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หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 1 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

ขอบเขตของงาน 

Summary of Work 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 นิยาม 
คาํนาม คาํสรรพนาม ที�ปรากฏในสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

และเอกสารอื�นๆ ที�แนบสญัญาทกุฉบบั ใหมี้ความหมายตามที�ระบไุวใ้นหมวดนี ; นอกจากจะระบเุป็น
อย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจา้ของโครงการที�ลงนามในสญัญา หรือตวัแทนที�ไดร้บัการ
แต่งตั;งจากเจา้ของโครงการ 

ผู้ควบคุมงาน  หมายถึง ตวัแทนของผูว่้าจา้งที�ไดร้บัการแต่งตั;งใหค้วบคมุงาน 

ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 

ผู้ร ับจ้าง หมายถึง บคุคล หรือนิติบคุคลที�ลงนามเป็นคู่สญัญากบัผูว่้าจา้งรวมถึง
ตวัแทนที�ไดร้บัการแต่งตั;ง หรือผูร้บัจา้งช่วง หรือลกูจา้งที�อยู่ใน
ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ตามสญัญา 

งานก่อสร ้าง หมายถึง งานต่างๆ ที�ระบใุนสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง 
รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารแนบสญัญา 

แบบก่อสร ้าง หมายถึง แบบก่อสรา้งทั;งหมดที�แนบสญัญา และแบบก่อสรา้งที�มีการ
เปลี�ยนแปลง แกไ้ข และเพิ�มเติมภายหลงั ตามสญัญา 

รายการประกอบแบบก่อสร ้าง หรือ 

รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบบันี ; ซึ�งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง 
การควบคมุคณุภาพของวสัดอุุปกรณ ์ เทคนิค และขั;นตอน
ต่างๆ ที�เกี�ยวกบังานก่อสรา้งทั;งที�ระบหุรือไม่ระบไุวใ้นแบบ
ก่อสรา้ง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนมุติัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูท้ี�มีอาํนาจในการอนมุติั 
ตามที�ระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี ; 

การแต่งตั+ง หมายถึง การแต่งตั;งเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหท้าํหนา้ที�ต่างๆ ตามนิยามที�
กาํหนดไวข้า้งตน้ 

สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที�ประกอบกนัเป็นสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง ไดแ้ก่ 

- สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง 

- เอกสารประกวดราคา (ถา้มี) 

- รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 2 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

- แบบก่อสรา้ง และแบบก่อสรา้งเพิ�มเติม  
- รายละเอียดราคาก่อสรา้ง (BOQ) 

- เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ (ถา้มี) 
1.2 วัตถุประสงค  ์

ผูว่้าจา้ง โดย มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มีความประสงคจ์ะก่อสรา้งอาคารฝึกปฏิบติัการศนูยพ์ฒันาเด็ก
ก่อนวยัเรียน (เด็กเล็ก บา้นหนนูอ้ย) ซึ�งตั;งอยู่ที� มหาวิทยาลยัสวนดสุิต ศนูยก์ารศกึษานอกที�ตั;งลาํปาง 
ตาํบลสบตุ๋ย อาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง โครงสรา้งทั�วไปเป็น ตามรูปแบบ และรายการประกอบ
แบบ โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัคือตอ้งการไดผ้ลงานการก่อสรา้งทั;งหมดที�มีมาตรฐาน มีคณุภาพ มีสภาพ
พรอ้มที�จะใชง้านไดท้นัที เมื�อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ มีความมั�นคงแข็งแรง มีฝีมือการก่อสรา้งที�ประณีต 
เรียบรอ้ย สวยงาม มีความถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

1.3 ข้อกาํหนดทั�วไป 
ใหผู้ร้บัจา้งทกุราย, ผูร้บัเหมาช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา ที�ทาํงานก่อสรา้งนี ; จะตอ้งปฏิบติัตาม
หมวด ขอบเขตของงาน ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งตามที�ระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี ; หากมี
ขอ้ความขดัแยง้กบัสญัญา หรือเอกสารแนบสญัญาฉบบัอื�น ใหถื้อเอาสว่นที�มีเนื ;อหาครอบคลมุการ
ปฏิบติังานที�ดีกว่า โดยคาํนึงถึงคณุภาพเป็นหลกั และถือการพิจารณาอนมุติัของผูว่้าจา้ง และผูอ้อกแบบ
เป็นที�สิ ;นสดุ 

1.4 ขอบเขตของงาน  และราคาค่าก่อสร ้าง 
งานก่อสรา้งตามแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง มีขอบเขตของงาน และราคาค่า
ก่อสรา้งเหมารวมไวแ้ลว้ ดงัต่อไปนี ; นอกจากจะระบเุป็นอย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 

1.4.1 งานเตรียมการ เตรียมสถานที�ก่อสรา้ง และวางผงั เพื�อใหพ้รอ้มสาํหรบัการเริ�มงานก่อสรา้ง 

1.4.2 [งานรื ;อถอนสิ�งปลกูสรา้ง และขนยา้ยไปเก็บในที�ที�ผูว่้าจา้งกาํหนดให ้ หรือขนไปทิ ;ง งานตดั
ตน้ไม ้หรือยา้ยตน้ไม ้งานโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภค งานขนดินไปทิ ;ง หรือถมดินเพิ�ม] 

1.4.3 ค่าที�พกัคนงาน หอ้งนํ;า-สว้ม ทางเขา้สถานที�ก่อสรา้งชั�วคราว รั;วชั�วคราว การทาํความสะอาด 
และเก็บขนขยะเศษวสัดไุปทิ ;งนอกสถานที� ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

1.4.4 ค่าก่อสรา้งสาํนกังานสนามพรอ้มครุภณัฑ ์และอปุกรณส์ื�อสารของผูร้บัจา้ง และของผูค้วบคมุงาน 

1.4.5 ค่าขอมิเตอรไ์ฟฟ้า และประปาชั�วคราว [หรือค่าเจาะนํ;าบาดาล] [หรือค่าเครื�องปั�นไฟ] ค่านํ;า ค่า
ไฟ และค่าระบบสื�อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง งานต่อเชื�อมระบบสาธารณปูโภคเดิม
กบัระบบสาธารณปูโภคใหม่ เพื�อใหอ้าคารใชง้านไดท้นัทีเมื�อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

1.4.6 ค่าวสัด ุและอปุกรณ ์ค่าแรงงาน ค่าเครื�องมือ และเครื�องจกัร ค่าขนสง่ ค่าลว่งเวลา 

1.4.7 ค่าประสานงานกบัสว่นอื�นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 

1.4.8 ค่าดาํเนินการเกี�ยวกบัเทคนิคการก่อสรา้ง การรกัษาความปลอดภยั และการปอ้งกนัความ
เสียหายที�จะเกิดแก่บคุคล และทรพัยส์นิทั;งใน และนอกสถานที�ก่อสรา้ง ตลอดจนค่าสิ�งอาํนวย
ความสะดวกชั�วคราวต่างๆ 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 3 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

1.4.9 ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสาร เช่น การจดัทาํ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสารขออนมุติั และ
เอกสารรายงาน 

1.4.10 ค่าทดสอบ และตวัอย่างวสัดตุ่างๆ ตามที�ระบไุวใ้นแบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

1.4.11 ค่าประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคล และทรพัยส์นิ 

1.4.12 ค่ากาํไร 

1.4.13 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
1.5 สิ�งท ี�ไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร ้าง 

1.5.1 งานตกแต่งภายใน 

1.5.2 [งานที� ระบุเป็นอย่างอื�น หรือระบุเพิ�มเติมไว้ในสัญญาว่าไม่รวมในการเสนอราคา ตาม
วตัถปุระสงคข์องผูว่้าจา้ง] 

1.6 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานที�ก ่อสร ้าง 
1.6.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งศกึษาเอกสารประกวดราคาทั;งหมดอย่างละเอียด ซึ�งจะประกอบดว้ย

หนงัสือเชิญเขา้รว่มการเสนอราคา, เงื�อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, 

รายการกรอกราคาค่าก่อสรา้ง, รา่งสญัญา เป็นตน้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปตรวจสอบสถานที�
ก่อสรา้งดว้ยตนเอง หรือแต่งตั;งตวัแทน เพื�อใหท้ราบถึงสภาพของสถานที�ก่อสรา้ง ทางเขา้ออก 
ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ฯลฯ และจะตอ้งศกึษารูปแบบรายละเอียดทั;งหมดใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
ในกรณีที�เกิดอปุสรรค ปัญหา จากสถานที�ก่อสรา้ง และเอกสารประกวดราคา ผูร้บัจา้งจะนาํมา
เป็นขอ้อา้งในการเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมจากผูว่้าจา้งมิได ้

1.6.2 การชี ;แจงเอกสารประกวดราคา ทางผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา สถานที� และผูร้บัผิดชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

1.6.3 ขอ้ชี ;แจง และขอ้แนะนาํเกี�ยวกบัแบบ และรายการประกอบแบบ เงื�อนไข ขอ้ตกลงใดๆ ซึ�งผูว่้า
จา้ง หรือตวัแทนผูว่้าจา้งไดแ้จง้ใหท้ราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทาํ
สญัญา จะตอ้งมีการบนัทกึไว ้และนาํมาประกอบเป็นสว่นหนึ�งของสญัญาดว้ย 

1.7 การชี+แจง และคาํแนะนําเกี�ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร ้าง 
1.7.1 ก่อนเริ�มงานก่อสรา้งสว่นใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้

เขา้ใจชดัเจน รวมถึงเอกสารแนบสญัญาทั;งหมด หากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากตวัแทนผูว่้าจา้ง หรือผูค้วบคมุงานก่อน 

1.7.2 ในระหว่างการก่อสรา้งมิใหผู้ร้บัจา้งทาํงานโดยปราศจากแบบ และรายการประกอบแบบ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่องานทั;งหมด รวมทั;งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามสญัญา หากตวัแทนผูร้บัจา้ง 

หรือผูร้บัจา้งช่วง หรือลกูจา้งของผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการ 

1.8 การอ่านแบบ ใหถื้อความสาํคญัตามลาํดบัต่อไปนี ; 
1.8.1 แบบก่อสรา้ง 

1.8.2 ระยะที�เป็นตวัเลข 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 4 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

1.8.3 อกัษรที�ปรากฏอยู่ในแบบก่อสรา้ง 

1.8.4 แบบขยาย หรือแบบขยายเพิ�มเติม 

หากผูร้บัจา้งยงัมีขอ้สงสยั หา้มก่อสรา้งไปโดยพลการ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติัก่อนทาํการ
ก่อสรา้ง 

1.9 ลาํดับความสาํคัญของเอกสารสัญญา 
ใหถื้อตามรายการที�กาํหนดดงัต่อไปนี ; นอกจากจะระบเุป็นอย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 

1.9.1 สญัญา ซึ�งไดล้งนามระหว่างผูว่้าจา้งกบัผูร้บัจา้ง โดยมีพยานรบัรู ้

1.9.2 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

1.9.3 แบบก่อสรา้ง 

1.9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสรา้งที�ผูว่้าจา้ง และผูร้บัจา้งยอมรบั 

1.9.5 ขอ้ตกลงระหว่างผูว่้าจา้งกบัผูร้บัจา้งเพิ�มเติมในภายหลงั (ถา้มี) 

1.9.6 คาํสั�งของตวัแทนผูว่้าจา้งซึ�งถูกตอ้งตามสญัญาที�สั�งใหผู้ร้บัจา้งปฏิบติั 
1.10 การเปลี�ยนแปลงงานก่อสร ้าง หร ืองานเพ ิ�ม-ลด 

1.10.1 ผูว่้าจา้งมีสิทธิสั�งเปลี�ยนแปลงแกไ้ข เพิ�ม หรือลดงาน สว่นหนึ�งสว่นใดนอกเหนือไปจากแบบ
ก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบตามสญัญาได ้ โดยตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรในเรื�อง
ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาก่อสรา้งที�เพิ�มขึ ;น หรือลดลงจากสญัญา โดยยึดถือหลกัการคิดราคา
ดงัต่อไปนี ; 
- คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสรา้ง (BOQ) ในเอกสารแนบสญัญา 

- ถา้รายการที�เปลี�ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดงักลา่ว ผูว่้าจา้งจะทาํการตกลง
ราคากบัผูร้บัจา้ง โดยยึดถือการประเมินราคาที�ยติุธรรมของผูอ้อกแบบ ตามราคาใน
ทอ้งตลาดที�เป็นจรงิขณะนั;น 

- [หากงานลดทาํใหม้ลูค่ารวมลดลงจากสญัญา จะตดัลดเฉพาะค่าวสัด ุ และค่าแรง ไม่ลดค่า
ดาํเนินการ และกาํไรของงานที�ลดลงนั;น] 

1.10.2 หากผูร้บัจา้งเห็นว่าแบบ หรือคาํสั�งใดๆ ของผูว่้าจา้ง หรือตวัแทนของผูว่้าจา้งนอกเหนือไปจาก
แบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้งตามสญัญา ซึ�งจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ ;น ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแจง้ใหผู้ว่้าจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อผูว่้าจา้งไดท้าํการตกลงราคางานเพิ�ม-ลด 

และระยะเวลาก่อน จึงจะเริ�มดาํเนินงานเพิ�ม-ลดดงักลา่วได ้ยกเวน้ในกรณีที�การปฏบิติังานนั;นๆ 
อยู่ในขอบเขตความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งตามสญัญา หรืออยู่ในขั;นตอนของแผนการ
ปฏิบติังานที�วิกฤติ ใหถื้อเป็นหนา้ที�ของผูร้บัจา้งที�จะตอ้งปฏบิติังานใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผน และ
ตามแบบงานเพิ�ม-ลดที�ผูว่้าจา้งอนมุติั โดยจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายไดเ้ฉพาะงานเพิ�ม-ลด แต่จะขอ
ขยายระยะเวลาก่อสรา้งไม่ได ้ ยกเวน้งานเพิ�ม-ลดดงักลา่วไดร้บัการอนมุติัลา่ชา้กว่าแผนการ
ปฏิบติังานที�วิกฤติ ตามคาํวินิจฉยัของผูค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบ 

1.11 อาํนาจ และหน้าท ี�ของผู้ควบคุมงาน  
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 5 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

1.11.1 ตรวจสอบ และควบคมุงานก่อสรา้ง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง และ
เอกสารแนบสญัญาทั;งหมด เพื�อใหง้านก่อสรา้งเป็นไปตามสญัญาทกุประการ 

1.11.2 หากพบว่าแบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และรายละเอียดในสญัญาขดัแยง้กนั 
หรือคาดหมายว่างานก่อสรา้งตามสญัญาจะไม่มั�นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือหลกัวิชาช่างที�ดี ใหส้ั�งหยดุงานไวก่้อน แลว้แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้อกแบบ และผูว่้า
จา้งพิจารณาทนัท ี

1.11.3 จดบนัทกึการปฏบิติังานของผูร้บัจา้ง เหตกุารณต่์างๆ ในสถานที�ก่อสรา้ง ปัญหาอปุสรรคของ
งานก่อสรา้ง และภมิูอากาศเป็นรายวนั เพื�อประเมินผลการทาํงานของผูร้บัจา้ง 

1.11.4 ผูค้วบคมุงานไม่มีอาํนาจที�จะยกเวน้ความรบัผิดชอบใดๆ ของผูร้บัจา้งตามสญัญา ไม่มีอาํนาจ
เกี�ยวกบัการเพิ�ม-ลดราคาค่าก่อสรา้ง และการเปลี�ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ไดร้บัการอนมุติัจาก
ผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

จบหมวด ขอบเขตของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบความปลอดภัย 

Security Procedures 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 6 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

2. ความต้องการทั�วไป 

2.1 การป้องกันการบุกรุกท ี�ข ้างเคียง 
ผูร้บัจา้งตอ้งจาํกดัขอบเขตการก่อสรา้ง และตอ้งปอ้งกนัดแูลมิใหล้กูจา้งของตนบกุรุกที�ขา้งเคียงของผูอื้�น
โดยเด็ดขาด ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ค่าชดเชย รวมทั;งการแกไ้ขใหคื้นดีในเมื�อเกิดการเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดจากการกระทาํของลกูจา้งของตนในกรณีที�ไปบกุรุกที�ขา้งเคียง 

2.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข ้างเคียง 
ผูร้บัจา้งตอ้งปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลภายนอก หรือผูท้ี�ไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูค้วบคมุงานเขา้ไปในบรเิวณ
ก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งทั;งในเวลากลางวนั และกลางคืน ใหผู้ร้บัจา้งปฏิบติัตามขอ้นี ;อย่าง
เครง่ครดั เมื�อถึงเวลาเลิกงานก่อสรา้งในแต่ละวนั ใหต้วัแทนผูร้บัจา้งตรวจตราใหท้กุคนออกไปจาก
อาคารที�ก่อสรา้ง ยกเวน้ยามรกัษาการ หรือการทาํงานลว่งเวลาของบคุคลที�ไดร้บัการอนมุติัแลว้เท่านั;น 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั;งเครื�องปอ้งกนัวสัดตุกหลน่ที�จะเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อ
ทรพัยแ์ละอาคารขา้งเคียง โดยไม่กีดขวางทางสญัจรสาธารณะ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายใน
การติดตั;ง ขออนญุาต ค่าบาํรุงรกัษา ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รวมถึงค่ารื ;อถอนเมื�อแลว้เสรจ็งาน 

2.3 การป้องกันสิ�งก่อสร ้างท ี�มีอยู่เดิม 
2.3.1 สิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียง 

ผูร้บัจา้งตอ้งปอ้งกนัมิใหเ้กิดความเสียหายใดๆ แก่สิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียงในระหว่างทาํการ
ก่อสรา้ง หากเกิดความเสียหายขึ ;นผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบแกไ้ข ซ่อมแซม ใหคื้นอยู่ในสภาพ
เดิมโดยเรว็ ในกรณีที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่าการปอ้งกนั หรือการแกไ้ขที�ผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่เพยีงพอ 
หรือไม่ปลอดภยั อาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข หรือเพิ�มเติม ไดต้ามความเหมาะสม 

2.3.2 สิ�งก่อสรา้งใตดิ้น 

ผูร้บัจา้งตอ้งสาํรวจจนทราบแน่ชดัแลว้ว่ามีสิ�งปลกูสรา้งที�อยูใ่ตดิ้นในบรเิวณก่อสรา้ง หรือ
บรเิวณใกลเ้คียง เช่น ท่อนํ;าประปา ท่อระบายนํ;า สายโทรศพัท ์ฯลฯ ซึ�งผูร้บัจา้งตอ้งระวงัรกัษา
ใหอ้ยู่ในสภาพที�ดีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง หากเกิดความเสียหายขึ ;นผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ
แกไ้ข ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพเดิมโดยเรว็ ในกรณีที�กีดขวางการก่อสรา้ง จาํเป็นตอ้งขออนญุาต
เคลื�อนยา้ย จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ใหผู้ร้บัจา้งรบัผิดชอบดาํเนินการเองทั;งหมด โดยเป็น
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั;งสิ ;น 

2.4 การป้องกัน ร ักษางานก่อสร ้าง และป้องกันเพลิงไหม  ้
2.4.1 การปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้ง รวมทั;งวสัดอุปุกรณท์ี�นาํมา
ติดตั;ง หรือเก็บไวใ้นบรเิวณก่อสรา้ง ตั;งแต่เริ�มงานจนกระทั�งผูว่้าจา้งรบัมอบงานงวดสดุทา้ย ใน
กรณีจาํเป็นผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํเครื�องปอ้งกนัความเสียหาย ที�อาจเกิดขึ ;นกบัวสัดอุปุกรณ ์ และ
งานก่อสรา้ง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งที�กาํบงั การปอ้งกนัการขีดข่วน การตั;งเครื�องสบูนํ;าปอ้งกนั
นํ;าท่วม และการปอ้งกนัอื�นๆ ที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั;งวิธีการปอ้งกนัวสัดอุปุกรณ์
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 7 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

สญูหาย เช่น การตรวจคน้อย่างละเอียด และเครง่ครดักบัทกุคนที�เขา้-ออกบรเิวณ หรืออาคารที�
ก่อสรา้งตลอดเวลา 

2.4.2 การปอ้งกนัเพลิงไหม ้

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้เครื�องดบัเพลิงที�มีประสิทธิภาพ และเพยีงพอ ประจาํอาคารที�ก่อสรา้งทกุ
ชั;น รวมทั;งในสาํนกังานชั�วคราว โรงเก็บวสัด ุ และในที�ต่างๆ ที�จาํเป็น มีการปอ้งกนัอย่าง
เครง่ครดัต่อแหลง่เก็บเชื ;อเพลิงและวสัดไุวไฟ โดยจดัใหมี้ปา้ยเตือนที�เห็นเด่นชดั หา้มนาํไฟ หรือ
วสัดทุี�ทาํใหเ้กิดไฟ เขา้ใกลแ้หลง่เก็บวสัดไุวไฟ หา้มสบูบหุรี� หรือจดุไฟในอาคารที�ก่อสรา้งโดย
เด็ดขาด 

2.4.3 ความรบัผิดชอบ 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการดแูล ปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้งดงักลา่ว และ
ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย และการสญูหาย ที�อาจเกิดขึ ;นกบัวสัดอุปุกรณ ์ และงาน
ก่อสรา้งทั;งหมด จนกว่าผูว่้าจา้งรบัมอบงานงวดสดุทา้ย 

2.5 การหลีกเลี�ยงเหตุเดือดร ้อนราํคาญ 
งานก่อสรา้ง หรือการกระทาํใดๆ ของลกูจา้งที�น่าจะเป็นเหตเุดือดรอ้นราํคาญแก่บคุคลในที�ขา้งเคียง ผู้
ควบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้ง ทาํงานก่อสรา้งนั;นตามวิธี และเวลาที�เหมาะสม หรือแจง้ใหผู้ร้บั
จา้งหาวิธีปอ้งกนัเหตเุดือดรอ้นดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งเรง่ดาํเนินการในทนัท ี

2.6 อุปกรณเ์พ ื�อความปลอดภัยในการทาํงาน  
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสถานที�ก่อสรา้งใหมี้สภาพแวดลอ้มที�ดี สะอาด ไม่มีสิ�งที�จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และ
ชีวิตของลกูจา้ง จดัใหมี้ปา้ยเตือนที�เห็นเด่นชดั ในบรเิวณที�อาจเกิดอนัตราย หรืออบุติัเหตทุกุแห่งใน
บรเิวณก่อสรา้ง จดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั รั;วกนัตกจากที�สงู 
เป็นตน้ ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งปรบัปรุงแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสม ใหผู้ร้บัจา้งมีการ
จดัการเรื�องความปลอดภยัอย่างเครง่ครดั และถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

2.7 การปฐมพยาบาล และอุปกรณช์ ่วยชีวิต 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ยา และเวชภณัฑส์าํหรบัการปฐมพยาบาล และอปุกรณช์่วยชีวิตที�จาํเป็นตามความ
เหมาะสม หรือตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งจดัการใหมี้เพิ�มเติมเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

2.8 การประกันภัย 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคลทกุคนที�เกี�ยวขอ้ง และไม่เกี�ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการก่อสรา้งนี ;ตามกฎหมาย และประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อทรพัยส์ินในบรเิวณ
ก่อสรา้ง และขา้งเคียง รวมความเสียหายที�เกิดจากภยัธรรมชาติ และอบุติัเหตอืุ�นๆ ตามระบใุนสญัญา 

หรือตามกฎหมาย ตามมลูค่าของงานก่อสรา้ง และตามระยะเวลาก่อสรา้งตามสญัญา โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อน] 

2.9 การรายงานอุบัติเหตุ 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 8 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 8 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

เมื�อมีอบุติัเหตใุดๆ เกิดขึ ;นในบรเิวณก่อสรา้ง ไม่ว่าเหตนุั;นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสรา้งหรือไม่ก็ตาม 
ใหต้วัแทนผูว่้าจา้งรีบรายงานเหตทุี�เกิดนั;นๆ ใหผู้ค้วบคมุงานทราบในทนัที แลว้ทาํรายงานเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรระบรุายละเอียดเหตกุารณท์ี�เกิดขึ ;น การแกไ้ขเหตกุารณน์ั;นๆ และการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดขึ ;น
อีก 

 
 

จบหมวด ระบบความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 9 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 9 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

มาตรฐานอ ้างอ ิง 

Reference Standards 

3. ความต้องการทั�วไป 

3.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute) 

มาตรฐานทั�วไปที�ระบใุนแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง เพื�อใชอ้า้งอิง หรอืเปรียบเทียบ  
คณุภาพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณก่์อสรา้ง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบติั วิธีการติดตั;งวสัดอุปุกรณส์าํหรบั
งานก่อสรา้งนี ; หากไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบก่อสรา้ง ใหถื้อปฏิบติัตาม
มาตรฐานซึ�งมีชื�อเรียกย่อ และของสถาบนัดงัต่อไปนี ; 

3.1.1 สมอ. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) 
3.1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

3.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 

3.1.4 ACI American Concrete Institute 

3.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 

3.1.6 ANSI American National Standards Institute 

3.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 

3.1.8 AWS American Welding Society 

3.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 

3.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 

3.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 

3.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 

3.1.13 NFPA National Fire Protection Association 

3.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

3.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 

3.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

3.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute) 

ในกรณีที�ตอ้งทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ ์ที�ใชใ้นงานก่อสรา้งใหท้ดสอบในสถาบนัดงัต่อไปนี ; 

3.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (CU) 

3.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU) 

3.2.3 สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

3.2.4 กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงอตุสาหกรรม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 10 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

3.2.5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (KMUTT) 

3.2.6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 

3.2.7 สถาบนัอื�นๆ ที�อนมุติัโดยผูว่้าจา้งและผูอ้อกแบบ 

 
 

จบหมวด มาตรฐานอ้างอ ิง 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 11 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

4. ความต้องการทั�วไป 

4.1 เอกสารสัญญา 
สญัญา แบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารแนบสญัญาทั;งหมด ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํสาํเนาจากคู่สญัญาตน้ฉบบั เก็บรกัษาไวใ้นสถานที�ก่อสรา้งอย่างละ 1 ชดุ โดยใหอ้ยู่ในสภาพที�ดี
สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา และทาํสาํเนาคู่สญัญาดงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงานไวใ้ชง้านอีกอย่างละ 1 

ชดุ 
4.2 ความคลาดเคลื�อน  หร ือขาดตกบกพร่อง 

4.2.1 หากมีสว่นหนึ�งสว่นใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื�อน หรือขาดตก
บกพรอ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบแจง้แก่ผูค้วบคมุงาน เพื�อพิจารณาแกไ้ขในทนัทีที�พบ โดยใหถื้อคาํ
วินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยติุ  

4.2.2 หากพบสว่นใดที�ระบไุวใ้นแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการประกอบแบบ หรือระบไุวใ้นรายการ
ประกอบแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นแบบ ใหถื้อว่าไดร้ะบไุวท้ั;งสองที� หากมิไดร้ะบไุวท้ั;งสองที� แต่เพื�อ
ความมั�นคงแข็งแรง หรือใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน และตามหลกัวิชาช่างที�ดี ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ดาํเนินการตามคาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และระยะเวลาเพิ�มเติม  

4.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ  
4.3.1 ระยะสาํหรบัการก่อสรา้งใหถื้อตวัเลขที�ระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งเป็นสาํคญั การใชร้ะยะที�วดัจาก

แบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได ้ หากมีขอ้สงสยัในเรื�องระยะ หรือสงสยัว่าระยะไม่
ถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กฎหมายควบคมุอาคาร กฎหมายผงัเมือง หรือกฎหมาย
สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ใหส้อบถามผูค้วบคมุงานเพื�อพิจารณาอนมุติัก่อนที�จะดาํเนินการในสว่น
นั;นๆ หากมีความจาํเป็น ใหผู้ค้วบคมุงานสอบถามผูอ้อกแบบใหแ้น่ชดั และตอ้งแน่ใจว่าไม่ผิด
ขอ้กาํหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

4.3.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบหลกัเขตที�ดินใหถ้กูตอ้งตามโฉนดที�ดิน ก่อนจะทาํ
การวางผงัอาคาร วางแนวเสา วางระดบั ขนาด และระยะต่างๆ ใหถ้กูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง 
โดยจดัหาเครื�องมืออปุกรณท์ี�ทนัสมยั และแรงงานที�มีความสามารถในการวางผงั และระดบั 
รวมถึงการดแูลรกัษาหมดุอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดี และถกูตอ้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

4.4 การจัดทาํแบบขยาย 
4.4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบงานก่อสรา้งกบัแบบ และรายการประกอบแบบในทกุขั;นตอนอย่าง

ละเอียด หากไม่ชดัเจน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop 

Drawing ในสว่นนั;นเสนอต่อผูค้วบคมุงานเพื�อพิจารณาอนมุติัก่อนทาํการก่อสรา้ง 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 12 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

4.4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํรายการ และแผนงานจดัสง่ Shop Drawing เพื�อขออนมุติั โดยจะตอ้งมี
ระยะเวลาลว่งหนา้เพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยสง่ Shop Drawing ตามลาํดบัขั;นตอน
ของงานก่อสรา้ง การที�ผูร้บัจา้งจดัทาํ Shop Drawing ลา่ชา้ หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่
เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตใุนการขอขยายระยะเวลาไม่ได ้

4.4.3 การที�ผูค้วบคมุงานไดอ้นมุติั Shop Drawing ใหผู้ร้บัจา้งแลว้ มิไดห้มายความว่า ผูร้บัจา้งไดจ้ะ
รบัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในการก่อสรา้งสว่นนั;นๆ ผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบการแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง ในกรณีที�ตรวจพบว่างานก่อสรา้งสว่นนั;นไม่ถกูตอ้งตามสญัญาในภายหลงั โดยไม่คิด
ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาเพิ�มเติม 

4.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน  
4.5.1 แผนการปฏิบติังาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบติังานในรูป Bar Chart และตารางดาํเนินงาน (Work 

Schedule) แสดงระยะเวลา และลาํดบัการดาํเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกนัตอ้งแสดง
แผนการปฏิบติังานรว่มกบัผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา อย่างนอ้ยจะตอ้งมี
แผนงานดงัต่อไปนี ; 
- แผนกาํหนดวนัเริ�มงาน และวนัสิ ;นสดุงานแต่ละสว่นของงานก่อสรา้งโดยละเอียด เป็นราย

สปัดาห,์ รายเดือน และแผนงานหลกั (Master Schedule) 

- แผนกาํหนดวนัจดัสง่ Shop Drawing และแผนกาํหนดการจดัสง่วสัดอุปุกรณเ์พื�อขออนมุติั 

- แผนกาํหนดวนัสั�งซื ;อ และวนัสง่เขา้สถานที�ก่อสรา้งของวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ตอ้งใชใ้นการ
ก่อสรา้ง ทั;งของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�น 

- แผนกาํหนดจาํนวนของพนกังาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และ
ผูร้บัจา้งอื�น 

4.5.2 การรวบรวมขอ้มลูเพื�อวางแผนการปฏิบติังาน 

ในการจดัทาํแผนการปฏิบติังาน ใหผู้ร้บัจา้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที�จาํเป็นต่างๆ จากผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น เพื�อวางแผนงาน และประสานงานกนัใหร้ดักมุที�สดุ ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�ง
ใหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนแปลงแผนการปฏิบติังานบางสว่น เพื�อใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพได ้

4.5.3 การยื�นขออนมุติัแผนงานหลกั 

การจดัทาํแผนงานหลกัจะตอ้งยื�นขออนมุติัต่อผูค้วบคมุงานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที�เซ็นสญัญา 
พรอ้มทั;งชี ;แจงรายละเอียด ทั;งนี ;ผูร้บัจา้ง หรือตวัแทนที�ไดร้บัการแต่งตั;ง จะตอ้งเซ็นชื�อรบัรอง
แผนงานหลกันี ; และการที�ผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัแผนงานหลกั หรือออกคาํสั�งเพิ�มเติม 
มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในแผนงานหลกัดงักลา่ว 

4.5.4 การบนัทกึการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบติังาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนการปฏบิติังานแสดงใหท้กุฝ่ายเหน็ชดัเจนในหน่วยงานก่อสรา้ง และผูร้บั
จา้งจะตอ้งบนัทกึการทาํงานที�เป็นจรงิเปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบติังานที�วางไว ้ เพื�อความ
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 13 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

สะดวกในการตรวจสอบขั;นตอนการปฏิบติังาน และประเมินผลการปฏิบติังานไดถ้กูตอ้ง หรือ
ใกลเ้คียง โดยตอ้งจดัทาํทกุสปัดาห ์ตั;งแต่เริ�มตน้งานจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

4.5.5 ความรบัผิดชอบ 

ถา้งานบางสว่นที�ผูร้บัจา้งปฏิบติัอยู่ มีสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บั
จา้งอื�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมงานใหส้มัพนัธก์นั ติดตามผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น อย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีที�ผูร้บัจา้งพบว่าการก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบติังาน จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที หากผูร้บัจา้งไม่
สนใจติดตาม ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ ;น เวน้แต่งาน
ที�เสียหายนั;นเป็นหนา้ที�โดยตรงของผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา 

4.5.6 การปรบัปรุงแผนการปฏบิติังาน 

หากผูค้วบคมุงานเห็นว่าจะตอ้งปรบัปรุงแผนการปฏิบติังาน เพื�อใหเ้หมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบติังานใหม่ สง่ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุติัทนัท ี

4.5.7 การรายงาน 

เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังาน และติดตามความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่
เอกสารเพื�อเป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง สง่ใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบ ดงันี ; 
- บญัชีแสดงแรงงาน เครื�องมือ เครื�องจกัร สาํหรบัการก่อสรา้งในแต่ละวนั แยกเป็นงานแต่ละ

ประเภท 

- [สาํเนาใบสง่ของทั;งหมดที�เขา้มายงัหน่วยงานในแต่ละวนั ระบปุรมิาณ ชนิด ประเภท ผูผ้ลติ 
ผูจ้าํหน่าย ผูส้ง่ และผูร้บั ฯลฯ] 

- แผนการปฏิบติังานทกุเดือน และการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบติังานทกุสปัดาห ์

- รายงานความกา้วหนา้ ปัญหา และอปุสรรคของงานก่อสรา้งทกุสปัดาห ์

- รูปถ่ายงานก่อสรา้ง แสดงใหเ้ห็นผลงานความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งทกุสว่นของอาคาร
ทกุ [15] วนั 

- อื�นๆ ที�ผูว่้าจา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงานรอ้งขอ 
4.6 การประสานงานระหว่างผู้ร ับจ้าง ผู้ร ับจ้างช ่วง ผู้ร ับจ้างอ ื�นท ี�ผู้ว่าจ้างจัดหา 

4.6.1 การใหส้ิ�งอาํนวยความสะดวก  

ผูร้บัจา้งตอ้งคิดเผื�อไวแ้ลว้ในการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการทาํงานของผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น เพื�อใหง้านก่อสรา้งนี ;แลว้เสรจ็สมบรูณ ์ ผูร้บัจา้งตอ้งอนญุาตใหใ้ชส้ิ�งอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น นั�งรา้น บนัได รอกสง่ของ ลิฟตข์นสง่ เครน ฯลฯ โดยตอ้งวางแผน และ
ประสานงานไม่ใหเ้กิดการติดขดัในการใชง้านดงักลา่ว โดยคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม 
และยติุธรรม 

4.6.2 การติดต่อประสานงานก่อสรา้ง 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 14 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 14 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า งานก่อสรา้งของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งรายอื�นไม่เป็นเหตุ
ทาํใหแ้ผนการปฏิบติังานลา่ชา้ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ และจดัใหมี้การประสานงาน และ
ประชมุระหว่างผูร้บัจา้งกบัผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�น โดยจดัใหมี้แผนงานแสดงขั;นตอนการ
ทาํงานโดยละเอียดของงานทกุระบบ ใหส้อดคลอ้งกนั และเป็นไปดว้ยดีทกุระบบ เพื�อใหง้าน
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็สมบรูณ ์สามารถใชง้านไดท้นัทีตามสญัญา 

4.6.3 การประชมุระหว่างการก่อสรา้ง (Site Meeting) 

- การประชมุที�ผูค้วบคมุงานไดจ้ดัใหมี้ขึ ;นเป็นประจาํในระหว่างการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งให้
ตวัแทนผูร้บัจา้ง หรือผูจ้ดัการโครงการของผูร้บัจา้งรว่มประชมุดว้ยทกุครั;ง พรอ้มทั;งผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งฝ่ายต่างๆ การประชมุดงักลา่วผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูค้วบคมุงานจะเป็นประธาน
ในที�ประชมุ และฝ่ายผูค้วบคมุงานเป็นผูบ้นัทกึการประชมุ ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ที�มีขึ ;นในระหว่างการประชมุนั;น ตามที�มีในบนัทกึการประชมุ ซึ�งจะเสนอใหผู้ร้บัจา้งรบัรอง
ในการประชมุครั;งถดัไป โดยผูร้บัจา้งอาจขอใหผู้ค้วบคมุงานแกไ้ขบนัทกึการประชมุดงักลา่ว
ขา้งตน้ได ้และใหมี้การบนัทกึขอ้โตแ้ยง้ดงักลา่วไวใ้นบนัทกึการประชมุดว้ย 

- ใหมี้การประชมุในระหว่างการก่อสรา้งสปัดาหล์ะหนึ�งครั;งทกุสปัดาห ์ผูค้วบคมุงานอาจเรียก
ประชมุเพิ�ม หรือเลื�อนการประชมุไดต้ามสถานการณ ์และความจาํเป็น 

4.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตร ียมผิวเพ ื�องานตกแต่งภายหลัง 
4.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอย่างที�แสดงใหเ้หน็ความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น

แผงตวัอย่าง หรือหอ้งตวัอย่าง ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน หรือผูอ้อกแบบ เพื�อแสดงใหเ้ห็นส ี
หรือลวดลายของวสัดทุี�จะใชติ้ดตั;งจรงิ เช่น พื ;นปกูระเบื ;อง หิน ไม ้ ผนงัฉาบปนูเรียบทาส ี บุ
กระเบื ;อง บ ุWallpaper ฝา้ ยิปซมั ไมร้ะแนง สวิทซ ์ปลั�ก ดวงโคม เป็นตน้ เพื�อแสดงใหเ้ห็นฝีมือ
การติดตั;งวสัดดุงักลา่ว เป็นการอนมุติัตวัอย่าง ความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ที�จะใช้
เป็นมาตรฐานในการตรวจรบังานที�ก่อสรา้งจรงิต่อไป 

4.7.2 ในกรณีที�มีการกาํหนดพื ;นที�บางสว่นใหเ้ตรียมผิวไวส้าํหรบังานตกแต่งภายหลงั เช่น ผิวพื ;น ผูร้บั
จา้งจะตอ้งลดระดบั และทาํการเตรียมผิวพื ;นไวใ้หถ้กูตอ้งพอดีกบัวสัดทุี�จะนาํมาตกแต่งผิว
ภายหลงั การเตรียมผิวจะตอ้งทาํดว้ยความประณีต และตอ้งใชช้่างที�มีฝีมือดี ในกรณีที�
ผูอ้อกแบบลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที�ผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่ถกูตอ้ง และสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข ผูร้บั
จา้งจะตอ้งทาํใหใ้หม่จนถกูตอ้ง โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได ้ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งเตรียมผิวเพื�อตกแต่งใหถ้กูตอ้งทั;งตาํแหน่ง และระดบั ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ วสัดตุกแต่งใดที�ไม่ไดก้าํหนดไวช้ดัเจนในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ต่อผู้
ควบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อขอทราบรายละเอียดการติดตั;ง ขนาด ชนิด และสขีอง
วสัดตุกแต่งดงักลา่วจากผูอ้อกแบบ โดยถือว่าเป็นหนา้ที�ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งวางแผน และ
ประสานงานการเตรียมผิวใหพ้อดีกบัการติดตั;งวสัดตุกแต่งในภายหลงั 

4.8 ตัวแทนของผู้ร ับจ้าง ช ่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 15 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 15 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

4.8.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตั;งตวัแทนของผูร้บัจา้ง หรือผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูร้บัจา้ง ที�มี
ความสามารถ มีประสบการณ ์ และเหมาะสมกบังานก่อสรา้งนี ; เป็นผูมี้อาํนาจเต็มประจาํอยู่ใน
สถานที�ก่อสรา้งตลอดเวลา คาํสั�งใดที�ผูค้วบคมุงานไดส้ั�งแก่ตวัแทนของผูร้บัจา้ง ซึ�งเป็นไปตาม
สญัญา ใหถื้อเสมือนว่าไดส้ั�งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนตวัแทนของผู้
รบัจา้งได ้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม 

4.8.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาสถาปนิก วิศวกร ที�มีประสบการณ ์และช่างฝีมือทกุประเภทมาปฏิบติังาน
ก่อสรา้งนี ; ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนตวัผูห้นึ�งผูใ้ดได ้ หากผูน้ั;นประพฤติผิด
มิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาผูท้ี�เหมาะสมเขา้
ปฏิบติังานแทนโดยทนัที  

4.8.3 ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งเป็นผูมี้ความสามารถ มีฝีมือ และมีความชาํนาญในงานก่อสรา้งนี ; โดยมี
สถาปนิก วิศวกร ควบคมุดแูลอย่างใกลช้ิดทกุขั;นตอนของการปฏิบติังาน การที�ผูค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัวสัดอุปุกรณ ์ หรืองานก่อสรา้งใดๆ ไปแลว้ มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะพน้
ความรบัผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสรา้งในภายหลงั ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งสมบรูณต์ามสญัญา โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลา
ไม่ได ้

4.8.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตั;งสถาปนกิ และ/หรือ วิศวกร เพื�อลงชื�อเป็นผูค้วบคมุงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคมุอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร สาํหรบังานก่อสรา้งนี ; 

4.9 สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหร ับการตรวจงานก่อสร ้าง 
ผูว่้าจา้ง หรือตวัแทนผูว่้าจา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงาน มีสิทธิเขา้ไปตรวจงานก่อสรา้งไดต้ลอดเวลา 
และตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราวให ้ เช่น บนัได 
ทางเดิน ไฟฟ้าสอ่งสว่าง และอื�นๆ ใหแ้ข็งแรง และปลอดภยั หรือตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน 

4.10 การสั�งหยุดงาน  
การก่อสรา้งสว่นใดที�ผิดจากรูปแบบ หรือไม่ไดค้ณุภาพงานที�ดี หรือไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐาน และวิชา
ช่างที�ดี ผูค้วบคมุงานมีสิทธิสั�งหยดุงานบางสว่น หรือทั;งหมดได ้ จนกว่าผูร้บัจา้งจะดาํเนินการแกไ้ขงาน
สว่นนั;นใหเ้รียบรอ้ยตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได ้

 
 

จบหมวด การควบคุมคุณภาพ  
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สิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราว 

Temporary Facilities and Controls 

5. ความต้องการทั�วไป 

5.1 สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  
5.1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งโรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์ เพื�อเก็บ และปอ้งกนัความเสียหายของวสัดอุปุกรณ์
ทกุชนิดที�นาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ ทั;งนี ;หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสรา้งนี ;มาเก็บไวใ้นโรงเก็บ
ดงักลา่ว 

5.1.2 สาํนกังานชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งสาํนกังานชั�วคราวสาํหรบัเป็นที�ทาํงานของผูร้บัจา้ง และตวัแทนผูว่้าจา้ง 
และ/หรือ ผูค้วบคมุงาน ประกอบดว้ย สาํนกังาน, หอ้งประชมุ, หอ้งเก็บวสัดตุวัอย่าง, หอ้งนํ;า, 

หอ้งสว้ม และอปุกรณส์าํนกังานที�จาํเป็น เช่น โต๊ะทาํงาน, เกา้อี ;, โต๊ะวางแบบ, ตูเ้อกสาร, 

เครื�องโทรศพัท ์และโทรสาร เป็นตน้ 

5.1.3 บา้นพกัคนงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งบา้นพกัคนงาน หอ้งนํ;า หอ้งสว้ม และสิ�งสาธารณปูโภคที�จาํเป็น โดยมีการ
ดแูลใหอ้ยู่ในสภาพที�ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีการขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจาํ หา้มผูร้บัจา้ง
หรือลกูจา้งปลกูสรา้งรา้นคา้ รา้นอาหารภายในที�ดินของผูว่้าจา้งเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บั
อนมุติัจากผูว่้าจา้ง หากสถานที�สรา้งบา้นพกัคนงานไม่เพียงพอ หรือผูว่้าจา้งไม่อนมุติัใหส้รา้ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาที�อื�นเอง 

5.1.4 หอ้งประชมุ 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสรา้งหอ้งประชมุในสาํนกังานชั�วคราว ขนาดที�เพียงพอสาํหรบัเป็นที�ประชมุใน
หน่วยงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย โต๊ะ เกา้อี ; กระดานพรอ้มอปุกรณเ์ครื�องเขียน และสิ�งจาํเป็น
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5.1.5 ปา้ยชื�อโครงการ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํปา้ยชื�อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 ม. หนา้บรเิวณที�ก่อสรา้ง 
พรอ้มไฟสอ่งปา้ยที�เหมาะสม โดยมีขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
ปา้ยดงักลา่วจะตอ้งมั�นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

5.1.6 แบบรายละเอียด และผงัแสดงสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบผงัแสดงการจดัวางตาํแหน่งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาเพื�อเสนอผูว่้าจา้งอนุมติัก่อน และตอ้งเริ�มก่อสรา้งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราวทนัทีที�ไดร้บั
การอนมุติั ในกรณีที�ตอ้งมีถนนชั�วคราวควรจดัวางตาํแหน่งใหต้รงกบัถนนที�จะก่อสรา้งจรงิตาม
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แบบก่อสรา้ง และจะตอ้งจดัลาํดบัตาํแหน่งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราวใหส้มัพนัธก์บังานก่อสรา้ง 
รวมทั;งจดัระบบการจราจรทั;งภายใน และภายนอกใหมี้ประสทิธิภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดการกีดขวาง
ต่องานก่อสรา้ง และการจราจรสว่นรวมภายนอกบรเิวณก่อสรา้ง 

5.1.7 เครื�องจกัร เครื�องมือ และอปุกรณป์ระกอบงานก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา และติดตั;งนั�งรา้นที�แข็งแรง มั�นคง ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดนั�งรา้นสาํหรบั
งานก่อสรา้งอาคาร [ติดตั;งลิฟตส่์งของ หรืออปุกรณเ์ครื�องยกตา่งๆ หรือ Tower Crane] ถกูตอ้งตาม
มาตรฐานความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
การติดตั;ง เคลื�อนยา้ย รื ;อถอน จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

5.1.8 การดแูลรกัษา 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้คนงานประจาํ เพื�อดแูลความสะอาดสาํหรบัสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว มีช่าง
ประจาํสาํหรบัการบาํรุงรกัษา และซ่อมแซมเครื�องจกัร เครื�องมือ ใหอ้ยู่ในสภาพปลอดภยั และ
ใชง้านไดดี้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

5.1.9 ค่าใชจ้่าย 

ค่าใชจ้่ายทั;งหมดที�เกิดขึ ;นจากการจดัใหมี้สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ การขออนญุาต การดแูล
รกัษาความสะอาด และซ่อมบาํรุงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ รวมถึงการรื ;อถอน และทาํความ
สะอาดเมื�องานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั;งสิ ;น 

5.2 ร ั+วช ั�วคราว และยามรักษาการ  
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้รั;วชั�วคราวรอบบรเิวณก่อสรา้ง ตามแนวเขตที�ดินที�ระบใุนแบบ และตอ้งตรวจสอบให้
ถกูตอ้งตามหลกัหมดุที�ระบไุวใ้นโฉนด โดยทาํดว้ยโครงไม ้ หรือเหล็ก และบดุว้ย [แผน่สงักะสี [สีเขียว] 
หรือแผ่นเหล็กเคลือบส]ี สงูไม่ตํ�ากว่า [2.40] ม. จากพื ;นดิน มีความมั�นคงแข็งแรง มีประตปิูด-เปิด มีปอ้ม
ยาม และยามคอยควบคมุการเขา้ออกตลอดเวลาทั;งกลางวนั และกลางคืน สว่นที�ติดกบัที�สาธารณะ 
และอาคารขา้งเคียง จะตอ้งมีการปอ้งกนัวสัดตุกลงมาเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อ
ทรพัยส์นิที�อยู่ขา้งเคียง ถือเป็นหนา้ที�ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิติัอย่างเครง่ครดั และผูร้บัจา้งตอ้งรกัษา
ซ่อมแซมใหดี้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ติดตั;ง การ
ขออนญุาต ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื ;อถอน รวมถึงค่ายามรกัษาการ 

5.3 ถนน ท ี�จอดรถ และทางเดินชั�วคราว 
5.3.1 ถนน และที�จอดรถชั�วคราว 

ในระหว่างการก่อสรา้งผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเขา้ออกบรเิวณที�ก่อสรา้ง และที�จอดรถชั�วคราว 
โดยใช ้ [แอสฟัลต ์ หรือคอนกรีต] ที�สามารถรบันํ;าหนกับรรทกุของรถขนสง่ได ้ โดยไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบระบายนํ;า หรือกีดขวางทางสญัจร และทางนํ;าสาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้ง
ดแูลรกัษาทางเขา้ออกดงักลา่ว ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดดี้ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เมื�องาน
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ใหป้รบัปรุงซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีดงัเดิม  

5.3.2 ทางเดินชั�วคราว 
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ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเดิน และบนัไดชั�วคราวในบรเิวณก่อสรา้งตามความจาํเป็น และตาม
ขั;นตอนของงานก่อสรา้ง เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงบรเิวณต่างๆ ของงานก่อสรา้งไดท้กุแห่ง มีสภาพ
ที�แข็งแรง ปลอดภยั และเมื�อหมดความจาํเป็น ใหร้ื ;อถอนออกไป พรอ้มทั;งซ่อมแซมสว่นก่อสรา้ง
ที�เสียหายใหเ้รียบรอ้ย โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั;งสิ ;น 

5.4 การตัดทางเท้า และต่อเช ื�อมท่อระบายนํ+า 
ในกรณีที�ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ตดัทางเทา้ ต่อเชื�อมท่อระบายนํ;ากบัท่อระบายนํ;า
สาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบดาํเนินการขออนญุาตต่อทางราชการใหถ้กูตอ้ง โดยเป็นค่าใชจ้่ายของ
ผูร้บัจา้งทั;งสิ ;น 

5.5 ไฟฟ้าท ี�ใช ้ในงานก่อสร ้าง 
5.5.1 ระบบไฟฟ้าชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบไฟฟา้ชั�วคราวเพื�อใชใ้นงานก่อสรา้ง ตั;งแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ 
โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ตั;งแต่การขออนญุาตติดตั;งระบบไฟฟ้าชั�วคราวจากการไฟฟ้าฯ 
รวมทั;งค่าใชจ้่ายอปุกรณท์ั;งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื ;อถอน รวมถึงสว่นที�เป็น
งานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นเป็น
ผูจ้่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า และค่าอปุกรณใ์นสว่นที�ตนใชง้านเท่านั;น 

5.5.2 ความปลอดภยัจากการใชไ้ฟฟ้าชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณ ์และดาํเนินการติดตั;งระบบไฟฟ้าชั�วคราวที�ใชใ้นงานก่อสรา้ง ให้
มีความปลอดภยัโดยทั;งมีระบบการปอ้งกนัการลดัวงจร และการตดัตอนไฟฟ้าไดเ้มื�อเกิด
อบุติัเหต ุและเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

5.5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั�วคราว 

ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั�วคราวที�ใชใ้นงานก่อสรา้ง ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งที�ตอ้งจดั
ใหมี้เพียงพอกบัการใชง้านดงักลา่ว ตั;งแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ รวมถึงการทดสอบระบบ
ไฟฟ้าทั;งหมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ขเพิ�มเติม
ขนาดกระแสไฟฟ้าชั�วคราวใหเ้หมาะสมได ้โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั;งสิ ;น 

5.6 นํ+าประปาที�ใช ้ในงานก่อสร ้าง 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบนํ;าประปาชั�วคราว เพื�อใชใ้นงานก่อสรา้งตั;งแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ รวมถึง
การทดสอบระบบนํ;าใช ้ และระบบสขุาภิบาลทั;งหมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่ายตั;งแต่การขออนญุาตติดตั;งระบบนํ;าประปาชั�วคราวจากการประปาฯ รวมทั;งค่าอปุกรณต่์างๆ 
ค่านํ;าประปา ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื ;อถอน รวมถึงสว่นที�เป็นงานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งรายอื�นที�ผู้
ว่าจา้งจดัหามาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นเป็นผูจ้า่ยเฉพาะค่านํ;า และอปุกรณใ์นสว่นที�ตนใช้
งานเท่านั;น 

5.7 การร ักษาความสะอาด และสิ�งแวดล้อม 
5.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตาม [“ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการก่อสรา้ง

อาคาร และสาธารณปูโภค” ลงวนัที� 23 กนัยายน 2539 และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง] โดยไม่



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 19 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 19 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นราํคาญต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง กรณีงานก่อสรา้งนอกเหนือจากใน
กรุงเทพมหานคร ใหป้ฏิบติัตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบบัดงักลา่วโดยอนโุลม 

5.7.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํระบบบาํบดั และระบายนํ;าทิ ;งของหอ้งนํ;าชั�วคราวใหถ้กูสขุลกัษณะ และ
ถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงระบบระบายนํ;าที�เกิดจากการก่อสรา้ง และจากฝนตก 
โดยจะตอ้งไม่ใหมี้นํ;าขงั หรือสง่กลิ�นเหม็นในบรเิวณก่อสรา้ง และที�ขา้งเคียง 

5.7.3 ผูร้บัจา้งตอ้งขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุ สิ�งของเหลือใชต่้างๆ ที�ทาํความสกปรก หรือกีดขวางการ
ทาํงานออกจากบรเิวณก่อสรา้งอย่างสมํ�าเสมอทกุวนั โดยผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติัอย่างเครง่ครดั 
เพื�อความปลอดภยั ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของอาคาร และบรเิวณ
ก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รวมถึงตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยทกุสว่นของอาคาร 
และทั�วบรเิวณก่อสรา้งก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
 

จบหมวด สิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 20 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 20 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

วัสดุ และอ ุปกรณ ์

Product Requirements 

6. ความต้องการทั�วไป 

6.1 ขอบเขตของงาน  
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพในการปฏิบติังานที�ดี มีเครื�องมือเครื�องจกัรที�ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ สาํหรบัการก่อสรา้ง
งานต่างๆ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

6.2 การเตร ียมวัสดุอ ุปกรณ ์
6.2.1 วสัดอุปุกรณท์ี�ปรากฏอยูใ่นแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที�มิไดอ้ยู่ในแบบ และรายการ

ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นสว่นประกอบของการก่อสรา้ง เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการก่อสรา้ง และ
เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาช่างที�ดี ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหามาเพื�อใชใ้นงานก่อสรา้งนี ;ทั;งสิ ;น 

6.2.2 วสัดอุปุกรณท์ี�ใชใ้นการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการจดัซื ;อ และ
จดัสง่เขา้มาใหท้นักบัการก่อสรา้งตามแผนปฏิบติังาน 

6.2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณบ์างอย่างซึ�งระบใุหใ้ชข้องต่างประเทศ หรอืตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิต ผูร้บั
จา้งจะตอ้งจดัการสั�งซื ;อลว่งหนา้เพื�อใหท้นัการใชง้านตามแผนปฏิบติังาน 

6.2.4 หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท์ี�ไม่ไดร้บัการอนมุติัเขา้มาในสถานที�ก่อสรา้ง 
6.3 คุณภาพของวัสดุอ ุปกรณ ์

วสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ใชใ้นการก่อสรา้งนี ;จะตอ้งเป็นของใหม่ที�ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน จะตอ้งมี
คณุภาพดี ไม่มีรอยชาํรุด เสียหาย และถกูตอ้งตรงตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ หรือ
ตามที�ไดร้บัอนมุติั 

6.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอ ุปกรณ ์
6.4.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคณุภาพวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�จะ

นาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง ก่อนที�จะออกจากโรงงานผูผ้ลิต ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงใบรบัรองผลการ
ตรวจสอบดงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณา เพื�อแสดงว่าวสัดอุปุกรณน์ั;นๆ ไดร้บัการตรวจสอบ
ถกูตอ้งตามมาตรฐานที�ดีแลว้ 

6.4.2 ในกรณีที�มีขอ้กาํหนดใหท้ดสอบ ใหผู้ร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณน์ั;น ไปทดสอบตามสถาบนัที�กาํหนด
ไว ้ ในการทดสอบผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบลว่งหนา้ เพื�อจะไดอ้ยู่รว่มในการทดสอบ
ดว้ย ในกรณีที�ผูว่้าจา้งไดมี้หนงัสืออนญุาตใหต้วัแทนของบรษัิทผูท้ดสอบ หรือผูผ้ลติวสัดอุปุกรณ์
รายใดเขา้ไปในบรเิวณก่อสรา้ง เพื�อตรวจสอบ หรือทดสอบในบรเิวณก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งให้
ความสะดวกกบัตวัแทนดงักลา่ว 

6.5 การเสนอตัวอย่างวัสดุอ ุปกรณ ์



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 21 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 21 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

6.5.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างวสัดอุปุกรณท์ั;งหมดตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ
พิจารณาอนมุติั โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนงานแสดงระยะเวลาจดัสง่ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์
เพื�อการพิจารณาอนมุติั โดยจะตอ้งมีระยะเวลาลว่งหนา้เพยีงพอต่อการพจิารณา ก่อนการสั�งซื ;อ 
และติดตั;งตามลาํดบัขั;นตอนในแผนปฏิบติังาน 

6.5.2 วสัดอุปุกรณท์ั;งหมดจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตั;ง โดยเมื�อไดร้บัการ
อนมุติัแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั�งซื ;อวสัดอุปุกรณน์ั;นทนัท ี เพื�อใหท้นักบัแผนงานการติดตั;ง หากผู้
รบัจา้งดาํเนนิการติดตั;งโดยมิไดร้บัการอนมุติั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัทีตามคาํสั�งของผู้
ควบคมุงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง หรือคิดราคาเพิ�มมิได ้ วสัดอุปุกรณท์ี�ไดร้บัการ
อนมุติัแลว้ ยงัไม่พน้ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง ในกรณีที�วสัดอุปุกรณน์ั;นไม่ไดค้ณุภาพ หรือ
การติดตั;งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต หรือตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

6.5.3 เมื�อมีการอนมุติัวสัดอุปุกรณใ์ดๆ แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนนิการจดัซื ;อโดยไม่ชกัชา้ โดยถา้ผู้
ว่าจา้งขอดใูบสั�งซื ;อสนิคา้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งยินดีใหต้รวจสอบตลอดเวลา 

6.6 การขอเทยีบเท่าวัสดุอ ุปกรณ ์
6.6.1 ผูอ้อกแบบจะรบัพิจารณาการขอเทียบเท่าวสัดอุปุกรณภ์ายใน 90 วนั หลงัจากวนัทาํสญัญาจา้ง

เหมาก่อสรา้งเท่านั;น 

6.6.2 ผูอ้อกแบบสามารถยืนยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ หากผูร้บัจา้งไม่มีเหตผุลเพียงพอในการ
ขอเทียบเท่า 

6.6.3 กรณีที�มีการระบวุสัดอุปุกรณ ์ 1 ยี�หอ้ หรือมากกว่า และระบวุ่าเทียบเท่า ผูค้วบคมุงานสามารถ
ยืนยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ การพิจารณาเทียบเท่าวสัดอุปุกรณจ์ะกระทาํต่อเมื�อไม่
สามารถจดัหาวสัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ ทั;งนี ;จะตอ้งไม่ใช่เหตผุลที�เกิดจากการทาํงานลา่ชา้ หรือ
การทาํงานบกพรอ่งของผูร้บัจา้ง เช่น การสั�งซื ;อวสัดอุปุกรณท์ี�ไดร้บัอนมุติัแลว้ลา่ชา้ เป็นตน้ 

6.6.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดวสัดอุปุกรณ ์ ผลการทดสอบ ราคา การรบัประกนัที�สามารถยืนยนั
คณุภาพมาตรฐาน และอื�นๆ ตามที�ผูอ้อกแบบตอ้งการ เพื�อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้
งานแลว้ ผูอ้อกแบบจะพิจารณาเรื�องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภยั เป็นหลกั ใหถื้อ
คาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยติุ ผูอ้อกแบบสงวนสิทธิ�ที�จะพิจารณาเทยีบเท่าวสัดอุปุกรณท์ี�
เห็นว่า มีคณุภาพดีกว่า และราคาสงูกว่าที�ระบไุวไ้ด ้

6.6.5 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเกี�ยวกบัผลกระทบ หรืองานตอ้งเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการเทียบเท่า 

6.6.6 ผูร้บัจา้งไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายที�เพิ�มขึ ;น หรือเวลาที�สญูเสียไป เนื�องจากการเทียบเท่า 

6.6.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเผื�อระยะเวลาในการพจิารณาการเทียบเท่า ที�ตอ้งออกแบบใหม่ หรือตอ้งขอ
อนญุาตสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งใหม่ดว้ย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได ้

 
 

จบหมวด วัสดุ และอุปกรณ ์
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 22 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 

7. ความต้องการทั�วไป 

7.1 การส่งมอบงาน  

7.1.1 การสง่มอบงานแต่ละงวด ใหเ้ป็นไปตามการแบ่งงวดงาน และงวดเงิน ตามที�ระบใุนสญัญา 
ผูว่้าจา้งมีสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินงวดในเมื�อเห็นว่า 

- ปรมิาณงาน และมลูค่างานไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นงวดงาน หรือเงื�อนไขสญัญา 

- คณุภาพของงาน และฝีมือการทาํงาน ไม่ไดต้ามมาตรฐาน หรอืตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

7.1.2 หลกัฐานต่าง ๆ ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัการสง่มอบงานแต่ละงวด 

- หนงัสือรบัรองการตรวจสอบ และอนมุติังวดงาน และงวดเงินจากผูค้วบคมุงาน 

- รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบงุวดงาน และงวดเงินตามสญัญา พรอ้มตารางสรุปเงินที�เบิก
ไปแลว้ เงินที�ขอเบิกงวดนี ; เงินที�คงเหลือ และงานเพิ�ม-ลด (ถา้มี) 

- รูปแบบ เช่น แปลน รูปดา้น รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสรา้งของงวดนี ;ใหช้ดัเจน
และเขา้ใจไดง่้าย 

- ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี ; แผนปฏิบติังาน และอื�นๆ ตามที�ผูค้วบคมุงาน หรือผูว่้า
จา้งรอ้งขอ 

7.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

7.2.1 ขั;นตอนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ผูค้วบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อสง่มอบงานขั;นตน้ (Substantial 

Completion) อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนครบกาํหนดวนัแลว้เสรจ็ตามสญัญา 

- ผูค้วบคมุงานจะทาํบญัชีงานที�ตอ้งแลว้เสรจ็ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงานตาม
บญัชีดงักลา่วจนแลว้เสรจ็ครบถว้น แลว้จึงออกหนงัสือรบัรองงานขั;นตน้ พรอ้มการจดัทาํ
บญัชีงานที�ตอ้งแกไ้ข (List of Defect Work) แจง้ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการแกไ้ข เพื�อสง่มอบงาน
ขั;นสดุทา้ยใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์ (Final Completion) ซึ�งผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในระยะเวลาตามสญัญา 

- เมื�อผูค้วบคมุงานไดต้รวจสอบงานขั;นสดุทา้ยเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะแจง้ใหผู้ว่้าจา้ง และ
ผูอ้อกแบบรว่มกนัตรวจรบัมอบงานงวดสดุทา้ยต่อไป 

- ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิในการไม่รบัมอบงาน ในกรณีที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่างานบางสว่น จะตอ้งมี
การแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณภ์ายในระยะเวลาตามสญัญา และหากระยะเวลาดงักลา่วเกิน
จากสญัญาแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสียค่าปรบัเนื�องจากงานก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญา 

7.2.2 การสง่มอบวสัดอุปุกรณ ์และเอกสาร 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 23 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 23 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

- กญุแจทั;งหมดที�ใชใ้นอาคาร ชดุละ 3 ดอก พรอ้ม Master Key [และ Grand Master Key] 

โดยผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดระบบ Master Key ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อนการสั�งซื ;อ การ
สง่มอบกญุแจ ใหจ้ดัเก็บในตูเ้หล็กที�ไดม้าตรฐาน และแยกเป็นชดุเป็นระบบที�ชดัเจนสะดวก
ต่อการใชง้าน 

- เอกสารคู่มือสาํหรบัการใชง้าน และการดแูลรกัษาอปุกรณห์ลกัของระบบต่างๆ ของ
บรษัิทผูผ้ลิต และติดตั;งตามที�ผูอ้อกแบบกาํหนด จาํนวนระบบละ 3 ชดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํเป็นรูปเลม่ใสแ่ฟ้มปกแข็งที�ไดม้าตรฐาน โดยแต่ละระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตาม
ตวัอย่างดงันี ; 

หมวด 1 : การใชง้านของระบบ (System Operation) 

หมวด 2 : อปุกรณห์ลกั 

หมวด 3 : ท่อนํ;า, วาลว์ และอื�นๆ 

หมวด 4 : อปุกรณป์ระกอบอื�นๆ 

หมวด 5 : งานไฟฟ้า และเครื�องกลที�เกี�ยวขอ้ง 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวิทยากรผูช้าํนาญงานของบรษัิทผูผ้ลิตอปุกรณห์ลกัแต่ละระบบ มา
อบรม และแนะนาํใหบ้คุลากรของผูว่้าจา้งรบัทราบเกี�ยวกบัการใชง้าน การดแูลรกัษา และ
อื�นๆ ตามระบใุนคู่มือขา้งตน้ จนมีความเขา้ใจสามารถปฏิบติังานได ้

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบเครื�องมือ และชิ ;นสว่นอะไหลท่ี�มีมากบัอปุกรณ ์ หรือตามระบใุน
สญัญา ใหผู้ว่้าจา้งทั;งหมด 

- แบบก่อสรา้งจรงิ (As-built Drawing) จดัเป็นรูปเลม่แยกแต่ละระบบ ประกอบดว้ย ตน้ฉบบั
กระดาษไขจาํนวน 1 ชดุ สาํเนา (พิมพเ์ขียว) จาํนวน 5 ชดุ และขอ้มลูของแบบดงักลา่วเป็น
ไฟลค์อมพิวเตอรรู์ปแบบ DWG และ PDF จดัเก็บไวใ้นแผ่น CD จาํนวน 1 ชดุ 

- แบบก่อสรา้งจรงิจะตอ้งมีมาตราสว่น และขนาดเท่ากบัแบบคู่สญัญา แสดงระยะการติดตั;ง
วสัดใุนผนงั พื ;น หรือกลบฝังใตดิ้น ใหถ้กูตอ้งตามที�ก่อสรา้งจรงิ แสดงสว่นที�เปลี�ยนแปลง 
หรือเพิ�ม-ลดจากแบบคูส่ญัญาอย่างชดัเจน 

- หนงัสือรบัประกนัคณุภาพจากบรษัิทผูผ้ลิต หรือผูติ้ดตั;งสาํหรบัวสัดอุปุกรณท์กุชนิดตาม
สญัญา โดยระบรุายชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อได ้ และกาํหนดระยะเวลา
รบัประกนัตามสญัญา 

- รายการวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ใชใ้นงานก่อสรา้งนี ; ระบชุื�อบรษัิท ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์
และชื�อผูท้ี�ติดต่อได ้เพื�อสะดวกในการซ่อมบาํรุง หรือสั�งซื ;อเพิ�มเติม 

- [หากระบไุวใ้นแบบ หรือรายการประกอบแบบ ใหผู้ร้บัจา้งจดัเตรียมวสัดอุปุกรณง์านตกแต่ง
สถาปัตยกรรม อปุกรณซ์่อมบาํรุงงานระบบต่างๆ เพื�อสาํรองในการซ่อมบาํรุงรกัษาอาคาร
ในปรมิาณที�กาํหนดตามสญัญา หรือตามความจาํเป็น ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบพรอ้มกบัการ
สง่มอบงานงวดสดุทา้ย] 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 24 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 24 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

7.2.3 การทดสอบระบบต่างๆ 

ในการทดสอบในระหว่าง หรอืก่อนการรบัมอบงาน ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่านํ;าที�ใชใ้นการ
ทดสอบ และลา้งทาํความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที�ใชใ้นการทดสอบการเดินเครื�องอปุกรณ์
ต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายในการทดสอบอื�นๆ เพื�อแสดงว่าการทาํงานของ
ระบบเป็นไปอย่างถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญา อยู่ในสภาพที�สามารถใชง้านไดท้นัทีเมื�อรบัมอบ
งาน ถือเป็นสว่นหนึ�งของการจดัหานํ;า และไฟฟ้าชั�วคราว โดยจะตอ้งทาํการทดสอบการทาํงาน
ของระบบไฟฟ้า และเครื�องกลทั;งหมดพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 24 ชั�วโมงเต็ม เพื�อทดสอบ
ความสามารถของระบบต่างๆ ทั;งหมดก่อนการรบัมอบงาน ผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ทั;งหมด 

7.2.4 การซ่อมแซมบรเิวณโดยรอบสถานที�ก่อสรา้งที�เกิดความเสียหาย อนัเนื�องมาจากการทาํงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

7.2.5 การทาํความสะอาดอาคาร ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารทกุสว่นใหเ้รียบรอ้ย โดยผูว่้า
จา้งสามารถใชง้านไดท้นัทหีลงัจากการรบัมอบงานแลว้ สว่นการทาํความสะอาดบรเิวณ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งกลบเกลี�ยพื ;นดินใหเ้รียบรอ้ย เศษวสัดกุ่อสรา้งต่างๆ และสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว
ทั;งหมด จะตอ้งเก็บขนยา้ยออกไปใหพ้น้บรเิวณ ภายใน 7 วนั นบัตั;งแต่วนัที�ผูว่้าจา้ง รบัมอบ
งานเรียบรอ้ยแลว้ 

7.3 การร ับประกันผลงานก่อสร ้าง 

7.3.1 ภายในระยะเวลา [365] วนั หรือตามระบใุนสญัญา นบัถดัจากวนัที�ผูค้วบคมุงานออกหนงัสือ
รบัรองงานงวดสดุทา้ย และผูว่้าจา้งรบัมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ หากมีความชาํรุดบกพรอ่งเกิดขึ ;น
แก่อาคาร อนัเนื�องมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผูร้บัจา้งในขณะที�ทาํ
การก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย หรือใชง้านไดดี้ดงัเดิม 
ในทนัทีที�ไดร้บัแจง้จากผูว่้าจา้ง โดยผูร้บัจา้งจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ�มเติมไม่ไดท้ั;งสิ ;น 

7.3.2 ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิ� ที�จะทาํการว่าจา้งผูอื้�นมาดาํเนินการซ่อมแซม หรือแกไ้ขงาน ในสว่นที�
บกพรอ่งหากผูร้บัจา้งไม่เขา้มาดาํเนินการแกไ้ขภายในเวลาที�เหมาะสม ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ ;น ผูร้บั
จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทั;งหมด หรือผูว่้าจา้งสามารถเรียกเก็บเงินจากหนงัสือคํ;าประกนัผลงานได ้

7.3.3 [ในวนัที�ผูว่้าจา้งจ่ายเงินงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหนงัสือคํ;าประกนัผลงานของธนาคาร
พาณิชย ์มลูค่ารอ้ยละ 5 ของค่าก่อสรา้งตามสญัญา ระยะเวลาคํ;าประกนั 365 วนั หรือตามระบุ
ในสญัญา มาสง่มอบใหผู้ว่้าจา้ง หรือตามระบใุนสญัญา] 
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หมวด 02 เงื�อนไขสภาพพื�นที�เดิม (Existing Conditions)  หนา้ที� 1 รวม 2 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

การสาํรวจร ังวัด 

Surveys 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 การสาํรวจพื นท ี�ก ่อสร ้าง 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสาํรวจพื �นที�จะทาํการก่อสรา้ง เพื�อใหรู้ส้ภาพต่างๆ ของ

สถานที�ก่อสรา้ง หรือบรเิวณก่อสรา้ง จะไดเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาทาํงาน Site work ต่างๆ 
เช่น ทางเขา้-ออก สภาพพื �นที�ที�จะก่อสรา้ง สภาพรั�วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารขา้งเคียง 
เป็นตน้ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรงัวดัสถานที�ก่อสรา้ง วางผงัอาคาร จดัทาํระดบัอา้งอิง ตรวจสอบแนว
และระยะต่างๆ ตามแบบก่อสรา้ง ตรวจสอบหลกัเขตที�ดินใหถ้กูตอ้งตามโฉนดที�ดิน พรอ้ม
จดัทาํรายงานความถกูตอ้ง หรือความคลาดเคลื�อนต่างๆ ที�แตกต่างไปจากแบบก่อสรา้งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ใหผู้ค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบพิจารณาตรวจสอบ และอนมุติั ก่อน
ดาํเนินงานขั�นต่อไป 

1.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอปุกรณ ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้ ที�ทนัสมยั ช่างฝีมือดี และแรงงานที�
เหมาะสมเพียงพอ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อการปฏิบติังานสาํรวจ
รงัวดั วางผงั วางระดบั ตรวจสอบแนวดิ�ง แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสรา้ง ดว้ยความ
รวดเรว็ มีประสทิธิภาพ และไดผ้ลงานที�ถกูตอ้งแม่นยาํตามมาตรฐานที�ดี ตั�งแต่เริ�มตน้งาน
ก่อสรา้งจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ รวมถึงการดแูลรกัษาหมดุอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดี และ
ถกูตอ้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

1.1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการสาํรวจอาคารขา้งเคียงโดยรอบบรเิวณก่อสรา้ง โดยทาํการถ่ายรูปสภาพ
ปัจจบุนั ทั�งภายนอก และภายในของอาคารขา้งเคียงทกุหลงั พรอ้มทาํบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยมีพยาน ก่อนลงมือทาํการก่อสรา้ง 

 
จบหมวด การสาํรวจร ังวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 02 เงื�อนไขสภาพพื�นที�เดิม (Existing Conditions)  หนา้ที� 2 รวม 2 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ศูนยย์กระดบัทกัษะดา้นการศึกษา 

การร ื อถอน 

Demolition 

2. ความต้องการทั�วไป 

2.1 การร ื อถอนอาคาร และสิ�งปลูกสร ้างเดิม 
ในทนัทีที�ผูร้บัจา้งไดร้บัมอบสถานที�ก่อสรา้งจากผูว่้าจา้ง หรอืไดร้บัอนมุติัใหเ้ขา้เริ�มทาํการก่อสรา้ง ใน
บรเิวณสถานที�ก่อสรา้งตามสญัญา ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการรื �อถอนอาคารเดิม ตน้ไม ้ และอื�นๆ ที�มีอยู่ใน
บรเิวณนั�นทนัที ตามระบใุนแบบ และสญัญา ซึ�งผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อสิ�งปลกูสรา้ง
ขา้งเคียง ตน้ไมเ้ดิม และระบบสาธารณปูโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ ไม่ให้
กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งเดิม 
หากจาํเป็นตอ้งรื �อถอนสิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียง หรือตดัตน้ไม ้ หรือโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคเดิม ผูร้บั
จา้งจะตอ้งขออนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อนดาํเนินการ 

2.2 วิธ ีการร ื อถอนอาคาร และสิ�งปลูกสร ้างเดิม 
หา้มผูร้บัจา้งใชวิ้ธีการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งเดิม หรือตน้ไม ้ โดยวิธีที�จะก่อใหเ้กิดอนัตรายใดๆ 
หรือเป็นเหตใุหเ้กิดความตระหนกตกใจจากการกระทาํดงักลา่วแก่ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ดาํเนินการขออนญุาตรื �อถอนอาคารตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งก่อน โดยถือเป็นภาระ และเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�นในแบบ และสญัญา 

2.3 กรรมสิทธ ิ7ในวัสดุสิ�งของ  
วสัดสุิ�งของที�ไดจ้ากการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งทั�งหมดใหต้กเป็นของผูร้บัจา้ง ยกเวน้วสัดสุิ�งของ
ที�ไดร้ะบไุวเ้ป็นพิเศษใหส้ง่มอบแก่ผูว่้าจา้งตามสญัญา ซึ�งผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรื �อถอนดว้ยความ
ประณีต ไม่ใหว้สัดสุิ�งของดงักลา่วเสียหาย และสง่มอบใหผู้ว่้าจา้งตามสถานที� ที�ผูว่้าจา้งกาํหนดให ้

2.4 การขนย้าย และถมกลับ 
ผูร้บัจา้งตอ้งขนยา้ยวสัดสุิ�งของที�รื �อถอนทั�งหมดออกไปจากบรเิวณก่อสรา้ง รวมถึงสว่นของอาคารที�อยู่
ใตดิ้น เช่น ฐานราก เสาเข็ม บอ่นํ�า สระนํ�า แท่นคอนกรีต รากตน้ไม ้และสิ�งกีดขวางงานก่อสรา้งทั�งหลาย 
ทั�งที�อยู่บนดิน และใตดิ้น พรอ้มทั�งถมดินกลบัใหเ้รียบรอ้ยตามระดบัดินเดิม เพื�อสามารถดาํเนินการ
ก่อสรา้งขั�นต่อไป โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 
[ค่าใชจ้่ายในสว่นที�มองไม่เห็น และผูร้บัจา้งไม่ไดเ้สนอค่าราคาเหมารวมไวใ้นสญัญา ใหคิ้ดเป็นงานเพิ�ม
ตามความเป็นจรงิ หรือตามการพิจารณาอนมุติัของผูอ้อกแบบ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งมีภาพถ่าย หรือ
หลกัฐานอื�นที�เชื�อถือได ้และมีพยานจากฝ่ายผูว่้าจา้ง หรือผูค้วบคมุงานตรวจสอบดแูลอยู่ตลอดเวลา] 
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พื�นคอนกร ีตข ัดมัน 

Polished Concrete Finishing 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการทาํงานพื 7นซเีมนต ์ ขดัมนัตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการรบัประกนั
คณุภาพ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอย่างขนาด <��x600 มม. รวมถึงตวัอย่างวสัดปุระกอบอย่างอื�นที�จาํเป็นตอ้งใช ้
สง่ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการดาํเนินการ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการติดตั7งตามแบบก่อสรา้ง และ
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบเพื�อขออนมุติั และตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�นาํมาใชง้านตอ้งเป็นวสัดใุหม่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใดๆ 
2.2 ปนูซีเมนต ์

2.2.1 ปนูซีเมนต ์ ใหใ้ชป้นูซีเมนตป์อรต์แลนดข์อง [ตราชา้ง] หรือ [ตราอินทรีย]์ หรือ [ทีพไีอ] หรือ
เทียบเท่า 

2.2.2 ปนูซีเมนตข์าว ใหใ้ชข้องปนูซีเมนตข์าวของ [ตราเสือ] หรือ [ตรานกอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า [ตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. RSS-UVRW, ASTM C150-70 Type I, BS 12:1971 
Ordinary] 

2.3 นํ7าสะอาด จะตอ้งปราศจากคราบนํ7ามนั กรด ด่าง สารอินทรีย ์หรือสารแขวนลอยอื�นๆ 
2.4 สีผสม ใหใ้ชส้ีฝุ่ นอย่างดีสาํหรบัผสมกบัปนูซิเมนตข์าว ของ [earth color] หรือเทียบเท่า การผสมสฝีุ่ นกบั

ปนูซีเมนตข์าวตอ้งชั�ง หรือตวงทกุครั7ง 
2.5 Wax เคลือบเงา ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ [จระเข]้ หรือ [เบเยอร]์ หรือเทียบเท่า 
2.6 สีอีพ็อกซี� (Epoxy) สาํหรบัเคลือบพื 7นคอนกรีตขดัมนั ความหนา [0.3] มม. ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ 

[Nippon] หรือ [Jotun] หรือเทยีบเท่า 
2.7 วสัดทุาํผิวแกรง่ (Floor Hardener) ใหใ้ชว้สัดทุาํผิวแกรง่ชนิดไม่มีผงโลหะในสว่นผสม (Non-Metallic) สี

ตามระบใุนแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือที�ดี มีความชาํนาญในงานพื 7นคอนกรีตขดัมนั 
3.2 การเตรียมพื 7นผิวจะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบัหนาประมาณ 20-40 มม. บนผิวคอนกรีตระดบัเรียบที�มีผิว

หยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกบัผิวของปนูทราย โดยในสว่นที�มีผิวเรียบเกินไปจะตอ้งสกดัผิวคอนกรีต
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ใหห้ยาบขึ 7น ทั7งนี 7 พื 7นผิวจะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนั นํ7ามนั และสารอื�นๆ ที�จะมีผลต่อการยึด
เกาะของปนูทราย 

3.3 รดนํ7าพื 7นที�จะทาํการเทใหชุ้่ม เพื�อปอ้งกนัการดดูนํ7าจากคอนกรีต 
3.4 พื�นคอนกร ีตข ัดมัน [พ ื�นซ ีเมนตข์าวข ัดมัน] [พ ื�นคอนกร ีตข ัดมันทาสีอ ีพ ็อกซ ี&] 

3.4.1 นาํ [ปนูซีเมนต]์ [ปนูซีเมนตข์าว] ผสมกบัทราย หรือวสัดผุสมปนูซีเมนตใ์นอตัราสว่น R:2 โดย
นํ7าหนกั จากนั7นเติมนํ7าตามความเหมาะสม [ใชส้ีผสมตามมาตรฐานผูผ้ลิต] 

3.4.2 นาํสว่นผสมเทลงบนพื 7น ทาํการแต่งระดบัผิว 
3.4.3 ทาํการแต่งระดบัผิว ดว้ยบรรทดัสามเหลี�ยม และเกรียงฉาบใหไ้ดร้ะดบัเรียบเสมอกนั 
3.4.4 หลงัจากนั7นทาํการขดัมนัพื 7น โดยนาํเกรียงเหล็กมาลบูผิวหนา้ใหเ้รียบเนียน หรือใชเ้ครื�องมือขดั 
3.4.5 [ทาสีอีพ็อกซี� ดาํเนินการตามมาตรฐานผูผ้ลิต] 

3.5 [พ ื�นคอนกร ีตข ัดมันทาํผิวแกร ่ง] 
3.5.1 นาํ [ปนูซีเมนต]์ ผสมกบัทราย หรือวสัดผุสมปนูซีเมนตใ์นอตัราสว่น R:2 โดยนํ7าหนกั จากนั7น

เติมนํ7าตามความเหมาะสม 
3.5.2 นาํสว่นผสมเทลงบนพื 7น ทาํการแต่งระดบัผิว โปรยวสัดทุาํผิวแกรง่ที�ผิวหนา้คอนกรีตที�กาํลงั

หมาดๆ ยงัไม่แข็งตวั 
3.5.3 ทาํการแต่งระดบัผิว ดว้ยบรรทดัสามเหลี�ยม และเกรียงฉาบใหไ้ดร้ะดบัเรียบเสมอกนั 
3.5.4 [หลงัจากนั7นทาํการขดัมนัพื 7น โดยใชเ้ครื�องมือขดัมนัคอนกรีต] 

3.6 การทาํความสะอาด 
3.6.1 เช็ด/ลา้ง ดว้ยนํ7าสะอาดไดต้ามความตอ้งการ 
3.6.2 ไม่ใชน้ ํ7ายาทาํความสะอาดที�มีฤทธิrเป็นกรดในการทาํความสะอาด 

 
 

จบหมวด พ ื�นคอนกร ีตข ัดมัน 
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ผนังก่ออ ิฐ 

Brick Masonry 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานผนงัก่ออิฐ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอิฐที�ใชต้ามระบใุนแบบ ไม่นอ้ยกว่า 2 กอ้น พรอ้มรายละเอียดของอิฐ และ
ปนูก่อ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั  

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่างผนงัก่ออิฐใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัวิธีการ และฝีมือการก่ออิฐ 
1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูค้วบคมุงานเป็นผูร้บัรองผลการ

ทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที�เชื�อถือไดข้องผูผ้ลิต ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 
1.5 ผนงัก่ออิฐทั7งหมด หากไม่ระบคุวามสงูไวใ้นแบบ ใหก่้อชนทอ้งคาน หรือทอ้งพื 7น หรือชนใตห้ลงัคา เพื�อ

ปอ้งกนัเสียงระหว่างหอ้ง และเสียงเหนือฝา้เพดาน เช่น หอ้งเครื�อง หอ้งนํ7า และช่องท่อต่างๆ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 อิฐที�ใชส้าํหรบังานผนงัก่ออิฐทั�วไป หรือตามระบใุนแบบ ใหใ้ชอิ้ฐมอญขนาด [65x140x40 มม.] [ตาม
มาตรฐาน มอก. 77-2545  

2.2 ผนงัคอนกรีตบล็อกโชวแ์นวสาํหรบัผนงัรั7ว หรือตามระบใุนแบบ ใหใ้ชค้อนกรตีบล็อกขนาด 
[190x390x90 มม.] [ชนิดผิวเรยีบ]  

2.3 ผนงัคอนกรีตบล็อกระบายอากาศตามระบใุนแบบ ใหใ้ช ้ [สกรีนบล็อกแบบกนัฝน ลิ 7นคู่] [ขนาด 
190x390x90 มม.]  

2.4 อิฐแกว้ (Glass block) ตามระบใุนแบบ ใหใ้ชข้นาด [190x190x80 มม.] [สใีส] [ชนิดมีลวดลาย] 
ลวดลายตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.5 วสัดยุาแนวประเภท [โพลียรูีเทน [สีขาว] ] สาํหรบัอิฐแกว้  
2.6 ปนูก่อ 

2.6.1 ปนูก่อใหใ้ชป้นูก่อสาํเรจ็รูปของ [ตราเสือ] หรือ [ตรานกอินทรี] หรือ [ตราทีพไีอ] หรือเทียบเทา่ 
2.6.2 นํ7า จะตอ้งใชน้ ํ7าสะอาดปราศจากนํ7ามนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที�น ํ7า

บรเิวณก่อสรา้งมีคณุภาพไม่ดีพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานํ7าจากที�อื�นมาใช ้
2.6.3 สว่นผสมของปนูก่อ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตปนูก่อ โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

2.7 เสาเอ็น คานทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก สว่นผสมที�เป็นหินใหใ้ชห้นิเกล็ดได ้

3. การดาํเนินการ 

3.1 การก่ออ ิฐ 
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3.1.1 ทาํความสะอาดบรเิวณที�จะก่ออิฐ ตีเสน้แนวก่อใหถ้กูตอ้งตามแบบ ทาํความสะอาดกอ้นอิฐ 
[หรือคอนกรีตบล็อก] 

3.1.2 เริ�มก่อโดยใชป้นูก่อ ก่อไปตามแนวที�จะก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] แลว้วางอิฐ [หรือคอนกรีต
บล็อก] แถวแรกบนปนูก่อใหไ้ดแ้นวระดบั และแนวดิ�ง และก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] แถว
ต่อไป 

3.1.3 ที�มมุผนงัก่ออิฐ หรือผนงัก่ออิฐที�หยดุลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. ไม่ชนทอ้งคาน หรือพื 7น หรือตรงที�
ผนงัก่ออิฐติดกับวงกบประต-ูหนา้ต่าง จะตอ้งมีเสาเอ็น และคานทบัหลงั เสาเอ็น และคานทบัหลงั
ตอ้งไม่เล็กกว่า 150 มม. และมีความกวา้งเท่ากบัแผ่นอิฐ เสรมิดว้ยเหล็ก 2 เสน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
6 มม. และมีเหล็กปลอกลกูโซ่เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. ทกุระยะ 200 มม. เหล็กเสรมิเสาเอ็น และ
คานทบัหลงัจะตอ้งฝังลกึลงในพื 7น หรือคาน หรือเสา ค.ส.ล. ทั7งสองดา้น หรือต่อเชื�อมกบัเหล็กที�
เสียบเตรียมเอาไว ้

3.1.4 ผนงัก่ออิฐทกุความยาวไม่เกิน 2.50 ม. จะตอ้งมีเสาเอ็น และทกุความสงูไม่เกิน 2.00 ม. จะตอ้ง
มีคานทบัหลงั 

3.1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7ง Sleeve เตรียมไวใ้นผนงัก่ออิฐ สาํหรบังานเดินท่อของระบบต่างๆ ตาม
ระบใุนแบบของงานระบบนั7น เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟา้, ปรบัอากาศ เป็นตน้ การติดตั7ง
ตอ้งทาํดว้ยความประณีต และมั�นคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนงัอิฐโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว 
โดยอดุแต่งดว้ยปนูก่อใหเ้รียบรอ้ย 

3.1.6 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสียบเหล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสรา้งสาํหรบังานผนงั
ก่ออิฐ เช่น ขา้งเสาที�จะก่ออิฐชนทกุระยะตามดิ�งไม่เกิน 400 มม. ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.
จะตอ้งงอขอ สว่นของเหล็กที�ยื�นนอกเสายาวไม่นอ้ยกว่า 300 มม. หรือจะใชวิ้ธีติดตั7งดว้ย 
Expansion Bolts ในภายหลงั ซึ�งจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.1.7 การก่ออิฐ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวดิ�ง โดยการถ่ายระดบันํ7าขึงเอ็น และใชล้กูดิ�งอย่างนอ้ย
ทกุความสงู 500 มม. การก่ออิฐแต่ละครั7งจะตอ้งมีความสงูไม่เกินกว่า 1.00 ม. และจะตอ้งทิ 7ง
ไวอ้ย่างนอ้ย 3 ชั�วโมง จึงก่อเสรมิต่อไปไดอี้ก 1.00 ม. แลว้ทาํคานทบัหลงั 

3.1.8 ระยะของปนูก่อจะตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 10 มม. ปนูก่อจะตอ้งเต็มหนา้แผ่นอิฐ และแต่งแนวให้
เรียบ 

3.1.9 การก่ออิฐชนทอ้งคาน ค.ส.ล. จะตอ้งก่ออิฐเวน้ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 150 มม. ตลอดแนว ทิ 7งไวอ้ย่าง
นอ้ย 24 ชั�วโมง จึงทาํการก่อเสรมิชนทอ้งคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได ้ 

3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสรา้งอาคาร ซึ�งอาจมีการแอ่นตวั เช่น พื 7น Post-tension พื 7นสาํเรจ็รูป หรือ
โครงสรา้งเหล็ก จะตอ้งเวน้ดา้นบนไวป้ระมาณ 25 มม. แลว้เสรมิดว้ยโฟมหนา 25 มม. กวา้ง
เท่ากบัแผ่นอิฐ สอดไวด้า้นบนตลอดแนวผนงั 
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3.1.11 การฝังท่อสายไฟ หรือท่อนํ7าขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกวา้งอิฐ ใหฝั้งไวใ้นผนงัอิฐได ้
โดยใชเ้ครื�องตดัไฟฟ้า เป็นรอ่งลกึ 2 แนว แลว้สกดัอิฐสว่นที�จะฝังท่อออก อดุดว้ยปนูก่อใหแ้น่น
เต็ม แลว้ปิดทบัดว้ยตะแกรงลวดกวา้ง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนทาํการฉาบปนู 

3.1.12 กรณีที�ทาํการติดตั7งท่อรอ้ยสายไฟ หรือท่อนํ7า หรือท่อนํ7ายาแอรห์ุม้ฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 
3 ของความกวา้งอิฐ ใหติ้ดตั7งท่อไวก่้อน แลว้ก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มม. เท
คอนกรีต หรือเสาเอ็นทบัตลอดแนวท่อโดยรอบใหไ้ดค้วามหนาเท่ากนั โดยท่ออยู่กลางเสาเอ็น 
แลว้ปิดทบัดว้ยตะแกรงลวด ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทั7ง 2 ขา้ง 
ก่อนทาํการฉาบปนู 

3.2 [การก่อคอนกร ีตบล็อก] 

การก่อใหยึ้ดถือตามขอ้ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการก่อคอนกรีตบล็อกโชวแ์นวตรงกนัตาม
แนวดิ�ง และแนวนอน ทกุๆ 5 กอ้นจะตอ้งเสียบเหล็ก 2 เสน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 9 มม. ตลอดความสงูผนงั
ไม่เกิน 2.00 ม. และยาวไม่เกิน 3.00 ม. หรือก่อคอนกรีตบล็อกตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการ
อนมุติัจากผูค้วบคมุงาน ช่องที�เสียบเหล็กจะตอ้งเทคอนกรีตใหเ้ต็มช่อง การตดัคอนกรีตบล็อกจะตอ้ง
กระทาํดว้ยความประณีต โดยการใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม แต่งแนวรอ่งปนูก่อใหส้วยงาม โดยใชป้นูฉาบ
ชนิดละเอียด 

3.3 [การก่ออ ิฐแก้ว] 

การก่อใหยึ้ดถือตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน การก่ออิฐ
แกว้ จะตอ้งไดร้ะดบัทั7งแนวนอน และแนวดิ�ง ทั7งการก่อตรง และโคง้ตามระบใุนแบบ การเวน้รอ่งแต่ละ
กอ้นโดยรอบจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 10 มม. โดยใช ้Spacer และเสรมิเหล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. 2 เสน้ 
ตามแนวนอนทกุรอ่ง ตามแนวตั7งทกุรอ่งเวน้รอ่ง จะตอ้งแต่งแนว และทาํความสะอาดผนงัอิฐแกว้ก่อนที�
ปนูก่อจะแข็งตวั แลว้ยาแนวดว้ยวสัดยุาแนวทั7ง 2 ดา้น 

3.4 การทาํความสะอาด 

เศษปนู เศษอิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ทกุแห่งจะตอ้งเก็บ และทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย ก่อนที�ปนูก่อ
จะแหง้กรงัจนทาํความสะอาดยาก การตกแต่งรอ่ง หรือยาแนวรอ่งผนงัก่ออิฐจะตอ้งประณีต และ
สวยงาม ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาผนงัก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ใหส้ะอาด ปราศจากรอยขีดเขียน หรือ
สกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

จบหมวด ผนังก่ออ ิฐ 
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ผนังก่อคอนกร ีตมวลเบา 

Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry 

4. ความต้องการทั&วไป 

4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ 
ในการก่อสรา้งงานผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างคอนกรีตมวลเบาที�ใชต้ามระบใุนแบบ ไม่นอ้ยกว่า 2 กอ้น พรอ้ม
รายละเอียดของคอนกรีตมวลเบา และปนูก่อ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั 

4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่างงานผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัวิธีการ 
และฝีมือการก่อคอนกรีตมวลเบา 

4.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูค้วบคมุงานเป็นผู้
รบัรองผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที�เชื�อถือไดข้องผูผ้ลิต ตามความเห็นชอบของผู้
ควบคมุงาน 

5. ผลิตภัณฑ ์

5.1 คอนกรีตมวลเบา เป็นวสัดกุ่อผนงัมวลเบา ที�มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสมํ�าเสมอในเนื 7อ 
คอนกรีต กอ้นตนัไม่มีรูกลวง และทาํใหแ้ข็งดว้ยการอบไอนํ7า [มีชื�อทางการว่า “คอนกรีตมวลเบาดว้ย
ฟองอากาศ และอบไอนํ7า” (AAC: Autoclaved Aerated Concrete)] ผลิตภณัฑไ์ดร้บัอนญุาตแสดง
เครื�องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม เลขที� มอก. RV�V-UV�R จากสาํนกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ขนาดมาตรฐาน [สงู U�� มม. ยาว 60� มม. และความ
หนาตั7งแต่ 75, 100, 125, 150, 175, 200 และ 250 มม.] ตามกาํหนด 
5.1.1 [ผลิตภณัฑท์ี�ไดร้บัอนญุาตชั7นคณุภาพ 2 ชนิด 0.5 และมีคณุสมบติัที�สาํคญั ดงันี 7] 

- ความหนาแน่นแหง้ (Dry Density) 410-500 กก./ลบ.ม. 
- ค่ากาํลงัรบัแรงอดั (Compressive Strength, f’c) ไม่นอ้ยกว่า 2� กก./ตร.ซม. 
- ค่าโมดลูสัยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) ไม่นอ้ยกว่า RV ��� กก./ตร.ซม. 
- อตัราการกนัไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตํ�ากว่า � ชั�วโมง ที�ความหนา �V 

มม. 
- อตัราการดดูกลืนนํ7า (Water Absorption) ไม่เกิน V� % กก./ลบ.ม. 
- ค่าการนาํความรอ้น (Thermal Conductivity) ไม่เกิน �.�W� วตัต/์ม.-เคลวิน 

หรือ 

5.1.2 [รายละเอียดของผลิตภณัฑท์ี�ไดร้บัอนญุาตชั7นคณุภาพ 4 ชนิด 0.7 และมีคณุสมบติัที�สาํคญั 
ดงันี 7] 
- ความหนาแน่นแหง้ (Dry Density) 610-700 กก./ลบ.ม. 
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- ค่ากาํลงัรบัแรงอดั (Compressive Strength, f /c) ไม่นอ้ยกว่า �� กก./ตร.ซม. 
- ค่าโมดลูสัยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) ไม่นอ้ยกว่า R� V�� กก./ตร.ซม. 
- อตัราการกนัไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตํ�ากว่า � ชม. ที�ความหนา �V มม. 
- อตัราการดดูกลืนนํ7า (Water Absorption) ไม่เกิน 5� % กก./ลบ.ม. 
- ค่าการนาํความรอ้น (Thermal Conductivity) ไม่เกิน �.��W วตัต/์ม.-เคลวิน 

5.2 ปนูก่อสาํเรจ็รูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็นปนูก่อบาง หรือปนูกาว สาํหรบังานก่อผนงัคอนกรีต
มวลเบาโดยเฉพาะ [มีค่ากาํลงัรบัแรงอดัที� UW วนั ไม่ตํ�ากว่า R�� กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี�ยวไม่นอ้ย
กว่า R.V� กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952] ปนูก่อตอ้งมีแรงยึดเหนี�ยวสงูเนื 7อ
ละเอียดรบัแรงไดเ้รว็ ไม่รว่น หรือหลดุง่ายใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งราดนํ7าบล็อกก่อนก่อ 

5.3 ปนูฉาบสาํเรจ็รูป (Rendering Mortar) เป็นปนูฉาบที�ผลติขึ 7นสาํหรบังานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถใชง้านไดท้นัทีเมื�อผสมนํ7า ผสมเสรจ็โดยไม่ตอ้งมีสว่นผสมเพิ�มใดอีก [มีค่ากาํลงัรบัแรงอดัไม่เกิน 
V� กก./ตร.ซม. และมีค่าแรงยึดเหนี�ยวไม่นอ้ยกว่า �.W� กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ 
C952] 

5.4 [คานทบัหลงัสาํเรจ็รูป (Lintel) ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบา ทาํการเสรมิเหล็ก U ชั7น ใชว้างลงบนผนงั
บล็อกเหนือช่องเปิดประต ูหรือหนา้ต่างทดแทนการหลอ่ทบัหลงั ค.ส.ล.] 

6. การดาํเนินการ 

6.1 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบาทั7งหมด หากไม่ระบคุวามสงูไวใ้นแบบ ใหก่้อชนทอ้งคาน หรือทอ้งพื 7น หรือชนใต้
หลงัคา เพื�อปอ้งกนัเสียงระหว่างหอ้ง และเสียงเหนือฝา้เพดาน เช่น หอ้งเครื�อง หอ้งนํ7า และช่องท่อต่างๆ 

6.2 การผสมปูนเพ ื&อใช ้งาน (Mortar Mixing) 
6.2.1 ผสมปนูก่อสาํเรจ็รูป ในสดัสว่น R ถงุ ต่อนํ7าสะอาดประมาณ RU-R� ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย

เหล็กกวนปนูที�ต่อเขา้กบัสว่านไฟฟ้าเวลา U-S นาที ใหส้ว่นผสมเขา้กนัไดดี้ ก่อนนาํไปใชง้าน 
6.2.2 ผสมปนูฉาบสาํเรจ็รูป ในสดัสว่น R ถงุ ต่อนํ7าประมาณ R�-RU ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเหล็กกวน

ปนูจนเนื 7อเขา้กนัดี 
6.2.3 ปนูที�ผสมไวเ้กิน S ชั�วโมง ตอ้งทิ 7งไป ไม่นาํมาผสมใหม่เพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่อีก 

6.3 วิธ ีการก่อผนังคอนกร ีตมวลเบา  
6.3.1 ทาํความสะอาดบรเิวณที�จะทาํการก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา แลว้กาํหนดระยะตีเสน้แนวก่อให้

ถกูตอ้ง และขึงแนวเสน้เอ็น เพื�อช่วยใหก่้อไดง่้ายขึ 7น 
6.3.2 เริ�มก่อโดยการใชป้นูทรายทั�วไป วางลงไปตามแนวที�จะก่อเพื�อช่วยปรบัระดบัพื 7นใหไ้ดแ้นว

ระนาบเดียวกนั ความสงู 40-50 มม. จากนั7นปา้ยปนูก่อที�ไดผ้สมไวแ้ลว้ดว้ยเกรียงก่อหนา
ประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวดา้นลา่งบล็อกกอ้นแรก 

6.3.3 วางกอ้นบล็อกลงไปบนปนูทราย ใชค้อ้นยาง และระดบันํ7าช่วยจดัใหไ้ดแ้นว และระดบัที�ถกูตอ้ง 
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6.3.4 เริ�มก่อบล็อกกอ้นที� U โดยปา้ยปนูก่อ บรเิวณดา้นขา้งของกอ้นแรกแลว้วางบล็อกกอ้นที� U ลงไป
ใหช้ิดกบักอ้นแรก ใชค้อ้นยางเคาะใหช้ิดกนั ตรวจเช็คระดบันํ7าทกุครั7ง ทาํเช่นนี 7กบักอ้นที� S, � 
ไปจนก่อจบชั7นนี 7 

6.3.5 เมื�อจาํเป็นตอ้งตดักอ้นบล็อกใหว้ดัระยะใหพ้อดี แลว้ใชเ้ลื�อยตดับล็อกตดัใหไ้ดแ้นวดิ�งฉาก
บล็อกชั7นที� U ใหก่้อดว้ยวิธีสลบัแนวระหว่างแถวชั7นลา่งโดยใหใ้หแ้นวเหลื�อมกนัครึ�งกอ้น หรือ
อย่างนอ้ย R�� มม. ก่อใหไ้ดแ้นวทั7งแนวตั7ง และแนวนอน โดยปา้ยปนูก่อบางที�ดา้นขา้งของ
กอ้นแถวนั7น และดา้นบนของกอ้นแถวลา่ง ดว้ยเกรียงก่อ ปนูก่อจะไม่หกลน้ออกดา้นขา้ง และ
จะตอ้งปา้ยปนูก่อใหต่้อเนื�องตลอดแนวไม่มีช่องว่าง โดยไม่ตอ้งตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื�อยึดกอ้น
บล็อกอีก 

6.3.6 ปลายกอ้นที�ก่อชนเสาโครงสรา้ง หรือเสาเอ็นจะตอ้งยึดดว้ยเหล็กเสน้ < มม. ความยาวไม่นอ้ย
กว่า UV� มม. โดยฝังลกึลงในเสาโครงสรา้งไม่นอ้ยกว่า V� มม. หรือใชแ้ผ่นเหล็กยึด (Metal 
Strap) ความยาวประมาณ UU มม. ยึดดว้ยพกุสกรูทกุระยะ U ชั7น ของแนวก่อบล็อก 

6.3.7 หากพื 7นที�ของผนงัมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานผลิตภณัฑท์ี�กาํหนดไว ้ จะตอ้งมีเสาเอ็น หรือคาน
เอ็น ค.ส.ล. ขนาดอย่างนอ้ย R�� มม. โดยใชเ้หล็กเสรมิ U เสน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลางอย่างนอ้ย < 
มม. และมีเหล็กปลอกเสน้ผ่านศนูยก์ลาง < มม. ทกุระยะ U�� มม. ปลายของเหล็กจะตอ้งฝัง
ลกึในพื 7น, เสา หรือคานที�เป็นโครงสรา้งหลกั 

6.3.8 บรเิวณมมุผนงัที�ก่อมาบรรจบกนั อาจก่อประสานเขา้มมุ (Interlocking) ได ้ แต่ทั7งนี 7ผนงัตอ้งมี
ระยะไม่เกินที�ตารางกาํหนดโดยคิดคาํนวณพื 7นที�ต่อเนื�องกนั หากพื 7นที�รวมเกินกาํหนดใหท้าํเสา
เอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. หรือใชเ้สาเอ็นสาํเรจ็รูปทกุมมุผนงั และทกุขนาดพื 7นที�ก่อไม่เกิน 
10 ตร.ม. หรือตามที�ระบใุนตาราง แลว้แต่ขนาดความหนาของบล็อก 

6.3.9 สาํหรบัผนงัความหนาตั7งแต่ �V มม. ขึ 7นไป เหนือช่องประตหูนา้ต่าง หรือช่องเปิดอื�นๆ อาจ
เลือกใชท้บัหลงัสาํเรจ็รูป (Lintel) วางลงบนช่องเปิด ใหมี้ระยะนั�งบนผนงัทั7ง U ดา้น ไม่นอ้ยกว่า 
RV� มม.ขึ 7นไป แทนการหลอ่คานเอ็น ค.ส.ล. 

6.3.10 การยึดวงกบเขา้กบัผนงั อาจใชแ้ผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดดว้ยตะปเูขา้กบัวงกบไมท้กุชั7นของ
รอยต่อระหว่างชั7นบล็อก แลว้ปา้ยทบัดว้ยปนูก่อ ก่อนวางบล็อกทบัลงไป แลว้อดุแนวรอยต่อขา้
งวงกบใหแ้น่นดว้ยปนูก่อ กรณีใชผ้นงับล็อกหนา �V มม. ตอ้งทาํเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ 
หรือใชเ้สาเอ็นสาํเรจ็รูปของผูผ้ลิต ตั7งยึดเขา้กบัวงกบทั7งสองขา้ง และใชค้านทบัหลงัวางเหนือ
ช่องเปิด ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

6.3.11 การก่อผนงัใหก่้อชนทอ้งคาน หรือทอ้งพื 7นทกุแห่ง โดยเวน้ช่องไวป้ระมาณ U�-S� มม. แลว้อดุ
ใหแ้น่นดว้ยปนูทรายตลอดแนว และจะตอ้งยึดแผ่นเหล็ก Metal Strap ที�ทอ้งพื 7น หรือทอ้งคาน
ไวท้กุระยะไม่เกิน R U�� มม. ผนงัที�ก่อสงูไม่ชนทอ้งคาน หรือพื 7น (ก่อลอย) จะตอ้งทาํทบัหลงั 
ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตลอดแนว 
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6.3.12 การก่อผนงัที�ชนกบัทอ้งพื 7นโครงสรา้งอาคารซึ�งอาจมีการแอ่นตวัมากเป็นพิเศษ เช่น พื 7นระบบ 
Post-Tensioned หรือโครงสรา้งเหล็ก จะตอ้งเวน้ช่องว่างดา้นบนไวป้ระมาณ ��-V� มม. แลว้
เสรมิวสัดทุี�มีความยืดหยุ่นตวัได ้ เช่น โฟม เป็นตน้ และหลกีเลี�ยงการฉาบชนทอ้งพื 7น แต่หาก
จาํเป็นใหเ้ซาะรอ่งไวต้ามแนวรอยต่อ 

6.3.13 การวางฝังท่อสายไฟ และท่อนํ7าในผนงัสามารถใชเ้หล็กเซาะรอ่งขดูออกตามแนว หรือเครื�องตดั
ไฟฟ้า เป็นรอ่งแนวลกึ U แนว แลว้สกดัออก ทั7งนี 7ไม่ควรลกึเกิน R ใน S ของความหนาของผนงั 
จากนั7นอดุปนูทรายใหแ้นน่เต็ม แลว้ปิดทบัดว้ยตาข่ายกวา้ง U�� มม. ตลอดแนวก่อนฉาบปนู
ทบั 

6.3.14 กรณีที�ทาํการติดตั7งท่อรอ้ยสายไฟ และท่อนํ7าไวก่้อน ใหก้่อผนงัห่างจากแนวท่อเล็กนอ้ย แลว้อดุ
ดว้ยปนูทราย กรณีที�ช่องใหญ่กว่า V� มม. ใหเ้ทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้
ใชวิ้ธีบากกอ้น แลว้ติดทบัดว้ยลวดตาข่ายขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า U�� มม. ตลอดแนวก่อนทาํ
การฉาบ 

6.4 การฉาบปูน  
6.4.1 การเตรียมพื 7นผิว 

- ใชแ้ปรงตีนํ7า หรือไมก้วาดปาดเศษผงที�ติดอยู่บนผนงัออกใหห้มด 
- หากมีรอยแตกบิ�นของผนงัใหอ้ดุซ่อมก่อนดว้ยปนูซ่อมโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จาก

การตดัเขา้กบัปนูก่อ และนํ7าผสมใหเ้ขา้กนัดี แลว้นาํไปปา้ยอดุจดุที�ตอ้งซ่อม ทิ 7งไวใ้หแ้หง้
ก่อนฉาบอย่างนอ้ย R วนั 

- ราดนํ7าที�ผนงัก่อนฉาบ เชน่เดียวกบัผนงัก่อทั�วไป 
- รอใหผ้ิวผนงัดดูซบันํ7าจนแหง้เล็กนอ้ย จึงเริ�มลงมือฉาบ 

6.4.2 วิธีฉาบปนู 
- ความหนาปนูฉาบ [10] มม. โดยทาํการฉาบเป็น U ชั7น ชั7นละประมาณครึ�งหนึ�งของความ

หนาทั7งหมด 
- เมื�อฉาบชั7นแรก แลว้ทิ 7งไวใ้หผ้วิหนา้แหง้หมาด บางสว่นจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการ

หดตวัของปนู ปนูที�ฉาบตอ้งผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทาํใหเ้กิดการยอ้ยตวัของปนู 
เสียเวลารอใหห้มาดนาน และเป็นสาเหตขุองการแตกรา้ว 

- ฉาบปนูชั7นที�สองใหไ้ดค้วามหนาที�ตอ้งการ ปาดหนา้ใหเ้รียบแลว้ทิ 7งไวใ้หผ้ิวหนา้แหง้หมาด
มากๆ 

- ตีนํ7าดว้ยแปรงใหท้ั�ว พอดีกบัการปั�นหนา้ กดเกรียงแรงๆ แลว้ขดัผิวหนา้ใหเ้รียบก่อนลงฟอง 
- การฉาบปนูโดยฉาบเป็นชั7นเดียวแลว้ตีนํ7าเลยนั7น ทาํไดเ้ฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน RV มม. 

เท่านั7น 
- การฉาบปนูหนากว่า U� มม. ตอ้งแบ่งฉาบเป็นชั7นๆ ละประมาณ R�-U� มม. และติดลวดตา

ข่ายระหว่างชั7นปนู เพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว กรณีหนากว่า �� มม. ขึ 7นไป 
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6.4.3 ขอ้แนะนาํอื�นๆ 
- หากผนงัเปียกชุ่มนํ7ามากเนื�องจากฝนตก ต่อเนื�องควรทิ 7งไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า R สปัดาห ์
- ก่อนฉาบใหท้าํการติดลวดตาข่ายตามคาํแนะนาํ เช่น มมุวงกบประต,ู หนา้ต่าง, รอยต่อเสา

คาน 
- ปนูฉาบสามารถใชร้ว่มกบัเครื�องผสม และเครื�องพ่นปนูฉาบได ้
- ไม่ควรใชป้นูฉาบชนิดอื�น ฉาบบนผนงัคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปนูทรายผสมเองหนา้

งาน เพราะมีโอกาสหลดุลอ่น และแตกรา้วสงู เนื�องจากไม่มีคณุสมบติัยึดเหนี�ยว และสาร
อุม้นํ7าเพียงพอ 

- ควรปอ้งกนัไม่ใหผ้ิวฉาบใหม่ สมัผสักบัแดดจดั หรือลมแรงโดยตรง 
- เมื�อฉาบผนงัแลว้เสรจ็ ควรบ่มผิวปนูฉาบอย่างนอ้ย S–V วนั 

6.5 การทาํความสะอาด 
ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่งที�เกี�ยวขอ้งหลงัจากการติดตั7ง ดว้ยความประณีตสะอาดเรียบรอ้ย 
ปราศจากคราบนํ7าปนู คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื7อนต่างๆ ก่อนสง่มอบงาน 

6.6 การร ับประกันผลงาน 
ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัด ุ และการก่อ หากเกิดชาํรุดเสียหายอนัเนื�องมาจากคณุสมบติั
ของวสัด ุ และการก่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยนใหใ้หม่ หรือซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณต์าม
จดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดมลูค่าใดๆ ทั7งสิ 7น 

 
 

จบหมวดผนังก่อคอนกร ีตมวลเบา 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 11 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานโลหะ 

Metal Fabrications 

7. ความต้องการทั&วไป 

7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานโลหะ ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

7.2 งานโลหะที�ระบใุนแบบสถาปัตยกรรม [ระบบปรบัอากาศ] [ระบบไฟฟ้า] [ระบบสขุาภิบาล] [งานภมิู
สถาปัตยกรรม] และ [งานตกแต่งภายใน] จะตอ้งมีคณุสมบติัสอดคลอ้งตามหมวดนี 7 

7.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั7ง ขั7นตอนการทาํงานใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการดาํเนินการ 

7.4 การกอง หรือเก็บวสัดจุะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั และเอาใจใสต่่อการปอ้งกนัสนิมที�จะเกิดขึ 7น 

7.5 อื�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

8. ผลิตภัณฑ ์

8.1 วสัดทุี�เป็นเหล็กทกุชนิด จะตอ้งมีคณุภาพดี ไม่มีตาํหนิ ไม่มีสนิมขมุ มีมาตรฐานสามารถรบัความเคน้ 
ความเครียด และพิกดัต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั�วไป 

8.2 วสัดชุบุโครเมียม จะตอ้งไดม้าตรฐานว่าดว้ยการชบุโครเมียม จะตอ้งมีความหนาพอเพียง และจะตอ้งขดั
แต่งวสัดนุั7นใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการชบุ 

8.3 เหล็กหลอ่ทกุชนิด ชิ 7นงานจะตอ้งเรียบรอ้ย มีขนาด และรูปรา่งตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง 
หรือบิ�น 

8.4 เหล็กไรส้นิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) สาํหรบั [งานราวบนัได หรือราวระเบียง] ขนาดตามที�
ระบใุนแบบ ใหใ้ชเ้หล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3459 Grade [304] ] รวมถึงลวดเชื�อม ให้
ใชเ้กรดเดียวกนั 

8.5 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี�เหลี�ยมจตัรุสั, เหลี�ยมผืนผา้กลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 หรือ
เทียบเท่า 

8.6 เหล็กฉาก, เหล็กรางนํ7า, เหลก็รูปตวัไอ, เหล็กรูปตวั H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือ
เทียบเท่า 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 12 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 12 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

8.7 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผน่ผลิตรอ้น ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3101 SS400] 

8.8 ลวดตาข่าย หากไม่ระบขุนาดในแบบ ใหใ้ช ้ [ลวดตาข่ายถกัสาํเรจ็รูปชบุสงักะสีตาสี�เหลี�ยมจตัรุสั 1 
1/2x1 1/2 นิ 7ว ขนาดลวด 3.2 มม.] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ [เชื�อมติดกบัโครงเหล็กกลม
กลวง เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 50 มม. หนา 3.2 มม. ระยะ 1 500x1 500 มม. หรือตามระบใุนแบบ]  

8.9 ตะแกรงเหล็กรางระบายนํ7า ขนาดตามระบใุนแบบงานสขุาภิบาล หรือตามวตัถปุระสงคข์องวิศวกร
ผูอ้อกแบบ 

8.10 ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ลาย และรุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

8.11 Wrought Iron รุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

8.12 สลกัเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดดว้ย Epoxy หรือแบบขยายตวั ใหใ้ชต้ามมาตรฐานการใชง้าน 

8.13 สีปอ้งกนัสนิม ใหใ้ชส้ีรองพื 7นเหล็ก [Red Lead Primer] [หรือสีรองพื 7นเหล็กชบุสงักะสี Zinc Chromate] 
หรือตามระบใุนหมวด งานทาสี 

9. การดาํเนินการ 

9.1 การประกอบ และติดตั�ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั7งหมด จะตอ้งมีขนาด และรูปรา่งตามที�กาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง การตดัต่อ การ
เชื�อม จะตอ้งเรียบรอ้ย ไดฉ้าก ไดแ้นว และไดร้ะดบั รอยต่อต่างๆ จะตอ้งเรียบรอ้ย และสนทิ การยึดดว้ย
นอต สกรูทกุแห่งตอ้งใสแ่หวนรองรบั และขนัสกรูจนแนน่ โดยใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามตวัอย่างที�ไดร้บัการ
อนมุติั และถือปฏิบติัตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้น Shop Drawing ที�ไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากผู้
ควบคมุงานแลว้ 

9.2 การตกแต่ง 

วสัดทุี�เป็นเหล็กทั7งหมด จะตอ้งลา้งออกใหส้ะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื�อมต่างๆ จะตอ้งขดั
ตกแต่งใหเ้รียบรอ้ย และทาสีกนัสนิมก่อน จึงทาสีทบัหนา้ตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นหมวด งานทาสี 

 
 

จบหมวด งานโลหะ 
 

 
 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 13 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 13 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานไม้สาํหร ับงานสถาปัตยกรรม 

Architectural Woodwork 

10. ความต้องการทั&วไป 

10.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานไมท้ั7งหมดที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบ 

10.2 งานไม ้ใหร้วมถึงการเตรียมไม ้และเก็บรกัษาไม ้ใหมี้คณุภาพดี ก่อนนาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง 

10.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไมต้ามระบใุนแบบไม่นอ้ยกว่า 2 ชิ 7น พรอ้มรายละเอียดชนิดของไม ้
ขั7นตอนการทาํสี และอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

10.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แบบขยายการติดตั7งงานไมต่้างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั
ก่อนการติดตั7ง 

10.5 ผูค้วบคมุงานอาจจดัสง่ตวัอย่างไมท้ี�สง่เขา้หน่วยงานก่อสรา้งแลว้ ไปทดสอบยงักรมป่าไม ้ เพื�อเป็นการ
ตรวจสอบชนิดของไม ้โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

10.6 ขนาดของไมท้ี�ใชใ้นการก่อสรา้งทั7งหมด ยอมใหเ้สียเนื 7อไมเ้ป็นคลองเลื�อย โดยใหมี้ขนาดเล็กกว่าที�ระบุ
ในแบบได ้แต่เมื�อตกแต่งพรอ้มที�จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคารจะตอ้งมีขนาดดงัต่อไปนี 7 

ไมข้นาด ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกว่า 
1/2 นิ 7ว [3/8 นิ 7ว (- 1/8 นิ 7ว)] 
1 นิ 7ว [7/8 นิ 7ว (- 1/8 นิ 7ว)] 
1 1/2 นิ 7ว [1-5/16 นิ 7ว (- 3/16 นิ 7ว)] 
2 นิ 7ว ขึ 7นไป [(- 3/16 นิ 7ว)] 

11. ผลิตภัณฑ ์

11.1 ไมจ้ะตอ้งเป็น [ไมส้าํหรบัใชใ้นการก่อสรา้งตามมาตรฐานกรมป่าไม]้ เป็นไมใ้หม่ปราศจากรอยตาํหนิที�
ทาํใหก้ารรบักาํลงัของไมเ้สียไป จะตอ้งแหง้สนทิ ไม่เป็นกระพี 7 ไม่มีรอยแตกรา้ว จะตอ้งตรงไม่คดงอ 

11.2 ไมเ้นื 7อแข็ง หากระบใุนแบบเป็นไมเ้นื 7อแข็ง สาํหรบัสว่นที�มองไม่เห็นใหใ้ช ้ [ไมเ้ต็ง] [หรือเทียบเท่า] ทา
ดว้ยนํ7ายารกัษาเนื 7อไม ้และกนัปลวก สาํหรบัสว่นที�มองเห็นใหใ้ช ้[ไมแ้ดง] [หรือเทียบเท่า] ทาดว้ยนํ7ายา
รกัษาเนื 7อไม ้และกนัปลวกชนดิใส 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 14 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 14 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

11.3 ไมเ้นื 7ออ่อน ใหใ้ชส้าํหรบัโครงครา่วผนงั หรือฝา้เพดาน โดยใช ้ [ไมย้าง] ที�ผ่านการอดันํ7ายาจากโรงงานที�
มีคณุภาพเทียบเท่าโรงงานอดันํ7ายาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

การอดันํ7ายาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ คือก่อนอดันํ7ายาจะตอ้งอบไมใ้หแ้หง้เหลือปรมิาณไอนํ7า
ในเนื 7อไมป้ระมาณ 30% แลว้จึงทาํการอดันํ7ายา โดยใชน้ ํ7ายาแหง้ครึ�งปอนดต่์อไม ้1 ลกูบาศกฟ์ตุ 

ไมโ้ครงครา่วผนงั และฝา้เพดานจะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานเท่านั7น 

11.4 ไมอ้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัเกรด เอ ชนิด และความหนาตามระบใุนแบบ 

11.5 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์ใหใ้ชข้อง [smart board] หรือ [Viva board] ความหนาตามระบใุนแบบ 

11.6 ไมแ้บบของสว่นโครงสรา้ง ใหใ้ชไ้มเ้นื 7ออ่อนได ้ หรือตามระบใุนหมวดงานโครงสรา้ง สาํหรบัคอนกรีต
เปลือย คอนกรีตโชวผ์ิว ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชไ้มแ้บบที�ดี โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตั7ง 
เพื�อใหไ้ดผ้ิวคอนกรีตที�เรียบรอ้ยสวยงาม ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

11.7 อื�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

12. การดาํเนินการ 

12.1 งานฝีมือ 

12.1.1 การก่อสรา้งงานไมท้ั7งหมดที�จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคาร จะตอ้งใชช้่างฝีมือที�ดี มีความ
ชาํนาญ และมีประสบการณใ์นงานไมโ้ดยเฉพาะ 

12.1.2 กรอบไม ้แนวตะป ูพกุ หรืออื�นๆ ที�จะตอ้งมี และจาํเป็นตอ้งทาํสาํหรบัการยึด การประกอบ หรือ
การติดตั7งงานไม ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานของช่างฝีมือที�ดี โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูค้วบคมุงาน 

12.2 การประกอบ และการติดตั�ง 

12.2.1 การบากไม ้การประกอบเขา้ไม ้ จะตอ้งขีดเสน้ และวดัมมุใหถ้กูตอ้ง แลว้จึงเลื�อย เจาะ ไส เมื�อ
ประกอบเขา้ไมจ้ะตอ้งสนิทเต็มหนา้ที�ประกบกนัอย่างแข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

12.2.2 การต่อไม ้ โดยทั�วไปจะไม่ใหต่้อไมโ้ดยเด็ดขาด ยกเวน้มีความจาํเป็น และตอ้งไดร้บัการอนมุติั
จากผูค้วบคมุงานเท่านั7น 

12.2.3 การติดตั7งไมก้บัโครงสรา้งของอาคาร จะตอ้งติดตั7งอย่างระมดัระวงั และใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม 
โดยมิใหโ้ครงสรา้งนั7นๆ ชาํรุดเสียหายได ้ หากเกิดการชาํรุดเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข โดย
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 15 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 15 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

12.2.4 อปุกรณป์ระกอบงานไมร้วมทั7งการตอกตะป ู เดือย ตะปคูวง สลกัเกลียว เครื�องหนีบ วงแหวน 
Lag Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ 
แต่จาํเป็นตอ้งยึด หรือเสรมิเพื�อทาํใหง้านไมแ้ข็งแรงอย่างถาวร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํทั7งสิ 7น 

12.2.5 ตะป ู หรือตะปเูกลียวทกุตวัที�ใชยึ้ดไม ้ จะตอ้งใชวิ้ธีซ่อนหวัในเนื 7อไม ้ และสาํหรบัสว่นที�อยู่
ภายนอกอาคาร จะตอ้งใชต้ะป ู หรือตะปเูกลียวสเตนเลสเทา่นั7น รวมถึงนอตที�มองเห็นทกุตวั 
หรือตามที�ผูค้วบคมุงานอนมุติั 

12.2.6 การติดตั7งวงกบโดยทั�วไปใหใ้ชวิ้ธีติดตั7งพรอ้มเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั โดยวงกบดา้นที�ติดกบั
เสาเอ็น และคานทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งประมาณ 20 มม. ลกึ 10 มม. ตลอดความ
ยาววงกบ ก่อนการติดตั7งจะตอ้งทาเชลแล็กขาวใหท้ั�วทั7งวง เพื�อปอ้งกนันํ7าปนูซมึเขา้เนื 7อไม ้ เมื�อ
ติดตั7งวงกบแลว้ ตอ้งใชไ้มอ้ดัตีดว้ยตะปเูข็มหุม้รอบ เพื�อกันเหลี�ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะ
ติดตั7งบานประต-ูหนา้ต่าง 

12.2.7 การติดตั7งบานประต-ูหนา้ต่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งบาน และอปุกรณต์ามระบใุนแบบ และ
รายการ โดยมีช่องว่างรอบบานประมาณดา้นละ 2 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอื�นในแบบ การ
ติดตั7งลกูบิดจะตอ้งติดในระดบัความสงูเดียวกนั โดยมือจบัลกูบิดจะตอ้งอยู่สงูจากพื 7นที�ตกแต่ง
แลว้ 1.00 ม. ถึงกึ�งกลางลกูบิด 

12.2.8 การติดตั7งบวัเชิงผนงั และบวัฝา้เพดานไม ้ใหใ้ชวิ้ธียึดดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุ และซ่อนหวั มมุทกุ
มมุจะตอ้งเขา้มมุ 45 องศา ไดอ้ย่างสนิทเรียบรอ้ยสวยงาม 

12.3 การตกแต่ง 

งานไมท้ี�ประกอบติดตั7งเสรจ็แลว้ จะตอ้งแข็งแรง สว่นที�มองเห็นจะตอ้งไดร้บัการอดุ แต่ง และขดัดว้ย
กระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย และสวยงาม แลว้จึงทาํการทาสีตามระบใุนแบบ หากไม่ระบใุหท้าํสียอ้มเนื 7อ
ไมต้ามสีไมธ้รรมชาติ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ การทาสีไมใ้หป้ฏบิติัตามระบใุนหมวด งาน
ทาสี ดว้ยช่างที�มีฝีมือ และความชาํนาญในการทาสีไมโ้ดยเฉพาะ 

 
 

จบหมวด งานไม้สาํหร ับงานสถาปัตยกรรม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 16 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานป้องกันความชื�น และการกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

13. ความต้องการทั&วไป 

13.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความชื 7น และการกนัซมึตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
พรอ้มการทดสอบ และการรบัประกนัคณุภาพ 

13.2 งานคอนกรีตผสมนํ7ายากนัซมึ และงานระบบกนัซมึ ใหป้ฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นสว่นของงานโครงสรา้งเป็น
หลกั สว่นที�ไม่ระบ ุ หรือสว่นเพิ�มเติมในหมวดนี 7 ใหป้ฏบิติัตามที�ระบไุวน้ี 7 หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

13.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั7ง และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั ก่อน
การสั�งซื 7อ 

13.4 รอยต่อปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบานกรอบกบักระจก การปอ้งกนัความชื 7น และการกนัซมึ ให้
ปฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่าง และกระจก 

13.5 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชร้ะบบการปอ้งกนัความชื 7น และการกนัซมึอย่างดี สามารถ
รบัประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ ์และงานติดตั7งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

14. ผลิตภัณฑ ์

14.1 ระบบกนัซมึของพื 7น และผนงั ถงัเก็บนํ7า ค.ส.ล. ทั7งใตดิ้น และบนหลงัคา สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ช้
ระบบแผน่ยางกนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษ
สาํหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่นสงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค  

14.2 ระบบกนัซมึของพื 7น และผนงั บ่อบาํบดันํ7าเสีย ค.ส.ล. ใตดิ้น สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยาง
กนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ย [Coal Tar Epoxy Resin 
ชนิด Solvent Free] สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างไดดี้  

14.3 ระบบกนัซมึของพื 7น และผนงั สระว่ายนํ7า สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยางกนัซมึชนิดมีกาวใน
ตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษสาํหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่น
สงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค ก่อนการปกูระเบื 7องตามที�ระบใุนหมวด งานกระเบื 7อง 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 17 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

14.4 ระบบกนัซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ7า ค.ส.ล. ใหใ้ชว้สัดทุากนัซมึประเภท [สารอะครลิิกพอลิเมอร ์
เสรมิดว้ยไฟเบอร ์ หนารวมไม่นอ้ยกว่า 1 มม.] [สาํหรบัหลงัคา ค.ส.ล. ซึ�งเป็นพื 7นที�ใชส้อยใหเ้ททบัดว้ย
คอนกรีต (Topping) หนาไม่นอ้ยกว่า 30 มม. พรอ้มการเสรมิเหล็กกนัแตก และมีรอ่ง Expansion Joint 
ทกุระยะไม่เกิน 3.00x3.00 ม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทนแสงยวีู กนันํ7า และทาสทีบัได]้ 

14.5 การปอ้งกนัความชื 7น และกนัซมึของพื 7นหอ้งนํ7า และพื 7นระเบียง ใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษสาํหรบักนัซมึ 
ตามขอ้ 2.R ก่อนการปกูระเบื 7องพื 7นตามที�ระบใุนหมวด งานกระเบื 7อง 

15. การดาํเนินการ 

15.1 ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน เช่น การทาํ
มมุเอียงขนาด 50x50 มม. ตลอดแนวพื 7น และผนงัก่อนทาํระบบกนัซมึ การทาํระบบกนัซมึใหส้งูตลอด
แนวผนงัอย่างนอ้ย 150 มม. เป็นตน้ และจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื�นๆ ก่อนการติดตั7ง เช่น งาน
ขอบ ค.ส.ล. และหลงัคา ค.ส.ล., งานขดัมนั หรือขดัเรียบผิวพื 7นหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ7า ค.ส.ล., งาน
ติดตั7งเครื�องปรบัอากาศบนหลงัคา ค.ส.ล., งานติดตั7ง Sleeve และรูระบายนํ7าต่างๆ ของระบบสขุาภิบาล 
เป็นตน้ จะตอ้งจดัทาํขั7นตอน และแผนปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนักบังานอื�นๆ หากมีปัญหา หรือขอ้
ขดัแยง้ในการติดตั7ง จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ เพื�อพิจารณาแกไ้ขในทนัท ี

15.2 การทดสอบ 

เมื�อติดตั7งวสัดปุอ้งกนัความชื 7น และการกนัซมึเสรจ็แลว้ จะตอ้งมีการทดสอบว่าสามารถปอ้งกนัการ
รั�วซมึของนํ7าไดดี้ โดยการขงันํ7าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า [3] วนั เช่น ทดสอบการรั�วซมึของถงัเก็บนํ7า ค.ส.ล. 
ทั7งใตดิ้น และบนหลงัคา, ทดสอบการรั�วซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ7า ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, 
ทดสอบการรั�วซมึของพื 7นหอ้งนํ7าก่อนปกูระเบื 7อง เป็นตน้ หากมีการรั�วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขให้
เรียบรอ้ย โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

15.3 การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุสว่นที�เกี�ยวขอ้ง หลงัจากการติดตั7งงานปอ้งกนัความชื 7น และการกนั
ซมึแลว้เสรจ็ และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหไ้ดร้บัความเสียหาย หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความชื�น และการกันซ ึม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 18 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานป้องกันความร ้อน 

Thermal Protection 

16. ความต้องการทั&วไป 

16.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ โดยมีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความรอ้น ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้ม
การรบัประกนัคณุภาพ 

16.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั7ง และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อน
การสั�งซื 7อ 

16.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขั7นตอนการตรวจสอบ การติดตั7งงานปอ้งกนัความรอ้น การปอ้งกนัความเสียหาย
ต่องานก่อสรา้งอื�น พรอ้มการทาํความสะอาดหลงัการติดตั7ง 

16.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัด ุและวิธีการปอ้งกนัความรอ้นไดดี้ สามารถรบัประกนัคณุภาพ
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [5] ปี 

17. ผลิตภัณฑ ์

17.1 งานหลังคากระเบื�องคอนกร ีต 

17.1.1 ใหใ้ชแ้ผน่ฟอลย์สะทอ้นความรอ้นชนิดทนต่อการฉีกขาดไดดี้ หนาไม่ตํ�ากว่า [145] ไมครอน 
ชนิดสะทอ้นความรอ้นได ้ [95%] พรอ้มเทปอะลมิูเนียม ติดตั7งใตแ้ป วิธีการติดตั7งใหป้ฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
หรือ 

ใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื 7น] หนา [50] [75] [150] มม. ความ
หนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนิดหุม้รอบดว้ยอะลมิูเนียมฟอลย์ [ผ่านการรบัรองตาม
มาตรฐาน มอก. 486/2527] [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนั
สิ�งแวดลอ้มไทย] ติดตั7งใตแ้ป โดยปตูามขวางเหนือลวด Wire Mesh ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 
มม. ที�เชื�อมติดกบัโครงสรา้งหลงัคา [หรือใชแ้ผน่สะทอ้นความรอ้นประกบเนื 7อฉนวน วางตาม
ระยะแป และจนัทนั] 

17.2 งานหลังคา ค.ส.ล. 

17.2.1 ใตห้ลงัคา ค.ส.ล. ใหใ้ชต้ามที�ระบใุนแบบ หรือถา้ไม่ไดร้ะบใุหใ้ช ้ ฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้ 
ชนิดมีสารกนัความชื 7น หนา 75 มม. ความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. หุม้ดว้ย
อะลมิูเนียมฟอลย์โดยรอบ 6 ดา้น [ค่าการนาํความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน 0.035 W/m.K ผ่าน
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 19 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

การรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) 
จากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย] ติดตั7งบนลวดขึงเป็นรูปกากบาทโดยการยึดดว้ยตะปเูกลียว และ
พกุพลาสติกระยะ 600x600 มม. เลือกใชห้วัสกรูที�มีความยาวมากกว่าความหนาฉนวน
ประมาณ RU.V มม. แลว้ใชล้วดที�ชบุกลัวาไนซเ์บอร ์ 16–18 ขึง และไขวท้ี�หวัตะปเูป็นรูป
กากบาท เพื�อยึดฉนวนใยแกว้ใหแ้นบใตห้ลงัคา ค.ส.ล. 

17.3 งานหลังคาโลหะร ีดลอน 

17.3.1 ใหติ้ดฉนวนผสมสารป้องกันการลามไฟ (Fire Retardant) และมีคณุสมบติัดบัไดเ้อง เมื�อไม่ถูก
เปลวไฟ จะดับภายใน 9 วินาที  (Self-Extinguished) PUR, DIN 4102 Class B3 ผลิตโดย
เครื�องจกัรจาก โรงงานผูผ้ลิต ฉนวน PU Foam หนา 50 มิลลิเมตรหรือตามระบุในแบบ ความ
หน่าแน่น 35กก./ลบ.ม ปิดฉนวนดว้ย Metal Sheet (0.28 TCT) 1 ดา้น หรือแผ่นอะลูมิเนียม
ฟอลย์ หรือตามระบใุนแบบ 

17.4 งานผนังเบา 

17.4.1 ใหติ้ดตั7งฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้ ชนิดมีสารกนัความชื 7น หนา [�V มม.] ความหนาแน่นไม่
นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนดิหุม้รอบดว้ย ฟิลม์สะทอ้นแสง และปอ้งกนัความชื 7น ค่าการนาํ
ความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน �.�SV W/m.K ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 
และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย ติดตั7งโดยวาง
ฉนวนแนวดิ�งในช่องโครงครา่วโลหะ (C-65, C-75) หรือโครงครา่วไม ้ หลงัจากนั7นปิดผิวดว้ย
แผ่นยิปซมัขนาด 12 มม. 

18. การดาํเนินการ 

18.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดปุอ้งกนัความรอ้น โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุ
งานก่อน ขั7นตอนในการติดตั7งจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื�นๆ เชน่ งานติดตั7งแป, งานติดตั7งท่อรอ้ย
สายไฟ, โคมไฟเพดาน, งานติดตั7งท่อนํ7ายา และเครื�องปรบัอากาศใตห้ลงัคา ค.ส.ล., งานติดตั7ง Sleeve 
และรูระบายนํ7าต่างๆ ของงานระบบสขุาภิบาล เป็นตน้ การติดตั7งวสัดกุนัความรอ้น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ
การปอ้งกนังานสว่นอื�นของอาคาร ไม่ใหเ้กิดความสกปรก หรือเสียหาย จะตอ้งจดัทาํขั7นตอน และแผน
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนักบังานสว่นอื�นๆ หากมีปัญหาในการติดตั7ง จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ 
เพื�อพิจารณาแกไ้ขปัญหาในทนัท ี
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18.2 การทาํความสะอาด 

เมื�อทาํการติดตั7งงานปอ้งกนัความรอ้นแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสิ�งสกปรกที�เกิดขึ 7นจาก
การติดตั7งงานปอ้งกนัความรอ้นใหเ้รียบรอ้ย และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้กปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความร้อน 
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งานหลังคาโลหะ 

Sheet Metal Roofing 

19. ความต้องการทั&วไป 

19.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ
ที�ดี ในการติดตั7งงานหลงัคาโลหะ ตามระบใุนแบบ และรายการ 

19.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัด ุ แสดงรายละเอียดคณุสมบติัของวสัด ุ สี ขนาด และวิธีติดตั7ง ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนดาํเนินการ 

19.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตั7ง (Installation), การยึด (Fixed) 
การปอ้งกนัการรั�วซมึของนํ7า (Watertight) และรายการคาํนวณต่างๆ เพื�อขออนมุติัจากผูค้วบคมุงาน
ก่อนการติดตั7ง 

19.4 หลงัการติดตั7งจะตอ้งทาํการทดสอบการรั�วซมึของหลงัคาที�อาจจะเกิดขึ 7น 
19.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกหนงัสือรบัประกนัคณุภาพของวสัด ุและการติดตั7งเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า V ปี 

20. ผลิตภัณฑ ์

20.1 หลงัคาโลหะ ตามระบใุนแบบ 
20.2 วสัด ุ และอปุกรณจ์ะมีเครื�องหมายแสดงบรษัิทผูผ้ลิต หลงัคาโลหะจะตอ้งมีรูปรา่งขนาดตามระบใุนแบบ 

หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชด้งันี 7 
20.2.1 แผ่นเหล็กจะตอ้งเป็นชนิดเคลอืบกนัสนิม ตาม [มาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 

หรือเทียบเท่า] 
20.2.2 แผ่นเหล็กมีความแข็งแรง ณ จดุครากของเหล็ก (ค่า Minimum Yield Strength) ตอ้งไม่นอ้ย

กว่า [550 Mpa (G550)] 
20.2.3 การเคลือบสีแผ่นเหล็กตาม [มาตรฐานออสเตรเลีย AS2728 “Pre-painted and Organic Film/ 

Metal Laminate Products” หรือเทียบเท่า] 
- ชั7นเคลือบดา้นบน ประกอบดว้ย [สีรองพื 7นหนา V ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสีโพลีเอสเตอร ์

หนา U� ไมครอน] 
- ชั7นเคลือบดา้นลา่ง ประกอบดว้ย [สีโพลีเอสเตอร ์ สีเทา Shadow Grey หนา V ไมครอน 

เคลือบทบัสีรองพื 7น หนา V ไมครอน] 
20.2.4 ความหนาแผ่นเหล็กเปลือย (BMT) [0.48] มม. 
20.2.5 แผ่นหลงัคาโลหะ ตอ้งเป็นแผน่เดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลงัคา สนัลอนสงูไม่นอ้ยกว่า 

[38] มม. การยึดใหใ้ช ้[Boltless System] 
20.2.6 ใตแ้ผ่นหลงัคาโลหะ ใหติ้ดตั7งฉนวนกนัความรอ้น [ตามที�ระบรุายละเอียดในหมวด งานปอ้งกนั

ความรอ้น] 
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20.2.7 ในกรณีขนสง่สามารถผลิตไดค้วามยาวสงูสดุ U� ม. และในกรณีตอ้งการแผ่นยาวมากกว่า U� 
ม. ขึ 7นไป สามารถนาํเครื�องไปรดีที�หนา้งานได ้ใหป้รกึษากบับรษัิทผูผ้ลิตก่อนการเลือกใชง้าน 

21. การดาํเนินการ 

21.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งใหเ้ป็นไปตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั การติดตั7งสว่นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
หลงัคาโลหะ เช่น หลงัคาโปรง่แสง ผนงัเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ จะตอ้งถกูตอ้งตามกรรมวิธี และ
คาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต และไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
21.1.1 [ติดตั7งดว้ยระบบคลิปล็อก (Boltless System) ในการติดตั7งหลงัคาใหใ้ชค้ลิปตามมาตรฐาน

ผูผ้ลิต และสกรู Self-Drilling (Wafer Head) อย่างนอ้ย S ตวั ต่อคลิป R ตวั โดยใชค้ลิป U ตวั/
ตร.ม. และมีระยะห่างของคลิปที�ติดตั7งประมาณ UV� มม.] 

21.1.2 [สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3 (สาํหรบังานภายนอก) 
และ AS3566 Class4 (สาํหรบังานใกลช้ายฝั� งทะเล) หรือเทียบเท่า] 

21.1.3 [ระยะแปกลางที�แนะนาํ R.�� ม. ระยะแปกลางสงูสดุสาํหรบัหลงัคา U.�� ม. ซึ�งเป็นไปตาม
มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992] 

21.2 ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผ่น  
21.2.1 [รศัมีดดัแผ่นโคง้ที�สดุที�ทาํไดคื้อ ��� มม. โดยจะตอ้งเขา้เครื�องดดัโคง้ซึ�งเรียกว่า แผ่น Crimp 

Curve] 
21.2.2 [การดดัแผ่นโคง้แผ่นตรงตามโครงสรา้ง โดยไม่ตอ้งเขา้เครื�องดดัโคง้ซึ�งเรียกว่า แผ่น Sprung 

Curve รศัมีตํ�าสดุที�ทาํไดคื้อ V� ม. โดยจะตอ้งวางแปกลาง R.U�-R.V� ม.] ใหป้รกึษากบัผูผ้ลิต
ก่อนทาํการติดตั7ง 

21.3 การทดสอบ และการทาํความสะอาด  
21.3.1 หลงัการติดตั7ง จะตอ้งมีการทดสอบการรั�วซมึของหลงัคา โดยการฉีดนํ7าตามคาํแนะนาํของผู้

ควบคมุงาน หากมีการรั�วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยน หรือซอ่มแซมใหเ้รียบรอ้ยโดยไม่คิดมลูค่า
ใดๆ ทั7งสิ 7น 

21.3.2 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดหลงัคาใหป้ราศจากสิ�งสกปรก และ
เศษวสัดตุ่างๆ ทั7งบนหลงัคา และรางนํ7าใหส้ะอาดเรียบรอ้ย 

 

จบหมวด งานหลังคาโลหะ 
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วัสดุยาแนว  

Joint Sealants 

22. ความต้องการทั&วไป 

22.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในงานวสัดยุาแนวตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ และการ
รบัประกนัคณุภาพ วสัดยุาแนวมีความเหมาะสมกบัการยาแนวตามแบบที�กาํหนด รวมทั7งรอยต่อใดที�
ตอ้งยาแนวแต่มิไดก้าํหนดในแบบ รวมไปถึงการเตรียมพื 7นผิว การทาสารรองพื 7น (Primer) การติดตั7งวสัดุ
หนนุ และวสัดอืุ�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

22.2 [หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอา้งอิง] 

22.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM): 
- ASTM C719 Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric 

Joint Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle) 
- ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants 

22.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั7ง และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยต่อรายละเอียด
วสัดยุาแนว และวสัดอืุ�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั7งหมด เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั ก่อนการสั�งซื 7อ 

22.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดยุาแนวคณุภาพสงู สามารถรบัประกนัคณุสมบติัของวสัดยุา
แนว และการติดตั7งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [10] ปี 

23. ผลิตภัณฑ ์

23.1 วัสดุยาแนวกันการร ั&วซ ึม 

23.1.1 วสัดยุาแนวตอ้งเป็นวสัดยุาแนวชนิดที�เหมาะสมกบัวสัดทุี�จะยาแนว และประเภทของงาน
โดยเฉพาะ 

23.1.2 [วสัดยุาแนวตอ้งมีค่าสารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ตํ�า] 
23.1.3 สาํหรบัรอยต่อกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered 

- วสัดยุาแนวสีใส (Clear, Translucent) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal 
Silicone Sealant) คณุสมบติัตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของ
รอยต่อไม่นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  
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- วสัดยุาแนวสีอื�น (ไม่ใช่สีใส) ใหใ้ชย้าแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) 
คณุสมบติัตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±50%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

23.1.4 สาํหรบัรอยต่อกระจก และกรอบบาน 
- วสัดยุาแนวสีใส (Translucent) ใหใ้ชซ้ลิิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone 

Sealant) คณุสมบติัตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่
นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- วสัดยุาแนวสีอื�น (ไม่ใชส่ีใส) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone 
Sealant) สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า [±50%] ของขนาดรอยต่อตาม
วิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

23.1.5 สาํหรบัรอยต่อรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints) 
- กรณีไม่ทาสีทบั ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) 

คณุสมบติัตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±50%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- กรณีทาสีทบั ใหใ้ช ้ [โพลียรูีเทนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Polyurethane 
Sealant)] คณุสมบติัตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อ
ไม่นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719] 

23.1.6 สาํหรบัรอยต่องานสขุภณัฑ ์ และรอยต่อในบรเิวณที�มีความชื 7นสงู ใหใ้ช ้ [ซิลิโคนยาแนวกนัการ
รั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant)] ผสมสารยบัยั7งการขึ 7นราบนผิววสัดยุาแนว  

23.2 วัสดุอ ื&นๆ  ท ี&เกี&ยวข ้อง 

23.2.1 สารละลายทาํความสะอาด (Cleaning Solvent) ใหเ้ป็นไปตามที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว 
ทาํความสะอาดตามที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั สารละลายทาํความสะอาด
ที�ใชจ้ะตอ้งสามารถเขา้กนัไดก้บัวสัดยุาแนว และจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหาย
แก่พื 7นผิววสัด ุ

23.2.2 ผา้เช็ดทาํความสะอาด ตอ้งเป็นผา้ฝา้ยขาว 100% ที�ไม่ทิ 7งเศษ หรือคราบบนผิววสัด ุ
23.2.3 สารรองพื 7น (Primer) ใหใ้ชส้ารรองพื 7นที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ปฏิบติัตามวิธีการทาที�

แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
23.2.4 ยางขอบกระจก (Gasket) ที�อาจสมัผสัซลิิโคนยาแนวใหใ้ชย้างขอบกระจกที�ผลิตจากยาง

ซิลิโคน 
23.2.5 วสัดหุนนุ (Backer Rod) ใชว้สัดหุนนุที�ผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด 

หรือวสัดอืุ�นที�วสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้
23.2.6 เทปโฟม (Spacer) และยางหนนุ (Setting Block) ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที�ผลิตจากซลิิโคน 

อลัครนิ (Alcryn) โพลียรูีเทนโฟม และไวนลิ ไม่ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที�ผลิตจาก EPDM นี
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โอพรีน (Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวสัดทุี�ผลิตจากอินทรีย์
สารอื�นๆ ทั7งนี 7เทปโฟม และยางหนนุจะตอ้งจะตอ้งไม่ทาํปฏกิิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่
วสัดยุาแนว 

23.2.7 เทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ใชเ้ทปกนัการยึดติด 3 ดา้นที�ผลิตจากโพลี
เอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด หรือวสัดอืุ�นที�วสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้

23.2.8 เทปกาว (Masking Tape) ใชเ้ทปกาวที�ไม่ก่อใหเ้กิดคราบ ไม่ดดูซบั และสามารถใชไ้ดก้บัวสัดุ
ยาแนว และพื 7นผิววสัดโุดยจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่พื 7นผิววสัด ุ

24. การดาํเนินการ 

24.1 การเตร ียมการ 

24.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานที� และบรเิวณที�จะทาํการยาแนว รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนดาํเนินการ 

24.1.2 เตรียมพื 7นผิว และฉีดวสัดยุาแนวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ผิวงานที�จะทาํการยา
แนวจะตอ้งสะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แล็กเกอร ์และความชื 7น 

24.1.3 ติดเทปกาว (Masking Tape) บรเิวณขอบรอยต่อเพื�อปกปอ้งผิววสัด ุ เพื�อความสะอาด และ
เพื�อใหว้สัดยุาแนวเป็นเสน้ตรง 

24.2 การติดตั�ง 

24.2.1 ติดตั7งวสัดหุนนุ (Backer Rod) ใหต่้อเนื�องไม่ใหมี้ช่องว่างระหว่างกนั ไม่มีการบิด ยืด มว้น พบั 
หรือพนักนัของวสัดหุนนุ ระวงัไม่ใหผ้ิววสัดหุนนุแตก หรือฉีก ขณะติดตั7งบีบวสัดหุนนุเขา้มา 20-
25% ของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

24.2.2 ติดตั7งเทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ที�ดา้นในรอยต่อในกรณีที�ไม่สามารถ
ติดตั7งวสัดหุนนุได ้

24.2.3 ติดตั7งเทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) และอื�นๆ ตามแบบ 
24.2.4 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาผูด้าํเนินการ หรือช่างฝีมือที�มีความชาํนาญ มีประสบการณใ์นการติดตั7ง โดย

ปฏิบติัตามกรรมวิธี และคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
24.2.5 ขนาดรอยต่อ ใหเ้ป็นไปตามกรรมวิธีของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั หรือตามที�ผูอ้อกแบบ

กาํหนด 

24.3 การทาํความสะอาด 

24.3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดบรเิวณทาํงานทกุแห่งหลงัจากติดตั7งวสัดยุาแนวแลว้ ดว้ยความ
ประณีตเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงาน 

24.3.2 กรณีที�วสัดยุาแนวที�ยงัไม่แหง้ตวั ใหเ้ช็ดวสัดยุาแนวที�ยงัไม่แหง้ตวัดว้ยผา้ชบุสารละลายทาํ
ความสะอาดที�ผูผ้ลิตวสัดยุาแนวแนะนาํภายใน 10 นาท ีหลงัจากฉีดวสัดยุาแนว 
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24.3.3 กรณีที�วสัดยุาแนวแหง้ตวัแลว้ ใหต้ดัวสัดยุาแนวที�แหง้ตวัแลว้ออกดว้ยมีด 

 
 

จบหมวดที& วัสดุยาแนว 
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วัสดุฝาครอบรอยต่ออาคาร 

Expansion Joint Cover Assemblies 

25. ความต้องการทั&วไป 

25.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณ ์ สาํหรบังานฝาครอบรอยต่ออาคารทั7งหมดที�ระบไุวใ้น
แบบ และรายการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นพื 7น, ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นผนงั, และ
ระบบฉนวนกนัไฟรอยต่ออาคาร 

25.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอรายละเอียดขอ้มลูฝาครอบรอยต่ออาคาร ประกอบดว้ย คณุสมบติัของ
ประสิทธิภาพฝาครอบรอยต่ออาคาร, คณุสมบติัของอะลมิูเนียม และสว่นประกอบต่างๆ, และตวัอย่าง
วสัด ุ

25.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7งโดยแสดง
ตาํแหน่งแนวฝาครอบรอยต่อทั7งหมดในอาคาร และรุน่ของผลติภณัฑท์ี�ใชอ้ย่างชดัเจน 

25.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอเอกสารประกอบ เพื�อยืนยนัถึงประสิทธิภาพของฝาครอบรอยต่ออาคาร 

25.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาบรษัิทผูผ้ลิตที�มีความชาํนาญ และประสบการณใ์นงานฝาครอบรอยต่ออาคาร 
ตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี 7 

25.5.1 [ผูผ้ลิตตอ้งเป็นบรษัิทที�ไดร้บัรองมาตรฐานควบคมุคณุภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 
9001 หรือเทียบเท่า] 

25.5.2 ผูผ้ลิตตอ้งมีประสบการณใ์นการผลิตฝาครอบรอยต่ออาคารไม่ตํ�ากว่า [10] ปี มีผลงานติดตั7ง
อา้งอิงภายในประเทศอย่างนอ้ย [5] โครงการ 

25.6  [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัซื 7อ ฝาครอบรอยต่ออาคารโดยใชผู้ผ้ลิตเพียงรายเดียว เพื�อใหร้ะบบเกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ รวมถึงขอบเขตการรบัประกนัคณุภาพ] 

26. ผลิตภัณฑ ์

26.1 ฝาครอบรอยต่ออาคาร จะตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี 7 

26.1.1 อะลมิูเนียมผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน [ASTM B 221 เกรด ALLOY 6063-T5 หรือ 
ALLOY 6061-T6] หรือเทียบเท่า 

26.1.2 สว่นประกอบอื�นทั7งหมดที�ใชใ้นการติดตั7ง ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

26.2 ฝาครอบรอยต่ออาคาร ตามที�ระบไุวใ้นแบบ และรายการก่อสรา้ง  
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26.3 ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นพื 7น 

26.3.1 สาํหรบังานรอยต่อพื 7น ใหใ้ชฝ้าครอบทาํมาจากอะลมิูเนียมแบบรีดขึ 7นรูป [โดยไม่ใชแ้ผน่ยางยึด
ตรงกลาง ขาตั7งอะลมิูเนียมลกึ SW มม. ความหนาขาตั7งอะลมิูเนียมไม่นอ้ยกว่า � มม. ความ
หนาฝาครอบโดยเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่า < มม. เมื�อติดตั7งแลว้ตอ้งไม่เห็นหวันอต หรือสกรู และมี
ผิวหนา้ไม่กวา้งกว่า W ซ.ม.] พรอ้มระบบกนันํ7า ใหใ้ชต้ามที�ระบใุนแบบ 

26.3.2 ความสามารถในการรบัแรง มีค่าดงัต่อไปนี 7 
- ความกวา้งรอยต่อ [25] มม. [50] มม. [75] มม. 
- ความสามารถในการยืด และหดตวัตามแนวนอน ตอ้งไม่นอ้ยกว่า [+10] มม. 
- ความสามารถในการยืด และหดตวัตามแนวตั7ง ตอ้งไม่นอ้ยกว่า [+13] มม. 

26.4 ฝาครอบรอยต่ออาคารสว่นผนงั 

26.4.1 สาํหรบังานรอยต่อผนงัใหใ้ชฝ้าครอบทาํมาจากอะลมิูเนียมแบบรีดขึ 7นรูป [โดยไม่ใชแ้ผน่ยางยึด
ตรงกลาง ความหนาของขาอะลมิูเนียม และฝาครอบโดยเฉลี�ยไม่นอ้ยกว่า R.< มม. เมื�อติดตั7ง
แลว้ตอ้งไม่เห็นหวันอต หรือสกรู และมีผิวหนา้ไม่กวา้งกว่า RS ซ.ม.] พรอ้มระบบกนันํ7า ใหใ้ช้
ผลิตภณัฑต์ามที�ระบใุนแบบ 

26.4.2 ความสามารถในการรบัแรง มีค่าดงัต่อไปนี 7 
- ความกวา้งรอยต่อ [25] มม. [50] มม. [75] มม. 
- ความสามารถในการยืด และหดตวัตอ้งไม่นอ้ยกว่า [+10] มม. 

26.5 งานระบบกนัไฟรอยต่ออาคาร 

สาํหรบังานรอยต่อพื 7น และรอยต่อผนงั ใหติ้ดตั7งฉนวนกนัไฟสาํหรบัปอ้งกนัไฟลามในกรณีเกิดเพลิงไหม ้
โดยกาํหนดใหมี้ค่าความสามารถในการปอ้งกนัไฟไดไ้ม่ตํ�ากว่า [2] ชม.  

27. การดาํเนินการ 

27.1 งานฝาครอบรอยต่ออาคารทั7งหมดจะตอ้งติดตั7งใหเ้ป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ ตาม
มาตรฐานผูผ้ลิตซึ�งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานแลว้เท่านั7น 

 
 

จบหมวด วัสดุฝาครอบรอยต่ออาคาร 
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งานประตู และวงกบเหล็ก 

Metal Doors and Frames 

28. ความต้องการทั&วไป 

28.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งประตเูหล็ก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ 

28.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ชิ 7นสว่นตวัอย่างบานประตเูหล็ก วงกบเหล็ก และอปุกรณป์ระกอบ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

28.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงการติดตั7งวงกบ และบานประตเูหล็ก พรอ้มรายละเอียด
ต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง 

29. ผลิตภัณฑ ์

29.1 ประตูเหล็กทั&วไป 

ใหใ้ชป้ระตเูหล็ก ซึ�งบานผลิตจากแผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า [1] มม. ทาํส ี [ระบบ Polyester Powder 
Coating] พรอ้มวงกบเหล็กชนดิ S ขา หนาไม่นอ้ยกว่า [1.6] มม. พบัขึ 7นรูปผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสี
เช่นเดียวกบัตวับาน 

29.2 ประตูเหล็กกันไฟ 

ใหใ้ชป้ระตกูนัไฟชนิดกนัไฟ และกนัควนัได ้[2] ชั�วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า [1.6] มม. ทาํ
สี [ระบบ Polyester Powder Coating] ภายในบดุว้ย Rockwool โดยใชว้งกบชนิด 4 ขา หนาไม่นอ้ย
กว่า [1.6] มม. พบัขึ 7นรูปผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีเชน่เดียวกบัตวับาน และมียางกนัควนัโดยรอบบาน
ประต ู

29.3 ประตูเหล็กม้วน 

ตราที�ระบใุนแบบ พรอ้มอปุกรณส์าํหรบับานประตเูหล็กมว้นตามมาตรฐาน โดยระบบเปิด-ปิด ใหยึ้ดถือ 
ดงันี 7 

29.3.1 [ระบบมือดงึ นํ7าหนกัไม่เกิน 120 กก. ต่อบาน หรือกวา้งไม่เกิน 4 ม. หรือสงูไม่เกิน 3 ม. ชนิด
ลอนเดี�ยวหนา 0.7 มม. เคลือบสี ถา้มีขนาด หรือนํ7าหนกัเกินกว่านี 7ใหใ้ชร้ะบบอื�น หรือเสรมิเสา
กลางแบ่งช่วงประตอูอกเป็นหลายช่วงเพื�อใหค้วามกวา้ง แต่ละช่วงไม่เกิน 4 ม. หรือตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน] 
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29.3.2 [ระบบโซ่ หรือมือหมนุ นํ7าหนกัมากกว่า 120 กก. ต่อบาน หรือกวา้งเกินกว่า 4 ม. หรือสงูเกิน
กว่า 3 ม. ใหใ้ชช้นิดลอนเดี�ยวหนา 0.9 มม. เคลือบสี โดยมีระบบโซ่หรือมือหมนุช่วยในการเปิด-
ปิด อปุกรณป์ระกอบระบบโซ ่ หรือมือหมนุใหใ้ชต้ามมาตรฐานของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติั
จากผูค้วบคมุงาน] 

29.3.3 แบบระบบไฟฟ้าและโซ่ (โซ่ใชปิ้ด - เปิดในขณะไฟฟ้าเกิดขดัขอ้ง) แบ่งเป็น U ขนาด 
- แบบใชบ้งัคบัดว้ยมอเตอรข์นาดเล็ก นํ7าหนกัโดยเฉลี�ยของประตไูม่ควรเกิน UV� กก. ไม่จาํกัด
ความกวา้งและความสงู 
- แบบใชบ้งัคบัดว้ยมอเตอรข์นาดใหญ่ นํ7าหนกัโดยเฉลี�ยของประตไูม่ควรเกิน �V� กก. ไม่จาํกัด
ความกวา้งและความสูง ถา้นํ7าหนักของประตูเกินกว่าอตัราตามที�กาํหนดไวน้ี 7 ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
แจง้ใหท้างสถาปนิกทราบเพื�อที�จะมาทาํการติดต่อทางบรษัิทผูผ้ลิต  กาํหนดขนาดของมอเตอร์
ใหม่แลว้แต่ความเหมาะสม 

29.4 อุปกรณป์ระตู 

ใหใ้ชอ้ปุกรณต์ามที�ระบใุนหมวด อปุกรณป์ระต ู

30. การดาํเนินการ 

30.1 การติดตั7งวงกบเหล็กจะตอ้งมั�นคง แข็งแรง ไดดิ้�ง และฉาก การติดตั7งบานประตเูหล็กจะตอ้งแข็งแรง 
เปิด-ปิดไดส้ะดวก พรอ้มอปุกรณต่์างๆ ครบชดุ ตามระบใุนแบบ วิธีการติดตั7งใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํ
ของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

30.2 รอยต่อรอบวงกบทั7งภายนอก และภายใน สว่นที�แนบติดกบัผนงัปนูฉาบ หรือวสัดอืุ�นใด จะตอ้งเซาะรอ่ง
กวา้ง 6 มม. ลกึ 3 มม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้ตามที�ระบใุนหมวด วสัดยุาแนว 

30.3 การทาสี และบาํรุงร ักษา 

ประตเูหล็กที�ติดตั7งเสรจ็แลว้จะตอ้งมั�นคง แข็งแรง สวยงาม พรอ้มสีที�มาจากโรงงาน [กรณีระบใุหพ้น่สี
ทบัหนา้ ใหพ้่นสทีบัหนา้อีก 2 ชั7น ดว้ยสีนํ7ามนัตามระบใุนหมวดงานทาสี หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ เมื�อทาํสีเสรจ็แลว้ จะตอ้งทาํการทดลองใหใ้ชง้านไดดี้ก่อนสง่มอบงาน] 

 
 

จบหมวด งานประตู และวงกบเหล็ก 
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งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 

งานหน้าต่างอะลูมิเนียม 

Aluminium Windows 

31. ความต้องการทั&วไป 

31.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา วสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานประต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
ทดสอบ 

31.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งคาํนวณแรงลมตามกฎหมาย จดัหาวสัดซุึ�งมีหนา้ตดั และความหนาที�เหมาะสม แข็งแรง 
และสามารถปอ้งกนัการรั�วซมึของนํ7าฝนไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการ
สั�งซื 7อ 

31.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัขนาดที�แน่นอนของประต-ูหนา้ต่างจากสถานที�ก่อสรา้งจรงิ ทนัทีที�สามารถจดัทาํได ้
และจดัทาํ Shop Drawing พรอ้มรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการประกอบ 
และติดตั7ง 

31.4 ผูร้บัจา้งติดตั7งงานอะลมิูเนียม จะตอ้งเป็นบรษัิทที�มีเครื�องมือที�ทนัสมยั และมีช่างที�มีฝีมือ และความ
ชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี มีประวติั และผลงานการติดตั7งที�ดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณา
อนมุติัก่อนที�ผูร้บัจา้งจะว่าจา้งใหเ้ป็นผูติ้ดตั7ง 

32. ผลิตภัณฑ ์

32.1 อะลูมิเนียม 

32.1.1 เนื 7ออะลมิูเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่นอ้ย
กว่า 151.7 เมกะปาสกาล (22 000 ปอนดต่์อตารางนิ 7ว) ใหใ้ชข้อง [Mae Num Metal supply] 
หรือ [อลัลอยโซลชูั�น เอเซีย] หรือ อลมิูเนชั�น] หรือเทียบเทา่ ซึ�งจะตอ้งมีความแข็งแรง ขนาด
หนา้ตดัเหมาะสม หรือตามที�ระบไุวใ้นแบบ และรายการประกอบแบบ 

32.1.2 ผิวของอะลมิูเนียมจะตอ้งเป็นสี ตามระบใุนแบบ ความหนาของฟิลม์ที�เคลือบ จะตอ้งไม่ตํ�ากว่า 
[15] ไมครอน ความคลาดเคลื�อนที�ยอมให ้[+2] ไมครอน 
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32.2 อุปกรณป์ระกอบ (Accessories) 

32.2.1 สกรู 

- สกรูยึด วงกบ และยึดตวับานทกุตวัตอ้งใชช้นิดที�เป็นสเตนเลสเท่านั7น  

- สกรูที�ขนัติดกบัสว่นที�เป็นโครงสรา้ง ค.ส.ล. หรือผนงัฉาบปนู ใหใ้ชส้กรูที�ใชร้ว่มกบัพกุโลหะ
ที�เหมาะสม โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

32.2.2 ยางอดักระจก (Gasket) ใหใ้ชช้นิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า 

32.2.3 สกัหลาด (Wool Pile) ซึ�งเสียบที�กรอบบานประตโูดยรอบ 

32.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ 

32.3.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลมิูเนียมทั7งภายนอก และภายใน สว่นที�ติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีต หรือ
วสัดอืุ�นใด จะตอ้งเซาะรอ่งกวา้งประมาณ 5 มม. ลกึ 3 มม. ยาแนวดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบั
ได ้ และจะตอ้งรองรบัดว้ย Backing หรืออื�นๆ ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว โดยไดร้บั
การอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

32.3.2 สว่นรอยต่อกระจกกบักระจก และกระจกกบัอะลมิูเนียม หรอืกระจกกบัวสัดอืุ�นใหย้าแนวดว้ย
ซิลิโคน ชนิดปอ้งกนัคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตซลิิโคน โดยไดร้บั
การอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน ใหใ้ชส้ทีี�ใกลเ้คียง หรือสีเดียวกนักบัสีของอะลมิูเนียม 

32.3.3 การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะตอ้งทาํดว้ยฝีมือประณีต และสวยงามทั7งภายนอก และภายใน 

33. การดาํเนินการ 

33.1 การประกอบประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม จะตอ้งติดตั7งตามแบบ และรายละเอียดที�ไดร้บัอนมุติัดว้ยฝีมือ
ประณีต 

33.2 การเคลื�อนยา้ยประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียมระหว่างการขนสง่ และในสถานที�ก่อสรา้ง ตอ้งกระทาํดว้ย
ความระมดัระวงั ตอ้งห่อหุม้ใหเ้รียบรอ้ย การวางพิงหรือเก็บกอง ตอ้งมีคํ7ายนั หรือวสัดรุองรบัที�เหมาะสม 
ตอ้งมีหลงัคาคลมุ และไม่โดนนํ7า หรือฝนสาด 

กญุแจ มือจบั และอปุกรณอื์�นๆ ตอ้งห่อหุม้ไวเ้พื�อปอ้งกนัความเสียหายจนกว่าจะสง่มอบงาน หากเกิด
ความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 
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33.3 การติดตั7งประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม จะตอ้งติดตั7งใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามช่องเปิดที�เตรียมไว ้ และตอ้ง
รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และประสานงานการปรบัระดบัเสาเอ็น และคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ 
เพื�อใหว้งกบขนานกบัผิวของเสาเอ็น และคานทบัหลงั และมีระยะเวน้โดยรอบดา้นละประมาณ 5 มม. ได้
ดิ�ง และไดฉ้ากทกุมมุ 

33.4 การยึดวงกบอะลมิูเนียมกบัโครงสรา้ง หรือเสาเอ็น และคานทบัหลงั ใหติ้ดตั7งชิ 7นสว่นสาํหรบัยึดไวอ้ย่าง
มั�นคงก่อน การยึดจะตอ้งเวน้ช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทกุจดุทกุดา้น จะตอ้งมั�นคงแข็งแรง 

33.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใสบ่านประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียมเขา้กบัช่องวงกบที�ไม่ไดฉ้าก หรือขนาดเล็ก
เกินไป ช่องวงกบจะตอ้งมีระยะเวน้โดยรอบบานประมาณ ดา้นละ 2 มม. 

33.6 การติดตั7งโดยการขนัสกรู ตอ้งระมดัระวงัมิใหว้งกบ และบานประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียมเสียรูปได ้ 

33.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งยาแนวระหว่างวงกบอะลมิูเนียมกบัผิวปนูฉาบใหเ้รียบรอ้ยสวยงามทั7งภายใน และ
ภายนอก 

33.8 ภายหลงัการติดตั7งประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม รวมทั7งกระจก และอปุกรณท์ั7งหมดแลว้ จะตอ้งทาํการ
ทดสอบบานเปิดทกุบานใหเ้ปิด-ปิดไดส้ะดวก และจะตอ้งมีการหลอ่ลื�นตามความจาํเป็น  

33.9 การบาํรุงร ักษา และทาํความสะอาด 

33.9.1 เมื�อติดตั7งวงกบ และ/หรือประตอูะลมิูเนียมเสรจ็แลว้ แต่งานก่อสรา้งสว่นอื�น หรือชั7นบนยงั
ดาํเนินการอยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพื 7นปนูทราย เป็นตน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง [พ่น 
Strippable PVC Coatings] เพื�อปอ้งกนัผิวของอะลมิูเนียมไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากนํ7าปนู
หรือจากสิ�งอื�นใด  

33.9.2 เมื�อติดตั7งงานอะลมิูเนียมแลว้เสรจ็ ขอ้บกพรอ่งใดๆ ก็ตามที�เกิดขึ 7นโดยเฉพาะการรั�วซมึของ
นํ7าฝน จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนใชก้ารไดดี้ และไม่มีการรั�วซมึ ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

33.9.3 ก่อนสง่มอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งซ่อมแซมสว่นต่างๆ ของอาคารที�ชาํรุดอนัเนื�องจากการติดตั7ง
อะลมิูเนียม พรอ้มทาํการทดลองเปิด-ปิดประต ูและทดลองอปุกรณต่์างๆ ใหส้ามารถใชก้ารไดดี้  

33.9.4 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูติ้ดตั7งจะตอ้งทาํความสะอาดผิวอะลมิูเนียม และกระจกทั7งดา้น
นอก และดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบส ีหรือสิ�งอื�นใด เพื�อใหด้สูวยงาม ผูร้บัจา้ง
ตอ้งไม่ใชเ้ครื�องมือ และนํ7ายาทาํความสะอาดที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผิวอะลมิูเนียม 
และกระจกได ้

จบหมวด งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม และงานหน้าต่างอะลูมิเนียม 
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งานประตูไม้ 

Wood Doors 

งานหน้าต่างไม้ 

Wood Windows 

34. ความต้องการทั&วไป 

34.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ ในการติดตั7งงาน
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มทาํการทดสอบใหใ้ชง้านไดดี้ 

34.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ชิ 7นสว่นตวัอย่างวสัดบุานประต-ูหนา้ต่างไม ้ วงกบไม ้ และอปุกรณต่์างๆ ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

34.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงการติดตั7งวงกบ และบานประต-ูหนา้ต่างไม ้ พรอ้ม
รายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง 

35. ผลิตภัณฑ ์

35.1 วงกบไมท้ั7งหมด หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง หรือ ไมเ้ต็ง ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิ 7ว] 
เฉพาะหอ้งนํ7าใหใ้ชข้นาด [50x125 มม.] [2x5 นิ 7ว] และบานที�มีมุง้ลวด หรือบานเลื�อน ใหใ้ชข้นาด 
[50x150 มม.] [2x6 นิ 7ว] หรือตามระบใุนแบบ การเขา้ไมจ้ะตอ้งใหถ้กูตามหลกัวิชาช่าง วงกบไมจ้ะตอ้งมี
ขนาด และรูปรา่งตามระบใุนแบบ โดยวงกบสาํหรบัประตจูะตอ้งมีบงัใบสงู 10 มม. กวา้งเท่ากบัความ
หนาของบานประต ู [(35 มม.)] หรือตามระบใุนแบบ [สาํหรบัวงกบประตภูายนอกที�จะตอ้งกนัฝนสาด 
ตอ้งมีขอบวงกบลา่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพื 7นที�ตกแต่งแลว้ และมีบงัใบสาํหรบักนัฝนสาดสงู 20 
มม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 

35.2 บานกรอบประตไูม ้ และบานกรอบหนา้ต่างไม ้ จะตอ้งประกอบขึ 7นจาก [ไมส้กัเกรด A] [ไมต้ะแบก] [ไม้
สะเดา] และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานใหเ้รียบรอ้ย การบาก และการเขา้ไมจ้ะตอ้งแนน่ และสนิท 
และมีขนาดตามระบใุนแบบ หากระบใุหใ้ชบ้านประตลูกูฟักสาํเรจ็รูป หนา [35] มม. ชนิดทนความชื 7นได้
ดี หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ขนาดบานตามระบใุนแบบ 

35.3 ประตไูมอ้ดั หา้มใชป้ระตทูี�ประกอบขึ 7นเอง เวน้แต่เป็นขนาดที�ไม่มีในทอ้งตลาด โดยไดร้บัการอนมุติัจาก
ผูค้วบคมุงานก่อน ประตทูกุบานจะตอ้งมีความหนา [35] มม. [ประตไูมอ้ดัทั7งหมดทั7งภายใน, ภายนอก 
และประตหูอ้งนํ7าใหใ้ชป้ระตไูมอ้ดัชนิดภายนอก (Exterior Doors)] 

35.4 หากระบใุหติ้ดมุง้ลวด ใหติ้ดตั7งมุง้ลวดอย่างดี [สีดาํ] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ กรอบประตู
ไมส้กัขนาด [37.5x125 มม.] [1½x5 นิ 7ว] หรือกรอบหนา้ต่างไมส้กัขนาด [37.5x100 มม.] [1½x4 นิ 7ว] 
หรือตามระบใุนแบบ การติดตั7งมุง้ลวดตอ้งขึงใหต้งึไดร้ะดบั และไดแ้นว ยึดใหติ้ดกบักรอบบานไมอ้ย่าง
เรียบรอ้ยแข็งแรง ทั7งสี�ดา้น 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 35 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 35 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

35.5 การขนส่ง การเก็บ และการร ักษา 
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ และวงกบไม ้ จะตอ้งสง่มายงัสถานที�ก่อสรา้งในสภาพแหง้ และตอ้งเก็บใหค้งสภาพ
แหง้อยู่เสมอ การขนยา้ยตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัทั7งระหว่างการขนสง่ และทั7งในสถานที�ก่อสรา้ง 
จะตอ้งเก็บกองไวใ้นลกัษณะที�ประตไูม ้และวงกบไม ้ไม่บิดเบี 7ยว แตกหกั หรือเสียหายใดๆ 
การเก็บวางบานประต-ูหนา้ต่าง และวงกบไมไ้วใ้นสถานที�ก่อสรา้ง ตอ้งวางในทางตั7ง และเก็บไมไ้วใ้นที�
แหง้ มีสิ�งปกคลมุ ไม่มีความชื 7น ไม่มีนํ7ารั�วซมึ และไม่มีฝนสาดเขา้มา หากปรากฏภายหลงัว่างานประต-ู
หนา้ต่างไม ้บิดเบี 7ยว ยืด และหดตวั หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข หรือเปลี�ยน
ใหม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

36. การดาํเนินการ 

36.1 การติดตั�งวงกบไม้ 
ไมว้งกบที�นาํเขา้มาในหน่วยงาน จะตอ้งทาหนึ�งครั7งดว้ยเชลแล็กขาวโดยรอบวงกบ เพื�อปอ้งกนันํ7าปนูซมึ
เขา้ไปในเนื 7อไม ้ ขณะเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั วงกบไมด้า้นนอกโดยรอบที�จะติดกบัเสาเอ็น หรือคาน
ทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 มม. ลกึ 10 มม. และตอ้งทาํการติดตั7งวงกบไมก่้อนเท
เสาเอ็น และคานทบัหลงั เพื�อใหว้งกบไมยึ้ดแน่นกบัเอ็น และคานทบัหลงั ค.ส.ล. โดยจะตอ้งมีการคํ7า 
หรือยึดตรงึวงกบไมใ้หดี้ดว้ยวิธีที�เหมาะสมตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพื�อปอ้งกันวงกบไมค้ด
โก่ง ยกเวน้คานทบัหลงัใตว้งกบหนา้ต่าง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุ
งาน ใหเ้ทก่อนติดตั7งวงกบได ้ โดยฝังพกุไมไ้วข้ณะเททกุระยะไม่เกิน 500 มม. แลว้ติดตั7งดว้ยวิธีที�
เหมาะสม โดยวงกบไม่เสียหาย 
สว่นของวงกบไมท้ี�ติดกบัผนงัฉาบปนู จะตอ้งเซาะรอ่งผนงัปนูฉาบโดยรอบวงกบกวา้ง 5 มม. ลกึ 3 มม. 
ทั7งภายนอก และภายใน แลว้อดุดว้ยวสัดยุาแนว ชนิดทาสีทบัไดต้ามที�ระบใุนหมวด 07 92 00 วสัดยุา
แนว 

36.2 บานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ ์
36.2.1 ก่อนการติดตั7ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจดคูวามถกูตอ้งของวงกบเสียก่อน ถา้เกิดการคดโก่งของวง

กบ หรือการชาํรุดอื�นๆ ซึ�งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประต-ูหนา้ต่างภายหลงั ผูร้บัจา้งตอ้งทาํ
การแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย โดยไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน จึงทาํการติดตั7งบาน
ประต-ูหนา้ต่างได ้

36.2.2 การติดตั7งบาน อาจตอ้งมีการตดัแต่งบา้งเล็กนอ้ยเพื�อใหพ้อดีกบัวงกบ เพื�อความสะดวกในการ
ปิดเปิด และสอดคลอ้งกบัการทาํงานของช่างสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7ง และปรบับานดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณดา้นละ 2 มม. 

36.2.3 การติดตั7งอปุกรณ ์เช่น บานพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม โดย
กาํหนดจดุที�จะเจาะก่อน แลว้จึงทาํการเจาะ เพื�อไม่ใหเ้กิดการผิดพลาดหลงัจากการติดตั7ง
อปุกรณต่์างๆ และไดท้ดสอบการใชง้านไดดี้แลว้ ใหถ้อดอปุกรณต่์างๆ ออกใหห้มด (ยกเวน้
บานพบั) แลว้นาํเก็บลงในกลอ่งบรรจเุดิมใหเ้รียบรอ้ย เพื�อใหช้่างทาสีทาํงานไดโ้ดยสะดวก และ
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เมื�องานทาสีบาน และวงกบเสรจ็เรียบรอ้ย และแหง้สนิทแลว้ จึงทาํการติดตั7งอปุกรณเ์หลา่นั7น
ใหม่ และทดสอบจนใชง้านไดดี้ 

36.2.4 อปุกรณต่์างๆ ถา้ปรากฏเป็นรอยอนัเนื�องมาจากการติดตั7ง หรือจากการขนสง่ งานทาส ี เป็น
สนิม มีรอยด่าง หรืออื�นๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัท ี โดยค่าใชจ้่ายของผู้
รบัจา้ง 

36.3 การทาสี และการบาํรุงร ักษา 
วงกบไม ้ บานประตไูม ้ บานหนา้ต่างไมท้ั7งหมดทั7งภายนอก และภายใน ใหท้ายอ้มเนื 7อไมต้ามระบใุน
หวัขอ้งานทาสี นอกจากระบเุป็นอย่างอื�นในแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และเมื�อทาสีเสรจ็
แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทดลองเปิด-ปิดบานประต ู และใชง้านอปุกรณต่์างๆ จนสามารถใชง้านไดดี้ ก่อนสง่
มอบงาน 

 
 

จบหมวด งานประตูไม้ และ งานหน้าต่างไม้ 
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อ ุปกรณป์ระตู 

Door Hardware 

อ ุปกรณห์น้าต่าง 

Window Hardware 

37. ความต้องการทั&วไป 

37.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการติดตั7งอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง (Hardware) ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ
ประกอบแบบ รวมทั7งการทดสอบใหใ้ชง้านไดดี้ 

37.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างทั7งหมดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง พรอ้มรายละเอียด
ใหผู้ค้วบคมุงาน เพื�อพิจารณาอนมุติั ก่อนการสั�งซื 7อ 

37.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงระยะ ตาํแหนง่ การติดตั7งของ Hardware ทกุชนิด แสดง
ทิศทางการเปิดของประต ู รายละเอียดของกญุแจ โดยระบกุารใชง้าน (Function) เพื�อใหเ้หมาะสมกบั
ประตหูอ้งต่างๆ ตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิต และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และตอ้งจดัทาํ
รายละเอียดระบบ Master Keys ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

37.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบเป็นหลกั หรือตอ้งประสานงานกบั
ผูอ้อกแบบงานตกแต่งภายใน หากไม่ระบใุนแบบใดๆ ใหยึ้ดถือตามที�ระบไุวน้ี 7 

38. ผลิตภัณฑ ์

38.1 อปุกรณป์ระตเูหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้
38.1.1 กญุแจลกูบิด (Cylindrical Lock) 

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass] 
- ลกูบิดทาํจากสเตนเลสขึ 7นรูปชิ 7นเดียว พรอ้มจานสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 
- [หากเป็นประตทูี�เปิดออกภายนอก จะตอ้งมีแผ่นสเตนเลสเสรมิ ปอ้งกนัการเขี�ยลิ 7นกลอน

ลกูบิด หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 
38.1.2 กญุแจติดตาย (Deadbolt Lock) 

- ตอ้งเป็นชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ทาํจาก Hardened Steel Roller สามารถปอ้งกนั
การตดัดว้ยเลื�อย 

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass] 
- ครอบหุม้กญุแจ ทาํจากสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 38 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 38 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

38.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํลกูกญุแจ และไสก้ญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชั7น เป็น

หลงั หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง พรอ้มแผนผงั
แสดงการจดัทาํระบบ Master Key ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติัก่อนการติดตั7ง 

- ลกูกญุแจทั7งหมดรวมถึง Master Key ใหจ้ดัทาํชดุละ 3 ดอก 
38.1.4 บานพบั (Hinge) 

- [ประตเูหล็กบานเปิดทางเดียว ใหใ้ชบ้านพบัชนิดสวมทาํดว้ยสเตนเลส ขนาด 100x125x3 
มม. บานละ 3 ตวั หรือตามมาตรฐานของผูผ้ลิตประตเูหล็ก โดยไดร้บัการอนมุติัจากผู้
ควบคมุงาน] 

- [ประต-ูหนา้ต่างไมบ้านเปิดทางเดียว ใหใ้ชบ้านพบัทาํดว้ยสเตนเลสชนิดมีแหวนสเตนเลส 4 
แหวน ขนาด 100x75x2.5 มม. บานละ 3 ตวั สาํหรบัประต ู และบานละ 2 ตวั สาํหรบั
หนา้ต่าง (สงูไม่เกิน 1 200 มม.)] 

- [บานพบัปรบัมมุ สาํหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชบ้านปรบัมมุชนิดฝืด 4 แขน ขนาดตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน] 

- บานพบัประตเูหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้และบานพบัปรบัมมุ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] 
หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 

- ประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิชนิดฝังพื 7นของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า 

38.1.5 อปุกรณก์นักระแทก และเปิดคา้งประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
- ประตบูานเปิดทกุบานใหติ้ดตั7งที�กนักระแทกทาํดว้ยยางกนักระแทก และกรอบสเตนเลส 

ติดตั7งตามตาํแหน่งที�เหมาะสมกบับานประต ูโดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
- ประตบูานเปิดที�ตอ้งการเปิดคา้งได ้ ใหติ้ดตั7งที�กนักระแทก [ชนิดล็อกไดแ้บบกา้มป ู ทาํดว้ย 

สเตนเลสยาว 100 มม.] 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือเทียบเท่า 

38.1.6 กลอน (Bolt) 
- ประตบูานเปิดคู่ ใหใ้ช ้ [กลอนสเตนเลสขนาด 150 มม. (บน-ลา่ง) เฉพาะบานที�ไม่ติด

กญุแจ] 
- หนา้ต่างบานเปิด ใหใ้ช ้[กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และลา่ง 100 มม. บานละ 1 ชดุ] 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือเทียบเท่า 

38.1.7 มือจบั (Handle) 
- [บานที�ไม่ไดติ้ดกญุแจลกูบิด ใหติ้ดลกูบิดหลอกทั7งนอก และใน บานละ 1 ชดุ ชนิด และ

ผูผ้ลิตเดียวกนักบัลกูบิด พรอ้มกลอนบน-ลา่ง] 
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- [หนา้ต่างบานเปิด ใหติ้ดมือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. กลางบาน ผูผ้ลิตเดียวกนักบั
กลอน พรอ้มกลอนบน-ลา่ง] 

- [ประตบูานเปิดสวิง ใหติ้ดตั7งมือจบัสเตนเลสเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 19 มม. ชนิดมีแผ่นสเตน
เลส ขนาด 100x300 มม. หนา 2 มม. ทั7งสองดา้น พรอ้มดว้ยกญุแจติดตาย] 

- [บานเลื�อน และบานเฟี7ยม ใหติ้ดตั7งมือจบัสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝังในบาน ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

- [หนา้ต่างบานกระทุง้ ใหติ้ดตั7งมือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมนุล็อกของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

38.1.8 อปุกรณบ์านเลื�อน (Sliding Door Hardware) 
- สาํหรบับานเลื�อน และบานเฟี7ยม ใหใ้ชช้นิดรางแขวน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] 

หรือเทียบเท่า 
- สาํหรบับานเลื�อนขนาดใหญ่ และบานเฟี7ยม จะตอ้งมี Guide Rail ขนาดของลอ้เลื�อนตอ้ง

เหมาะสมกบันํ7าหนกัของบานเลื�อน หรือบานเฟี7ยม จะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต
อปุกรณ ์โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

38.1.9 อปุกรณบ์านเกล็ดปรบัมมุ (Adjustable Louver) 
- ใหใ้ชก้บัเกล็ดกระจกใส หรือกระจกฝา้ หนา [6] มม. ขนาด [100] มม. [ชนิดมือหมนุ] ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
38.1.10 ขอรบั-ขอสบั (Hook Set) 

- สาํหรบับานหนา้ต่างบานเปิด ใหติ้ดขอรบั-ขอสบัสเตนเลส ยาว [150] มม. ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า 

38.1.11 Door Closer 
- สาํหรบับานเปิดที�ระบใุนแบบใหติ้ดตั7ง Door Closer ใหใ้ชแ้บบ [Surface Mounted] ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
38.1.12 แถบกนัฝน และธรณีประต ู(Weather Strip and Threshold) 

- สาํหรบัประตบูานเปิดออกภายนอก ใหติ้ดตั7งแถบยางกนัฝนของ [hafele] หรือ [colt] หรือ 
[VVP] หรือเทียบเท่า และตอ้งมีธรณีประต ูเพื�อสามารถกนันํ7าฝนเขา้มาในอาคารไดอ้ย่างดี 

38.1.13 Engineer Key 
- บานประตชู่องท่อ ใหใ้ช ้ Engineer Key ชนิดสเตนเลส ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ

เทียบเท่า 
38.2 อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม 

38.2.1 ประตบูานสวิง 
- บานพบัประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิ (Door Closer) ของ [hafele] หรือ [colt] หรอื 

[VVP] หรือเทียบเท่า ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลมิูเนียมเหนือบานประตชูนิดเปิดคา้งได ้ 90 
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องศา ทั7งสองทาง ขนาดของบานพบัตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติั
จากผูค้วบคมุงาน 

- กญุแจประตสูวิง ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า [ชนิดล็อกภายนอกดว้ยกญุแจล็อกภายในดว้ยปุ่ มหมนุ] 

- มือจบัประตสูวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบใุนแบบทั7งสองดา้น บานละ 1 ชดุ ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า 

- กลอนสปรงิสาํหรบับานประตสูวิงคู่ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
ชนิดดว้ยสเตนเลสฝังในบานกรอบ ทั7งบน และลา่งขนาด 150 มม. สาํหรบับานที�ไม่ติด
กญุแจ 

- ประตบูานสวิง จะตอ้งไม่ติดตั7งอยู่ในสว่นของอาคารที�ฝนรั�วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
เป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง 

38.2.2 ประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อน 
- กญุแจประตบูานเลื�อน ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ

เทียบเท่า ชนิดล็อกภายนอกดว้ยกญุแจ ล็อกภายในดว้ยปุ่ มหมนุ  
- มือจบัประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อน ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน พรอ้มล็อกภายในได ้ ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
- ลกูลอ้ประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อน ใหใ้ชล้กูลอ้ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความ

แข็งแรงเป็นพิเศษ ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
- ประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อนทกุบาน จะตอ้งมีระบบกนัไม่ใหบ้านหนา้ต่างหลดุจากรางอย่าง

ปลอดภยั และกนันํ7าฝนรั�วไดอ้ย่างดี 
38.2.3 หนา้ต่างบานกระทุง้ 

- บานพบัสาํหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชช้นิดสเตนเลสแบบเปิดคา้งได ้ ของ[hafele] หรือ 
[colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า ขนาดตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผู้
ควบคมุงาน 

- มือจบัพรอ้มล็อกสาํหรบับานกระทุง้ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า  

38.2.4 ประตบูานกระจกเปลือย (กระจกนิรภยั) 
- ใหใ้ชอ้ปุกรณช์นิดสเตนเลส ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP]  หรือเทียบเท่า โดยเสนอ

ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียดใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง 
- ประตกูระจกเปลือย จะตอ้งไม่ติดตั7งอยู่ในสว่นของอาคารที�ฝนรั�วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้ง

แกไ้ขเป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง 
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38.2.5 [อปุกรณเ์ปิดปิดประตรูะบบ Key Card] 
- ใหใ้ชข้อง [HIP] หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

39. การดาํเนินการ 

39.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชช้่างที�มีฝีมือ และมีความชาํนาญ พรอ้มเครื�องมือที�ดีในการติดตั7ง Hardware ทกุ
สว่นที�ติดตั7งแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัทั7งแนวตั7ง และแนวนอน ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกั
วิชาช่าง 

39.2 ก่อนการติดตั7งผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบตาํแหน่ง และสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการติดตั7ง Hardware 
หากพบว่ามีขอ้บกพรอ่งใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนการติดตั7ง 

39.3 งานติดตั7งอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างไม ้ ใหป้ฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่างไม ้ หวัขอ้การ
ติดตั7งบานประต-ูหนา้ต่างไม ้และอปุกรณ ์

39.4 Hardware ที�ติดตั7งแลว้ตอ้งมีความมั�นคงแข็งแรง เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมื�อเปิดบานประต-ูหนา้ต่างออกไป
จนสดุแลว้ จะตอ้งมีอปุกรณร์องรบั หรือปอ้งกนัการกระแทก ดว้ยอปุกรณท์ี�เหมาะสม มิใหเ้กิดความ
เสียหายกบัประต-ูหนา้ต่างหรือผนงั และสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

39.5 ตะปเูกลียว ทกุตวัที�ขนัติดกบัเหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้จะตอ้งมีขนาด และความยาวที�เหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาช่างที�ดี การยึดทกุจดุตอ้งมั�นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอ้ย ตะปเูกลียวใหใ้ชแ้บบหวัฝังเรียบ
ทั7งหมด 

39.6 [ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีกญุแจชั�วคราวที�ใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง (Construction Keying) โดยใหเ้ปลี�ยนกญุแจ
ชั�วคราวเป็นกญุแจจรงิ ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย] 

39.7 การทาํความสะอาด 
ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาด Hardware ทั7งหมด และทกุสว่นของอาคารที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดตั7ง 
Hardware พรอ้มการตรวจสอบ Hardware ทั7งหมดไม่ใหมี้รอยขดูขีด หรือมีตาํหนิใดๆ และมีความมั�นคง
แข็งแรง ใชง้านไดดี้ ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
 

จบหมวด อ ุปกรณป์ระตู และ อ ุปกรณห์น้าต่าง 
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กระจก 

Glazing 

40. ความต้องการทั&วไป 

40.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานกระจก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

40.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างกระจก และวสัดทุี�ใชใ้นการติดตั7งงานกระจก พรอ้มรายละเอียดการติดตั7ง 
และ Shop Drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติัก่อนการติดตั7ง 

40.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจก ในการติดตั7งกระจก ใชเ้ครื�องมือตดั และเจาะ
กระจกที�ดี ถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่าง และจะตอ้งแต่งลบมมุขอบกระจกใหเ้รียบรอ้ย ไม่ใหมี้คมก่อนนาํไป
ติดตั7ง 

40.4 งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต
กระจก โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

40.5 ความหนาของกระจก หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชค้วามหนาของกระจกดงันี 7 
40.5.1 สาํหรบัหนา้ต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
40.5.2 สาํหรบัประต ูขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
40.5.3 สาํหรบักระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
40.5.4 สาํหรบัประตกูระจกเปลือย ใหใ้ชก้ระจกเทมเปอร ์(Tempered Glass) หนา 12 มม. 
40.5.5 สาํหรบักระจกประต ูหรือหนา้ต่างที�มีการเจียขอบ ใชก้ระจกหนา 8 มม. 
40.5.6 สาํหรบักระจกภายนอกอาคารสงู หรือกระจกอาคารที�ตอ้งรบัแรงลมสงู ใหผู้ติ้ดตั7งคาํนวณหาค่า

ความหนากระจกสามารถรบัแรงลมตามที�กฎหมายควบคมุอาคารกาํหนดไว ้ และสง่รายการ
คาํนวณใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนดาํเนินการ กระจกสาํหรบัอาคารสงูตอ้ง
ใชก้ระจกลามิเนท (Laminated Glass) ความหนาของกระจก และฟิลม์ PVB ไม่นอ้ยกว่า 
3+0.76+3 มม. 

40.5.7 สาํหรบักระจกติดตาย ที�มีขนาดเกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนาไม่นอ้ยกว่า 8 มม. 

41. ผลิตภัณฑ ์

41.1 [ใหใ้ชก้ระจกที�ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบเุป็นพิเศษในแบบ] 
41.2 กระจกที�ใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี ผิวเรียบสมํ�าเสมอตลอดทั7งแผ่น ปราศจากริ 7วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือ

ฝา้มวั 
41.3 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสีตดัแสง (Tinted Glass), กระจกฝา้ ใหใ้ชข้อง [AGC] หรือ [TGSG] 

หรือ [in the glazz] หรือ [VJ Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ  
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41.4 กระจกเงา (Mirror) ใหใ้ชก้ระจกเงาใส หนา 6 มม. ของ [AGC] หรือ [TGSG] หรือ [in the glazz] หรือ 
[VJ Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ 

41.5 กระจกสะทอ้นแสง (Reflective Glass) ใหใ้ชร้ะบบ Pyrolytic หรือ Hard Coat ของ [AGC] หรือ 
[TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดง
คณุสมบติัต่างๆ เพื�อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก่์อนการดาํเนินการ 

41.6 กระจกนิรภยัเทมเปอร ์ [และกระจกลามิเนท] (Tempered [and Laminated Glass]) ใหใ้ชข้อง [AGC] 
หรือ [TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ 

41.7 กระจกเสรมิลวด (Wired Glass) ใหใ้ช ้ [ชนิดผิวเรียบ [ใส] [สีชา] ] หนา [6] มม. ของ[AGC] หรือ 
[TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ 

41.8 วสัดยุาแนวกระจกใหใ้ชป้ระเภทซิลิโคน [Architectural Grade] สีของซิลิโคนใหใ้ช ้ [สีดาํ] หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

42. การดาํเนินการ 

42.1 การตดั การเจาะ การติดตั7งกระจก จะตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจกอย่างเครง่ครดั 
42.2 การติดตั7งผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นบรษัิทที�มีประสบการณ ์และความชาํนาญในการ

ติดตั7งผนงักระจกขนาดใหญ่มาแลว้หลายโครงการ และมีผลงานการติดตั7งที�มีคณุภาพ มีหนงัสือรบัรอง
ผลงานดงักลา่วที�แลว้เสรจ็ภายใน [5] ปี โดยนาํมาเสนอต่อผูค้วบคมุงาน พรอ้มการขออนมุติัวสัด ุ และ 
Shop Drawing ก่อนการติดตั7งผนงักระจกขนาดใหญ่ 

42.3 ขอบกระจกทั7งหมดจะตอ้งมีการขดัแต่งลบมมุเรียบ โดยไม่มีสว่นแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอนัตราย 
และเป็นเหตใุหเ้กิดแรงกดรวมกนัที�จดุนั7น ทาํใหก้ระจกมีรอยรา้ว หรือแตกไดใ้นภายหลงั 

42.4 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใชว้สัดยุาแนวตอ้งทาํความสะอาดใหป้ราศจากความชื 7น ไขมนั 
ฝุ่ นละออง และอื�นๆ หา้มติดตั7งกระจกในขณะที�งานทาสีสว่นนั7นยงัไม่แหง้ หลงัจากยาแนวกระจกเสรจ็
แลว้ จะตอ้งตกแต่ง และทาํความสะอาดวสัดยุาแนวสว่นที�เกิน หรือเปรอะเปื7อนใหเ้รียบรอ้ย ก่อนที�วสัดุ
ยาแนวนั7นจะแข็งตวั 

42.5 การทาํความสะอาด 

42.5.1 การลา้ง หรือทาํความสะอาดกระจก ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชน้ ํ7ายาที�ผูผ้ลิตวสัดอุดุยาแนว และกระจก
แนะนาํไวเ้ท่านั7น หา้มมิใหใ้ชน้ ํ7ายาใดๆ ที�อาจจะทาํใหว้สัดอุดุยาแนวเสื�อมคณุภาพ และผิว
กระจกเสียหาย 

42.5.2 กระจกทั7งหมดที�ติดตั7งแลว้เสรจ็ จะตอ้งทาํความสะอาดทั7งสองดา้น ใหเ้รียบรอ้ย แลว้ปิดบาน
ประต-ูหนา้ต่างกระจกทั7งหมด เพื�อปอ้งกนัฝุ่ นละออง หรือฝนสาด และตอ้งปอ้งกนักระจกไม่ให้
มีรอยขีดข่วน แตกรา้ว จนกว่าจะสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
จบหมวด กระจก 
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งานบานเกล็ด 

Louvers 

43. ขอบเขตของงาน 

43.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานบานเกล็ด ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

43.2 งานบานเกล็ด ใหร้วมถึงงานบานเกล็ดวงกบไม ้ และเกล็ดกระจก งานบานเกล็ดอะลมิูเนียมทั�วไป งาน
บานเกล็ดอะลมิูเนียมสาํเรจ็รูป งานบานเกล็ดประตเูหล็ก-ไม ้ และงานบานเกล็ดของพดัลมดดูอากาศ 
หรือระบายอากาศ 

43.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบตาํแหน่งของการติดตั7งงานบานเกล็ด พรอ้มจดัทาํ Shop Drawing ให้
ถกูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรม และตามความตอ้งการระบายอากาศของหอ้งเครื�องต่างๆ ของระบบ
สขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศ ซึ�งตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

43.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํงานมุง้ลวดหลงับานเกล็ดต่างๆ เพื�อปอ้งกนัแมลง ตามความเหมาะสม และตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชมุ้ง้ลวด [ไนลอน สีดาํ] กรอบอะลมิูเนียมสี [NA] 
ตามมาตรฐานทั�วไป แบบถอดลา้งได ้

43.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํงานปอ้งกนัฝนสาดเขา้ภายในตวัอาคารทางบานเกล็ดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ เช่น กนัสาด ค.ส.ล. กนัสาดอะลมิูเนียม ครอบอะลมิูเนียม เป็นตน้ 

44. ผลิตภัณฑ ์

44.1 บานเกล็ดวงกบไม ้และเกล็ดกระจก ชนิดติดตาย หรือปรบัมมุได ้หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ช ้[วงกบไมแ้ดง 
ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิ 7ว] ช่องกวา้งไม่เกิน 800 มม. และสงูไม่เกิน 1200 มม. เกล็ดกระจกใส หรือ
ฝา้ หนา [6] มม. กวา้ง [100] มม. สาํหรบับานเกล็ดติดตาย ระยะห่างไม่เกิน 50 มม. เอียง 60 องศา] 

44.2 บานเกล็ดอะลมิูเนียมทั�วไป หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชอ้ะลมิูเนยีมสีตามระบใุนแบบ วงกบขนาด [50x100 
มม.] [2x4 นิ 7ว] หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. [ช่องกวา้งไม่เกิน 800 มม. เกล็ดอะลมิูเนียมตวั Z ขนาด 100 
มม. ชนิดกนัฝนสาดเขา้ไดดี้ หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. ระยะหา่งระหว่างเกล็ดไม่เกิน 50 มม.] 

44.3 บานเกล็ดอะลมิูเนียมสาํเรจ็รูป ตามระบใุนแบบ  

45. การติดตั�ง 

ใหป้ฏิบติัตามที�ระบใุนงานประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม และประต-ูหนา้ต่างไมใ้นสว่นที�เกี�ยวขอ้ง สาํหรบับาน
เกล็ดอะลมิูเนียมสาํเรจ็รูปใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการ
ติดตั7ง 

 

จบหมวด งานบานเกล็ด 
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งานฉาบปูน 

Cement Plastering 

46. ความต้องการทั&วไป 

46.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการก่อสรา้งงานฉาบปนู ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

46.2 งานฉาบปนู ใหห้มายถึงสว่นของอาคารที�เป็นผนงัก่ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรอืทกุสว่นของ 
ค.ส.ล. ที�มองเห็นดว้ยตาจากภายนอก ใหต้กแต่งดว้ยปนูฉาบใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม ยกเวน้ผนงัก่ออิฐโชว์
แนว คอนกรีตเปลือย ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

46.3 งานฉาบปนูผนงัก่ออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะตอ้งฉาบใหส้งูกว่าระดบัฝา้เพดานที�ระบไุวใ้นแบบไม่นอ้ยกว่า 
[200] มม. โดยไดแ้นวระดบัที�เรียบรอ้ยสวยงาม ผนงัก่ออิฐสว่นที�อยู่ในฝา้เพดาน และไม่ไดฉ้าบ จะตอ้ง
แต่งแนวปนูก่อใหเ้รียบรอ้ย 

46.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดวสัด ุสว่นผสม วิธีการ และขั7นตอนของงานฉาบปนูต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

46.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่าง (Mock up) เพื�อเป็นตวัอย่างมาตรฐานของงานฉาบปนู ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุติัก่อน 

47. ผลิตภัณฑ ์

47.1 ปนูฉาบ 
47.1.1 ปนูฉาบผนงัก่ออิฐ ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดละเอียด ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ 

[ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
47.1.2 ปนูฉาบผิวคอนกรีต ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ [ตราเสือ] หรือ [ตรา

อินทรี] หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
47.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบใหเ้ป็นผนงัปนูฉาบสีขาว ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดละเอียดขาว 

ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทร]ี หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเทา่ 
47.1.4 ปนูฉาบแต่งผิวบาง หากระบใุนแบบใหแ้ต่งผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝา้เพดาน, เสา, คาน ใหใ้ชป้นู

ฉาบสาํเรจ็รูปชนิดแต่งผิวบาง หนา 1 - 3 มม. ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราLANKO] หรือ [ตราที
พีไอ] หรือเทียบเท่า 

47.1.5 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ใหใ้ชป้นูฉาบสาํหรบัคอนกรีตมวลเบา ดรูายละเอียดในหมวด 
ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา 

47.2 นํ7าที�ใชผ้สมปนูฉาบ ตอ้งเป็นนํ7าสะอาด ปราศจากนํ7ามนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที�
น ํ7าบรเิวณก่อสรา้งมีคณุสมบติัไม่ดีพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานํ7าจากที�อื�นมาใช ้ การใชน้ ํ7าผสมปนูฉาบ 
ตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 
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47.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมนํ7ายากนัซมึ ใหใ้ชน้ ํ7ายากนัซมึ ของ [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
47.4 นํ7ายาประสานประเภทอะครลิกิ ผสมปนูทรายเพื�อการประสานปนูฉาบเก่า และใหม่ ใชส้าํหรบัการ

ซ่อมแซมผนงัปนูฉาบที�แตกลอ่น ใหใ้ชข้อง [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
47.5 วสัดยุาแนวเซาะรอ่งปนูฉาบ หรือซ่อมรอยรา้วของผนงัปนูฉาบที�ไม่แตกลอ่น ใหใ้ชช้นิดทาสีทบัไดข้อง 

[SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
47.6 เซี 7ยม หรือรอ่ง PVC สาํเรจ็รูป ใหใ้ช ้ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่

ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดงคณุสมบติัต่างๆ เพื�อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก่์อนการดาํเนินการ 
47.7 ตะแกรงลวด ใหใ้ชต้ะแกรงลวดตาข่ายตาสี�เหลี�ยมจตัรุสั [ชบุกลัวาไนซ]์ ขนาดช่อง ¾ นิ 7ว 

48. การดาํเนินการ 

48.1 การเตร ียมผิว 
ผิวที�จะฉาบปนูตอ้งเสรจ็แลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง นํ7ามนั เศษ ปนู หรือ
สิ�งใดๆ ที�จะทาํใหแ้รงยึดเหนี�ยวระหว่างผิวที�จะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึ�งเรียบเกินไป 
เนื�องจากไมแ้บบเรียบตอ้งทาํใหข้รุขระดว้ยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื�นๆ ที�ไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนูตอ้งตรวจดแูนวดิ�ง และฉากของผิวที�จะฉาบปนูใหไ้ดแ้นว ก่อนจดัทาํการจบั
เฟี7ยม และติดปุ่ มระดบัใหท้ั�วผนงั ห่างกนัไม่เกิน 2.00 ม. แลว้ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มม. 
ตอ้งเสรมิดว้ยตะแกรงลวดยึดติดกบัผิวที�จะฉาบปนูดว้ยตะปคูอนกรีตขนาดเล็ก แลว้แต่งใหไ้ดแ้นวดิ�ง 
และฉากดว้ยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขผนงันั7นใหไ้ดแ้นวก่อนที�จะฉาบปนู 
ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

48.2 การฉาบปูน 
48.2.1 การฉาบปนู ใหฉ้าบ 2 ชั7น ชั7นแรกหนาประมาณ 8 มม. ชั7นที�สองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบ

แต่ละครั7งหา้มเติมนํ7าซํ7าในสว่นผสมเดียวกนั และตอ้งฉาบใหห้มดภายใน 45 นาที หลงัการผสม
ปนูฉาบ 

48.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชั7นใหป้ฏิบติั ดงันี 7 
- ฉาบชั7นแรก (ฉาบรองพื 7น) 

ก่อนการฉาบปนูตอ้งฉีดนํ7าใหผ้วิที�จะฉาบปนูมีความชื 7นสมํ�าเสมอ เพื�อผนงันั7นจะไดไ้ม่แย่ง
นํ7าจากปนูฉาบ แลว้จึงฉาบปนูชั7นแรก การฉาบตอ้งกดใหแ้น่นเพื�อใหเ้กิดแรงยึดเหนี�ยว
ระหว่างผิวที�ฉาบปนูกบัปนูฉาบมากที�สดุ ทาํผิวของปนูฉาบชั7นแรกทาํใหห้ยาบ และขรุขระ 
โดยการใชแ้ปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว่างที�ปนูฉาบยงัไม่แข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเริ�ม
แข็งตวัใหบ้่มโดยการฉีดนํ7าใหช้ื 7นอยู่ตลอดเวลา 3 วนั แลว้ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั 
ก่อนที�จะลงมือฉาบชั7นที�สอง 

- ฉาบชั7นที�สอง (ฉาบตกแต่ง) 
ก่อนฉาบตอ้งทาํความสะอาด และฉีดนํ7าใหผ้ิวของปนูฉาบชั7นแรกใหมี้ความชื 7นสมํ�าเสมอ 
แลว้จึงฉาบปนูชั7นที�สองเหมือนชั7นแรก และเมื�อฉาบปนูชั7นที� 2 เสรจ็แลว้ ใหใ้ชฟ้องนํ7าชบุนํ7า
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กวาดผิวที�หมาดใหผ้ิวปนูฉาบเรียบ และสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชั7นที�สองเริ�มแข็งตวั ใหบ้่ม
ดว้ยการฉีดนํ7าเป็นฝอยเป็นระยะๆ วนัละประมาณ 4 - 5 ครั7ง เพื�อรกัษาความชื 7นของผนงัปนู
ฉาบไวต้ลอดเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 วนั และเพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว 

48.2.3 ขณะทาํการฉาบปนู ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีการปอ้งกนัแดด ลม ซึ�งจะทาํใหน้ ํ7าที�ผิวปนูฉาบระเหยเรว็
เกินไป 

48.2.4 การฉาบปนูหนาเกิน 25 มม. จะตอ้งแบ่งการฉาบชั7นแรก หรอืการฉาบรองพื 7นเป็น 2 ครั7ง โดย
เสรมิดว้ยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื 7นครั7งที� 2 

48.2.5 การจบัเหลี�ยม เสา คาน จะตอ้งไดแ้นวดิ�ง แนวฉาก และไดเ้หลี�ยมมมุที�สวยงาม หรือการเซาะ
รอ่งผนงัปนูฉาบตามแบบ หรือเพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ขนาดกวา้งไม่
เกิน 4.00 x 4.00 ม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ใหใ้ชเ้ซี 7ยม หรือรอ่ง PVC. สาํเรจ็รูป 
โดยใชป้นูเค็มรองพื 7นไวช้ั7นหนึ�งก่อน อตัราสว่นปนูทราย 1:2 

48.2.6 การฉาบปนูบรเิวณดงัต่อไปนี 7 จะตอ้งติดตั7งตะแกรงลวด กวา้งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. เพื�อช่วยใน
การยึดผิวปนูฉาบ และปอ้งกนัการแตกรา้ว 
- แนวที�ผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสรา้ง เช่น เสา คาน 
- ทกุมมุของวงกบประต ูและหนา้ต่าง 
- แนวท่อที�มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออิฐ (ไม่รวมปนูฉาบ) 

48.2.7 การฉาบปนูสาํหรบัผนงัก่ออิฐบกุระเบื 7อง หรือบหุิน ใหท้าํการฉาบเพียงชั7นเดียวหนาไม่ตํ�ากว่า 8 
มม. แลว้แต่งผิวใหไ้ดร้ะดบั หรือตามคาํแนะนาํของผูติ้ดตั7งกระเบื 7อง หรือหนิ โดยไดร้บัการ
อนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

48.2.8 ผิวของปนูฉาบทั7งสองชั7น เมื�อฉาบเสรจ็แลว้จะตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 15 มม. และตอ้งได้
ผิวที�เรียบสวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไม่เรียบโดยสมํ�าเสมอ หรือเป็นคลื�น หรือเป็นเม็ด
หยาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสกดัออกแลว้ฉาบใหม่ ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน โดยเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้ง 

48.2.9 การฉาบปนูทบัแนวรอ่งผนงัก่ออิฐที�สงูชนทอ้งพื 7น หรือคานเหล็กทั7งภายนอกและภายใน ใหฉ้าบ
ทบัโฟม โดยเวน้รอ่งใตพ้ื 7น หรือคานเหล็กประมาณ 10 มม. แต่งรอ่งปนูฉาบใหส้วยงาม อดุดว้ย
วสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

48.3 การบาํรุงร ักษา 
48.3.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแต่ละชั7น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบ่มผิวปนูฉาบใหมี้ความชื 7นอยู่

ตลอดเวลา ดว้ยการฉีดนํ7าพ่นเป็นละอองใหท้ั�วทั7งผนงั และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหผ้นงัปนูฉาบถกู
แสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงัโดยตรง การบ่มผิวนี 7ใหผู้ร้บัจา้งถือเป็นสิ�งสาํคญัที�จะตอ้งให้
การดแูลเป็นพิเศษ 
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48.3.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งที�เกี�ยวขอ้งใหส้ะอาด
เรียบรอ้ย ปราศจากคราบนํ7าปนู หรือรอยเปรอะเปื7อนต่างๆ และจะตอ้งดแูลไม่ใหส้กปรก หรือ
เสียหาย จนกว่าจะทาํการตกแต่ง หรือทาสีผนงัในขั7นต่อไป 

48.4 การซ ่อมแซม 
48.4.1 ผิวปนูฉาบจะตอ้งติดแน่นตลอดผนงั ผิวสว่นใดที�เคาะแลว้มีเสียงผิดปกติ หรือดงัโปรง่ หรือมี

รอยแตกรา้ว จะตอ้งทาํการซ่อมแซม โดยสกดัออกทั7งบรเิวณที�ดงัโปรง่หรือแตกลอ่น ทาํความ
สะอาดรดนํ7าใหชุ้่ม แลว้จึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมนํ7ายาประสาน (Bonding Agent) ประเภท
อะครีลิก โดยเมื�อซ่อมแลว้ผิวของปนูฉาบใหม่กบัปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนื 7อเดียวกนั 

48.4.2 ในกรณีที�เกิดรอยแตกรา้วที�ผิวปนูฉาบแต่ไม่แตกลอ่น ใหต้ดัรอ่งใหล้กึโดยใชไ้ฟเบอร ์ แลว้ฉีดอดุ
ดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

48.4.3 ในกรณีที�มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตโครงสรา้งที�เป็นรูพรุน หรือมีการแตกรา้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ทาํการซ่อมแซมสว่นของโครงสรา้งนั7นดว้ยวสัด ุ และวิธีการที�ไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทั7งหมด 
ก่อนที�จะทาํการฉาบปนู หรือตกแต่งผิวโครงสรา้งสว่นนั7น 

 
 

จบหมวด งานฉาบปูน 
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งานยิปซัมบอรด์ 

Gypsum Board 

49. ความต้องการทั&วไป 

49.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานยิปซมับอรด์ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

49.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียด และขั7นตอนการติดตั7ง งานยิปซมับอรด์ เช่น แผ่นยิปซมั 
โครงครา่วผนงั และฝา้เพดาน พรอ้มอปุกรณต่์างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

49.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 
49.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของผนงั หรือฝา้เพดาน แสดงแนวโครงครา่วระยะ และตาํแหน่ง

สวิตช ์ปลั�ก ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลิง และอื�นๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 
49.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั และโครงสรา้งของอาคาร 
49.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
49.3.4 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น การติดตั7งท่อรอ้ยสายไฟ ท่อนํ7าทิ 7งของระบบปรบั

อากาศ สวิตช ์ปลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

50. ผลิตภัณฑ ์

50.1 แผ่นยิปซมัหนา [9] [12] [15] มม. ชนิดธรรมดา, ทนชื 7น, กนัความรอ้น, หรือทนไฟ ตามระบใุนแบบ 
ขนาด 1 200x2 400 มม. แบบขอบลาดสาํหรบัผนงั หรือฝา้ฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ 
[ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

50.2 แผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม. แบบขอบเรียบ] [600x1 200 มม. ความ
หนา 12 มม. [แบบขอบเรียบ] [แบบขอบบงัใบ] ] ตามระบใุนแบบ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] 
หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

50.3 โครงครา่วผนงัเหล็กชบุสงักะส ีขนาดไม่เล็กกว่า [30x70] มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.50] 
มม. ระยะห่างของโครงครา่วตั7งทกุ [400] มม. ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

50.4 โครงครา่วฝา้เพดานฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสี ขนาดไม่เล็กกว่า [14x37] มม. ความหนา
ของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.50] มม. ระยะห่างของโครงครา่วหลกั (วางตั7ง) ทกุ [1 000] มม. โครงครา่ว
รอง (วางนอน) ทกุ 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทกุระยะ 1 000x1 200 มม. พรอ้มสปรงิปรบั
ระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสื 7อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเทา่ 

50.5 โครงครา่วฝา้เพดานทีบาร ์ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสีเคลือบส ี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.30] มม. 
พบัขึ 7นรูป 2 ชั7น โครงครา่วหลกัสงูไม่นอ้ยกว่า 38 มม. ระยะหา่งทกุ R UR� มม. โครงครา่วซอยสงูไม่นอ้ย
กว่า 28 มม. ระยะห่างทกุ <�V มม. หรือ R UR� มม. ลวดแขวนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 
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มม. ทกุระยะ 1 210x1 210 มม. พรอ้มสปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสื 7อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] 
หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรอืเทียบเท่า 

50.6 คิ 7วเขา้มมุต่างๆ สาํหรบัผนงัและฝา้เพดานยิปซมั ใหใ้ชคิ้ 7วสาํเรจ็รูป ของ [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ 
[TOA] หรือเทียบเท่า 

51. การดาํเนินการ 

51.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และประสานงานกบัผูติ้ดตั7งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ 
และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผนงั และงานฝา้เพดานยิปซมับอรด์ เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ
ประต ู โครงเหล็กในฝา้สาํหรบัยึดลวดแขวนโครงครา่วฝา้เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรบั
อากาศ เป็นตน้ เพื�อใหง้านยิปซมับอรด์แข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

51.2 ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝา้เพดาน หรือผนงั สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ
อาคาร หรือซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ย ตามที�กาํหนดใน
แบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

51.3 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

51.4 การติดตั�งโครงคร ่าวผนังฉาบเร ียบ และแผ่นยิปซ ัม 
51.4.1 กาํหนดแนวผนงัที�จะติดตั7ง พรอ้มตีแนวเสน้ของผนงัไวท้ี�พื 7น และทอ้งพื 7นอาคาร หรือหากเป็น

ผนงัลอย (ไม่ติดทอ้งพื 7น) อาจจะตอ้งเสรมิโครงเหล็กแนวนอนตวับน และตวัตั7ง ตามความ
เห็นชอบของผูค้วบคมุงาน หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ วางโครงครา่วตวัยตูามแนว
ผนงัที�ไดตี้เสน้ไว ้ ยึดติดกบัพื 7นอาคาร และทอ้งพื 7นชั7นถดัไปดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ทกุระยะ 600 มม. (กรณีพื 7นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครง
เหล็ก ใหใ้ชว้สัดยึุดที�เหมาะสม) 

51.4.2 ตดัโครงครา่วตวัซีตามความสงูของผนงัที�จะกั7น โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยใูหไ้ดฉ้ากกบัพื 7น 
ทกุระยะห่าง S��, 400 หรือ <�� มม. ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคมุงาน ทาํการยึดติดระหว่างโครงครา่วตวัซี และโครงครา่วตวัยทูี�บรเิวณปลายโครงครา่ว
ดว้ยสกรูยิงโครงครา่ว หรือคีมยํ7าเหล็ก ดา้นละ 1 จดุ กรณีมีการต่อแผ่นยิปซมัในแนวตั7งที�สงู
กว่า 2 400 มม. ใหเ้สรมิเหล็กตวัยไูวเ้พื�อรบัหวัแผ่นยิปซมัที�จะติดตั7งต่อไป 

51.4.3 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [12] [15] มม. ขึ 7นติดตั7งกบัโครงครา่ว โดยจะติดในแนวตั7ง 
และยกขอบแผ่นสงูจากพื 7นอาคารอย่างนอ้ย 10 มม. เพื�อป้องกนันํ7า หรือความชื 7นจากพื 7นเขา้สู่
แผ่นยิปซมั ยึดกบัโครงครา่วเหล็กดว้ยสกรูยิปซมัขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. 
ที�แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที�แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 10-15 
มม. ใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมัประมาณ R-R.V มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษแผ่นยิปซมัลง
ไป) การติดตั7งควรใชเ้ครื�องยิงสกรู 

51.4.4 ติดตั7งคิ 7วเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื�อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
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51.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ 7วเขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบ
เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจาํนวน S ขั7นตอน โดยทิ 7งระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขั7นตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาส ีหรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 

51.4.6 กรณีออกแบบผนงัเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการกั7นเสียง หรือกนัไฟเพิ�มเติม ใหป้รกึษาผูผ้ลิต หรือ
ดาํเนินการตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

51.5 การติดตั�งโครงคร ่าวฝ้าฉาบเร ียบรอยต่อ และแผ่นยิปซ ัม 
51.5.1 ยึดฉากรมิฝา้ฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบใหม้ั�นคงแข็งแรง ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีต ใหไ้ด้

ระดบัที�ตอ้งการตามที�ระบใุนแบบก่อสรา้ง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพื 7นอาคารชั7นถดัไปที�
ระยะ 1 000x1 200 มม. (ระยะห่างของโครงครา่วหลกัเท่ากับ 1 000 มม., ระยะห่างระหว่างชดุ
แขวนเท่ากบั 1 200 มม.) ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แนวโครง
ครา่วหลกัชดุแรกห่างจากผนงั 150 มม. 

51.5.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิถึงทอ้งพื 7นชั7นถดัไป เพื�อตดัลวด 4 มม. และประกอบชดุหิ 7วโครง 
โดยใชส้ปรงิปรบัระดบั และงอปลายดา้นหนึ�งของลวด 4 มม. เป็นขอไว ้(หรืออาจใชฉ้ากรมิแทน 
ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝา้เพดาน และใตท้อ้งพื 7นนอ้ยกว่า 200 มม.) 

51.5.3 นาํชดุแขวนที�ประกอบไวขึ้ 7นแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที�ติดตั7งไวท้ั7งหมด ใหแ้นวชดุแขวนไดดิ้�ง 
51.5.4 นาํโครงครา่วหลกัขึ 7นวางลงในขอของชดุหิ 7วโครงจนเต็มพื 7นที�ติดตั7ง จะไดโ้ครงครา่วหลกัทกุ

ระยะห่าง 1 000 มม. 
51.5.5 นาํโครงครา่วซอยขึ 7นยึดติดกบัโครงครา่วหลกั โดยใชต้วัล็อกโครง ติดตั7งโครงครา่วซอยทกุระยะ 

400 มม. 
51.5.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทั7งหมดอย่างละเอียดที�สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตาม

แบบกาํหนด ก่อนยกแผน่ยิปซมัขึ 7นติดตั7ง 
51.5.7 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [9] มม. ขึ 7นติดตั7งกบัโครงครา่วซอย ใหด้า้นยาว (2 400 มม.) 

ตั7งฉากกบัแนวโครงครา่วซอย ยึดโดยใชส้กรูยิปซมัขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 
300 มม. ที�แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที�แนวขอบแผน่ ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 
10-15 มม. และใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมั ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษ
แผ่นยิปซมัลงไป) การติดตั7งควรใชเ้ครื�องยิงสกรู 

51.5.8 ติดตั7งคิ 7วเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื�อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
51.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ 7วเขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบ

เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจาํนวน 3 ขั7นตอน โดยทิ 7งระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขั7นตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาส ีหรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 
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51.6 การติดตั�งโครงคร ่าวฝ้าทบีาร ์และแผ่นยิปซ ัม 
51.6.1 ยึดฉากรมิทีบาร ์ กบัผนงัโดยรอบใหไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการ ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีตใหไ้ด้

ระดบัที�ตอ้งการตามแบบกาํหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพื 7นอาคารชั7นถดัไปที�ระยะ     
1 210x1 210 มม. ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. 

51.6.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิทีบาร ์ ถึงทอ้งพื 7นชั7นถดัไป เพื�อตดัลวดแขวนท่อนบนขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. และประกอบชดุแขวนโดยใชส้ปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูป
ผีเสื 7อ และลวดแขวนท่อนลา่งขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. ประกอบกนั 

51.6.3 นาํชดุแขวนที�ประกอบไวขึ้ 7นแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที�เตรียมไวท้ั7งหมด ใหแ้นวชดุแขวนไดดิ้�ง 
51.6.4 นาํโครงครา่วหลกัขึ 7นเกี�ยวกบัชดุแขวนที�เตรียมไว ้ โดยใชล้วดคลอ้งเกี�ยวเขา้ในรูบนสนัของโครง

ครา่วหลกัพนัเกลียวอย่างนอ้ยสองรอบใหแ้นน่ ติดตั7งโครงหลกัจนเต็มพื 7นที�ติดตั7ง ใหไ้ดโ้ครง
ครา่วหลกัทกุระยะห่าง 1 210 มม. ใหข้นาน หรือตั7งฉากกบัผนงัหอ้ง 

51.6.5 นาํโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. มาติดตั7งเขา้ในช่องเจาะของโครงครา่วหลกัทกุระยะ 
605 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วหลกั ไดร้ะยะสนัโครงครา่ว 605x1 210 มม. สาํหรบั
วางแผ่นทีบารข์นาด 600x1 200 มม. หากตอ้งการระยะสนัโครงครา่ว 605x605 มม. สาํหรบั
วางแผ่นทีบาร ์ขนาด 600x600 มม. ใหเ้พิ�มโครงครา่วซอยสั7นขนาด 605 มม. ติดตั7งเขา้ในช่อง
เจาะกึ�งกลางของโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วซอยยาว 

51.6.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทั7งหมดอย่างละเอียดที�สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตาม
แบบกาํหนด ก่อนวางแผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม.]       
[600x1 200 มม.] ความหนา 12 มม. ที�ทาสี หรือตกแต่งเรียบรอ้ยแลว้ 

51.6.7 ระยะสนัโครงครา่ว และขนาดของแผ่นทีบาร ์ ในขอ้ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซมั หากใชร้ะบบเมตรกิ หรอืระบบฟตุ ใหใ้ชร้ะยะ และขนาด ดงัต่อไปนี 7 

ระบบ 
ระยะสนัโครงครา่วทีบาร ์

(มม.) 
ขนาดแผ่นทีบาร ์

(มม.) 

เมตรกิ 
600 x 600 

600 x 1 200 
595 x 595 

595 x 1 195 

ฟตุ 
610 x 610 

610 x 1 220 
605 x 605 

605 x 1 215 

51.7 การบาํรุงร ักษา 
งานยิปซมับอรด์ฉาบเรียบที�ติดตั7งเสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�เรียบรอ้ยสวยงาม งานฝา้
เพดานทีบาร ์ จะตอ้งไดแ้นวของทีบาร ์ ที�ตรง ไม่คดเคี 7ยว ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�เรียบรอ้ยสวยงาม 
งานทาสีใหป้ฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นหมวด งานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านยิปซมับอรด์สกปรก 
หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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งานกระเบื�อง 

Tiling 

52. ความต้องการทั&วไป 

52.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานกระเบื 7อง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

52.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื 7อง, เสน้ขอบคิ 7ว, วสัดยุาแนว พรอ้ม
รายละเอียด และขั7นตอนในการติดตั7งงานกระเบื 7องแต่ละชนิด เช่น กระเบื 7องปพูื 7น กระเบื 7องผนงัภายใน
และภายนอก เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

52.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

52.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของการปกูระเบื 7องทั7งหมด ระบรุุน่ ขนาด ของกระเบื 7องแต่ละชนิด 
52.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเสน้รอยต่อ 

หรือเสน้ขอบคิ 7ว และเศษของกระเบื 7องทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียง และทิศทางการไหล
ของนํ7าของพื 7นแต่ละสว่น 

52.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั7งท่อนํ7าสาํหรบัจ่ายเครื�องสขุภณัฑท์ี�ผนงั 
ช่องระบายนํ7าทิ 7งที�พื 7น ตาํแหนง่ที�ติดตั7งสวิตช ์ปลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

53. ผลิตภัณฑ ์

53.1 วสัดทุี�นาํมาใชต้อ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากรอยรา้ว หรือตาํหนิใดๆ ไม่บิดงอ 
ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ใหใ้ชช้ั7นคณุภาพที� 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี�ยม บรรจใุนกลอ่งเรียบรอ้ย โดยมี
ใบสง่ของ และใบรบัรองคณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิต ที�สามารถตรวจสอบได ้และจะตอ้งเก็บรกัษาไวอ้ย่าง
ดีในที�ไม่มีความชื 7น 

53.2 กระเบื 7องเซรามิก หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชผ้ิวกนัลื�นสาํหรบัปพูื 7น และผิวมนัสาํหรบับผุนงั หรือตามระบใุน
แบบ 

53.3 กระเบื 7องดินเผาชนิดเคลือบ และไม่เคลือบสี ตามระบใุนแบบ 

53.4 กระเบื 7องโมเสก ตามระบใุนแบบ  

53.5 หินสงัเคราะห ์หรือหนิเทียมผิวขดัมนัสาํหรบัปพูื 7น ตามระบใุนแบบ 

53.6 กระเบื 7องเซรามิกต่างประเทศสาํหรบัปพูื 7นหอ้งนํ7าผิวกนัลื�น ตามระบใุนแบบ 
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53.7 ปนูทรายปรบัระดบัพื 7น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

53.8 วสัดติุดตั7งกระเบื 7อง ใหใ้ชก้าวซีเมนต ์[ชนิดยืดหยุ่นตวัไดดี้] ของ [เวเบอร]์ หรือ [จระเข]้ หรอื [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

53.9 วสัดนุ ํ7ายาเคลือบใสปอ้งกนัการซมึของนํ7าใชก้บักระเบื 7องดินเผาไม่เคลือบสีชนิดดา้น ใหใ้ชข้อง [TOA] 
หรือ [นิปปอนเพนต]์ หรือ [จระเข]้ หรือเทียบเท่า 

53.10 วสัดยุาแนวกระเบื 7อง ใหใ้ช ้[ชนิดปอ้งกนัราดาํ] ของ [จระเข]้ หรือ [เวเบอร]์ หรือเทียบเท่า 

53.11 Wax เคลือบผิวกระเบื 7อง ใหใ้ชข้อง [จระเข]้ หรือ [SCG] หรือ [3M] หรือเทียบเท่า 

53.12 วสัดอืุ�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

54. การดาํเนินการ 

54.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํระบบกนัซมึพื 7น หรือผนงัที�ระบใุหท้าํระบบกนัซมึ ก่อนการเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบั 
หรือฉาบปนูรองพื 7นผนงั แลว้จงึทาํการติดตั7งกระเบื 7อง เช่น ระบบกนัซมึพื 7นหอ้งนํ7า หรือพื 7นชั7นลา่งที�ติด
กบัพื 7นดิน เป็นตน้ 

54.2 การเตร ียมผิว 

54.2.1 ทาํความสะอาดพื 7นผิวที�จะป ู หรือบกุระเบื 7องใหป้ราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรือ
สิ�งสกปรกอื�นใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ7า 

54.2.2 สาํหรบัพื 7นที�จะปกูระเบื 7อง จะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียงลาดตาม
ตอ้งการสาํหรบัผนงัจะตอ้งฉาบปนูรองพื 7นใหไ้ดดิ้�ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ตามที�ระบไุวใ้นหมวดงาน
ฉาบปนู โดยใชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดหยาบ เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื 7น หรือผิวผนงัที�เรียบ และแข็งแรงก่อน
การป ูหรือบกุระเบื 7อง 

54.2.3 หลงัจากเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบั หรือฉาบปนูรองพื 7นผนงัแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 
วนั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการปกูระเบื 7องพื 7น หรือบกุระเบื 7องผนงัได ้

54.2.4 การเตรียมแผ่นกระเบื 7อง จะตอ้งแกะกลอ่งออกมา ทาํการเฉลี�ยสีของกระเบื 7องใหส้มํ�าเสมอทั�ว
กนั และเพียงพอกบัพื 7นที�ที�จะปหูรือบกุระเบื 7อง แลว้จึงนาํกระเบื 7องไปแช่นํ7าก่อนนาํมาใช ้ หรือ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

54.2.5 กระเบื 7องดินเผาที�ไม่เคลือบผิว ก่อนการป ู หรือบจุะตอ้งเคลือบผิวดว้ยนํ7ายาเคลือบใส เพื�อ
ปอ้งกนัการซมึของนํ7าปนู และสียาแนว โดยเคลือบใหท้ั�วผิวหนา้ และขอบโดยรอบรวม 5 ดา้น 
อย่างนอ้ย 2 เที�ยว 
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54.3 การปู หร ือบุกระเบื�อง 

54.3.1 ทาํการวางแนวกระเบื 7อง กาํหนดจาํนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 
แนวกระเบื 7องทั�วไป หากไม่ระบใุนแบบใหห้่างกนั 2 มม. หรอืชิดกนั ตามชนิดของกระเบื 7อง หรือ
ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

54.3.2 เศษของแผ่นกระเบื 7องจะตอ้งเหลือเท่ากนัทั7ง 2 ดา้น แนวรอยต่อจะตอ้งตรงกนัทกุดา้นทั7งพื 7น
และผนงั หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั การเขา้มมุกระเบื 7องหากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ช้
วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ�งความหนาของแผ่นกระเบื 7องประกบเขา้มมุ รอยต่อรอบสขุภณัฑ ์หรือ
อปุกรณห์อ้งนํ7าต่างๆ จะตอ้งตดัใหเ้รียบรอ้ยสวยงามดว้ยเครื�องมือตดัที�คมเป็นพิเศษ 

54.3.3 ทาํความสะอาดพื 7นผิว แลว้พรมนํ7าใหเ้ปียกโดยทั�ว ใชก้าวซีเมนตใ์นการยึดกระเบื 7อง ดว้ยการ
โบกใหท้ั�วพื 7น หรือผนงั แลว้จึงป ู หรือบกุระเบื 7อง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกาวซีเมนต ์
โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

54.3.4 ติดตั7ง และกดแผ่นกระเบื 7องตามแนวที�วางไวใ้หแ้น่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที�กาํหนดของกาว
ซีเมนตท์ี�ใช ้ในกรณีที�เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะตอ้งรื 7อออก และทาํการติดตั7งใหม่ 

54.3.5 ไม่อนญุาตใหบ้กุระเบื 7องทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
54.3.6 หลงัจากป ู หรือบกุระเบื 7องแลว้เสรจ็ ทิ 7งใหก้ระเบื 7องไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 

48 ชั�วโมง แลว้จึงยาแนวรอยต่อดว้ยวสัดยุาแนว โดยใชส้ีที�ใกลเ้คียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื 7อง 
หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

54.3.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากกระเบื 7องดว้ยฟองนํ7าชบุนํ7าหมาดๆ ก่อนที�วสัดยุาแนวจะแหง้ 
ใหร้อ่ง และผิวของกระเบื 7องสะอาด ปลอ่ยทิ 7งไวป้ระมาณ 2 ชั�วโมง จึงทาํความสะอาดดว้ยผา้
สะอาดชบุนํ7าหมาดๆ ทิ 7งใหว้สัดยุาแนวแหง้สนิท 

54.4 การบาํรุงร ักษา และทาํความสะอาด 

54.4.1 งานกระเบื 7องทั7งหมดที�เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดดิ้�ง ไดส้ีที�เรียบสมํ�าเสมอทั�วทั7ง
บรเิวณ ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ที�เกิดขึ 7น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข โดยค่าใชจ้่ายของผู้
รบัจา้ง 

54.4.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแหง้ดีแลว้ประมาณ 24 ชั�วโมง ใหท้าํความสะอาดอีกครั7งดว้ยนํ7า และเช็ด
ใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด แลว้เคลือบผิวดว้ย Wax อย่างนอ้ย 1 ครั7ง 

54.4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านกระเบื 7อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

จบหมวด งานกระเบื�อง 
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งานฝ้าระแนงไม้ 

Linear Wood Ceilings 

55. ความต้องการทั&วไป 

55.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานฝา้ระแนงไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

55.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไม ้ และโครงครา่วที�ใชใ้นการติดตั7งฝา้ระแนงไม ้ พรอ้มอปุกรณต่์างๆ ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

55.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

55.3.1 แบบแปลนฝา้ระแนงไม ้ แสดงแนวโครงครา่ว และแนวฝา้ระแนงไมต้ามระบใุนแบบ หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

55.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั การชนชายคา และชนโครงสรา้งของ
อาคาร 

55.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ย แขวน กบัโครงสรา้งอาคาร หรอืโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 

55.3.4 แบบขยายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น เช่น การติดตั7งดวงโคม ท่อระบายนํ7าฝน คิ 7ว หรือบวัฝา้
ระแนงไม,้ ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

55.4 ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝา้ระแนงไม ้สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร หรือ
ซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ยตามที�กาํหนดในแบบ หรือ
ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

55.5 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ยตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

56. ผลิตภัณฑ ์

56.1 ไมท้ี�นาํมาใช ้ตอ้งเป็นไมท้ี�ไดม้าตรฐานตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรมทกุประการ 
ปราศจากรอยแตกรา้ว, คดงอ หรือตาํหนิใด 
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56.2 ฝา้ระแนงไม ้ใหใ้ช ้[ไมแ้ดง ขนาด [25x100 มม.] [1x4 นิ 7ว] หรือตามระบใุนแบบ ตีเวน้รอ่ง 4 มม. ไสเรียบ
ทั7ง 4 ดา้น ลบมมุเล็กนอ้ย ทาสียอ้มเนื 7อไม ้ และรกัษาเนื 7อไมช้นิดภายนอก หรือตามตวัอย่างที�ไดร้บั
อนมุติั] 

56.3 ฝา้ระแนงไมเ้ทียม หรือไมส้งัเคราะห ์ หรือไมป้ระดิษฐ ์ ใหใ้ช ้ [ขนาด ตามระบใุนแบบ ตีเวน้รอ่ง [4] มม. 

ใหใ้ชข้อง [conwood] หรือ [smart board] หรือ [SHERA] หรือเทียบเท่า ทาสีอะครลิิก] 

56.4 มุง้ลวดกนัแมลง ใหใ้ชมุ้ง้ลวดไนลอนสีดาํ ติดตั7งบนโครงครา่วฝา้เพดานก่อนติดตั7งระแนงไมเ้พื�อกนัแมลง 

56.5 โครงครา่วฝา้ระแนงไม ้ ใหใ้ชโ้ครงครา่วไมย้างอดันํ7ายา ขนาด [37.5x75 มม.] [1 1/2x3 นิ 7ว] ระยะ 
600x600 มม. ยึดกบัโครงสรา้งของอาคาร หรือโครงหลงัคาดว้ยไมย้างอดันํ7ายาขนาด [37.5x75 มม.]  
[1 1/2x3 นิ 7ว] ทกุระยะ 1 200x1 200 มม. [ผูร้บัจา้งอาจเสนอโครงครา่วเหล็กอาบสงักะสีแทนได ้โดยใช้
โครงครา่วพรอ้มอปุกรณแ์ขวนของฝา้เพดานยิบซั�มบอรด์ฉาบเรียบ โดยตอ้งเสรมิโครงเหล็กเพิ�มเติม
สาํหรบัการยึดอปุกรณแ์ขวน ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพื�อความมั�นคงแข็งแรงของฝา้ระแนง
ไม]้ 

56.6 คิ 7ว หรือบวัฝา้ระแนงไม ้ ใหใ้ชไ้มช้นิด และขนาดเดียวกนักบัระแนงไม ้ ลบมมุเล็กนอ้ย ปิดทบัแนวที�ฝา้
ระแนงไมช้นผนงั และชายคาหรือโครงสรา้งของอาคารตลอดแนว ตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 

57. การดาํเนินการ 

57.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งโครงครา่วไม ้ และฝา้ระแนงไมใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�ระบไุวใ้นหมวดงานไม้
สาํหรบังานสถาปัตยกรรมทกุประการ 

57.2 เมื�อติดตั7งโครงครา่วไมร้ะยะ 600x600 มม. ไดร้ะดบั และแข็งแรงแลว้ ใหท้าํการติดตั7งมุง้ลวดไนลอน 
แลว้ตีระแนงไมท้บัเวน้รอ่ง [4] มม. หากไม่ระบใุนแบบ ใหติ้ดตั7งระแนงไมด้ว้ยตะปซู่อนหวั โดยมีแนวเวน้
รอ่งตั7งฉากกบัตวัอาคาร [ตรงมมุชายคาใหป้ลายชนกนั 45 องศา] 

57.3 ติดตั7งบวัฝา้ระแนงไมปิ้ดทบัแนวที�ฝา้ระแนงไมช้นกบัผนงั และชายคา หรือโครงสรา้งของอาคารตลอด
แนวใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม 

57.4 อดุหวัตะปดูว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้ ตามระบใุนหมวดงานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรม ขดัแต่ง
ระแนงไม ้และบวัฝา้ระแนงไมใ้หเ้รียบ และสวยงามดว้ยกระดาษทราย แลว้จึงทาํการทาสีต่อไป  

57.5 การบาํรุงร ักษา 

งานฝา้ระแนงไมท้ี�ติดตั7งเสรจ็แลว้ จะตอ้งมั�นคงแข็งแรง ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�สวยงาม หากไม่ระบุ
ในแบบใหท้าสีฝา้ระแนงไม ้ และบวัฝา้ระแนงไมด้ว้ยสียอ้ม และรกัษาเนื 7อไมช้นิดภายนอก โดยใชโ้ทน
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ของสีเนื 7อไมต้ามธรรมชาติเป็นหลกั หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ สาํหรบัฝา้ระแนงไมเ้ทียมใหท้า
ดว้ยสีประเภทอะครลิิก ตามระบใุนหมวดงานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านฝา้ระแนงไมส้กปรก 
หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานฝ้าระแนงไม้ 
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งานพ ื�นปูหนิ 

Stone Flooring 

งานผนังบุหนิ 

Stone Facing 

58. ความต้องการทั&วไป 

58.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ และอปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานพื 7นปหูิน และผนงับหุนิ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มมี
วสัดปุอ้งกนัความเสียหาย 

58.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างหินตามชนิด สี และลายที�กาํหนด ขนาดเท่ากบัวสัดทุี�จะใชจ้รงิไม่นอ้ยกว่า 
2 ตวัอย่าง ใหผู้อ้อกแบบอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ ตวัอย่างดงักลา่วใหร้วมถึงตวัอย่างการติดตั7ง และอปุกรณ์
ประกอบที�จาํเป็น เช่น ขอยึดแผ่นหินบผุนงั ขอบคิ 7ว การเขา้มมุ การบาก เป็นตน้ 

58.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

58.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของงานพื 7นปหูิน หรืองานผนงับหุิน ลาย หรือรอยต่อของแผ่นหิน 
และเศษของแผ่นหินทกุสว่น ระบสุีของหินแต่ละสีแต่ละชนิดใหช้ดัเจน 

58.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ Flashing แนวบรรจบของวสัดใุกลเ้คียง, ตาํแหน่ง 
และการยึดอปุกรณป์ระกอบในการติดตั7ง 

58.3.3 แบบขยายอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั7งอปุกรณง์านระบบที�เกี�ยวขอ้ง ช่องซ่อม
บาํรุง การระบายนํ7า เป็นตน้ 

59. ผลิตภัณฑ ์

59.1 วสัดทุี�นาํมาใชต้อ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต และคดัพิเศษ ปราศจากรอยรา้ว หรือตาํหนิใดๆ 
ไม่บิดงอ ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น 

59.2 หินแกรนิตขนาด [100x100x20] มม. สาํหรบัปพูื 7นภายนอก ใหใ้ชห้นิในประเทศ [เป่าไฟ กนัลื�น] 

59.3 หินแกรนิต [สีดาํ] ขนาด [300x600x20] มม. สาํหรบัปพูื 7น และขนาด [300x600x18] มม. สาํหรบับผุนงั 
ใหใ้ช ้[หนิดาํจีน หรือเทียบเท่า] 

59.4 หินทรายธรรมชาติขนาด [300x600x25] มม. สาํหรบัปพูื 7น ใหใ้ช ้ [ชนิดผิวหนา้เรียบจาก สระบรุ ี หรือ 
ตาก หรือเทียบเท่า เลือกสีได]้  
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59.5 หินสงัเคราะห ์หรือหนิเทียมตามระบใุนแบบ 

59.6 ปนูทรายเทพื 7นปรบัระดบั ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูปของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] 
หรือเทียบเท่า 

59.7 วสัดติุดตั7งหิน ใหใ้ช ้ [กาวซีเมนตช์นิดยืดหยุ่นตวัไดดี้] ของ [เวเบอร]์ หรือ [จระเข]้ หรือ [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

59.8 วสัดนุ ํ7ายาเคลือบใสปอ้งกนัความชื 7น และกนัซมึ ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ [นิปปอนเพนต]์ หรือ [จระเข]้ 
หรือเทียบเท่า 

59.9 วสัดยุาแนวรอยต่อทั�วไป ใหใ้ช ้[ชนิดปอ้งกนัราดาํ] ของ [จระเข]้ หรือ [เวเบอร]์ หรือเทียบเท่า 

59.10 วสัดยุาแนวรอ่งเพื�อการขยายตวัของหิน ใหใ้ช ้ [ซิลิโคนชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (Non-staining)] ของ 
[SIKA] หรือ [TOA] หรือ [จระเข]้ หรือเทียบเท่า 

59.11 Wax เคลือบผิวหิน ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ [จระเข]้ หรือ [เบเยอร]์ หรือเทียบเท่า 

59.12 วสัดอืุ�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

60. การดาํเนินการ 

60.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการวดั และตรวจสอบสถานที�จรงิบรเิวณที�จะติดตั7งแผ่นหินก่อน เพื�อความถกูตอ้งของ
ขนาด และระยะตามความเป็นจรงิ 

60.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูค้าํนวณ ออกแบบ การใชข้อยึดต่างๆ ความหนาแผ่นหินที�ใช ้ตาํแหน่ง และจาํนวน
ขอยึดสาํหรบัยึดติดแผ่นหนิ การบากแผ่น เจาะรูแผ่น และอื�นๆ ที�จาํเป็น พรอ้มการตรวจสอบผนงัของ
อาคารใหแ้ข็งแรงพอสาํหรบัการติดตั7งผนงัหินใหม้ั�นคงแข็งแรง และปลอดภยั 

60.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระบบกนัซมึพื 7น หรือผนงัที�ระบใุหท้าํระบบกนัซมึ ก่อนการเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบั 
หรือฉาบปนูรองพื 7นผนงั แลว้จงึทาํการติดตั7งหิน เช่น ระบบกนัซมึพื 7นชั7นลา่งที�ติดกบัพื 7นดิน เป็นตน้ 

60.4 ผนงับหุนิภายใน, พื 7นปหูินภายใน และภายนอกทกุระยะไม่เกิน 4000x400� มม. จะตอ้งเวน้รอ่งอย่าง
นอ้ย 3 มม. แลว้ยาแนวดว้ยซิลโิคน เพื�อการขยายตวัของแผ่นหิน 

60.5 ผนงับหุนิภายนอกทกุแผ่น หรอืทกุระยะไม่เกิน 1000x1000 มม. จะตอ้งเวน้รอ่งอย่างนอ้ย 3 มม. แลว้ยา
แนวดว้ยซิลิโคน เพื�อการขยายตวัของแผ่นหิน 

60.6 ผนงับหุนิทั7งภายนอก และภายในที�สงูเกินกว่า 2500 มม. จะตอ้งเป็นผนงัที�แข็งแรงพอที�จะรบันํ7าหนกั 
และจะตอ้งติดตั7งแผ่นหินดว้ยวิธีใชข้อยึดสเตนเลส หรือเทียบเท่า 
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60.7 ในกรณีที�มีบวัเชิงผนงั ขอบเคานเ์ตอร ์ ขอบบนัได หรือจมกูบนัไดที�เป็นหินแกรนิต หรือหนิอ่อน ใหท้าํมมุ
มน และขดัผิวมนัที�มมุบน ความหนา หรือสนัของแผ่นที�มองเห็น เมื�อติดตั7งเสรจ็แลว้จะตอ้งไดร้บัการขดั
ผิวมนัเช่นเดียวกบัผิวหนา้แผ่นหิน 

60.8 หากไม่มีระบใุนแบบ การใชแ้ผน่หินปบูนัไดจะตอ้ง [เป็นแผ่นเดียวตลอดไรร้อยต่อ และ] ไดร้บัการขดัมมุ
มน, บากรอ่ง, หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 

60.9 การเตร ียมผิว 

60.9.1 ทาํความสะอาดพื 7นผิวที�จะปหูิน หรือบหุนิใหป้ราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนู หรอืสิ�ง
สกปรกอื�นใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ7า 

60.9.2 เทปนูทรายปรบัระดบัสาํหรบัพื 7น หรือฉาบปนูรองพื 7นสาํหรบัผนงั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียง
ลาดตามตอ้งการ ไดดิ้�ง ไดฉ้าก ไดแ้นว เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื 7น หรือผวิผนงัที�เรียบ และแข็งแรงก่อนการ
ป ูหรือบหุิน 

60.9.3 หลงัจากเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบั หรือฉาบปนูรองพื 7นผนงัแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 
วนั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการปหูนิ หรือบหุินได ้

60.9.4 การเตรียมแผ่นหิน จะตอ้งจดัเรียงแผ่นหนิที�จะใชใ้นบรเิวณใกลเ้คียงๆ เพื�อเฉลี�ยสี และลายของ
หินใหส้มํ�าเสมอกนัทั�วทั7งพื 7นที�ที�จะป ู หรือบหุิน ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบพิจารณา
อนมุติัตาํแหน่งการวางแผ่นหินแต่ละแผ่น และคดัเลือกหินแต่ละแผ่นก่อนการติดตั7ง 

60.9.5 ก่อนดาํเนินการปหูิน หรือบหุนิ จะตอ้งทานํ7ายาเคลือบใสปอ้งกนัความชื 7นที�ดา้นหลงั และ
ดา้นขา้งของแผ่นหิน รวม 5 ดา้น โดยยกเวน้ดา้นหนา้ของแผ่นหิน สาํหรบัหนา้หินที�ทาํผิวขดัมนั 
และทา ทั7ง 6 ดา้น โดยทาที�ดา้นหนา้ของแผ่นหินดว้ย สาํหรบัหนา้หินที�ทาํ ผิวดา้น พน่ทราย 
เป่าไฟ สกดัหยาบ หรือผิวอื�นใดนอกเหนือจากผิวขดัมนั โดยทาอย่างนอ้ยดา้นละ 2 เที�ยว และ
ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ก่อนนาํไปติดตั7ง  

60.10 การปูหนิ หร ือบุห ิน 

60.10.1 ทาํการวางแนวของแผ่นหิน กาํหนดจาํนวน และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 
แนวหินทั�วไปใหช้ิดกนัใหม้ากที�สดุ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

60.10.2 เศษของแผ่นหินจะตอ้งเหลือเทา่กนัทั7งสองดา้น แนวรอยต่อหินของพื 7นกบัผนงัจะตอ้งตรงกนั 
หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั การเขา้มมุหินหากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชวิ้ธีเจียขอบ 45 
องศา ประกบเขา้มมุ ใหเ้ห็นความหนาของแผ่นหินที�ประกบกนัทั7ง 2 แผ่น ดา้นละประมาณ 5 
มม. 

60.10.3 การตดัแต่งหินในแนวตรง แนวโคง้ ตอ้งตดัดว้ยเครื�องมือมาตรฐาน และคมเป็นพิเศษ การเจาะ
หินเพื�อใสอ่ปุกรณต่์าง ๆ รอยเจาะตอ้งมีขนาดตามตอ้งการ หินแกรนิตที�ตดัตอ้งไม่บิดเบี 7ยว แตก
บิ�น และตอ้งตกแต่งขอบใหเ้รียบรอ้ยก่อนนาํไปติดตั7ง 
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60.10.4 ทาํความสะอาดพื 7นผิว แลว้พรมนํ7าใหเ้ปียกโดยทั�ว ใชเ้กรียงฉาบกาวซีเมนตท์ี�ใชส้าํหรบัยึดติด
แผ่นหิน ดว้ยการโบกใหท้ั�วพื 7นที�ที�จะปหูิน หรือบหุิน แลว้ขดูใหเ้ป็นรอยทาง ใหป้ฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิตกาวซีเมนต ์โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

60.10.5 ติดตั7ง และกดแผ่นหนิตามแนวที�วางใหแ้น่นไม่เป็นโพรงภายในเวลาที�กาํหนดของกาวซีเมนตท์ี�
ใช ้ในกรณีที�เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะตอ้งรื 7อออก และทาํการติดตั7งใหม่ 

60.10.6 หลงัจากปหูิน หรือบหุนิแลว้เสรจ็ ทิ 7งใหห้ินไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 48 ชั�วโมง 
แลว้จึงยาแนวรอยต่อดว้ยวสัดยุาแนว โดยใชส้ีที�ใกลเ้คียง หรืออ่อนกว่าสีหิน หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

60.10.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากแผ่นหินดว้ยฟองนํ7าชบุนํ7าหมาดๆ ก่อนที�วสัดยุาแนวจะแหง้ ให้
รอ่ง และผิวของหินสะอาด ปลอ่ยทิ 7งไวป้ระมาณ 2 ชั�วโมง จึงทาํความสะอาดดว้ยผา้สะอาดชบุ
นํ7าหมาดๆ ทิ 7งใหว้สัดยุาแนวแหง้สนิท 

60.11 การบุหนิด้วยขอยึด 

ใหป้ฏิบติัตามวิธีการ ขั7นตอน และ Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 

60.12 การทาํความสะอาด 

60.12.1 งานพื 7นปหูิน หรือผนงับหุินที�เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดดิ้�ง ไดส้ีที�เรียบสมํ�าเสมอทั�วทั7ง
บรเิวณ และสวยงาม ไม่มีรอยขดูขีด หรือตาํหนิใดๆ 

60.12.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแหง้ดีแลว้ประมาณ 24 ชั�วโมง ใหท้าํความสะอาดอีกครั7งดว้ยนํ7า และเช็ด
ใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด แลว้เคลือบผิวดว้ย Wax อย่างนอ้ย 1 ครั7ง 

60.12.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพื 7นปหูนิ และงานผนงับหุนิ สกปรก หรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

60.13 การป้องกันแผ่นห ิน 

60.13.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บกองโดยไม่ใหมี้นํ7าหนกักดทบัลงบนแผ่นหนิ โดยการวางแผ่นหินเรียงกนัตาม
แนวตั7ง มีกระสอบ หรือหมอนไมร้องรบั และที�เก็บกองจะตอ้งไม่มีความชื 7น  

60.13.2 พื 7นที�ปหูนิแลว้เสรจ็ หา้มมีการเดินผ่าน หรือบรรทกุนํ7าหนกั หากจาํเป็นจะตอ้งมีการสญัจร 
จะตอ้งมีการปอ้งกนัผิวหินมิใหเ้ป็นรอย หรือเสียหาย ในกรณีที�ผิวหนา้หนิเกิดริ 7วรอยขดูขีด
ปรากฏใหเ้ห็น หรือแผ่นหินไม่เรียบ ไม่สมํ�าเสมอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขตามกรรมวิธีการ
ขดัผิวมนัของแผ่นหิน หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ และใหไ้ดส้ีของแผ่นหินที�สมํ�าเสมอกนัทั�วทั7งบรเิวณ 
โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานพื�นปูหนิและงานผนังบุหนิ  
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งานพ ื�นไม้ 

Wood Flooring 

61. ความต้องการทั&วไป 

61.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานพื 7นไม ้ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มมีวสัดปุอ้งกนั
ความเสียหาย 

61.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไมท้ี�จะใชท้ั7งหมด ซึ�งแสดงใหเ้หน็ลวดลาย และผิวสีของไม ้ รวมทั7งอปุกรณ์
ที�เกี�ยวขอ้ง ใหผู้อ้อกแบบพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

61.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

61.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของการปไูม,้ ลวดลายการปไูม,้ แนวรอยต่อ และเศษของแผ่นไม้
ทกุสว่น ระบขุนาด และชนิดของไมใ้หช้ดัเจน 

61.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวบรรจบของวสัดใุกลเ้คียง, ตาํแหน่ง และระยะ
ของการยึดตะป ูหรืออปุกรณป์ระกอบในการติดตั7ง 

61.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั7งอปุกรณง์านระบบที�เกี�ยวขอ้ง ช่องซ่อม
บาํรุง การระบายนํ7า เป็นตน้ 

62. ผลิตภัณฑ ์

62.1 ไมท้ี�นาํมาใชง้าน ตอ้งเป็นไมท้ี�ไดม้าตรฐานตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรมทกุ
ประการ ปราศจากรอยแตกรา้ว, คดงอ หรือตาํหนิใดๆ 

62.2 พื 7นไม ้ [สกั] เขา้ลิ 7น ใหใ้ชไ้ม ้ [สกัทองคดัพิเศษ ขนาด [25x150x1800 มม.] [1x6 นิ 7ว] ไสเรียบ 2 ดา้น 
เคลือบสีโพลียรูเิทนชนิดภายนอก พรอ้มพกุไม ้[แดง] ขนาด [25x50 มม.] [1x2 นิ 7ว] ทกุระยะ [450] มม. 
ฝังในปนูทรายปรบัระดบัขดัมนั] 

62.3 พื 7นไมป้ารเ์ก ้ใหใ้ชป้ารเ์กล้ิ 7นรอ่ง [[ไมม้ะค่า] คดัพิเศษขนาด [37.5x300x19 มม.] [3x12 นิ 7ว] เคลือบสีโพ
ลียรูเิทนชนิดภายนอก] 

62.4 พื 7นไมส้าํเรจ็รูป หรือพื 7นไมล้ามิเนต ใหใ้ชข้นาดไม่เล็กกว่า [8x190x1200] มม. รบัประกนัคณุภาพไม่นอ้ย
กว่า [10] ปี ตามระบใุนแบบ 

62.5 [พื 7นไม ้[แดง] ใหใ้ชไ้ม ้[[แดง] คดัพิเศษขนาด [37.5x150x2000 มม.] [1 1/2x6 นิ 7ว] ไสเรียบ 4 ดา้น ลบ
มมุ 2 ดา้นบนเล็กนอ้ย ตีเวน้รอ่ง [3] มม. เคลือบสียอ้ม และรกัษาเนื 7อไมช้นิดภายนอก ติดตั7งบนตงไม ้
[แดง] ขนาด [50x150 มม.] [2x6 นิ 7ว] ทกุระยะ [500] มม.] ] 
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62.6 บวัเชิงผนงั หากมิไดร้ะบใุนแบบ ใหใ้ชช้นิดเดียวกนักบัพื 7นไมข้นาด [25x100x2000 มม.] [1x4 นิ 7ว] 

62.7 ปนูทรายปรบัระดบัพื 7น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูปของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

63. การติดตั�ง 

63.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการวดั และตรวจสอบสถานที�จรงิบรเิวณที�จะติดตั7งพื 7นไมก่้อน เพื�อความถกูตอ้งของ
ขนาด และระยะตามความเป็นจรงิ 

63.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํระบบกนัซมึพื 7นที�ระบใุหท้าํระบบกนัซมึก่อนการเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบั แลว้จึง
ทาํการติดตั7งงานพื 7นไม ้เช่น พื 7นชั7นลา่งที�ติดกบัพื 7นดิน เป็นตน้ 

63.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมการระบายนํ7าใตพ้ื 7นไมก่้อนการติดตั7งงานพื 7นไมภ้ายนอก เช่น เทพื 7นปนูทรายปรบั
ระดบัขดัมนั และเอียงลาดเพื�อการระบายนํ7าไดดี้ (สาํหรบัการติดตั7งพื 7นไมบ้นพื 7น ค.ส.ล.) วางระบบ
ระบายนํ7าใตพ้ื 7นไมเ้วน้รอ่ง (สาํหรบัการติดตั7งพื 7นไมบ้นคาน ค.ส.ล.) เป็นตน้ 

63.4 การเตร ียมผิว 

63.4.1 ทาํความสะอาดพื 7นผิว ค.ส.ล. ที�จะปพูื 7นไมใ้หป้ราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรอืสิ�ง
สกปรกอื�นใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ7า 

63.4.2 สาํหรบัพื 7นไม ้ [สกั] เขา้ลิ 7น ใหก้าํหนดแนวพื 7นไมต้ามแบบ แลว้จึงติดตั7งพกุไม ้ [แดง] ขนาด 
[25x50 มม.] [1x2 นิ 7ว] (วางนอน) ทกุระยะ [450] มม. ดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุทกุระยะ [400] 
มม. ปรบัระดบัของพกุไมใ้หไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการดว้ยปนูทราย โดยลดระดบัเผื�อความหนาของพื 7น
ไมส้กั [25 มม.] [1 นิ 7ว] 

[สาํหรบัพื 7นไม ้ [แดง] ใหก้าํหนดแนวพื 7นไมต้ามแบบ แลว้จึงติดตั7งตงไม ้ [แดง] ขนาด [50x150 
มม.] [2x6 นิ 7ว] ทกุระยะ [500] มม. กบัคาน ค.ส.ล. หรอืโครงสรา้งของอาคารตาม Shop 
Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั ใหไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการ โดยลดระดบัเผื�อความหนาของพื 7นไม ้ [แดง] 
[37.5 มม.] [1 1/2 นิ 7ว] ] 

63.4.3 เทปนูทรายปรบัระดบัใหไ้ดร้ะดบัเสมอกบัหนา้พกุไม ้และปาดผิวใหเ้รียบสนิท ไม่มีคลื�น และขดั
มนัผิวหนา้ของปนูทรายปรบัระดบั 

63.4.4 หลงัจากเทปนูทรายปรบัระดบัขดัมนัเรียบแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 วนั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้
สนิท และปราศจากความชื 7นไม่นอ้ยกว่า 15 วนั แลว้จึงเริ�มปพูื 7นไม ้

63.4.5 ตรวจสอบความชื 7นของพื 7น โดยใชเ้ครื�องมือวดัความชื 7น หรือตรวจสอบโดยใชพ้ลาสติกแผ่น
บางๆ ชนิดใสคลมุบนพื 7นที�ที�จะปพูื 7นไม ้ และติดเทปที�ขอบของพลาสติกกบัพื 7นขดัมนั โดยไม่ให้
อากาศรั�วเขา้ออกได ้ แลว้ปลอ่ยทิ 7งไวไ้ม่นอ้ยกว่า 3 วนั ถา้ปรากฏว่ามีหยดนํ7าเกาะอยู่ที�ใตแ้ผ่น
พลาสติกแสดงว่าพื 7นยงัมีความชื 7น ใหร้อจนพื 7นแหง้สนทิก่อนจึงจะปพูื 7นไม ้
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63.4.6 ก่อนดาํเนินการปไูม ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเรียงแผ่นไมท้ี�จะปใูนบรเิวณใกลเ้คียง เพื�อเฉลี�ยสี และ
ลายของไมใ้หส้มํ�าเสมอกนัทั�วทั7งพื 7นที�ที�จะปไูม ้ ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบพจิารณา
อนมุติัตาํแหน่งการวางแผ่นไม ้และคดัเลือกไมก่้อนการปไูม ้

63.5 การปูไม้ 

63.5.1 ทาํการวางแนวปไูม ้ หากไม่ระบใุนแบบ ใหป้แูบบ [สลบัแนวรอยต่อครึ�งความยาวของแผ่นไม ้
(ลายอิฐ) เศษของแผ่นไมจ้ะตอ้งเหลือใหเ้ท่าๆ กนัทั7งสองดา้นของพื 7น] หรือตาม Shop Drawing 
ที�ไดร้บัอนมุติั 

63.5.2 พื 7นไม ้[สกั] เขา้ลิ 7น ใหใ้ชวิ้ธีวางพกุไมท้กุระยะ [450] มม. ปรบัใหไ้ดร้ะดบั เทปนูทรายปรบัระดบั 
ทาํผิวขดัมนัเสมอผิวพกุไม ้ ทิ 7งไวใ้หพ้ื 7นขดัมนัแหง้สนทิ แลว้จงึดาํเนินการปพูื 7นไม ้ [สกั] เขา้ลิ 7น
ยึดติดกบัพกุไมด้ว้ยตะป ูโดยซ่อนหวัตะปไูวท้ี�รางลิ 7น แนวระหว่างแผ่นทกุแผ่นจะตอ้งอดัใหส้นิท
ดว้ยแม่แรงอดัพื 7น รอยต่อของแผ่นไมจ้ะตอ้งสลบักนั และมีพกุรองรบัทกุแนวรอยต่อ บรเิวณพื 7น
ไมท้ี�ชนผนงัใหเ้วน้รอ่งไวป้ระมาณ [8] มม. 

63.5.3 พื 7นไมป้ารเ์ก ้ ใหใ้ชวิ้ธีเทปนูทรายปรบัระดบัทาํผิวขดัมนั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้สนทิ แลว้จึงดาํเนินการปู
พื 7นไมป้ารเ์กด้ว้ยกาว [โพลียรูีเทน] แนว หรือลายของพื 7นไมป้ารเ์ก ้ จะตอ้งปตูาม Shop 
Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั ทั7งนี 7การปจูะตอ้งชิดสนิทกนั และไดฉ้าก รอยต่อของไมจ้ะตอ้งเรียบ
สนิท 

63.5.4 พื 7นไมส้าํเรจ็รูป หรือพื 7นไมล้ามิเนต ใหใ้ชวิ้ธีเทปนูทรายปรบัระดบัทาํผิวขดัมนั แลว้ปดูว้ยไมอ้ดั
ยางหนา [10] มม. ชนิดใชภ้ายนอก แผ่นไมอ้ดัที�ปแูต่ละแผน่ใหเ้วน้ระหว่างแผ่นห่างประมาณ 5 
มม. โดยยึดแผ่นไมอ้ดักบัพื 7นขดัมนัดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุทกุระยะ [400x400] มม. ปรบัระดบั
ใหเ้รียบ แลว้จึงปพูื 7นไมส้าํเรจ็รูปดว้ยกาว [โพลียรูีเทน] [หรือปดูว้ยระบบลิ 7นล็อก] ตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

63.5.5 พื 7นไมป้เูวน้รอ่ง ใหใ้ชวิ้ธีวางตงไมท้กุระยะ [500] มม. ยึดติดกบัคาน ค.ส.ล. หรือโครงสรา้งของ
อาคารตามแบบ หรือยึดลอยเหนือพื 7น ค.ส.ล. ที�เทปนูทรายปรบัระดบัผิวขดัมนั และเอียงลาดไป
ยงัจดุระบายนํ7า โดยใหร้ะดบัทอ้งตงลอยเหนือพื 7นขดัมนัประมาณ [30] มม. ยึดดว้ยฉาก และ
นอตสเตนเลส หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั จึงดาํเนินการปพูื 7นไม ้ โดยยึดกบัตงไม้
ดว้ยตะปสูเตนเลสฝังซ่อนหวัดว้ยลิ�มไม ้

63.5.6 การติดตั7งบวัไมเ้ชิงผนงั ใหท้าํการฝังพกุไม ้ 2 ตวั หรือตามความเหมาะสมทกุระยะไม่เกิน 500 
มม. ใชก้าวยาง และตะปเูกลียวฝังซ่อนหวั การต่อบวัไม ้ และการเขา้มมุบวัไมใ้หใ้ชวิ้ธีเขา้มมุ
ประกบ 45 องศา หา้มใชวิ้ธีตดัชน รอยต่อของบวัไมต้อ้งเรียบสนิท สีกลมกลนืกนัตลอดแนวบวั 
ไม่เห็นรอยต่อ 

63.5.7 เมื�อติดตั7งพื 7นไม ้ [สกั], พื 7นไมป้ารเ์ก ้ เสรจ็แลว้ใหท้ิ 7งไวใ้หก้าวแหง้ โดยหา้มเหยียบยํ�าอย่างนอ้ย 
15 วนั จึงทาํการขดัผิวพื 7นไมใ้หเ้รียบเสมอกนัทั�วพื 7นที�ดว้ยเครื�องขดัหยาบ อดุแต่งรอ่งที�ไม่
เรียบรอ้ยต่างๆ แลว้ขดัดว้ยเครื�องขดัละเอียดใหไ้ดผ้ิวพื 7นไมเ้รยีบ และสวยงาม แลว้จึงทาสีต่อไป 
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63.5.8 เมื�อติดตั7งพื 7นไมเ้วน้รอ่งเสรจ็แลว้ ใหท้าํการขดัแต่งผิวพื 7นไมใ้หเ้รียบ ลบมมุรอ่งไมไ้ม่ใหมี้เสี 7ยน
คมดว้ยกระดาษทราย และอดุแต่งรอยหวัตะปดูว้ยลิ�มไม ้ หรอืตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 
ใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม แลว้จึงทาสีต่อไป 

63.6 การทาํความสะอาด 

63.6.1 พื 7นไมท้ั7งหมดเมื�อปเูสรจ็แลว้จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดส้ีที�เรียบสมํ�าเสมอทั�วทั7งบรเิวณ และ
สวยงาม ไม่มีรอยขดูขีด หรือตาํหนิใดๆ 

63.6.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดพื 7นไมท้กุแห่งหลงัจากติดตั7งเสรจ็แลว้ โดยการกวาด ดดูฝุ่ น และ
เช็ดดว้ยผา้ชบุนํ7าหมาดๆ และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้กปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

63.7 การป้องกันความเสียหาย 

63.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บกองโดยไม่ใหมี้นํ7าหนกักดทบัลงบนแผ่นไมม้ากเกินไป มีหมอนไมร้องรบั มี
อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก และที�เก็บกองจะตอ้งไม่มีความชื 7น 

63.7.2 พื 7นไมท้ี�ปเูสรจ็แลว้ หา้มมีการเดินผ่าน หรือบรรทกุนํ7าหนกั หากจาํเป็นจะตอ้งมีการสญัจร 
จะตอ้งมีการปอ้งกนัผิวไมมิ้ใหเ้ป็นรอย หรือเสียหาย โดยการปดูว้ยแผ่นพลาสติกใสที�ทนต่อแรง
ฉีกขาดไดดี้ ในกรณีที�ผิวหนา้ไมเ้กิดริ 7วรอยขดูขีดปรากฏใหเ้ห็น หรือแผน่ไมไ้ม่เรียบ ไม่สมํ�าเสมอ 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข โดยการขดัผิว หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ และทาสีใหม่ใหไ้ดส้ีที�สมํ�าเสมอ
กนัทั�วทั7งบรเิวณ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานพื�นไม้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 68 รวม 110 หนา้ 
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งานพ ื�นหนิข ัด 

Terrazzo Flooring 

64. ความต้องการทั&วไป 

64.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานพื 7นหินขดั ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

64.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผ่นตวัอย่างหินขดัขนาด [300x300] มม. แสดงสี ขนาดเม็ดหิน ลวดลาย และวสัดุ
แบ่งช่อง ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือผูอ้อกแบบคดัเลือก และอนมุติัก่อนดาํเนินการ 

64.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

64.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดัของงานหินขดัทั7งหมด ระบสุี และขนาดเม็ดหินใหช้ดัเจน 
64.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเสน้แบ่งช่อง หรือเสน้ขอบคิ 7ว แสดงอตัรา

ความลาดเอียง และทิศทางการไหลของนํ7าของพื 7นแต่ละสว่น 
64.3.3 แบบขยายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั7งอปุกรณง์านระบบที�เกี�ยวขอ้ง ช่อง

ระบายนํ7าที�พื 7น ตาํแหน่งติดตั7งสวิตชป์ลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

65. ผลิตภัณฑ ์

65.1 หิน ใหใ้ชห้นิอ่อนคดั และลา้งจนสะอาด ปราศจากสิ�งอื�นเจือปน ขนาดใกลเ้คียงกนัโดยรอ่นผ่านตะแกรง 
หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชข้นาด [3-4] มม. ชนิด ขนาด และสีของหินจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากผูอ้อกแบบ
ก่อนดาํเนินการ 

65.2 ปนูซีเมนต ์ ใหใ้ชป้นูซีเมนตข์าวสาํหรบังานหินขดัของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

65.3 สีผสม ใหใ้ชส้ีฝุ่ นอย่างดีสาํหรบัผสมกบัปนูซิเมนตข์าว ของ [SCG] หรือ [earth color] หรือเทียบเท่า การ
ผสมสีฝุ่ นกบัปนูซีเมนตข์าวตอ้งชั�ง หรือตวงทกุครั7ง 

65.4 เสน้แบ่งพื 7นหนิขดั หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชเ้สน้แบ่ง [PVC ขนาด 6x1U มม. ของ [SCG] หรือ [APACE] 
หรือเทียบเท่า ขนาดช่องไม่เกิน 2000x2000 มม.] 

65.5 ปนูทรายปรบัระดบัพื 7น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

65.6 ผูติ้ดตั7งงานหินขดัใหใ้ช ้[SCG] หรือเทียบเท่า 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 69 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 69 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

66. การดาํเนินการ 

66.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการปอ้งกนั และระมดัระวงัมิใหผ้นงั หรือสว่นของอาคารอื�นๆ เปรอะเปื7อน และ
ปอ้งกนัไม่ใหท้่อนํ7า หรือทางระบายนํ7าต่างๆ อดุตนัเสียหาย 

66.2 การเตร ียมผิว 

66.2.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบ และแกไ้ขพื 7นผิวที�บกพรอ่ง ชาํรุดเสียหาย ใหเ้ป็นที�เรียบรอ้ย
ก่อนดาํเนินการทาํงานพื 7นหินขดั 

66.2.2 ทาํความสะอาดพื 7นผิวที�จะทาํผิวหินขดัใหส้ะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย 
หรือสิ�งสกปรกอื�นใด และลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ7า 

66.2.3 สาํหรบัพื 7นที�จะทาํหินขดั ตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียงลาดตาม
ตอ้งการ โดยใชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดหยาบ เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื 7นที�เรียบ และแข็งแรง เหลือความ
หนาสาํหรบัทาํผิวหินขดัประมาณ 15 มม. 

66.2.4 หลงัจากเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบัแลว้ 24 ชั�วโมง ทาํการบ่มเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 28 วนั ทิ 7งไว้
ใหแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการทาํผิวหินขดัได ้

66.3 การทาํผิวหนิข ัด 

66.3.1 จดัวางแนวเสน้แบ่งพื 7นหินขดั [PVC] ตามที�ไดร้บัอนมุติั แบ่งเป็นช่องๆ ตาม Shop Drawing ที�
ไดร้บัอนมุติั ยึดเสน้แบ่งใหติ้ดแน่น ไดแ้นวตรง และไดร้ะดบั 

66.3.2 ก่อนฉาบผิว หรือเทผิว ผูร้บัจา้งจะตอ้งรดนํ7าทั�วบรเิวณใหชุ้่ม แลว้สลดั หรือเทดว้ยนํ7าปนูซีเมนต์
ขน้ เป็นตวัประสานก่อน จึงฉาบ หรือเทผิว 

66.3.3 ผสมหิน, ปนูซีเมนตข์าว กบันํ7าสะอาดใหข้น้พอเหมาะกบัการใชง้าน ฉาบ หรือเทลงในพื 7นที�แลว้
ตบใหแ้น่น แต่งใหไ้ดร้ะดบัเสมอเสน้แบ่งช่อง แลว้ทิ 7งไวใ้หผ้ิวปนูแหง้อย่างนอ้ย U� ชั�วโมง จึงทาํ
การบ่มผิวหนา้พื 7นที�จะทาํผิวหนิขดั ทิ 7งไวอ้ย่างนอ้ย � วนั ตอ้งมั�นใจว่าผิวหนา้มีความแข็งแรง
เพียงพอที�เม็ดหินจะไม่หลดุออกขณะทาํการขดั 

66.3.4 ทาํการขดัผิวหนา้ดว้ยเครื�องโดยช่างที�มีฝีมือ และความชาํนาญ ในสว่นที�เป็นมมุตามซอก 
อนญุาตใหข้ดัดว้ยมือได ้เม็ดหินตอ้งแน่นสมํ�าเสมอกนั ไดร้ะดบัตลอดผิวหนา้ 

66.4 การบาํรุงร ักษา และทาํความสะอาด 

66.4.1 ผิวหินขดัทั7งหมด เมื�อทาํเสรจ็แลว้จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดดิ้�ง เรียบสมํ�าเสมอ ในกรณีที�เกิดมี
รอยด่าง แตกรา้ว หรือเม็ดหินกระจายตวัไม่สมํ�าเสมอกนั หรือความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข โดยทบุออกแลว้ทาํใหใ้หม่ทั7งช่อง และใหไ้ดส้ีที�สมํ�าเสมอทั�วทั7งบรเิวณ 
โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 
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66.4.2 หลงัจากทาํผิวหินขดัแลว้เสรจ็ ทิ 7งใหผ้ิวหินขดัแหง้โดยไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลา
อย่างนอ้ย 2 วนั แลว้ลา้งทาํความสะอาดอีกครั7งดว้ยนํ7า และเช็ดใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด จากนั7น
เคลือบผิวดว้ย Wax ใหท้ั�วอย่างนอ้ย 1 ครั7ง 

66.4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพื 7นหนิขดัสกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานพื�นห ินข ัด 
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งานพ ื�นหนิล้าง/ กรวดล้าง 

Washed Aggregate Flooring 

งานผนังหนิล้าง/ กรวดล้าง 

Aggregate Wall Coatings 

67. ความต้องการทั&วไป 

67.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งงานหินลา้ง/ กรวดลา้ง ผนงั และพื 7น ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบ
แบบ 

67.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผ่นตวัอย่างหินลา้ง/ กรวดลา้งขนาด [300x300] มม. แสดงส ี ขนาดเม็ดหิน และ
กรวด ลวดลาย และวสัดแุบง่ช่อง ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบคดัเลือก และอนมุติัก่อน
ดาํเนินการ 

67.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

67.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดัของงานหินลา้ง/ กรวดลา้งทั7งหมด ระบสุี และขนาดเม็ดหิน หรือ
กรวดใหช้ดัเจน 

67.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเสน้แบ่งช่อง หรือเสน้ขอบคิ 7ว แสดงอตัรา
ความลาดเอียง และทิศทางการไหลของนํ7าของพื 7นแต่ละสว่น 

67.3.3 แบบขยายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั7งอปุกรณง์านระบบที�เกี�ยวขอ้ง ช่อง
ระบายนํ7าที�พื 7น ตาํแหน่งติดตั7งสวิตชป์ลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

68. ผลิตภัณฑ ์

68.1 หิน ใหใ้ชห้นิอ่อนคดั และลา้งจนสะอาด ปราศจากสิ�งอื�นเจือปน ขนาดใกลเ้คียงกนัโดยรอ่นผ่านตะแกรง 
หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชข้นาด [3-4] มม. ชนิด ขนาด และสีของหินจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากผูอ้อกแบบ
ก่อนดาํเนินการ 

68.2 กรวด ใหใ้ช ้[กรวดทะเล คดัเม็ดกลม] และลา้งจนสะอาด ปราศจากสิ�งอื�นเจือปน ขนาดใกลเ้คียงกนัโดย
ผ่านตะแกรงรอ่น หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชข้นาด [2-3] มม. ชนิด ขนาด และส ี จะตอ้งไดร้บัอนมุติัจาก
ผูอ้อกแบบก่อนดาํเนินการ 

68.3 ปนูซีเมนต ์
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68.3.1 ใหใ้ชป้นูซีเมนตข์าวสาํหรบังานหินลา้งของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

68.3.2 ใหใ้ชป้นูซีเมนตท์ั�วไปสีเทาสาํหรบังานกรวดลา้ง ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทพีีไอ] 
หรือเทียบเท่า 

68.4 สีผสม ใหใ้ชส้ฝีุ่ นอย่างดีสาํหรบัผสมกบัปนูซิเมนต ์ ของ [จระเข]้ หรือ [IQ] หรือ [earth color] หรือ
เทียบเท่า การผสมสฝีุ่ นกบัปนูซีเมนตต์อ้งชั�ง หรือตวงทกุครั7ง 

68.5 การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ [ใหใ้ชไ้มส้กัขนาด 5x10 มม. สาํหรบัการเซาะรอ่ง หรือใช ้ PVC ขนาด 
6x10 มม. สาํหรบัการฝังเสน้แบ่งช่อง ของ [APACE] หรือ [บี.พี. แชร ์ เฮา้ส]์ หรือ [KAIZEN] หรือ
เทียบเท่า ขนาดช่องไม่เกิน 2 000x2 000 มม.] 

68.6 ปนูทรายปรบัระดบัพื 7น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

68.7 ผูด้าํเนินการงานหินลา้ง เสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติั 

69. การดาํเนินการ 

69.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการปอ้งกนั และระมดัระวงัมิใหผ้นงั หรือสว่นของอาคารอื�นๆ เปรอะเปื7อน และ
ปอ้งกนัไม่ใหท้่อนํ7า หรือทางระบายนํ7าต่างๆ อดุตนัเสียหาย 

69.2 การเตร ียมผิว 

69.2.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบ และแกไ้ขพื 7นผิวที�บกพรอ่ง ชาํรุดเสียหาย ใหเ้ป็นที�เรียบรอ้ย
ก่อนดาํเนินการงานผิวหินลา้ง/ กรวดลา้ง 

69.2.2 ทาํความสะอาดพื 7นผิวที�จะทาํผิวหินลา้ง/ กรวดลา้งใหส้ะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษ
ปนูทราย หรือสิ�งสกปรกอื�นใด และลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ7า 

69.2.3 สาํหรบัพื 7นที�จะทาํหินลา้ง/ กรวดลา้ง จะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียง
ลาดตามตอ้งการ สาํหรบัผนงัจะตอ้งฉาบปนูรองพื 7น ใหไ้ดดิ้�ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ตามที�ระบไุวใ้น
หมวดงานฉาบปนู โดยใชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดหยาบ เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื 7นหรือผิวผนงัที�เรียบ และ
แข็งแรง เหลือความหนาสาํหรบัทาํผิวหินลา้ง/ กรวดลา้งประมาณ 15 มม. 

69.2.4 หลงัจากเทพื 7นปนูทรายปรบัระดบั หรือฉาบปนูรองพื 7นผนงัแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 
วนั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการทาํผิวหินลา้ง/ กรวดลา้งได ้

69.3 การทาํผิวหนิล้าง/ กรวดล้าง 
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69.3.1 จดัวางแนวเสน้แบ่งขนาดช่องดว้ยไม ้ หรือ PVC ตามที�ไดร้บัอนมุติั แบ่งเป็นช่องๆ ตาม Shop 
Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั ยึดเสน้แบ่งดว้ยปนูทราย ใหไ้ดแ้นวตรง และไดร้ะดบั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้อย่าง
นอ้ย 24 ชั�วโมง 

69.3.2 ก่อนฉาบผิว หรือเทผิว ผูร้บัจา้งจะตอ้งรดนํ7าทั�วบรเิวณใหชุ้่ม แลว้สลดั หรือเทดว้ยนํ7าปนูซีเมนต์
ขน้ เป็นตวัประสานก่อน จึงฉาบ หรือเทผิว 

69.3.3 ผสมหิน หรือกรวด อตัราสว่น ปนูซีเมนต ์1 สว่น หิน หรือกรวด 3 สว่น ผสมกบันํ7าสะอาดใหข้น้
พอเหมาะกบัการใชง้าน ฉาบ หรือเทลงในพื 7นที�แลว้ตบใหแ้น่น แต่งใหไ้ดร้ะดบัเสมอเสน้แบ่ง
ช่อง แลว้ทิ 7งไวใ้หผ้ิวปนูเริ�มหมาดประมาณ 30 นาที จึงทาํการลา้งผิวโดยใชแ้ปรงจุ่มนํ7าสะอาด 
ค่อยๆ กวาด หรือลา้งผิวหนา้ใหท้ั�วหลายครั7ง จนเห็นเม็ดหิน หรือเม็ดกรวดชดัเจน ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ 
1 วนั 

69.3.4 ใชก้รดเกลือผสมนํ7าสะอาด 1:20 ใชแ้ปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดใหท้ั�วผิวหนา้หลายครั7ง จนคราบปนู
ออกหมด เห็นเม็ดหิน หรือกรวดชดัเจน และสวยงาม 

69.3.5 การทาํใหท้าํทีละช่องพอเหมาะกบัเวลา และช่างฝีมือ เม็ดหิน หรือเม็ดกรวดตอ้งแน่นสมํ�าเสมอ
กนั ไดดิ้�ง หรือไดร้ะดบัตลอดผวิหนา้ 

69.4 การบาํรุงร ักษา และทาํความสะอาด 

69.4.1 ผิวหินลา้ง/ กรวดลา้งทั7งหมด เมื�อทาํเสรจ็แลว้จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดดิ้�ง เรียบสมํ�าเสมอ ใน
กรณีที�เกิดมีรอยด่าง แตกรา้ว หรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตวัไม่สมํ�าเสมอกนั หรือความไม่
เรียบรอ้ยใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข โดยทบุออกแลว้ทาํใหใ้หม่ทั7งช่อง และใหไ้ดส้ีที�
สมํ�าเสมอทั�วทั7งบรเิวณ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง  

69.4.2 หลงัจากทาํผิวหินลา้ง/ กรวดลา้งแลว้เสรจ็ ทิ 7งใหผ้ิวหนิลา้ง/ กรวดลา้งแหง้โดยไม่ถกู
กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 วนั แลว้ลา้งทาํความสะอาดอีกครั7งดว้ยนํ7า และเช็ด
ใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด จากนั7นเคลือบผิวดว้ย Wax ใหท้ั�วอย่างนอ้ย 1 ครั7ง 

69.4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านหินลา้ง/ กรวดลา้งของผนงั และพื 7น สกปรก หรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานพื�นห ินล้าง/ กรวดล้าง และงานผนังหนิล้าง/ กรวดล้าง 
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งานพรม 

Carpeting 

70. ความต้องการทั&วไป 

70.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีสาํหรบังานพรม ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

70.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างพรมตามชนิด สี และลาย [2] ชดุ ขนาด [300x300 มม.] พรอ้มอปุกรณ์
อื�นๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรอื ผูอ้อกแบบคดัเลือก และอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

70.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 

70.3.1 แบบแปลนของการปพูรมทั7งหมด ระบสุี และรุน่ของพรมแต่ละสว่นใหช้ดัเจน 
70.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวรอยต่อของพรมกบัวสัดอืุ�น 
70.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็นตามที�ผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

71. ผลิตภัณฑ ์

71.1 วสัดทุี�นาํมาใช ้ตอ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใดๆ 

71.2 พรม ใหใ้ชต้ามคณุสมบติั ดงันี 7 

71.2.1 [เป็นพรมทอเครื�อง (Tufted Carpet) ชนิดขนพรมเป็นใย Nylon 100% หรือใยสงัเคราะห ์
Acrylic 100% ตามระบใุนแบบ หากไม่ระบ ุ ใหใ้ชใ้ยสงัเคราะห ์ Acrylic 100% จะตอ้งมีการ
ปอ้งกนัการเกิดเชื 7อราของเสน้ใย และใตผ้นืพรม 

71.2.2 ลกัษณะของเสน้พรมเป็นขนหา่ง (Loop pile) หรือขนตดั (Cut pile) ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

71.2.3 ความหนาแน่นของพรมไม่นอ้ยกว่า [40 กิโลกรมัต่อ ลบ.ม.] [2.5 ปอนดต่์อ ลบ.ฟ.] 
71.2.4 แผ่นรองพื 7นพรมเป็นแผน่ฟองนํ7ายางธรรมชาติ หนาไม่นอ้ยกว่า [8] มม. 
71.2.5 ใหใ้ชข้อง [TOLI] หรือ [FELTECH] หรือ [CARPET INTER] หรือ  หรือเทียบเท่า 

71.3 บวัเชิงผนงั หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้ม ้ [สกั] ขนาด [25x100x2 000] มม. หรือตามวตัถุประสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

71.4 ปนูทรายปรบัระดบัพื 7น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 
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72. การดาํเนินการ 

72.1 การเตร ียมผิว 

72.1.1 ทาํความสะอาดพื 7นผิวที�จะปพูรมใหส้ะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั และเศษปนูออกใหห้มด 
72.1.2 เทปนูทรายปรบัระดบั และขดัเรียบ ใหไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการ 
72.1.3 หลงัจากเทปนูทรายปรบัระดบัขดัมนัพื 7นแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 วนั ทิ 7งไวใ้หแ้หง้ 

และปราศจากความชื 7น แลว้จึงเริ�มดาํเนินการปพูรม 
72.1.4 พรมก่อนติดตั7งจะตอ้งนาํมาเป็นมว้นยาว ไม่หกังอ การเก็บกองใหว้างเป็นมว้นยาว ไม่กอง

ซอ้นทบัมากเกินไป และไม่เก็บกองไวน้าน สถานที�เก็บกองจะตอ้งแหง้ สะอาด ไม่มีความชื 7น 

72.2 การปูพรม 

72.2.1 ทาํการวางแนวการป ูหรือทิศทางของลายพรมตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 
72.2.2 ติดตั7งไมห้นามตามขอบของพรมโดยรอบ ถา้ทางเดินหนา้หอ้ง หรือหอ้งถดัไปไม่ใชพ้รม ใหใ้ช ้

[Nap-Lock อลมิูเนียมคาดทบัเป็นตวัหยดุพรม] หรือตามที�ไดร้บัอนมุติั 
72.2.3 หลงัจากนั7นใหป้ยูางรองพรมใหท้ั�วบรเิวณแลว้จึงคลี�พรมออก โดยใชเ้ครื�องยืดพรมดว้ยเข่ายืด

พรมทกุดา้นเขา้หาไมห้นาม สว่นเกินของพรมใหต้ดัออกพรอ้มเก็บปลายเขา้หลงัไมห้นาม 
72.2.4 หากไม่กาํหนดเป็นอย่างอื�น ใหป้แูบบ Wall to Wall การปพูรมจะตอ้งขึงใหต้งึ และยึดติดกบัไม้

หนาม โดยรอบพื 7นที�การต่อพรมจะตอ้งเย็บรอยต่อใหเ้รียบรอ้ยไม่เห็นรอย เมื�อปพูรมเสรจ็
เรียบรอ้ยแลว้ใหติ้ดตั7งบวัเชิงผนงัต่อไป 

72.2.5 [การติดตั7งบวัเชิงผนงัไม ้ใหป้ฏบิติัตามการติดตั7งบวัเชิงผนงัไมข้องหมวด 09 64 00 งานพื 7นไม]้ 

72.3 การทาํความสะอาด และบาํรุงร ักษา 

72.3.1 งานพรมทั7งหมดเมื�อปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั สีเรียบสมํ�าเสมอ ปราศจาก
ตาํหนิต่างๆ และจะตอ้งดดูฝุ่ นทาํความสะอาดขนพรมใหเ้รียบรอ้ย ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ที�
เกิดขึ 7น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัที โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

72.3.2 เมื�อมีของเหลว หรือสิ�งใดๆ ที�จะทาํใหเ้กิดรอยเปื7อนบนพรมเล็กนอ้ยไม่ติดแน่น จะตอ้งรบีเช็ด
ออกดว้ยผา้สะอาดชบุนํ7าอุ่น แลว้ใชโ้ฟมทาํความสะอาดพรม เช็ดออกใหส้ะอาดอีกครั7ง 

72.3.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพรมเสียหาย หรือสกปรก ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

72.4 การซ ่อมแซม 

72.4.1 หลงัการติดตั7งพรมเสรจ็แลว้ หากพรมมีรอยฉีกขาด ใหแ้กไ้ขโดยการเย็บต่อโดยใชมื้อเย็บให้
เรียบรอ้ย 

72.4.2 หากเกิดรอยเปื7อนบนพรมมาก หรือติดแน่น ใหต้ดัพรมสว่นนั7นออก แลว้เปลี�ยนใหม่เฉพาะจดุ 
จะตอ้งเปลี�ยนโดยที�พื 7นพรมยงัไดร้ะดบั และมีสีที�เรียบสมํ�าเสมอกนั 

จบหมวด งานพรม 
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งานกระเบื�องไวนิล 

Vinyl Floor 

73. ความต้องการทั&วไป 

73.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีสาํหรบังานพื 7นกระเบื 7องไวนิล ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

73.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างพื 7นกระเบื 7องไวนิลตามชนิด ส ี และลาย [2] ชดุ ขนาด [300x300 มม.] 
พรอ้มอปุกรณอื์�นๆ เช่น  ขอบคิ 7ว หรือมมุต่าง ๆ  เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบคดัเลือก 
และอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

73.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง ดงันี 7 
73.3.1 แบบแปลนของการปพูื 7นกระเบื 7องไวนิลทั7งหมด ระบสุี และรุน่ของพื 7นกระเบื 7องไวนิลแต่ละสว่น

ใหช้ดัเจน 
73.3.2 แบบขยายการติดตั7งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวรอยต่อของพื 7นกระเบื 7องไวนิลกบัวสัดอืุ�น 
73.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็นตามที�ผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

74. ผลิตภัณฑ ์

74.1 วสัดทุี�นาํมาใช ้ตอ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใดๆ 
74.2 กระเบื 7องไวนิลถา้ไม่ไดร้ะบใุนแบบ ใหใ้ช ้รายการดงันี 7ดงันี 7 

74.2.1 กระเบื 7องไวนิลลายไม ้(ติดกาว) ขนาด 6” x 36” หนา 2.5 มม. 
กระเบื 7องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารจะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก
บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื 7องไวนิลที�ไม่มี
สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื 7องไว
นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 6”x 36”  ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 มม.      ชั7นกนัสกึ ไม่ตํ�ากว่า   0.5  
มม. ความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  เคลอืบดว้ย UV Coated ** สีกาํหนด
โดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า  [Rectango รุน่ Sense of Nature] หรือ [Armstrong] 
หรือ [Tarkett]  

74.2.2 กระเบื 7องไวนิลลายไม ้(Click lock 5.5 mm ความหนารวมโฟมในตวั) ไม่ติดกาว 
   กระเบื 7องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื 7องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื 7องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 7” X 48” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.5 มม.    ชั7นกนัสกึ ไม่ตํ�ากว่า   0.3  มม.  
   มีความคงตัวและลดการยืดหดตัวของวสัด ุความทนทานการสึกหรอ ตามมาตรฐาน Group T  
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 77 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

   ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 ** สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพ 
   เทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Click lock] หรือ บArmstrong] หรือ [TOP FLOOR]   

74.2.3 กระเบื 7องไวนิลลายหิน (Click lock 5.5 mm ความหนารวมโฟมในตวั) ไม่ติดกาว 
   กระเบื 7องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื 7องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื 7องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 12” X 24” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.5 มม.รวม Backing โฟมและสามารถ
   ดดูซบัเสียง  ชั7นกนัสกึ ไม่ตํ�ากว่า  0.3  มม. มีความคงตวัและลดการยืดหดตวัของวสัด ุความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่าBfi –S1  
   ** สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า [Rectango] หรือ [Armstrong] หรือ  
   [TOP FLOOR]   

74.2.4 กระเบื 7องไวนิลลายไม ้(Loose lay) ไม่ติดกาว 
   กระเบื 7องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื 7องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื 7องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 9” x 48” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.0 มม.   ชั7นกันสึกไม่ตํ�ากว่า   0.5  มม. 
   เคลือบผิวหนา้ดว้ย Nano Silver ผ่านมาตรฐานการดดูซบัเสียง ไม่ตํ�ากว่า 17 dB** ความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 
   และมีไฟเบอรก์ลาสเพื�อลดการหดตวัของกระกระเบื 7องยาง สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมี 
   คณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Loose lay]  หรือ [Amtico] หรือ [Toli] 

74.2.5 กระเบื 7องไวนิลลายหิน, ลายปนูเปลือย, ลายสาน (ติดกาว) 
   กระเบื 7องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื 7องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื 7องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5” x 18.5” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 3.0 มม.   ชั7นกนัสึก ไม่ตํ�ากว่า   0.3  
   มม. ความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T มีเทสของการปอ้งกนัไฟฟ้าสถิตย ์ 
    ** สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus]  หรือ  
   [Armstrong] หรือ [Toli] 

74.2.6 กระเบื 7องไวนิลลายหิน, ลายปนูเปลือย, ลายสาน (Loose lay) ไม่ติดกาว 
   กระเบื 7องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื 7องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื 7องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 18” x 18” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.0 มม.   ชั7นกนัสกึไม่ตํ�ากว่า   0.5  มม. 
   เคลือบผิวหนา้ดว้ย Nano Silver ผ่านมาตรฐานการดดูซบัเสียง ไม่ตํ�ากว่า 17 dB** ความ 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 78 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 
   และมีไฟเบอรก์ลาสเพื�อลดการหดตวัของกระกระเบื 7องยาง สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมี 
   คณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Loose lay]  หรือ [Amtico] หรือ [Toli] 

74.2.7 สี�เหลี�ยมลายธรรมดา ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2.0 มม. 
   กระเบื 7องไวนิลที�ไม่มีสว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุน 
   แบบ ใหใ้ช ้กระเบื 7องไวนิลขนาดไม่นอ้ยกว่า   30 X 30 ซม. ความหนา ไม่นอ้ยกว่า 2.0 มม.  
   แบบมีลวดลายในตวัเองเป็นเนื 7อเดียวกนัตลอดความหนา ผ่านมาตรฐาน ASTM F1066  
   (VINYL COMPOSITION TILE) โดยมีส่วนผสมของ Limestone (แคลเซียมคารบ์อเนต) ยืนยนั
   ดว้ยเอกสาร  MSDS เป็นสว่นผสมเพื�อลดปัญหาการยืดหดตวัของเนื 7อกระเบื 7อง สีกาํหนดโดย 
   สถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่ารุน่  [VCT ของ Rectango] หรือ [Armstrong] หรือ [Toli] 

74.3 บวัเชิงผนงั หากไม่ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�น บวัเชิงผนงัจะตอ้งเป็นวสัด ุ P.V.C. หนา R.� มม. สงู R� ซม. 
ลวดลายและสีจะกาํหนดโดยผูอ้อกแบบ 

74.4 กาวติดกระเบื 7องยางจะตอ้งทนต่อความชื 7นไดห้ลงัจากกการติดตั7งกระเบื 7องยางแลว้เป็นกาวประเภท 
Water Base ที�ไม่มีสว่นผสมของสารทาํลายประเภททินเนอร ์ มีค่า ph.<.V-�.V เมื�อแหง้แลว้ใสไม่มี
สว่นผสมของแปง้ตามคาํแนะนาํของบรษัิทผลิตกระเบื 7องยาง หรือตามผูอ้อกแบบกาํหนด และตอ้งไดร้บั
อนมุติัจากผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้

 

74.5 ปนูทรายปรบัระดบัพื 7น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

75. การดาํเนินการ 

75.1 การเตร ียมผิว 

3.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่แบบการติดตั7งแนวปกูระเบื 7องและทาํPattern เศษสญูเสีย 

3.2.1 การเตรียมพื 7นผิวพื 7นคอนกรีต 

พื 7นที�จะติดตั7งดว้ยกระเบื 7องยางชนิดมว้น จะตอ้งเป็นพื 7นที�ไดร้ะดบัและผิวขดัมนัเรียบ มีความเกรง่ของ

หนา้ผิว ไม่ยุ่ย หรือ หมดสะภาพ ผิวของ พื 7นที�จะปจูะตอ้งไม่เป็นคลื�นโดยเด็ดขาดและปราศจากเศษปนู 

นํ7ามนั เศษฝุ่ นต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรื�องความชื 7น 

3.3.1 การปรบัพื 7นดว้ยปนูเทปรบัระดบั (Self-leveling) 

- วสัดจุะตอ้งมีค่า Compressive Strength ที� UW วนั ไม่ตํ�ากว่า UW N/mmU ตามมาตรฐาน   EN 

196   30°C,50% R.H 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 79 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

- ใหใ้ช ้ปนูเทปรบัระดบั Xander SLC �UR  ของบรษัิท วิสแพค จาํกดั หรือ ARDEX CLRR หรอื 

KSR� ของ Ardex 

- รองพื 7นดว้ยนํ7ายารองพื 7น ชนิด Acrylic Latex (ใหใ้ชเ้ป็น XANDER Builbond หรือ ARDEX 

PVR)          ที�มีปรมิาณเนื 7อสาร ไม่นอ้ยกว่า �U± U%  

- ผสมปนูเทปรบัระดบั UV กิโลกรมั: นํ7า < ลิตร ปั�นใหเ้ขา้กนัดว้ยสว่าน ที�ความเรว็ �V�  รอบ/

นาที 

- เทสว่นผสมลงบนพื 7น แลว้ใชเ้กรียงขดัมนัปาดเพื�อให ้Self-Leveling กระจายตวัอย่าง

สมํ�าเสมอ แลว้กลิ 7งทบัดว้ยลกูกลิ 7งหนามเพื�อไลฟ่องอากาศ 

- ทิ 7งไว ้U� ชั�วโมงจึงสามารถติดตั7งกระเบื 7องยางได ้

 

3.4.1 การติดตั7งจะตอ้งติดตั7งภายหลงังานอื�นที�อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบื 7องยาง การทากาว

จะตอ้งจดัหาเกรียงปาดกาวที�ไดม้าตรฐาน รอ่งฟันเกรียงตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ และ

ติดตั7งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

75.2 การทาํความสะอาด และบาํรุงร ักษา 
75.2.1 งานพื 7นกระเบื 7องไวนิล ทั7งหมดเมื�อปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั สีเรียบ

สมํ�าเสมอ ปราศจากตาํหนิต่างๆ และจะตอ้งดดูฝุ่ นทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย ความไม่
เรียบรอ้ยใดๆ ที�เกิดขึ 7น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรอืเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัที โดยค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้ง 

75.2.2 เมื�อมีของเหลว หรือสิ�งใดๆ ที�จะทาํใหเ้กิดรอยเปื7อนบนพื 7นกระเบื 7องไวนิล เล็กนอ้ยไม่ติดแน่น 
จะตอ้งรีบเช็ดออกดว้ยผา้สะอาดชบุนํ7าอุ่น แลว้ใชโ้ฟมทาํความสะอาดเช็ดออกใหส้ะอาดอีกครั7ง 

75.2.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพื 7นกระเบื 7องไวนลิเสียหายหรอืสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

75.2.4 เมื�อปพูื 7นกระเบื 7องไวนิล เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหท้าํความสะอาดโดยลง WAX อย่างนอ้ย 2 ครั7ง  

 

จบหมวด งานกระเบื�องไวนิล 
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งานทาสี 

Painting 

1.  ความต้องการทั&วไป 

1.1    ผู้รบัจ้างตอ้งจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที�มีคุณภาพ แรงงานที�มีฝีมือและความชาํนาญ มีระบบ คุณภาพที�ดี 
 สาํหรบั งานทาสี ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการรบัประกนัคณุภาพ 

1.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที�ใช ้สีรองพื 7น และอื�นๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
 ตาม วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนการสั�งซื 7อ โดยจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั ให้
 ดาํเนินการภายใตก้ารแนะนาํ การตรวจสอบ และการเก็บตวัอย่างของผูเ้ชี�ยวชาญจากผูผ้ลิตสี 

1.3  สีที�นาํมาใช้จะตอ้งบรรจุอยู่ในถังหรือภาชนะที�ปิดสนิทเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่งของและรบัรอง
 คณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิตที�สามารถตรวจสอบได ้

1.4  การเก็บรกัษาจะตอ้งแยกหอ้งสาํหรบัเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดอืุ�นเก็บรวม และเป็นหอ้งที�ไม่มีความชื 7น สีที�
 เหลือ จากการผสม หรือการทาแต่ละครั7ง   จะตอ้งนาํไปทาํลายทันที พรอ้มภาชนะที�บรรจุสีนั7น หรือตาม
 ความเห็นชอบ ของผูค้วบคมุงาน 

 หอ้งเก็บรกัษา กาํหนดเป็นเขตระวังอัคคีภัย ตอ้งมีป้ายแสดงเป็นเขตหา้มทาํกิจกรรมที�ก่อใหเ้กิดความรอ้น 
 ประกายไฟ และหา้มสบูบหุรี� รวมทั7งตอ้งมีอปุกรณด์บัเพลิงใหเ้หมาะสมกบัขนาดหอ้ง 

1.5  การผสมสีและขั7นตอนการทาสี จะตอ้งปฏิบัติตามวิธีการของผูผ้ลิตสีอย่างเคร่งครดั โดยไดร้บัอนุมัติจากผู้
 ควบคมุงาน 

1.6  หา้มทาสีขณะฝนตก อากาศชื 7นจัด หรือบนพื 7นผิวที�ยังไม่แหง้สนิท และจะตอ้งมีเครื�องตรวจวดัความชื 7นของ
 ผนงั ก่อนการทาสีทกุครั7ง 

1.7  งานทาสีทั7งหมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสมํ�าเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือขอ้บกพร่องอื�นใด และจะตอ้งทาํ
 ความ สะอาดรอยสีเปื7อนสว่นอื�นๆ ของอาคารที�ไม่ตอ้งทาสี เช่น พื 7น ผนงั กระจก อปุกรณต่์างๆ เป็นตน้ 

1.8  งานที�ไม่ตอ้งทาสี โดยทั�วไปสีที�ทาทั7งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะโครง
 เหล็ก ต่างๆ ที�มองเห็น หรือตามระบใุนแบบ สาํหรบัสิ�งที�ไม่ตอ้งทาสี มีดงันี 7 

 1.8.1  ผิวกระเบื 7องปพูื 7นและบผุนงั ฝา้อะคสูติก กระจก 

 1.8.2  อปุกรณส์าํเรจ็รูปที�มีการเคลือบสีมาแลว้ 

 1.8.3  ผิวภายในรางนํ7า  

 1.8.4  โคมไฟ  

 1.8.5  สแตนเลส (Stainless Steel) 

 1.8.6  สว่นของอาคาร หรือโครงสรา้งซึ�งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได ้ยกเวน้ การทาสีกนัสนิม 
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1.9  การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั7นตอนการทาสีที� ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดย
 บริษัทผู้ผลิตและบริษัทผูร้ ับจา้งทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีสาํหรบัสีภายใน และ 10 ปี สาํหรับงานทาสี
 ภายนอก 

1.10 งานทาสีทั7งหมดจะตอ้งเป็นสีจากบริษัทผู้ผลิตสีเดียวกัน ยกเวน้สีทางานไมแ้ละงานโลหะสามารถใช้ต่าง
 บรษัิทผูผ้ลิตได ้

 

2.  ผลิตภัณฑ  ์

2.1  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายนอกอาคาร 

 2.1.1 สีรองพื 7น ใหใ้ชส้ีรองพื 7นสาํหรบังานปนูใหม่กนัด่าง ตามรุน่ที�เป็นไปตามคาํแนะนาํหรือขอ้กาํหนดของ 
 ผูผ้ลิตสีที�ระบไุวคู้่กบัสีทบัหนา้ตามขอ้ 2.1.3 ของผูผ้ลิตสีนั7นอย่างเครง่ครดั กรณีพื 7นผิวเป็นผนงัปนูเก่า  
 หรือแผ่นยิบซั�มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพื 7นดว้ยนํ7ายารองพื 7นปนูทบัสีเก่า   
 (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสี 

  กรณีผิววสัดเุป็นคอนกรีตหลอ่สาํเรจ็รูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอนกรีตเสรมิใยแกว้ GRC.  

 (Glass Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนงัปนูใหม่ที�เตรียมพื 7นผิวแลว้แต่ยงัมีความชื 7นอยู่ 
 เกินเกณฑม์าตรฐาน  หรือปนูใหม่ทิ 7งไวไ้ม่ถึง 28 วนั ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และ 
 ความชื 7นไม่เกิน 25% ใหท้ารองพื 7น ดว้ยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base  
 ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  

   Quick Primer      ของ TOA หรือ  

   Dulux Weathershield Power Plus Primer  ของ AKZONOBLE หรือ  

   Ultra Hide Primer B-2100    ของ BEGER หรือ  

   Ultra Primer      ของ JOTUN หรือ  

   Perfex Primer     ของ CAPTAIN หรือ  

   Speed Primer     ของ Pammastic หรือเทียบเท่า 

  ผนงัภายนอกอาคาร สว่นที�ติดพื 7นดินสงูขึ 7นมา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทั7งหมด ใหท้าดว้ยนํ7ายา 
  ปอ้งกนัความชื 7น เพื�อปอ้งกนัปัญหาความชื 7นจากใตดิ้นดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  

   Moisture Guard     ของ TOA หรือ  

   Water  Block W-010     ของ BEGER หรือ  

   Damp Guard      ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 
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 2.1.2  ผนงัส่วนที�มีการระบุใหมี้การฉาบบาง (Skim Coat) เพื�อฉาบใหพ้ื 7นผิวเรียบเนียน และปรบัแต่งผิวที�มีรู
 พรุนตามด ใหเ้ลือกใชป้ระเภทที�เป็นอะครีลิกสาํเร็จรูป อาทิ 102 D-Cote ของ TOA หรือ Dulux SmoothOver 

 ของ AKZONOBLE หรือ Skim Coat R-002 ของ BEGER หรือ 102 Skim Quik ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 

 2.1.3 สีทาทับหน้า ใหใ้ช้สีน ํ7าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีกึ�งเงา เฉพาะงานฝ้าเพดานภายนอกใช้ชนิด
 ฟิลม์สีดา้น หรือตามวัตถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 / มอก. 2514-2553 ผลิตภัณฑ์
 ตามที�ระบตุ่อไปนี 7   

  SUPERSHIELD TITANIUM   ของ  TOA  หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMMACRYLIC SHIELD   ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGER COOL UV SHIELD   ของ  BEGER หรือ 

  JOTASHIELD EXTREME   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD COOLMAX   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON COLOUR SHIELD PLUS  ของ NIPPON PAINT 

2.2  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายในอาคาร 

 2.2.1 สีรองพื 7น ใหใ้ชส้ีรองพื 7นปนูใหม่กันด่าง ตามรุ่นที�เป็นไปตามคาํแนะนาํหรือขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตสีนั7น
 อย่างเคร่งครดั, กรณีพื 7นผิวเป็นผนงัปนูเก่า หรือแผ่นยิบซั�มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพื 7น
 ดว้ย นํ7ายารองพื 7นปนูทบัสีเก่า (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสี 

 2.2.2 สีทับหน้า ใหใ้ชส้ีน ํ7าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีเนียนหรือกึ�งเงา เฉพาะงานฝ้าเพดานภายในใช้
 ชนิดฟิลม์สีดา้นสนิท หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 ผลิตภณัฑต์ามที�ระบุ
 ต่อไปนี 7 

  SUPERSHIELD DURACLEAN    ของ  TOA หรือ 

  DULUX EASY CARE    ของ  AKZONOBLE หรือ 

  EASY CLEAN     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD AIR FRESH   ของ  BEGER หรือ 

  MAJESTIC TRUE BEAUTY   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD FRESHICLEAN  ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON AIR CARE    ของ NIPPON PAINT 
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2.3  สีสาํหรบังานวสัดไุมส้งัเคราะหป์ระเภท Wood Fiber Cement ใหท้าดว้ยสีนํ7าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีทบึ
 แสง (OPAQUE) หรือฟิลม์สีโปรง่ใส (TRANSPARENT) หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ ผลิตภณัฑต์ามที�
 ระบตุ่อไปนี 7 

  FIBER CEMENT SHIELD    ของ  TOA หรือ 

  SYNOTEX FIBER CEMENT   ของ  BEGER หรือ 

  WOODSHIELD    ของ  JOTUN หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA       ของ       AKZONOBLE หรือ 

  PAMMASTIC ROOF PAINT   ของ       PAMMASTIC หรือ 

  WOOD SHIELD    ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON TIMBER SHADE   ของ NIPPON PAINT 

2.4  สีสาํหรบังานไม ้และโลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีนํ7ามนั 

 2.4.1 สีรองพื 7นไม ้ใหใ้ช ้สีรองพื 7นชั7นแรกดว้ยสีรองพื 7นไมอ้ะลมิูเนียม และทารองพื 7นเที�ยวที�สองดว้ยสีรองพื 7น
  ไมก้นัเชื 7อรา ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

 2.4.2 สีรองพื 7นกนัสนิมโลหะ ทาอย่างนอ้ย 2 ชั7น ความหนาสีเมื�อแหง้ไม่นอ้ยกว่า 30 ไมครอน/ชั7น ใหใ้ช ้
  ประเภท Zinc Phosphate Primer ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

  กรณีที�รูปพรรณของงานเหล็กที�ไม่สามารถทาสีรองพื 7นกนัสนิมไดท้ั�วทั7งชิ 7นงาน อาทิเช่น เหล็กกลอ่ง,  
  เหล็กท่อ หรือรูปแบบที�ทาดว้ยแปรงหรือลกูกลิ 7งไม่ทั�วถึง ใหใ้ชวิ้ธีการจุ่มชบุแทนการทาหรือกลิ 7ง 

 2.4.3 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีน ํ7ามนั (Alkyd Finish) ทาอย่างนอ้ย 2 ชั7น ความหนาสีเมื�อแหง้ไม่นอ้ย  

           กว่า 30 ไมครอน/ชั7น เฉพาะดา้นความปลอดภยั มอก. 2625 – 2557 ผลิตภณัฑต์ามที� ระบตุ่อไปนี 7 

  GLIPTON ENAMEL    ของ  TOA หรือ 

  DULUX GLOSS FINISH   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  SUPERGLOSS ENAMEL  ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD SUPERGLOSS ENAMEL ของ  BEGER หรือ 

  GARDEX ENAMEL    ของ  JOTUN หรือ 

  HIGH GLOSS ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON BODELAC 1000   ของ NIPPON PAINT 

2.5  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบ, โลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีอีพ๊อกซี� (EPOXY ENAMEL) 
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 2.5.1 สีรองพื 7น ใหใ้ชส้ีรองพื 7นคอนกรีต-ปนูฉาบ หรือสีรองพื 7นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี� โพลีอามายด ์
  เรซิน ชนิดสีรองพื 7น ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสีนั7นอย่างเครง่ครดั ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.5.2 

 2.5.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทอีพ๊อกซี� โพลีอามายด ์เรซิน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 691-2547  
  ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 7 

  EPOGUARD ENAMEL   ของ  TOA หรือ 

  DEVOL TRUE-GLAZE 4508   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMOXY FINISH     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  DURAGUARD    ของ  BEGER หรือ 

  PENGUARD ENAMEL   ของ  JOTUN หรือ 

  EXYGUARD ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON EA4 FINISH   ของ NIPPON PAINT 

          2.5.3  สีทบัหนา้อีพ็อกซี� 2 ส่วน ที�มีความเงาสงู ใชส้าํหรบังานพื 7น เป็นสีทบัหนา้กันลื�นสาํหรบั ระบบอีพ็อกซี� 
  ใหค้วามคงทนสงูมีการยึดเกาะที�ดีมาก สามารถใชไ้ดก้บัพื 7นผิวคอนกรีต มีความทนทานต่อสารเคมี  
  กรด ด่าง ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 7 

  FLOORGUARD 100                              ของ  TOA หรือ 

                        JOTAFLOOR TOPCOAT           ของ Jotun หรือ 

                        Nippon Floor Coating                 ของ Nippon Paint 

2.6  สีสาํหรบังานโลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีโพลียรูีเทน (Polyurethane) 

 2.6.1 สีรองพื 7น ใหใ้ชส้ีรองพื 7นกนัสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี� ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 7 

  TOA Rusttech     ของ TOA  หรือ 

  Beger Rustguard    ของ Beger หรือ 

  Jotun Jotamastic 87    ของ Jotun หรือ 

  Captain Rust brake    ของ Captain หรือ 

  Pamoxy Metal Techo Primer  ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon 8084   ของ Nippon Paint หรือ  

 2.6.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทโพลียรูีเทน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 2151 - 2555 ผลิตภณัฑต์ามที�ระบุ
  ต่อไปนี 7 

  TOA Topguard    ของ  TOA  หรือ 
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  Beger Durathane    ของ  Beger หรือ 

  Jotun Penguard 2    ของ  Jotun หรือ 

  Captain Superguard Enamel  ของ Captain หรือ 

  Pammathane     ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon Recoatable   ของ Nippon Paint  

                2.6.3 งานพื 7นสีทบัหนา้โพลียรูีเทน 2 สว่น ที�มีความเงาสงู สาํหรบังานภายนอก เหมาะสาํหรบั                        

                        งานพื 7น ทนต่อแสงยวีูดีเยี�ยม มีความทนทาน ต่อสารเคมี กรด ด่าง มีคณุสมบติัในการยึด 

                        เกาะ ทนทานต่อสภาวะสิ�งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 7 

  FLOORGUARD PU 100                           ของ       TOA                                                                                             

  HARDTOR AX                                       ของ       JOTUN                                                                                         

  DURATHANE                                        ของ       BEGER                                                                                         

2.7  สียอ้มเนื 7อไม ้และรกัษาเนื 7อไม ้สาํหรบังานไมท้ี�ระบุใหท้าสียอ้มเนื 7อไม ้หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ, บานประต,ู 

 หนา้ต่าง, พื 7นไมภ้ายนอก, เชิงชายไม ้เป็นตน้ ใหใ้ชส้ียอ้มเนื 7อไมแ้ละรกัษาเนื 7อไมป้ระเภทมองเห็นลายไมช้นิด
 ภายนอก หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.1513 - 2554 รุน่ Wood Stain & Decking Stain 

 ของ TOA หรือ CUPRINOL ของ AKZONOBLE หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ BEGER หรือ Wood 

 Stain & Decking Stain หรือของ CAPTAIN หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ WOODTECH 

2.8  นํ7ามนัเคลือบแข็งสาํหรบังานไมภ้ายใน ที�ระบุใหท้านํ7ามันเคลือบแข็ง หรือนํ7ามนัโพลียูรีเทน ใหใ้ชโ้พลียูรีเทน
 ชนิด ภายใน สีใส ของ SUPERSHIELD EXTRA POLYURETHANE ของ TOA หรือ หรือ DULUX URETHANE 

 388  ของ AKZONOBLE หรือ POLYURETHANE ของ CAPTAIN หรือ PAMATHANE ของ PAMMASTIC หรือ
 เทียบเท่า 

2.9  สีพ่นแกรนิตสาํหรบัผนงัภายนอก ใหใ้ชข้อง TOA หรือ SKK หรือ CIC หรือเทียบเท่า 

2.10 นํ7ายากันตะไคร่นํ7าและเชื 7อรา สาํหรบัวสัดุโชวผ์ิวธรรมชาติ อิฐโชวแ์นว/หินลา้ง/ทรายลา้ง/ผนังคอนกรีต-ปูน
 เปลือย ให้ใช้นํ7ายาประเภท Silane Siloxane Solvent Base ด้วยผลิตภัณฑ์ อาทิ WATER REPELLENT 214 
 ของ TOA หรือ SILICONE R211 ของ DULUX หรือ WATER REPALLANT W-006 ของ BEGER หรือ WATER 

 REPELLENT ของ JOTUN หรือ WATER REPELLENT 214 ของ CAPTAIN ห รือ  WATER REPELLENT ของ 
 PAMMASTIC 

2.11  สีทาพื 7นจราจร หรือเครื�องหมายจราจร หรือแนวจอดรถ หรือขอบทาง ใหใ้ชผ้ลิตภัณฑป์ระเภท ROAD LINE 

 PAINT หรือ TRAFFIC PAINT ชนิดสะท้อนแสง มาตรฐาน มอก. 415 – 2551 ของบริษัท TOA หรือ BEGER 

 หรือ PAMMASTIC หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 
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2.12  พื 7นผิวส่วนที�ระบุใหท้าสีอะครีลิคปอ้งกันการรั�วซึมสาํหรบังานดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยสีอะครี
 ลิกพิเศษประเภท Roofseal ที�ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่า ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื�องจากการเดิน ทนทานต่อรังสียูวี และมีประสิทธิภาพการสะท้อนรังสีความรอ้นได้ไม่น้อยกว่า 95% 
 มาตรฐาน มอก. 2514 – 2553 โดยมีการติดตั7งแผ่นตาข่ายเสริมแรง (Fibermesh) ระหว่างชั7นฟิลม์สี โดยทา
 อย่างนอ้ย 3 เที�ยว  ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ BEGER หรือ CAPTAIN หรือ เทียบเท่า 

2.13  พื 7นผิวส่วนที�ระบุใหท้าโพลียูรีเทน กันนํ7ารั�วซึมดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยโพลียูรีเทนสูตรนํ7า 
 พิเศษ ประเภทที�ฟิลม์สีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 800% ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื�องจากการเดิน ทนทานต่อรงัสียูวี โดยมีการติดตั7งแผ่นตาข่ายเสรมิแรง (Fibermesh) ระหว่างชั7นฟิลม์สี โดย
 ทาอย่างนอ้ย 2 เที�ยว ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ SIKALASTIC หรือ LANKO หรือ เทียบเท่า 

 2.14   วสัดอุดุรอยแตกรา้วของผนงัปนู หรือครีมหมนัโป๊ว ใหใ้ชว้สัดอุดุโป๊วประเภท Acrylic Filler       

           สาํหรบัรอยแตกรา้วไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant สาํหรบัรอยแตกรา้ว 1-2 มม.     

           ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ TOA หรือ Dulux Acrylic Wall  

            Filler ของ AKZONOBLE หรือ Acrylic Filler F-200 & Acrylic Sealant F-001 ของ BEGER  

           หรือ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC  

            FILLER&PAMMASTIC SEALANT ของ PAMMASTIC โดยกาํหนดใหใ้ชเ้ป็นยี�หอ้เดียวกบัสีรอง 

           พื 7นและสีทบัหนา้ที�ไดร้บัอนมุติัการใช ้

2.15    สีทาหลงัคา อเนกประสงค ์ประเภทสีนํ7าอะครีคิลแท ้คุณสมบัติ ใหก้ารยึดเกาะดีเยี�ยม ป้องกันรงัสี UV ไม่
 ผสมสารปรอด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ มาตรฐาน มอก. 2321 - 2549ผลิตภัณฑ์ตามที�ระบุ
 ต่อไปนี 7 ของ  TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

2.16   สาํหรับงานสีทอง ใช้บริเวณคอนกรีต ยิปซัม ไม้ สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ของ TOA หรือ CAPTAIN หรือ 
 PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

2.18     โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี สาํหรบัยึดแผ่นฝ้าเพดาน ไม่ตํ�ากว่าชั7นคุณภาพที� 2 พรอ้มอุปกรณ์ ความ
หนาโครงเครา่ ไม่นอ้ยกว่า 0.50 มม. การติดตั7งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตกาํหนดใหใ้ช ้ผลิตภณัฑท์ี�ได ้มอก. 
863-2532  ดงัต่อไปนี 7 

               ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอ ยิปซั�ม ของ ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    คนอฟ ของ บรษัิท คนอฟ ยิปซั�ม (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    ของ บรษัิท ไทยผลิตภณัฑยิ์ปซั�ม จาํกดั หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    ชา้ง ของ บรษัิท สยามอตุสาหกรรมยิปซั�ม (สระบรุี) จาํกดั  

2.19   ปกูาวซีเมนต ์ติดกระเบื 7อสาํหรบักระเบื 7องเซรามิค ขนาด 24x24 หรือ 60x60 ซม.กาํหนดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์                     
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              ดงัต่อไปนี 7  

                ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

                ผลิตภณัฑ ์     จระเข ้แดง ของ บรษัิท เซอราซี-เคียว จาํกดั  

                ผลิตภณัฑ ์    Sika 191 ของ บรษัิท ซิกา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  

                ผลิตภณัฑ ์    แซนดี7 ไทล ์ฟิกซ ์ของ บรษัิท แซนดี7 อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั  

2.20 สีอื�นๆ ที�ระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

 

3.  วิธ ีการทาสี 

 3.1  การทาสีสาํหรบังานปนูหรือคอนกรีต 

  3.1.1  ทิ 7งใหพ้ื 7นผิวแหง้สนิทไม่นอ้ยกว่า 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไมแ้บบ มีความชื 7นไม่เกิน  
   14% ก่อนทาสีรองพื 7นตอ้งแน่ใจว่า ไดข้จดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพื 7นผิวแหง้ 
   สนิท 

  3.1.2  ทาสีรองพื 7นปนู 1 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ 2 ชั�วโมง 

  3.1.3  ทาสีทบัหนา้ 2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 4 ชั�วโมง 

 3.2  การทาสีสาํหรบังานโลหะ 

  3.2.1  พื 7นผิวโลหะทั�วไปหรือพื 7นผิวเหล็ก ใหข้จดัคราบนํ7ามนัดว้ยทินเนอรห์รือนํ7ามนัก๊าด ขจดัสนิม 
   ออกโดยการขัดดว้ยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรนัรอยเชื�อมโดยขดัดว้ยเครื�องเจียร 
   ทาํความสะอาดและเช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิ 7งใหแ้หง้ไม่เกิน 4 ชั�วโมง ทาสีนํ7ามนัรองพื 7นกนัสนิม  
   Red Lead 1 ครั7ง ขณะสง่เหล็กถึงหน่วยงานก่อสรา้ง (หากเป็นเหล็กกลวง ใหใ้ชวิ้ธีชบุสีกนั 
   สนิม) ทาครั7งที� 2 ดว้ยสีนํ7ามนัรองพื 7นกนัสนิม Red Lead เมื�อประกอบหรือเชื�อมเป็นโครง 
   เหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื�อมเรียบรอ้ยแลว้ และทาครั7งที� 3 ดว้ยสีนํ7ามนัรองพื 7นกนัสนิม Red  

   Lead รอบรอยเชื�อมอีกครั7ง (การทาสีรองพื 7นกนัสนิมทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 6 ชั�วโมง) ทาสีทบั 
   หนา้ 2 ครั7งดว้ยสีนํ7ามนัเฉพาะโครงเหล็กที�ตอ้งการทาสีทบัหนา้ (การทาสีทบัหนา้ทิ 7งระยะแหง้ 
   ครั7งละ 8 ชั�วโมง) 

  3.2.2  พื 7นผิวโลหะที�ไม่มีสว่นผสมของเหล็ก ทาํความสะอาดพื 7นผิวดว้ยกระดาษทราย แลว้เช็ดดว้ย 
   ผา้สะอาด ทิ 7งใหแ้หง้ ทาสีรองพื 7นกนัสนิม Zinc Chromate 2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 6  
   ชั�วโมง ทาสีนํ7ามนัทบัหนา้ 2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 8 ชม. 

  3.2.3  พื 7นผิวสงักะสีและเหล็กเคลือบสงักะสี ทาํความสะอาดพื 7นผิวและทาํใหผ้ิวหยาบดว้ยกระดาษ 
   ทราย เช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิ 7งใหแ้หง้ ทาสีรองพื 7นเสรมิการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั7ง ทิ 7ง 
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   ระยะแหง้ 1 ชั�วโมง ทาสีรองพื 7นกนัสนิม Zinc Chromate 1 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ 8 ชม. ทาสี 
   นํ7ามนัทบัหนา้ 2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 8 ชม. 

 3.3  การทาสีสาํหรบังานไมท้ี�ไม่โชวล์ายไม ้

  3.3.1  ไมต้อ้งแหง้ มีความชื 7นไม่เกิน 14% รอยต่อหรือสว่นของไมท้ี�จะตอ้งนาํไปประกบกบัวสัด ุ
   อย่างอื�น เช่น ผนงัปนูฉาบ คอนกรีต เป็นตน้ ตอ้งทาสีรองพื 7นก่อนนาํไปประกบติดกนั 

  3.3.2  ขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

  3.3.3  ทาสีรองพื 7นไมอ้ลมิูเนียม 1 ครั7ง เพื�อปอ้งกนัยางไม ้ทิ 7งระยะใหแ้หง้เป็นเวลา 10 ชั�วโมง 

  3.3.4  ทาสีรองพื 7นเสรมิเพื�อปอ้งกนัเชื 7อราและเพิ�มความเรียบเนียนของสีทบัหนา้ 1 ครั7ง ทิ 7งระยะให ้
   แหง้ 6 ชั�วโมง 

  3.3.5  กรณีทาสีนํ7ามนั ทาทบัหนา้ 2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 8 ชั�วโมง, กรณีทาสีนํ7าอะครีลิคสาํหรบั 
   ทาไม ้ทาทบัหนา้ 2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 4 ชั�วโมง 

 3.4 การทาสียอ้มเนื 7อไมแ้ละรกัษาเนื 7อไมท้ี�ตอ้งการโชวล์ายไม ้

  3.4.1  ใหท้าบนผิวไมส้ว่นที�ตอ้งการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื 7อไม ้หรือยอ้มสีใหเ้ห็นลายไม ้
   เช่น ไมส้กั ไมม้ะค่า ไมแ้ดง ไมอ้ดัสกั เป็นตน้ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชส้ียอ้มเนื 7อไมแ้ละรกัษา 
   เนื 7อไมช้นิดภายนอกสีดา้น 

  3.4.2  ผิวไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น นํ7ามนั หรือวสัดอืุ�นออกใหห้มด อดุรูหวัตะป ูขดัแต่งดว้ย 
   กระดาษทราย 

  3.4.3  สียอ้มเนื 7อไมแ้ละรกัษาเนื 7อไมช้นิดภายนอก ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติั 
   จากผูค้วบคมุงานก่อน ทาอย่างนอ้ย 3 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 8 ชั�วโมง 

 3.5  การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียรูเิทนสาํหรบัพื 7นไมภ้ายใน 

  3.5.1  ผิวพื 7นไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น นํ7ามนั หรือวสัดอืุ�นๆ ออกใหห้มด อดุรอยต่อไมใ้หเ้รียบแลว้ 
   ขดักระดาษทรายดว้ยเครื�องจนถึงเนื 7อไม ้ใหไ้ดผ้ิวไมท้ี�เรียบสนิทสวยงาม 

  3.5.2  ทาเคลือบสีโพลียรูเิทนชนิดภายนอกสีใสอย่างนอ้ย 3 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 6 ชั�วโมง หาก 
   จาํเป็นตอ้งยอ้มสีไม ้เพื�อใหส้ีของพื 7นไมส้มํ�าเสมอกนัก่อนการทาเคลือบ จะตอ้งไดร้บัการ 
   อนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

 3.6  สีพ่นเม็ดลาย (Texture Coating) สาํหรบัผนงัภายนอก 

  3.6.1  พื 7นผิวที�จะพ่นจะตอ้งแหง้สะอาด มั�นคง แข็งแรง ปราศจากฝุ่ น คราบไข ทาํความสะอาดดว้ย 
   นํ7า แลว้ทิ 7งใหแ้หง้สนิท 
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  3.6.2  พ่นสีเม็ดลาย 1 ครั7ง ดว้ยสีพ่นประเภท Cement Modified Texture ใหไ้ดข้นาดตามความ 
   ประสงคข์องผูอ้อกแบบ ทิ 7งระยะแหง้ 8 ชั�วโมง 

  3.6.3  ทา/พ่นสีรองพื 7น 1 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ 3 ชั�วโมง 

  3.6.4  ทา/พ่นสีเคลือบทบัหนา้ดว้ยสีอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ  2 ครั7ง ทิ 7งระยะแหง้ครั7งละ 3  
   ชั�วโมง 

 3.7 การทานํ7ายาสาํหรบัพื 7นผิวที�ตอ้งการโชวเ์นื 7อวสัดใุหเ้ป็นธรรมชาติ เช่น หินลา้ง, กรวดลา้ง,   
  กระเบื 7องดินเผา หรือผนงัคอนกรีต-ปนูเปลือย ใหท้าดว้ยนํ7ายาปอ้งกนัตะไครน่ ํ7าและเชื 7อรา   
  ประเภท  Silane Siloxane Solvent Base อาทิ Captain / Water Repellent 214 หรือ TOA /   

  Water Repellant 214 หรือ Dulux Silicone R221 Masonry Water Repellant หรือ Beger /   

  Water Repellant W-006 หรือเทียบเท่า 

  กรณีเป็นบรเิวณที�ตอ้งการหลีกเลี�ยงกลิ�น ใหเ้ลือกใชเ้ป็นชนิดสตูรนํ7า (Water Base)  

 3.8  สีทาถนน (TRAFFIC PAINT) แสดงเสน้จราจร, แนวจอดรถ และลกูศรทิศทางจราจร สาํหรบัพื 7น 
  คอนกรีต หรือผิวแอสฟัลท ์หรือขอบทางถนน 

  3.8.1  พื 7นผิวถนนหรือเครื�องหมายจราจร สว่นที�ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดเทอรโ์มพลาสติก   
   (Thermoplastic) ใหใ้ชต้ามมาตราฐาน มอก.542-2549 

  3.8.2  พื 7นผิวถนน, ขอบหรือเครื�องหมายจราจร สว่นที�ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดยางสงัเคราะหท์ี�มี   
   คลอรีนเป็นองคป์ระกอบผสมกบัเรซิ�นสงัเคราะห ์(Chlorinated Rubber Paint) มีลกูแกว้  
   สะทอ้น แสงผสมเสรจ็ ใหใ้ชต้ามมาตรฐาน มอก.415-2551 

 

4.  การบาํรุงร ักษา 

งานทาสีทั7งหมดที�เสรจ็แลว้และแหง้สนิทดีแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบความเรียบรอ้ย พรอ้มทั7ง
ซ่อมแซมสว่นที� ไม่เรียบรอ้ย และทาํความสะอาดรอยสีเปื7อนสว่นอื�นของอาคารที�ไม่ตอ้งการทาสีทั7งหมด 
ตามขั7นตอนและ คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน และจะตอ้ง
ปอ้งกนัไม่ใหง้านสสีกปรกหรือ เสียหายจากงานก่อสรา้งสว่นอื�นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่ เรียบรอ้ยสวยงามใดๆ ที�เกี�ยวกบังานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
ในทนัที ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานทาสี 
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Toilet Compartments 

76. ขอบเขตของงาน 

76.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั7งหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

76.2 งานหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป ใหร้วมถึงงานผนงัหอ้งนํ7า อปุกรณติ์ดตั7ง และอปุกรณห์อ้งนํ7า ตามที�ระบใุนแบบ 
และรายการประกอบแบบ 

76.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบตาํแหน่งของการติดตั7งหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป พรอ้มจดัทาํ Shop Drawing ให้
ถกูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรม แสดงรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั7ง 

76.4 [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัซื 7อหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูปโดยใชผู้ผ้ลิตเพียงรายเดียว เพื�อการควบคมุมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
การติดตั7ง รวมถึงขอบเขตการรบัประกนัคณุภาพ] 

77. ผลิตภัณฑ ์

77.1 ผนงัหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป ใหใ้ชร้ะบบติดตั7งแบบ [ยึดกบัพื 7น ยกลอย และมีบารบ์น] ของ [Panel Brand] หรือ 
[Willy] หรือเทียบเท่า หรือตามระบใุนแบบ 

77.2 แผ่นผนงัสาํเรจ็รูป ใหใ้ช ้ [Compact Laminate [หนา RS มม.] ] [เป็นแผ่น High Pressure Laminate 
ผลิตจากกระดาษ Kraft ชบุนํ7ายา Phenolic Resin เรียงซอ้นกนัหลายชั7น ผ่านกระบวนการอดัดว้ยความ
รอ้น และแรงดนัสงูจนหลอมตวัรวมเป็นเนื 7อเดียวกนั มีคณุสมบติัทนความรอ้น ทนการขดูขีด ทนรอยบหุรี�
ไหม ้ทนกรด-ด่าง ทนความชื 7น และนํ7า ไม่บวมพองแมอ้ยู่ในที�มีความชื 7นสงู] หรือตามระบใุนแบบ 

77.3 อปุกรณติ์ดตั7ง 
77.3.1 บารบ์นยึดดา้นบนสดุระหว่างแผ่นเสาทาํจากอะลมิูเนียมรีด [หนา้ตดัรูปทรงกลม] [หนาไม่นอ้ย

กว่า R.V มม.] ผิว Anodise ปลายบารปิ์ดดว้ย Cap พลาสติก [ชนิด ABS สีดาํ] เพื�อความ
เรียบรอ้ย 

77.3.2 บานพบั ทาํดว้ย [เหล็กสเตนเลส เกรด 304] 
77.3.3 ขาตั7ง ทาํดว้ย [เหล็กสเตนเลส เกรด 304] 
77.3.4 กลอนประต ู ทาํดว้ย [เหล็กสเตนเลส เกรด 304] [ภายนอกมีสญัลกัษณว่์าง-ไม่ว่าง] [และ

สามารถเปิดจากภายนอกไดใ้นกรณีฉกุเฉิน] 
77.3.5 [สกัหลาดติดดา้นขา้งประตทูั7ง U ดา้น พรอ้มตวักนักระแทก] 

หรือ 

77.3.5 [กรอบผนงัดา้นขา้งทั7งสองดา้นของบานประต ูติดตั7งคิ 7วบงัใบพรอ้มวสัดกุนักระแทก] 
77.4 อปุกรณห์อ้งนํ7า จะตอ้งเป็น [เหล็กสเตนเลส เกรด 304] ประกอบดว้ย [ขอแขวนผา้พรอ้มที�กนักระแทก 

และที�ใสก่ระดาษชาํระ] 
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78. การติดตั�ง 

78.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเขา้ตรวจสอบสถานที� และบรเิวณที�จะดาํเนินการติดตั7งหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป ตรวจสอบมิติที�
ถกูตอ้ง ระยะดิ�งผนงั ความเรียบรอ้ยของพื 7นผิว และตรวจสอบตาํแหน่งท่องานระบบสขุาภบิาล ซึ�งจะมี
ผลต่อการติดตั7ง รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนดาํเนินการ 

78.2 ผนงัหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูปจะตอ้งติดตั7งอย่างมั�นคง แข็งแรง ไดดิ้�ง และระดบั ตามมาตรฐานผูผ้ลติ โดยไดร้บั
การอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตั7ง 

78.3 เก็บความเรียบรอ้ยของงานเจาะ การตดั และการยึดเขา้กบัผนงัหอ้ง 
78.4 รกัษาระยะห่างในแนวดิ�งที�ขอบประตใูหส้มํ�าเสมอ 
78.5 ปรบัอปุกรณต่์างๆ ใหท้าํงานไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสมหลงัจากการติดตั7ง 
78.6 ทาํความสะอาดผิวผนงัหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป อปุกรณติ์ดตั7ง และอปุกรณห์อ้งนํ7า 

 
 

จบหมวด ห้องนํ�าสาํเร ็จรูป 
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สุขภัณฑ ์

Plumbing Fixtures 

อ ุปกรณป์ระกอบห้องส้วม 

Toilet Accessories 

อ ุปกรณป์ระกอบห้องนํ�า 

Bath Accessories 

79. ขอบเขตของงาน 

79.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ และอปุกรณท์ี�ดี มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพที�ดี สาํหรบังานติดตั7งสขุภณัฑ ์และอปุกรณป์ระกอบ และงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ตามระบุ
ในแบบและรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ  

79.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัแค็ตตาล็อก หรือตวัอย่าง 2 ชดุ รายละเอียดการติดตั7ง และอื�นๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน 
และ/หรือ ผูอ้อกแบบพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 7อ 

79.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing หอ้งนํ7าทกุหอ้ง เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนงานเท
คอนกรีตโครงสรา้งของหอ้งนํ7า ดงันี 7 
79.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั แสดงตาํแหน่งสขุภณัฑแ์ละอปุกรณป์ระกอบทั7งหมด พรอ้มแสดง

แนวรอยต่อกระเบื 7อง หรือหิน ระบรุุน่ของสขุภณัฑ ์และอปุกรณป์ระกอบใหช้ดัเจน รวมถึงขนาด
ระยะต่างๆ และรูปรา่งจะตอ้งถกูตอ้งตามรุน่ที�ระบ ุ

79.3.2 แบบขยายการติดตั7งต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นตามความตอ้งการของผูค้วบคมุงาน 
79.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย ที�เกิดขึ 7นจากความผิดพลาดคลาดเคลื�อนในการติดตั7ง

สขุภณัฑ ์ และอปุกรณป์ระกอบ หากคาดว่าจะมีปัญหา ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ เพื�อ
หาทางแกไ้ข หา้มกระทาํไปโดยพลการ 

80. ผลิตภัณฑ ์

80.1 สขุภณัฑ ์และอปุกรณป์ระกอบ ใหใ้ชรุ้น่ และสีตามที�ระบใุนแบบ หากไม่ระบสุีของสขุภณัฑใ์นแบบ ใหใ้ช ้
[สีขาว] ของ [COTTO] หรือ [American Standard] หรือ [TOTO] หรือเทียบเท่า 

80.2 ผนงักั7นหอ้งนํ7าพรอ้มประตสูาํเรจ็รูป ดรูายละเอียดในหมวด หอ้งนํ7าสาํเรจ็รูป 
80.3 กระจกเงา ขนาดตามระบใุนแบบ ใหใ้ชก้ระจกเงาอย่างดีตามที�ระบใุนหมวด กระจก หากไม่ระบขุนาดใน

แบบ ใหใ้ชข้นาด [600x900] มม. [ยึดดว้ยหมดุสเตนเลส 4 มมุ ลบขอบ และมมุกระจกใหเ้รียบรอ้ย 
ติดตั7งบนผนงับกุระเบื 7อง หรือผนงับหุินเหนืออ่างลา้งหนา้ทกุอ่าง] 
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80.4 ช่องระบายนํ7าพื 7น (Floor Drain) ใหใ้ช ้[ชนิดสเตนเลส] ของ [COTTO] หรือ [American Standard] หรือ 
[TOTO] หรือเทียบเท่า 

81. การติดตั�ง 

81.1 ก่อนการติดตั7งสขุภณัฑท์ั7งหมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบ ขนาด ตาํแหน่ง ระดบัในงานระบบต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งทั7งหมด ตั7งแต่ขั7นตอนงานโครงสรา้ง หรืองานเทคอนกรีต งานปกูระเบื 7อง หรือหินก่อนติดตั7ง
สขุภณัฑ ์จนถึงขั7นตอนการติดตั7งอปุกรณป์ระกอบสขุภณัฑ ์

81.2 [กรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งสขุภณัฑ ์และอปุกรณด์งันี 7] 
81.2.1 ที�ใสก่ระดาษชาํระ 1 อนั ทกุๆ โถสว้ม 1 ที� หากเป็นหอ้งนํ7าสาํเรจ็รูปใหใ้ชท้ี�ใสก่ระดาษของ

หอ้งนํ7าสาํเรจ็รูปนั7น 
81.2.2 ที�ใสส่บู่ 1 อนั ทกุๆ อ่างอาบนํ7าและทกุฝักบวัอาบนํ7า หรือทกุหอ้งอาบนํ7า 
81.2.3 ก๊อกติดผนงั หรือก๊อกเตี 7ย 1 ชดุ ทกุหอ้งนํ7า 1 หอ้ง เพื�อไวล้า้งทาํความสะอาดหอ้งนํ7าหอ้งนั7น 
81.2.4 ตะขอแขวนผา้ที�บานประตหูอ้งสว้มทกุหอ้ง และหอ้งนํ7าทกุหอ้ง 
81.2.5 ราวแขวนผา้สาํหรบัทกุหอ้งที�มีฝักบวัอาบนํ7า 
81.2.6 Stop Valve สาํหรบัท่อนํ7าดีทกุอ่างลา้งหนา้ ทกุโถสว้ม (ฟลชัแทงค)์ และทกุสายฉีดชาํระ 
81.2.7 Floor Drain สาํหรบัทกุหอ้งอาบนํ7า ทกุหอ้งนํ7า เพื�อการระบายนํ7าไดดี้ของหอ้งนํ7าทกุหอ้ง โดย

พื 7นดงักลา่วจะตอ้งเอียงลาดสู ่ Floor Drain ตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั หากไม่ระบใุน
แบบใหใ้ช ้ Floor Drain สเตนเลส ขนาดไม่เล็กกว่า Dia. [75 มม.] [3 นิ 7ว] โดยท่อระบายนํ7า
ทั7งหมดที�ต่อจาก Floor Drain ดงักลา่ว จะตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่า Dia. [75 มม.] [3 นิ 7ว] 

81.3 การบาํรุงร ักษา 
81.3.1 งานสขุภณัฑ ์และอปุกรณท์ี�ติดตั7งเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการทดลองใหใ้ชง้านไดดี้ และไม่

มีการรั�วซมึใดๆ แลว้ทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย 
81.3.2 การทาํความสะอาด จะตอ้งใชน้ ํ7ายาทาํความสะอาด ที�ไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสขุภณัฑ ์

และอปุกรณป์ระกอบต่างๆ  
81.3.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้ขุภณัฑ ์ และอปุกรณป์ระกอบต่างๆ สกปรก หรือเสียหาย หรือมี

การใชง้าน ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง หากมีสว่นใดสว่นหนึ�งเสียหาย แตกรา้ว เป็นคราบด่างไม่
สวยงาม หรือรั�วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน 
โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด สุขภัณฑ,์ อ ุปกรณป์ระกอบห้องส้วม และ อ ุปกรณป์ระกอบห้องนํ�า 
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การป้องกันปลวก 

Termite Control 

82. ความต้องการทั&วไป 

82.1 ขอบเขตของงาน 
82.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพที�ดีในการทาํงานปอ้งกนัปลวกตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
รบัประกนัคณุภาพ 

82.1.2 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่รายละเอียดของ [ท่อพรอ้มอปุกรณป์ระกอบ และ] สารเคมีที�เลือกใช ้ อตัราการ
ใช ้ ชื�อทางการคา้ ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และการรกัษาพยาบาล
เบื 7องตน้ เมื�อถกูพิษของสารเคมี 

82.1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่สาํเนาใบอนญุาตเพื�อแสดงว่า เป็นผูด้าํเนินงานปอ้งกนัปลวกที�มีใบอนญุาต
ถกูตอ้งจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และไดร้บัการ
อนญุาตใหใ้ชส้ารเคมีตามที�เลือกใช ้

82.1.4 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่สาํเนาตวัอย่างใบรบัประกนัสาํหรบังานปอ้งกนัปลวก และหนงัสือแสดงผลงานที�
ผ่านมา 

82.1.5 [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงแผนผงัการเดินแนวท่อนํ7ายาเคมี ตาํแหน่งวาลว์ฉีด
นํ7ายาเคมี ตาํแหน่งหวัสาํหรบัอดัฉีดนํ7ายาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดทอ่ติด
โครงสรา้งอาคาร ขั7นตอนการทาํงานปอ้งกนัปลวก และแบบขยายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น
ก่อนการติดตั7ง] 

82.1.6 ไม่อนญุาตใหท้าํงานอดัฉีดนํ7ายาเคมีปอ้งกนัปลวก ในสภาพพื 7นที�ที�เปียกแฉะ หรือหลงัฝนตก 
หรือมีการเคลื�อนไหลของดิน 

82.1.7 การรบัประกนัผลงานเป็นระยะเวลา [3] ปี นบัจากวนัที�งานปอ้งกนัปลวกแลว้เสรจ็ และจดัสง่
เจา้หนา้ที�มาตรวจเช็คทกุ [6] เดือน หากมีปัญหาเรื�องปลวก และไดร้บัแจง้ จะตอ้งสง่เจา้หนา้ที�
มาตรวจสอบ และแกไ้ขภายใน 24 ชั�วโมง 

83. ผลิตภัณฑ ์

83.1 สารเคมี ใหใ้ชส้ารที�มีฉลาก อย. ซึ�งไดร้บัการอนญุาต และขึ 7นทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อมนษุย ์ และสตัวเ์ลี 7ยงเป็น
หลกั  

83.2 เลือกสารเคมีผสมในอตัราสว่นตามที�ระบไุวใ้นฉลาก และฉีดคลมุบรเิวณพื 7นที�ตามปรมิาณที�ระบไุวใ้น
ฉลาก โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�ดี มีมาตรฐาน การทาํงานอาจ
ปรบัเปลี�ยนใหเ้ขา้กบัสภาพพื 7นที� 
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83.3 [ท่อนํ7ายาเคมี ใหใ้ช ้[ท่อ PVC ชั7น 13.5 ขนาด Dia. 12.5 มม.] [ท่อ LDPE] พรอ้มขอ้ต่อ [PVC ชั7น 13.5] 
[LDPE] และ Clamp รดัท่อชนิด [PVC] [LDPE] ยึดดว้ยตะปเูกลียวสเตนเลสพรอ้มพกุพลาสติก หวัฉีด
นํ7ายาเคมี (Nozzle) ใชช้นิด [PVC] หรือวสัดทุี�สามารถปอ้งกนัการกดักรอ่นของนํ7ายาเคมีได]้ 

83.4 ใหใ้ชผู้ด้าํเนินงานปอ้งกนัปลวก นาํเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติั 

84. การดาํเนินการ 

84.1 ระบบอัด และฉ ีดพ่นนํ�ายาเคมี (Soil Treatment) 
การอดั และฉีดพ่นนํ7ายาเคมีจะดาํเนินการหลงัจากการถมทรายปรบัระดบัแลว้เสรจ็ ในสภาพพรอ้มที�จะ
เทพื 7นคอนกรีต 
84.1.1 อดันํ7ายาเคมีลงดินบรเิวณรอบตอม่อ และรอบสว่นของโครงสรา้งที�สมัผสักบัดิน โดยใชเ้ครื�องอดั

แรงดนัตํ�าอดันํ7ายาเคมีลงใตดิ้นลกึประมาณ 300 มม. ห่างจากตอม่อ หรือรอบโครงสรา้งใตดิ้น
ประมาณ 200 มม. และทิ 7งระยะห่างต่อจดุประมาณ V�� มม. ตามแนวยาว โดยใชน้ ํ7ายา
ผสมเสรจ็ [5] ลิตรต่อ ม. 

84.1.2 ฉีดนํ7ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินแบบครอบคลมุทกุ ตร.ซม. โดยใชน้ ํ7ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 
ตร.ม. 

84.1.3 ฉีดนํ7ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั�วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้ ํ7ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพื 7นที�แนวรอบอาคาร 

84.2 [ระบบวางท่อ (Pipe Treatment)] 
หลงัจากดาํเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน ถอดไมแ้บบ และถมดินปรบัระดบัเรียบรอ้ย โดยไม่มีการขดุ
ดินออก หรือเติมดินใหม่แลว้ 
84.2.1 คานที�จมดินใชร้ะบบฉีดออกไปจากแนวคาน ใหติ้ดตั7งท่อตํ�ากว่าดินไม่เกิน 100 มม. วางท่อ

นํ7ายาเคมียึดติดกบัคานใหแ้ข็งแรงดว้ย Clamp ทกุระยะไม่เกิน 800 มม. ที�คานดา้นในรอบตวั
อาคาร และสว่นกลางของอาคาร ตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั ระยะหวัฉีดนํ7ายาเคมีบน
ท่อห่างกนัไม่เกิน 1 ม. โดยใกลก้บัมมุเสามากที�สดุ ความยาวของท่อไม่เกินช่วงละ [32] ม. คาน
ลอยใหติ้ดตั7งท่อสงูกว่าทอ้งคาน 100 มม. ติดหวัอดันํ7ายาภายนอกอาคารใหส้งูกว่าพื 7นดิน
ประมาณ R�� มม. โดยมีหวัอดุที�เรียบรอ้ยสวยงาม การวางท่อจะตอ้งสามารถอดัฉีดนํ7ายาเคมี
ไดค้รอบคลมุเต็มพื 7นที�ของใตพ้ื 7นอาคารที�ทาํการปอ้งกนัปลวก 

84.2.2 [สาํหรบัอาคารแบบพื 7นยกลอย (Crawl Space) ใชร้ะบบฉีดจากกลางเขา้สูแ่นวคาน (Spray 
into Beam) ใหติ้ดตั7งหวัอดันํ7ายาเคมีจากกลางบล็อกฉีดเขา้สูแ่นวคาน (Swing-Jet Nozzle) 
เดินท่อเดี�ยวเป็นเอกเทศของแต่ละบล็อกไปสูจ่ดุรบันํ7ายา แบบ R:1 โดยมีกลอ่งเก็บรวบรวมท่อ
ทั7งหมดอยู่ภายนอกอาคารที�เรียบรอ้ยสวยงาม สามารถอดัฉีดนํ7ายาเคมีไดค้รอบคลมุเต็มพื 7นที�
ของใตพ้ื 7นอาคารที�ทาํการปอ้งกนัปลวก] 

84.2.3 อดันํ7ายาเคมีเขา้ท่อ โดยใชน้ ํ7ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อทกุๆ 1 ตร.ม. ของพื 7นที�ภายในทั7งหมด
ของอาคาร 
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84.2.4 ฉีดนํ7ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั�วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้ ํ7ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพื 7นที�แนวรอบอาคาร 

 
 

จบหมวด การป้องกันปลวก 
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งานเฟอรน์ ิเจอร  ์

Furniture 

85. ความต้องการทั&วไป 
85.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ ในการก่อสรา้งงาน

ตกแต่งภายใน ตามระบใุนงานตกแต่งภายในเป็นหลกั หากไม่ระบใุหยึ้ดถือตามหมวดนี 7 
85.2 จดัทาํ และกั7นหอ้ง ตกแต่งพื 7น ผนงั และเพดานตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
85.3 จดัหา และติดตั7งเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงั และลอยตวั ตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
85.4 จดัหา และติดตั7งม่าน และอปุกรณ ์ตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
85.5 ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงาน และใหค้วามรว่มมือกบัผูร้บัจา้งรายอื�นๆ ไดแ้ก่ งานระบบไฟฟา้ ระบบปรบั

อากาศ ระบบสขุาภิบาล และอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหง้านตกแต่งภายใน และงานระบบอื�นๆ แลว้เสรจ็
สมบรูณ ์

85.6 ในกรณีที�เป็นงานต่อเนื�อง หรอืตอ้งรว่มงานกนัหลายฝ่าย หากไม่มีขอ้กาํหนดใหผู้ใ้ดเป็นผูด้าํเนินการให้
แลว้เสรจ็ ใหถื้อเป็นหนา้ที�ของผูร้บัจา้งตกแต่งภายในที�จะดาํเนินการใหต่้อเนื�องจนแลว้เสรจ็ 

85.7 ผูร้บัจา้งตกแต่งภายในตอ้งเคารพขอ้กาํหนดต่างๆ ของอาคารเป็นหลกั ในการดาํเนินงานตลอดจน
รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ อนัที�จะเกิดขึ 7นกบัสภาพแวดลอ้มของตวัอาคาร 

85.8 งานที�ตอ้งใชค้วามประณีตเป็นพิเศษ เช่น งานลวดลาย งานชบุโลหะฯลฯ ผูร้บัจา้งตอ้งใชช้่างที�มีความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นผูจ้ดัทาํ รวมถึงงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น งานระบบไฟฟ้า, แสง, เสียง ฯลฯ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํ หรือประสานงานการติดตั7งใหถ้กูตอ้งตามแบบ และตามหลกัวิชาการ 

86. ผลิตภัณฑ ์

86.1 วสัด ุ และอปุกรณท์กุชิ 7นตอ้งมีคณุภาพดี ถกูตอ้งตามแบบ และรายการประกอบแบบ เป็นของใหม่ ไม่มี
การชาํรุด หรือเสื�อมสภาพ การเก็บรกัษาวสัดถุกูตอ้งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต และจะตอ้งนาํตวัอย่างมา
ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อน จึงทาํการสั�งซื 7อ หรือติดตั7งได ้ หากผูร้บัจา้งติดตั7งโดยพลการ ผูร้บั
จา้งตอ้งเปลี�ยนใหม่จนเป็นที�พอใจ ของผูอ้อกแบบ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

86.2 งานไม้ 
86.2.1 คณุภาพของไม ้

ไมท้ี�นาํมาใชใ้นงานตกแต่งภายในตอ้งคดัแลว้ ไม่มีรอยบิ�น แตกรา้ว บิดงอ ไม่มีตาไม ้หรือกระพี 7
ไม ้ หรือตาํหนิอื�นๆ และตอ้งเป็นไมท้ี�ผ่านการอบ หรือผึ�งใหแ้หง้สนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืด
หด บิดงอ ในภายหลงั 

86.2.2 ชนิดของไม ้
- โครงเฟอรน์ิเจอรท์ั�วไป ใชไ้มข้นาด [37.5x75 มม.] [1 1/2x3 นิ 7ว] ในสว่นที�เป็นโครงภายนอก 

หรือสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ช ้ [ไมเ้นื 7อแข็ง] หรอืไมช้นิดอื�นๆ ตามที�ระบ ุ โดย
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สามารถยอ้มสีใหเ้ป็นสีเดียวกนัได ้ หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น ในสว่นที�เป็นโครงภายใน หรือไม่
สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ชไ้มย้างอดันํ7ายา หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น  

- วสัดทุี�กรุ สว่นภายนอก หรือสามารถมองเห็นไดช้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัสกัหนา [4] มม. สว่นที�รบันํ7าหนกัให้
ใชห้นา [6] มม. หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น สว่นภายในตู ้ หรือสว่นที�ไม่สามารถมองเห็น ใหใ้ชไ้มอ้ดั
ยางหนา [4] มม. สว่นที�รบันํ7าหนกัใหใ้ชห้นา [6] มม. หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น 

86.2.3 วสัดบุผุิวอื�นๆ ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบตกแต่งภายใน 
86.3 ผูร้บัจา้งงานเฟอรน์ิเจอรใ์หใ้ช ้นาํเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติั 

87. การดาํเนินการ 

87.1 การติดตั7งโครงไม ้ตอ้งตั7งแนวใหไ้ดร้ะดบั และฉาก ทั7งแนวตั7ง และแนวนอนตามที�กาํหนด ระยะห่างของ
โครงไม ้ ไม่เกินกว่า 400 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอื�น การเขา้ไมต้อ้งเขา้เดือยเขา้มมุ หา้มใชวิ้ธีตีชน
เป็นอนัขาด กรณีที�จะตอ้งต่อไมใ้หต่้อที�แนวแบ่งช่วง หา้มต่อในสว่นกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อ
แบบบงัใบ และเขา้มมุรอยต่อสนิทเป็นผิวเดียวกนั สาํหรบักรณีที�ตอ้งติดตั7งชิดผนงัใหใ้ชเ้ชอืกขึงทดสอบ
ความเรียบรอ้ยของผนงั และควรปรบัแนวของผนงัใหเ้รียบรอ้ยก่อนยึดโครงกบัผนงัปนู หรือผนงัคอนกรีต 
ระยะห่างไม่เกินกว่า 400 มม. ก่อนตอกใหเ้จาะรูก่อนที�จะตอก และสง่หวัตะปใูหส้นิทไดร้ะดบักบัผิวไม ้
ยกเวน้ที�ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�น 

87.2 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานที�ติดตั7ง หรือเครื�องใชท้ี�จะตอ้งติดตั7งในงาน
เฟอรน์ิเจอรก่์อนเริ�มดาํเนินการประกอบ และติดตั7ง การแบ่งช่วงโครงแนวตั7งของเฟอรน์ิเจอรใ์หยึ้ดถือ
ระยะที�ไดต้รวจสอบจากสถานที� และอปุกรณเ์ครื�องใชต่้างๆ แนวในการแบ่ง หากถกูตอ้งตรงกบัช่วงที�
กาํหนดในแบบ และสามารถบรรจหุรือติดตั7งอปุกรณเ์ครื�องใชท้ี�กาํหนดได ้ ผูร้บัจา้งสามารถดาํเนินการ
ต่อไปได ้ในกรณีที�ไม่สามารถแบ่งช่วงไดต้ามแบบเนื�องจากติดปัญหาอนัเกี�ยวเนื�องกบังานอื�นๆ เช่น งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบปรบัอากาศ ใหข้อความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อหาทางแกไ้ข หากมี
ขอ้บกพรอ่ง หรือเสียหายอนัเนื�องมาจากการที�ไม่ไดต้รวจสอบขนาดดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหใ้หม่
จนเป็นที�พอใจของผูอ้อกแบบ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

87.3 การเขา้ไม ้ หรือเขา้มมุต่างๆ ของการตกแต่งตอ้งสนิท และไดฉ้าก หรือไดร้ะดบัแนวดิ�ง และแนวตั7ง การ
เขา้ไม ้ หรือเขา้เดือยตอ้งดาํเนินการอย่างประณีตทกุจดุ ตอ้งอดัแน่นดว้ยกาวที�ใชก้บังานไมโ้ดยเฉพาะ 
หา้มเจือปนสารอื�น เชน่ นํ7า หรือนํ7ามนัต่างๆ การเขา้เดือยทุกอนัตอ้งมีขนาดไม่ตํ�ากว่า [9.5 มม.] [3/8 
นิ 7ว] หรือครึ�งหนึ�งของหนา้ตดัไมอ้ดัดว้ยกาวลาเท็กซไ์วจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท การตอกตะปทูี�มีความยาว
กว่า 25 มม. ใหใ้ชส้ว่านเจาะนาํก่อน และตอ้งตอกดว้ยตะปตูดัหวั หรือทบุหวั และสง่ใหจ้มในเนื 7อไม้
ก่อนที�จะอดุหวัตะป ูการตอกอย่าใหป้รากฏรอยคอ้นที�พื 7นผิว 

87.4 การกรุผิวหน้า 
87.4.1 ไมอ้ดั 

ไมอ้ดัที�ใชใ้หมี้คณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2549 แผ่นไมอ้ดั เกรดเอ คดัลาย การกรุผิวหนา้งาน
เฟอรน์ิเจอรด์ว้ยไมอ้ดั การเขา้ไมใ้หใ้ชก้าวทาที�โครง และสว่นที�จะยึดติดก่อนตอกดว้ยตะปตูดัหวั 
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และสง่ใหล้กึลงไปในเนื 7อไม ้ การตอกตะปตูอ้งทาํดว้ยความประณีต ไม่มีรอยหวัคอ้นปรากฏที�ผิว 
ระยะตอกตะป ูตอ้งห่างไม่เกิน 200 มม. และตอ้งอดัแนวต่อไวจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท 

87.4.2 แผ่นพลาสติกลามิเนต 
ก่อนดาํเนินการใหต้รวจสอบสว่นที�จะกรุ และตดัแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตใหไ้ดข้นาด แลว้ทาํ
ความสะอาดสว่นที�จะกรุ ปัดเศษฝุ่ นผงตามซอกมมุออกใหห้มดก่อนที�จะทากาวยางที�ผิวสว่นที�
ประกบติดกนั และอดัติดแน่น อย่าใหมี้ฟองอากาศ หรือเป็นคลื�น และอดัดว้ยแม่แรง สิ�งกดทบั
อื�นๆ จนกาวแหง้สนิท และแต่งขอบลบมมุเล็กนอ้ย ในกรณีที�มีการเขา้มมุใหส้ว่นที�อยู่ดา้นบน
ทบัสว่นที�อยู่ดา้นลา่ง และอดัขอบใหแ้น่นจนกาวแหง้สนทิ แลว้จึงแต่งมมุ สาํหรบัรอยต่อของ
แผ่นพลาสติกที�มีความยาวเกิน 2 400 มม. ใหต่้อที�สว่นกลางของตู ้หรือแบ่งเป็น 3 สว่น หรอื 4 
สว่น หรือตามแนวกึ�งกลางของการแบ่งช่วงตู ้และการต่อตอ้งตรงกนัทั7งสว่นบน และสว่นลา่ง 

87.4.3 แผ่นเหล็กสเตนเลส 
แผ่นเหล็กสเตนเลสที�ใชค้วามหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม. และราบเรียบสมํ�าเสมอก่อนติดตั7งตอ้ง
ปรบัแต่งสว่นที�จะทาํการกรุผิวใหล้บมมุสว่นที�เป็นเหลี�ยม สว่นวิธีการติดตั7งเหมือนขอ้ 3.4.2 แต่
ใหพ้บัซ่อนขอบแผ่นเหล็กสเตนเลสใหเ้รียบรอ้ย ผิวเหล็กสเตนเลสตอ้งเรียบไม่เป็นคลื�น แนว สนั
ตอ้งตรงรอยเชื�อมต่อต่างๆ ใหข้ดั หรือปัดใหเ้รียบเป็นผิวเดียวกนั 

87.5 บานเปิด บานเลื&อน และลิ�นช ักต่างๆ  
กรอบบานเปิด บานเลื�อน และหนา้ลิ 7นชกัที�มองเห็นจากภายนอกทั7งหมด ใหใ้ชไ้มส้กั หรือที�ระบเุป็นอย่าง
อื�น กรุขนาดตามที�ระบใุนแบบ ไมพ้ื 7นลิ 7นชกัเป็นไมอ้ดัยาง หนา 6 มม. ตูบ้านเปิดทกุตูติ้ดมือจบับาน และ
กลอนลิ 7นชกัรางเลื�อนตามแบบ และรายการประกอบแบบ บานเลื�อนใชอ้ปุกรณร์างเลื�อน ลอ้เลื�อน 
กญุแจล็อกตามแบบ และรายการในแบบ 

87.6 การดาํเนินการติดตั�งเฟอรน์ ิเจอรต์ิดผนัง 
ในการประกอบเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงัที�โรงงาน ระยะ และขนาดต่างๆ ผูร้บัจา้งตอ้งเตรียมเผื�อการตดั และการ
เขา้มมุกบัสถานที�ก่อนที�จะติดตั7ง หากเฟอรน์ิเจอรท์ี�จะติดตั7งบงัอปุกรณไ์ฟฟ้า หรืออปุกรณใ์ดๆ ผูร้บัจา้ง
ตอ้งเคลื�อนยา้ย หรือปรบัอปุกรณต่์างๆ ไวบ้นเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงัในตาํแหน่งที�เหมาะสม ผูร้บัจา้งตอ้งขอ
ความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อนดาํเนนิการติดตั7งงานเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงักบัสถานที�ก่อสรา้งทั7งหมด 

 

จบหมวด งานเฟอรน์ ิเจอร  ์
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งานต้นไม้ 

Planting 

88. ความต้องการทั&วไป 

88.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการก่อสรา้งงานตน้ไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

88.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความเขา้ใจกบัแบบทั7งหมดใหล้ะเอียดถี�ถว้น ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วตัถปุระสงค ์ดงัแสดงไวใ้นแบบ ถา้หากมีปัญหา หรือขอ้ขดัแยง้ใดๆ ใหแ้จง้ทางผูค้วบคมุงานทราบก่อน 
เพื�อหาขอ้ยติุก่อนทาํการก่อสรา้ง 

88.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งขนยา้ยเศษวสัด ุ วชัพืช และสิ�งไม่พงึประสงคอื์�นใดในบรเิวณที�จะก่อใหเ้กิดความไม่
สะดวกในการก่อสรา้ง และนาํไปทิ 7งภายนอกบรเิวณที�ก่อสรา้ง ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการรื 7อถอน และ
โยกยา้ย เป็นหนา้ที�ของผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทั7งสิ 7น 

88.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปักผงั และตรวจสอบการปักผงัใหถ้กูตอ้ง และใหผู้อ้อกแบบอนมุติัการปักผงัว่าถกูตอ้ง
เป็นอนัดีแลว้จึงเริ�มงานขั7นต่อไปได ้ ทั7งนี 7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่ทาํการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทาํใหส้ว่น
ต่างๆ ของอาคาร และระบบกนัซมึเสียหาย 

88.5 ใหถื้อระดบัที�แสดงไวใ้นผงัตามที�ปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผูอ้อกแบบจะเป็นผูช้ี 7ตาํแหนง่ใหก่้อน ผูร้บั
จา้งจะตอ้งควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัใหถ้กูตอ้ง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเครง่ครดั 

88.6 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบงานระบบระบายนํ7า สาํหรบัตน้ไม ้ ไมพุ้่ม และสนามหญา้ทั7งหมด ใหส้ามารถ
ระบายนํ7าไดดี้ โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึ 7นกบัตน้ไม ้ ไมพุ้่ม และตน้หญา้ หากจดุระบายนํ7าใดที�อาจทาํให้
ดินอดุตนัได ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวิธีปอ้งกนั โดยใชแ้ผ่น Geocomposite หรือผา้ห่มดิน (Palm Fiber) วาง
กั7นก่อนถมดิน และตอ้งเดินท่อระบายนํ7าเพิ�มเติม ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน 

88.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบตาํแหน่งของก๊อกนํ7าใหส้ามารถต่อกบัสายยางยาวไม่เกิน 15 ม. เพื�อรดนํ7า
ตน้ไม ้ ไมพุ้่ม และสนามหญา้ไดท้ั7งหมด และติดตั7งก๊อกนํ7า และท่อนํ7าเพิ�มเติม ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุ
งาน 

89. ผลิตภัณฑ ์

89.1 วัสดุพ ืชพ ันธุ ์
89.1.1 ตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม ไมเ้ลื 7อย และไมค้ลมุดินทกุชนิด จะตอ้งงาม แข็งแรง และขึ 7นตามสภาวะ

ธรรมชาติ ปราศจากแมลง และโรค 
89.1.2 การวดัเสน้ผ่านศนูยก์ลางตน้ไม ้จะวดัจากโคน หรือระดบัดินธรรมชาติ 300 มม. 
89.1.3 ตน้ไมท้ี�วดัไดข้นาดตามกาํหนด แต่มีรูปรา่งไม่สมดลุระหว่างระยะแผ่ และความสงู หรือบิดงอ

น่าเกลียด หรือแตกกิ�งเป็นมมุแหลมจะถกูคดัออก 
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89.1.4 ตน้ไมท้ี�มีขนาดใหญ่กว่ากาํหนดในแบบอาจนาํมาใชไ้ด ้ แต่ผูร้บัจา้งจะคิดราคาเพิ�มขึ 7นจากที�
เสนอไวเ้ดิมไม่ได ้

89.1.5 ผูร้บัจา้งจะถือเอาความสงูที�เกินกาํหนด มาชดเชยกบัขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางที�เล็กกว่ามิได ้
89.1.6 ตน้ไมท้ี�นาํมาปลกู จะตอ้งเจรญิงอกงามในกระถาง หรือภาชนะขนาดเท่าที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

โดยมีระบบรากเจรญิเต็มกระถางแลว้ หา้มมิใหใ้ชต้น้ไมข้นาดเล็กกว่าเปลี�ยนใสก่ระถางใหญ่ 
โดยที�รากยงัไม่เจรญิเต็มในดินใหม่ 

89.1.7 ขนาดของตุม้ดินของตน้ไมท้ี�ขดุยา้ย จะตอ้งมีขนาดใหญ่เป็น 6 เท่าของขนาดลาํตน้ และความ
สงูของตุม้ดินจะตอ้งเป็น 2 ใน 3 ของความกวา้ง ตน้ไมท้ี�ยา้ยมาโดยมีขนาดตุม้ดินเล็กกว่า
กาํหนด หรือตุม้ดินแตก รากไดร้บัความเสียหายจะถกูคดัออก 

89.1.8 ตน้ไม ้หรือไมพุ้่มที�ไม่แข็งแรง โอนเอน ยืนตน้โดยปราศจากไมค้ํ7ายนัไม่ได ้จะถกูคดัออก 
89.1.9 ตน้ไมใ้หญ่จะตอ้งมีลาํตน้ตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหกัของกิ�งกา้น 

ยอด (Leader) ตอ้งไม่หกั ยอดที�มีอยู่จะตอ้งเป็นยอดเดี�ยว เวน้แต่จะกาํหนดใหมี้หลายยอดได ้ 

ตน้ไมท้ี�เปลือกฉีกขาด เป็นปุ่ มปม มีรอยถกูเสียดสี หรือมีกิ�งหกัที�ไม่ไดร้บัการตดัแต่ง และทาส ี
หรือมีเปลือกหุม้มิดแลว้ จะถกูคดัออก 

89.1.10 ตน้ไมท้ี�ขยายพนัธุโ์ดยการปักชาํ จะตอ้งงาม มีรากเจรญิงอกงามดีแลว้ ไม่นอ้ยกว่า 1 ขอ้ 
89.1.11 ตน้ไมท้ี�นาํมาปลกูทกุชนิด ตอ้งไดร้บัการ “ฝึก” ใหคุ้น้กบัสภาวะของแสงมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 

สปัดาห ์ ตน้ไมท้ี�นาํมาปลกูในรม่ หากทิ 7งใบ หรือตน้ไมท้ี�นาํไปปลกูกลางแจง้แลว้ใบแหง้เฉา จะ
ถกูคดัออก 

89.1.12 การเปลี�ยนแปลงตน้ไมท้ี�ไม่ไดข้นาด หรือรูปทรงตามที�ระบใุนแปลน ควรกระทาํใน 15 วนั 
หลงัจากผูร้บัจา้งไดร้บัแจง้จากเจา้ของงาน หรือภมิูสถาปนิก ไมพุ้่ม และไมค้ลมุดินควรเปลี�ยน
ภายใน 7 วนั หลงัจากไดร้บัการแจง้ 

90. การดาํเนินการ 

90.1 การเตร ียมดินปลูก 
90.1.1 การเตรียมแปลงปลกู 

ในบรเิวณที�แปลงปลกูไมพุ้่ม และไมค้ลมุดิน ใหท้าํการสบัดินเพื�อทาํการเก็บเศษวสัด ุ และราก
ไมอ้อกใหห้มด ก่อนทาํการหว่านปุ๋ ย กทม.901 และเปลือกถั�ว ในสดัสว่น 2:1 ในปรมิาณ 50 
ลิตร/ ตร.ม. สาํหรบัไมพุ้่ม และ 30 ลิตร/ ตร.ม. สาํหรบัไมค้ลมุดิน เมื�อหว่านปุ๋ ย และเปลอืกถั�ว
แลว้ ใหท้าํการไถพรวน หรือใชจ้อบสบัดิน เป็นการคลกุเคลา้ใหเ้ขา้กบัดินลกึ 400 มม. โดยให้
ดินมีขนาดกอ้นไม่โตกว่า 50 มม. แลว้จึงเกลี�ยใหเ้รียบไดร้ะดบัตามระบใุนแบบ 
สว่นของแปลงปลกูที�ติดกบัสนามหญา้ จะตอ้งทาํรอ่งดินสบัรูปตวัวี เพื�อกาํหนดแนวไมค้ลมุดิน
ใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม รอ่งดินสบัควรกวา้งประมาณ 150 มม. ลกึ 100 มม. 

90.1.2 การเตรียมดินปลกูหญา้ 
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ใหเ้ตรียมโดยการไถพรวน หรอืขดุดว้ยจอบลกึ 150 มม. พรอ้มทั7งเก็บเศษวสัด ุ ขยะมลูฝอย 
รวมทั7งวชัพืชออกใหห้มด ก่อนการบดอดัดว้ยลกูกลิ 7งใหไ้ดค้วามแน่นระหว่าง 50–60% 
Modified Proctor Density การปรบัระดบัสนาม อาจใชท้รายละเอียดโรยไวเ้ป็นการปรบัให้
เรียบ แต่ไม่ควรหนาเกิน 20 มม. 

90.1.3 การเตรียมดินปลกูนอกสถานที� 
ผูร้บัจา้งอาจเตรียมดินปลกูจากนอกสถานที�ก็ไดห้ากสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีที�ฝนตกหนกั 
หรือในกรณีที�ผูร้บัจา้งมีอปุกรณใ์นการผสมดินพรอ้มอยู่นอกสถานที� 
ในกรณีเช่นนี 7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั ทั7งพรอ้มสง่ตวัอย่างดินที�ผสม
แลว้ตามสตูรที�กาํหนดให ้3 ถงุๆ ละ 500 กรมั หากปรากฏในภายหลงัว่าการผสมดินดงักลา่วไม่
เป็นไปตามสตูร ผูร้บัจา้งจะตอ้งขนดินออกจากบรเิวณโดยเสียค่าใชจ้่ายเอง 
สว่นผสมพิเศษ ในกรณีที�ตน้ไมแ้ต่ละชนิดตอ้งการเครื�องปลกูที�แตกต่างกนั การเพิ�มสว่นของ
อินทรียว์ตัถ ุ ปุ๋ ย วสัดปุรบัปรุงดิน ใหผู้ร้บัจา้งทาํเฉพาะดินปลกูที�ชั7นบน โดยการควบคมุของผู้
ควบคมุงาน 

90.2 งานปรับระดับ และการปลูก 
90.2.1 การปลกูหญา้ 

- การเตรียมหญา้ และการปลกูหญา้  
ชนิดของหญา้ หญา้ที�ใชป้ลกูในบรเิวณ ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดในแบบ 
การป ูใชวิ้ธีปเูป็นแผน่ แผ่นหญา้จะตอ้งมีขนาด 500x1 000 มม. ที�มีหญา้เขียวสดชุ่มชื�น ไม่ขาด
รมิ ไม่โหว่กลาง ดินที�ติดมากบัหญา้จะตอ้งมีความสมํ�าเสมอ หญา้ที�เหลือง แหง้ หรือไม่สมบรูณ์
จะถกูคดัออก 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมดินสนามใหพ้รอ้มที�จะปไูด ้ จึงนาํหญา้เขา้มาในบรเิวณ หญา้ที�นาํมากอง
ไวเ้กิน 3 วนั จะถกูคดัออกเช่นกนั 
ก่อนทาํการป ู จะตอ้งปรบัผิวดินใหเ้รียบ และรดนํ7าใหชุ้่มชื�น แต่ไม่เละ ผิวดินที�เสียหาย หรอืถกู
ชะโดยฝน หรือนํ7า จะตอ้งไดร้บัการปรบัผิวหนา้ใหม่เสียก่อน 
การปหูญา้ จะตอ้งปใูหร้อยขอบต่อแผ่นชิดสนทิ และเรียบเสมอกนั ขอบเขา้มมุ หรือโคง้จะตอ้ง
ตดัใหเ้รียบคมดว้ยมีด หรือกรรไกรที�เหมาะสม 
เมื�อปเูสรจ็แลว้ ใหร้ดนํ7าใหชุ้่ม แลว้ใชล้กูกลิ 7งบดใหแ้ผน่หญา้แนบแน่นกบัผิวของดินเดิม 

- การดแูลรกัษาสนามในระหว่างความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง 
ระยะการดแูลรกัษาตามสญัญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งดแูลรกัษาสนามหญา้หลงัจากสง่มอบงานแลว้
ขั7นสดุทา้ย เป็นเวลา 120 วนั 
การรดนํ7า หลงัจากทาํการปหูญา้ไปแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรดนํ7าสนามในปรมิาณที�เหมาะสม วนั
ละ 2 เวลา เป็นเวลา 1 สปัดาห ์หลงัจาก 1 สปัดาหไ์ปแลว้ ใหร้ดนํ7าในเวลาเชา้ หรือเย็นใหชุ้่ม 
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วนัละ 1 ครั7ง เป็นเวลาอีก 1 สปัดาห ์เมื�อครบกาํหนดแลว้ใหห้ยดุรดนํ7า 2 วนั ทาํการตดัหญา้ใส่
ปุ๋ ย แลว้จึงเริ�มทาํการรดนํ7าต่อไป 
ในสปัดาหท์ี� 3 ใหร้ดนํ7าใหชุ้่มโชก 2 วนั/ ครั7ง จนถึงวนัสง่งาน 
การรดนํ7าจะตอ้งรดดว้ยหวัฉีดฝอย ไม่รดนํ7ามาก และเรว็จนนํ7าไหลไปตามผิวดิน ควรใชห้วัฉีด
นํ7าแบบฝอย หมนุดว้ยแรงนํ7า และควรใชแ้กว้นํ7าที�รองวดันํ7าใหไ้ดร้วมแลว้สปัดาหล์ะ 120 มม. 
ในวนัฝนตกมาก ผูร้บัจา้งอาจงดรดนํ7าได ้
การถอนวชัพืช ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการถอนวชัพืชออกทนัท ี ตลอดเวลาที�ทาํการดแูลรกัษาที�
กาํหนดไวต้ามสญัญา 
การบดสนาม หลงัจากการบดดว้ยลกูกลิ 7งครั7งแรกแลว้เป็นเวลา 2 สปัดาห ์ ผูร้บัจา้งตอ้งนาํ
ลกูกลิ 7งมากลิ 7งบดสนามที�ไม่เรยีบใหเ้รียบรอ้ยอีกครั7ง หลงัจากนั7นใหท้าํการบดสนามทกุๆ 30 
วนั จนกว่าจะหมดสญัญาการดแูลรกัษา การบดตอ้งรดนํ7าใหดิ้นฟเูสียก่อน 
การแต่งผิวหนา้ ในกรณีที�มีการยบุตวัของดินเกิดขึ 7น และไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการบดลกูกลิ 7ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชปุ้๋ ย กทม.901 ผสมกบัทรายละเอียดที�มีอตัราสว่น 1:1 รอ่นผ่านตะแกรงมุง้
ลวด แลว้นาํมาโรยตามรอยยบุของสนามทกุครั7งที�ทาํการตดัหญา้ และบดลกูกลิ 7ง 

- การปลกูไมใ้หญ่ ปาลม์ และตน้ไมเ้ล็ก 
หลมุปลกู 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการขดุหลมุปลกูตน้ไมใ้หญ่ใหไ้ดข้นาดหลมุตามกาํหนดในแปลน โดยใหท้าํ
การขดุหลมุที�เป็นดินดีใหก้องไวท้ี�ปากหลมุได ้ ดินกน้หลมุที�ปะปนเศษวสัดกุ่อสรา้งใหข้นไปทิ 7ง
นอกบรเิวณ 
ดินปลกู และการปลกู 
ดินปลกู ใหใ้ชดิ้นปลกูตามสตูรขา้งลา่งตามจาํนวนที�กาํหนดในรายละเอียดผสมกบัดินที�ขดุมา 
สว่นผสมใชส้ตูรผสมดิน ดงันี 7 
ดินบน (pH 6.5) 2 สว่น 
ปุ๋ ยคอก กทม.901 หรือมลูววั 2 สว่น 
ทรายหยาบ เปลือกถั�ว หรือแกลบไม่เผา 1 สว่น 
การปลกู ผูร้บัจา้งจะตอ้งระมดัระวงัอย่างสงู เวลายกตน้ไมอ้อกจากกระถางภาชนะ หรือที�ปลกู
ชนิดอื�นๆ เช่น เข่ง ลงัไม ้ เพื�อมิใหร้ะบบรากของตน้ไมเ้สียหาย การแกะกระสอบตุม้หุม้ดิน 
จะตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัอย่างยิ�ง ที�จะมิใหดิ้นหลดุจากตุม้ ผูร้บัจา้งควรวดัความสงูของ
ตุม้ดินก่อนทาํการเตรียมความลกึของกน้หลมุใหพ้อดีกบัขนาดของตุม้ดิน แลว้จึงทาํการยก
ตน้ไมล้งหลมุ ตั7งใหต้น้ไมต้รงไดแ้นว ใชมื้อ หรือเทา้กดพอแน่น แลว้จึงเติมดินลงไปอีกครั7งละ 
150 มม. เมื�อถึงระดบัที�กาํหนดแลว้ ใหร้ดนํ7าใหชุ้่ม แลว้ทิ 7งไวไ้ม่รดนํ7าเป็นเวลา 3 วนั 
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การแต่งผิวหนา้หลมุปลกู หลงัจากการปลกูแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการเก็บสิ�งสกปรก ดินปลกู 
เศษวสัดหุุม้ตุม้ดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปใหห้มด เมื�อรดนํ7าทิ 7งไวค้รบ 3 วนัแลว้ ใหท้าํการ
แต่งพรวน หรือเสรมิผิวหนา้หลมุ 
การคํ7าจนุตน้ไม ้
จะตอ้งกระทาํทนัทหีลงัการปลกู และหลงัจากการใสไ่มค้ํ7าจนุแลว้ ตน้ไมจ้ะตอ้งตั7งตรง แผ่กิ�ง
กา้นไดต้ามปกติ ไมค้ํ7าจนุจะตอ้งเรียบแข็ง ไม่ผกุรอ่น ขนาดของไม ้และกรรมวิธีในการจดัปักไม้
คํ7าจนุตอ้งเป็นไปตามที�กาํหนดในแบบแปลนทกุประการ 

90.3 การดูแลร ักษาต้นไม้ 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการดแูลรกัษางานภมิูทศันต์ามสญัญาต่อไปเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า 120 วนั (หนึ�งรอ้ยยี�สบิวนั) หลงัจากการรบังานงวดสดุทา้ยแลว้ ในระหว่างเวลาแห่ง
สญัญานี 7 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบในงานต่างๆ ดงัต่อไปนี 7 

90.3.1 การดแูลรกัษาสนาม 
การปฏิบติัใหถื้อตามขอ้ 3.2.R การดแูลรกัษาสนามในระหว่างความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง 

90.3.2 การดแูลตน้ไมพุ้่ม 
- รดนํ7า และใหปุ้๋ ยตามระยะเวลาที�เหมาะสม 
- ตดัแต่ง และใหปุ้๋ ยตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน 
- บาํบดัรกัษาใหย้าฆ่าแมลง และโรคที�เกิดแก่ตน้ไม ้
- เปลี�ยนตน้ไมท้ี�ตาย หรือไม่เจรญิเติบโต 
- ปรบัปรุงซ่อมแซมการคํ7าจนุตน้ไม ้ถอนวชัพืชโคนตน้ไม ้

90.3.3 การดแูลตน้ไมใ้หญ่ 
- รดนํ7า และใหปุ้๋ ยตามระยะเวลาที�เหมาะสม 
- ตดัแต่ง และรกัษาโรคแมลงตามความจาํเป็น 
- เปลี�ยนตน้ไมท้ี�ตาย หรือไม่เจรญิ 
- ปรบัปรุงซ่อมแซมการคํ7าจนุตน้ไม ้พรวนดิน ถอนวชัพืช แต่งขอบ 

90.3.4 การทาํความสะอาดบรเิวณทั�วไป 
ผูร้บัจา้งมีหนา้ที�รบัผิดชอบต่อเศษหญา้ ใบไม ้กิ�งไม ้ถงุพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ที�เกิด
จากงานดแูลรกัษาดงักลา่ว โดยคนของผูร้บัจา้งเฉพาะในวนัที�ผูร้บัจา้งทาํการ การทาํความ
สะอาดถนน และสนามประจาํวนั ไม่อยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง 

 

จบหมวด งานต้นไม้ 
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แผ่นผนังคอมโพสิท  
Aluminium Composite Wall Panels 

u. ความต้องการทั&วไป 

 R.R ผู้รบัจ้างจะตอ้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที�มีคุณภาพ  แรงงานที�มีฝีมือ  และความชาํนาญ  มีระบบควบคุม
 คณุภาพ  เพื�อดาํเนินการติดตั7งประกอบขึ 7นเป็นแผ่นผนงั อลมิูเนียมคอมโพสิท พรอ้มดว้ยโครงครา่วตามที�
 กาํหนดเพื�อการ ยึดแผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท  รวมทั7งอปุกรณอื์�นๆ และวสัด ุยาแนว  เพื�อเป็นการปอ้งกัน
 การรั�วซมึของนํ7า  และ การรรับแรงลม  ในพื 7นที�ที�กําหนดตามที�ระบุไวใ้นแบบ ก่อสรา้งให้แล้วเสร็จ
 สมบรูณ ์ และเป็นไปตามมาตราฐาน วิธีการติดตั7งตามที�ระบใุนแบบ  และรายการประกอบแบบ 

 R.U หมวดงานนี 7ประกอบดว้ย แผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิทที�ใชใ้นการประกอบเป็นผนงัอาคารทั7งภายใน และ  

    ภายนอก และ/หรือองคป์ระกอบอื�นๆ ของอาคารที�ไดท้าํการระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง 

 R.S ผูร้บัจา้งจะจดัหาตวัอย่างแผ่นผนงัอลมิูเนียมคอมโพสิท และวสัดทุี�ใชใ้นการติดตั7ง พรอ้มรายละเอียดการ
 ติดตั7งและ Shop Drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนุมติัก่อนการติดตั7ง ชิ 7นงานตวัอย่าง จะตอ้งแสดงรอยต่อ การยา
 แนว  มมุยึดต่างๆ การติดตั7งกบัผนงัอาคาร รางระบายนํ7า และเทคนิคการติดตั7งที�จาํเป็นต่อการทาํงาน 

 R.� มาตราฐานอา้งอิง 

       1.4.1  มาตรฐานพื 7นผิวอลมิูเนียม 

   - AAMA (American Architectural Manufacturer Association) หรือ ECCA (European   
   Coil Coating Association) 

   - ASTM D 2244 – Calculation of Color Differences from Instrumentally Measured   

   Color Coordinates หรือ EN   13523-3 Coil coated metals. Test methods. Colour   
   difference. Instrumental  comparison 

   - ASTM  D  523  -  Standard  Test  Method  for Specular Gloss  หรือ  EN  13523-2   
   Coil Coated metals. Test methods. Specular gloss                                                                                                            

   - ASTM  D 4214 – Standard  Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of  

   Exterior Paint Films หรือ EN  13523-14 Coil  coated  metals. Test methods. Chalking  

   (Helmen  method) 

   - ASTM  D  3359  - Standard Test Methods for Measuring  Adhesion  by Tape Test  
   หรือ  EN   13523-6  Coil  coated  metals. Test methods. Adhesion after indentation      

   (cupping test) 

   - ASTM  D  3363  - Standard  Test  Methods for  Film Hardness  by Pencil     

   Test หรือ EN 13523-4  Coil  coated  metals. Test methods. Pencil hardness. 
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   - ASTM  D  968  - Standard Test  Methods  for  Abrasion  Resistance of  Organic   

   Coatings by Falling Abrasive หรือ EN   13523-12 Coil coated metals. Test methods  
   Resistance to scratching. 

   - ASTM  D  2247  - Standard  Practice  for Testing  Water Resistance of Coatings in  
   100% Relative Humidity หรือ EN   13523-25  Coil  coated metals . Test methods.   
   Resistance to humidity. 

   - ASTM D  1781  - Standard Test  Method For Climbing Drum Peel For Adhesives 

  R.�.U มาตราฐานทดสอบวสัดปุระเภทหน่วงไฟ (Non – Combustible Core) 

   - UBC 26-9 & NFPA285 (Intermediate Scale Multi – story apparatus  Test)     Passed 

   - ASTM E-108 (For Roof Covering)       Passed 

   - ASTM E-119 (Fire Rating Test)       2 Hours 

   - ASTM E-84 (Steiner Tunnel  Test)      Class A 

   - DIN4102 Part 1 (Reaction to Fire test)      Class B1 

   - UL-94 (Horizontal Burning Test)       V-0 

   - ISO – TR 9122 -3 (Toxic  Fumes  Evaluation Test)        Lower than IDHL value limits 

   - BS476 Part 7 (Surface Spread of Flame)     Class 1 

   - BS476 Part 6 (Test for Fire Propagation)     Class 0 

   - BS 476 Part 5 (Test to Determine Ignitability)     Passed 

v. ผลิตภัณฑ  ์

 U.R   แผ่นผนงัคอมโพสิท ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์แผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท  (Aluminum Composite Material: ACM)   

 • ALPOLIC®  จดัจาํหน่ายโดย บรษัิท B.F.M. Co., Ltd.  

• AATIS®  จดัจาํหน่ายโดย บรษัิท เอ็ม เอ็น ไชย คอรป์อเรชนั จาํกดั 

 • REYNOBOND จดัจาํหน่ายโดย บรษัิท แสงเจรญิพฒันาเอ็นเตอรไ์พรส ์จาํกดั 

 U.U    รายละเอียดวสัด ุ

  U.U.R   ขนาดมิติ (Dimension)  

  - ความหนาของแผ่นมาตราฐาน             � มม. 

  - ความกวา้งของแผ่นมาตราฐาน           RUV� มม. หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

  - ความกวา้งของแผ่นสั�งพิเศษ   1000, RV�V มม. หรือตามมาตราฐานผูผ้ลิต 
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  - ความยาวของแผ่นมาตราฐาน U���, SU�� มม.สงูสดุไม่เกิน W��� มม. 

   หรือตามมาตราฐานผูผ้ลิต 

  2.2.2  พื 7นผิวของแผ่นอลมิูเนียม 

  - ผลิตขึ 7นตามมาตราฐานของบรษัิทผูผ้ลิต โดยอลมิูเนียมอลัลอย   

  - ชนิด Alloy Series 3003/H16, 3105/H16 , AA3005/H�U หรือ Alloy Series  5005/H�U  มี 
   ความหนา �.V มม.  

  - คณุสมบติัของผิวอลมิูเนียมอลัลอย  ทั7งดา้นหนา้  และดา้นหลงั ใหเ้ป็นไปตามคณุสมบติัของ  
   บรษัิทผูผ้ลิต (ASTM  B209)  

  2.2.3  กระบวนการผลิตและคณุลกัษณะ(ทางกล)ของแผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิต 

  - อลมิูเนียมความหนา  �.V มม.  ประกบอยู่ทั7ง U ดา้น โดยกระบวนการอดัฉีดรว่ม ที�มีกาวเป็น 
   ตวัประสารระหว่างชั7น (Co – Extrusion Process) 

   • Peel Strenght before boiling (average)  349.3 N mm/mm 

   • Peel Strenght after boiling (average)  262.1 N mm/mm 

   • Shear Strenght by Punching Tool ASTM D732 33.09 (MPa) 

  - ผ่านทดสอบ Bond Integrity ASTM D1781 Standard  Test Method for Climbing Drum  
   Peel for Adhesives 

  - ความถ่วงจาํเพาะ (Specific Gravity)   1.90 

  - นํ7าหนกัแผ่น (Panel  Weight)                7.6 kg/mm2 

  - การยืดหยุ่นของแผ่นเมื�อโดนความรอ้น    

   (Thermal Expansion 95°C - 110°C : ASTM  D-696) 0.44 mm/m°C 

  - Deflection  temperature ( ASTM  D-648)   120°C 

  - Tensile  strength ASTM E8              4.8 kg/mm2 

  - Yield strength  ASTM  E8                   4.26 kg/mm2 

  - Elongation  ASTM  E8                              11 % 

  - Sound  transmission  loss  ASTM  E413        29 STC 

  2.2.6 สารไสก้ลางระหว่างแผ่นอลมิูเนียม  
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   วสัดไุสก้ลาง ประกอบดว้ยวสัดปุระเภททนไฟ ชนิดไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ และไม่ก่อใหเ้กิด 
   สารพิษ MAGNESIUM HYDROXIDE Mg(OH)U หรือเทียบเท่า NON-COMBUSTIBLE   
   MINERAL FILLED CORE 

  2.2.7 แผ่นฟิลม์ปอ้งกนัความเสียหาย (Protective Film) บนแผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท เป็นชนิด  
   Rubber  

   Base ตอ้งพิสจูนไ์ดว่้า จะคงสภาพอยู่บนอลมิูเนียมคอมโพสิต  ไม่หลดุลอกออกมา  ก่อน 
  กาํหนดเปิดใชง้านแผ่น เพื�อปอ้งกนัการเกิดคราบเหนียวจากกาวแผ่นฟิลม์  การเกิดความ  
  เสียหาย  หรือรบกวนทาํลาย ต่อผิวหนา้ของ แผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิทในระหว่างการติดตั7ง 

 2.3  การเคลือบสีพื 7นผิววสัด ุ

        2.3.1 ดา้นหนา้เคลือบสีระบบ PolyVinyliDene Fluoride Base (PVDF) Kynar500®/Hylar5000®  
  ชนิดมีสว่นประสมไม่ตํ�ากว่า ��/S� หรือ Fluorinated Ethylene Vinyl Base (FEVE) หรือ   

  Duragloss®V��� หรือ Anodize Color   

  - ชนิด Metallic Color  

   • ระบบเคลือบ S ครั7ง อบ S ครั7ง โดยมีความหนาของสีเคลือบตั7งแต่ S�ไมครอนขึ 7นไป  
   (+/-S ไมครอน) หรือ ระบบเคลือบ � ครั7ง อบ � ครั7ง มีความหนาของสีเคลือบตั7งแต่   
   SV ไมครอน ขึ 7นไป 

  - ชนิด Solid Color  

   • ระบบเคลือบ U ครั7ง อบ U ครั7ง โดยมีความหนาของสีเคลือบตั7งแต่  UV ไมครอนขึ 7น 
   ไป (+/-S ไมครอน) 

  - ชนิด Anodize Color ระบบการทาํ Anodic Layer Thickness  ไม่เกิน UV ไมครอน   
   Continuous Anodising  

  2.3.2 ดา้นหลงัแผ่นตอ้งมี Service Coating เคลือบสีดว้ยระบบ Polyester  Coating หรือ Epoxy  

  Coatingเพื�อปอ้งกนัการสกึกรอ่น  จากปฎิกิรยิา  Oxidation 

 2.4  อปุกรณท์ี�ใชใ้นการติดตั7ง 

         2.4.1 วสัดสุาํหรบัการยาแนว  กาํหนดใหเ้ป็นซิลิโคน ยาแนว ชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (Non Staining  

  Sealant) ที�ผ่านมาตราฐาน (ASTM C1248) Tremco - Spectrem U หรือ Dow Corning -   

  DC977, GE - SCS 9000 

         2.4.2  สกรู  หรือ สลกัเกลียว และแหวน ตอ้งเป็นไปตามที�แบบก่อสรา้งกาํหนด และ/หรือตาม 
  รายการประกอบแบบ 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 109 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 109 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

         2.4.3 โครงครา่วย่อยตอ้งเป็นไปตามที�แบบก่อสรา้งกาํหนด  และ/หรือตามรายการประกอบแบบ  
  โดยใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตดว้ย 

         2.4.4 การเสรมิกาํลงัแผ่น ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต 

 2.5 การรบัประกนัผลงาน     

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกันคณุภาพของแผ่นผนงัอลมิูเนียมคอมโพสิท ยืนยนัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจาก
  บรษัิท ผูผ้ลิต เป็นระยะเวลา R�-U� ปี และคณุภาพของระบบเคลือบสีของแผ่นผนงัอลมิูเนียม 
  คอมโพสิท เป็นระยะเวลา R�-U� ปี การติดตั7งเป็นเวลา U ปี หากเกิดความชาํรุดเสียหายอนั  
 เนื�องมาจากคณุสมบติัของวสัด ุ  และ/หรือการติดตั7ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั7งใหใ้หม่  หรือ ซ่อมแซ่มให ้
 อยู่ในสภาพที�ดีตามจดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ 

w. การดาํเนินการ  

 3.1  การตรวจสอบ 

      3.1.1   ผูร้บัจา้งจะตอ้งประสานงานกบัผูร้บัจา้งหลกั  เพื�อกาํหนดตาํแหน่งของโครงสรา้งต่างๆ  ที�  
  เกี�ยวขอ้งในการติดตั7ง   เพื�อกาํหนดตาํแหน่งโครงครา่ว  และตรวจสอบสถานที�ก่อสรา้งทกุ  
  แห่งที�จะมีการติดตั7งใหส้มบรูณเ์รียบรอ้ย  ถา้มีขอ้บกพรอ่งใด ๆ ใหแ้กปั้ญหาใหถ้กูตอ้งก่อนที�  
  จะมีการติดตั7ง 

      3.1.2 ระบบโครงครา่วที�ใชใ้นการติดตั7งจะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบว่ามีความถกูตอ้ง แข็งแรง ได ้
  ระดบัและเสน้แนวตรงเรียบรอ้ย  หรือลวดลายไดฉ้ากแหง้  สะอาด และปราศจากขอ้เสียหาย   
  ตามที�ผูอ้อกแบบ กาํหนดดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย 

 3.2  การติดตั7ง 

      3.2.1   ผูร้บัจา้งตอ้งติดตั7งแผ่นผนงัคอมโพสิท ใหไ้ดต้ามมาตรฐานที�แนะนาํจากผูผ้ลิตแผ่น  

  3.2.2 งานทกุสว่นที�ติดตั7งจะตอ้งไดร้ะดบั และเสน้แนวตรงเรียบรอ้ย  หรือลวดลายไดฉ้าก  ตามที� 
  ผูอ้อกแบบกาํหนดดว้ยความประณีตเรียบรอ้ย   

  3.2.3   ผูร้บัจา้งตอ้งติดตั7งแผ่นผนงัคอมโพสิท ตามShop Drawingที�ทางผูอ้อกแบบอนมุติัใหไ้ดแ้นว 
  และระนาบ 

  3.2.4  ระยะรอยต่อของแผ่น  แต่ละแผ่นตอ้งไดแ้นวเท่ากนัตลอดและตอ้งเสรมิโฟม (Backing Rod)  
  ก่อนยาแนวดว้ยซิลิโคนที�กาํหนด 

  3.2.5  กรณีที�ติดตั7งแผ่นผนงัคอมโพสิทเป็นผนงัโคง้  แผ่นอลมิูเนียมนั7นจะตอ้งดดัโคง้   โดยใชแ้ท่น 
  ลกูกลิ 7งและใหท้าํในขณะที�มีแผ่นฟิลม์ปอ้งกนัความเสียหายติดตั7งอยู่เท่านั7น 

   3.3   การทาํความสะอาด 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 110 รวม 110 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 110 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

  S.S.R   ผูร้บัจา้งจะลอกวสัดฟิุลม์ที�บนแผ่นอลมิูเนียมคอมโพสิท หลงัจากติดตั7งเสรจ็ ตามระยะเวลาที�
  ทางผูผ้ลิตกาํหนดไว ้

  S.S.U   ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งหลงัจากติดตั7ง  ผิวของวสัดตุอ้งปราศจากรอย  ขดูขีด 
  หรือ    แตกรา้วของสี  รอยด่าง  หรือมีตาํหนิ  และตอ้งไม่เปรอะเปื7อน  ก่อนอนมุติัตรวจสอบ  
  จากผูอ้อกแบบ  และก่อนการสง่มอบงาน 

 

 

 

จบงานแผ่นผนังคอมโพสิท  
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หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 1 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานขุดดิน และถมดิน 

Excavation and Fill 

1. ความต้องการทั%วไป 

1.1 งานในหมวดนี &รวมถึงการขดุ เจาะ ถม บดอดั และการดาํเนนิงานอื"นๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบังานดิน เพื"อใหก้าร
ก่อสรา้งเป็นไปตามระบใุนแบบรูป และรายการละเอียด 

1.2 ฝีมือการทาํงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมแนว และระดบัต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ย การใชเ้ครื"องมือในการขดุดินฐานราก จะตอ้ง
กระทาํดว้ยความระมดัระวงั โดยการตรวจสอบระดบัหวัเสาเข็มที"เจาะไปแลว้เพื"อกนัเสาเข็มหกั หรือผิด
ศนูย ์ถา้หากเสาเข็มหกั หรือผดิศนูยผ์ูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของวิศวกรอย่างเครง่ครดั 
โดยค่าใชจ้่ายทั&งหมดเป็นของผูร้บัจา้งทั&งสิ &น 

1.3 การป้องกัน 
1.3.1 อาคารขา้งเคียง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนั และระมดัระวงัการเคลื"อนยา้ย และทรุดตวัของอาคาร หรือโครงสรา้ง
ขา้งเคียง โดยจดัหา และติดตั&งคํ&ายนั หรือกรรมวิธีต่างๆ เพื"อปอ้งกนัอนัตรายซึ"งอาจจะเกิดขึ &น
ก่อนลงมือเกี"ยวกบังานดิน ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอกรรมวิธีในการปอ้งกนัใหวิ้ศวกรตรวจอนมุติั
วิศวกรตรวจอนมุติัก่อนจึงดาํเนินการได ้

1.3.2 สว่นต่างๆ ใตดิ้นที"มีอยู่เดิม 
สว่นต่างๆ ของอาคาร และระบบสาธารณปูโภคที"มีอยู่เดิม เมื"อคน้พบจากการขดุเจาะดิน ซึ"ง
มิไดแ้สดงไวใ้นแบบรูป และรายการ และเป็นอปุสรรคต่อการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัการ
โยกยา้ย โดยค่าใชจ้่ายทั&งหมดเป็นของผูร้บัจา้งทั&งสิ &น 

2. ผลิตภัณฑ ์

ไม่ใช ้

3. การดาํเนินการ 

3.1 การขุดดิน 
3.1.1 การขดุดินทั"วไป 

ระยะ และระดบัในการขดุดินตอ้งตรงกบัรูปแบบที"ไดร้ะบไุว ้ระดบักน้หลมุของงานขดุดินตอ้งอยู่
ในระดบัที"ถกูตอ้งแน่นอน 
- งานขดุดินสาํหรบัการก่อสรา้งอาคาร รวมความถึงงานขดุมวลวสัดทุี"ปะปนอยู่ในดินตาม

ธรรมชาติของดินทั"วไป 
- มวลวสัดทุี"ตอ้งการขดุทั&งหมดสาํหรบัการแต่งชั&นดินรอบอาคาร ตอ้งตรงตามรายการ

ละเอียด 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 2 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

- มวลวสัดทุี"ขดุขึ &นมา หากวิศวกรพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เหมาะสม สาํหรบัการถมดินผูร้บัจา้ง
ตอ้งจดัการขนยา้ยออกจากสถานที"ก่อสรา้ง 

3.1.2 การขดุดินฐานราก 
- ตอ้งจดัการหลอ่ฐานรากทนัท ี หลงัจากที"การขดุดินสาํหรบัฐานรากไดเ้สรจ็เรียบรอ้ย เมื"อ

หลอ่ฐานรากเรียบรอ้ยแลว้ การถมดินกลบฐานรากเป็นหนา้ที"โดยตรงของผูร้บัจา้ง 
- ในกรณีที"ขดุพบโบราณวตัถ ุ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ว่้าจา้งทราบทนัท ี และโบราณวตัถทุี"ขดุ

ไดจ้ะตอ้งตกเป็นสมบติัของผูว่้าจา้งทั&งสิ &น 
- ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมสบูนํ&าออกจากบรเิวณก่อสรา้งตลอดเวลา และตอ้งไม่ทาํใหค้อนกรีตที"

กาํลงัเทอยู่เสียหาย 
3.1.3 การขดุรอ่ง หรือค ู

- ตอ้งระมดัระวงัในการขดุรอ่ง หรือครูะบายนํ&าที"รวมอยู่ในอาคาร ตลอดจนการบาํรุงรกัษา 
และตอ้งไม่ทาํใหฐ้านรากเสียหายดว้ย 

3.1.4 พื &นคอนกรีตวางบนผิวดิน 
- ชั&นดินที"รองรบัพื &นคอนกรีตจะตอ้งเป็นดินอดัแน่นตามที"ไดร้ะบ ุ และตอ้งอยู่ในระดบัที"ได้

แสดงไวใ้นรูปแบบ 
3.1.5 เครื"องมือ อปุกรณ ์และแรงงานสาํหรบัการขดุดินจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพก่อสรา้ง 

3.2 การถมดิน และการกลบเกลี%ยดิน 
การถมดินจะตอ้งไดร้ะดบัที"เหมาะสม เพื"อการทรุด และทรงตวัของมวลดิน ผูร้บัจา้งตอ้งจดัการใหไ้ด้
ระดบัสดุทา้ยตรงตามรูปแบบ 
3.2.1 วสัด ุ

วสัดทุี"ใช ้ และกลบเกลี"ยตอ้งประกอบดว้ยดินที"เหมาะสม ในกรณีที"ใชดิ้นที"ขดุจากบรเิวณ
สถานที"ก่อสรา้งจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากวิศวกรก่อน และผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใน
การนาํดินจากที"อื"นมาถมแทน 

3.2.2 การจดัปรบัระดบั 
ก่อนการถมดิน และการกลบเกลี"ยดิน พื &นที"ในบรเิวณนั&นตอ้งอยู่ในสถาพที"เรียบรอ้ยไดร้ะดบั
ตามแนวนอน และใชเ้ครื"องมืออดัแน่นตามที"ไดร้ะบไุว ้ แต่ตอ้งไม่เป็นอนัตรายต่อโครงสรา้งอื"น 
หรือสว่นของอาคารที"อยู่ใกลเ้คียง 

3.3 การถมด้วยดิน กรวด หร ือทราย 
3.3.1 การถมประกอบดว้ยทราย กรวด และหินตามรายละเอียดในหมวดคอนกรีต 
3.3.2 การถมดว้ยหิน กรวด หรือทรายตอ้งเตรียม และจดัทาํตามขนาด และความหนาที"ไดร้ะบไุวใ้น

รูปแบบ 
3.3.3 มวลวสัดทุี"ใชถ้มตอ้งมีคณุสมบติัในการควบคมุความชื &นของฐานรากไดพ้อเหมาะดว้ย ตอ้งมี

กรรมวิธีตามคาํแนะนาํของบรษัิทที"ปรกึษา โดยคาํนึงถึงความหนา และรูปรา่งของมวลที"ใชถ้ม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

3.3.4 หลงัจากการอดัแน่นแลว้ตอ้งมีการตรวจสอบความหนาแน่นตามมาตรฐาน วสท. 
3.4 การบด อ ัดแน่น 

การถมดิน และกลบเกลี"ยดินทั&งหมดตอ้งมีความชื &นพอเหมาะที"สดุ แลว้ทาํการอดัแน่นตามจาํนวน
เปอรเ์ซ็นตข์องความหนาแน่นมากที"สดุในสภาพชื &นนั&น และตอ้งไม่นอ้ยกว่า 2% หรือมากกว่า 5% ของ
ความชื &นที"ดีที"สดุตามมาตรฐานของ AASHTO 

Meterial Percent of  
Max. Density 

Fill 
Fill (Supporting Footing) 
Backfill 
Fill and Backfill (Top Inches-Beneath Slab on Grade) 
Granular Fill 

90 % 
90 % 
90 % 
95 % 
95 % 

3.5 การทดสอบ 
การทดสอบเพื"อใหไ้ดค้วามหนาแน่นของการถม และกลบเกลี"ยดิน และเพื"อใหอ้ยู่ในสภาพที"ดี โดยที"
วิศวกรจะเป็นผูเ้ลือกสถานที"ปฏิบติัการทดสอบ 
3.5.1 ความหนาแน่นสงูสดุ 

การทดสอบตอ้งใชต้วัอย่าง e สว่นที"แยกกนั เพื"อตดัสินความหนาแน่นสงูสดุในสภาพความชื &นที"
เหมาะสม วิศวกรเป็นผูจ้ดัการเรียกเก็บจากสถานที"ตอ้งการ 

3.5.2 การทดสอบการอดัแน่น 
ผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการทดสอบการอดัแน่นทกุ e�� ลบ.ม. และทกุความลกึ f�� 
มม. ของการถมดิน 

 

 
จบหมวด งานขุดดิน และถมดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 4 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานเสาเข ็มคอนกร ีต 

Concrete Piles 

1. ความต้องการทั%วไป 

1.1 หากระบใุนแบบใหมี้การใชเ้สาเข็มคอนกรีตขนาดเล็ก ในสว่นของสินคา้เสาเข็มคอนกรีตอดัแรงจะตอ้งมี
คณุสมบติัเบื &องตน้ตาม PCI (Precast Concrete Institute) โดยเฉพาะในสว่นของค่ากาํลงัอดัของ
คอนกรีตขณะทาํการตดัลวด (fci’) เท่ากบั 250 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) และค่ากาํลงัอดัคอนกรีตที" 
28 วนั (fc’) เท่ากบั 350 กก./ตร.ซม.(ทรงกระบอก) และสภาพของเสาเข็มภายนอกตอ้งไม่มีการโก่ง หรือ
แอ่นตวั เนื"องจากอาจจะมีผลต่อการแตกหกัระหว่างทาํการตอกได ้

1.2 การเก็บกองเสาเข็มคอนกรีต ควรใชไ้มห้มอนหนนุตรงตาํแหน่งประมาณ 300–500 มม.จากปลายทั&ง 2 
ขา้ง 

1.3 การเลือกใชเ้สาเข็มคอนกรีตจะตอ้งเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรบันํ&าหนกับรรทกุปลอดภยัของเสาเข็ม 
กบันํ&าหนกับรรทกุที"ออกแบบ 

1.4 ก่อนเริ"มงานฐานราก ผูร้บัเหมาจะตอ้งดาํเนินการ เจาะสาํรวจดินโดยวิธี BORING TEST ตาม
มาตราฐานงานวิศวกรรม เป็นจาํนวนอย่างนอ้ย 1 หลมุก่อน นอกจากในแบบจะกาํหนดเป็นอย่างอื"น 
แลว้สง่ผลการทดสอบดิน ใหวิ้ศวกรผูอ้อกแบบเห็นชอบก่อนเริ"มงานฐานราก อย่างนอ้ย 1 สปัดาห ์

- กรณีระบบฐานรากเป็นเข็มเจาะเข็มทุกตน้ตอ้งทาํ SEISMIC TEST แลว้ส่งผลการทดสอบใหวิ้ศวกร
ผูอ้อกแบบเห็นชอบก่อน เริ"มงาน PILE CAP 
- กรณีระบบฐานรากเป็นเข็มตอกผูร้บัเหมาจะตอ้งตอก PILOT PILES ก่อนเพื"อหาความยาว เสาเข็มที"
จะทาํใหเ้สาเข็มรบันํ&าหนกัปลอดภยัไดต้ามแบบที"กาํหนด และก่อนจะเริ"มตอกเสาเข็มผูร้บัเหมาจะตอ้ง
สาํรวจถ่ายรูปอาคารขา้งเคียงที"คิดว่าอาจจะมีผลกระทบกบังานตอกเสาเข็มทั&งหมดดว้ย 
- กรณีระบบฐานรากเป็นฐานแผ่ ให้ผู้รับเหมาทดสอบ หาค่าความต้านทานนํ&าหนักของดิน ตาม
มาตราฐานงานวิศวกรรม ณ จุดความลึกที"กาํหนดในแบบอย่างน้อย 1 จุดและส่งผลการทดสอบให้
วิศวกรผูอ้อกแบบเห็นชอบก่อนอย่างนอ้ย 1 สปัดาหก่์อนเริ"มงานฐานราก 

1.5 หลงัจากตอกเสาเข็มเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งสง่รายการคาํนวณ พรอ้มเซ็นตร์บัรอง ยืนยนัการรบันํ&าหนกั
เสาเข็ม โดยวิศวกร ไม่ตํ"ากว่าระดบัสามญัวิศวกร 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 5 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ขนาดความยาวของเสาเข็มคอนกรีต ตอ้งเป็นไปตามแบบที"กาํหนดไวใ้นการก่อสรา้ง หรอืรบันํ&าหนกั
บรรทกุปลอดภยัที"ใชใ้นการออกแบบ 

2.2 ประสิทธิภาพในการรบันํ&าหนกับรรทกุปลอดภยัของเสาเข็มสาํหรบักรณีที"เป็นชั&นดินอ่อน ซึ"งครอบคลมุ
ในพื &นที"กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ตลอดจนพื &นที"ภาคกลางบางสว่น โดยพิจารณาจากการรบันํ&าหนกั
บรรทกุปลอดภยัของเสาเข็มจากแรงเสียดทานดา้นขา้งของเสาเข็ม (Friction Pile) โดยใชค่้าหน่วยแรง

แบกทานของชั&นดิน (γ) เท่ากบั 600 กก./ตร.ซม. 

2.3 ก่อนทาํการตอกเสาเข็ม จะตอ้งหาตาํแหน่งในการตอกเสาเข็มใหต้รงตามแบบก่อน 

2.4 ในขณะที"ทาํการตอกเสาเข็ม ถา้เสาเข็มมีการแตกหกัระหว่างทาํการตอก ใหป้รกึษาวิศวกรผูอ้อกแบบ
ก่อนทาํการแกไ้ขในขั&นต่อไป 

 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การตอกเสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็ก สามารถที"จะทาํวิธีการตอกได ้3 วิธี คือ 

3.1.1 การตอกเสาเข็มโดยการใชปั้&นจั"นขนาดเล็ก 
3.1.2 การตอกเสาเข็มโดยการใชแ้รงงานคน 
3.1.3 การตอกเสาเข็มโดยการใชร้ถ Backhoe 

3.2 ในการเคลื"อนยา้ยเสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็ก ใหท้าํการยกในตาํแหน่งที"เกิดค่า Maximum Bending 
Moment เพื"อลดปัญหาการแตกหกัระหว่างการเคลื"อนยา้ย ที"ระยะประมาณ 0.2 ของความยาวของ
เสาเข็มคอนกรีตจากปลายทั&ง 2 ขา้ง 

 
 

จบหมวด งานเสาเข ็มคอนกร ีต 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 6 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

 

งานทาํฐานราก 

Footing  

1. การขุดดินฐานราก   

หลมุฐานรากที"ขดุลกึเกินกว่า 1.50 ม. จะตอ้งมีคํ&ายนัที"เหมาะสมเพื"อปอ้งกนัดินพงัทลาย  เพื"อปอ้งกนัความ
เสียหายที"จะเกิดขึ &นกบัอาคารและเสาเข็มที"อยู่ขา้งเคียง เพื"อปอ้งกนัอนัตรายใหแ้ก่คนงานที"จะลงไปทาํงาน 
คํ&ายนัที"ใชจ้ะตอ้งมีความมั"นคงแข็งแรงเพียงพอที"จะรบัแรงดนัดา้นขา้งของดินได ้ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่
รายละเอียดวิธีการคํ&ายนั และรายการคาํนวณใหผู้ค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเห็นชอบก่อนดาํเนินการ   

2. การเตร ียมก้นหลุม   

กรณีที"เป็นฐานรากแบบมีเสาเข็ม (Pile Footing) เมื"อขดุดินจนไดค้วามลกึตามแบบแลว้ใหถ้มทรายรองพื &น
กน้หลมุ แลว้เทคอนกรีตรองพื &นกน้หลมุรายละเอียดตามแบบ  เมื"อคอนกรีตหยาบกน้หลมุแข็งตวัดีแลว้ ให้
ทาํการสกดัหวัเสาเข็มใหไ้ดร้ะดบัตามแบบเพื"อใหมี้เหล็ก Dowel Bar ฝังเขา้ไปในคอนกรีตฐานราก  การสกดั
หวัเสาเข็มจะใชเ้ครื"องกระแทกลมหรือเครื"องตดั และเครื"องกระแทกไฟฟ้าหรือเครื"องมือวิธีอื"นที"ไดร้บัความ
เห็นชอบจากวิศวกรควบคมุงานของผูว่้าจา้ง  หวัเสาเข็มที"สกดัแลว้จะตอ้งแต่งผิวใหเ้รียบ และตั&งฉากกบั
แนวแกนของเสาเข็ม  ในกรณีที"สกดัหวัเสาเข็มแลว้ไดค้วามยาวของ Dowel Bar ที"จะฝังคอนกรีตฐานรากไม่
เพียงพอ ก็ใหต่้อเหล็ก Dowel Bar ดว้ยการทาบและเชื"อมใหแ้ข็งแรง หรือในกรณีที"ระดบัหวัเสาเข็มจมอยู่ต ํ"า
กว่าระดบักน้ฐานราก  ก็ใหส้กดัหวัเสาเข็มออกพรอ้มต่อทาบเหล็ก Dowel Bar และเชื"อมใหไ้ดค้วามยาวที"
เพียงพอพรอ้มหลอ่หวัเสาเข็มใหส้งูขึ &นมาจนไดร้ะดบัที"ตอ้งการ ในกรณีนี &ใหข้อแบบรายละเอียดเพิ"มเติมจาก
ผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง   

สาํหรบัหวัเสาเข็มหรือเศษคอนกรีตจากการสกดัหวัเสาเข็ม ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการขนไปทิ &งนอก
บรเิวณโครงการ หรือ พื &นที"ที"ผูว่้าจา้งจะกาํหนดให ้  

3. การเตร ียมเหล็กเสร ิมฐานราก 

เหล็กเสรมิของฐานรากจะตอ้งมีแท่นรองรบัที"มั"นคงสามารถรบันํ&าหนกัเหล็กเสรมิของฐานรากและเสาที"จะ
กดทบัได ้ โดยทั"วไปจะใชแ้ท่งคอนกรีตรองรบัและผกูยึดติดกบัเหล็กเสรมิ  ตาํแหน่งของเหล็กเสรมิจะตอ้งจดั
วางใหมี้คอนกรีตหุม้ (Covering) ของคอนกรีตถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดของงานคอนกรีตฐานรากตามหวัขอ้ 
ความหนาของคอนกรีตที"หุม้เหล็กเสรมิ (วดัจากผิวเหล็ก) หมวดงานเหล็กเสรมิคอนกรีต   

4. การติดตัDงไม้แบบฐานราก 

เมื"อเหล็กเสรมิในฐานรากติดตั&งเขา้ที"และมีที"รองรบัมั"นคงดีแลว้  ขั&นตอนต่อไปคือการติดตั&งไมแ้บบ ไมแ้บบ
ที"ติดตั&งจะตอ้งมีความมั"นคงแข็งแรงเพียงพอที"จะรบัแรงดนัของคอนกรีตและแรงสั"นสะเทือนของเครื"องเขย่า
ในขณะเทคอนกรีตได ้  ในกรณีที"เป็นฐานรากขนาดใหญ่ที"มีความหนามากๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียด
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ของไมแ้บบฐานรากและคํ&ายนัต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาว่ามีความแข็งแรงเพียงพอและอนมุติัก่อนจึง
จะดาํเนินการได ้หากมีการก่อสรา้งฐานรากที"ระดบัตํ"ากว่าระดบัดินเกิน 1.5 เมตร ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียม
เครื"องปอ้งกนัดินพงั เช่นเสาเข็มพืด (Sheet Pile) พรอ้ม  คํ&ายนัที"แข็งแรงเพื"อใหผู้ท้ี"ลงไปทาํงานมีความ
ปลอดภยัในขณะทาํงาน 

 

5. การเทคอนกร ีตฐานราก   

ในกรณีตอ้งเทคอนกรีตฐานรากที"ระดบัตํ"ากว่าระดบันํ&าใตดิ้น  จะตอ้งมีการเตรียมการเรื"องการระบายนํ&าใต้
ดินโดยการขดุหลมุดกั (Sump) เพื"อรวบรวมนํ&าใตดิ้นและสบูนํ&าออกใหแ้หง้ตลอดเวลาที"เทคอนกรีตจนแลว้
เสรจ็  ก่อนการเทคอนกรีตฐานรากจะตอ้งลา้งทาํความสะอาดไมแ้บบและเหล็กเสรมิพรอ้มสบูนํ&ากน้หลมุให้
แหง้  การเทคอนกรีตใหด้าํเนินการตามกรรมวิธีการเทคอนกรีตในหวัขอ้ การเทคอนกรีต หมวดงานคอนกรีต  

6. การบ่มคอนกร ีต 

เนื"องจากที"ผิวบนของฐานรากมกัเกิดการแตกรา้วไดง่้าย  อนัเนื"องมาจากคอนกรีตที"ผิวสญูเสียนํ&าเรว็เกินไป  
ดงันั&นเมื"อคอนกรีตที"ผิวหนา้เริ"มแข็งตวัแลว้ก็ใหท้าํการบ่มคอนกรีตฐานรากทนัทีตามกรรมวิธีการบ่ม
คอนกรีตในหวัขอ้ การบ่มคอนกรีต หมวดงานคอนกรีต 

7. การถอดแบบหล่อคอนกร ีตฐานราก 

การถอดแบบหลอ่คอนกรีตฐานรากใหก้ระทาํตามขอ้กาํหนดเรื"องการถอดแบบหลอ่ในหวัขอ้การถอดแบบ
หลอ่ หมวดงานแบบหลอ่คอนกรีตและนั"งรา้น   

8. การถมกลับ 

วสัดทุี"จะใชถ้มกลบัหลมุฐานรากใหใ้ชท้รายถมหรือวสัดอืุ"นใดที"ไดร้บัความเห็นจากผู ้

ออกแบบแลว้เท่านั&น การถมใหถ้มเป็นชั&นๆ ความหนาชั&นละ 30 เซนติเมตร และบดอดัหรือกระทุง้ใหแ้น่น
จนถึงระดบัหลงัฐานราก แลว้จึงจะทาํการก่อสรา้งโครงสรา้งในสว่นที"อยู่ถดัขึ &นมาได ้

 

 
จบหมวด งานทาํฐานราก 

 
 
 
 
 
 

 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 8 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 8 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานคอนกร ีต 

Concrete  

1. ท ั%วไป 

ขอ้กาํหนดเรื"องงานคอนกรีตนี & ใหน้าํไปใชก้ับคอนกรีตที"จะนาํไปใชเ้ทโครงสรา้งของอาคาร พื &น-ถนน และ 
โครงสรา้งอื"นๆ ที"เป็นส่วนประกอบของโครงการ การทาํงานคอนกรีตทั&งหมดในโครงการจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดนี &   

คอนกรีตที"ใช้เทโครงสรา้งที"มีปริมาณการเทแต่ละครั&งเกินกว่า 1 ลบ.ม. จะต้องเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ 
(Ready Mixed Concrete) ที"ผลิตจากบริษัทที"ไดม้าตรฐานหรือผลิตจากโรงงาน (Batching Plant) ของผู้รบั
จา้งเองในสนาม  ทั&งนี &จะตอ้งมีการควบคมุคณุภาพของคอนกรีตไดเ้ป็นอย่างดี  โดยวสัดทุี"ใชแ้ละเครื"องผสม
จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งเสียก่อน   

2.วัสดุท ี%ใช ้กับส่วนผสมคอนกร ีต 

2.1 ปนูซิเมนต ์จะตอ้งเป็นปนูซิเมนตป์อรต์แลนด ์ประเภท 1 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมที" มอก. 
15-2514 ปนูซิเมนตท์ี"จะนาํมาใชจ้ะตอ้งเป็นปนูที"ใหม่และแหง้ไม่จบัตวัเป็นกอ้น   

2.2 มวลรวม 

2.2.1 ทราย ทรายที"ใช้ให้ใช้ทรายธรรมชาติ ทรายแม่นํ&าหรือทรายบก ที" มีคุณภาพดี สะอาด 
ปราศจาก ผง ฝุ่ น ดิน เถา้ถ่าน เปลือกหอยและจะตอ้งไม่มีด่าง กรดหรือเกลือเจือปนลกัษณะของ
เม็ดทรายจะตอ้งแข็งแกรง่มีแง่มมุและมี GRADATION ดงันี &  

ตะแกรง     % ท ี%ผ่าน  

3/8”      100 

No.4      95-100 

No.8      80-100 

No.16      50-85 

No.30      25-60 

No.50      10-30 

No.100     2-10 

2.2.2 หิน หินที"จะใชใ้นการผสมคอนกรีตจะใหใ้ชไ้ด ้2 ขนาดคือ หินหนึ"งและหินสอง การใชห้ินแต่
ละขนาดให้ใช้ให้เหมาะกับลักษณะและขนาดของชิ &นงานที"จะเท หินทั&งสองขนาดนี &จะต้องมี 
GRADATION ตามมาตรฐาน ASTM.C 33 ดงัต่อไปนี &   

 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 9 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 9 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

หนิสอง 

ตะแกรง      % ท ี%ผ่าน  

2”       100 

1 ½”       95-100 

1”       - 

¾”       35-70 

½”       - 

3/8”       10-30 

No.4       0-5 

  

หนิหนึ%ง 

ตะแกรง      % ท ี%ผ่าน  

1”       100 

¾”       90-100 

½”       - 

3/8”       20-55 

No.4       0-10 

No.8       0-5 

  

ผูร้บัจา้งจะใชห้ินย่อยชนิดใดชนิดหนึ"งไดต่้อเมื"อวิศวกรผูค้วบคุมงานไดพ้ิจารณาแลว้ หินทั&งสอง
ชนิดนี &จะตอ้งแยกกองไม่ใหป้ะปนกนั 

หินที"จะนาํมาใชใ้นการผสมคอนกรีต ตอ้งเป็นหินที"แกร่งมีเหลี"ยมคม   สะอาดไม่เป็นหินเนื &อหยาบ
ดดูซมึนํ&าไดเ้กินกว่า 10% โดยนํ&าหนกัหลงัจากแช่หินนั&นไวใ้นนํ&าเป็นเวลา 24 ชั"วโมง 

2.2.3 นํ&า นํ&าที"ใช้ผสมคอนกรีต ต้องเป็นนํ&าใสสะอาดปราศจากนํ&ามัน กรด ด่าง เกลือ และสิ"ง
สกปรก หา้มใชน้ ํ&าจากค ูคลองหรือแหลง่อื"นๆ  

 

3. อัตราส่วนผสมคอนกร ีต 

ก่อนทํางานคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคํานวณ Mixed Design พรอ้มรายงานผลการทดลอง
สว่นผสม (Trial Mix) ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อน 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 10 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 10 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

4. ความแข็งแรงของคอนกร ีต (Strength of Concrete) 

กาํลงัตา้นทานแรงอดั (Compressive   Strength)  ของคอนกรีตที"จะใชส้าํหรบัโครงการนี & 

คอนกรีตรองพื &น         180   กก./ตร.ซม.   

สาํหรบัคอนกรีตโครงสรา้งส่วนต่างๆ ของอาคารและงานโยธา  ถา้แบบรายละเอียดไม่ไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอื"น
ใหใ้ชค้อนกรีตที"มีกาํลงัอดัดงันี &   

โครงสรา้งฐานราก ค.ส.ล., พื &น ค.ส.ล. และคาน ค.ส.ล.  280   กก./ตร.ซม.   

โครงสรา้งเสา ค.ส.ล. และกาํแพง ค.ส.ล.    280   กก./ตร.ซม.   

คอนกรีตทบัหนา้พื &นสาํเรจ็รูป      280   กก./ตร.ซม.   

พื &นคอนกรีตอดัแรง (Post Tension) และคาน ค.ส.ล. ที"ตอ้งเทต่อเนื"องกบัพื &น      320   กก./ตร.ซม.   

การทดสอบกาํลงัตา้นแรงอดั ใหท้ดสอบจากตวัอย่างแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Cylinder) ขนาด Ø 0.15 

x 0.30 ม. ที"อายคุรบ 28 วนัสาํหรบัคอนกรีตธรรมดา และที"อายคุรบ 56 วนั สาํหรบั Low Heat Concrete การ
ทดสอบใหก้ระทาํตามมาตรฐาน ASTM C39  

5. ความข้นเหลวของคอนกร ีต 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคุมปริมาณนํ&าที"ใชใ้นการผลิตคอนกรีต ใหค้อนกรีตมีความขน้เหลวที"สมํ"าเสมอตามที"
กาํหนดให ้ หา้มเติมนํ&าลงในคอนกรีตระหว่างการเทลงแบบเพื"อเพิ"มความเหลว  การทดสอบความขน้เหลว
ใหก้ระทาํโดยวิธี Slump Test ตามมาตรฐาน ASTM C143 เครื"องมือที"จะใชท้าํ Slump Test นี &ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
เป็นผูจ้ัดหาให ้การทดสอบจะตอ้งกระทาํโดยผูร้บัจา้งภายใตก้ารควบคุมของผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง ผู้
ควบคมุงานของผูว่้าจา้งมีสิทธิจะทาํการทดสอบเมื"อไรก็ไดท้ี"ตอ้งการ หรือเมื"อเกิดความสงสยัขึ &น 

           ชนิดของงาน       เกณฑก์ารยุบตัวของคอนกร ีต   

                สูงสุด (ซม.)     ต ํ%าสุด (ซม.)   

ฐานรากคอนกรีตเสรมิเหล็ก    7.5  2.5   

คานและพื &น      10.0  5.0   

เสาอาคาร ครีบค.ส.ล.และ    12.5  7.5   

ผนงับาง (ความหนาไม่เกิน 15 ซม.)   

 

ในกรณีที"เทคอนกรีตดว้ย Pump เกณฑค์วามขน้เหลวอาจเปลี"ยนแปลงไดด้ว้ยการเพิ"มปริมาณซีเมนต ์หรือ
เติมนํ&ายาแต่ทั&งนี &จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเสียก่อน   

6. การผสมคอนกร ีต 

6.1. คอนกรีตผสมเสรจ็ (Ready Mixed Concrete) 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 11 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 11 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

ในกรณีที"ใชค้อนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรีตใหป้ฏิบัติตามขอ้กาํหนดสาํหรบั
คอนกรีตผสมเสรจ็ ตามมาตรฐาน ASTM C94 โดยโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสรจ็ (Batching Plant) 

ที"จะใช ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขออนุมัติต่อผูว่้าจา้ง และเมื"อผูว่้าจา้งไดท้าํการตรวจสอบและอนุมัติ
แลว้ จึงจะอนญุาตใหใ้ชไ้ด ้  

6.2. คอนกรีตผสมดว้ยเครื"องในสนาม 

คอนกรีตทุกชนิดตอ้งผสมดว้ยเครื"องผสมคอนกรีต  เครื"องผสมที"ใชจ้ะตอ้งหมนุไม่เร็วกว่า 30 รอบ
ต่อนาที  การผสมแต่ละครั&งจะตอ้งใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่าที"กาํหนดไวข้า้งลา่งนี &   

   ความจุของเคร ื%องผสม (ลบ.ม.)  เวลาผสม (นาท)ี 

    1 หรือ นอ้ยกว่า    2   

    1 – 2      1 1/2   

    2 – 3      3   

    3 – 4      4   

    4 - 5      5   

เครื"องผสมจะตอ้งสะอาดปราศจากคอนกรีตที"แข็งตัวแลว้จบัอยู่ในโม่ สาํหรบัคอนกรีตที"ผสมแลว้
จะตอ้งใชใ้หห้มดภายใน 60 นาที หรือภายในกาํหนดเวลาแข็งตวัขั&นตน้ (Initial Setting Time)  หา้ม
ใชค้อนกรีตที"ผสมไวแ้ลว้นานเกินกาํหนดนี &เป็นอนัขาด  ยกเวน้ในกรณีที"มีการใช ้ Retarding Agent 

ผสม ทั&งนี &ใหอ้ยู่ในดลุพินิจของผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง   

7. การลาํเลียงคอนกร ีต 

การลาํเลียงคอนกรีตจาก Batching Plant ไปยงัหนา้งาน โดยรถโม่ปนูหรือจากรถโม่ปูน (Transit  Mixer) ไป
ยงัแบบ  จะตอ้งกระทาํในลกัษณะที"ไม่ทาํใหค้อนกรีตเกิดการแยกแยะ (Segregation) หรือแหง้และกระดา้ง
เกินไป ถ้าการลาํเลียงคอนกรีตตอ้งกระทาํเป็นระยะทางไกลจะตอ้งผสมนํ&ายา  Retarding  Agent  ลงใน
คอนกรีต เพื"อชะลอการแข็งตวัของคอนกรีต  

8. การเทคอนกร ีต 

ก่อนการเทคอนกรีตทุกครั&ง จะต้องแจ้งใหผู้้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ทราบล่วงหน้าถึงกาํหนดการเท 
ปริมาณการเทและตาํแหน่งที"เทอย่างนอ้ย 24 ชม. เพื"อใหผู้ค้วบคุมงานตรวจดูแบบหล่อ และการจัดวาง
เหล็กเสริมขั&นสุดทา้ยว่าถูกตอ้งตามแบบแปลน แลว้จึงจะทาํการเทคอนกรีตได ้ระหว่างการเทคอนกรีตผู้
รบัจา้งจะตอ้งมีเครื"องเขย่าคอนกรีต สาํรองอย่างนอ้ย 1 เครื"อง (นอกเหนือจากจาํนวนที"ตอ้งใชท้าํงานปกติ) 
ประจาํ ณ สถานที"ก่อสรา้งเสมอ ผูค้วบคุมงานมีสิทธิที"จะหยุดการเทคอนกรีตไดใ้นกรณีที"พิจารณาเห็นว่า
แสงแดด  อุณหภูมิ ฝน และความชื &นเป็นอุปสรรคต่อการเท หรือเครื"องมือ เครื"องจักรไม่อยู่ในสภาพที"
สมบูรณแ์ละทาํงานไดดี้ และหากยงัฝืนเทคอนกรีตต่อไปแลว้อาจทาํใหไ้ดค้อนกรีตที"ไม่มีคุณภาพและเกิด
ความเสียหายได ้  



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 12 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 12 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

 

หา้มนาํคอนกรีตที"มีลกัษณะดงักลา่วต่อไปนี &มาใช ้

- คอนกรีตที"เกิดการแยกตวั 

- คอนกรีตที"ไหลกองอยู่ขา้งเครื"องผสมหรือขา้งกระบะคอนกรีต 

- คอนกรีตที"ผสมไวแ้ลว้เป็นเวลานานกว่าเวลาที"กาํหนด 

- คอนกรีตที"ผสมแลว้มีความขน้เหลวไม่ไดเ้กณฑท์ี"กาํหนด 

9. การเก็บตัวอย่างคอนกร ีตเพ ื%อทดสอบกาํลังอ ัดประลัย 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดเตรียมแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีตเป็นรูปทรงกระบอก ขนาด Ø 0.15 x 0.30 เมตร อย่าง
นอ้ย 18 ชุด การเก็บตวัอย่างคอนกรีตนั&น ผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งจะเป็นผูพ้ิจารณาว่าจะเก็บเมื"อใด  การ
เก็บแต่ละครั&งจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ตวัอย่าง โดยการเตรียมและบ่มตวัอย่างใหก้ระทาํตามมาตรฐาน ASTM 

C192  ตัวอย่างที" เก็บจะถูกบ่มจนมีอายุครบ 7 หรือ 28 หรือ 56 วัน  แล้วส่งไปทดสอบกําลังอัดยัง
หอ้งปฏิบติัการที"ผูว่้าจา้งเห็นชอบ ถา้การทดสอบแรงอดัประลยัของตวัอย่างไดผ้ลตํ"ากว่าเกณฑก์าํหนด ผูว่้า
จา้งมีสิทธิที"จะทุบคอนกรีตส่วนที"ครอบคลุมโดยตวัอย่างนั&นทิ &งแลว้หล่อใหม่ หรือพิจารณาทดสอบกาํลงัอดั
ของคอนกรีตส่วนที"ครอบคลุมโดยตัวอย่างนั&นอีกครั&งหนึ"ง ส่วนวิธีการทดสอบใหม่นั&นผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้
พิจารณาใหเ้หมาะสมกับลกัษณะของงานคอนกรีตดงักล่าว  ค่าใชจ้่ายในการนี &ทั&งหมดผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็น
ผูร้บัผิดชอบ   

10. การบ่มคอนกร ีต 

สาํหรบังานคอนกรีตทั"วไปเมื"อเทคอนกรีตเสร็จเรียบรอ้ยแลว้  จะตอ้งรกัษาผิวคอนกรีตใหช้ื &นอยู่เสมอ  โดย
ฉีดหรือพ่นนํ&าตลอดเวลา  การฉีดนํ&าจะตอ้งเริ"มทนัทีที"ผิวของคอนกรีตเริ"มแข็งตวั และจะตอ้งรกัษาคอนกรีต
ใหช้ื &นอยู่เสมอเป็นเวลาอย่างนอ้ย 7 วนั สาํหรบัเสาหรือครีบคอนกรีตใหค้ลุมดว้ยกระสอบและฉีดนํ&าใหชุ้่ม
อยู่เสมอ  ในกรณีที"ผูร้บัจา้งไม่สามารถจะใชน้ ํ&าบ่ม หรือเป็นงานเรง่รีบผูร้บัจา้งจะบ่มคอนกรีตโดยใช ้Curing 

Compound แทนก็ได ้ซึ"งจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง  ในกรณีที"เป็นการเทคอนกรีต
ปริมาณมากๆ และต้องมีการควบคุมความแตกต่างของอุณหภูมิที"แกนกลางของคอนกรีตที" เทกับผิว
คอนกรีต ให้อยู่ในเกณฑ์ที"กําหนด กรรมวิธีการบ่มคอนกรีตก็จะแตกต่างกันไป  ทั&งนี &ให้ผู้รับจ้างเสนอ
กรรมวิธีการบ่มต่อผูค้วบคมุงาน เพื"อพิจารณาอนมุติั   

 

11. การป้องกันผิวหน้าคอนกร ีต  

ในระหว่างการเทคอนกรีต หรือไดเ้ทเสร็จเรียบรอ้ยแลว้แต่ผิวหนา้ของคอนกรีตยังไม่แข็งดี ถา้เกิดฝนตกผู้
รบัจา้งจะตอ้งหาวสัดุมาปกปิดผิวหนา้ของคอนกรีตเพื"อไม่ใหผ้ิวเกิดความเสียหายจากการชะลา้งของฝน 
วสัดุที"จะนาํมาปกปิดอาจเป็นผา้หรือกระสอบที"ไม่เปรอะเปรื &อนสารที"อาจเกิดปฏิกิริยากับคอนกรีตได ้เช่น 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 13 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 13 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

เกลือ  ปุ๋ ย  นํ&าตาล เป็นต้น  ในระหว่างที" คอนกรีตยังไม่แข็งตัวดีจะต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับแรง
กระทบกระเทือนอย่างแรงเพราะจะทาํใหแ้ตกรา้วเสียหายได ้  

12. การผสมเพิ%ม (Admixture)   

สารผสมเพิ"ม  หมายถึง สารที"ผสมเพิ"มเติมเขา้ไปในคอนกรีต นอกเหนือไปจากปนู ทราย หิน และนํ&าเพื"อเพิ"ม
คณุสมบติับางประการใหก้บัคอนกรีตเพื"อใหเ้หมาะสมกบังานที"ตอ้งการ  

12.1. สารผสมเพื"อลดปรมิาณความรอ้น  

เนื"องจากการเทคอนกรีตโครงสรา้งขนาดใหญ่ที"มีความหนามาก หรือมีปรมิาณการเทในแต่ละครั&ง
เป็นจาํนวนมาก จะทาํให้ความรอ้นที"เกิดจากปฎิกิริยา Hydration มีปริมาณสูงมาก ซึ"งจะเป็น
สาเหตใุหเ้กิดการแตกรา้วได ้จึงตอ้งมีการผสมสารพิเศษเพิ"มในคอนกรีต นอกเหนือจากส่วนผสม
ตามปกติแลว้เพื"อลดความรอ้น (Low Heat Concrete) สารผสมดงักลา่วที"นิยมใชใ้นประเทศไทย คือ 
PFA (Pulverized Fuel Ash) สารผสมดังกล่าวจะใช้ผสมแทนปูนซิเมนต์ในสัดส่วนที" เหมาะสม
แลว้แต่ความตอ้งการในดา้นอณุหภมิู   

สาํหรบัคอนกรีตความรอ้นตํ"า (Low Heat Concrete) ที"จะนาํมาใช้ในโครงการนี & กาํหนดใหใ้ชก้ับ
การเทคอนกรีตโครงสรา้งที"มีความหนามากหรือมีปริมาณการเทครั&งละมากๆ โดยตาํแหน่งที"จะใช้
เทดว้ยคอนกรีตชนิดนี &จะระบุไวใ้นแบบคอนกรีตความรอ้นตํ"าดงักล่าว จะตอ้งมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิที"แกนกลางคอนกรีตกับผิวคอนกรีตไม่เกิน  30oC โดยผู้รบัจ้างจะต้องเสนอชนิดและ
ปริมาณสารผสมเพิ"มพรอ้มกรรมวิธีอื"นๆ ในการผสมคอนกรีต ให ้  ผูค้วบคมุงานพิจารณาอนุมัติ
ก่อนจึงจะดาํเนินการได ้  

 12.2. นํ&ายากนัซมึ  

นํ&ายากันซึมเป็นนํ&ายาที"ใช้ผสมคอนกรีตเพื"อเพิ"มคุณสมบัติของคอนกรีตไม่ให้ดูดซึมนํ&า  งาน
คอนกรีตในสว่นของอาคารที"ระบไุวข้า้งลา่งนี &จะตอ้งผสมดว้ยนํ&ายากนัซมึ 

ก. คอนกรีตที"ใชก้บัพื &นหอ้งนํ&า  ระเบียง  กนัสาด  รางนํ&า  หลงัคา  ดาดฟ้าและอื"นๆ ที"ตอ้ง
ถกูฝนหรือเปียกนํ&าในขณะใชง้าน   

ข. พื &นชั&นลา่งภายในอาคาร ในสว่นที"พื &นตอ้งสมัผสักบัดิน  

ค. คอนกรีตที"ใชเ้ทถงันํ&า ทั&งถงันํ&าใตดิ้น บนดิน และบนหลงัคา   

ง. คอนกรีตที"ใชเ้ทสถานีสบูนํ&า   

จ. สว่นอื"นๆ  ของอาคารที"ไดร้ะบไุวใ้นแบบ  หรือรายการก่อสรา้งว่าใหผ้สมนํ&ายากนัซมึ   

นํ&ายากันซึมที"นาํมาใช้จะตอ้งมีคุณภาพไดม้าตรฐานเป็นที"ยอมรบั เช่น ASTM, BS.CODE หรือ
มาตรฐานอื"นๆ  ทั&งนี &จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งเสียก่อน 

12.3. นํ&ายาเรง่กาํลงัคอนกรีต   



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 14 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 14 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

นํ&ายาเรง่กาํลงัคอนกรีต เป็นนํ&ายาที"ใชใ้นกรณีที"ตอ้งการถอดแบบใหเ้รว็กว่ากาํหนดหรือตอ้งการใช้
งานโครงสรา้งคอนกรีตส่วนนั&นเร็วกว่าปกติ  นํ&ายาที"จะใชเ้ป็นตัวเร่งกาํลังนี &จะตอ้งมีคุณภาพได้
มาตรฐานเป็นที"เชื"อถือได ้เช่น ASTM หรือ BS CODE หรือมาตรฐานอื"นๆ ที"ผูว่้าจา้งยอมรบั   

12.4. นํ&ายาชะลอการแข็งตวัของคอนกรีต  

นํ&ายาชะลอการแข็งตวัของคอนกรีตเป็นนํ&ายาที"ใชผ้สมคอนกรีต เพื"อยืดระยะเวลาการแข็งตวัของ
คอนกรีต ซึ"งจะใชใ้นกรณีที"ตอ้งขนส่งคอนกรีตเป็นระยะทางไกลๆ หรือใชส้าํหรบัการเทคอนกรีตใน
จดุที"การเทค่อนขา้งลาํบากและตอ้งสิ &นเปลืองเวลาในการเทมาก นํ&ายาที"ใชช้ลอการแข็งตวันี &จะตอ้ง
มีคณุภาพไดม้าตรฐานเป็นที"เชื"อถือได ้และไดร้บัอนมุติัจากผูว่้าจา้ง   

12.5. สารผสมเพิ"มอื"นๆ  

สารผสมเพิ"มอื"นๆที"ใชผ้สมคอนกรีตเพื"อเพิ"มคุณสมบติัอย่างใดอย่างหนึ"งของคอนกรีตโดยเฉพาะ
นั&นก่อนที"ผูร้บัจา้งจะนาํมาใชจ้ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูว่้าจา้งเสียก่อน 

13. รอยต่อและสิ%งท ี%ฝังในคอนกร ีต 

13.1. รอยต่อของงานคอนกรีตอาคาร 

ก. ในกรณีที"มิไดร้ะบตุาํแหน่ง และรายละเอียดของรอยต่อในการเทคอนกรีต รอยต่อนี &จะตอ้งจดัทาํ
และวางในตาํแหน่งที"จะทาํใหโ้ครงสรา้งเสียความแข็งแรงนอ้ยที"สดุ ทาํใหเ้กิดรอยรา้วเนื"องจากการ
หดตัวน้อยที"สุดและถูกตอ้งตามหลักวิศวกรรม  ซึ"งตาํแหน่งของรอยต่อนี &   จะตอ้งได้รับความ
เห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง 

ข. ผิวบนของรอยต่อของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบและมีผิวหยาบและแน่น 
คอนกรีตที"จะเททบับนรอยต่อนี &จะตอ้งมีการคลกุเคลา้อย่างดี หา้มนาํคอนกรีตสว่นแรกที"เริ"มปลอ่ย
ออกจากโม่มาเทในบริเวณรอยต่อนี & เมื"อเทคอนกรีตบริเวณรอยต่อนี &แล้วจะต้องอัดแน่นให้ทั"ว
เพื"อใหค้อนกรีตใหม่ จบัตวัเขา้กบัคอนกรีตซึ"งเทไวก่้อนแลว้  ก่อนการเทคอนกรีตทบัลงบนรอยต่อนี &
ใหใ้ชป้นูทรายในอตัราส่วน 1 : 1  โดยปริมาตรผสมนํ&าขน้ๆ หรือนํ&าปูนขน้ๆ เทราดลงบนรอยต่อนี &
ก่อน 

ค. รอยต่อที"จะเทคอนกรีตทับจะตอ้งมีผิวหยาบ วสัดุที"ร่วนและหลุดร่วงง่ายตอ้งสกัดออกใหห้มด  
รอยต่อนี &จะตอ้งพรมนํ&าใหช้ื &นก่อนที"จะเทคอนกรีตทบั 

ง. จดุรอยต่อนี &จะตอ้งมีเหล็กเสรมิเดินผ่านอย่างต่อเนื"อง  ยกเวน้รอยต่อที"ระบไุวใ้นแบบ 

จ. ในกรณีที"เทคอนกรีตเป็นชั&นๆ จะตอ้งยึดเหล็กที"โผล่เหนือคอนกรีตแต่ละชั&นใหแ้น่นหนา เพื"อ
ปอ้งกนัการเคลื"อนตวัของเหล็กเสรมิในขณะเทคอนกรีตและในขณะที"คอนกรีตกาํลงัแข็งตวั 

13.2 วสัดฝัุงในคอนกรีต 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 15 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 15 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

ก. ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งฝังปลอก ไสส้มอ ท่อ หรือวสัดอืุ"นๆ ที"จะตอ้งทาํงานต่อเนื"องในภายหลงั
ใหเ้รียบรอ้ยไดต้าํแหน่งที"ถกูตอ้ง 

ข. วสัดทุี"ฝังในคอนกรีตนี & จะตอ้งยึดเขา้กับเหล็กเสรมิหรือแบบหลอ่อย่างแน่นหนา เพื"อป้องกนัการ
เคลื"อนยา้ยผิดไปจากตาํแหน่งที"ตอ้งการในขณะเทคอนกรีต   

14. การซ ่อมผิวท ี%ชาํรุด 

ก. ห้ามผู้รับจ้างทําการปะซ่อมผิวหรือเนื &อคอนกรีตที"ช ํารุดทั&งหมดก่อนที"ผู้ควบคุมของผู้ว่าจ้างจะได้
ตรวจสอบและอนมุติัใหซ้่อมแลว้ 

ข. สาํหรบัคอนกรีตที"เป็นรูพรุนและชาํรุดเล็กนอ้ย  ซึ"งผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเห็นว่าอยู่ในวิสยัที"จะทาํการ
ซ่อมแซมได ้  ก็ใหผู้ว่้าจา้งทาํการซ่อมแซมโดยการสกดัคอนกรีตสว่นที"ชาํรุดออกใหห้มดจนถึงเนื &อคอนกรีตที"
มีความแน่นดี แลว้พรมนํ&าบรเิวณที"จะทาํการซ่อมแซมใหช้ี &น แลว้อุดดว้ยปนูซิเมนตผ์สมทรายอตัราสว่น 1:2 
โดยปริมาตรใหแ้น่น  แล้วแต่งผิวส่วนที"ซ่อมแซมนั&นใหก้ลมกลืนกับคอนกรีตข้างเคียง  ถ้าเป็นคอนกรีต
เปลือยรอยซ่อมจะตอ้งใหมี้ผิวกลมกลืนกบัคอนกรีตขา้งเคียงดว้ย  ผิวที"ทาํการซ่อมแซมนี &จะตอ้งรกัษาใหช้ื &น
อยู่เสมออย่างนอ้ย 7 วนั   

ค. ในกรณีที"รูพรุนนั&นกวา้งหรือลึกมากจนมองเห็นเหล็กเสริม  และผูค้วบคุมงานของผูว่้าจา้งไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่าอยู่ในวิสยัที"จะทาํการซ่อมแซมไดก็้ใหซ้่อมแซมไดด้ว้ยวสัดพุิเศษ เช่น Non Shrink Mortar, Epoxy 

และอื"นๆ ตามความเหมาะสมและเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้ง 

ง. ในกรณีที"เกิดโพรงใหญ่และลกึมากจนผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่อาจทาํการ
ซ่อมแซมและแกไ้ขใหมี้ความมั"นคงแข็งแรงได ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการทบุคอนกรีตสว่นนั&นทิ &งแลว้ก่อสรา้งขึ &น
ใหม่  โดยค่าใชจ้่ายในการทบุและก่อสรา้งใหม่นี &ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบทั&งสิ &น    

 

 
จบหมวด งานคอนกร ีต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 16 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 16 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานเหล็กเสร ิมคอนกร ีต 

Reinforced concrete 

เหล็กเสริมคอนกรีตทั&งหมดที"จะนาํมาใชใ้นงาน  จะตอ้งเป็นเหล็กเสน้ที"ผลิตโดยโรงงานที"ไดร้บัใบรบัรองคุณภาพ
สินคา้ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม  

Z. มาตรฐานของเหล็กเสร ิมคอนกร ีต   

เหล็กเสรมิคอนกรีตที"จะนาํมาใชใ้นโครงการจะตอ้งไดม้าตรฐานดงันี & 

1.1 เหล็กเส้นกลม   

เหล็กเสน้กลมที"มีขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางเท่ากับ 9 มม. หรือเล็กกว่าใหใ้ชเ้หล็กเสน้-กลมผิวเรียบ 
ที"ไดม้าตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที" มอก. 20-2527 ชั&นคณุภาพ SR 

24 (เหล็กรีดซํ&าหา้มใช)้   

Z.[ เหล็กข ้ออ ้อย   

เหล็กขอ้ออ้ยที"มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางมากกว่า 9 มม. จนถึง 28 มม. ใหใ้ชเ้ป็น เหล็กเสน้ขอ้ออ้ยที"
ไดม้าตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที" มอก. 24-2527 ชั&นคณุภาพ SD 
40   

  สาํหรบัเหล็กขอ้ออ้ยที"มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางใหญ่กว่า 28 มม. ใหใ้ชเ้หล็กขอ้ออ้ยชั&นคณุภาพ  SD 50   

Z.\ ลวดผูกเหล็ก  

ลวดที" ใช้ผูกเหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้ลวดเหล็กเหนียว ขนาดตามมาตรฐานเบอร์ 18 SWG 
(ANNEALED-IRON WIRE)   

 

1.4 เหล็กเสร ิมตาข ่าย (Wire Mesh)   

  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ี"ไดม้าตรฐานอตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม ที" มอก. 24-2527   

[. การตัดและการงอขอ  

ก. เหล็กเสรมิจะตอ้งตดัใหถู้กขนาดและไดค้วามยาวตามที"กาํหนดไวใ้นแบบ  การตดัและดดัจะตอ้งไม่ทาํให้
เหล็กชาํรุดเสียหายและคณุสมบติัเปลี"ยนไป, ห้ามใช้ความร้อนในการเป่า ดัด งอ เหล็กอย่างเด็ดขาด   

ข. การงอขอ หากในแบบไม่ไดร้ะบถึุงรศัมีของการงอขอเหล็ก ใหง้อตามเกณฑก์าํหนดต่อไปนี &   

-ส่วนที"งอเป็นครึ"งวงกลม (ใชเ้ฉพาะเหล็กเสน้กลม) จะตอ้งมีขายื"นออกไปอีกอย่างนอ้ย 4 เท่าของ
ขนาดของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนั&น แต่ทั&งนี &ระยะนี &จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ซม.   

-ส่วนที"งอเป็นมุมฉาก (ใชก้ับเหล็กขอ้ออ้ย) จะตอ้งมีขายื"นออกไปอีกอย่างนอ้ย 6 เท่า ของขนาด
ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนั&น   



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 17 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 17 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

-เฉพาะเหล็กลกูตั&งหรือเหล็กปลอกใหง้อ 90 องศา หรือ135 องศา โดยมีสว่นที"ยื"นออกไปจากปลาย
สว่นโคง้อีกอย่างนอ้ย 6 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็ก แต่ทั&งนี &จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ซม.   

-ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางที"เล็กที"สดุสาํหรบัการงอขอ (วดัที"ดา้นในของเหล็กที"งอ) ยกเวน้ เหล็กปลอก 
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าที"ระบไุวใ้นตารางต่อไปนี &   

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางท ี%เล ็กท ี%สุด 

เหล็กกลมขนาด 6 ถึง 25 มม. 6 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนั&น 

เหล็กขอ้ออ้ย ขนาดไม่เกิน 25 มม. 6 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนั&น 

เหล็กขอ้ออ้ย ขนาดเกิน 25 มม. 8 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กนั&น 

3. การจัดวางเหล็กเสร ิม 

\.Z ท ี%รองร ับ  

จะตอ้งจดัวางเหล็กเสรมิในตาํแหน่งที"ถกูตอ้ง และมีที"รองรบัแข็งแรงและเพียงพอที"จะคงสภาพของ
เหล็กใหเ้ป็นเสน้ตรง ซึ"งอาจจะเป็นแท่นคอนกรีต ขาตั&งโลหะ หรือเหล็กยึดเป็นระยะ  โดยจะตอ้งมี
การยึดระหว่างที"รองรบักับเหล็กเสน้ใหแ้น่นพอซึ"งอาจจะใชวิ้ธีผูกดว้ยลวด หรือใชต้ัวล็อก   เพื"อ
ไม่ใหเ้หล็กเสน้เคลื"อนที"ไปจากตาํแหน่งเดิมในระหว่างการเทคอนกรีต 

 

\.[ ความหนาของคอนกร ีตท ี%ห ุ้มเหล็กเสร ิม (วัดจากผิวเหล็ก)  

  คอนกรีตที"ห่อหุม้เหล็กเสรมิ (เฉพาะคอนกรีตเทในที") จะตอ้งมีความหนาอย่างนอ้ยดงันี & 

- 7.5 ซม. สาํหรบัฐานราก   

- 5 ซม.  สาํหรบัเสาและคานคอดินและผนงัที"ฝังอยู่ในดิน   

- 4 ซม.  สาํหรบัเสาและคานขนาดใหญ่ที"ไม่สมัผสัดิน   

- 3 ซม.  สาํหรบัผนงัรบันํ&าหนกัที"อยู่เหนือพื &นดิน คาน และเสาขนาด             

      เล็กที"มีหนา้กวา้งไม่เกิน 30 ซม. และไม่ถกูแดดฝน  

- 2.5 ซม. สาํหรบัสว่นของพื &นที"อยู่เหนือพื &นดิน ไม่ถกูแดดฝน 

- 3.5 ซม. สาํหรบัพื &นสว่นที"สมัผสัดิน หรือที"อยู่เหนือพื &นดิน และถกูแดดฝน 

- ไม่ว่ากรณีใดก็ตามความหนาของคอนกรีตที"ห่อหุม้เหล็กจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 เท่าของ
เสน้ผ่าศนูยก์ลางของเหล็กเสรมินั&น   

 

 

 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 18 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 18 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

`.การต่อเหล็กเสร ิม 

ก. การต่อเหล็กเสริมใหก้ระทาํ  ณ  จุดที"กาํหนดไวใ้นแบบ หรือ ณ ตาํแหน่งที"กาํหนดใหใ้นตารางต่อไปนี &  การต่อ
เหล็กในตาํแหน่งนอกเหนือจากนี &  ทั&งตาํแหน่งและวิธีการต่อจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงานของ  
ผูว่้าจา้ง   

รอยต่อของเหล็กเสร ิม 

ชนิดขององคอ์าคาร  ตาํแหน่งของรอยต่อ  ชนิดของรอยต่อ  

คานและพื &น เหล็กบนต่อที"กลางช่วงคานหรือพื &น 
เหล็กล่างต่อที"หน้าเสาถึงระยะไม่
เกิน 1/5 จากศนูยก์ลางเสาถึงเสา 

ต่อทาบแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ข อ ง เห ล็ ก ม า ก ก ว่ า  20 ม ม . 

อนญุาตใหต่้อโดยการเชื"อมได ้

เสาและผนงั 

(Shear Wall) 

เหนือระดับพื &น 1 เมตร จนถึงระดับ
กึ"งกลางความสงูระหว่างชั&น   

ต่อทาบแต่ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง
ข อ ง เห ล็ ก ม า ก ก ว่ า  20 ม ม . 

อนญุาตใหต่้อโดยการเชื"อมได ้

ฐานราก ห้ามต่อ  (ยกเว้น ฐาน รากขน าด
ใหญ่)   

ต่อทาบหรือเชื"อม  

 

ข. รอยต่อแบบทาบใหใ้ชร้ะยะทาบตามตารางดงันี & 

ชนิดและขนาดของเหล็ก ระยะทาบ 

เหล็กกลม SR 24  

ขนาด Ø 6 มม. 48 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 9 มม. 48 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

 

เหล็กข ้ออ ้อย SD 40   

ขนาด Ø 12 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 16 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 20 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 25 มม. 40 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 28 มม. 50 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

ขนาด Ø 32 มม. 50 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 19 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 19 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

เหล็กข ้ออ ้อย SD 50   

ขนาด Ø 32 มม. 50 เท่าของเสน้ผ่าศนูยก์ลางเหล็ก 

 

- สาํหรบัการต่อเหล็กเสริมถา้ต่อโดยวิธีเชื"อมกาํลงัของรอยเชื"อมจะตอ้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 125 ของกาํลงั
ของเหล็กเสริมนั&น (ยกเวน้เหล็ก SD50 ไม่อนุญาตใหมี้การเชื"อม)  ก่อนการทาํงานต่อดว้ยวิธีนี &จะตอ้งทาํ
ตวัอย่างรอยเชื"อมเพื"อทดสอบกาํลงัของรอยเชื"อมก่อนโดยสถาบนัที"เชื"อถือได ้ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่าย   

- การต่อเหล็ก โดยวิธีการอื"นๆ เช่น การหลอมละลาย  การใชป้ลอกรดั หรือวิธีการอื"นๆ อนุญาตใหน้าํมาใช้
ไดต่้อเมื"อไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งแลว้เท่านั&น   

- ณ หนา้ตดัใดๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสรมิไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 25  ของจาํนวนเหล็กเสรมิทั&งหมดที"มีปรากฏใน
หนา้ตดันั&น  ยกเวน้ในกรณีที"ระบไุวใ้นแบบ   

- รอยต่อทุกแห่งจะตอ้งไดร้บัการตรวจและอนมุติั โดยผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งแลว้เท่านั&น  จึงจะทาํการเท
คอนกรีตหุม้ได ้  

- เหล็กที"นาํมาต่อทาบแบบวางทาบเหลื"อมกัน จะตอ้งดุง้ปลายเหล็กมีระยะดุง้เท่ากับระยะทาบดังกล่าว 
เพื"อใหเ้ขา้แนวศนูยก์ลางของเหล็กที"นาํมาต่อกนันั&นอยู่ในแนวเดียวกนั   

- การมดัเหล็กรวมเป็นกาํตอ้งเพิ"มความยาวอีกรอ้ยละ 20 สาํหรบัเหล็กเสน้สามเสน้มดัรวมเป็นกาํ  และเพิ"ม
รอ้ยละ 33 สาํหรบัเหล็กเสน้สี"เสน้มดัรวมเป็นกาํ   

b. การเก็บตัวอย่างเหล็กเสร ิมเพ ื%อการทดสอบ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตดัเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 3 ท่อน  ยาวท่อนละ 60 ซม. ทกุ ��� ตนัของเหลก็แต่ละขนาดเป็นอย่าง
นอ้ย  ต่อหนา้ผูค้วบคุมงาน แลว้จดัส่งไปทดสอบคุณภาพยงัสถาบนัที*ผูค้วบคุมงานของผูว่้าจา้งเหน็ชอบ  ถา้
ผลการทดสอบไดผ้ลตามขอ้กาํหนดแลว้จงึจะอนุญาตใหใ้ชเ้หลก็จาํนวนนั/นได ้  ค่าใชจ่้ายในการนาํส่งและ
ทดสอบตวัอย่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบทั/งสิ/น 

 

 

 
จบหมวด งานเหล็กเสร ิมคอนกร ีต 
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งานแบบหล่อ 

Concrete Forming 

4. ความต้องการทั%วไป 

4.1 การคาํนวณออกแบบ 

4.1.1 การวิเคราะห ์
ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายคาํนวณออกแบบงานแบบหลอ่ โดยตอ้งคาํนึงถึงการโก่งตวัขององค์
อาคารต่างๆ อย่างระมดัระวงั และตอ้งไดร้บัอนมุติัจากวิศวกรก่อน จึงจะนาํไปใชก่้อสรา้งได ้

4.1.2 คํ&ายนั 
- เมื"อใชค้ํ&ายนั การต่อ หรือวิธีการคํ&ายนัซึ"งไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้ จะตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตเกี"ยวกบัความสามารถในการรบันํ&าหนกัอย่างเครง่ครดั ผูค้าํนวณ
ออกแบบจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดัในเรื"องการยึดโยง และ
นํ&าหนกับรรทกุปลอดภยัสาํหรบัความยาวระหว่างที"ยึดของคํ&ายนั 

- หา้มใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอนัสลบัอนัสาํหรบัคํ&ายนัใตแ้ผ่นพื &น หรือไม่เกินทกุๆ 
สามอนัสาํหรบัคํ&ายนัใตค้าน และไม่ควรต่อคํ&ายนัเกินกว่าหนึ"งแห่ง นอกจากจะมีการยึด
ทะแยงที"จดุต่อทกุๆ แห่ง การต่อคํ&ายนัดงักลา่วจะตอ้งกระจายใหส้มํ"าเสมอทั"วไปเท่าที"จะทาํ
ได ้ รอยต่อจะตอ้งไม่อยู่ใกลก้บักึ"งกลางของตวัคํ&ายนั โดยไม่มีที"ยึดดา้นขา้ง หรือกึ"งกลาง
ระหว่างจดุยึดดา้นขา้ง ทั&งนี &เพื"อปอ้งกนัการโก่ง 

- จะตอ้งคาํนวณออกแบบรอยต่อใหต้า้นทางการโก่ง และการดดัเช่นเดียวกบัองคอ์าคารรบั
แรงอดัอื"นๆ วสัดทุี"ใชต่้อคํ&ายนัไมจ้ะตอ้งไม่สั&นกว่า � ม. 

4.1.3 การยึดทะแยง 
ระบบแบบหลอ่จะตอ้งคาํนวณออกแบบใหถ่้ายแรงทางขา้งลา่งลงสูพ่ื &นดินในลกัษณะปลอดภยั
ตลอดเวลา จะตอ้งจดัใหมี้การยึดทะแยงทั&งในระนาบดิ"ง และระนาบราบตามตอ้งการเพื"อใหมี้
สติฟเนสสงู และเพื"อปอ้งกนัการโก่งขององคอ์าคารเดี"ยวๆ 

4.1.4 ฐานรากสาํหรบังานแบบหลอ่ 
จะตอ้งคาํนวณออกแบบฐานรากซึ"งจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่ หรือเสาเข็มใหถ้กูตอ้ง
เหมาะสม 

4.1.5 การทรุดตวั 
แบบหลอ่จะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิ"งได ้ เพื"อเป็นการชดเชยกบัการทรุดตวัที"
เกิดขึ &น เพื"อใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยที"สดุเมื"อรบันํ&าหนกัเต็มที" ในกรณีที"ใชไ้มต้อ้งพยายามใหมี้
จาํนวนรอยต่อทางแนวราบนอ้ยที"สดุ โดยเฉพาะจาํนวนรอยต่อซึ"งแนวเสี &ยนบรรจบบนแนวเสี &ยน
ดา้นขา้ง ซึ"งอาจใชล้ิ"มสอดที"ยอด หรือกน้ของคํ&ายนัอย่างใดอย่างหนึ"ง แต่จะใชท้ั&งสองปลาย



หมวด �� วิศวกรรมโครงสรา้ง (Structural engineering)  หนา้ที" 21 รวม 33 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 21 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

ไม่ได ้ทั&งนี &เพื"อใหส้ามารถปรบัแกก้ารทรุดตวัที"ไม่สมํ"าเสมอทางแนวดิ"งได ้หรือเพื"อสะดวกในการ
ถอดแบบ 

4.2 รูปแบบ 

4.2.1 การอนมุติัโดยวิศวกร 
ในกรณีที"กาํหนดไวก่้อนที"จะลงมือสรา้งแบบหลอ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รูปแบบแสดงรายละเอียด
ของงานแบบหลอ่เพื"อใหวิ้ศวกรอนมุติัก่อน หากแบบดงักลา่วไม่เป็นที"พอใจของวิศวกร ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งจดัการแกไ้ขตามที"กาํหนดใหเ้สรจ็ก่อนที"จะเริ"มงาน การที"วิศวกรอนมุติัในแบบที"เสนอ 
หรือแกไ้ขมาแลว้ มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะหมดความรบัผิดชอบที"จะตอ้งทาํการก่อสรา้งให้
ดี และดแูลรกัษาใหแ้บบหลอ่อยู่ในสภาพที"ใชง้านไดดี้ตลอดเวลา 

4.2.2 สมมติฐานในการคาํนวณออกแบบ 
ในแบบสาํหรบัแบบหลอ่จะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ที"สาํคญัตลอดจนสภาพการบรรทกุนํ&าหนกั 
รวมทั&งนํ&าหนกับรรทกุจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรีตที"จะปลอ่ยลงมา นํ&าหนกั
อปุกรณเ์คลื"อนที" ซึ"งอาจตอ้งทาํงานบนแบบหลอ่ แรงดนัฐาน หน่วยแรงต่างๆ ที"ใชใ้นการ
คาํนวณออกแบบ และขอ้มลูที"สาํคญัอื"นๆ 

4.2.3 รายการต่างๆ ที"ตอ้งปรากฏในรูปแบบ 
รูปแบบสาํหรบังานแบบหลอ่จะตอ้งมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี & 
- สมอ คํ&ายนั และการยึดโยง 
- การปรบัแบบหลอ่ในที"ระหว่างเทคอนกรีต 
- แผ่นกั&นนํ&า รอ่งลิ &น และสิ"งที"จะตอ้งสอดไว ้
- นั"งรา้น 
- รูนํ&าตา หรือรูที"เจาะไวส้าํหรบัเครื"องจี & ถา้กาํหนด 
- ช่องสาํหรบัทาํความสะอาด 
- รอยต่อในขณะก่อสรา้ง รอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อขยายตวั ตามที"ระบไุวใ้นแบบ 
- แถบมนสาํหรบัมมุที"ไม่ฉาบ (เปลือย) 
- การยกทอ้งคาน และพื &นกนัแอ่น 
- การเคลือบผิวแบบหลอ่ 
- รายละเอียดในการคํ&ายนั ปกติจะไม่ยอมใหมี้การคํ&ายนัซอ้น นอกจากวิศวกรจะอนญุาต 

5. ผลิตภัณฑ ์

5.1 วัสดุสาํหร ับงานแบบหล่อ 

ผูร้บัจา้งอาจเลือกใชว้สัดใุดก็ไดท้ี"เหมาะสมในการทาํแบบหลอ่ แต่ผิวคอนกรีตที"ไดจ้ะตอ้งตรงตามขอ้ 
f.� "การแต่งผิวคอนกรีต" ทกุประการ 
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6. การดาํเนินการ 

6.1 บททั%วไป 

6.1.1 แบบหลอ่จะตอ้งไดร้บัการตรวจก่อนจึงจะเรียงเหล็กเสรมิได ้
6.1.2 แบบหลอ่จะตอ้งแนน่พอควร เพื"อปอ้งกนัไม่ไดม้อรต์า้ไหลออกจากคอนกรีต 
6.1.3 แบบหลอ่จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น มอรต์า้ และสิ"งแปลกปลอมอื"นๆ ในกรณีที"ไม่สามารถ

เขา้ถึงกน้แบบจากภายในได ้ จะตอ้งจดัช่องไวส้าํหรบัใหส้ามารถขจดัสิ"งที"ไม่ตอ้งการต่างๆ ออก
ก่อนเทคอนกรีต 

6.1.4 หา้มนาํแบบหลอ่ซึ"งชาํรุดจากการใชง้านครั&งหลงัสดุจนถึงขั&นที"อาจทาํลายผิวหนา้ หรือคณุภาพ
คอนกรีตไดม้าใชอี้ก 

6.1.5 ใหห้ลีกเลี"ยงการบรรทกุนํ&าหนกับนคอนกรีตซึ"งเทไดเ้พียงหนึ"งสปัดาห ์ หา้มโยนของหนกัๆ เช่น 
มวลรวมไม ้กระดาน เหล็กเสรมิ หรืออื"นๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือแมก้ระทั"งการกองวสัด ุ

6.1.6 หา้มโยน หรือกองวสัดกุ่อสรา้งบนแบบหลอ่ในลกัษณะที"จะทาํใหแ้บบหลอ่นั&นชาํรุด หรือเป็น
การเพิ"มนํ&าหนกัมากเกินไป 

6.2 ฝีมือ 

ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปนี & เพื"อใหแ้น่ใจว่าจะไดง้านที"มีฝีมือดี 

6.2.1 รอยต่อของคํ&ายนั 
6.2.2 การสลบัจดุรว่ม หรือรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยึดโยง 
6.2.3 การรองรบัคํ&ายนัที"ถกูตอ้ง 
6.2.4 จาํนวนเหล็กเสน้สาํหรบัยึด หรอืที"จบั และตาํแหน่งที"เหมาะสม 
6.2.5 การขนัเหล็กเสน้สาํหรบัยึด หรอืที"จบัใหด้งึพอดี 
6.2.6 การแบกทานใตดิ้นชั&นโคลนจะตอ้งมีอย่างเพียงพอ 
6.2.7 การต่อคํ&ายนักบัจดุรว่มจะตอ้งแข็งแรงพอที"จะตา้นแรงยก หรอืแรงบิด ณ จดุรว่มนั&นๆ ได ้
6.2.8 การเคลือบผิวแบบหลอ่จะตอ้งกระทาํก่อนเรียงเหล็กเสรมิ และจะตอ้งไม่ใชใ้นปรมิาณมาก

เกินไปจนเปื&อนเหล็ก 
6.2.9 รายละเอียดของรอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อขณะก่อสรา้ง 

6.3 ความคลาดเคลื%อนท ี%ยอมให้ 

6.3.1 ความคลาดเคลื"อนจากแนวสายดิ"ง 
ในแต่ละชั&น 10 มม. 

6.3.2 ความคลาดเคลื"อนจากระดบั หรือจากความลาดที"ระบใุนแบบ 
ในช่วง �� ม. 15 มม. 
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6.3.3 ความคลาดเคลื"อนของแนวอาคารจากแนวที"กาํหนดในแบบ และตาํแหน่งเสาผนงั และประจนัที"
เกี"ยวขอ้ง 
ในช่วง �� ม. 20 มม. 

6.3.4 ความคลาดเคลื"อนของขนาดของหนา้ตดัเสา และคาน และความหนาของแผ่นพื &น และผนงั 
ลด 5 มม. 
เพิ"ม 10 มม. 

6.3.5 ฐานราก 
- ความคลาดเคลื"อนจากขนาดในแบบ 

ลด 20 มม. 
เพิ"ม 50 มม. 

- ความคลาดเคลื"อนในความหนา 
ลด 50 มม. 
เพิ"ม 100 มม. 

6.3.6 ความคลาดเคลื"อนของขั&น 
ลกูตั&ง 2.5 มม. 
ลกูนอน 5 มม. 

6.4 งานปรับแบบหล่อ 

6.4.1 ก่อนเทคอนกรีต 
- จะตอ้งติดตั&งอปุกรณส์าํหรบัใหค้วามสะดวกในการจดัการเคลื"อนตวัของแบบหลอ่ขณะเท

คอนกรีตไวท้ี"แบบสว่นที"มีที"รองรบั 
- หลงัจากตรวจสอบขั&นสดุทา้ยก่อนเทคอนกรีต จะตอ้งยึดลิ"มที"ใชใ้นการจดัแบบใหไ้ดท้ี"แน่น

หนา 
- จะตอ้งยึดแบบหลอ่กบัคํ&ายนัขา้งใตใ้หแ้น่นหนา พอที"จะไม่เกิดการเคลื"อนตวัทั&งทางดา้นขา้ง 

และดา้นขึ &นลงของสว่นหนึ"งสว่นใดของระบบหลอ่ทั&งหมดขณะเทคอนกรีต 
- จะตอ้งเผื"อระดบั และมมุมนไวส้าํหรบัรอยต่อต่างๆ ของแบบหลอ่ การทรุดตวั การหดตวัของ

ไม ้การแอ่นเนื"องจากนํ&าหนกับรรทกุคงที" และการหดตวัทางอีลาสติคขององคอ์าคารในแบบ
หลอ่ ตลอดจนการยกทอ้งคาน และพื &นซึ"งกาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 

- จะตอ้งจดัเตรียมวิธีปรบัระดบั หรือแนวของคํ&ายนัในกรณีที"เกิดการทรุดตวัมากเกินไป เช่น 
ใชล้ิ"ม หรือแม่แรง 

- ควรจดัทาํทางเดินสาํหรบัอปุกรณท์ี"เคลื"อนที"ได ้ โดยทาํเสา หรือขารองรบัตามแต่จะตอ้งการ 
และตอ้งวางบนแบบหลอ่ หรือองคอ์าคารที"เป็นโครงสรา้งโดยตรงไม่ควรวางบนเหล็กเสรมิ 
นอกจากจะทาํที"รองรบัเหล็กนั&นเป็นพิเศษ แบบหลอ่จะตอ้งพอเหมาะกบัที"รองรบัของ
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ทางเดินดงักลา่ว โดยยอมใหเ้กิดการแอ่น ความคลาดเคลื"อน หรือการเคลื"อนตวัทางขา้งไม่
เกินค่าที"ยอมให ้

6.4.2 ระหว่าง และหลงัการเทคอนกรตี 
ในระหว่าง และภายหลงัการเทคอนกรีต จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานพื &น และการได้
ดิ"งของระบบแบบหลอ่โดยใชอ้ปุกรณต์ามขอ้ f.�.� 
- หากจาํเป็นใหร้ีบดาํเนินการแกไ้ขทนัที ในระหว่างการก่อสรา้งหากปรากฏว่า แบบหลอ่เริ"ม

ไม่แข็งแรง และแสดงใหเ้ห็นว่าเกิด การทรุดตวัมากเกินไป หรือเกิดการโก่งบิดเบี &ยวแลว้ให้
หยดุงานทนัที หากเห็นว่าสว่นใดจะชาํรุดตลอดไปก็ใหร้ื &อออก และเสรมิแบบหลอ่ใหแ้ข็งแรง
ยิ"งขึ &น 

- จะตอ้งมีผูค้อยเฝา้สงัเกตแุบบหลอ่อยู่ตลอดเวลา เพื"อที"เมื"อเห็นว่าสมควรจะแกไ้ขสว่นใดจะ
ไดด้าํเนินการไดท้นัที ผูท้ี"ทาํหนา้ที"นี &ตอ้งปฏิบติังานโดยถือความปลอดภยัเป็นหลกัสาํคญั 

- การถอดแบบหลอ่ และที"รองรบั หลงัจากเทคอนกรีตแลว้จะตอ้งคงที"รองรบัไวก้บัที"เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกว่าที"กาํหนดขา้งลา่งนี & ในกรณีที"ใชป้นูซีเมนตช์นิดใหก้าํลงัสงูเรว็อาจลดระยะเวลา
ดงักลา่วลงไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกร 
6.4.2..1. คํ&ายนัใตค้าน 21 วนั 
6.4.2..2. คํ&ายนัใตแ้ผ่นพื &น 21 วนั 
6.4.2..3. ผนงั 48 ชั"วโมง 
6.4.2..4. เสา 48 ชั"วโมง 
6.4.2..5. ขา้งคาน และสว่นอื"นๆ 48 ชั"วโมง 

อย่างไรก็ดี วิศวกรอาจสั"งใหยื้ดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดห้ากเห็นเป็นการสมควร ถา้
ปรากฏว่า มีสว่นหนึ"งสว่นใดของงานเกิดชาํรุดเนื"องจากถอดแบบเรว็เกินกว่ากาํหนด ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งทบุสว่นนั&นทิ &ง และสรา้งขึ &นใหม่แทนทั&งหมด 

6.5 การแต่งผิวคอนกร ีต 

6.5.1 คอนกรีตสาํหรบัอาคาร 
- การสรา้งแบบหลอ่ จะตอ้งกระทาํพอที"เมื"อคอนกรีตแข็งตวัแลว้จะอยู่ในตาํแหน่งที"ถกูตอ้ง 

และตอ้งมีขนาด และชนิดของผิวตรงตามที"กาํหนดทั&งในบทกาํหนด และ/หรือรูปแบบทาง
วิศวกรรมทางสถาปัตยกรรม 

- สาํหรบัแผน่พื &นหลงัคารวมทั&งกนัสาด และดาดฟ้า หา้มขดัมนัผิวเป็นอนัขาด นอกจากใน
แบบจะระบไุว ้

6.5.2 การแต่งผิวถนนในบรเิวณอาคาร 
การแต่งผิวถนนอาจใชมื้อ หรอืเครื"องจกัรกลก็ได ้ ในทนัททีี"แต่งผิวเสรจ็ใหต้รวจสอบระดบัดว้ย
ไมต้รงยาว 3 ม. สว่นที"เวา้ใหเ้ติมดว้ยคอนกรีตที"มีสว่นผสมเดียวกนั สาํหรบัสว่นที"โคง้นนูใหต้ดั
ออกแลว้แต่งผิวใหม่ 
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6.6 การแก้ไขผิวท ี%ไม่เร ียบร ้อย 

6.6.1 ทนัทีที"ถอดแบบจะตอ้งทาํการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบรอ้ยจะตอ้งแจง้ให้
วิศวกรทราบทนัที เมื"อวิศวกรใหค้วามเห็นชอบวิธีการแกไ้ขแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการซ่อม
ในทนัท ี

6.6.2 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้บัการตรวจสอบ โดยผูแ้ทนผูว่้าจา้งคอนกรีต
สว่นนั&นอาจถือเป็นคอนกรีตเสยีก็ได ้

6.7 งานนั%งร ้าน 

เพื"อความปลอดภยัใหผู้ร้บัจา้งปฏิบติัตาม "ขอ้กาํหนดนั"งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร" ในมาตรฐานความ
ปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

 
จบหมวด งานแบบหล่อ 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 26 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

งานโครงสร ้างเหล็ก 

Structural Steel Framing 

1. วัสดุ   

ถา้ในแบบมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื"น  เหล็กรูปพรรณที"จะนาํมาใชจ้ะตอ้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมที" มอก. 1227-2539 ชั&นคณุภาพ SM520 และ SM400 หรือ SS400 แลว้แต่ขนาดของ 
Section ที"ใชซ้ึ"งมีระบไุวใ้นแบบรายละเอียด  

2. การเก็บวัสดุ   

การเก็บเหล็กรูปพรรณทั&งที"ประกอบแลว้และยังไม่ไดป้ระกอบ  จะตอ้งเก็บไวบ้นพื &นที"ยกขึ &นเหนือพื &นดิน  
วสัดจุะตอ้งเก็บไวเ้ป็นอย่างดี ไม่มีฝุ่ น นํ&ามัน หรือสิ"งเปรอะเปื&อนอื"นๆ จบั และตอ้งเก็บรกัษาไม่ใหเ้ป็นสนิม
อีกดว้ย   

3. การต่อ  

รายละเอียดในการต่อใหเ้ป็นไปตามที"ระบุไวใ้นแบบทกุประการ  ถา้มิไดร้ะบไุวใ้นแบบการต่อจะตอ้งทาํตาม
มาตรฐาน AISC. ทั&งรอยต่อแบบเชื"อมและรอยต่อแบบสลกัเกลียว (BOLT & NUT) 

`. รูและช่องเปิด 

การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุหเ้ป็นรู  จะตอ้งกระทาํตั&งฉากกบัผิวเหล็กและหา้มขยายรูดว้ยความรอ้นเป็นอนั
ขาด  ในเสาที"เป็นเหล็กรูปพรรณซึ"งต่อกับคาน ค.ส.ล. จะตอ้งเจาะรูที"เสาเพื"อใหเ้หล็กเสริมในคานคอนกรีต
สามารถลอดไปได ้ ขอบรูซึ"งคมและยื"นเล็กนอ้ยอนัเกิดจากการเจาะดว้ยสว่าน ใหข้จดัออกใหห้มดโดยการ
ลบมมุ   

5. การประกอบและยกติดตัDง   

5.1 แบบขยาย (SHOP DRAWING)   

ก่อนจะทาํการประกอบ (FABRICATION) ชิ &นงานเหล็กรูปพรรณทุกชิ &น ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งแบบขยาย (SHOP 

DRAWING)  ใหผู้อ้อกแบบไดพ้ิจารณาอนมุติัและเห็นชอบเสียก่อน ซึ"งแบบดงักลา่วจะตอ้งประกอบดว้ย   

1) รายละเอียดที"สมบรูณเ์กี"ยวกบัการตดัต่อ ประกอบและการติดตั&ง รูสาํหรบัสลกัเกลียว รอยเชื"อม
และรอยต่อต่างๆ ทั&งที"จะกระทาํในโรงงานและในสนาม   

2) สญัลกัษณต่์างๆ ที"ใชจ้ะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AISC   

3) จะตอ้งแสดงบญัชีวสัดแุละวิธีการยกติดตั&ง ตลอดจนการยึดโยงชั"วคราวในขณะติดตั&ง   

4) วิธีการขนสง่จากโรงงานประกอบมายงัสนาม และรวมถึงการขนยา้ยภายในสนามดว้ย   

5.2 การประกอบและยกติดตัDง   

1) ใหพ้ยายามประกอบสว่นที"เป็นรอยเชื"อม ณ โรงงานใหม้ากที"สดุเท่าที"จะทาํได ้
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2) การตดัเฉือน ตดัดว้ยไฟ สกดัและกดทะลจุะตอ้งทาํอย่างประณีต ณ โรงงาน   

3) ชิ &นสว่นที"จะวางซอ้นทบักนัจะตอ้งวางใหแ้นบสนิทเต็มหนา้   

4) การติดตวัเสริมกาํลงั (STIFFENER) และตัวยึดโยง (BRACING) ใหก้ระทาํอย่างประณีต สาํหรบั
ตวัเสรมิกาํลงัที"ติดแบบอดัแน่นตอ้งอดัใหส้นิทจรงิๆ   

5) หา้มใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ รูที"เจาะไวไ้ม่ถูกต้องจะตอ้งอุดใหเ้ต็มดว้ยวิธีเชื"อมและเจาะรูใหม่ให้
ถกูตอ้ง   

6) การตดัโดยใชไ้ฟ จะอนุมติัใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะกับชิ &นส่วนที"ไม่สาํคญัและทาํในขณะที"ยงัไม่ไดร้บัแรง 
ทั&งนี &จะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงานของผูว่้าจา้งเสียก่อน   

7) การเชื"อม   

7.1 การเชื"อมใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWS สาํหรบัการเชื"อมในงานก่อสรา้งอาคาร   

7.2 ผิวหนา้ที"จะทาํการเชื"อมจะตอ้งทาํความสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน   ตะกรนัสนิม 
ไขมนั สีและวสัดแุปลกปลอมอื"นๆ ที"จะทาํใหเ้กิดผลเสียต่อการเชื"อมได ้  

7.3 ในระหว่างการเชื"อมจะตอ้งยึดชิ &นสว่นที"จะเชื"อมติดกนัใหแ้น่น เพื"อใหผ้ิวสมัผสัแนบ 
      สนิท   

7.4 หากสามารถปฏิบติัได ้ใหพ้ยายามเชื"อมในตาํแหน่งราบใหม้ากที"สดุเท่าที"จะทาํได ้  

7.5 ใหว้างลาํดบัการเชื"อมใหดี้ เพื"อหลีกเลี"ยงการบิดเบี &ยวและหน่วยแรงตกคา้ง (Residual 

Stress) ในระหว่างการเชื"อม   

7.6 ในการเชื"อมแบบชน จะตอ้งเชื"อมในลกัษณะที"จะใหไ้ด ้Full Penetration โดยสมบูรณ ์
โดยมิใหเ้กิดกระเปาะตะกรนัขังอยู่ ในกรณีนี &อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบ โดยเฉพาะเมื"อ
เหล็กที"เชื"อมมีความหนามาก   

7.7 ชิ &นส่วนที"จะต่อเชื"อมแบบทาบ จะตอ้งวางใหช้ิดกันที"สุดเท่าที"จะทาํไดแ้ละไม่ว่ากรณี
ใดจะตอ้งห่างกนัไม่เกิน 6 มม.   

7.8 ช่างเชื"อมจะต้องใช้ช่างเชื"อมที" มีความชํานาญเท่านั&นและเพื"อเป็นการพิสูจน์ถึง
ความสามารถ จะมีการทดสอบความชาํนาญของช่างเชื"อมทกุๆคนก่อนการทาํงาน   

7.9 ลวดเชื"อมที"ใชใ้นการเชื"อมจะตอ้งใช ้Grade E 70XX หรือ Grade ที"มีคณุภาพดีกว่า   

8) สลักเกลียวที"ใช้ในรอยต่อ (Joint) ต่างๆ จะต้องเป็น High Strength Friction Grip (HSFG) Bolt 

Nut and Washer ตามมาตรฐาน BS4395 Grade 10.9 (ISO) หรือมาตรฐานและ Grade ที"ระบุไวใ้น
แบบรายละเอียด ยกเวน้ ANCHORED BOLT ใหใ้ชเ้ป็น MILD STEEL BOLT & NUT 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 28 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

9) รายละเอียดอื"นๆ เกี"ยวกับการประกอบและติดตั&งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสาํหรบัอาคารเหล็ก
รูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที" 1003-18   

6 การป้องกันเหล็กมิให ้ผุกร ่อน  

งานนี &หมายถึง การเตรียมผิว การทาสีและการปอ้งกนัการผกุรอ่นของงานเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ   

 6.1 การเตร ียมผิวท ี%จะทาสี   

  1) การทาํความสะอาด   

ก. ก่อนจะทาสีผิวเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณใดๆ ยกเวน้ผิวที"ระบุใหใ้ชผ้ิวอาบโลหะ พื &นผิว
เหล็กจะตอ้งขดั (Power Tool Cleaning) ใหข้าว ตามมาตรฐาน ST 2 และทาหรือพ่นดว้ยสี
รองพื &นทนัที   

ข. สาํหรบัรอยเชื"อมของผิวเหล็กที"ไดร้บัความกระทบกระเทือนจากการเชื"อมจะตอ้งเตรียม
ผิวสาํหรบัทาสีใหม่เช่นเดียวกบัผิวทั"วไป  ทั&งการขดัผิวใหข้าวและทาสีรองพื &นเช่นเดียวกับ
ขอ้ ก.   

  2) การทาสี   

ก. สาํหรบัเหล็กรูปพรรณที"ใชเ้ป็นงานโครงสรา้ง ถา้ในแบบหรือสญัญาระบุใหใ้ชส้ี Epoxy  
เมื"อผิวเหล็กรูปพรรณที"ผ่านการขัดขาว แลว้ให้พ่นดว้ยสีรองพื &นทันทีและทาทับด้วยสี
เคลือบกันสนิมระบบ Modified Epoxy ซึ"งประกอบดว้ย Prime Coat ความหนาไม่นอ้ยกว่า 
100 Micron (Dry Film) และทบัดว้ย Finished Coat ความหนาไม่นอ้ยกว่า ��� Micron ใน
กรณีที"สีที"ใชน้ั&นสามารถใชเ้ป็นไดท้ั&ง Prime Coat และ Finished Coat ความหนารวมของ 
Prime และ Finished Coat จะต้องไม่น้อยกว่า e�� Micron (Dry Film) เฉพาะผิวเหล็ก
โครงสรา้งบริเวณที"สมัผสักบัแสงแดดใหท้าทบัหนา้ดว้ยสีโพลียูรีเทนอีกชั&นหนึ"งความหนา
ไม่นอ้ยกว่า �� Micron (Dry Film)   

ข. สาํหรบัเหล็กรูปพรรณใชเ้ป็นโครงสรา้ง รวมทั&งงานเหล็กส่วนที"ไม่ไดใ้ชเ้ป็นโครงสรา้ง 
ถ้าในแบบหรือข้อกําหนดทางสถาปัตยกรรมไม่ได้ระบุไว้เป็นอื"นให้ใช้ดังนี & ผิวเหล็ก
รูปพรรณที"ผ่านการขัดและทําความสะอาดแล้วจะต้องทาหรือพ่นด้วยสีรองพื &นทันที  
ระบบสีเคลือบกันสนิมใชร้ะบบ Alkyd  ซึ"งประกอบดว้ย สีรองพื &น Iron Oxide Primer 2 x 

30 Micron (Dry Film Thickness) และสีนํ&ามนั (Enamel) ทบัหนา้ 2 x 30 Micron (Dry Film 
Thickness)   

ในกรณีที"ระบไุวเ้ป็นอย่างอื"นในขอ้สญัญาหรือขอ้ตกลงกัน  ก็สามารถปรบัเปลี"ยนชนิด ความหนา ของสีรองพื &นและสี
ทบัหนา้ได ้
 

จบหมวด งานโครงสร ้างเหล็ก 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 29 อาคารฝึกปฏิบติัการศูนยพ์ฒันาเด็ก ก่อนวยัเรียน 

ความคลาดเคลื%อนจากการก่อสร ้าง   

Construction Error 

ความคลาดเคลื"อนในที"นี & หมายถึง ความคลาดเคลื"อนที"ยอมใหเ้กิดขึ &นจากวิธีการ   ก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการ
ก่อสรา้งงานคอนกรีตทั&งหมดใหไ้ดต้ามแนว ระดบัและขนาดที"บ่งไวใ้นแบบ แต่เมื"อทาํดว้ยความระมดัระวงัที"สดุแลว้
ยงัมีความคลาดเคลื"อนอยู่ ความคลาดเคลื"อนจะตอ้งไม่เลยขีดที"กาํหนดไว ้ ผูว่้าจา้งมีสิทธิที"จะไม่ยอมรบัความคลาด
เคลื"อนที"เลยขีดกาํหนดนั&นเมื"อพิจารณาเห็นว่ามีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสรา้ง  รูปร่างและการใชง้านของอาคาร 
งานที"ไม่ยอมรบันี &ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูว่้าจา้งจะพิจารณาแกไ้ขหรือใหร้ื &อถอนหรือทุบออกแลว้ทาํการซ่อมแซมหรือ
สรา้งใหม่ โดยผูร้บัจา้งตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเองทั&งหมด   

1. ความคลาดเคลื%อนงานอาคารท ี%ยอมให้สาํหร ับคอนกร ีตเสร ิมเหล็ก   

1.1 ความคลาดเคลื%อนในแนวดิ%ง 

แนวหรือผิวของเสาตอม่อ กาํแพงและแนวที"เห็นไดช้ดัเจนอื"นๆ สาํหรบัสว่นสงูที"ไม่เกิน 6 เมตร ยอม
ใหค้ลาดเคลื"อนได ้0.012 เมตร สว่นที"สงูกว่า 6 เมตร ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้0.025 เมตร   

1.2 ความคลาดเคลื%อนของระดับจากที%บ ่งไว้ในแบบ   

 1) พื &น เพดานและคาน   

  สงูไม่เกิน 3 เมตร  ยอมใหค้ลาดเคลื"อน +0.006 ม.   

  สงู 3 ถึง 12 เมตร  ยอมใหค้ลาดเคลื"อน +0.012 ม.   

  สงูกว่า 12 เมตร    ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของวิศวกรผูค้วบคมุงาน   

  2) ธรณีประต ูหนา้ต่าง ราวลกูกรงและสว่นที"เห็นไดช้ดัเจนอื"นๆยอมใหค้ลาดเคลื"อนเป็นครึ"งหนึ"งของ 1)   

1.3 ความคลาดเคลื%อนในแนวราบจากตาํแหน่งท ี%กาํหนดไว้ 

 ช่วง 6 เมตร   ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้+0.008 เมตร   

 ช่วง 12 เมตร   ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้+0.012 เมตร   

1.4 ความคลาดเคลื%อนของตาํแหน่งหร ือขนาดของช่องเปิดท ี%พ ื Dนหร ือกาํแพง 

ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้ +0.010 เมตร  

1.5 ความคลาดเคลื%อนของความหนาของ SLAB หร ือกาํแพง 

ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้ +0.006 เมตร   

1.6 ความคลาดเคลื%อนของฐานราก 

ความคลาดเคลื"อนของขนาดในแนวราบ ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้+0.012 เมตร ถึง +0.05 เมตร   
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ความคลาดเคลื"อนของความหนา ยอมใหค้ลาดเคลื"อนได ้–0.00 เมตร ถึง +0.03 เมตร ของความ
หนาที"กาํหนด   

2. ความคลาดเคลื%อนของการวางเหล็กเสร ิม 

ความคลาดเคลื"อนของ COVERING หรือ EFFECTIVE DEPTH  ยอมให้คลาดเคลื"อนได้ +0.010 เมตร   
สาํหรบัคานฐานรากและเสาขนาดใหญ่ และ +0.005 เมตร สาํหรบัพื &นผนงัและเสาขนาดเล็ก   

 

 
จบหมวด ความคลาดเคลื%อนจากการก่อสร ้าง   
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งานพ ืDนคอนกร ีตอ ัดแรงในที% 

Post Tension 
1. คอนกร ีต 

       คอนกรีตที"ใชจ้ะตอ้งเป็นคอนกรีตผสมเสรจ็ มีค่ากาํลงัอดัประลยัแท่งทรงกระบอก (ULTIMATE 
COMPRESSIVE STRENTH, Fc’) ไม่นอ้ยกว่า 320 กก./ตรม.ชม. เมื"อมีอายคุรบ 28 วนั และจะตอ้งมกีาํลงัอดัของ
แท่งกระบอก (COMPRESSIVE STRENGTH) ไม่นอ้ยกวา่ 240 กก./ตร.ซม. เมื"อทาํการอดัแรง 
        การผสมดว้ยนํ&ายาผสมคอนกรีต (AEMIXTURE) นํ&ายาผสมคอนกรีตจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐาน AASHTO STANDARD SPECIFICATION M194 และตอ้งไมม่ี CHLORIDES, NITRATES 
SULPHATES  หรือสารอื"นที"มีผลเสียต่อลวดอดัแรงกาํลงัสงู 
 
2. วัสดุสาํหร ับงาน POST TENSIONIND 

ก. ลวดอดัแรงกาํลงัสงู (PRESTRESSING STRAND) 

 ลวดอดัแรงกาํลงัสงู (STRAND) เป็นชนิด SEVEN-WIRE STRESS-RELIEVED STRAND, GRADE 270 
 K,LOW RELAXATEION ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 12.7 มม. (1/2”) ตามมาตรฐาน มอก.  420 หรือเทียบเท่า
และมีแรงดงึประลยัไม่ต ํ"ากวา่เสน้ละ 18.73 ตนั 
ข. สมอยึด (ANCHORAGE DEVICE) 

 สมอยึดจะเป็นชนิด 2SNP13, 3SNP13, 4SNP13, 5SNP13 ระบบ SNP POST-TENSION สมอยึดจะตอ้ง
สามารถถ่ายแรงไม่นอ้ยกวา่ 95% ของแรงดงึประลยัของลวดอดัแรงกาํลงัสงู โดยไมว่ิบตัิ หรือเสียรูปรา่งจนไม่
สามารถใชง้านได ้ผูผ้ลิตจะตอ้งมีผลการทดสอบ (TEST CERTIFICATES) จากหอ้งปฏิบตัิการทดสอบที"เชื"อถือ
ได ้
ค. ท่อเหล็กสาํหรบัรอ้ยลวด (SHEA THING) 

ท่อเหล็กสาํหรบัรอ้ยลวด (SHEA THING) จะตอ้งมีความแข็งแรงเพียงพอในการรบัแรงสะเทือนขณะทาํ
การเทพื&นคอนกรีต โดยไม่เสียหายหรือเสียรูปรา่ง ขนาดของ SHEATHING นี& จะตอ้งเหมือนกบัที"ระบไุวใ้น
แบบ ในกรณีที"ผูร้บัเหมาเสนอใชช้นิดของถาดอดัแรงแตกตา่งๆ จากที"ระบไุวใ้นแบบผูร้บัเหมาจะตอ้งส่ง
เอกสารแสดงคณุสมบตัติ่างๆ ใหค้รบถว้นเพื"อพิจารณาอนมุตั ิ

ง. นํ&าปนู 

ประกอบดว้ยปอรต์แลนดซ์เีมนต ์ นํ&า และสารผสมเพิ"มโดยมีอตัราส่วนนํ&าต่อซีเมนตไ์มเ่กิน0.45 และไม่ตํ"า
กว่า0.35 
 

3. การวางลวดอ ัดแรง 
 ลวดอดัแรงจะตอ้งอยู่ภายใตท่้อเหล็ก (SHEATHING) ซึ"งยึดติดกบัขาตั&งเหล็ก (BAR CHAIR) ซึ"งวางระยะห่าง
ไม่เกิน 1.0 เมตร ท่อเหล็กนี&จะตอ้งวางใหย้าวตลอดก่อนทาํงานติดตั&งใหไ้ดต้าํแหน่งที"ถูกตอ้งตามที"แสดงไวใ้นแบบ 
ทนัทีที"เทคอนกรีตเสรจ็ทั"วทั&งที"พื &นจะตอ้งทาํการดงึลวดไปมาภายในท่อเหล็กทั&งนี &เพื"อใหแ้น่ใจว่าลวดอดัแรงสามารถ
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เคลื"อนไดอ้ย่างอิสระภายในท่อบริเวณรอยต่อระหว่างท่อเหล็กกบัสมอยึด ตอ้งมีการป้องกนันํ&าปนูไม่ใหเ้ขา้ไปในท่อ
เหล็กขณะเทคอนกรีต สมอยึดตอ้งสะอาดก่อนการเทคอนกรีตและจะตอ้งมีการป้องกันการกัดกร่อนอย่างเพียงพอ
หลงัจากเสรจ็สิ &นการดงึลวดแลว้ 
 

` การดึงลวดอ ัดแรง ( TENSIONING) 
ก. เครื"องมืออดัแรง  (STRESSING EQUIPMENT) 
เครื"องมือที"ใชต้อ้งไดค้ณุภาพมาตรฐาน มีปั&มไฮดรอลิค (HYDRAULIC PUMP) แม่แรงไฮดรอลิค(JACK)และมาตรา
วดัความดนั (PRESSURE GAUGE) ซึ"ง CALIBRATE การดงึลวดอดัแรงใหด้งึดว้ยแรงดงึประลยั (ULTIMATE 
STRENGTH) ของลวดอดัแรง (ประมาณ ��.e� ตนั) และจะตอ้งมีการตรวจสอบแรงดงึที"เกิดขึ &นในลวดอดัแรง ดว้ย
การยึดตวั (ELONGATION) เปรียบเทียบกบัคา่การยึดตวัที"ไดร้บัการคาํนวณผลต่างของค่ายึดตวัเฉลี"ยในแต่ละชว่ง 
(PANAL) จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ �%การดงึลวดอดัแรงจะตอ้งต่อเนื"อง เป็นลาํดบัตามที"แสดงไวใ้นแบบ แรงที"ใชใ้นการ
ดงึไม่มากกว่า ��% ของแรงดงึประลยั  ตํ"าสดุระยะของการอดัแรง(SPECIFTED MININUM  URTIMATE )ไมว่่า
กรณีใดก็ตามก่อนการดงึลวดอดัแรง จะตอ้งทาํความสะอาดภายในเสียก่อนในท่อเหล็กโดยการเป่าลม 
 

b การอ ัดน ํDาปนู  (GROUTING)  
ก่อนการอดันํ&าปนูเขา้ไปในท่อเหล็ก  จะตอ้งทาํความสะอาดภายในท่อดว้ยนํ&าสะอาดตามดว้ยการเป่าลมจนกระทั"ง

เศษผงอื"นใดออกจนหมด จากนั&นทาํการ GROUT  โดยฉีกดว้ยความดนัจาก GROUT PUMP ชนิดPISTON-
DISPALCEMENT หรือ IMPELLER ก็ได ้GROUT จะตอ้งทาํอย่างชา้ๆ และต่อเนื"องไปเรื"อยๆ จนกระทั"งเตม็ท่อซึ"งจะตอ้งให้
มรนํ&าปนูไหลออกมาจากรูระบายทกุรู รูระบาย (VENT) ทกุรูจะถกูปิดเป็นลาํดบัจนกระทั"งนํ&าปนูเขา้ไปเต็มท่อเหล็กความดนั
นํ&าปนูและคงที"ที"ความดนั � กก./ชม. อย่างนอ้ย � นาที" หลงัจากการปิด GROUTING END จาํนวนนํ&าปนูที"เตรียมไวจ้ะตอ้ง
เพียงพอโดยไม่หมดก่อนที"นํ&าปนูจะเตม็ท่อเหล็ก เครื"องฉีดนํ&าปนู (GROUING  INJECTOR) จะตอ้งมีระบบกวนนํ&าปนู ขณะที"
เกิดการหยดุอดันํ&าปนูชั"วคราว เครื"องมือดงักล่าวตอ้งมี ความสามารถที"จะรกัษาความดนัใหค้งที"ขณะที"นํ&าปนูเตม็ท่อแลว้ และ
สามารถปิดท่อโดยไม่สญูเสียความดนัภายในท่อเหล็ก  

 
m การดดัปลายลวดอัดแรงกาํลังสูง   

ภายหลงัจากการอดัแรง และควบคมุไดต้รวจสอบค่าการยึดตวั (ELONGATION) ของลวดอดัแรงแลว้ใหต้ดัปลาย
ลวดดว้ยเครื"องตดัไฟเบอร ์ โดยใหม้ีปลายลวดอดัแรงเหลือประมาณ � ซม. หา้มใชเ้ปลวไฟหรือความรอ้นตดัอย่างเดด็ขาด
และใหท้าํอดุปนูทรายหุม้เสมอโดยเรว็ กรณีที"ยงัอดุดว้ยปนูทรายไม่ได ้ ใหท้าํการทาปลายลวดและสมอยึดที"สมัผสักบัอากาศ
ดว้ยฟลิ &นโคท หรือวสัดอืุ"นที"เหมาะสม 

 
 7   ข ัDนตอนการทาํงานของพืDนคอนกร ีตอ ัดแรงในท ี% 
 STEP 1 ตั&งคํ&ายนัพรอ้มไมแ้บบสาํหรบัหล่อพื&นคอนกรีตอดัแรง 
 STEP 2 วางเหล็กเสรมิรา่ง (BOTTOM BEINFORCREMENT) ตามแบบก่อสรา้ง 
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              STEP 3  วางลวดอดัแรง (PC STRAND) หรือท่อเหล็กตามตาํแหน่ง (PROFILE) ที"กาํหนดในแบบ พรอ้มกบั 
  ติดตั&งสมอยึด (ANCHORAGE)  

 STEP 4 วางเหล็กเสรมิบน (TOP BEINFORCEMENT) ตามแบบก่อสรา้ง 
 STEP 5 เทคอนกรีตของพื&น 
 STEP 6  ทาํการดงึลวด (STRESSING) เพื"อคอนกรีตมีกาํลงัอดัประลยัของแท่งทรงกระบอกไม่นอ้ยกว่า e�� 

  กิโลกรมั/ตารางเซนติเมตร 
 STEP 7 คํ&ายนัและไมแ้บบสามารถถอดไดห้ลงัจากทาํการอดัแรงเสรจ็เรียบรอ้ย โดยมีไมค้ ํ&ายนัเฉพาะจดุ ตามที"

  กาํหนดให ้
 STEP 8 การตั&งไมแ้บบและคํ&ายนัรบัพื &นชั&นบนของพื&นคอนกรีตที"เทเสร็จแลว้ แต่ยงัไม่ไดท้าํการอดัแรงไดต้่อเมื"อ

  คอนกรีตนั&น ๆ แข็งตวัและมีกาํลงัอดัประลยัไม่นอ้ยกว่า ��� กิโลกรมั/ตารางเซนติเมตร 
 STEP 9 ในกรณีพื &นชั&นต่อไปพรอ้มที"จะเทคอนกรีตได ้

1. ใหค้งไมแ้บบของพื&นชั&นล่างไวท้ั&งชดุ ในกรณีที"พื &นชั&นนี&ยงัไม่ไดท้าํการอดัแรงและตอ้งตรวจสอบความ

แข็งแรงของพื&นชั&นล่างที"ถดัลงไปนั&น ๆ และไดร้บัอนญุาตจากผูค้วบคมุงานเสียก่อนจึงจะเทได ้

2. ใหม้ีการคํ&ายนัตามตาํแหน่งเฉพาะที"กาํหนดให ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งคํ&าทั&งชั&นสาํหรบักรณีที"พื &นชั&นนี&ทาํ

การอดัแรงเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

STEP 10   ทาํการอดันํ&าปนู GROUTING เขา้ไปในท่อรอ้ยลวดและจดุปิด RECBSS ของ ANCHORAGE 
 
หมายเหตุ 
  หากจาํเป็นตอ้งหยุดเทคอนกรีตใหห้ยุดในระยะ L/ 4 จากแนวเสาและอนุมตัิใหม้ี CONSTRUCTION 
JOINT ไดช้ั&นละ � แห่งเท่านั&น หรือตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต   

 
n   ระบบการอดัแรงของพื&นคอนกรีตอดัแรง เป็นระบบชนิดมีแรงยึดเหนี"ยว (Bonded System) ดาํเนินการโดย บรษิัท ซี-โพส 
จาํกด ัหรือเทียบเท่า 

จบหมวด งานพืDนคอนกร ีตอ ัดแรงในที% 
 



 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 
��-หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร 

พฤศจิกายน "�#� 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

อาคารฝึกปฏิบตักิารศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน (เด็กเล็ก บา้นหนนูอ้ย) 
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
 
 

สถานท ี� 
ศนูยก์ารศกึษานอกที&ตั'งลาํปาง ตาํบลสบตุ๋ย 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 
 
 

         
 

 
 
 
 

                                               









































































































 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 
��-หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

พฤศจิกายน ���� 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

อาคารฝึกปฏิบตักิารศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน (เด็กเล็ก บา้นหนนูอ้ย) 
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
 
 

สถานท ี& 
ศนูยก์ารศกึษานอกที&ตั'งลาํปาง ตาํบลสบตุ๋ย 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 
 
 

         
 

 
 
 
 

                                               

















































































 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 
��-หมวดงานระบบสุขาภบิาลและป้องกนัอ ัคคีภัย 

พฤศจิกายน #$%$ 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

อาคารฝึกปฏิบตักิารศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน (เด็กเล็ก บา้นหนนูอ้ย) 
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
 
 

สถานท ี) 
ศนูยก์ารศกึษานอกที&ตั'งลาํปาง ตาํบลสบตุ๋ย 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 
 
 
 

         
 

 
 
 
 

                                               























































































































 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 
��-หมวดครุภัณฑล์ิฟต ์

พฤศจิกายน $%&% 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

อาคารฝึกปฏิบตักิารศนูยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน (เด็กเล็ก บา้นหนนูอ้ย) 
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 

 
 
 

สถานท ี. 
ศนูยก์ารศกึษานอกที&ตั'งลาํปาง ตาํบลสบตุ๋ย 

อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 
 
 
 

         
 

 
 
 
 

                                               














