับ 

ผู#รับจ#างต#องขนย#ายวัสดุสิ่งของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจากบริเวณกAอสร#าง รวมถึงสAวนของอาคารที่อยูAใต#ดิน เชAน 

ฐานราก เสาเข็ม บ,อน้ํา สระน้ํา แท,นคอนกรีต รากต%นไม% และสิ่งกีดขวางงานก4อสร%างทั้งหลาย 

ทั้งที่อยู*บนดินและใต4ดิน พร#อมทั้งถมดินกลับให#เรียบร#อยตามระดับดินเดิม เพื่อสามารถดําเนินการก=อสร#างขั้นต=อไป 

โดยถือเป)นภาระและค2าใช5จ2ายของผู5รับจ5างทั้งสิ้นค2าใช5จ2ายในส2วนที่มองไม2เห็น และผู5รับจ5างไม2ได5เสนอค#าราคา 

เหมารวมไว(ในสัญญา ให(คิดเป2นงานเพิ่มตามความเป2นจริง หรือตามการพิจารณาอนุมัติของผู(ออกแบบ 

โดยผู&รับจ&างจะต&องมีภาพถ5ายหรือหลักฐานอื่นที่เชื่อถือได& และมีพยานจากฝCายผู&ว5าจ&าง  หรือผู&ควบคุมงานตรวจสอบ 

ดูแลอยู'ตลอดเวลา 
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หมวด 03 งานก%อและวัสดุก%อ 

03 –1 ผนังคอนกรีตบล-อค 

CONCRETE UNIT MASONRY 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ5ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝ@มือและความชํานาญ มีระบบควบคุม 

คุณภาพ ในการก+อสร.างงานผนังก+ออิฐ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู(ควบคุมงานเป2นผู(รับรองผลการทดสอบ 

หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได7ของผู7ผลิต ตามความเห็นชอบของผู7ควบคุมงาน 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/างอิฐที่ใช#ตามระบุในแบบ ไม/น#อยกว/า 2 ก"อน พร"อมรายละเอียด 

ของคอนกรีตบล็อคและปูนก(อ ไห,ผู,ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ  

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําแผงตัวอย3างผนังก3อคอนกรีตบล็อคให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการและฝ=มือการก?อ 

1.5 ผนังก&อคอนกรีตบล็อคทั้งหมด หากไม+ระบุความสูงไว4ในแบบ ให#ก%อชนท#องคานหรือท#องพื้น หรือชนใต(หลังคา 

เพื่อป'องกันเสียงระหว3างห5องและเสียงเหนือฝ'าเพดาน เช3น ห5องเครื่อง ห5องน้ํา และช3องท3อต3างๆ 

2. วัสดุ 

2.1 คอนกรีตมวลเบาหรือคอนกรีตบล็อคที่ใช&สําหรับงานผนังทั่วไปหรือตามระบุในแบบ ให4ใช4คอนกรีตมวลเบา 

ขนาด200x600x75 มิลลิเมตรตามมาตรฐาน มอก. 1505-2541  หรือ คอนกรีตบล็อคขนาด 190x390x70 

มิลลิเมตร ตามมาตรฐาน มอก. 58-2533  ของ Q-CON หรือ  ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือ เทียบเท&า 

ผนังคอนกรีตบล็อคโชว1แนวสําหรับผนังรั้ว หรือตามระบุในแบบ ให=ใช=คอนกรีตบล็อคขนาด 190x390x70 

มิลลิเมตร ชนิดผิวเรียบของ ECOBLOCK หรือ TANBRICK หรือเทียบเท*า ผนังคอนกรีตบล็อคระบายอากาศ 

ตามระบุในแบบ ให,ใช,สกรีนบล็อคแบบกันฝน ลิ้นคู: ขนาด 190x390x70 มิลลิเมตร  

2.2 ปูนก%อ  

2.2.1 ปูนก%อให)ใช)ปูนก%อสําเร็จรูป  ของเสือ(มอร$ตาร$)หรือดอกบัว  หรือเทียบเท*า 

2.2.2 น้ํา จะต(องใช(น้ําสะอาดปราศจากน้ํามัน กรด ด$าง เกลือ และพฤกษชาติต$างๆ ในกรณีที่น้ํา 

บริเวณก(อสร+างมีคุณภาพไม(ดีพอ ผู+รับจ+างจะต+องจัดหาน้ําจากที่อื่นมาใช+ 

2.2.3 ส"วนผสมของปูนก"อ ให/ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู/ผลิตปูนก"อ โดยได/รับอนุมัติจากผู/ควบคุมงาน 

2.3 เสาเอ็น คานทับหลัง เป/นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูนผงที่ใช.ผสมต.องเป4นปูนปอร6ตแลนด6 ส"วนผสมที่เป,นหิน 

ให#ใช#หินเกล็ดได# 

 

3. วิธีการก(อวิธีการก(อผนังคอนกรีตมวลเบา  

3.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะก4อผนังคอนกรีตมวลเบา ตีเส;นแนวก4อให;ถูกต;องตามแบบ รดน้ําที่สันก;อนคอนกรีต 

มวลเบา เพื่อทําความสะอาด 
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3.2 เริ่มก'อโดยการใช&ปูนทรายช,วยปรับระดับพื้น ให#ได#แนวระนาบเดียวกัน รอปูนทรายแข็งตัว ก"อบล็อคก'อนแรก 

ลงไปบนปูนทรายโดยใช&ปูนก+อมวลเบา ใช#ค#อนยางและระดับน้ําช3วยในการเช็คแนวระดับแนวดิ่ง 

3.3 เริ่มก'อก)อนที่ 2 โดยป1ายปูนก'อบริเวณด)านข)างของบล็อคก)อนแรกด)วยเกรียงก'อ ความหนาของปูนก-อประมาณ 

3 มิลลิเมตร แล(ววางบล็อคก(อนที่ 2 ลงไปให(ชิดกับก(อนแรก ใช(ค(อนยางเคาะให(ชิดกัน ตรวจเช็คแนวระดับ 

แนวดิ่งด(วยระดับน้ํา ทําเช4นนี้ไปจนก4อชั้นแรกเสร็จ 

3.4 บล็อคชั้นที่ 2 ให/ก1อด/วยวิธีสลับแนวและสลับแนวในทุกชั้นขึ้นไป โดยให/แนวเหลื่อมกันครึ่งก#อน หรืออย*างน#อย 

100 มิลลิเมตร ก(อให,ได,แนวระดับแนวดิ่ง โดยการถ(ายระดับน้ําขึงเอ็นและใช,ลูกดิ่งอย(างน,อยทุกความสูง 400 

มิลลิเมตร ป(ายปูนก%อที่ด+านข+างของก+อนแถวนั้นและด%านบนของก%อนแถวล/าง ด%วยเกรียงก/อ ปูนก/อจะต%อง 

ไม#หกล'นออกด'านข'าง และจะต'องป3ายปูนก#อให$เต็มต)อเนื่องตลอดแนว ก)อโดยไม)มีโพรง 

3.5 ปลายก&อนที่ก,อชนเสาโครงสร&างหรือเสาเอ็นจะต&องยึดด&วยปูนก,อและเสริมด&วยด&วยแผ,นเหล็ก METAL STRAP 

ยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร เข.ากับเสาด.วยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น ของก.อนบล็อค  

3.6 จะต$องมีเสาเอ็น หรือคานทับหลัง ขนาดกว"างเท'าบล็อคและหนา 150 มิลลิเมตร โดยใช"เหล็กเสริม 2 เส"น Dia. 

6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ2 Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 200 มิลลิเมตร ทุกความยาวผนัง 2.40 เมตร 

และทุกความสูงของผนัง 2.00 เมตร ทุกมุมผนัง ทุกปลายผนังหยุดลอย และโดยรอบวงกบประตู-

หน#าต&างทุกช&อง 

3.7 ผู#รับจ#างจะต#องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว)ในผนัง สําหรับงานเดินท7อของระบบต7างๆ   ตามระบุในแบบ 

ของงานระบบนั้น เช-น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ-า, ปรับอากาศเป#นต&น การติดตั้งต&องทํา 

ด"วยความประณีตและมั่งคงแข็งแรง ไม-มีช-องว-างของผนังก-อคอนกรีตบล็อคโดยรอบ Sleeve ดังกล$าว 

โดยอุดแต(งด*วยปูนทรายให*เรียบร*อย 

3.8 การก$อผนังชนท,องคาน ค.ส.ล. ต,องเว,นช$องไว,ประมาณ 15 มิลลิเมตร แล,วอุดด,วยปูนทรายตลอดแนว 

และจะต&องยึดเสริมด&วยแผ3นเหล็ก Metal Strap ที่ท$องคานทุกระยะไม1เกิน 1.20 เมตร ผนังที่สูง 

ไม#ชนท'องคานหรือพื้น (ก#อลอย) จะต'องทําทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดแนวผนัง 

3.9 การก$อผนังที่ชนโครงสร1างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ$นตัว เช$น พื้น Post-tension, พื้นสําเร็จรูป หรือโครงสร3างเหล็ก 

จะต$องเว$นช+องว+างด$านบนไว$ประมาณ 25 มิลลิเมตร แล$วเสริมด$วยโฟมหนา 25 มิลลิเมตร กว$างเท+าบล็อค 

สอดไว&ด&านบนตลอดแนวผนัง 

3.10 การฝ%งท(อสายไฟหรือท(อน้ําขนาดเล็กไม(เกิน 1 ใน 3 ของความกว=างบล็อค ให=ฝ%งไว=ในผนังก(อ 

คอนกรีตมวลเบาได0 โดยใช0เหล็กเซาะร9องขุดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟBา เปDนร9องลึก 2 แนว 

แล#วสกัดบล็อคส-วนที่จะฝ5งท-อออก อุดด#วยปูนทรายให#แน-นเต็ม แล#วปBดทับด#วยตะแกรงลวดกว'าง 200 

มิลลิเมตร ต'อ 1 ท'อ ตลอดแนวก'อนทําการฉาบปูน 

3.11 กรณีที่ทําการติดตั้งท/อร1อยสายไฟ หรือท/อน1ำ หรือท&อน้ํายาแอร-หุ/มฉนวนขนาดใหญ&ไม&เกิน 2 ใน 3 

ของความกว)างบล็อค ให)ติดตั้งท5อไว)ก5อน แล)วก5อบล็อคห5างจากแนวท5อประมาณ 50 มิลลิเมตร 

เทคอนกรีตหรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท+อโดยรอบให1ได1ความหนาเท+ากัน โดยท+ออยู+กลางเสาเอ็น แล1วป=ดทับด1วย  

ตะแกรงลวด ขนาดกว-างไม0น-อยกว0า 300 มิลลิเมตร ตลอดแนวท0อทั้ง 2 ข-าง ก0อนทําการฉาบปูน 
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3.2 การก$อคอนกรีตบล็อค 

3.2.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะก4อผนัง ตีเส%นแนวก*อให%ถูกต%องตามแบบ ทําความสะอาดก"อนคอนกรีตบล*อค 

3.2.2 เริ่มก'อโดยใช#ปูนก(อ ก(อไปตามแนวที่จะก(อผนังแล#ววางคอนกรีตบล็อคแถวแรกบนปูน ก"อให&ได& 

แนวระดับ และแนวดิ่ง และก+อแถวต+อไป 

3.2.3 ที่มุมผนังก+อคอนกรีตบล็อคหรือผนังก*อคอนกรีตมวลเบาที่หยุดลอยๆ โดยไม&ติดเสา ค.ส.ล. 

ไม#ชนท'องคาน หรือพื้น หรือตรงที่ผนังก0ออิฐติดกับวงกบประตู-หน#าต&าง จะต#องมีเสาเอ็นและคาน 

ทับหลัง เสาเอ็นและคานทับหลังต1องไม4เล็กกว4า 0.15 เมตร และมีความกว-าง 

เท#ากับแผ#นคอนกรีตบล็อค เสริมด'วยเหล็ก 2 เส#น Dia. 6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลกูโซ$ Dia. 6 

มิลลิเมตร ทุกระยะ 0.20 เมตร เหล็กเสริมเสาเอ็น และคานทับหลังจะต6องฝ8งลึกลงในพื้น หรือคาน 

หรือเสา  ค.ส.ล. ทั้งสองด(าน หรือต/อเชื่อมกับเหล็กที่เสียบเตรียมเอาไว( 

3.2.4 ผนังก&อคอนกรีตบล็อคทุกความยาวไม*เกิน 2.50 เมตร จะต'องมีเสาเอ็น และทุกความสูงไม8เกิน 2.00 

เมตร จะต'องมีคานทับหลัง 

3.2.5 ผู#รับจ#างจะต#องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว)ในผนังก0อคอนกรีตบล็อค สําหรับงานเดินท.อของระบบต.างๆ 

ตามระบุในแบบของงานระบบนั้น เช2น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ#า, ปรับอากาศ เป*นต-น 

การติดตั้งต*องทําด*วยความประณีตและมั่นคงแข็งแรง ไม=มีช=องว=างของผนังโดยรอบ Sleeve ดังกล&าว 

โดยอุดแต(งด*วยปูนก(อให*เรียบร*อย 

3.2.6 ผู#รับจ#างจะต#องเสียบเหล็ก Dia. 6 มิลลิเมตร ขณะเทคอนกรีตโครงสร3างสําหรับงานผนังก:ออิฐ เช:น 

ข"างเสาที่จะก-ออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไม0เกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะต$องงอขอ 

ส"วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไม"น5อยกว"า 0.30 เมตร หรือจะใช,วิธีติดตั้งด,วย Expansion Bolts 

ในภายหลัง ซึ่งจะต0องได0รับการอนุมัติจากผู0ควบคุมงานก>อน 

3.2.7 การก$อคอนกรีตบล็อค จะต$องได$แนวระดับและแนวดิ่ง โดยการถ/ายระดับน้ําขึงเอ็นและใช<ลูกดิ่ง 

อย#างน'อยทุกความสูง 0.50 เมตร การก'ออิฐแต'ละครั้งจะต3องมีความสูงไม'เกินกว'า 1.00 เมตร 

และจะต&องทิ้งไว&อย/างน&อย 3 ชั่วโมง จึงก+อเสริมต+อไปได5อีก 1.00 เมตร แล'วทําคานทับหลัง 

3.2.8 ระยะของปูนก+อจะต.องหนาไม+น.อยกว"า 10 มิลลิเมตร สําหรับคอนกรีตบล/อค ปูนก%อจะต*องเต็มหน*า 

แผ#นคอนกรีตบล็อค และแต%งแนวให+เรียบ   

3.2.9 การก$อคอนกรีตบล็อคชนท$องคาน ค.ส.ล. จะต$องก(อเว"นไว"ไม&น"อยกว&า 0.15 เมตร ตลอดแนว 

ทิ้งไว'อย*างน'อย 24 ชั่วโมง จึงทําการก/อเสริมชนท5องคาน โดยการก/อตามเฉียงได5  

3.2.10 การก$อคอนกรีตบล็อคชนโครงสร(างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ3นตัว เช3น พื้น Post-tension 

พื้นสําเร็จรูปหรือโครงสร3างเหล็ก จะต3องเว3นด3านบนไว3ประมาณ 25 มิลลิเมตร แล(วเสริมด(วยโฟมหนา 1 

นิ้ว กว&างเท+ากับแผ+นคอนกรีตบล็อค สอดไว&ด&านบนตลอดแนวผนัง 

3.2.11 การฝ%งท(อสายไฟหรือท(อน้ําขนาดเล็กไม(เกิน 1 ใน 3 ของความกว)างคอนกรีตบล็อค ให#ฝ%งไว#ในผนังได# 

โดยใช&เครื่องตัดไฟฟ2า เป5นร7องลึก 2 แนว แล%วสกัดอิฐส-วนที่จะฝ4งท-อออก อุดด%วยปูนก-อให%แน-นเต็ม 

แล#วป&ดทับด#วยตะแกรงลวดกว#าง 0.20 เมตร ตลอดแนวท,อ ก,อนทําการฉาบปูน 
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3.2.12 กรณีที่ทําการติดตั้งท/อร1อยสายไฟ หรือท/อน้ํา หรือท&อน้ํายาแอร-หุ/มฉนวนขนาดใหญ&ไม&เกิน 2 ใน 3 

ของความกว)างคอนกรีตบล็อคให#ติดตั้งท+อไว#ก+อน แล#วก+อคอนกรีตบล็อคห"างจากแนวท"อประมาณ 50 

มิลลิเมตร เทคอนกรีตหรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท)อโดยรอบให0ได0ความหนาเท)ากัน โดยท)ออยู)กลาง 

เสาเอ็น  แล)วป,ดทับด)วยตะแกรงลวด ขนาดกว)างไม:น)อยกว:า 0.30 เมตร  

4. การทําความสะอาด 

เศษปูน เศษคอนกรีตบล/อก เศษคอนกรีตมวลเบา ทุกแห&งจะต+องเก็บและทําความสะอาดให+เรียบร+อย 

ก"อนที่ปูนก"อจะแห.งกรังจนทําความสะอาดยาก การตกแต"งร"องหรือยาแนวร"องผนังก"ออิฐจะต.องประณีตและสวยงาม 

ผู#รับจ#างจะต#องรักษาผนังก0อให#สะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก7อสร#าง 
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หมวด 04 งานโลหะ 

04 -1 งานเหล็กและโครงสร&างเหล็ก 

Steel Work  and Structural Steel Framing 

 

1. ขอบเขตของาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ/ที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝ:มือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ  

ในการก&อสร)างงานโครงสร)างเหล็กและงานโลหะ ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 งานโลหะที่ระบุในแบบสถาป3ตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟ=า สุขาภิบาล ภูมิสถาป3ตยกรรม 

และงานตกแต)งภายใน จะต.องมีคุณสมบัติสอดคล.องตามหมวดนี้ สําหรับงานโครงสร.างเหล็กให.ยึดถือตามระบ ุ

ในหมวดงานโครงสร-างเป0นหลัก หากไม5ระบุให-ยึดตามหมวดนี้ 

1.3 งานโครงสร(างเหล็ก ให(รวมถึงการจดัหาโรงงานที่ได,มาตรฐาน และได,รับการอนุมัติจากผู,ควบคุมงาน 

1.4 การกองหรือเก็บวัสดุจะต3องกระทําด3วยความระมัดระวังและเอาใจใส<ต<อการป>องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น 

1.5 การประกอบและติดตั้งโครงสร3างเหล็ก เพื่อให3ได3ตามที่ระบุในแบบ จะต3องมีการเผื่อความโกDงของ 

โครงสร&างนั้นๆ ด$วยกรรมวิธีหรือการคํานวณของผู$รับจ$างเอง และภายในการควบคุมดูแลของผู$เชี่ยวชาญ 

ของผู&รับจ&าง 

1.6 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/างเหล็ก โลหะ และวัสดุประกอบอื่นๆ พร#อมทั้งข#อมูลทางเทคนิคและผลทดสอบ  

จากสถาบันที่กําหนดไว1 ให1ผู1ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก?อนการสั่งซื้อ 

1.7 ผู#ควบคุมงานอาจจัดส1งตัวอย1างเหล็กรูปพรรณที่ส1งเข#าหน1วยงานก1อสร#างแล#ว ไปทดสอบที่สถาบันที่กําหนด 

ไว#เพื่อเป'นการตรวจสอบ โดยถือเป'นภาระและค:าใช=จ:ายของผู=รับจ=าง 

1.8 ผู#รับจ#างจะต#องจัดให#มีการตรวจสอบคุณภาพงาน พร#อมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังว,า 

งานก%อสร)างโครงสร#างเหล็กไม-มั่นคงแข็งแรง หรือมีข+อบกพร/อง โดยจะต+องจัดหาทีมงานหรือที่ปรึกษา 

ที่มีประสบการณ-เป/นที่ยอมรับของผู8ว:าจ8าง 

1.9 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได3รับการอนุมัติจากผู3ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคAของผู3ออกแบบ 

 

2. แบบขยาย 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําแบบขยาย และแบบ Shop Drawings ของเหล็กโครงสร-างรูปพรรณทั้งหมด โดยละเอียด 

ให#ผู#ควบคุมงานตรวจเสียก6อน จึงทําการก)อสร,างงานเหล็กโครงสร,างรูปพรรณได, 

 

3. วัสดุ 

2.1 เหล็กรูปตัวซี เป.นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538 

2.2 เหล็กกลมกลวง เป'นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ชนิดท6อเหล็กผสมคาร<บอน ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-

2533 HS41 
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2.3 เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผ+ากลวง เป1นเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 

HS41 

2.4 เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ํา, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H เป#นเหล็กรูปพรรณผลิตร0อน ผลิตตามมาตรฐาน 

มอก. 1227-2539  SM400        แรงดึงสุดยอด ไม#น%อยกว#า 41  กก./ตร.มม.  

                                   แรงดึงจุดยืด ไม#น%อยกว#า 24  กก./ตร.มม.  

              ความยืด  ไม#น%อยกว#า ร"อยละ 23  

2.5 เหล็กแผ(นเรียบ, เหล็กแผ(นลาย เป-นเหล็กแผ(นผลิตร1อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 

2.6 เหล็กไร(สนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) สําหรับงานราวบันไดหรือราวระเบียง ขนาดตามที่ระบุในแบบ 

ให#ใช#สเแตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเชื่อม ให0ใช0เกรดเดียวกัน 

2.7 ลวดตาข$าย หากไม$ระบุขนาดในแบบ ให2ใช2ลวดตาข$ายถักสําเร็จรูปชุบสังกะสีตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1-1/2x1-

1/2 นิ้ว ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร หรือตามวัตถุประสงค4ของผู8ออกแบบ เชื่อมติดกับโครงเหล็กกลมกลวง Dia. 

50 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบุในแบบ 

2.8 ตะแกรงเหล็กฉีก หากไม0ระบุในแบบ ให5เป7นไปตามมาตรฐาน JIS G3351 หรือ  JIS A5505 ระบุในแบบ 

หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ 

2.9 สีป$องกันสนิม ให.ใช.สีรองพื้นเหล็ก Red lead primer หรือสีรองพื้นเหล็กชุบสังกะสี Zinc chromate 

หรือตามระบุในหมวดงานทาสี  

 

4. การกองเก็บวัสดุ 

 การเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล6ว และยังไม)ได+ประกอบ จะต$องเก็บไว$บนยกพื้นเหนือพื้นดินจะต$อง 

รักษาเหล็กให+ปราศจากฝุ1น ไขมัน  หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ  และต%องระวังรักษาอย/าให%เหล็กเป5นสนิม 

 

5. การต%อ 

 3.1 วิธีการตัดต+องใช+เครื่องกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใช+ความร+อน การทําให+เหล็ก 

เย็นตัวจะต*องปล/อยเหล็กเย็นตัวลงตามธรรมชาติ หรือใช*น้ํายาพิเศษเพื่อป@องกันมิให*เหล็ก บริเวณที่ถูก 

ความร&อน เสียคุณภาพและเสียรูป 

3.2 การต%อเหล็ก ให#ใช#วิธีการเชื่อมด#วยลวดไฟฟ6า หรือก7าซ หรือสลักเกลียว ตามที่ระบุในแบบ 

หรือที่ได*อนุมัติจากผู*ควบคุมงาน 

3.3 การต%อเหล็กความยาวที่ยอมให3คลาดเคลื่อนได3 วัดโดยเทปเหล็กไม%เกิน 2 มิลลิเมตร 

3.4 การเชื่อมเหล็กต.องกระทําด.วยความระมัดระวัง ช8างเชื่อมมีประสบการณ>ในวชิาชีพ ปฏิบัติถูกต.องตาม 

มาตรฐานวิชาช*าง และวิธีการเชื่อมสอดคล9องกับมาตรฐาน AWS 

3.5 การต%อเหล็กด,วยสลักเกลียว ขนาดของรูเจาะต,องเหมาะสม ระยะขอบ ต,องได,ตามมาตรฐาน AISC  

 

6. รูและช'องเป,ด 
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การเจาะหรือตัด หรือกดทะลุให,เป/นรู ต"องกระทําตั้งฉากกับผิวของเหล็ก และห%ามขยายรูด(วยความร(อนเป/น  

อันขาด รูจะต&องเรียบร&อยปราศจากรอยขาด หรือแหว'ง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน5อยอันเกิดจาก 

การเจาะด(วยสว,าน ให#ขจัดออกให#หมดด#วยเครื่องมือโดยลบมุม 2 มม. ช"องเป'ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว 

จะต$องเสริมแหวนเหล็ก ซึ่งมีความหนาไม-น.อยกว-าความหนาขององค3อาคารที่เสริมนั้น รูหรือช'องเป+ดภายใน 

ของแหวน จะต$องเท)ากับช)องเป0ดขององค4อาคารที่เสริมนั้น 

 

7. การประกอบและการยกติดตั้ง 

ก. แบบขยาย ก"อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกขั้น ผู#รับเหมาจะต#องส1งแบบขยาย  

ต"อผู&ควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบ  

1. จะต$องจัดทําแบบที่สมบูรณ5 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต;อประกอบ และการติดตั้ง    

รูสลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยต(อที่จะกระทําในโรงงาน 

2. สัญลักษณ(ต*าง ๆ ที่ใช&จะต&องเป.นไปตามมาตรฐานสากล 

3. จะต$องมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสด ุและวิธีการยกติดตั้งตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว 

 

ข. การประกอบและยกติดตั้ง 

1. ให#พยายามประกอบที่โรงงานให#มากที่สุด เท#าที่จะทําได, 

2. การตัดเฉือน ตัดด$วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต"องกระทําอย,างละเอียดประณีต 

3. องค$อาคารที่วางทาบกัน จะต$องวางให$แนบสนิทเต็มหน$า 

4. การติดตัวเสริมกําลัง และองค'อาคารยึดโยง ให#กระทําอย,างประณีต สําหรับตัวเสริมกําลัง 

ติดแบบอัดแน)น ต"องอัดให"สนิทจริง ๆ 

5. รายละเอียดให,เป.นไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ วิศวกรรมสถาน 

แห#งประเทศไทย ที่ 1003-18 ทุกประการ 

6. ห"ามใช"วิธีเจาะรูด"วยไฟ จะต$องแก$แนวต+าง ๆ ให#ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว,ไม.ถูกต,อง    

จะต$องอุดให$เต็มด$วยวิธีเชื่อม และเจาะรูใหม,ให-ถูกตําแหน,ง  

7. การเชื่อม 

1) ให#เป&นไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเชื่อมในงานก2อสร3างอาคาร 

2) ผิวหน&าที่จะทําการเชื่อม จะต$องสะอาดปราศจากสะเก็ดร0อนตะกรันสนิม ไขมัน สี 

และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ที่จะทําให*เกิดผลเสียต4อการเชื่อมได* 

3) ในระหว'างการเชื่อม จะต$องยึดชิ้นส/วนที่จะเชื่อมติดกันให$แน/น เพื่อให(ผิวแนบสนิท 

สามารถทาสีอุดได,โดยง0าย 

4) หากสามารถปฏิบัติได0 ให#พยายามเชื่อมในตําแหน1งราบ 

5) ให#วางลําดับการเชื่อมให#ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวในระหว;างกระบวนการเชื่อม 

6) ในการเชื่อมแบบชนจะต1องเชื่อมในลักษณะที่จะให1ได1การ Penetration โดยสมบูรณ* 

โดยมิให(มีกระเปาะตรงกันขังอยู7 ในกรณีนี้อาจใช,วิธีลบมุมตามขอบหรือ Backing 

Plates ก็ได% 

7) ชิ้นส&วนที่จะต&อเชื่อมแบบทาบ จะต$องวางให$ชิดกันที่สุดเท7าที่จะมากได$ และไม&ว&า 

กรณีใด จะต$องห(างกันไม(เกิน 6 มม. 
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8) ช"างเชื่อม จะต$องใช$ช)างเชื่อมที่มีความชํานาญเท)านั้น และเพื่อเป*นการพิสูจน3
 ถึงความสามารถ จะมีการทดสอบความชํานาญของช5างเชื่อมทุก ๆ คน 

 

8. งานสลักเกลียว 

ก. การตอกสลักเกลียว จะต$องกระทําด$วยความประณีต โดยไม&ทําให,เกลียวเสียหาย 

ข. ต"องแน'ใจว'า ผิวรอยต(อเรียบและผิวที่รองรับ จะต$องสัมผัสกันเต็มหน$าก1อนจะทําการขันเกลียว 

ค. ขันรอยต(อสลักเกลียวทุกแห(งให5แน(น  โดยใช&กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 

ง. เมื่อขันสลักเกลียวแน0นแล1ว  ให#ทุบปลายเกลียวเพื่อมิให#แป6นสลักเกลียวคลายตัว 

 

9. การต%อและประกอบในสนาม 

ก. ให#ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตั้งโดยเคร4งครัด 

ข. ค"าผิดพลาดที่ยอมให1 ให#ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

ค. จะต$องทํานั่งร$านค้ํายัน ยึดโยง ฯลฯ ให#เพียงพอ เพื่อยึดโครงสร.างให.แน4นหนา อยู$ในแนวและตําแหน$ง 

ที่ต%องการ เพื่อความปลอดภัยต1อผู4ปฏิบัติงาน จนกว%างานประกอบเสร็จเรียบร2อย และแข็งแรงดีแล*ว 

ง. ให#ใช#หมุดสําหรับยึดชิ้นส3วนต3าง ๆ เข#าหากัน โดยให&ใช&ในกรณีที่เหล็ก (โลหะ) เกิดการบิดเบี้ยว 

ชํารุดเท)านั้น 

จ. ห"ามใช"วิธีตัดด"วยแก1สเป5นอันขาด นอกจากจะได)รับอนุมัติจากผู)ควบคุมงาน 

ฉ. สลักเกลียวยึดและสมอ ให#ตั้งโดยใช#แบบนําเท3านั้น 

ช. แผ#นรองรับ 

1. ให#ตามที่กําหนดในแบบขยาย 

2. ให#รองรับและปรับแนวด#วยลิ่มเหล็ก 

3. หลังจากได*ยกติดตั้งเสร็จเรียบร*อยแล*ว ให#อัดมอร)ต#าชนิดที่ไม3หดตัว และใช&ผงเหล็กเป.น 

มวลรวมใต'แผ*นรองรับให'แน*น แล#วติดขอบลิ่มให)เสมอกับขอบแผ1นรองรับ โดยทิ้งส)วนที่ 

เหลือไว(ในที่ 

 

10. การป%องกันเหล็กมิให1ผุกร4อน 

ก. เกณฑ%กําหนดทั่วไป งานนี้หมายถึงการทาสี และการป(องกันการผุกร/อนของงานเหล็กให5ตรง 

ตามกําหนด และแบบ และให&เป)นไปตามข&อกําหนดของสัญญานี้ทุกประการ  

ข. ผิวที่จะทาสี 

1. การทําความสะอาด 

1) ก"อนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเว%นผิวที่อาบโลหะ จะต$องขัดผิวให$สะอาด 

โดยใช&เครื่องมือขัด เช#น จานคาร&บอรันดัม หรือเครื่องมือชนิดอื่น 

ที่เหมาะสมจากนั้นให0ขัดด0วยแปรงลวดเหล็กและกระดาษทราย เพื่อขจัดเศษโลหะ 

ที่หลุดออกให+หมด และต%องพยายามหลีกเลี่ยงการใช%เครื่องขัดด+วยลวด เป#นระยะ 

เวลานาน เพราะอาจทําให,เนื้อโลหะไหม,ได, 
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2) สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได;รับความกระทบกระเทือนจากการเชื่อมจะต;องเตรี

ยมผิวสําหรับทาสีใหม0 เช#นเดียวกับผิวทั่วไป ตามวิธีในขั้นต-น 

ค) ทันทีก&อนทีจะทาสีครั้งต&อไป 

ให#ทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว#ก"อนหรือผิวที่ฉาบไว2จะต2องขจัดสีที่ร"อนหลุดและสนิม

ออกให%หมด และจะต&องทําความ สะอาดพื้นที่ส-วนที่ถูกน้ํามัน และไขมันต*าง ๆ 

แล#วปล&อยให#แห#งสนิทก&อนจะทาสีทับ 

2. สีรองพื้น หากมิได(ระบุเป/นอย3างอื่น งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให4ชุบสีรองพื้นด4วย สีกันสนิม 

จํานวน 2 ชั้น ตามรายละเอียดหมวดทาสี ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณ ฝ"งในคอนกรีต 

ไม#ต%องทาสีทั้งหมด แต#จะต&องขัดผิวให&สะอาดก#อนเทคอนกรีต 

11.   การป%องกันไฟงานโครงสร/างเหล็ก 

 งานโครงสร(างเหล็กที่ต(องปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการป<องกันไฟ ให(ใช(สีทาหรือพBนกันไฟตาม มาตรฐาน      

ASTM E119  โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟได3ไม4น3อยกว4า 3 ชั่วโมง จากสถาบันที่เชื่อถือได6 
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04 – 2 งานหลังคาโลหะ ผนังโลหะ และผนังเกล็ดระบายอากาศโลหะ 

Metal Roof, Metal Wall, Panels and Louvre Blade 

 

 

1. ความต&องการทั่วไป (General) 

 1.1 ขอบเขตของงาน 

 หลังคาโลหะ (Metal Roof)      ที่ระบุในแบบก,อสร/าง  ผู#รับจ#างจะต#องจัดเตรียมเขียนแบบ    ประกอบการติดตั้ง 

(Shop Drawing) แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (Installtion) การยึด (Fixed)การป%องกันการรั่วซึมของน้ํา 

(Waterlight)  ความคาดเคลื่อน (Tolerance) และ แสดงระยะต)าง ๆ โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบ 

และตรวจสอบจากผุ/ออกแบบ ก"อนการติดตั้ง และหลังการติดตั้งจะต2องทําการทดสอบดูการป"องกันการรั่วซึม 

ของน้ํา ที่อาจจะ เกิดขึ้นจากการยืดหดตัวของวัสดุ 

 

1.2 ตัวอย&างวัสดุ 

ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุที่ใช#แต8ละชนิด รวมถึงรายละเอยีดประกอบตัวอย,าง แสดงถึงคุณภาพของวัสดุ สี ขนาด 

และวิธีการติดตั้ง ส1งให4ผู4ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก1อนดําเนินการไปใช4งาน 

1.2.1 Shop Drawing แสดงถึง การยึดเกาะแสดงการระบายน้ํา รวมถึงระบบ Flashing 

ป"องกันการรั่วซึมของน้ํา 

1.2.2 รายการคํานวณแสดงถึงการคํานวณรับน้ําฝนของรูปลอนที่ทําหลังคา 

1.2.3 รายการคํานวณ หรือผลการทดสอบแสดงถึงการรับแรงลม 

1.2.4 หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้งเป>นเวลาอย?างน@อย 1 ปA 

 

2. ผลิตภัณฑ) (Product) 

 2.1  ให#ใช#ผลิตภัณฑ- ของ BlueScope หรือเทียบเท*า 

  2.1.1 สําหรับหลังคาเหล็ก และผนังเหล็กทั่วไปให4ใช" รุ%น จั๊มโบ'ชัตเตอร- ลอนคลิปล3อค 700  Zincalume  

   /AZ150-G 550 / ความหนารวม Zincalume 0.47 mm. หรือเทียบเท&า  

  

  2.1.2 สําหรับเกล็ดโลหะสําเร็จรูปหรืออลูมิเนียมสําเร็จรูป ตามระบุในแบบ เช%น เกล็ดอลูมิเนียมรูปตัว  Z   

     หรือ รูปสี่เหลี่ยม  ให-ใช-ของ FRAMELINE หรือ M.V.P. หรือเทียบเท*า 

 

 2.2  คุณสมบัติวัสดุ 

วัสดุและอุปกรณ.จะต"องมีเครื่องหมายแสดงบริษัทผู"ผลิตหลังคาเหล็กเคลือบสีจะต2องมีรูปร(าง ขนาดตามระบ ุ

ในแบบ ถ&าไม*มีระบุในแบบให&ใช&ดังนี้ 
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2.2.1 แผ#นเหล็กจะต-องเป1นชนิดเคลือบกันสนิมด-วยซิงคาลูม ซึ่งเป'นโลหะผสมระหว2างสังกะสี 45% 

และอลูมิเนียม 55% ไม#น%อยกว#า 150 กรัม ต#อ    ตร.ม. (AZ150) 

และเป&นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเท*า 

2.2.2 มีความแข็งแรง ณ จุดครากของเหล็ก (ค4า Minimum Yeild Strenght) ต"องไม'น"อยกว'า 500 

Mpa (G550) และเป&นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 หรือเทียบเท*า 

2.2.3 การประยุกต)ใช,งาน สําหรับหลังคา และผนังภายนอกของอาคาร 

2.2.4 ความหนาแผ)นเหล็กเปลือย (BMT) 0.42 มม. ความหนารวมชั้นเคลือซิงคาลูม (TCT) 0.47 

มม.  

2.2.5 แผ#นเหล็กเคลือบสีมุงหลังคา และผนังต7องเป9นแผ#นเดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลังคา 

สันลอนสูงไม*น+อยกว*า 39 มม. การยึดโดยใช+ Boltless System 

2.2.6 ในกรณีขนส)งไม)สามารถผลิตได4ความยาวสูงสุด 24 ม.และในกรณีต$องการแผ,นยาวมากกว,า 

24 ม. ขึ้นไป สามารถนําเครื่องไปรีดที่หน7างานได7 ให#ปรึกษากับทางบริษัทผู#ผลิต ก"อนการ 

เลือกใช(งาน 

 

2.3 วัสดุ Transluent Sheet 

ทําด%วยเรซิ่นเกรดสูงตามมาตรฐาน เสริมกําลังด0วยใยแก0วสมําเสมอทั่วแผ9น ผลิตตามมาตรฐาน AS4256.3:2006 

เคลือบผิวทั้งสองหน1าด1วยแผ6นฟ8ล9มเลิกเน็กซ9 หนัก 2,400 กรัม/ตร.ม. มีรูปลอนเข1ากับหลังคา การติดตั้งใช1ระบบ 

Bolt System พร#อมซีลยางกันน้ํา แผ3นหลังคาโปร&งแสงยอมให/ความร/อนผ&านได/ไม&เกิน 50% 

 

3. การดําเนินการ (Execution) 

 3.1  การติดตั้ง 

 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาช0างฝ2มือที่ดี มีความชํานาญในการติดตั้งให#เปCนไปตาม Shop  Drawing การติดตั้งอุปกรณ. 

ที่เกี่ยวข)องกับหลังคาเหล็ก ผนังเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศต"องถูกต#องสมบูรณ,ตามกรรมวิธี และคําแนะนํา 

ของบริษัทผู,ผลิต และได)รับการพิจารณาให* ความเห็นชอบจากผู0ออกแบบก2อนการติดตั้ง 

 

3.1.1 ติดตั้งด'วยระบบคลิปล็อค (Boltless System) ในการติดตั้งหลังคาให/ใช/คลิปรุ3น KL70 

หรือเทียบเท*า และสกรู Self-Drilling(Water Head) อย#างน'อย 3 ตัว ต#อคลิป 1 ตัว โดยใช/ 

คลิป 2 ตัวต(อ ตร.ม. และมีระยะห(างของคลิปที่ติดตั้งประมาณ 250 มม. 

และสําหรับผนังสามารถเลือกใช6การติดตั้งแบบใช6คลิป หรือสกรูก็ได6 แล6วแตAสะดวก 

ถ"าในกรณีเลือกใช/สกรูติดตั้ง ผนังจะต"องใช"หัวสกรูสีเดียวกับแผ/นโดยยึดที่ท"องลอน 

แบบลอนเว(นลอน ยกเว%นที่ปลายแผ/นจะต%องยึดทุกลอน 

3.1.2 สกรู Self-Drilling เป#นไปตามมาตรฐานออกสเตรเลีย AS3566 Class3 (สําหรับ 

งานภายนอก) และ AS3566 Class4 (สําหรับงานใกล-ชายฝ12งทะเล) หรือเทียบเท9า 

3.1.3 มุมลาดเอียบงของหลังคาต่ําทุกที่แนะนําสําหรับรุ:น Kliplok 700 Hi-Ten คือ 2 องศา 

หรือประมาณ 1 ต+อ 30 

3.1.4 ระยะแปกลางที่แนะนํา 1.70 ม. ระยะแปกลางสูงสุดทําหรับหลังคา 2.00 ม. ซึ่งเป;นไปตาม 

มาตรฐานออกเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992 
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3.2 มาตรฐานของ อุปกรณ' 

ผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีด4วยวิธีชุบร4อน (Hot Dipped Zinc Coated Steel) ความหนา 0.85 มม. 

ปริมาณสังกะสีที่เคลือไม5น7อยกว5า 200 กรัมต5อ ตร.ม. (Truzinc Z200 g/sq m minimum coating mass) และค%า 

Yield Strenght ไม#น%อยกว#า 300 Mpa (G300) 

3.3การรับประกันผลงาน 

ผู#รับจ#างจะต#องรับประกันคุณภาพของวัสดุ และการติดตั้ง เป>นระยะเวลา 1 ป@ หากเกดิการชํารุด 

และข%อบกพร+องต+าง ๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการติดตั้ง หลังการติดตั้ง ผู%รับจ%างจะต%อง 

เปลี่ยนให*ใหม,แก*ไขหรือซ,อมแซม ให#อยู'ในสภาพสมบูรณ1ด#วยความประณีตเรียบร#อย ตามจุประสงค1ของผู# 

ออกแบบ โดยไม*คิดมูลค*าใด ๆ   ทั้งสิ้น 
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04-3  งานผนังโลหะคอมโพสิท 

Metal Composite Material Wall Panels 

 

 

1.  ข"อกําหนดทั่วไป 

ผนังอลูมิเนียมที่ได1ระบุไว1ในแบบก:อสร1างทั้งหมด  ผู1รับจ1างจะต1องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ3ที่จําเป9น เพื่อการ 

ก"อสร&างงานผนังอลูมิเนียมให&ถูกต&องตามแบบ      และรายการประกอบแบบ  พร"อมทั้งจัดทําแบบประกอบการติดตั้ง   

( Shop Drawing )รวมถึงส(วนต(างๆ ที่เกี่ยวข4อง ซึ่งจะต4องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง ( Installation ) การยึด( Fixed )  

และแสดงระยะต*างๆ โดยละเอียด  เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต>องการของผู>ออกแบบ 

 

2. วัสดุ 

2.1  แผ#นอลูมิเนียม 

ให#ใช#แผ'นอลูมิเนียมคอมโพสิท ( Aluminium Composite Panel ) ที่ประกอบด+วย แผ0นอลูมิเนียม เกรด AA1108 

ขนาดความกว)าง 1,250 มม.  ความหนา 0.5 มม. ประกบทั้งด&านหน&าและด&านหลัง ประกอบกับไส*กลาง ความหนา 3.0 

มม. โดยไส&กลางต&องผลิตจากวัสดุ พลาสติกประเภท Low density polyethylene  ความหนารวมของแผ-นไม-น/อยกว-า 

4.0 มม. น้ําหนักประมาณ 5.5 กก./ตรม.และป%องกันไฟลาม ผิวหน&าแผ)นอลูมิเนียมเคลือบสี PVDF ที่มี Kynar 500 

resin เป#นส&วนประกอบไม&ต่ํากว&า 70% เคลือบสี 3 ชั้น และมีความหนาสีรวมไม1ต่ํากว1า 30 ไมครอน  

แผ#นอลูมิเนียมด&านหลังเคลือบสี Polyester เพื่อป'องกันการเกิด Oxidation 

 

สีที่ใช'เคลือบต'องเป1น KYNAR500 based Polyvinylidene Difluoride Resin (70%) มีคุณสมบัติดังนี้ : 
! 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 

 

 

   ผิวหน&าแผ)นอลูมิเนียมคอมโพสิทป7ดทับด&วยฟ7ล<มพลาสติกขาวดําปAองกันรอยขีดข)วนความหนาไม)ต่ํากว)า 80 ไมครอน 

แผ#นฟ&ล(มทนต#อแสง UV ได#นานกว(า 4 เดือน  โดยยังคงคุณสมบัติเช3นเดิมและไม3ทิ้งคราบกาว  

แผ#นอลูมิเนียมคอมโพสิทต3องผ#านการทดสอบความคงทนต#อสภาวะอากาศเป?นระยะเวลายาวนาน โดยให)ทดสอบ 

ด"วยขบวนการเร,งสภาวะอากาศตามมาตรฐาน  ASTM G511 Cycle 1 เป#นระยะเวลาไม-น.อยกว-า 2,000 ชั่วโมง 

ผลของการทดสอบหลังจาก 2,000 ชั่วโมง แรงยึดเกาะระหว2างไส5กลางกับผิวอลูมิเนียมต5องมากกว2า 14 kg/25 mm.  

และ เฉดสีที่เปลี่ยนไปต0องไม4มากกว4า 5E  Hunter unit  รับประกันสี 10 ป"ตามมาตรฐานกําหนด ให#ใช#ผลิตภัณฑ-ยี่ห#อ 

ALTEX หรือ ALPOLIC หรือ REYNOBOND   หรือเทียบเท*า 


