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2.2 อุปกรณ'การยึดติดต.างๆ 

อุปกรณ#การยึดติดต+างๆ ได/แก+ ฉากยึดและหมุดยึด (RIVET) ต"องทําจากอลูมิเนียม ส3วนตัวโครงเคร3า 

ให#ใช#โครงเคร*าอลูมิเนียมระบบ UNITIZEDสกรูที่ใช*ยึดฉากอลูมิเนียมกับโครงเคร;าต*องเป>นสกรู STAINLESS ขนาดของ 

โครงเคร&าและอุปกรณ0ยึดต&างๆ ให8ผู8รับจ8างทํารายการคํานวณการรับแรงลมได8ไม&น8อยกว&าตามที่กฎหมายกําหนด 

2.3 วัสดุยาแนว 

ตามรอยต'อแผ'น จะต-องทําการอุดยาแนวด-วยซิลิโคนชนิด NON-STAIN SURFACE MODIFIED ที่ไม&ทําให+เกิดคราบ 

สกปรกตามแผ*นในภายหลัง 

2.4 การจัดส(งตัวอย(างวัสดุ 

ผู#รับจ#างจะต#องส.งตัวอย.างแผ.นอลูมิเนียม, อุปกรณ'การยึด และวัสดุยาแนวให5สถาปนิก และผู5ควบคุมงานอนุมัติ 

ก"อนดําเนินการ 

3. การดําเนินงาน 

3.1   ผู#ติดตั้ง 

ผู#ติดตั้งจะต#องเป/นบริษัทที่มีช9างติดตั้งที่ชํานาญงานโดยเฉพาะ และ มีผลงานการติดตั้งงานแผ9นผนังอลูมิเนียม 

อย#างน'อย 2 โครงการ  

3.2 การติดตั้ง  

ผู#รับจ#างจะต#องจัดทํา SHOP DRAWING แสดงการจัดแบ+งแผ+นและรายละเอียดวิธีการติดตั้งรวมถึงรายการคํานวณ 

เพื่อให(ผู(ออกแบบ และควบคุมงานอนุมัติก:อนดําเนินการติดตั้ง  พร(อมทั้งดําเนินการติดตั้งให(เปAนไปตามแบบดังกล:าว 

4. การดูแลรักษา และการทําความสะอาด 

ผู#รับจ#างจะต#องดูแลรักษาผนังอลูมิเนียมที่ติดตั้งแล#ว ให#อยู>ในสภาพดี สะอาด เรียบร#อย ก>อนส>งมอบงาน 

ให#เจ#าของโครงการ หากพบแผ(นใดมีรอยขีดข(วนรอยบุบเสียหาย หรือคราบสกปรกที่ไม3สามารถลบออกได7 
ผู#รับจ#างจะต#องทําการเปลี่ยนแผ8นให#ใหม8 
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หมวด 05 งานป%องกันความร-อนและความชื้น  

05 -1 งานป%องกันความชื้นและการกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

 

1. ขอบเขตของงาน 

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

คุณภาพที่ดี ในการก/อสร2างงานป5องกันความชื้นและการกันซึมตามแบบและรายการประกอบแบบ พร2อม 

การทดสอบและการรับประกันคุณภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมน้ํายากันซึมและงานระบบกันซึม ให9ปฏิบัติตามที่ระบุไว.ในส2วนของงานโครงสร.างเป:นหลัก 

ส"วนที่ไม"ระบุหรือส"วนเพิ่มเติมในหมวดนี้ ให8ปฏิบัติตามที่ระบุไว8นี้ หรือตามวัตถุประสงค@ของผู8ออกแบบ 

1.3 รอยต%อปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบานกรอบกับกระจก การป3องกันความชื้นและการกันซึม 

ให#ปฏิบัติตามที่ระบุไว#ในหมวดงานประตู-หน#าต&าง และกระจก 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องส.งตัวอย.าง วิธีการติดตั้ง และ Shop drawing เสนอผู'ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก7อนการสั่งซื้อ 

1.5 การรับประกัน ผู+รับจ+างจะต+องเลือกใช+วัสดุและวิธีการป=องกันความชื้นและการกันซึมได+ดี สามารถรับประกัน 

คุณภาพได)ไม+น)อยกว+า 5 ป" 

2. วัสดุ 

2.1 การป%องกันความชื้นและการกันซึม ของพื้นชั้นล7างที่ติดกับพื้นดิน ซึ่งเป@นพื้นที่ใชBสอยในอาคาร, ห"องใต"ดิน, 

ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ใต#ดิน ไห#ใช#ผลิตภัณฑ)ทากันซึมชนิดยืดหยุ7น(ส7วนผสมเดียว )ของ จรเข$ รุ&น FLEX SHIELD-

1หรือเทียบเท*า 

 

2.2 การป%องกันความชื้นและการกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล.ไห#ใช#ผลิตภัณฑ)ทากันซึม ชนิดยืดหยุ7น 

(แบบสองส&วนผสม)ของจรเข' รุ)น FLEX SHIELD-2K หรือเทียบเท&าตามวัตถุประสงค.    ของ ผู#ออกแบบ     

สําหรับหลังคา ค.ส.ล.    ซึ่งเป'นพื้นที่ใช0สอย ให$เททับด$วยคอนกรีต (Topping) หนาไม&น'อยกว&า 30 มิลลิเมตร 

พร#อมการเสริมเหล็กกันแตก  สําหรับหลังคา ค.ส.ล.  ที่ไม&เป)นพื้นที่ใช0สอยให0ทาอคิริคทากันซึมสําหรับหลังคา 

ของ TOA รุ#น PU ROOF SHIELD  สีเทาหรือเทียบเท&า 

 

2.5 การป%องกันความชื้นและกันซึมของพื้นห8องน้ําและพื้นระเบียง ให8ทาด8วยซีเมนตBพิเศษสําหรับกันซึม ตามข8อ 2.2 

ก"อนการปูกระเบื้องพื้นด1วยกาวซิเมนต8 

2.6 การป%องกันความชื้นของประตูในห6องน้ํา ให#ใช#ชนิดใช#ประตูไฟเบอร+, ประตูที่เป*ดออก ภายนอกอาคาร 

ให#ใช#ประตูเหล็ก หรือประตูที่แข็งแรงและทนความชื้นได7ดี หรือตามวัตถุประสงค?  ของผู&ออกแบบ 

2.7 การป%องกันความชื้นของฝ%าเพดานยิบซั่มในห<องน้ํา ให<ใช<แผ@นยิบซั่มชนิดกันชื้น 
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3. การติดตั้ง 

ให#ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู#ผลิตอย8างเคร8งครัด โดยได#รับการอนุมัติจากผู#ควบคุมงานก8อน เช8น การทํามมุเอียง 

ขนาด 50x50 มิลลิเมตร ตลอดแนวพื้นและผนังก4อนทําระบบกันซึม การทําระบบกันซึม ให#สูงตลอดแนว 

ผนังอย'างน)อย 150 มิลลิเมตร เป(นต*น และจะต*องประสานงานกับงานส5วนอื่นๆ ก5อนการติดตั้ง เช5น งานขอบ ค.ส.ล. 

และหลังคา ค.ส.ล., งานขัดมันหรือขัดเรียบผิวพื้นหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล., งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

บนหลังคา ค.ส.ล., งานติดตั้ง Sleeve และรูระบายน้ําต-างๆ ของระบบสุขาภิบาล เป8นต9น จะต9องจัดทําขั้นตอน 

และแผนปฏิบัติงานให0สอดคล0องกันกับงานอื่นๆ หากมีป;ญหาหรือข0อขัดแย0งในการติดตั้ง จะต0องแจ0งให0 

ผู#ควบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาแก,ไขในทันที 

4. การทดสอบ 

เมื่อติดตั้งวัสดุป0องกันความชื้นและการกันซึมเสร็จแล>ว จะต>องมีการทดสอบวBาสามารถป0องกันการรั่วซึมของน้ําได>ดี 

โดยการขังน้ําเป/นเวลาไม4น5อยกว4า 3 วัน เช&น ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ทั้งใต'ดินและบนหลังคา, 

ทดสอบการรั่วซึมของหลังคา ค.ส.ล. และ รางน้ํา ค.ส.ล. ก"อนเท Topping, ทดสอบการรั่วซึมของพื้น 

ห"องน้ําก*อนปูกระเบื้อง เป2นต"น หากมีการรั่วซึม ผู"รับจ"างจะต"องทําการแก"ไขให"เรียบร"อย โดยค*าใช"จ*ายของผู"รับจ"าง 

5. การทําความสะอาด 

ผู#รับจ#างจะต#องทําความสะอาดทุกส6วนที่เกี่ยวข#อง หลังจากการติดตั้งงานปBองกันความชื้นและการกันซึมแล#วเสร็จ 

และต%องป)องกันไม/ให%ได%รับความเสียหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลาก/อสร%าง 
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05-2 งานป%องกันความร-อน 

Thermal Protection 

 

1. ขอบเขตของงาน 

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

ที่ดีในการก*อสร-างงานป0องกันความร-อน ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร-อมการรับประกัน 

คุณภาพ 

1.2 หากไม&ระบุในแบบ ให.ถือว&าจะต.องมีการติดตั้งงานป<องกันความร.อนในชั้นบนสุดของอาคารเหนือฝ4าเพดาน 

ตามที่ระบุไว-นี้ 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/าง วิธีการติดตั้ง และ Shop drawing เสนอผู'ควบคุมงานพิจารณา 

อนุมัติก)อนการสั่งซื้อ 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องเสนอขั้นตอนการตรวจสอบ การติดตั้งงานป7องกันความร#อน การป7องกันความเสียหายต#องาน 

ก"อสร&างอื่น พร&อมการทําความสะอาดหลังการติดตั้ง 

1.5 การรับประกัน ผู+รับจ+างจะต+องเลือกใช+วัสดุและวิธีการป=องกันความร+อนได+ดี สามารถรับประกันคุณภาพได+ 

ไม#น%อยกว#า 5 ป" 

2. วัสดุ 

2.1 สําหรับใต*หลังคาโลหะ ใต#หลังคา คสล.  ให#ใช#ฉนวนใยแก#วป"ดด$วยแผ#นอลูมินั่มฟอยล%  1 ด"าน   

ด"านสะท$อนความร$อนชนิดทนต0อการฉีกขาดได$ดี   ไม#ลามไฟ ตาม ASTM E 84 ความหนาแน(น 24 Kg/Cu.m. 

หนา  50 mm   ของ ตราช%างหรือเทียบเท*า    โดยมีค'าต*านทานความร*อนไม'น*อยกว'า 1.2  m
2 

K/w  วิธีการติดตั้ง 

ให#ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู#ผลิตอย8างเคร8งครัด โดยได#รับการอนุมัต ิจากผู&ควบคุมงาน 

2.2 ฝ"าเพดานชั้นบนสุด ใต0หลังคา  ให#ใช#แผ'นยิบซั่มชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล7 

3. การติดตั้ง 

ผู#รับจ#างจะต#องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู#ผลิตวัสดุป;องกันความร#อน โดยได#รับการอนุมัติจากผู#ควบคุมงานก*อน 

ขั้นตอนในการติดตั้งจะต0องประสานงานกับงานส4วนอื่นๆ เช4น งานติดตั้งแป, งานติดตั้งท*อร-อยสายไฟ, โคมไฟ 

ฝ"าเพดาน, งานติดตั้งท*อน้ํายาและเครื่องปรับอากาศใต;หลังคา ค.ส.ล., งานติดตั้ง Sleeve และรูระบายน้ําต-างๆ 

ของงานระบบสุขาภิบาล เป0นต2น การติดตั้งวัสดุกันความร0อน ผู0รับจ0างจะต0องทําการป:องกันงานส;วนอื่นของอาคาร 

ไม#ให&เกิดความสกปรกหรือเสียหาย จะต&องจัดทําขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานให&สอดคล&องกันกับงานส#วนอื่นๆ 

หากมีป'ญหาในการติดตั้ง จะต4องแจ4งให4ผู4ควบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาแก4ไขป'ญหาในทันที 
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4. การทําความสะอาด 

เมื่อทําการติดตั้งงานป3องกันความร6อนแล6วเสร็จ 

ผู#รับจ#างจะต#องทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งงานป>องกันความร#อนให#เรียบร#อย 

และต%องป)องกันไม/ให%สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก/อสร%าง 
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หมวด 06 งานประตู-หน#าต&าง และกระจก 

06 - 1 งานประตูและวงกบเหล็ก 

Metal Doors and Frames 

 

1. ขอบเขตของงาน 

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

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งประตูเหล็ก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร#อมการทดสอบ 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องส.งชิ้นส#วนตัวอย#างบานประตูเหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณ8ประกอบ 

ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก7อนการสั่งซื้อ 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตูเหล็ก พร7อมรายละเอียดต<างๆ 

ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก7อนการติดตั้ง 

2. วัสดุ 

2.1 ให#ใช#ประตูเหล็ก ซึ่งบานผลิตจากแผ9นเหล็ก หนาไม9น#อยกว9า 1 มิลลิเมตร เคลือบ Zinc Phosphate 

และพ%นด(วยสีผงอบ Polyester Powder จากโรงงาน ของDubble R Product LTD หรือ DOORTECH SANNKI 

หรือเทียบเท*า  พร#อมวงกบเหล็ก หนาไม1น#อยกว1า 1.6 มิลลิเมตร 

พับขึ้นรูปผลิตจากแผ3นเหล็กและเคลือบสีเช3นเดียวกับตัวบาน พรAอมอุปกรณEสําหรับประตูเหล็ก  

2.1.1 ประตูเหล็กทั่วไป ใช2วงกบแบบ 3 ขา 

2.1.2 ประตูกันไฟชนิดกันไฟและกันควันได2 3 ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม5น6อยกว5า 1.6 มิลลิเมตร 

ภายในบุด)วย Rockwool โดยใช&วงกบชนิด 4 ขา และมียางกันควันโดยรอบบานประตู พร8อมอุปกรณ; 

Panic Exit Device สําหรับประตูกันไฟ ของ Dubble R Product LTD หรือ DOORTECH SANNKI 

หรือเทียบเท*า  

2.2 ประตูเหล็กม,วน ให,ใช,ของ Jumbo shutter หรือเทียบเท*า  พร#อมอุปกรณ*สําหรับบานประตู  เหล็กม'วน    

ตามมาตรฐาน โดยระบบเป)ด-ป"ด ให&ยึดถือ ดังนี้ 

2.2.1 ระบบมือดึง น้ําหนักไม2เกิน 120 กิโลกรัม ต)อบาน หรือกว1างไม)เกิน 4 เมตร หรือสูงไม,เกิน 3 เมตร 

ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.7 มิลลิเมตร เคลือบสี ถ.ามีขนาดหรือน้ําหนักเกินกว9านี้ให.ใช.ระบบอื่น 

หรือเสริมเสากลางแบ/งช/วงประตูออกเป"นหลายช)วงเพื่อให2ความกว2าง แต)ละช)วงไม)เกิน 4 เมตร 

หรือตามคําแนะนําของผู1ผลิต โดยได1รับการอนุมัติจากผู1ควบคุมงาน 

2.2.2 ระบบโซ&หรือมือหมุน น้ําหนักมากกว&า 120 กิโลกรัม ต)อบาน หรือกว1างเกินกว)า 4 เมตร หรือสูงเกินกว/า 

3 เมตร ให'ใช'ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มิลลิเมตร เคลือบสี โดยมีระบบโซ2หรือมือหมุนช2วยในการเป<ด-ป"ด 

อุปกรณ'ประกอบระบบโซ,หรือมือหมุนให2ใช2ตามมาตรฐานของผู2ผลิต 

โดยได%รับการอนุมัติจากผู%ควบคุมงาน 
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3. การติดตั้งประตูเหล็ก 

3.1 การติดตั้งวงกบเหล็กจะต2องมั่นคง แข็งแรง ได2ดิ่งและฉาก การติดตั้งบานประตูเหล็กจะต%องแข็งแรง เป.ด-

ป"ดได%สะดวก พร%อมอุปกรณ0ต2างๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดตั้งให%ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู%ผลิต 

โดยได%รับการอนุมัติจากผู%ควบคุมงาน 

3.2 รอยต%อรอบวงกบทั้งภายนอกและภายใน ส%วนที่แนบติดกับผนังปูนฉาบหรือวัสดุอื่นใด จะตAองเซาะร%องกวAาง 60 

มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร อุดด*วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได*ของ 3M หรือเทียบเท&า ให#เรียบร#อยสวยงาม 

4. การทาสีและบํารุงรักษา 

ประตูเหล็กที่ติดตั้งเสร็จแล6วจะต6องมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พร6อมสีที่มาจากโรงงาน และอาจจะต6องพAนสีทับหน6าอีก 

2 ชั้น ด&วยสีน้ํามันตามระบุในหมวดงานทาสี หรือตามวัตถุประสงค4ของผู8ออกแบบ เมื่อทําสีเสร็จแล8ว 

จะต$องทําการทดลองให$ใช$งานได$ดีก4อนส4งมอบงาน 
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06 - 2  งานประตูและวงกบอลูมิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 

 

06 - 3 งานหน%าต'างอลูมิเนียม 

Aluminium Windows 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ+ที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝ,มือ และความชํานาญมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี 

ในการติดตั้งงานประตู-หน#าต&าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร#อมการทดสอบ 

1.2 ผู#รับจ#างติดตั้งงานอลูมิเนียม จะต#องเป7นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีช@างที่มีฝ(มือและความชํานาญ 

มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติและผลงานการติดตั้งที่ดี โดยเสนอผูAควบคุมงานพิจารณาอนุมัต ิ

ก"อนที่ผู*รับจ*างจะว"าจ*างให*เป7นผู*ติดตั้ง 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องคํานวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน0าตัดและความหนาที่เหมาะสมและแข็งแรง 

และสามารถป*องกันการรั่วซึมของน้ําฝนได:เป<นอย>างดี โดยเสนอผู:ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก>อนการสั่งซื้อ 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องวัดขนาดที่แน5นอน ของประต-ูหน#าต&างจากสถานที่ก&อสร#างจริงทันที ที่สามารถจัดทําได# 

และจัดทํา Shop drawing พร#อมรายละเอียดต.างๆ ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก"อนการประกอบ 

และติดตั้ง 

2. วัสดุ 

2.1 อลูมิเนียม จะต-องมีคุณสมบัติดังนี้ 

2.1.1 เนื้ออลูมิเนียมเป-น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท*า โดยมี Ultimate tensile strength ไม#น%อยกว#า 151.7 

เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด%ต'อตารางนิ้ว) ให#ใช#ของ TOSTEM  หรือ  SMS  หรือเทียบเท*า ซึ่งจะ 

ต"องมีขนาดหน"าตัดที่เหมาะสม         หรือตามที่ระบุไว0ในแบบและ รายการประกอบแบบ 

2.1.2 ผิวของอลูมิเนียมจะต1องเป3นสีไชน#เกรย# ตามระบุในแบบ  ชุบสีแบบอโนไดซ- ป"องการซีดจางของเนื้อสี 

และทนทานต(อรอยขีดข(วน รวมถึงช(วยป+องการฝ0งแน(นของคราบสกปรกต(างๆ   ระยะเวลารับประกัน 

การคงทนของสีไม.น/อยกว.า 10 ป"   

2.1.3ผลิตภัณฑ)จะต,องได,มาตรฐานข,อกําหนดเรื่องการกันน้ํา (Water Tightness) โดยSection 

จะต$องมีรางรับน้ํา และช3องระบายน้ํา (Drain Valve)   ทั้งนี้ตัวกรอบบานจะต0องมียางกันน้ําโดยรอบ 

เพื่อป'องกันมิให0น้ําจากภายนอกไหลเข0าสู<ภายใน โดยประตู-หน#าต&างต#องสามารถป.องกันการรั่วซึม 

ของน้ําได*แบบความดันไม1คงที่ โดยมีความดันไม1ต่ํากว1า 150 ปาสคาล 

 2.1.4  รอยต%อระหว%างกรอบบานจะต/องเป2นแบบ 90 องศา ยึดด(วยสกรูสแตนเลสและมีแผ7นยางกันน้ํา ( Nano 

Dry Gasket ) ผลิตจาก Nano Polymer อยู$ระหว$างทุกรอยต$อ 
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2.2. อุปกรณ'ประกอบต+างๆ ของชุดประตูหน.าต0างอลูมิเนียมแต0ละชนิด      

2.2.1 ประตู-หน#าต&างบานเลื่อน 

ก. ระบบล&อคเป+นแบบชนิดล&อคระหว3างเสาเกี่ยว โดยใช<อุปกรณ?ล&อคแบบสลักเลื่อน               (Crescent Lock) 

ซึ่งวัสดุผลิตจากโพลี่อะไมดืเรซิ่น เหล็กหล>อผสมสังกะสี ฯลฯ  ซึ่งระบบลAอคไดCถูกออกแบบมาพิเศษเพื่อความปลอดภัย 

ป"องกันมิให,เกิดอันตรายต3อผู,ใช,งาน (มือของผู,ใช,งานจะไม3ถูกหนีบ)   

ข. ลูกล%อผลิตจากโพลีอะซิโทลเรซิ่น สเตนเลส  (Polyacetal Resin Stainless) ซึ่งมีค(า Tensile Strength และ Stiffness 

ที่สูงมาก มีความแข็งแรง วิ่งได3เรียบลื่น ทนต;อการเสียดสีและยืดหยุ;นได3ดีทั้งในอุณหภูมิที่สูงและต่ํา  

ค. มือจับผลิตจากวัสดุ ASA เรซิ่น (Acrylic-styrene-acrylonitrile) มีคุณสมบัติที่ทนทานต/อทุกสภาพภูมิอากาศ 

น้ําหนักเบา ไม)เป+นสนิม กันความร1อนจากภายนอก ทนทานต)อสารเคมี เช)น กรด หรือด)าง ไม)บิดงอเมื่อโดนความร1อน 

ง.มีระบบป(องกันการงัด/ถอดบานจากฝ*+งนอกบ-าน เพื่อความปลอดภัยของผู-อยู=อาศัย 

และป%องกันการตกราง(สําหรับชุดบานเลื่อน) 
 

2.2.2 หน#าต&างบานเป+ด 

ก.มือจับเป*นชนิดด/ามจับคันโยกแบบหมุนเพื่อล:อค ผลิตจากโพลี่อะไมด@เรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ 

มีความแข็งแรงทนทานต.อการใช3งาน 

ค. อุปกรณ(ช*วยในการเป1ด-ป"ด แบบบานพับข+อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรือ อลูมิเนียมอัลลอยดB  
โพลี่อะไมด+เรซิ่น 

 

2.2.3 หน#าต&างบานกระทุ#ง 

ก. มือจับเป*นชนิดด/ามจับคันโยกแบบหมุนเพื่อล:อค ผลิตจากโพลี่อะไมดืเรซิ่น สเตนเลส ฯลฯ 

ข. อุปกรณ(ช*วยในการเป1ด-ป"ดเป%นแบบบานพับข-อศอก ผลิตจาก สเตนเลส โพลีอะซิโทลเรซิ่น หรือ อลูมิเนียมอัลลอยดC  
โพลี่อะไมด+เรซิ่น สามารถเป5ดค7างไว7เพื่อระบายอากาศ และเป5ดได7ถึง 90 องศา เพื่อง)ายต)อการทําความสะอาดบาน 

 

2.2.4 ประตูบานเป*ดทางเดียว 

ก.โมแฮร& หรือสักกะหลากเป2นชนิดขนยาวและมีฟ<ล&มขนยาว 

และมีชั้นฟ+ล,มเคลือบขนของสักหลาดบริเวณช=วงกลางเพื่อใหAขนของสักหลาดตั้งตรงตลอด 

ข. สกรูขันวงกบ และตัวบานทุกตัว ต2องใช2เป8นชนิดสเตนเลส 

 

3. การติดตั้ง 

3.1 การประกอบประต-ูหน#าต&างอลูมิเนียม จะต#องติดตั้งตามแบบและรายละเอียดที่ได#รับอนุมัติด#วยฝ>มือประณีต 

3.2 การเคลื่อนย,ายประตู-หน#าต&างอลูมิเนียมระหว&างการขนส&งและในสถานที่ก&อสร#าง ต#องกระทําด#วยความ 

ระมัดระวัง ต)องห,อหุ)มให)เรียบร&อย การวางพิงหรอืเก็บกองต"องมีค้ํายันหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต"องมีหลังคา 

คลุม และไม&โดนน้ําหรือฝนสาด 

 กุญแจ มือจับ และอุปกรณ*อื่นๆ ต0องห3อหุ0มไว0เพื่อป9องกันความเสียหายจนกว3าจะส3งมอบงาน หากเกิด 

ความเสียหายใดๆ ผู/รับจ/างต/องแก/ไข หรือเปลี่ยนให/ใหม@ทันที โดยค%าใช)จ%ายของผู)รับจ)าง 
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3.3 การติดตั้งประตู-หน#าต&างอลูมิเนียม จะต#องติดตั้งให#ถูกต#องครบถ#วนตามช&องเป>ดที่เตรียมไว# และต#องรับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบช;องวงกบ เพื่อให?วงกบขนาน 

กับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว)นโดยรอบด)านละประมาณ 5 มิลลิเมตร ได)ดิ่งและได)ฉาก 

ทุกมุม 

3.4 การยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสร6าง หรือเสาเอ็นและคานทับหลัง ให6ติดตั้งชิ้นสAวนสําหรับยึดไว6อยAางมั่นคงกAอน 

การยึดจะต*องเว*นช1วงห1างไม1เกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกด2าน จะต2องมั่นคงแข็งแรง 

3.5 ผู#รับจ#างจะต#องไม/พยายามใส/บานประตู-หน#าต&างอลูมิเนียมเข#ากับช&องวงกบที่ไม&ได#ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป 

ช"องวงกบจะต+องมีระยะเว+นโดยรอบบานประมาณ ด+านละ 2 มิลลิเมตร 

3.6 การติดตั้งโดยการขันสกรู ต0องระมัดระวังมิให0วงกบและบานประตู-หน#าต&างอลูมิเนียมเสียรูปได)  

3.7 ผู#รับจ#างจะต#องยาแนวระหว2างวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให#เรียบร#อยสวยงามทั้งภายในและภายนอก 

3.8 ภายหลังการติดตั้งประตู-หน#าต&างอลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ<ทั้งหมดแล#ว จะต#องทําการทดสอบ 

บานเป&ดทุกบานให-เป&ด-ป"ดได%สะดวก และจะต%องมีการหล5อลื่นตามความจําเป+น  

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

4.1 เมื่อติดตั้งวงกบและ/หรือประตูอลูมิเนียมเสร็จแล4ว แต6งานก6อสร4างส6วนอื่นหรือชั้นบนยังดําเนินการอยู6 เช6น 

งานก%ออิฐฉาบปูน, งานเทพื้นปูนทราย เป-นต/น ผู/รับจ/างจะต/องพ6น Strippable PVC Coatings 

เพื่อป'องกันผิวของอลูมิเนียมไม.ให1เกิดความเสียหายจากน้ําปูนหรือจากสิ่งอื่นใด  

4.2 เมื่อติดตั้งงานอลูมิเนียมแล3วเสร็จ ข3อบกพร=องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ําฝน 

จะต$องได$รับการแก$ไขจนใช$การได$ดี และไม6มีการรั่วซึม ด$วยค6าใช$จ6ายของผู$รับจ$าง 

4.3 ก"อนส"งมอบงาน ผู$รับจ$างจะต$องซ/อมแซมส/วนต/างๆ ของอาคารที่ชํารุดอันเนื่องจากการติดตั้งอลูมิเนียม 

พร#อมทําการทดลองเป/ด-ป"ดประตูและทดลองอุปกรณ0ต1างๆ ให6สามารถใช6การได6ดี  

4.4 ก"อนส"งมอบงานงวดสุดท.าย 

ผู#ติดตั้งจะต#องทําความสะอาดผิวอลูมิเนียมและกระจกทั้งด#านนอกและด#านในให#สะอาด ปราศจากคราบฝุ-น 

คราบสี หรือสิ่งอื่นใด เพื่อให2ดูสวยงาม ผู2รับจ2างต2องไม<ใช2เครื่องมือและน้ํายาทําความสะอาด 

ที่อาจก(อให+เกิดความเสียหายต(อผิวอลูมิเนียม และกระจกได+ 
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06 - 4 งานประตูไม+ และ วงกบ 

Wood Doors 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ5ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝ@มือและความชํานาญ ในการติดตั้งงานประตู-

หน#าต&างไม# ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร#อมทําการทดสอบให#ใช#งานได#ดี 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งชิ้นส/วนตัวอย/างวัสดุบานประตู-หน#าต&างไม# วงกบไม# และอุปกรณ5ต&างๆ ให&ผู&ควบคุมงาน 

พิจารณาอนุมัติก.อนการสั่งซื้อ 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตู-หน#าต&างไม# พร#อมรายละเอียดต&างๆ 

ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก7อนการติดตั้ง 

2. วัสดุ 

2.1 วงกบทั้งหมด หากไม-ระบุในแบบ ให4ใช4 WPC ของ EXTERA หรือ I CAN หรือ ประตูชัย ขนาด 50x100 

มิลลิเมตร (2x4 นิ้ว) เฉพาะห'องน้ําให'ใช'ขนาด 50x125 มิลลิเมตร (2x5 นิ้ว) และบานที่มีมุ,งลวดหรือบานเลื่อน 

ให#ใช#ขนาด 50x150 มิลลิเมตร (2x6 นิ้ว) หรือตามระบุในแบบ การเข1าไม1จะต1องให1ถูกตามหลักวิชาช<าง 

วงกบจะต(องมีขนาดและรูปร%างตามระบุในแบบ โดยวงกบสําหรับประตูจะต9องมีบังใบสูง 10 มิลลิเมตร 

กว#างเท(ากับความหนาของบานประตู (35 มิลลิเมตร) หรือตามระบุในแบบ สําหรับวงกบประตู 

ภายนอกที่จะต-องกันฝนสาด ต-องมีขอบวงกบล8าง (ธรณีประตู) ฝ"งเรียบเสมอผิวพื้นที่ตกแต8งแล:ว 

และมีบังใบสําหรับกันฝนสาดสูง 20 มิลลิเมตรหรือตามวัตถุประสงค4 ของผู&ออกแบบ 

2.2 บานกรอบประตู ให#ใช#บาน UPVC สําเร็จรูปผิวลายไม) ของ GREENPLASTWOOD หรือ LIXILL หรือ 

PALAZZO หรือ เทียบเท&า หนา 35 มิลลิเมตร ชนิดกันน้ําได)100% หรือตามวัตถุประสงค.ของผู3ออกแบบ 

ขนาดบานตามระบุในแบบ 

  

3. การขนส'ง การเก็บและการรักษา 

ประตูและวงกบไม. จะต.องส2งมายังสถานที่ก2อสร.างในสภาพแห.ง และต.องเก็บให.คงสภาพแห.งอยู2เสมอ 

การขนย'ายต'องทําด'วยความระมัดระวังทั้งระหว5างการขนส5งและทั้งในสถานที่ก5อสร'าง จะต$องเก็บกองไว$ในลักษณะ 

ที่ประตูไม+และวงกบไม+ ไม2บิดเบี้ยว แตกหัก หรือเสียหายใดๆการเก็บวางบานประตูและวงกบไว#ในสถานที่ ก"อสร&าง 

ต"องวางในทางตั้งและเก็บไม"ไว"ในที่แห"ง มีสิ่งปกคลุม ไม=มีความชื้น ไม=มีน้ํารั่วซึม และไม=มีฝนสาดเข"ามา 

หากปรากฏภายหลังว-างานประตู-หน#าต&าง บิดเบี้ยว ยืด และหดตัว หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผู;รับจ;าง 

จะต$องทําการแก$ไขหรือเปลี่ยนใหม:ทันที โดยค:าใช$จ:ายของผู$รับจ$าง 
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4. การติดตั้ง 

4.1 การติดตั้งวงกบ 

4.1.1 วงกบที่นําเข-ามาในหน1วยงาน จะต-องเป#นชิ้นส)วนวงกบสามขาเนื้อ WPC ที่ชิ้นส)วนสมบูรณ0พร2อม 

ประกอบติดตั้ง  

 4.1.2 การประกอบวงกบ WPC  จะต$องติดตั้งตามแบบและรายละเอียดที่ได$รับอนุมัติด$วยฝ;มือประณีต 

 4.1.3 การเคลื่อนย,ายวงกบประตู  ระหว%างการขนส%งและในสถานที่ก%อสร4าง ต"องกระทําด"วยความระมัดระวัง 

ต"องห&อหุ"มให"เรียบร"อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต"องมีค้ํายันหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต"องมีหลังคาคลุม 

และไม&โดนน้ําหรือฝนสาดกุญแจ มือจับและอุปกรณ/อื่นๆ ต4องห7อหุ4มไว4เพื่อป<องกันความเสียหายจนกว7า 

จะส$งมอบงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู#รับจ#างต#องแก%ไข หรือเปลี่ยนให%ใหม4ทันทีโดยค%าใช)จ%าย 

ของผู&รับจ&าง 

 4.1.4 การติดตั้งวงกบ WPC. ประตู  จะต$องติดตั้งให$ถูกต$องครบถ$วนตามช8องเป;ดที่เตรียมไว$ และ 

ต"องรับผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงาน การปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบช7องวงกบ 

เพื่อให(วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเว9นโดยรอบด9านละประมาณ 5 มิลลิเมตร 

ได#ดิ่งและได#ฉากทุกมุม 

 4.1.5 การยึดวงกบกับโครงสร.าง หรือเสาเอ็นและคานทับหลัง ให.ติดตั้งชิ้นส>วนสําหรับยึดไว. อย#างมั่นคงก#อน 

การยึดจะต*องเว*นช1วงห1างไม1เกิน 5 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกด-าน จะต-องมั่นคง แข็งแรง  

 4.1.6 ผู#รับจ#างจะต#องไม/พยายามใส/ช/องวงกบที่ไม/ได#ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ช/องวงกบจะต#องมีระยะเว#น 

โดยรอบบานประมาณ ด-านละ 2 มิลลิเมตร 

 4.1.7 การติดตั้งโดยการขันสกรู ต0องระมัดระวังมิให0วงกบเสียรูปได0  

 4.1.8 ผู#รับจ%างจะต%องยาแนวระหว0างวงกบ WPC.กับผิวปูนฉาบให.เรียบร.อยสวยงามทั้งภายในและภายนอก 

 4.1.9 ภายหลังการติดตั้งวงกบและประตูรวมทั้งกระจก และอุปกรณ1ทั้งหมดแล4ว จะต4องทําการทดสอบ 

บานเป&ดทุกบานให-เป&ด-ป"ดได%สะดวก และจะต%องมีการหล5อลื่นตามความจําเป<น  

 

4.2 บานประตูและอุปกรณ) 

4.2.1 ก"อนการติดตั้ง ผู/รับจ/างจะต/องตรวจดูความถูกต/องของวงกบเสียก"อน ถ/าเกิดการคดโก"งของวงกบ 

หรือการชํารุดอื่นๆ ซึ่งอาจเป4นผลเสียหายต;อบานประตู-หน#าต&างภายหลัง ผู#รับจ#างต#องทําการแก#ไข 

ให#เรียบร#อย โดยได#รับการพิจารณาอนุมัติจากผู#ควบคุมงานก=อน จงึทําการติดตั้งบานประตู-หน#าต&างได# 

4.2.2 การติดตั้งบาน อาจต.องมีการตัดแต2งบ.างเล็กน.อยเพื่อให.พอดีกับวงกบ เพื่อความสะดวกในการปAดเปAด 

และสอดคล(องกับการทํางานของช4างสี ผู(รับจ(างจะต(องติดตั้งและปรับบานด(วยความระมัดระวัง 

โดยมีช'องว'างโดยรอบบาน ห'างจากวงกบประมาณด5านละ 2 มิลลิเมตร 

4.2.3 การติดตั้งอุปกรณ" เช%น บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผู6รับจ6างจะต6องใช6เครื่องมือที่เหมาะสม 

โดยกําหนดจุดที่จะเจาะก0อน แล4วจึงทําการเจาะ เพื่อไม0ให4เกิดการผิดพลาด หลังจากการติดตั้ง 

อุปกรณ'ต)างๆ และได2ทดสอบการใช2งานได2ดีแล2ว ให2ถอดอุปกรณ'ต)างๆ ออกให2หมด (ยกเว%นบานพับ) 
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แล#วนําเก็บลงในกล&องบรรจุเดิมให1เรียบร1อย เพื่อให1ช&างทาสีทํางานได1โดยสะดวก และเมื่องานทาสีบาน 

และวงกบเสร็จเรียบร/อยและแห/งสนิทแล/ว จึงทําการติดตั้งอุปกรณ?เหล@านั้นใหม@และทดสอบจนใช/ 

งานได&ดีอุปกรณ.ต0างๆ ถ&าปรากฏเป5นรอยอันเนื่องมาจากการติดตั้ง หรือจากการขนส0ง งานทาสี 

เป#นสนิม มีรอยด*าง หรืออื่นๆ ผู3รับจ3างจะต3องแก3ไข หรือเปลี่ยนให3ใหม*ทันที โดยค*าใช3จ*ายของผู3รับจ3าง 

5. การทาสีและการบํารุงรักษา 

เมื่อติดตั้งและเก็บงานทาสี(เฉพาะส'วน)เสร็จแล(ว ผู(รับจ(างจะต(องทดลองเป6ด-ป"ดบานประตูและใช/งานอุปกรณ5ต6างๆ 

จนสามารถใช*งานได*ดี ก0อนส"งมอบงาน 
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06 - 5 อุปกรณ'ประตู 

Door Hardware 

 

06 - 6 อุปกรณ'หน*าต-าง 

Window Hardware 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ5ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝ"มือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี 

ในการติดตั้งอุปกรณ0ประตู-หน#าต&าง (Hardware) ตามที่ได)ระบุไว)ในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทั้ง 

การทดสอบให+ใช+งานได+ดี 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/างอุปกรณ6ประตู-หน#าต&างทั้งหมดไม&น#อยกว&า 2 ตัวอย&าง พร+อมรายละเอียดให+ 

ผู#ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก8อนการสั่งซื้อ 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทํา Shop drawing แสดงระยะ ตําแหน-ง การติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทาง 

การเป&ดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยระบุการใช9งาน (Function) เพื่อให(เหมาะสมกับประตูห(องต5างๆ 

ตามข%อแนะนําของผู%ผลิต และตามวัตถุประสงค8ของผู%ออกแบบ และต%องจัดทํารายละเอียดระบบ Master keys 

ตามวัตถุประสงค.ของผู3ออกแบบและผู3ว8าจ3าง 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาอุปกรณ3ประตู-หน#าต&าง ตามระบุในแบบเป1นหลัก หรือต#องประสานงานกับผู#ออกแบบ 

งานตกแต'งภายใน หากไม'ระบุในแบบใดๆ ให4ยึดถือตามที่ระบุไว4นี้ 

2. วัสดุ 

2.1 อุปกรณ'ประตูเหล็ก, ประตู-หน#าต&างUPVC 

2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock) 

1. ไส#กุญแจต#องมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass 

2. ลูกบิดทําจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พร:อมจานสแตนเลส 

3. ให#ใช#ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า 

4. หากเป&นประตูที่เป/ดออกภายนอก จะต5องมีแผ:นสแตนเลสเสริม ป>องกันการเขี่ยลิ้นกลอนลูกบิด 

หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ ให5ใช5ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า 

2.1.2 กุญแจติดตาย (Deadbolt Lock) 

1. ต"องเป'นชนิด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) Throw, Deadbolt ทําจาก Hardened Steel Roller 

สามารถป'องกันการตัดด/วยเลื่อย 

2. ไส#กุญแจต#องมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass 

3. ครอบหุ'มกุญแจ ทําจากสแตนเลส 

4. ให#ใช#ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า 

2.1.3 ลูกกุญแจ (Keys) 
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1. ให#ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําลูกกุญแจและไส#กุญแจเป$นระบบ Master Key โดยแยกเป(นชั้น เป(นหลัง 

หรือเป'นกลุ,ม (Zone) ตามวัตถุประสงค.ของผู3ออกแบบและผู3ว8าจ3าง 

พร#อมแผนผังแสดงการจัดทําระบบ Master Key ให#ผู#ควบคุมงานอนุมัติก3อนการติดตั้ง 

2. ลูกกุญแจทั้งหมดรวมถึง Master Key ให#จัดทําชุดละ 3 ดอก 

2.1.5 บานพับ (Hinge) 

1. ประตูเหล็กบานเป.ดทางเดียว ให6ใช6บานพับชนิดสวมทําด6วยสแตนเลส ขนาด 100x125x3 

มิลลิเมตร (4x5 นิ้ว) บานละ 3 ตัว หรือตามมาตรฐานของผู0ผลิตประตูเหล็ก 

โดยได%รับการอนุมัติจากผู%ควบคุมงาน 

2. ประตู-หน#าต&างไม#บานเป-ดทางเดียว ให#ใช#บานพับทําด#วยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 แหวน 

ขนาด 100x75x2.5 มิลลิเมตร (4x3 นิ้ว) บานละ 3 ตัว สําหรับประตู และบานละ 2 ตัว 

สําหรับหน)าต+าง (สูงไม&เกิน 1.20 เมตร) 

3. บานพับปรับมุม สําหรับหน-าต/างบานกระทุ-ง ให-ใช-บานปรับมุมชนิดฝ9ด 4 แขน 

ขนาดตามคําแนะนําของผู/ผลิต โดยได/รับการอนุมัติจากผู/ควบคุมงาน 

4. บานพับประตูเหล็ก, ประตู-หน#าต&างไม# และบานพับปรับมุม ให#ใช#ของ HAFELE หรือ YALE หรือ 

GU หรือเทียบเท*า 

5. ประตูบานสวิง ให/ใช/บานพับสปริงชนิดฝ5งพื้นของ HAFELE หรือ GU หรือ VVP หรือเทียบเท*า 

2.1.6 อุปกรณ'กันกระแทกและเป/ดค2างประตู (Door Bumper and Door Stopper) 

 

1. ประตูบานเป*ดทุกบานให1ติดตั้งที่กันกระแทกทําด1วยยางกันกระแทกและกรอบสแตนเลส 

ติดตั้งตามตําแหน-งที่เหมาะสมกับบานประตู โดยได<รับการอนุมัติจากผู<ควบคุมงาน 

2. ประตูบานเป*ดที่ต/องการเป*ดค/างได/ ให/ติดตั้งที่กันกระแทกชนิดล็อคได/แบบก/ามปู ทําด/วย 

สแตนเลสยาว 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ให#ใช#ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า 

2.1.7 กลอน (Bolt) 

1. ประตูบานเป*ดคู- ให0ใช0กลอนสแตนเลสขนาด 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) (บน-ล"าง) 

เฉพาะบานที่ไม-ติดกกุญแจ 

2. หน#าต&างบานเป+ด ให#ใช#กลอนสแตนเลส บน 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) และล$าง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 

บานละ 1 ชุด 

ให#ใช#ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า 

 2.1.8 มือจับ (Handle) 

1. บานที่ไม)ได+ติดกุญแจลูกบิด ให+ติดลูกบิดหลอกทั้งนอกและใน บานละ 1 ชุด 

ชนิดและผู*ผลิตเดียวกันกับลูกบิด พร*อมกลอนบน-ล"าง 

2. หน#าต&างบานเป+ด ให#ติดมือจับสแตนเลส ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) กลางบาน 

ผู#ผลิตเดียวกันกับกลอน พร#อมกลอนบน-ล"าง 



อาคารหอพักนักศึกษาศูนย&แม)ริม กลุ)มท่ี 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม2 

 

บริษัทแผลงฤทธ์ิจํากัด                                                                                          รายการประกอบแบบก*อสร,าง  งานสถาป0ตยกรรม      54  

3. ประตูบานเป*ดสวิง ให2ติดตั้งมือจับสแตนเลส Dia. 19 มิลลิเมตร ชนิดมีแผ-นสแตนเลส ขนาด 

100x300 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ทั้งสองด.าน พร.อมด.วยกุญแจติดตาย 

4. บานเลื่อนและบานเฟ,-ยม ให2ติดตั้งมือจับสแตนเลส 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชนิดฝ&งในบาน ให#ใช#ของ 

HAFELE หรือ YALE หรือ GUหรือเทียบเท#า 

5. หน#าต&างบานกระทุ#ง ให#ติดตั้งมือจับสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ชนิดหมุนล็อคของ ให#ใช#ของ HAFELE 

หรือ GU หรือ WHITCO หรือเทียบเท*า 

2.1.9 อุปกรณ'บานเลื่อน (Sliding Door Equipments) 

1. สําหรับบานเลื่อนและบานเฟ12ยม ให6ใช6ชนิดรางแขวน  HAFELE หรือ YALE หรือ VVP หรือเทียบเท*า 

2. สําหรับบานเลื่อนขนาดใหญ2และบานเฟ67ยม จะต<องมี Guide Rail 

ขนาดของล(อเลื่อนต(องเหมาะสมกับน้ําหนักของบานเลื่อน หรือบานเฟ89ยม 

จะต$องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู$ผลิตอุปกรณ: โดยได$รับการอนุมัติจากผู$ควบคุมงาน 

2.1.10 อุปกรณ'บานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver) 

ให#ใช#กับเกล็ดกระจกใสหรือกระจกฝ3าหนา 6 มิลลิเมตร ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ชนิดมือหมุนของ  

TRUSSTAND หรือ YALE หรือ WHITCO หรือเทียบเท*า 

 

2.1.11 ขอรับ-ขอสับ (Hook Set) 

สําหรับบานหน)าต+างบานเป/ด ให)ติดขอรับ-ขอสับสแตนเลส ยาว 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ของ ให#ใช#ของ 

HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า 

 

2.1.12 Door Closer 

สําหรับบานเป+ดที่ระบุในแบบให4ติดตั้ง Door Closer ให#ใช#ของ HAFELE หรือ YALE หรือ GU 

หรือเทียบเท*า 

2.1.13แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip and Threshold) 

สําหรับประตูบานเป.ดออกภายนอก (ไม#ควรเป)นบานเลื่อนและบานสวิงไม6) ให#ติดตั้งแถบยางกันฝนของ 

HAFELE หรือ YALE หรือ GU หรือเทียบเท*า และต0องมีธรณีประตู 

เพื่อสามารถกันน้ําฝนเข2ามาในอาคารได2อย8างดี 

2.1.14 Engineer Key 

บานประตูช*องท*อ ให0ใช0 Engineer Key ชนิดสแตนเลส ของ GU หรือ SCL หรือเทียบเท*า 

2.2 อุปกรณ'ประตู-หน#าต&างอลูมิเนียม 

2.2.1 ประตูบานสวิง 

1. บานพับประตูบานสวิง ให1ใช1บานพับสปริง (Door Closer) ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU 

หรือเทียบเท*า ชนิดฝ1งอยู*ในวงกบอลูมิเนียมเหนือบานประตูชนิดเป<ดค>างได> 90 องศา ทั้งสองทาง 

ขนาดของบานพับตามคําแนะนําของบริษัทผู6ผลิต โดยได6รับการอนุมัติจากผู6ควบคุมงาน 
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2. กุญแจประตูสวิง ให1ใช1ชนิดฝ6งในกรอบบาน ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า 

ชนิดล็อคภายนอกด-วยกุญแจล็อคภายในด-วยปุ5มหมุน 

3. มือจับประตูสวิง ชนิดสแตนเลส ตามระบุในแบบทั้งสองด+าน บานละ 1 ชุด ของ TOSTEM หรือ 

HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า  

4. กลอนสปริงสําหรับบานประตูสวิงคู4 ให6ใช6ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า 

หรือเทียบเท*า ชนิดด0วยสแตนเลสฝ7งในบานกรอบ ทั้งบนและล*างขนาด 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) 

สําหรับบานที่ไม.ติดกุญแจประตูบานสวิง จะต<องไม.ติดตั้งอยู.ในส.วนของอาคารที่ฝนรั่วเข<าได< 

ถ"ามีผู"รับจ"างจะต"องแก"ไขเป6นประตูเป8ดทางเดียว โดยเสนอ Shop drawing บานประตูดังกล.าว 

ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก7อนการติดตั้ง 

2.2.2 ประตู-หน#าต&างบานเลื่อน 

1. กุญแจประตูบานเลื่อน ให/ใช/ชนิดฝ4งในกรอบบาน ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU  

หรือเทียบเท*า ชนิดล็อคภายนอกด5วยกุญแจ ล็อคภายในด5วยปุ=มหมุน  

2. มือจับประตู-หน#าต&างบานเลื่อน ให#ใช#ชนิดฝ3งในกรอบบาน พร#อมล็อคภายในได# ของ TOSTEM หรือ 

HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า  

3. ลูกล$อประตู-หน#าต&างบานเลื่อน ให#ใช#ลูกล#อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรง 

เป#นพิเศษ ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า  ประตู-หน#าต&างบานเลื่อนทุกบาน 

จะต$องมีระบบกันไม/ให$บานหน$าต/างหลุดจากราง    อย#างปลอดภัย และกันน้ําฝนรั่วได6อย#างดี  

2.2.3 หน#าต&างบานกระทุ#ง 

1. บานพับสําหรับหน*าต,างบานกระทุ*ง ให*ใช*ชนิดสแตนเลสแบบเป:ดค*างได* ของ TOSTEM หรือ 

HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า ขนาดตามคําแนะนําของผู/ผลิต โดยได/รับการอนุมัติ 

    จากผู&ควบคุมงาน 

2. มือจับพร)อมล็อคสําหรับบานกระทุ)ง ให)ใช)ของ TOSTEM หรือ HAFELE หรือGU หรือเทียบเท*า 

2.2.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย) 

ให#ใช#อุปกรณ+ชนิดสแตนเลส ของ VVP หรือ HAFELE หรือ TOSTEM  หรือเทียบเท*า โดยเสนอตัวอย*าง 

พร#อมรายละเอียดให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก=อนการติดตั้งประตูกระจกเปลือย จะต#องไม=ติดตั้ง 

อยู$ในส$วนของอาคารที่ฝนรั่วเข4าได4 ถ4ามีผู4รับจ4างจะต4องแก4ไขเปAน ประตูเป'ดทางเดียว โดยเสนอ Shop 

drawing บานประตูดังกล.าวให2ผู2ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก.อนการติดตั้ง 

2.2.5 อุปกรณ'เป)ดป)ดประตูระบบ Key Card 

ให#ใช#ของ Yale หรือ LIFE SEAFTY หรือเทียบเท*า ตามความเห็นชอบของผู-ออกแบบและผู-ว3าจ-าง 

3. การติดตั้ง 

3.1  ผู#รับจ#างจะต#องเลือกใช#ช3างที่มีฝ9มือและมีความชํานาญ พร#อมเครื่องมือที่ดีในการติดตั้ง Hardware ทุกส%วน 

ที่ติดตั้งแล,วจะต,องได,ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน ด,วยความประณีตเรียบร,อย ถูกต%องตามหลักวิชาช0าง 
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3.2 ก"อนการติดตั้งผู/รับจ/างจะต/องตรวจสอบตําแหน"งและส"วนต"างๆ ที่เกี่ยวข/องในการติดตั้ง Hardware 

หากพบว'ามีข+อบกพร'องใดๆ ผู+รับจ+างจะต+องแก+ไขให+ถูกต+องเรียบร+อยก'อนการติดตั้ง 

3.3 งานติดตั้งอุปกรณ/ประตู-หน#าต&างไม# ให#ปฏิบัติตามที่ระบุไว#ในหมวดงานประตู-หน#าต&างไม# หัวข#อการติดตั้ง 

บานประตู-หน#าต&างไม#และอุปกรณ3 

3.4 Hardware ที่ติดตั้งแล,วต,องมีความมั่นคงแข็งแรง เป8ด-ป"ดได%สะดวก เมื่อเป"ดบานประตู-หน#าต&าง 

ออกไปจนสุดแล,ว จะต,องมีอุปกรณ%รองรับหรือป,องกันการกระแทกด"วยอุปกรณ+ที่เหมาะสม มิให"เกิดความ 

เสียหายกับประตู-หน"าต%างหรือผนัง และส%วนต%างๆ ที่เกี่ยวข"อง 

3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับเหล็ก, ประตู-หน#าต&างไม# จะต#องมีขนาดและความยาวที่เหมาะสม 

ถูกต%องตามหลักวิชาช0างที่ดี การยึดทุกจุดต%องมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบร%อย ตะปูเกลียวให%ใช% 

แบบหัวฝ'งเรียบทั้งหมด 

3.6 ผู#รับจ"างจะต"องมีกุญแจชั่วคราวที่ใช"ระหว7างการก7อสร"าง (Construction Keying) โดยให&เปลี่ยนกุญแจชั่วคราว 

เป#นกุญแจจริง ให/ถูกต/องเรียบร/อยก7อนส7งมอบงานงวดสุดท/าย 

4. การทําความสะอาด 

ผู#รับจ#างต#องทําความสะอาด Hardware ทั้งหมด และทุกส.วนของอาคารที่เกี่ยวข:องกับการติดตั้ง Hardware 

พร#อมการตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม)ให+มีรอยขูดขีดหรือมีตําหนิใดๆ และมีความมั่นคงแข็งแรง ใช+งานได+ดี 

ก"อนส"งมอบงานงวดสุดท.าย 
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06 - 7 กระจก 

Glazing 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ%ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝ3มือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี  

ในการติดตั้งงานกระจก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ให#ใช#กระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบุเป,นพิเศษในแบบ 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาตัวอย1างกระจกและวัสดุที่ใช#ในการติดตั้งงานกระจก พร#อมรายละเอียดการติดตั้ง และ 

Shop drawing ให#ผู#ควบคุมงานอนุมัติก3อนการติดตั้ง 

1.4 กระจกที่ใช*จะต*องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ําเสมอตลอดทั้งแผBน ปราศจากริ้วรอยขีดขBวน ไมBหลอกตา หรือฝKามัว  

1.5 ผู#รับจ#างจะต#องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู#ผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใช#เครื่องมือตัดและเจาะกระจกที่ดี 

ถูกต%องตามหลักวิชาช0าง และจะต%องแต0งลบมุมขอบกระจกให%เรียบร%อย ไม0ให%มีคมก0อนนําไปติดตั้ง 

1.6 ความหนาของกระจก หากไม/ระบุในแบบ ให4ใช4ความหนาของกระจกดังนี้ 

1.6.1 สําหรับหน)าต+าง ขนาดไม+เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม. 

1.6.2 สําหรับประตู ขนาดไม1เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม. 

1.6.3 สําหรับกระจกติดตาย ขนาดไม3เกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม. 

1.6.4 สําหรับประตูกระจกเปลือย ให4ใช4กระจกนิรภัยอบความร4อน (Tempered Glass) 12 มม. 

1.6.5 สําหรับกระจกประตูหรือหน1าต2างที่มีการเจียรขอบ 10 มม. 

1.6.6 สําหรับกระจกภายนอกอาคารสูง(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ต"องใช"กระจกชนิดอัดซ"อน 

 สองชั้น (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟ1ล2ม PVB ไม#น%อยกว#า 3+0.76+3 มม. 

1.6.7 สําหรับกระจกติดตาย ที่มีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) หนาไม&น'อยกว&า 8 มม. 

1.7 งานกระจกติดตายขนาดใหญ0 หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ0 จะต7องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู7ผลิตกระจก 

โดยได%รับการอนุมัติจากผู%ควบคุมงาน 

2. วัสดุ 

2.1 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสี (Tinted Glass), กระจกสีชา, กระจกฝ&า ให*ใช*ของ ไทยอาซาฮ ี หรือ 

สยามการ'เดียน  หรือเทียบเท*า 

2.2 กระจกเงา (Mirror) ให#ใช#กระจกเงาใส หนา 6 มิลลิเมตร ให#ใช#ของ ไทยอาซาฮ ี หรือ สยามการ'เดียน  

หรือเทียบเท*า 

2.3 กระจกสะท'อนแสง (Reflective Glass) ให#ใช#ระบบ Hard Coat ให#ใช#ของ ไทยอาซาฮี หรือ สยามการ'เดียน  

หรือเทียบเท*า 

2.4 กระจกนิรภัย (Tempered หรือ Laminated Glass) ให#ใช#ของ ไทยอาซาฮ ีหรือ สยามการ'เดียน  หรือเทียบเท*า 
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2.7 วัสดุยาแนวกระจกให0ใช0ซิลิโคนของ 3M หรือ SIKA WACKER หรือ TOA หรือเทียบเท*า ชนิดป1องกัน 

คราบสกปรก (Non-Staining) ตามคําแนะนําของผู.ผลิต โดยได.รับการอนุมัติจากผู.ควบคุมงานก<อนการสั่งซื้อ 

สีของซิลิโคนให.ใช.สีดํา หรือตามวัตถุประสงค=ของผู.ออกแบบ 

3. การติดตั้ง 

3.1 การตัด การเจาะ การติดตั้งกระจก จะต-องเป0นไปตามคําแนะนําของผู-ผลิตกระจกอย<างเคร<งครัด 

3.2 การติดตั้งผนังกระจกสูงขนาดใหญ1 ผู2รับจ2างจะต2องเป8นบริษัทที่มีประสบการณ@และความชํานาญในการติดตั้ง 

ผนังกระจกขนาดใหญ/มาแล3วหลายโครงการ และมีผลงานการติดตั้งที่มีคุณภาพ มีหนังสือรับรองผลงาน 

ดังกล&าวที่แล-วเสร็จภายใน 5 ป" โดยนํามาเสนอต.อผู1ควบคุมงาน พร1อมการขออนุมัติวัสดุและ Shop drawing 

ก"อนการติดตั้งผนังกระจกขนาดใหญ" 

3.3 ขอบกระจกทั้งหมดจะต0องมีการขัดแต4งลบมุมเรียบ โดยไม4มีส4วนแหลมคมอยู+ 

เพราะจะเป(นอันตรและเป&นเหตุให,เกิดแรงกดรวมกันที่จุดนั้น ทําให,กระจกมีรอยร,าว หรือแตกได,ในภายหลัง 

3.4 ผิวของกรอบบานและขอบกระจก ก0อนใช3วัสดุยาแนวต'องทําความสะอาดให'ปราศจากความชื้น ไขมัน 

ฝุ#นละออง และอื่นๆ ห.ามติดตั้งกระจกในขณะที่งานทาสีส?วนนั้นยังไม?แห.ง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแล.ว 

จะต$องตกแต)งและทําความสะอาดวัสดุยาแนวส)วนที่เกินหรือเปรอะเป?@อนให$เรียบร$อย 

ก"อนที่วัสดุยาแนวนั้นจะแข็งตัว 

4. การทําความสะอาด 

4.1 การล%างหรือทําความสะอาดกระจก ผู%รับจ%างจะต%องใช%น้ํายาที่ผู%ผลิตวัสดุอุดยาแนวและกระจกแนะนําไว%เทDานั้น 

ห"ามมิให"ใช"น้ํายาใดๆ ที่อาจจะทําให"วัสดุอุดยาแนวเสื่อมคุณภาพและผิวกระจกเสียหาย 

4.2 กระจกทั้งหมดที่ติดตั้งแล2วเสร็จ จะต2องทําความสะอาดทั้งสองด2าน ให#เรียบร#อย แล#วป.ดบานประตู-

หน#าต&างกระจกทั้งหมด เพื่อป7องกันฝุ:นละอองหรือฝนสาด และต#องป7องกันกระจกไม&ให#มีรอยขีดข&วน แตกร#าว 

จนกว%าจะส%งมอบงานงวดสุดท0าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 07 งานตกแต'ง 
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07 - 1 งานฉาบปูน 

Portland Cement Plastering 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ5ที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝ,มือ และความชํานาญมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี 

ในการก&อสร)างงานฉาบปูน ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปูน ให*หมายถึงส0วนของอาคารที่เป:นผนังก0ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทุกส)วนของ ค.ส.ล. 

ที่มองเห็นด,วยตาจากภายนอก ให,ตกแต6งด,วยปูนฉาบให,เรียบร,อยสวยงาม ยกเว,นผนังก6ออิฐโชวCแนว 

คอนกรีตเปลือย ตามวัตถุประสงค6ของผู:ออกแบบ 

1.3 งานฉาบปูนผนังก+ออิฐและเสา ค.ส.ล. จะต$องฉาบให$สูงกว0าระดับฝ5าเพดานที่ระบุไว$ในแบบไม0น$อยกว0า 200 

มิลลิเมตร โดยได+แนวระดับทีเ่รียบร&อยสวยงาม ผนังก1ออิฐส1วนที่อยู1ในฝ9าเพดานและไม1ได&ฉาบ จะต&องแต1งแนว 

ปูนก%อให)เรียบร)อย 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องส.งรายละเอียดวัสดุ ส.วนผสม วิธีการ และขั้นตอนของงานฉาบปูนต.างๆ ให#ผู#ควบคุมงาน 

พิจารณาอนุมัติก.อนการสั่งซื้อ 

1.5 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําแผงตัวอย3าง (Mock up) เพื่อเป'นตัวอย-างมาตรฐานของงานฉาบปูน ให9ผู9ควบคุมงาน 

พิจารณาอนุมัติก.อน 

2. วัสดุ 

2.1 ปูนฉาบ 

2.1.1 ปูนฉาบผนังก+อคอนกรีตมวลเบา ให#ใช#ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียดสําหรับฉาบมวลเบา ของ 

ตราเสือมอร$ต&า หรือ ตราTPI หรือตราดอกบัว หรือเทียบเท*า 

2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีต ให2ใช2ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ ตราเสือมอร$ต&า(ฉาบผิวคอนกรีต) 

ตราTPI หรือตราดอกบัว หรือเทียบเท*า 

2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบให+เป.นผนังปูนฉาบสีขาว ให+ใช+ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียดขาว ของ 

ตราเสือมอร)ต*า(ฉาบแต.งผิวบาง )หรือเทียบเท*า 

2.1.4 ปูนฉาบแต)งผิวบาง หากระบุในแบบให4แต)งผิวเรียบคอนกรีต เช)น ฝ<าเพดาน, เสา, คาน 

ให#ใช#ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดแต5งผิวบาง หนา 1 - 3 มิลลิเมตร ตราเสือมอร)ต*า (ฉาบแต&งผิวบาง) 

หรือของจระเข* หรือ sika หรือเทียบเท*า 

2.2 น้ําที่ใช*ผสมปูนฉาบ ต*องเป6นน้ําสะอาด ปราศจากน้ํามัน กรด ด/าง เกลือ และพฤกษชาติต/างๆ 

ในกรณีที่น้ําบริเวณก0อสร3างมีคุณสมบัติไม0ดีพอ ผู3รับจ3างจะต3องจัดหาน้ําจากที่อื่นมาใช3 การใช3น้ําผสมปูนฉาบ 

ต"องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู"ผลิตโดยเคร:งครัด โดยได"รับการอนุมัติจากผู"ควบคุมงานก:อน 

2.3 หากระบุในแบบเป-นปูนฉาบผสมน้ํายากันซึม ให3ใช3น้ํายากันซึม ของ จรเข% หรือเทียบเท*า 
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2.4 น้ํายาประสานประเภทอะครีลิค ผสมปูนทรายเพื่อการประสานปูนฉาบเก;าและใหม; ใช@สําหรับการซ;อมแซม 

ผนังปูนฉาบ ให,ใช,ของ จระเข& หรือ SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเท*า 

2.5 วัสดุยาแนวเซาะร.องปูนฉาบ หรือซ.อมรอยร8าวของผนังปูนฉาบที่ไม.แตกร.อน ให8ใช8ชนิดทาสีทับได8ของ จรเข%หรือ 

SIKA หรือ LANKO หรือเทียบเท*า 

2.6 เซี้ยมหรือร+อง PVC สําเร็จรูป ให,ใช,ของ พิชพิศาล หรือ SD หรือเทียบเท*า 

2.7 ตะแกรงลวด ให,ใช,ตะแกรงลวดตาข0ายตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดช)อง ¾ นิ้ว 

3. วิธีการฉาบ 

3.1 การเตรียมผิว 

ผิวที่จะฉาบปูนต0องเสร็จแล0วไม;น0อยกว;า 3 วัน และต(องสะอาด ปราศจากฝุ5นละออง น้ํามัน เศษ ปูน หรือสิ่งใดๆ 

ที่จะทําให*แรงยึดเหนี่ยวระหว4างผิวที่จะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรีตบางส4วนซึ่งเรียบเกินไป เนื่องจากไม*แบบ 

เรียบต#องทําให#ขรุขระด#วยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื่นๆ ที่ได#รับความเห็นชอบจากผู#ควบคุมงาน กDอนฉาบปูน 

ต"องตรวจดูแนวดิ่งและฉากของผิวที่จะฉาบปูนให"ได"แนว ก<อนจัดทําการจับเฟABยมและติดปุFมระดับให"ทั่วผนัง 

ห"างกันไม"เกิน 2 เมตร แล'วทิ้งไว'ให'แห'ง หากผนังผิดแนวเกิน 25 มิลลิเมตร ต'องเสริมด'วย 

ตะแกรงลวดยึดติดกับผิวที่จะฉาบปูนด9วยตะปูคอนกรีตขนาดเล็ก แล9วแต?งให9ได9แนวดิ่งและฉากด9วยปูนฉาบ 

หากผิดแนวเกิน 40 มิลลิเมตร ผู)รับจ)างจะต)องแก)ไขผนังนั้นให)ได)แนวก;อนที่จะฉาบปูน ตามความเห็นชอบ 

ของผู&ควบคุมงาน 

3.2 การฉาบปูน 

การฉาบปูน ให+ฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 8 มิลลิเมตร ชั้นที่สองหนาประมาณ 7 มิลลิเมตร 

การฉาบแต(ละครั้งห0ามเติมน้ําซ้ําในส(วนผสมเดียวกัน และต0องฉาบให0หมดภายใน 45 นาที หลังการผสม 

ปูนฉาบ 

กรรมวิธีในการฉาบสองชั้นให4ปฏิบัติ ดังนี้ 

3.2.1 ฉาบชั้นแรก (ฉาบรองพื้น)ก"อนการฉาบปูนต,องฉีดน้ําให,ผิวที่จะฉาบปูนมีความชื้นสม่ําเสมอ เพื่อผนังนั้น 

จะได%ไม'แย'งน้ําจากปูนฉาบ แล%วจึงฉาบปูนชั้นแรก การฉาบต%องกดให%แน'นเพื่อให%เกิดแรงยึดเหนี่ยว 

ระหว%างผิวที่ฉาบปูนกับปูนฉาบมากที่สุด ทําผิวของปูนฉาบชั้นแรกทําให7หยาบและขรุขระ โดยการใช7 

แปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว0างที่ปูนฉาบยังไม0แข็งตัว หลังจากปูนฉาบเริ่มแข็งตัวใหAบ0ม 

โดยการฉีดน้ําให.ชื้นอยู3ตลอดเวลา 3 วัน แล&วทิ้งไว&ให&แห&งไม/น&อยกว/า 5 วัน ก%อนที่จะลงมือฉาบชั้นที่สอง 

3.2.2 ฉาบชั้นที่สอง (ฉาบตกแต'ง) 

 ก"อนฉาบต)องทําความสะอาดและฉีดน้ําให)ผิวของปูนฉาบชั้นแรกให-มีความชื้นสม่ําเสมอแล#วจึงฉาบปูน 

ชั้นที่สองเหมือนชั้นแรก และเมื่อฉาบปูนชั้นที่ 2 เสร็จแล(ว ให(ใช(ฟองน้ําชุบน้ํากวาดผิวที่หมาด 

ให#ผิวปูนฉาบเรียบและสวยงาม หลังจากปูนฉาบชั้นที่สองเริ่มแข็งตัว ให>บ?มด>วยการฉีดน้ําเปCนฝอย 

เป#นระยะๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครั้ง เพื่อรักษาความชื้นของผนังปูนฉาบไว9ตลอดเวลาไม=น9อยกว=า 6 วัน 

และเพื่อป*องกันการแตกร2าว 
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ขณะทําการฉาบปูน ผู/รับจ/างจะต/องมีการป7องกันแดด ลม ซึ่งจะทําให/น้ําที่ผิวปูนฉาบระเหยเร็วเกินไป การฉาบ 

ปูนหนาเกิน 25 มิลลิเมตร จะต)องแบ.งการฉาบชั้นแรกหรือการฉาบรองพื้นเป"น 2 ครั้ง โดยเสริม 

ด"วยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื้นครั้งที่ 2 การจับเหลี่ยม เสา คาน จะต3องได3แนวดิ่ง แนวฉาก 

และได&เหลี่ยมมุมที่สวยงาม หรือการเซาะร8องผนัง ปูนฉาบตามแบบหรือเพื่อป1องกันการแตกร5าว 

กว#างไม(น#อยกว(า 6 มิลลิเมตร ขนาดกว-างไม0เกิน 4.00 x 4.00 เมตร หรือตามวัตถุประสงค/ของผู3ออกแบบ 

ให#ใช#เซี้ยมหรือร.อง PVC. สําเร็จรูป โดยใช/ปูนเค็มรองพื้นไว/ชั้นหนึ่งก?อน อัตราส?วนปูนทราย 1:2 

 

การฉาบปูนบริเวณดังต1อไปนี้ จะต8องติดตั้งตะแกรงลวด กว8างไม1น8อยกว1า 300 มิลลิเมตร เพื่อช'วยในการยึด 

ผิวปูนฉาบ และป%องกันการแตกร.าว 

 - แนวที่ผนังก+ออิฐชนกับโครงสร5าง เช#น เสา คาน 

 - ทุกมุมของวงกบประตูและหน3าต5าง 

 - แนวท%อที่มีขนาดใหญ%ไม%เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังก-ออิฐ (ไม#รวมปูนฉาบ) 

การฉาบปูนสําหรับผนังก/ออิฐบุกระเบื้องหรือบุหิน ให9ทําการฉาบเพียงชั้นเดียวหนาไม/ต่ํากว/า 8 มิลลิเมตร 

แล#วแต&งผิวให'ได'ระดับ หรือตามคําแนะนําของผู'ติดตั้งกระเบื้องหรือหิน โดยได'รับการอนุมัติจาก 

ผู#ควบคุมงานก-อนผิวของปูนฉาบทั้งสองชั้น เมื่อฉาบเสร็จแล#วจะต#องมีความหนาไม-น#อยกว-า 15 มิลลิเมตร 

และต%องได%ผิวที่เรียบสวยงาม หากผิวของปูนฉาบส>วนใดไม>เรียบโดยสม่ําเสมอ หรือเปCนคลื่น 

หรือเป'นเม็ดหยาบ ผู1รับจ1างจะต1องสกัดออกแล1วฉาบใหม> ตามคําสั่งของผู1ควบคุมงาน โดยเป'นค>าใช1จ>าย 

ของผู&รับจ&างการฉาบปูนทับแนวร3องผนังก3ออิฐที่สูงชนท&องพื้นหรือคานเหล็กทั้งภายนอกและภายใน ให&ฉาบ 

ทับโฟม โดยเว+นร.องใต+พื้นหรือคานเหล็กประมาณ 10 มิลลิเมตร แต"งร"องปูนฉาบให.สวยงาม อุดด.วยวัสดุ 

ยาแนวชนิดทาสีทับได/ 

4. การบํารุงรักษา 

4.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแต2ละชั้น ผู#รับจ#างจะต#องทําการบ0มผิวปูนฉาบให)มีความชื้นอยู3ตลอดเวลาด"วยการ 

ฉีดน้ําพ)นเป,นละอองให3ทั่วทั้งผนัง และต3องป;องกันไม)ให3ผนังปูนฉาบถูกแสงแดด หรือมีลมพัดจัดถูกผนัง 

โดยตรง การบ*มผิวนี้ให4ผู4รับจ4างถือเป=นสิ่งสําคัญที่จะต4องให4การดูแลเป=นพิเศษ 

4.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็จแล2ว ผู2รับจ2างต2องทําความสะอาดทุกแห>งที่เกี่ยวข2องให2สะอาดเรียบร2อย ปราศจาก 

คราบน้ําปูนหรือรอยเปรอะเป01อนต3างๆ และจะต9องดูแลไม3ให9สกปรกหรือเสียหาย จนกว(าจะทําการตกแต(ง 

หรือทาสีผนังในขั้นต1อไป 

5. การซ%อมแซม 

ผิวปูนฉาบจะต-องติดแน2นตลอดผนัง ผิวส"วนใดที่เคาะแล0วมีเสียงผิดปกติหรือดังโปร*ง หรือมีรอยแตกร1าว 

จะต$องทําการซ-อมแซม โดยสกัดออกทั้งบริเวณที่ดังโปร-งหรือแตกร-อน ทําความสะอาดรดน้ําให$ชุ-ม แล$วจึงฉาบ 

ซ"อมแซมโดยผสมน้ํายาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลิค โดยเมื่อซ*อมแล-วผิวของปูนฉาบใหม* 

กับปูนฉาบเก*าจะต.องเป1นเนื้อเดียวกัน 
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ในกรณีที่เกิดรอยแตกร0าวที่ผิวปูนฉาบแต8ไม8แตกร8อน ให0ตัดร8องให0ลึกโดยใช0ไฟเบอรC แล0วฉีดอุดด0วยวัสดุยาแนว 

ชนิดทาสีทับได, ในกรณีที่มีการซ%อมแซมงานคอนกรีตโครงสร0างที่เป5นรูพรุนหรือมีการแตกร0าว ผู0รับจ0างจะต0องทําการ 

ซ"อมแซม ส"วนของโครงสร+างนั้นด+วยวัสดุและวิธีการที่ได+รับการอนุมัติจากผู+ควบคุมงาน หรือวิศวกรผู+ออกแบบ 

ผู#รับจ#างจะต#องเป/นผู#รับผิดชอบค"าเสียค#าใช'จ#ายในการซ#อมแซมทั้งหมด ก"อนที่จะทําการฉาบปูนหรือตกแต4งผิว 

โครงสร&างส(วนนั้น 
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07 - 2 งานยิบซั่มบอร-ด 

Gypsum Board 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุอุปกรณ5ที่มีคุณภาพแรงงานที่มีฝ0มือ และความชํานาญมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี  

ในการติดตั้งงานยิบซั่มบอร2ดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องตรวจสอบแบบก1อสร#าง และประสานงานกับผู/ติดตั้งงานระบบไฟฟ6า ระบบปรับอากาศ 

และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข2องกับผนังและงานฝ8าเพดานยิบซั่มบอร>ด เช@น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู 

โครงเหล็กในฝ#าสําหรับยึดลวดแขวนโครงเคร6าฝ#าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท%อลมของระบบปรับอากาศ เป4นต7น 

เพื่อให(งานยิบซั่มบอร3ดแข็งแรง และเรียบร(อยสวยงาม 

1.3 ในกรณีที่จําเป.นต0องเตรียมช6องสําหรับเป;ดฝ>าเพดาน หรือผนัง สําหรับซ)อมแซมงานระบบต)างๆ ของอาคาร 

หรือซ&อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู#รับจ#างจะต#องติดตั้งให#แข็งแรงและเรียบร#อย ตามที่กําหนดในแบบ 

หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ 

1.4 ระดับความสูงของฝ0าเพดาน ให6ถือตามระบุในแบบ แต<อาจเปลี่ยนแปลงได6เล็กน6อย ตามความเห็นชอบ  

ของผู&ควบคุมงาน 

1.5 ผู#รับจ#างจะต#องส.งตัวอย.างพร#อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิบซั่มบอร1ด เช4น แผ4นยิบซั่ม 

โครงเคร&าผนังและฝ/าเพดาน พร2อมอุปกรณ9ต&างๆ ให2ผู2ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก&อนการสั่งซื้อ 

1.6 ผู#รับจ#างต#องจัดทํา Shop Drawing เพื่อให(ผู(ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก:อนการติดตั้ง ดังนี้ 

1.6.1 แบบแปลน, รูปด%าน, รูปตัด ของผนังหรือฝ/าเพดาน แสดงแนวโครงเคร8าระยะและตําแหน8งสวิทช@ ปลั๊ก 

ดวงโคม หัวจ*ายลม หัวดับเพลิงและอื่นๆ ให:ครบถ:วนทุกระบบ 

1.6.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต4อ การชนผนังและโครงสร=างของอาคาร 

1.6.3 แบบรายละเอียดการยึด ห/อยแขวนกับโครงสร/างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 

1.6.4 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข/องหรือจําเป6น เช8น การติดตั้งท+อร-อยสายไฟ ท+อน้ําทิ้งของระบบปรับอากาศ 

สวิทช& ปลั๊ก ช,องซ,อมบํารุง เป7นต:น 

2. วัสดุ 

2.1 แผ#นยิบซั่มหนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันชื้น, บุฟอยล$ หรือกันไฟ 

ตามระบุในแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนังหรือฝ+าฉาบเรียบรอยต2อ     ให#ใช#ของ SIAM 

GYPSUM หรือ GYPROC  หรือ KNAUF หรือเทียบเท*า 

2.2 โครงเคร&าผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม&เล็กกว&า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ1นเหล็กไม1ต่ํากว1า 0.50 

มิลลิเมตร ระยะห*างของโครงเคร*าตั้งทุก 400 มิลลิเมตร ให)ใช)รุ,น PRO-WALL  ของ SIAM GYPSUM หรือ รุ&น 

GYPWALL P1ของ GYPROC หรือเทียบเท*า 
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2.3 โครงเคร&าฝ)าเพดานฉาบเรียบรอยต&อ ให5ใช5เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม&เล็กกว&า 14x37 มิลลิเมตร 

ความหนาของแผ,นเหล็กไม,ต่ํากว,า 0.50 มิลลิเมตร ระยะห*างของโครงเคร*าหลัก (วางตั้ง) ทุก 1.00 เมตร 

โครงเคร&ารอง (วางนอน) ทุก 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตร 

พร#อมสปริงปรับระดับทําด#วยสแตนเลสรูปป9กผีเสื้อ ให#ใช#รุCน PRO-LINE ของ SIAM GYPSUM หรือ รุ&น ML 50 

A ของ GYPROC หรือ รุ&น UFC ของ KNAUF หรือเทียบเท*า 

2.4 โครงเคร&าฝ)าเพดาน T-Bar ให#ใช#เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ:นเหล็กไม:ต่ํากว:า 0.30 มิลลิเมตร 

พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงเคร*าหลักสูงไม*น3อยกว*า 38 มิลลิเมตร ระยะห*างทุก 600 มิลลิเมตร 

โครงเคร&าซอยสูงไม&น"อยกว'า 28 มิลลิเมตร ระยะห*างทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 

1.20x1.20 เมตร พร&อมสปริงปรับระดับทําด&วยสแตนเลสรูปผีเสื้อ ให3ใช3รุ6น T-BAR ตราช%างสันโครง  32 ของ 

SIAM GYPSUM หรือ GRID T-BAR 32 ของ GYPROC หรือเทียบเท*า 

2.5 คิ้วเข'ามุมต,างๆ สําหรับผนังและฝ/าเพดานยิบซั่ม ให9ใช9คิ้วสําเร็จรูป ของ SIAM GYPSUM หรือ GYPROC 

หรือเทียบเท*า 

3. การติดตั้ง 

3.1 การติดตั้งโครงเคร-าผนังฉาบเรียบและแผ-นยิบซั่ม 

3.1.1 กําหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร6อมตีแนวเส6นของผนังไว6ที่พื้นและท6องพื้นอาคาร หรือหากเปAนผนังลอย 

(ไม#ติดท(องพื้น) อาจจะต&องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบนและตัวตั้ง ตามความเห็นชอบ 

ของผู&ควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค7ของผู&ออกแบบ วางเหล็กตัวยูตามแนวผนังที่ได&ตีเส&นไว& 

ยึดติดกับพื้นอาคารและท5องพื้นชั้นถัดไปด5วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 600 มิลลิเมตร 

(กรณีพื้นอาคารไม(ใช(คอนกรีต หรือเป2นโครงเหล็ก ให7ใช7วัสดุยึดที่เหมาะสม) 

3.1.2 ตัดโครงเคร)าตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให@ได@ฉากกับพื้น 

ทุกระยะห(าง 400 มิลลิเมตร ทําการยึดติดระหว1างโครงเคร1าตัวซีและตัวย ู ที่บริเวณปลายโครงเคร1า 

ด"วยสกรูยิงเหล็กคีมย้ําเหล็ก หรือรีเวต ด4านละ 1 จุด กรณีมีการต+อแผ+นยิบซั่มในแนวตั้งที่สูงกว+า 2.40 

เมตร ให'เสริมเหล็กตัวยูไว'เพื่อรับหัวแผ9นยิบซั่มที่จะติดตั้งต9อไป 

3.1.3 นําแผ&นยิบซั่มขอบลาดความหนา 12 มิลลิเมตร ขึ้นติดตั้งกับโครงเคร2า โดยจะติดในแนวตั้ง 

และยกขอบแผ*นสูงจากพื้นอาคาร 10 มิลลิเมตร เพื่อป,องกันน้ําหรือความชื้นจากพื้นเข:าสู=แผ=นยิบซั่ม 

ยึดกับโครงเคร,าเหล็กด1วยสกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ระยะห*างของสกรูแต*ละตัวในแนวดิ่ง 300 

มิลลิเมตร และ 200 มิลลิเมตร ในแนวนอน ห-างจากขอบแผ-นยิบซั่ม 10 มิลลิเมตร ให)หัว 

สกรูจมลงในแผ(นยิบซั่มประมาณ 2 มิลลิเมตร (ไม#ควรให)จมทะลุกระดาษแผ#นยิบซั่มลงไป) 

การติดตั้งควรใช.เครื่องยิงสกร ู

3.1.4 ติดตั้งคิ้วเข+ามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร+อยและสวยงาม 

3.1.5 ฉาบรอยต(อและคิ้วเข2ามุมของแผ(นยิบซั่มด2วยปูนฉาบและเทปสําหรับฉาบเรียบแผ(นยิบซั่ม และฉาบอุด 

หัวสกรู แล*วขัดแต.งปูนฉาบด*วยกระดาษทรายให*เรียบร*อย ก.อนทาสีหรือตกแต.งผนังยิบซั่มต.อไป 
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3.2 การติดตั้งโครงเคร-าฝ/าฉาบเรียบรอยต-อและแผ-นยิบซั่ม 

3.2.1 ยึดฉากริมฝ+าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให7มั่นคงแข็งแรง ได7แนวและระดับที่ต7องการ ยึดฉากเหล็ก 2 รู 

เข#ากับใต#ท#องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1.00x1.20 เมตร ด&วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร 

คือระยะห(างของโครงเคร(าหลัก) ให#เสริมโครงเคร,าหลักชุดแรกห,างจากผนัง 150 มิลลิเมตร 

3.2.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท4องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชุดหิ้วโครง 

โดยใช&สปริงปรับระดับ และงอปลายด&านหนึ่งของลวด 4 มิลลิเมตร เป(นขอไว. (หรืออาจใช)ฉากริมแทน 

ในกรณีมีช)องว)างระหว)างฝ1าเพดานและใต8ท8องพื้นน8อยกว)า 200 มิลลิเมตร) 

3.2.3 นําชุดหิ้วโครงที่ประกอบไว8ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว.ทั้งหมด 

3.2.4 นําโครงเคร)าหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะไดCโครงเคร)าหลักทุกระยะห)าง 

1.00 เมตร 

3.2.5 นําโครงเคร)าซอยขึ้นยึดติดกับโครงเคร)าหลัก โดยใช:ตัวล็อคโครง ติดตั้งโครงเคร)าซอยทุกระยะ 400 

มิลลิเมตร 

3.2.6 ปรับระดับโครงเคร+าทั้งหมดอย+างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ก/อนยกแผ/นยิบซั่มขึ้นติดตั้ง 

3.2.7 นําแผ&นยิบซั่มขอบลาดขึ้นติดตั้งกับโครงเคร&าซอย ให=ด=านยาว (2.40 เมตร) ตั้งฉากกับแนว 

โครงเคร&าซอย ปลายของแผ&นด2าน 1.20 เมตร จะต'องสลับแนวกัน 1.20 เมตร 

ยึดโดยใช'สกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเริ่มยิงสกรูจากหัวหรือท,ายแผ0น ไล0ไปด,านที่เหลือ 

ให#ห$างจากขอบแผ$นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรูให0ยึดตามแนวโครงเคร7าซอยห7าง 240 

มิลลิเมตร และยึดบริเวณขอบแผ2นด4าน 1.20 เมตร ห&าง 150 มิลลิเมตร 

3.2.8 ติดตั้งคิ้วเข+ามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร+อยและสวยงาม 

3.2.9 ใช#เกรียงโป,วฉาบปูนลงบนรอยต6อและคิ้วเข#ามุมของแผ6นยิบซั่ม นําเทปปEดทับกึ่งกลางแนวรอยต6อ 

แล#วฉาบปูนทับให#เป0นเนื้อเดียวกัน เมื่อปูนแห#งสนิท ใช#เกรียงฉาบ ฉาบปูนทับด#วยปูนฉาบ 

รอยต%อตามแนวเดิมอีกครั้ง ปาดให7เรียบ ทิ้งไว7ให7แห7ง หลังจากนั้นใช7กระดาษทรายเบอร@ 4 

ขัดแต&งให*เรียบ ให*ได*ระดับและฉากด*วยอุปกรณ;วัดระดับและฉาก ใช*ปูนฉาบทับหัวสกรู 

และขัดแต(งด*วยกระดาษทรายอีกครั้งให*เรียบร*อย ก(อนทาสีหรือตกแต(งฝ>ายิบซั่มต(อไป 

3.3 การติดตั้งโครงเคร-าฝ/า T-Bar และแผ%นยิบซั่ม 

3.3.1 ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบให.ได.ระดับที่ต%องการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เข%ากับใต%ท%องพื้น 

อาคารชั้นถัดไป ที่ระยะ 1.20x1.20 เมตร ด&วยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร 

3.3.2 วัดระยะความสูงจากฉากริม T-Bar ถึงท%องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ 

เข#ากับขอหิ้ว T-Bar โดยใช&สปริงปรับระดับทําด&วยสแตนเลสรูปป9กผีเสื้อ งอปลายด&านหนึ่งของลวด 4 

มิลลิเมตร เป(นขอไว. 

3.3.3 นําชุดแขวนที่ประกอบไว4ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว,ทั้งหมด 

3.3.4 นําโครงเคร)าหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว> โดยเกี่ยวขอหิ้วเข>าในรูบนสันของโครงเคร)าหลัก 

จนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให3ได3โครงเคร8าหลักทุกระยะห8าง 1.20 เมตร ให'ขนานหรือตั้งฉากกับผนังห'อง 
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3.3.5 สอดโครงเคร)าซอย 1.20 เมตร เข&าในรูเจาะของโครงเคร1าหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร 

โดยวางให)ได)ฉากกับโครงเคร2าหลัก วางโครงเคร2าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต(องการขนาดโครงเคร(า 

0.60x0.60 เมตร ให'เพิ่มโครงเคร.าซอย 600 มิลลิเมตร เสียบลงในช/องระหว/างกลางของโครงเคร/าซอย 

1.20 เมตร 

3.3.6 ปรับระดับโครงเคร+าทั้งหมดอย+างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ก+อนวางแผ+นฝ>าเพดานที่ทาสีหรือตกแต+ง 

เรียบร&อยแล&วขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามต(องการ 

4. การบํารุงรักษา 

งานยิบซั่มบอร-ดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล:ว จะต:องได:แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร:อยสวยงาม งานฝ@าเพดาน T-

Bar จะต$องได$แนวของ T-Bar ที่ตรง ไม)คดเคี้ยว ได0แนวระดับและแนวฉากที่เรียบร0อยสวยงาม งานทาสีให0ปฏิบัติ 

ตามที่ระบุไว#ในหมวดงานทาสี ผู#รับจ#างจะต#องป8องกันไม:ให#งานยิบซั่มบอร?ดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลา 

ก"อสร&าง 
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07 – 3  งานกระเบื้อง 

Tiling 

 

1. ขอบเขตของงาน 

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

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 วัสดุที่นํามาใช/ต/องเป5นวัสดุใหม7ที่ได/มาตรฐานของผู/ผลิต ปราศจากรอยร/าวหรือตําหนิใดๆ ไม7บิดงอ 

ขนาดเท'ากันทุกแผ'น ให/ใช/คุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล3องเรียบร5อย โดยมีใบส3งของ 

และใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู4ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได4 และจะต4องเก็บรักษาไว4อยFางดีในที่ไมFม ี

ความชื้น 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/าง ชนิด และสีต/างๆ ของกระเบื้อง, เส#นขอบคิ้ว, วัสดุยาแนว พร,อมรายละเอียด 

และขั้นตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแต4ละชนิด เช4น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภายในและภายนอก เป6นต8น 

ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก7อนการสั่งซื้อ 

1.4 ผู#รับจ#างต#องจัดทํา Shop Drawing เพื่อให(ผู(ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก:อนการติดตั้ง ดังนี้ 

1.4.1 แบบแปลน, รูปด%าน, รูปตัด ของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ5น ขนาด ของกระเบื้องแต0ละชนิด 

1.4.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต4อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส9นรอยต4อ 

หรือเส'นขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกส2วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ํา 

ของพื้นแต*ละส*วน 

1.4.3 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข/องหรือจําเป6น เช8น ตําแหน'งติดตั้งท'อน้ําสําหรับจ'ายเครื่องสุขภัณฑ=ที่ผนัง 

ช"องระบายน้ําทิ้งที่พื้น ตําแหน"งที่ติดตั้งสวิทช: ปลั๊ก ช"องซ"อมบํารุง เปCนตDน 

1.5 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําระบบกันซึมพื้นหรือผนังที่ระบุให#ทําระบบกันซึม ก=อนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ 

หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แล2วจึงทําการติดตั้งกระเบื้อง เช2น ระบบกันซึมพื้นห9องน้ําหรือพื้นชั้นล2างที่ติดกับพื้นดิน 

เป#นต&น 

2. วัสดุ 

2.1 กระเบื้องแกรนิตโต( หากไม&ระบุในแบบให.ใช. HOMOGENEOUS GlAZED PORCLAIN  ของ VECERA 

MARKETING หรือ คัมพาน'า หรือ เทียบเท&า ขนาด ตามระบุในแบบ 

2.2 กระเบื้องเซรามิค หากไม&ระบุในแบบให.ใช.ผิวกันลื่นสําหรับปูพื้น และผิวมันสําหรับบุผนัง ชนิด GlAZED 

PORCLAIN  ของ VECERA MARKETING หรือ คัมพาน'า หรือ เทียบเท&า ขนาด ตามระบุในแบบ 

2.3  กระเบื้องหินขัด (TERRAZZO TILE ) ความหนา 25 mm. และ 300x300 mm. .ของ       MARBLEX หรือ TRG    

หรือเทียบเท*า    สีขาว เทาและเทาเข(ม ขนาดเม็ดหิน#4-#5 กําหนดตามชิ้นตัวอย&างเสนอก&อนอรุมัติ  การปูและ 

เก็บผิวหน*าให*ทําตาม ขั้นตอน ผู)ผลิตอย-างเคร-งคัด 

2.4 ปูนทรายปรับระดับพื้น ให1ใช1ปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ เสือมอร'ตาหรือดอกบัวหรือ TPI  หรือเทียบเท&า 

2.5 วัสดุติดตั้งกระเบื้อง ให3ใช3กาวซีเมนต:ชนิดยืดหยุ<นตัวได3ดี ของ จรเข% หรือ WEBER หรือเทียบเท*า 
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2.6 วัสดุน้ํายาเคลือบใสป3องกันการซึมของน้ําปูนและสียาแนว ให@ใช@ของ จรเข%หรือ WEBER หรือเทียบเท*า 

2.7 วัสดุยาแนวกระเบื้อง ให5ใช5ชนิดป9องกันราดํา ของ จรเข% หรือ WEBER หรือเทียบเท*า 

2.8 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได6รับอนุมัติจากผู6ควบคุมงานและตามวัตถุประสงคAของผู6ออกแบบ 

3. การติดตั้ง 

3.1 การเตรียมผิว 

3.1.1 ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะปูหรือบุกระเบื้องให>ปราศจากฝุAนผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรก 

อื่นใด แล#วล#างทําความสะอาดด#วยน้ํา 

3.1.2 สําหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต8องเทปูนทรายปรับระดับ ให8ได8ระดับและความเอียงลาดตามต8องการ 

สําหรับผนังจะต.องฉาบปูนรองพื้นให.ได.ดิ่ง ได.ฉาก ได.แนว ตามที่ระบุไว.ในหมวดงานฉาบปูน 

โดยใช&ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให&ได&ผิวพื้นหรอืผิวผนังที่เรียบและแข็งแรง ก"อนการปู 

หรือบุกระเบื้อง 

3.1.3 หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนังแล9ว 24 ชั่วโมง ให*ทําการบ1มตลอด 3 วัน 

ทิ้งไว'ให'แห'ง แล'วจึงเริ่มดําเนินการปูกระเบื้องพื้น หรือบุกระเบื้องผนังได' 

3.1.4 การเตรียมแผ+นกระเบื้อง จะต4องแกะกล'องออกมา ทําการเฉลี่ยสีของกระเบื้องให9สม่ําเสมอทั่วกัน 

และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง แล8วจึงนํากระเบื้องไปแช?น้ําก?อนนํามาใช8 หรือปฏิบัติตาม 

คําแนะนําของผู,ผลิต โดยได,รับความเห็นชอบจากผู,ควบคุมงานก@อน 

3.1.5 กระเบื้องดินเผาที่ไม4เคลือบผิว ก"อนการปูหรือบุจะต0องเคลือบผิวด0วยน้ํายาเคลือบใส เพื่อป@องกันการซึม 

ของน้ําปูนและสียาแนว โดยเคลือบให9ทั่วผิวหน9าและขอบโดยรอบรวม 5 ด"าน อย'างน"อย 2 เที่ยว 

3.2 การปูหรือบุกระเบื้อง 

3.2.1 ทําการวางแนวกระเบื้อง กําหนดจํานวนแผ4น และเศษแผ4นตาม Shop Drawing ที่ได&รับอนุมัติ 

แนวกระเบื้องทั่วไปหากไม5ระบุในแบบให8ห5างกัน 2 มิลลิเมตร หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง 

หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ 

3.2.2 เศษของแผ)นกระเบื้องจะต3องเหลือเท)ากันทั้ง 2 ด"าน แนวรอยต+อจะต"องตรงกันทุกด"านทั้งพื้นและผนัง 

หรือตาม Shop Drawing ที่ได&รับอนุมัติ การเข&ามุมกระเบื้องหากไม9ระบุในแบบ ให&ใช&วิธีเจียรขอบ 45 

องศา ครึ่งความหนาของแผ0นกระเบื้องประกบเข8ามุม รอยต0อรอบสุขภัณฑAหรืออุปกรณAห8องน้ําต0างๆ 

จะต$องตัดให$เรียบร$อยสวยงามด$วยเครื่องมือตัดที่คมเป9นพิเศษ 

3.2.3 ทําความสะอาดพื้นผิว แล3วพรมน้ําให"เป%ยกโดยทั่ว ใช"กาวซีเมนต6ในการยึดกระเบื้อง ด"วยการโบก 

ให#ทั่วพื้นหรือผนังแล#วจึงปูหรือบุกระเบื้อง ให#ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู#ผลิตกาวซีเมนตE โดยได#รับ 

การอนุมัติจากผู.ควบคุมงานก3อน  

3.2.4 ติดตั้งและกดแผ,นกระเบื้องตามแนวที่วางไว+ให+แน.นไม.เป1นโพรง ภายในเวลาที่กําหนดของกาวซีเมนต2 

ที่ใช& ในกรณีที่เป-นโพรง หรือไม6แน6น หรือไม6แข็งแรง จะต&องรื้อออกและทําการติดตั้งใหม6 

3.2.5 ไม#อนุญาตให,บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
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3.2.6 หลังจากปูหรือบุกระเบื้องแล3วเสร็จ ทิ้งให3กระเบื้องไม<ถูกกระทบกระเทือนเป?นเวลาอย<างน3อย 48 ชั่วโมง 

แล#วจึงยาแนวรอยต.อด#วยวัสดุยาแนว โดยใช#สีที่ใกล#เคียงหรืออ.อนกว.าสีกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงคD 

ของผู&ออกแบบ 

3.2.7 เช็ดวัสดุยาแนวส-วนเกินออกจากกระเบื้องด8วยฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ ก-อนที่วัสดุยาแนวจะแห8ง ให8ร-อง 

และผิวของกระเบื้องสะอาด ปล4อยทิ้งไว8ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทําความสะอาดด2วยผ2าสะอาด 

ชุบน้ําหมาดๆ ทิ้งให0วัสดุยาแนวแห0งสนิท 

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

4.1 งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล8ว จะต8องได8แนว ได8ระดับ ได8ดิ่ง ได8สีที่เรียบสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ 

ความไม&เรียบร,อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู,รับจ,างจะต,องดําเนินการแก+ไข โดยค1าใช+จ1ายของผู+รับจ+าง 

4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแห/งดีแล/วประมาณ 24 ชั่วโมง ให*ทําความสะอาดอีกครั้งด*วยน้ํา และเช็ดให*แห*ง 

ด"วยผ"าสะอาด แล"วเคลือบผิวด"วย Wax อย#างน'อย 1 ครั้ง 

4.3 ผู#รับจ#างจะต#องป.องกันไม3ให#งานกระเบื้อง สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก)อสร,าง 
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07 – 4  งานพื้นคอนกรีตขัดมัน, ขัดมันผสมสี 

Concrete Floor and Colour concrete floor 

1. ขอบเขตของงาน 

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

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 วัสดุที่นํามาใช/ต/องเป5นวัสดุใหม7ที่ได/มาตรฐานของผู/ผลิต และจะต/องเก็บรักษาไว/อย7างดีในที่ไม7ม ีความชื้น 

1.3 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งตัวอย/าง ชนิด และสีต/างๆ ให#ผู#ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก/อนการสั่งซื้อ 

1.4 ผู#รับจ#างต#องจัดทํา Shop Drawing เพื่อให(ผู(ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก:อนการติดตั้ง ดังนี้ 

1.4.1 แบบแปลน, รูปด%าน, รูปตัด ของการทําพื้นทั้งหมด ระบุรุ,น ขนาด ของวัสดุแต#ละชนิด 

1.4.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต4อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส9นรอยต4อ 

หรือเส'นขอบคิ้ว และเศษของทุกส.วน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ํา 

ของพื้นแต*ละส*วน 

1.4.3 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข/องหรือจําเป6น ช8องระบายน้ําทิ้งที่พื้น ตําแหน8งที่ติดตั้งสวิทชA ปลั๊ก ช8องซ8อมบํารุง 

เป#นต&น 

1.5 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทําระบบกันซึมพื้นหรือผนังที่ระบุให+ทําระบบกันซึม ก4อนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ 

เป#นต&น 

 

2.  วัสดุ 

2.1  ปูนที่ใช)เป+น ปูนซีเมนต/ผสม.หรือปูนซีเมนต/ซิลิกา โดยใช)ของ  ปูนตราเสือ หรือ ปูนตราดอกบัว หรือ ตราTPI 

หรือเทียบเท*า 

2.2  สี ต$องใช$สีฝุ+นอย.างดี  โดยใช$สีฝุ+นสําหรับผสมซีเมนต;โดยเฉพาะ 

2.3  เส#นแบ'ง “ถ"ามี” ให#ใช#ชนิดและขนาดตามที่ระบุในแบบ โดยใช#ของ APACE หรือ MAPA หรือ SD  

โดยให&ผู#ควบคุมงานอนุมัติก)อนการดําเนินงาน 

2.4การขัดผิวคอนกรีต CRYSTAL FLOOR  ให#ทําโดยผู#เชี่ยวชาญเฉพาะ ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาแผ0นตัวอย0าง 

การทําผิวขัดมันขนาด 1 ตารางฟุต ให)ผู#ควบคุมงาน อนุมัติก)อนดําเนินการ 

 

3.  กรรมวิธีทํา 

3.1  พื้นที่ที่จะทําผิดซีเมนต3ขัดมัน จะต6องปรับผิดให6เรียบด6วยปูนทราย กรณีมีเส6นแบEงให6จัดวางแนวเส6นแบEงพื้น 

พร#อมทําปุ+มจับระดับให#ทั่วบริเวณ ทิ้งไว#ให#แห#งอย=างน#อย 1 วัน แล#วเทปูนทรายให#ทั่วบริเวณ ส5วยผสมปูน 1 

ส"วนต"อทราย 3 ส"วน แล-วจัดผิดให-มันเรียบด-วยปูนซีเมนต<ดังกล"าวข-างต-น 

3.2 ในกรณีที่ระบุให-เป0นผิดซีเมนต7ขัดมันผสมสี ให-ผสมสีฝุ<นลงขณะผสมซีเมนต7 ซึ่งจะต-องทําตัวอยFางให- 

คณะกรรมการตรวจการจ+างเห็นชอบเสียก7อน 

3.3  การขัดผิดจะต'องทําการชัดเมื่อผิดปูนทรายเริ่ม SET ตัว ปูนทรายที่ SET ตัวแล&ว การจัดผิดจะไม1ยึดเกาะ 

ต"องทุบทิ้งแล"วทําใหม2 
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 3.4  ในกรณีที่ทําแล-วเกิดมีรอยด5าง หรือแตกร-าว ผู-รับจ-างจะต-องแก-ไขโดยทุบอกแล-วทําใหม5ทั้งช5องหรือแผ5น 

 

3.  การทําความสะอาด 

 ภายหลังจากขัดมันพื้นเสร็จเรียบร*อยแล*วจะต*องป3องกันคน สัตว7 หรือสิ่งอื่น ๆ ที่จะทําให*ผิวขัดมันสกปรก 

หรือเสียหายจนกว.าจะแห1งสนิท และหลังจากแห1งสนิทแล1ว จะต1องทําความสะอาดฝุ>นละอองด1วยน้ําสะอาดแล1วทิ้งให1แห1ง 
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07 - 5 งานทาส ี

Painting 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างต#องจัดหาวัสดุและอุปกรณ7 ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝAมือและความชํานาญ มีระบบคุณภาพที่ดี 

สําหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร9อมการรับประกันคุณภาพ 

1.2 ผู#รับจ#างจะต#องจัดส/งแค็ตตาล็อกส ี หรือตัวอย)างสีที่ใช2 สีรองพื้น และอื่นๆ ให#ผู#ควบคุมงาน 

พิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค4ของผู8ออกแบบก<อนการสั่งซื้อ โดยจะต8องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู8ผลิต 

อย#างเคร#งครัด ให-ดําเนินการภายใต-การแนะนํา การตรวจสอบ และการเก็บตัวอย#างของผู-เชี่ยวชาญ 

จากผู&ผลิตสี 

1.3 สีที่นํามาใช+จะต+องบรรจุอยู6ในถังหรือภาชนะที่ป"ดสนิทเรียบร-อยมาจากโรงงาน โดยมีใบส6งของและรับรอง 

คุณภาพจากโรงงานผู/ผลิตที่สามารถตรวจสอบได/ และได&มาตรฐานผลิตภัณฑ3(มอก.)   สําหรับสีแต+ละประเภท 

1.4 การเก็บรักษาจะต,องแยกห,องสําหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม;มีวัสดุอื่นเก็บรวม และเปCนห,องที่ไม;มีความชื้น 

สีที่เหลือจากการผสมหรือการทาแต#ละครั้ง จะต,องนําไปทําลายทันทีพร#อมภาชนะที่บรรจุสีนั้น หรือตาม 

ความเห็นชอบของผู0ควบคุมงาน 

1.5 การผสมสีและขั้นตอนการทาสจีะต$องปฏิบัติตามวิธีการของผู+ผลิตสีอย1างเคร1งครัด โดยได%รับอนุมัติจากผู% 

ควบคุมงาน  

1.6 ห"ามทาสีขณะฝนตกอากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม7แห9งสนิท และจะต9องมีเครื่องตรวจวัดความชื้น 

ของผนังก(อนการทาสีทุกครั้ง 

1.7 งานทาสีทั้งหมด จะต/องเรียบร/อยสม่ําเสมอ ไม#มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือข0อบกพร#องอื่นใด และจะต0อง 

ทําความสะอาดรอยสีเป01อนส3วนอื่นๆ ของอาคารที่ไม3ต;องทาสี เช3น พื้น ผนัง กระจก อุปกรณ0ต2างๆ เป6นต7น 

1.8 งานที่ไม)ต+องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท)อโลหะ 

โครงเหล็กต+างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบุในแบบ สําหรับสิ่งที่ไม+ต?องทาสี มีดังนี้ 

1.8.1 ผิวกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ฝ6าอคูสติก กระจก 

1.8.2 อุปกรณ'สําเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแล8ว 

1.8.3 สแตนเลส 

1.8.4 ผิวภายในรางน้ํา 

1.8.5 โคมไฟ 

1.8.6 ส"วนของอาคารหรือโครงสร.างซึ่งซ"อนอยู"ภายในไม"สามารถมองเห็นได. ยกเว.น การทาสีกันสนิม 

หรือระบุในแบบเป-นพิเศษ 

1.9 การรับประกัน ผู+รับจ+างจะต+องเลือกใช+วัสดุสีและขั้นตอนการทาสีที่ดี   สามารถรับประกันคุณภาพโดยบริษัท 

ผู#ผลิตและบริษัทผู#รับจ#างทาสีเป5นเวลาไม:น#อยกว:า 5 ป" 
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2. วัสดุ 

2.1 สีทาภายนอกอาคาร เช.น สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังคอนกรีต,  ฝ"าเพดาน ค.ส.ล. เป#นต&น ให&ใช&สีน้ําชนิด Acrylic 

100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ ดังนี้ 

 Bager Cool All Plus Semi Grossของเบเยอร& หรือ Dimet  หรือ ICI หรือเทียบเท*า 

2.2 สีทาภายในอาคาร เช.น สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังยิบซั่ม,  ฝ"าเพดาน ค.ส.ล. เป#นต&น ให&ใช&สีน้ําชนิด Acrylic 100%  

และกึ่งเงาสําหรับผนัง หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ ดังนี้ 

 Bager Cool All Plus Semi Grossของเบเยอร& หรือ Dimet  หรือ PAMASTIC หรือเทียบเท*า   

2.3 สีทาภายในอาคารสําหรับฝ)ายิปซั่มบอร1ด ให#ใช#สีน้ําชนิดAcrylic100% ชนิดสีเนียน (SHEEN)สําหรับ  

ฝ"ายิปซั่มบอร.ด หรือตามวัตถุประสงค1ของผู5ออกแบบ ดังนี้ 

 Bager Cool All Plus ของเบเยอร& หรือ Dimet  หรือ ICI หรือเทียบเท*า   

2.4   สีรองพื้น ปูนให.ใช.ของผู.ผลิตสีตามข.อ 2.1และ ข%อ2.2  โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผู6ผลิตสีนั้น  อย#างเคร#งครัด 

2.5 สีน้ํามันสําหรับงานไม.และโลหะ หรือส5วนที่ระบุให.ทาสีน้ํามัน ให.ใช. Diamond SuperglossEnamel   ของ  

เบเยอร& หรือDimet หรือ ICI หรือเทียบเท*า 

2.6    สีรองพื้นกันสนิม ให0ใช0  Diamond Anti Rust Red Oxide Primer  ของเบเยอร& หรือ Dimet หรือICI  

หรือเทียบเท*า 

2.7 สีอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได5รับอนุมัติจากผู5ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคBของผู5ออกแบบ 

3. วิธีการทาสี 

3.1 การทาสีสําหรับงานปูนหรือคอนกรีต 

3.1.1 ทิ้งให'พื้นผิวแห'งสนิทไม1น'อยกว1า 21 วัน หลังการฉาบปูนหรือถอดไม4แบบ มีความชื้นไม:เกิน 14% 

ก"อนทาสีรองพื้นต)องแน+ใจว+า ได)ขจัดฝุ6น คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพื้นผิวแห)งสนิท 

3.1.2 ทาสีรองพื้นปูน 1 ครั้ง ทิ้งระยะ 2 ชั่วโมง 

3.1.3 ทาสีทับหน)า 2 ครั้ง ทิ้งระยะ 4 ชั่วโมง 

3.2 การทาสีสําหรับงานโลหะ 

3.2.1 พื้นผิวโลหะทั่วไปหรือพื้นผิวเหล็ก ให#ขจัดคราบน้ํามันด#วยทินเนอร6หรือน้ํามันก9าด ขจัดสนิมออก 

โดยการขัดด)วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดด-วยเครื่องเจียรทําความ 

สะอาด และเช็ดด(วยผ(าสะอาด ทิ้งให(แห(งไม7เกิน 4 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Red lead 1 ครั้ง 

ขณะส%งเหล็กถึงหน%วยงานก%อสร"าง (หากเป&นเหล็กกลวง ให-ใช-วิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ด"วย Red 

lead เมื่อประกอบหรือเชื่อมเป-นโครงเหล็ก และเจียรแต9งรอยเชื่อมเรียบร:อยแล:ว และทาครั้งที่ 3 ด"วย 

Red lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง) ทาสีทับหน)า 2 

ครั้งด'วยสีน้ํามันเฉพาะโครงเหล็กที่ต'องการทาสีทับหน'า (การทาสีทับหน+าทิ้งระยะครั้งละ 8 ชั่วโมง) 

3.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม1มีส1วนผสมของเหล็ก ทําความสะอาดพื้นผิวด=วยกระดาษทราย แล=วเช็ดด=วยผ=าสะอาด 

ทิ้งให'แห'ง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง ทาสีน้ํามันทับหน1า 2 

ครั้ง 
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3.2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี ทําความสะอาดพื้นผิวและทําให<ผิวหยาบด<วยกระดาษทราย 

เช็ดด%วยผ%าสะอาด ทิ้งให%แห%ง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะ 1 ชั่วโมง 

ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc chromate 1 ครั้ง ทาสีน้ํามันทับหน/า 2 ครั้ง 

3.3 การทาสีสําหรับงานไม/ที่ไม1โชว5ลายไม/ 

3.3.1 ไม#ต#องแห#ง มีความชื้นไม1เกิน 18% รอยต%อหรือส%วนของไม/ที่จะต/องนําไปประกบกับวัสดุอย%างอื่น เช%น 

ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เป1นต2น ต2องทาสีรองพื้นก8อนนําไปประกบติดกัน 

3.3.2 ขัดให&เรียบด#วยกระดาษทราย เช็ดฝุ1นออกให#หมด 

3.3.3 ทาสีรองพื้นไม.อลูมิเนียม 1 ครั้ง เพื่อป,องกันยางไม3 ทิ้งให3แห3งเป9นเวลา 10 ชั่วโมง 

3.3.4 ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสีทับหน7าหรือสีกันเชื้อรา 1 ครั้ง ทิ้งให*แห*ง 6 ชั่วโมง  

3.3.5 ทาสีน้ํามันทับหน,า 2 ครั้ง ทิ้งระยะ 8 ชั่วโมง 

3.4 การทาสีย(อมเนื้อไม(และรักษาเนื้อไม(ที่ต(องการโชว;ลายไม( 

3.4.1 ให#ทาบนผิวไม#ส.วนที่ต#องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม# หรือย#อมสีให#เห็นลายไม# เช.น 

ไม#สัก ไม#มะค)า ไม#แดง ไม#อัดสัก เป1นต#น 

หากไม&ระบุในแบบให.ใช.สีย.อมเนื้อไม.และรักษาเนื้อไม.ชนิดภายนอกสีด.าน 

3.4.2 ผิวไม&จะต&องแห&งสนิท ขจัดฝุ6น น้ํามัน หรือวัสดุอื่นออกให&หมด อุดรูหัวตะปู ขัดแตAงด&วยกระดาษทราย 

3.4.3 สีย$อมเนื้อไม$และรักษาเนื้อไม$ชนิดภายนอก ตามคําแนะนําของผู$ผลิต 

โดยได%รับการอนุมัติจากผู&ควบคุมงานก.อน ทาอย.างน&อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะ ครั้งละ 8 ชั่วโมง 

3.5 การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนสําหรับพื้นไม=ภายใน 

3.5.1 ผิวพื้นไม*จะต*องแห*งสนิท ขจัดฝุ9น น้ํามัน หรือวัสดุอื่นๆ ออกให*หมด 

อุดรอยต'อไม*ให*เรียบแล*วขัดกระดาษทรายด*วยเครื่องจนถึงเนื้อไม* ให#ได#ผิวไม#ที่เรียบสนิทสวยงาม 

3.5.2 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกสีใสอย7างน9อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง 

หากจําเป(นต+องย+อมสีไม+ เพื่อให+สีของพื้นไม+สม่ําเสมอกันก:อนการทาเคลือบ 

จะต$องได$รับการอนุมัติจากผู$ควบคุมงานก6อน 

3.6 สีพ$นแกรนิตสําหรับผนังภายนอก 

3.6.1 พื้นผิวที่จะพ-นจะต/องแห/งสะอาด มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดด/วยน้ํา แล/วทิ้งให/แห/งสนิท 

3.6.2 ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีรอยต0อ 1 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 3 ชั่วโมง 

3.6.3 พ"นสีแกรนิตหรือสีลวดลายแกรนิต 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง 

3.6.4 พ"นสีเคลือบทับหน/า 2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง 

4. การบํารุงรักษา 

งานทาสีทั้งหมดที่เสร็จแล3วและแห3งสนิทดีแล3ว ผู3รับจ3างจะต3องตรวจสอบความเรียบร3อย พร3อมทั้งซ@อมแซมส@วน 

ที่ไม&เรียบร+อย และทําความสะอาดรอยสีเป78อนส&วนอื่นของอาคารที่ไม&ต+องการทาสีทั้งหมด ตามขั้นตอนและ 

คําแนะนําของผู,ผลิต โดยได,รับความเห็นชอบจากผู,ควบคุมงานก@อน และจะต,องปBองกันไม@ให,งานสีสกปรก 

หรือเสียหายจากงานก.อสร/างส.วนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก.อสร/าง หากมีความสกปรก เสียหาย 
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หรือไม'เรียบร,อยสวยงามใดๆ ที่เกี่ยวกับงานทาสี ผู,รับจ#างจะต#องแก#ไขในทันที ตามคําสั่งของผู#ควบคุมงาน 

โดยค%าใช)จ%ายของผู)รับจ)าง 
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หมวด 8 งานสุขาภิบาล 

8- 1 สุขภัณฑ( 

Plumbing Fixtures 

 

8 - 2 อุปกรณ'ประกอบห+องส+วม 

Toilet Accessories 

 

8 - 3 อุปกรณ'ประกอบห+องน้ํา 

Bath Accessories 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู#รับจ#างจะต#องจัดหาวัสดุและอุปกรณ7ที่ดี มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝAมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม 

คุณภาพที่ดี สําหรับงานติดตั้งสุขภัณฑ,และอุปกรณ,ประกอบและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข2อง ตามระบุในแบบ 

และรายการ ประกอบแบบ พร)อมการทดสอบ  

1.2 ก"อนการติดตั้งสุขภัณฑ3ทั้งหมด ผู9รับจ%างจะต%องตรวจสอบ ขนาด ตําแหน3ง ระดับในงานระบบต3างๆ 

ที่เกี่ยวข)องทั้งหมด ตั้งแต3ขั้นตอนงานโครงสร)างหรืองานเทคอนกรีต งานปูกระเบื้องหรือหินก3อนติดตั้ง 

สุขภัณฑ( จนถึงขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ(ประกอบสุขภัณฑ( 

1.3 ผู#รับจ#างจะต&องรับผิดชอบต/อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการติดตั้งสุขภัณฑ= 

และอุปกรณ%ประกอบ หากคาดว.าจะมีป2ญหาผู#รับจ#างจะต#องแจ#งให#ผู#ควบคุมงานทราบ เพื่อหาทางแก#ไข 

ห"ามกระทําไปโดยพลการ 

1.4 ผู#รับจ#างจะต#องจัดแค็ตตาล็อก หรือตัวอย)าง 2 ชุด รายละเอียดการติดตั้งและอื่นๆ ให9ผู9ควบคุมงาน และ/หรือ 

ผู#ออกแบบพิจารณาอนุมัติก3อนการสั่งซื้อ 

1.5 ผู#รับจ#างจะต#องจัดทํา Shop Drawing ห"องน้ําทุกห"อง เพื่อให"ผู"ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ 

ก"อนงานเทคอนกรีตโครงสร/างของห/องน้ํา ดังนี้ 

1.5.1 แบบแปลน, รูปด%าน, รูปตัด แสดงตําแหน.งสุขภัณฑ4และอุปกรณ4ประกอบทั้งหมด 

พร#อมแสดงแนวรอยต.อกระเบื้องหรือหิน ระบุรุ.นของสุขภัณฑ=และอุปกรณ=ประกอบให#ชัดเจน รวมถึง 

ขนาดระยะต)างๆ และรูปร)างจะต1องถูกต1องตามรุ)นที่ระบุ 

1.5.2 แบบขยายการติดตั้งต.างๆ ที่เกี่ยวข5องและจําเป<นตามความต5องการของผู5ควบคุมงาน 

2. วัสดุ 

2.1 สุขภัณฑ(และอุปกรณ(ประกอบ ให3ใช3รุ5นและสีตามที่ระบุในแบบ หากไม5ระบุสีของสุขภัณฑ(ในแบบ ให3ใช3สีขาว 

ของ American standard หรือ  Nahm หรือ Mogent หรือเทียบเท*า 
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 2.2 ผนังกั้นห(องน้ําพร(อมประตูสําเร็จรูป ให(ใช(แบบ แผ#นHigh Pressure Laminates ความหนา 8 mm. ประกบ 2 

ด"าน และทําการฉีด Polyurithane Form  ความหนาแน(น  350 Kg/ Cu.m. หนา 25 มิลลิเมตร 

พร#อมอุปกรณ*แสตนเลสครบชุด ของ WILLY รุ#น  WILLY 25MFF series 55 หรือเทียบเท*า 

 

2.3 กระจกเงา ขนาดตามระบุในแบบ ให2ใช2กระจกเงาอย6างดีตามที่ระบุในหมวดงานกระจก หนา 6 มิลลิเมตร 

หากไม&ระบุขนาดในแบบ ให0ใช0ขนาด 600x900 มิลลิเมตร (2x3 ฟุต) ยึดด$วยหมุดสแตนเลส 4 มุม 

ลบขอบและมุมกระจกให.เรียบร.อย ติดตั้งบนผนังบุกระเบื้องหรือผนังบุหินเหนืออ;างล.างหน.าทุกอ;าง 

2.4 ช"องระบายน้ําพื้น (Floor Drain) ให#ใช#ชนิดแสตนเลส ของ American standard หรือเทียบเท*า 

3. การติดตั้งและจํานวน 

กรณีที่ไม)ได+ระบุในแบบ ผู+รับจ+างจะต+องติดตั้งสุขภัณฑ@และอุปกรณ@ดังนี้ 

3.1 ที่ใส&กระดาษชําระ 1 อัน ทุกๆ โถส+วม 1 ที่ หากเป)นห+องน้ําสําเร็จรูปให+ใช+ที่ใส7กระดาษของห+องน้ําสําเร็จรูปนั้น 

3.2 ที่ใส&สบู& 1 อัน ทุกๆ อ(างอาบน้ําและทุกฝ%กบัวอาบน้ํา หรือทุกห1องอาบน้ํา 

3.3 ก"อกติดผนังหรือก"อกเตี้ย 1 ชุด ทุกห'องน้ํา 1 ห"อง เพื่อไว"ล"างทําความสะอาดห"องน้ําห"องนั้น 

3.4 ตะขอแขวนผ)าที่บานประตูห)องส)วมทุกห)องและห)องน้ําทุกห)อง 

3.5 ราวแขวนผ(าสําหรับทุกห(องที่มีฝ7กบัวอาบน้ํา 

3.6 Stop Valve สําหรับท)อน้ําดีทุกอ)างล3างหน3า ทุกโถส3วม (ฟลัชแทงค)) และทุกสายฉีดชําระ 

3.7 Floor Drain สําหรับทุกห+องอาบน้ํา ทุกห+องน้ํา เพื่อการระบายน้ําได+ดีของห+องน้ําทุกห+อง โดยพื้นดัง 

กล#าวจะต)องเอียงลาดสู# Floor Drain ตาม Shop Drawing ที่ได&รับอนุมัติ หากไม3ระบุในแบบให&ใช& Floor Drain 

แสตนเลส ขนาดไม,เล็กกว,า Dia. 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) โดยท%อระบายน้ําทั้งหมดที่ต%อจาก Floor Drain ดังกล&าว 

จะต$องมีขนาดไม.เล็กกว.า Dia. 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) 

4. การบํารุงรักษา 

4.1 งานสุขภัณฑ+และอุปกรณ+ที่ติดตั้งเสร็จแล=ว ผู=รับจ=างจะต=องทําการทดลองให"ใช"งานได"ดี และไม/มีการรั่วซึมใดๆ 

แล#วทําความสะอาดให#เรียบร#อย 

4.2 การทําความสะอาด จะต/องใช/น้ํายาทําความสะอาด ที่ไม9ทําให/เกิดความเสียหายต9อสุขภัณฑCและอุปกรณC 

ประกอบต(างๆ  

4.3 ผู#รับจ#างจะต#องป.องกันไม3ให#สุขภัณฑ<และอุปกรณ<ประกอบต3างๆ สกปรก หรือเสียหาย หรือมีการใช&งาน 

ตลอดระยะเวลาก,อสร.าง หากมีส,วนใดส,วนหนึ่งเสียหาย แตกร.าว เป9นคราบด,างไม,สวยงามหรือรั่วซึม 

ผู#รับจ#างจะต#องทําการแก#ไขหรือเปลี่ยนให#ใหม> ตามคําสั่งของผู#ควบคุมงาน โดยค>าใช#จ>ายของผู#รับจ#าง 

 


