
 

 
รายการประกอบแบบ 

   

 

 

 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วทิยคีตศิลป์คลองหลวง 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวฒันา  

ตาํบลคลองหา้ อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
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โครงการกอ่สร้างศูนยว์ทิยคตีศิลป์คลองหลวง 

สถาบันดนตรีกัลยาณวิัฒนา  

 

สารบัญรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 
 

หมวด 01 ข้อกาํหนดทั่วไป           GENERAL REQUIREMENTS 

01 11 00 ขอบเขตงาน            Summary of Work 

01 42 19 มาตรฐานอา้งอิง           Reference Standards 

01 45 00 การควบคมุคณุภาพ          Quality Control 

01 50 00 ส่ิงอาํนวยความสะดวกชั่วคราว       Temporary Facilities and Controls 

01 60 00 วสัดแุละอปุกรณ ์           Product Requirements 

01 77 00 การส่งมอบงาน           Closeout Procedures 

 

หมวด 02 สภาพทีต่ั้งดั้งเดิม           EXISTING CONDITIONS 

02 21 00 การสาํรวจรงัวดั           Survey 

02 41 00 การรือ้ถอน             Demolition 

 

หมวด 03 คอนกรีต             CONCRETE 

03 11 00 งานแบบหล่อคอนกรีต          Concrete Forming 

03 33 00 คอนกรีตเปลือยผิว           Architectural Concrete 

03 49 00 คอนกรีตเสรมิใยแกว้          Glassfiber Reinforced Concrete 

 

หมวด 04 ผนังก่อ             MASONRY 

04 21 13 ผนงัก่ออิฐ             Brick Masonry 

 

หมวด 05 งานโลหะ             METALS 

05 50 00 งานโลหะ             Metal Fabrications 

 

หมวด 06 งานไม้และพลาสติก          WOOD, PLASTICS AND COMPOSITES 

06 40 00 งานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรม       Architectural Woodwork 

 

หมวด 07 การป้องกนัความร้อนและความชืน้      THERMAL AND MOISTURE PROTECTION 

07 13 00 กนัซมึชนิดแผ่น           Sheet  Waterproofing   

07 26 00  วสัดกุนัซมึระบบทั่วไป          Waterproofing Systems 

07 45 00 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์          Fiber Cement Board 

07 92 00 งานวสัดยุาแนว           Joint Sealants 
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หมวด 08 ช่องเปิด             OPENINGS 

08 11 16 งานประตแูละวงกบอลมูิเนียม        Aluminum Doors and Frames 

08 14 00 งานประต ู             Wood Doors 

08 34 73 ประตกูนัเสียง            Sound Control Door Assemblies 

08 81 00 ลกูฟักกระจก            Glass Glazing  

08 91 00 แผงเกล็ด             Louvers 

 

หมวด 09 งานตกแต่งผิว           FINISHES 

09 22 00 งานโครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น        Supports fo Panel 

09 24 00 งานฉาบปนู            Cement Plastering 

09 29 00 งานแผ่นยิปซั่ม            Gypsum Board 

09 30 00 งานกระเบือ้ง            Tiling 

09 50 00 งานฝา้เพดาน            Ceiling 

09 51 00 ฝา้เพดานอคสูติก           Acoustic Ceiling 

09 64 23 พืน้ไม ้              Wood Flooring 

09 65 00 พืน้กระเบือ้งยางและไวนิล         Resilient Flooring 

09 66 00 พืน้หินขดั             Terrazzo Flooring 

09 76 00 งานปหิูน             Stone Facing 

09 91 00 งานทาสี             Painting 

09 93 00 งานสียอ้มไมแ้ละทาํผิวธรรมชาต ิ       Staining and Transparent Finishing 

 

หมวด 10 งานกอ่สร้างพิเศษ          SPECIALTIES 

10 21 13 ผนงัเบากัน้หอ้งนํา้           Toilet Compartments 

10 28 13 อปุกรณป์ระกอบหอ้งสว้ม         Toilet Accessories 

10 28 16 อปุกรณป์ระกอบหอ้งนํา้         Bath Accessories 

22 40 00 สขุภณัฑ ์             Plumbing Fixtures 
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หมวด  01 11 00   ขอบเขตงาน 

Summary of Work 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01  คาํจาํกัดความ 

   คาํนาม  คาํสรรพนาม  ท่ีปรากฏในสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง   แบบก่อสรา้ง     รายการประกอบแบบก่อสรา้ง

   และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีแนบสญัญาทกุฉบบั ใหม้ีความหมายตามท่ีระบไุวใ้นหมวดนี ้ นอกจากจะระบเุป็นอย่าง อ่ื น 

   หรือระบเุพ่ิมเติมไวใ้นสญัญา   

   1.01.01 “ผูว้่าจา้ง”    หมายถึง  เจา้ของโครงการท่ีลงนามในสัญญา หรือตัวแทนท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง

              จากเจา้ของโครงการ 

   1.01.02 “ผูค้วบคมุงาน” หมายถงึ  ตวัแทนของผูว้่าจา้งท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหค้วบคมุงาน 

   1.01.03 “ผูอ้อกแบบ”   หมายถึง  สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 

   1.01.04 “ผูร้บัจา้ง”   หมายถึง  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีลงนามเป็นคู่สัญญากับผูว้่าจา้ง   รวมถึงตัว

              แทนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  หรือผูร้บัจา้งช่วง  หรือลูกจา้งท่ีอยู่ในความ

              รบัผิดชอบของผูร้บัจา้งตามสญัญา 

   1.01.05 “งานก่อสรา้ง”   หมายถึง  งานต่างๆท่ีระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง รายการ

              ประกอบแบบก่อสรา้งและเอกสารแนบสญัญา 

   1.01.06 “แบบก่อสรา้ง”  หมายถึง  แบบก่อสรา้งทั้งหมดท่ีแนบสัญญา  และแบบก่อสรา้งท่ีมีการเปล่ียน

              แปลงแกไ้ขและเพ่ิมเติมภายหลงัตามสญัญา 

   1.01.07 “รายการประกอบแบบก่อสรา้ง”  

หมายถึง  เอกสารฉบับนี้ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง การ

ควบคมุคณุภาพของวสัดอุปุกรณ ์เทค นิ ค แ ล ะ ขั้ น ต อ น ต่ า ง  ๆ  ท่ี

เก่ียวกบังานก่อสรา้ง  ทัง้ท่ี ระบหุรือไม่ระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง 

   1.01.08 “การอนมุตัิ”  หมายถึง  การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ท่ีมีอาํนาจในการอนุมัติตาม 

              ท่ีระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี ้

   1.01.09 “การแต่งตัง้”  หมายถึง  การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทาํหน้าท่ีต่างๆตามนิยามท่ีกาํ 

              หนดไวข้า้งตน้ 

   1.01.10 “สญัญา”   หมายถึง เอกสารตา่งๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสญัญาจา้งเหมากอ่สรา้ง ไดแ้ก ่

              1  สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง 

              2  เอกสารประกวดราคา (ถา้ม)ี 

              3  รายการประกอบแบบกอ่สรา้ง 

              4  แบบก่อสรา้งและแบบก่อสรา้งเพ่ิมเติม 

              5  รายละเอียดราคาก่อสรา้ง (BOQ) 

              6  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถา้ม)ี 
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 1.02  ข้อกาํหนดทั่วไป 

   ใหผู้ร้บัจา้งทุกราย รวมถึงผูร้บัเหมาช่วง และผูร้บัจา้งอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งจดัหา ท่ีทาํงานก่อสรา้งนี ้จะตอ้งปฏิบตัิตาม

   หมวด  01.11.00 เงื่อนไขทั่วไป ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี ้  หากมี

   ขอ้ความขดัแยง้กับสญัญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอ่ืน ใหย้ึดถือส่วนท่ีมีเนือ้หาครอบคลมุการปฏิบตัิงาน

   ท่ีดีกว่า โดยคาํนึงถึงคณุภาพเป็นหลกั และถือการพิจารณาอนมุตัิของผูอ้อกแบบและ/หรือผูว้่าจา้งเป็นท่ีสิน้สดุ 

 

 1.03  ขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้าง 

   1.03.01 งานก่อสรา้งตามแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง   มีขอบเขตของงานและราคาค่า

      ก่อสรา้งเหมารวมไวแ้ลว้ ดงัตอ่ไปนี ้นอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืน หรือระบเุพ่ิมเติมไวใ้นสญัญา 

   1.03.02 งานเตรียมการ เตรียมสถานท่ีก่อสรา้งและวางผงั เพ่ือใหพ้รอ้มสาํหรบัการเริ่มงานก่อสรา้ง 

   1.03.03 งานรือ้ถอนส่ิงปลกูสรา้ง และขนยา้ยไปเก็บในท่ีท่ีผูว้่าจา้งกาํหนดให ้หรือขนไปทิง้ งานตดัตน้ไมห้รือ

      ลอ้มตน้ไม ้งานโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภค งานขนดินไปทิง้หรือถมดินเพ่ิม 

   1.03.04 ค่าท่ีพกัคนงาน หอ้งนํา้-สว้ม ทางเขา้สถานท่ีก่อสรา้งชั่วคราว รัว้ชั่วคราว การทาํความสะอาด   และ

      เก็บขนขยะเศษวสัดไุปทิง้นอกสถานท่ี ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

   1.03.05 ค่าก่อสรา้งสาํนกังานสนามพรอ้มครุภณัฑแ์ละอปุกรณส่ื์อสารของผูร้บัจา้งและของผูค้วบคมุงาน 

1.03.06 ค่าขอมิเตอรไ์ฟฟ้าและประปาชั่วคราว หรือค่าเจาะนํา้บาดาล หรือค่าเคร่ืองป่ันไฟ ค่านํา้ ค่าไฟ     

และค่าระบบส่ือสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบ

สาธารณปูโภคใหม่    เพ่ือใหอ้าคารใชง้านไดท้นัทีเมื่อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

   1.03.07 ค่าวสัดแุละอปุกรณ ์ค่าแรงงาน ค่าเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา 

   1.03.08 ค่าประสานงานกบัส่วนอ่ืนๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 

   1.03.09 ค่าดาํเนินการเก่ียวกบัเทคนิคการก่อสรา้ง การรกัษาความปลอดภยัและการป้องกนัความเสียหายท่ี

      จะเกิดแก่บคุคลและทรพัยสิ์นทัง้ในและนอกสถานท่ีก่อสรา้ง ตลอดจนค่าส่ิงอาํนวยความสะดวก

     ชั่วคราวต่างๆ 

   1.03.10 ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสาร เช่น การจัดทาํ Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ และ

      เอกสารรายงาน 

   1.03.11 ค่าทดสอบและตวัอย่างวสัดตุ่างๆ ตามท่ีระบไุวใ้นแบบและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

   1.03.12 ค่าประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคลและทรพัยสิ์น 

   1.03.13 ค่ากาํไร 

   1.03.14 ค่าภาษีอากรต่างๆ ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

    

 1.04 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานทีก่่อสร้าง 

1.04.01 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งศกึษาเอกสารประกวดราคาทัง้หมดอย่างละเอียด  ซึ่งประกอบดว้ยหนงัสือเชญิ

 เขา้รว่มการเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ,   รายการราคาค่า

ก่อสรา้ง, รา่งสญัญา เป็นตน้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้งดว้ยตนเองหรือแต่งตัง้

 ตวัแทนเพ่ือใหท้ราบถึงสภาพของสถานท่ีก่อสรา้ง ทางเขา้ออก ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ และ

จะตอ้งศกึษารูปแบบรายละเอียดทัง้หมดใหเ้ขา้ใจชดัเจน ในกรณีท่ีเกิดอปุสรรค ปัญหาจากสถานท่ี
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 ก่อสรา้งและเอกสารประกวดราคา ผูร้บัจา้งจะนาํมาเป็นขอ้อา้งในการเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเตมิ

จากผูว้่าจา้งมิได ้

   1.04.02 การชีแ้จงเอกสารประกวดราคา ทางผูว้่าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา สถานท่ี และผูร้บัผิดชอบตาม

      รายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

1.04.03 ขอ้ชีแ้จงและขอ้แนะนาํเก่ียวกบัแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ขอ้ตกลงใดๆ ซึ่งผูว้่าจา้งหรือ

ตวัแทนผูว้่าจา้งไดแ้จง้ใหท้ราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทาํสญัญาจะตอ้งมี

การบนัทึกไว ้และนาํมาประกอบเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาดว้ย 

 

 1.05  การชีแ้จงและคาํแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

   1.05.01 ก่อนเริ่มงานก่อสรา้งส่วนใดๆ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบใหเ้ขา้ใจ

      ชดัเจน  รวมถึงเอกสารแนบสญัญาทัง้หมด   หากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามเป็นลายลกัษณอ์ักษรจาก

      ตวัแทนผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคมุงานก่อน 

   1.05.02 ในระหว่างการก่อสรา้งมิใหผู้ร้บัจา้งทาํงานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผูร้บัจา้ง

      จะตอ้งรบัผิดชอบต่องานทัง้หมด รวมทัง้แกไ้ขใหถู้กตอ้งตามสญัญา ในกรณีท่ีตวัแทนผูร้บัจา้งหรือผู้

      รบัจา้งช่วงหรือลกูจา้งของผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการ 

 

 1.06  การอ่านแบบ  

   ใหถื้อความสาํคญัตามลาํดบัต่อไปนี ้ หากผูร้บัจา้งยงัมีขอ้สงสยั จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานอนมุตัิก่อนทาํการ

   ก่อสรา้ง หา้มก่อสรา้งไปโดยพลการ 

   1.06.01 แบบก่อสรา้ง 

   1.06.02 ระยะท่ีเป็นตวัเลข 

   1.06.03 อกัษรท่ีปรากฏอยู่ในแบบก่อสรา้ง 

   1.06.04 แบบขยายหรือแบบขยายเพ่ิมเติม 

    

 1.07  ลาํดับความสาํคัญของเอกสารสัญญา 

   ใหถื้อตามรายการท่ีกาํหนดดงัต่อไปนี ้นอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืน หรือระบเุพ่ิมเติมไวใ้นสญัญา 

   1.07.01 สญัญา ซึ่งไดล้งนามระหว่างผูว้่าจา้งกบัผูร้บัจา้ง โดยมีพยานรบัรู ้

   1.07.02 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

   1.07.03 แบบก่อสรา้ง 

   1.07.04 รายละเอียดราคาค่าก่อสรา้งท่ีผูว้่าจา้งและผูร้บัจา้งยอมรบั 

   1.07.05 ขอ้ตกลงระหว่างผูว้่าจา้งกบัผูร้บัจา้งเพ่ิมเติมในภายหลงั (ถา้ม)ี 

   1.07.06 คาํสั่งของตวัแทนผูว้่าจา้งซึ่งถกูตอ้งตามสญัญาท่ีสั่งใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิ 

 

 1.08 การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด 
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   1.08.01 ผูว้่าจา้งมีสิทธิสั่งเปล่ียนแปลงแกไ้ข เพ่ิมหรือลดงาน ส่วนหน่ึงส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบก่อสรา้ง

      หรือรายการประกอบแบบตามสญัญาได ้โดยตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรในเร่ืองค่าใชจ้่ายและระยะ

      เวลาก่อสรา้งท่ีเพ่ิมขึน้หรือลดลงจากสญัญา โดยยึดถือหลกัการคิดราคาดงัต่อไปนี ้

      1 คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสรา้ง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสญัญา 

      2 ถา้รายการท่ีเปล่ียนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดงักล่าว ผูว้่าจา้งจะทาํการตกลงราคา กั บ

       ผูร้บัจา้ง  โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียุติธรรมของผูอ้อกแบบ ตามราคาในทอ้งตลาดท่ีเป็น

       จรงิขณะนัน้ 

   1.08.02 หากผูร้บัจา้งเห็นว่าแบบหรือคาํสั่งใดๆ ของผูว้่าจา้ง หรือตวัแทนของผูว้่าจา้งนอกเหนือไปจากแบบ

      และรายการประกอบแบบก่อสรา้งตามสญัญา ซึ่งจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้

      ใหผู้ว้่าจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  เพ่ือผูว้่าจา้งไดท้าํการตกลงราคางานเพ่ิม-ลด    และ ร ะ ย ะ

      เวลาก่อน    จึงจะเริ่มดาํเนินงานเพ่ิม-ลดดังกล่าวได ้ ยกเวน้ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานนัน้ๆ    อยู่ใน

      ขอบเขตความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งตามสญัญา หรืออยู่ในขัน้ตอนของแผนการปฏิบตัิงานท่ีวิกฤต 

      ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีของผูร้บัจา้งท่ีจะตอ้งปฏิบตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผน และตามแบบ งานเพ่ิม-ลดท่ี

      ผูว้่าจา้งอนมุตั ิ โดยจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายไดเ้ฉพาะงานเพ่ิม-ลด  แต่จะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง

      ไม่ได ้  ยกเวน้งานเพ่ิม-ลดดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัิล่าชา้กว่าแผนการปฏิบตั ิ งานท่ีวิกฤต  ตามคํา

      วินิจฉยัของผูค้วบคมุงานและผูอ้อกแบบ 

 

 1.09 อาํนาจและหน้าทีข่องผู้ควบคุมงาน 

   1.09.01 ตรวจสอบและควบคมุงานก่อสรา้ง   ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง     และ

      เอกสารแนบสญัญาทัง้หมด เพ่ือใหง้านก่อสรา้งเป็นไปตามสญัญาทกุประการ 

1.09.02 หากพบว่าแบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และรายละเอียดในสัญญาขดัแยง้กัน หรือ

คาดหมายว่างานกอ่สรา้งตามสญัญาจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลกัวิชา

ช่างท่ีดีใหส้ั่งหยดุงานไวก้อ่น  แลว้แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้อกแบบและผูว้่าจา้งพิจารณาทนัที 

   1.09.03 จดบันทึกการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้ง เหตุการณต์่างๆ ในสถานท่ีก่อสรา้ง ปัญหาอุปสรรคของงาน

      ก่อสรา้งและภมูิอากาศเป็นรายวนั เพ่ือประเมินผลการทาํงานของผูร้บัจา้ง 

   1.09.04 ผูค้วบคุมงานไม่มีอาํนาจท่ีจะยกเวน้ความรบัผิดชอบใดๆ   ของผูร้บัจา้งตามสญัญา   ไม่มีอาํนาจ

      เก่ียวกับการเพ่ิม-ลดราคาค่าก่อสรา้ง      และการเปล่ียนแปลงรูปแบบโดยไม่ไดร้บัการอนุมตัิจาก

      ผูอ้อกแบบและผูว้่าจา้ง 

 

2. รายละเอียดวัสดุ (ในหมวดนีไ้ม่ไดถ้กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้ม่ไดถ้กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 01 11 00 
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หมวด  01 42 19   มาตรฐานอ้างอิง 

        Reference Standards 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 สถาบันมาตรฐาน  

มาตรฐานทั่วไปท่ีระบใุนแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบกอ่สรา้ง  เพ่ือใชอ้า้งอิงหรือเปรียบเทียบคณุภาพ 

   หรือทดสอบวสัดอุปุกรณก์อ่สรา้ง  ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบตัิ  วิธีการตดิตัง้วสัดอุปุกรณส์าํหรบังาน

ก่อสรา้งนี ้     หากไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้งหรือรายการประกอบแบบก่อสรา้ง ใหถื้อปฏิบตัติาม

มาตรฐานซึง่มชีื่อเรียกย่อ   ของสถาบนัดงัต่อไปนี ้

1.01.01 มอก   สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

1.01.02  วสท   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

1.01.03  ACI   American Concrete Institute 

1.01.04  ANSI   American National Standards Institute 

1.01.05  ASTM   American Society for Testing and Materials 

1.01.06  AWS   American Welding Society 

1.01.07  BS BSI  British Standards 

1.01.08  JIS   Japanese Industrial Standards  

 

 1.02 สถาบันตรวจสอบ  

   ในกรณีท่ีตอ้งทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ ์ท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งใหท้ดสอบในสถาบนัดงัต่อไปนี ้

   1.02.01 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

   1.02.02 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

   1.02.03 สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

   1.02.04 กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงอตุสาหกรรม 

   1.02.05 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ 

   1.02.06 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  

   1.02.07 สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีอนมุตัิโดยผูว้่าจา้งและผูอ้อกแบบ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ(ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 01 42 19 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 01 45 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา การควบคมุคณุภาพ 

 Quality Control 

 มี.ค. 2564 

 

01 45 00-1 

 

หมวด  01 45 00   การควบคุมคุณภาพ 

        Quality Control 

           

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01  เอกสารสัญญา 

   สญัญา แบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารแนบสญัญาทัง้หมด   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดทาํ

   สาํเนาจากคู่สญัญาตน้ฉบบั เก็บรกัษาไวใ้นสถานท่ีก่อสรา้งอย่างละ 1 ชดุ โดยใหอ้ยู่ในสภาพท่ีด ีสามารถตรวจ

   สอบไดต้ลอดเวลา และทาํสาํเนาคู่สญัญาดงักล่าวใหผู้ค้วบคมุงานไวใ้ชง้านอีกอย่างละ 1 ชดุ 

 

 1.02  ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 

   1.02.01 หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคล่ือน หรือขาดตกบกพรอ่ง 

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบแจง้แก่ผูค้วบคมุงาน เพ่ือพิจารณาแกไ้ขในทนัทีท่ีพบ   โดยใหถื้อคาํวินิจฉยัของ

      ผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยตุ ิ

1.02.02 หากพบส่วนใดท่ีระบไุวใ้นแบบแต่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการประกอบแบบ หรือระบไุวใ้นรายการประกอบ

แบบแต่มิไดร้ะบไุวใ้นแบบ ใหถื้อว่าไดร้ะบไุวท้ัง้สองท่ี หากมิไดร้ะบไุวท้ัง้สองท่ี แตเ่พ่ือความมั่นคง

แข็งแรง หรือใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานและตามหลกัวิชาชา่งท่ีด ี ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตามคาํ

วินิจฉยัของผูอ้อกแบบ โดยไม่คดิค่าใชจ้า่ยและระยะเวลาเพ่ิมเตมิ 

 

 1.03  การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ 

   1.03.01 ระยะสาํหรบัการก่อสรา้งใหถื้อตวัเลขท่ีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งเป็นสาํคญั การใชร้ะยะท่ีวดัจากแบบ

      โดยตรงอาจเกิดความผิดพลาดได ้ หากมีขอ้สงสยัในเร่ืองระยะใหส้อบถามผูค้วบคมุงานเพ่ือพิจาร 

      ณาอนมุตักิ่อนท่ีจะดาํเนินการในส่วนนัน้ๆ 

1.03.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบหลกัเขตท่ีดินใหถ้กูตอ้งตามโฉนดท่ีดินก่อนจะทาํการวาง

ผงัอาคาร วางแนวเสา วางระดบั ขนาดและระยะต่างๆ ใหถ้กูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง โดยจดัหา

เคร่ืองมืออปุกรณท่ี์ทนัสมยั และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผงัและระดบั รวมถึงการดแูล

รกัษาหมดุอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดีและถกูตอ้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

 1.04  การจัดทาํแบบขยายและแบบปฎิบัตกิาร (Shop Drawing) 

   1.04.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบงานก่อสรา้งกบัแบบและรายการประกอบแบบในทกุขัน้ตอนอย่างละเอียด 

      หากไม่ชัดเจน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดทาํแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือแบบปฏิบัติการ (Shop 

      drawing) ในส่วนนัน้เสนอต่อผูค้วบคมุงานเพ่ือพิจารณาอนมุตัิก่อนทาํการก่อสรา้ง 

1.04.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํรายการและแผนงานจดัส่งแบบปฏิบตัิการ (Shop drawing) เพ่ือขออนมุตัิโดย

 จะตอ้งมีระยะเวลาล่วงหนา้เพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่งแบบปฏิบตัิการ ตามลาํดบั

ขัน้ตอนของงานก่อสรา้ง การท่ีผูร้บัจา้งจดัทาํแบบปฏิบตัิการล่าชา้หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่

เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตใุนการขอขยายระยะเวลาไม่ได ้
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   1.04.03 การท่ีผูค้วบคมุงานไดอ้นมุตัแิบบปฏิบตัิการ (Shop drawing) ใหผู้ร้บัจา้งแลว้ มิไดห้มายความวา่ผู้

      รบัจา้งไดจ้ะรบัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในการก่อสรา้งส่วนนัน้ๆ  ผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบ

      การแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง ในกรณีท่ีตรวจพบวา่งานก่อสรา้งส่วนนัน้ไม่ถกูตอ้งตามสญัญาในภายหลงั โดย

      ไม่คิดคา่ใชจ้่ายและระยะเวลาเพ่ิมเติม 

 

 1.05  แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 

   1.05.01 แผนการปฏิบตัิงาน 

ผูร้ับจ้างจะตอ้งจัดทาํแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar chart   และตารางดาํเนินงาน   (Work schedule) 

แสดงระยะเวลาและลาํดบัการดาํเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกนัตอ้งแสดงแผนการปฏิบตัิงาน

 รว่มกบัผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งจดัหา อย่างนอ้ยจะตอ้งมีแผนงานดงัต่อไปนี ้

      1.05.01.01 แผนกาํหนดวนัเริ่มงานและวนัสิน้สดุงานแต่ละส่วนของงานกอ่สรา้งโดยละเอียดเป็น

          รายสปัดาห,์ รายเดือน และแผนงานหลกั (Master schedule) 

      1.05.01.02 แผนกาํหนดวนัจดัส่ง Shop drawing และแผนกาํหนดการจดัส่งวสัดอุปุกรณเ์พ่ือขออนมุตั ิ

      1.05.01.03 แผนกาํหนดวนัสั่งซือ้ และวนัส่งเขา้สถานท่ีก่อสรา้งของวสัดอุปุกรณท์กุชนิดท่ีตอ้งใช้

          ในการก่อสรา้ง ทัง้ของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอ่ืน 

      1.05.01.04 แผนกาํหนดจาํนวนของพนกังาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้ง

          ช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืน 

   1.05.02 การรวบรวมขอ้มลูเพ่ือวางแผนการปฏิบตัิงาน 

      ในการจดัทาํแผนการปฏิบตัิงาน ใหผู้ร้บัจา้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูท่ีจาํเป็นต่างๆ จากผูร้บัจา้งชว่งและ

      ผูร้บัจา้งอ่ืน เพ่ือวางแผนงานและประสานงานกนัใหร้ดักมุท่ีสดุ ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั่งใหผู้ร้บั

      จา้งเปล่ียนแปลงแผนการปฏิบตังิานบางส่วน เพ่ือใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพได ้

   1.05.03 การยื่นขออนมุตัิแผนงานหลกั 

      การจัดทาํแผนงานหลักจะตอ้งยื่นขออนุมัติต่อผูค้วบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีเซ็นสัญญา  

      พรอ้มทัง้ชีแ้จงรายละเอียด ทัง้นีผู้ร้บัจา้งหรือตวัแทนท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองแผนงานหลกั

      นีแ้ละการท่ีผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิแผนงานหลกั หรือออกคาํสั่งเพ่ิมเติม มิได ้ หมายความว่า

      ผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในแผนงานหลกัดงักล่าว 

   1.05.04 การบนัทึกการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงาน 

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนการปฏิบตัิงานแสดงใหท้กุฝ่ายเห็นชดัเจนในหน่วยงานก่อสรา้ง และผูร้บัจา้ง

      จะตอ้งบนัทึกการทาํงานท่ีเป็นจรงิเปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงานท่ีวางไว ้ เพ่ือความสะดวก

      ในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานไดถู้กตอ้งหรือใกลเ้คียง

      โดยตอ้งจดัทาํทกุสปัดาหต์ัง้แต่เริ่มตน้งานจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

   1.05.05 ความรบัผิดชอบ 

      ถา้งานบางส่วนท่ีผูร้บัจา้งปฏิบตัิอยู่ มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้ง

      อ่ืน   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมงานใหส้มัพนัธก์นั  ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูร้บัจา้งช่วงและผู้

      รบัจ้างอ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ  ในกรณีท่ีผู้รบัจา้งพบว่าการก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน   
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      จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทันที หากผูร้บัจา้งไม่สนใจติดตาม ผูร้บั

      จา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เวน้แต่งานท่ีเสียหายนัน้เป็นหนา้ท่ี

      โดยตรงของผูร้บัจา้งอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งจดัหา 

   1.05.06 การปรบัปรุงแผนการปฏิบตัิงาน 

      หากผูค้วบคุมงานเห็นว่าจะตอ้งปรบัปรุงแผนการปฏิบตัิงาน    เพ่ือใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ

      ในการปฏิบตัิงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบตัิงานใหม ่ส่งใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิทนัที 

   1.05.07 การรายงาน 

      เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิงานและติดตามความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งเอก- 

      สารเพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้ง ส่งใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบ ดงันี ้

1.05.07.01 บญัชีแสดงแรงงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร สาํหรบัการก่อสรา้งในแต่ละวนั แยกเป็นงานแต่

ละประเภท 

      1.05.07.02 สาํเนาใบส่งของทัง้หมดท่ีเขา้มายงัหน่วยงานในแต่ละวนั ระบปุรมิาณ ชนิด ประเภท 

          ผูผ้ลิต  ผูจ้าํหน่าย ผูส่้ง และผูร้บั ฯลฯ 

      1.05.07.3   แผนการปฏิบตัิงานทกุเดือน และการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงานทกุสปัดาห ์

      1.05.07.04 รายงานความกา้วหนา้ ปัญหาและอปุสรรคของงานกอ่สรา้งทกุสปัดาห ์

      1.05.07.05  รูปถ่ายงานก่อสรา้ง แสดงใหเ้ห็นผลงานความกา้วหนา้ของงานกอ่สรา้งทกุส่วนของ

          อาคารทกุ 15 วนั 

      1.05.07.06 รายงานอ่ืนๆ ท่ีผูว้่าจา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงานรอ้งขอ 

 

 1.06  การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอืน่ทีผู้่ว่าจ้างจดัหา 

   1.06.01 การใหส่ิ้งอาํนวยความสะดวก 

      ผูร้บัจา้งตอ้งคิดเผ่ือไวแ้ลว้ในการจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการทาํงานของผูร้บัจา้งช่วง และ

      ผูร้บัจา้งอ่ืน  เพ่ือใหง้านก่อสรา้งนีแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์ผูร้บัจา้งตอ้งอนญุาตใหใ้ชส่ิ้งอาํนวยความ สะดวก

      ต่าง ๆ เช่น  นั่งรา้น บนัได รอกส่งของ ลิฟตข์นส่ง เครน ฯลฯ โดยตอ้งวางแผนและประสาน งาน ไม่ ให้

      เกิดการติดขดัในการใชง้านดงักล่าว โดยคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสมและยตุิธรรม 

   1.06.02 การติดต่อประสานงานก่อสรา้ง 

      ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า  งานก่อสรา้งของผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งรายอ่ืนไม่เป็นเหตทุาํให้

      แผนการปฏิบตัิงานล่าชา้ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบและจดัใหม้ีการประสานงานและประชมุระหว่างผู้

      รบัจา้งกบัผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืน  โดยจดัใหม้ีแผนงานแสดงขัน้ตอนการทาํงาน โด ย ล ะ เอี ย ด

      ของงานทกุระบบใหส้อดคลอ้งกนัและเป็นไปดว้ยดีทกุระบบ เพ่ือใหง้านก่อสรา้งแลว้ เสร็จสมบูรณ ์

      สามารถใชง้านไดท้นัทีตามสญัญา 

   1.06.03 การประชมุระหว่างการก่อสรา้ง (Site meeting) 

      1.06.03.01  การประชมุท่ีผูค้วบคมุงานไดจ้ดัใหม้ีขึน้เป็นประจาํในระหว่างการก่อสรา้ง  ผู้ รั บ

          จา้งตอ้งใหต้วัแทนผูร้บัจา้งหรือผูจ้ดัการโครงการของผูร้บัจา้งรว่มประชมุดว้ยทกุครัง้   

          พรอ้มทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งฝ่ายต่าง  ๆ  การประชุมดังกล่าวผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูค้วบ
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          คุมงานจะเป็นประธานในท่ีประชุม  และฝ่ายผูค้วบคุมงานเป็นผูบ้ันทึกการประชุม  

          ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ ตกลงท่ีมีขึน้ในระหว่างการประชุมนั้น ตามท่ีมีในบันทึก

          การประชมุ  ซึ่งจะเสนอใหผู้ร้บัจา้งรบัรองในการประชมุครัง้ถดัไป โด ย ผู้ รับ จ้า ง

          อาจขอใหผู้ค้วบคุมงานแกไ้ขบนัทึกการประชุมดงักล่าวขา้งตน้ได ้ และใหม้ีการบัน

          ทึกขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวไวใ้นบนัทึกการประชมุดว้ย 

      1.06.03.02 ใหม้ีการประชมุในระหวา่งการก่อสรา้งสปัดาหล์ะหน่ึงครัง้ทกุสปัดาห ์   ผูค้วบคมุงาน

          อาจเรียกประชมุเพ่ิมเตมิหรือเล่ือนการประชมุไดต้ามสถานการณแ์ละความจาํเป็น 

 

 1.07  ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง 

1.07.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอย่างท่ีแสดงใหเ้ห็นความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็นแผง 

ตวัอยา่งหรือหอ้งตวัอย่างตามคาํสั่งของผูค้วบคมุงานหรือผูอ้อกแบบเพ่ือแสดงใหเ้ห็นสีหรือลวดลาย

ของวสัดท่ีุจะใชต้ิดตัง้จรงิ เช่น พืน้ปกูระเบือ้ง หิน ไม ้ผนงัฉาบปนูเรียบทาสี บกุระเบือ้ง บWุallpaper 

ฝา้ยิปซั่ม ไมร้ะแนง สวิทซ ์ ปลั๊ก ดวงโคม เป็นตน้ เพ่ือแสดงใหเ้ห็นฝีมือการติดตัง้วสัดดุงักล่าว เป็น

การอนมุตัิตวัอย่างความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรมท่ีจะใชเ้ป็นมาตรฐาน ในการตรวจรบังานท่ี

ก่อสรา้งจรงิต่อไป 

   1.07.02 ในกรณีท่ีมีการกาํหนดพืน้ท่ีบางส่วนใหเ้ตรียมผิวไวส้าํหรบังานตกแต่งภายหลงั เช่น ผิวพืน้ ผูร้บัจา้ง

      จะตอ้งลดระดับและทาํการเตรียมผิวพืน้ไวใ้ห้ถูกตอ้งพอดีกับวัสดุท่ีจะนาํมาตกแต่งผิวภายหลัง   

      การเตรียมผิวจะตอ้งทาํดว้ยความประณีตและตอ้งใชช้่างท่ีมีฝีมือดี ในกรณีท่ีผูอ้อกแบบลงความ  

      เห็นว่าการเตรียมผิวท่ีผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่ถูกตอ้ง และสั่งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํใหใ้หม่จน

      ถูกตอ้ง  โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย  และขอขยายระยะเวลาไม่ได ้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเตรียมผิวเพ่ือ

      ตกแต่งใหถ้กูตอ้งทัง้ตาํแหน่งและระดบั    ตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ    วสัดุตกแต่งใดท่ีไม่ได้

      กาํหนดไวช้ดัเจนในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ต่อผูค้วบคมุงาน  เป็นลาย ลักษณ์อักษรเพ่ือ

      ขอทราบรายละเอียดการติดตัง้  ขนาด  ชนิดและสีของวสัดุตกแต่งดงักล่าวจากผูอ้อกแบบ โดยถือ

      ว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งวางแผน    และประสานงานการเตรียมผิวใหพ้อดีกับการติดตัง้วสัดุ

      ตกแต่งในภายหลงั 

 

 1.08  ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 

   1.08.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตัง้ตวัแทนของผูร้บัจา้งหรือผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูร้บัจา้ง ท่ีมีความสามารถมี

      ประสบการณ ์  และเหมาะสมกับงานก่อสรา้งนี ้   เป็นผูม้ีอาํนาจเต็มประจาํอยู่ในสถานท่ีก่อสรา้ง

      ตลอดเวลา คาํสั่งใดท่ีผูค้วบคุมงานไดส้ั่งแก่ตวัแทนของผูร้บัจา้งซึ่งเป็นไปตามสญัญา ใหถื้อเสมือนว่าได้

      สั่งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง  ผูว้่าจา้งสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนตวัแทนของผูร้บัจา้งไดห้ากเห็นว่าไม่เหมาะสม 

   1.08.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาสถาปนิก วิศวกร ท่ีมีประสบการณ ์และช่างฝีมือทกุประเภทมาปฏิบตัิงานก่อ 

      สรา้งนี ้ผูค้วบคุมงานอาจออกคาํสั่งใหผู้ร้บัจา้งเปล่ียนตวัผูห้น่ึงผูใ้ดได ้หากผูน้ัน้ประพฤติผิดมิชอบ

      หรือไม่มีความสามารถหรือไม่เหมาะสม โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาผูท่ี้เหมาะสมเขา้ปฏิบตัิงานแทน  

      โดยทนัที 
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   1.08.03 ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งเป็นผูม้ีความสามารถ มีฝีมือ และมีความชาํนาญในงานก่อสรา้งนี ้  โดยมีสถาปนิก

      วิศวกรควบคุมดูแลอย่างใกลช้ิดทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน    การท่ีผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติ

      วัสดุอุปกรณ์หรืองานก่อสรา้งใด ๆ ไปแลว้     มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะพน้ความรบัผิดชอบ  

      หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสรา้งในภายหลงั     ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

      สมบรูณต์ามสญัญา โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได ้

   1.08.04 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตัง้สถาปนิก และ/หรือ วิศวกร เพ่ือลงชื่อเป็นผูค้วบคุมงานตามกฎหมายว่าดว้ย

      การควบคมุอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร สาํหรบังานก่อสรา้งนี ้

 

 1.09  สิ่งอาํนวยความสะดวกสาํหรับการตรวจงานก่อสร้าง 

   ผูว้่าจา้งหรือตวัแทนผูว้่าจา้ง  ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงาน   มีสิทธิเขา้ไปตรวจงานก่อสรา้งไดต้ลอดเวลา และ

   ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง  โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่ิงอาํนวยความสะดวกชั่วคราวให ้เช่น บนัได ทางเดิน  ไฟฟ้า

   ส่องสว่าง และอ่ืนๆ ใหแ้ข็งแรงและปลอดภยั หรือตามคาํสั่งของผูค้วบคมุงาน 

 

 1.10  การสั่งหยุดงาน 

   การก่อสรา้งส่วนใดท่ีผิดจากรูปแบบหรือไม่ไดค้ณุภาพงานท่ีดี   หรือไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐานและวิชาช่างท่ีด ี  

   ผูค้วบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทัง้หมดได ้      จนกว่าผูร้บัจา้งจะดาํเนินการแกไ้ขงานส่วนนั้นให้

   เรียบรอ้ยตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได ้

 

2. รายละเอียดวัสด ุ (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 01 45 00 
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หมวด  01 50 00   สิ่งอาํนวยความสะดวกชั่วคราว 

        Temporary Facilities and Controls 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01  สิ่งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 

   1.01.01 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งโรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์ เพ่ือเก็บ และป้องกนัความเสียหายของวสัดอุปุกรณท์กุ    

      ชนิดท่ีนาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกบัความตอ้งการ  ทัง้นี ้

      หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสรา้งนีม้าเก็บไวใ้นโรงเก็บดงักล่าว 

   1.01.02 สาํนกังานชั่วคราว 

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งสาํนกังานชั่วคราวสาํหรบัเป็นท่ีทาํงานของผูร้บัจา้งและตวัแทนผูว้่าจา้ง   และ /

      หรือ ผูค้วบคุมงาน ประกอบดว้ย สาํนกังาน, หอ้งประชุม, หอ้งเก็บวสัดุตวัอย่าง, หอ้งนํา้, หอ้งสว้ม 

      และอปุกรณส์าํนกังานท่ีจาํเป็น เช่น โต๊ะทาํงาน, เกา้อี,้ โต๊ะวางแบบ, ตูเ้อกสาร, เคร่ืองโทรศพัทแ์ละ

      โทรสารเป็นตน้ 

   1.01.03 บา้นพกัคนงาน 

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งบา้นพกัคนงาน หอ้งนํา้ หอ้งสว้ม และส่ิงสาธารณปูโภคท่ีจาํเป็น    โดยมีการ

      ดแูลใหอ้ยู่ในสภาพท่ีปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ มีการขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจาํ  หา้มผูร้บัจา้งหรือ

      ลกูจา้งปลูกสรา้งรา้นคา้ รา้นอาหารภายในท่ีดินของผูว้่าจา้งเป็นอันขาด  นอกจากจะไดร้บัอนุมัติ

      จากผูว้่าจา้ง หากสถานท่ีสรา้งบา้นพกัคนงานไม่เพียงพอ หรือผูว้่าจา้งไม่อนมุตัิใหส้รา้ง ผูร้บัจา้ง จ ะ 

      ตอ้งจดัหาท่ีอ่ืนเอง 

   1.01.03 หอ้งประชมุ 

      ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสรา้งหอ้งประชมุในสาํนกังานชั่วคราว ขนาดท่ีเพียงพอสาํหรบัเป็นท่ีประชมุในหน่วย

      งานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย โต๊ะ เกา้อี ้กระดานพรอ้มอุปกรณเ์คร่ืองเขียน และส่ิงจาํเป็นต่างๆ ตาม

      ความเหมาะสม 

   1.01.04 ป้ายชื่อโครงการ 

      ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดทาํป้ายชื่อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร     หนา้บริเวณท่ีก่อสรา้ง

      พรอ้มไฟส่องป้ายท่ีเหมาะสม โดยมีขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย   ป้าย

      ดงักล่าวจะตอ้งมั่นคง  แข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

   1.01.05 แบบรายละเอียดและผงัแสดงส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราว 

      ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบผงัแสดงการจดัวางตาํแหน่งส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราว ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณา

      เพ่ือเสนอผูว้่าจา้งอนุมัติก่อน   และตอ้งเริ่มก่อสรา้งส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราวทันทีท่ีไดร้บัการอนุมตัิใน

      กรณีท่ีตอ้งมีถนนชั่วคราวควรจดัวางตาํแหน่งใหต้รงกับถนนท่ีจะก่อสรา้งจรงิตามแบบก่อสรา้ง และ

      จะตอ้งจดัลาํดบัตาํแหน่งส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราวใหส้มัพนัธก์บังานก่อสรา้ง  รวมทัง้จดัระบบการจราจร

       ทัง้ภายในและภายนอกใหม้ีประสิทธิภาพ  ไม่ก่อใหเ้กิดการกีดขวางต่องานก่อสรา้งและการจราจร

      ส่วนรวมภายนอกบรเิวณก่อสรา้ง 

   1.01.06 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ และอปุกรณป์ระกอบงานก่อสรา้ง 
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      ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาและติดตัง้นั่งรา้นท่ีแข็งแรง  มั่นคง  ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดนั่งรา้นสาํหรบังาน

      ก่อสรา้งอาคาร   ติดตัง้ลิฟตส่์งของหรืออปุกรณเ์คร่ืองยกต่าง ๆ   ถกูตอ้งตามมาตรฐานความปลอด

      ภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง การติดตัง้  เคล่ือนยา้ย  รือ้

      ถอน  จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

   1.01.07 การดแูลรกัษา 

      ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีคนงานประจาํ เพ่ือดแูลความสะอาดสาํหรบัส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราว มีช่าง ประจํา

      สาํหรบัการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักร    เคร่ืองมือ ใหอ้ยู่ในสภาพปลอดภยัและใชง้านไดด้ี

      ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

   1.01.08 ค่าใชจ้่าย 

      ค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีเกิดขึน้จากการจดัใหม้ีส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  การขออนุญาต  การดูแล

      รกัษาความสะอาดและซ่อมบาํรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรือ้ถอน     และทาํความสะ- 

      อาดเมื่องานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

 

 1.02  ร้ัวชั่วคราวและยามรักษาการ 

   ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีรัว้ชั่วคราวรอบบรเิวณก่อสรา้ง  ตามแนวเขตท่ีดินท่ีระบุในแบบ   และตอ้งตรวจสอบใหถู้ก

   ตอ้งตามหลกัหมดุท่ีระบุไวใ้นโฉนด โดยทาํดว้ยโครงไมห้รือเหล็กและบุดว้ยแผ่นสงักะสีสีเขียว หรือ แผ่นเหล็ก

   เคลือบสี สงูไม่ต ํ่ากว่า 2.40 เมตร จากพืน้ดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด มีป้อมยามและยามคอย

   ควบคุมการเขา้ออกตลอดเวลาทัง้กลางวนัและกลางคืน ส่วนท่ีติดกับท่ีสาธารณะและอาคารขา้งเคียง จะตอ้งมี

   การป้องกนัวสัดตุกลงมาเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อทรพัย ์ สินท่ีอยู่ขา้งเคียง   ถือเป็นหนา้

   ท่ีท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบัติอย่างเคร่งครดั และผูร้บัจา้งตอ้งรกัษาซ่อมแซมใหด้ีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง

   ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ  ติดตัง้  การขออนญุาต ค่าธรรมเนียม  ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารือ้ถอน

   รวมถึงค่ายามรกัษาการ 

 

 1.03  ถนน ทีจ่อดรถ และทางเดินชั่วคราว 

   1.03.01 ถนนและท่ีจอดรถชั่วคราว 

ในระหว่างการกอ่สรา้งผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีทางเขา้ออกบรเิวณท่ีก่อสรา้งและท่ีจอดรถชั่วคราวโดยใช้

แอสฟัลตห์รือคอนกรีตท่ีสามารถรบันํา้หนกับรรทกุของรถขนส่งได ้โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ

 ระบบระบายนํ้าหรือกีดขวางทางสัญจรและทางนํ้าสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษา

ทางเขา้ออกดงักล่าวใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดด้ีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เมื่อ งานก่อสรา้งแลว้เสร็จ  

ใหป้รบัปรุง ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีดงัเดิม 

   1.03.02 ทางเดินชั่วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีทางเดินและบนัไดชั่วคราวในบรเิวณก่อสรา้งตามความจาํเป็น  และตามขัน้ตอน

ของงานก่อสรา้ง เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงบรเิวณต่างๆ     ของงานก่อสรา้งไดท้กุแห่งมีสภาพท่ีแข็งแรง

ปลอดภยัและเมื่อหมดความจาํเป็น ใหรื้อ้ถอนออกไป พรอ้มทัง้ซ่อมแซมส่วนก่อสรา้งท่ีเสียหายให้

เรียบรอ้ย โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 01 50 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา สิ่งอาํนวยความสะดวกชั่วคราว 

 Temporary Facilities and Controls 

 มี.ค. 2564 

  

01 50 00-3 

 

 

 1.04 การตัดทางเท้าและต่อเชื่อมท่อระบายนํ้า 

   ในกรณีท่ีตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตดัทางเทา้ ต่อเชื่อมท่อระบายนํา้กบัท่อระบายนํา้สาธารณะ ผูร้บัจา้ง

   ตอ้งรบัผิดชอบดาํเนินการขออนญุาตต่อทางราชการใหถ้กูตอ้ง โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

 

 1.05 ไฟฟ้าทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 

   1.05.01 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว 

      ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้ง ตัง้แต่เริ่มงานจนงานแลว้เสร็จ โดย

      ผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายตัง้แต่การขออนญุาตติดตัง้ระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้ง

      ค่าใชจ้่ายอปุกรณท์ัง้หลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารือ้ถอน รวมถึงส่วนท่ี เป็นงานของผู้

      รบัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งจดัหาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้ง อ่ืนเป็นผูจ้่ายเฉพาะค่า

      ไฟฟ้าและค่าอปุกรณใ์นส่วนท่ีตนใชง้านเท่านัน้ 

   1.05.02 ความปลอดภยัจากการใชไ้ฟฟ้าชั่วคราว 

      ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณแ์ละดาํเนินการติดตัง้ระบบไฟฟ้าชั่วคราวท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง  ใหม้ี

      ความปลอดภยัโดยทัง้มีระบบการป้องกนัการลดัวงจรและการตดัตอนไฟฟ้าไดเ้มื่อเกิด อุ บั ติ เห ต ุ

      และเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

   1.05.03 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 

      ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวท่ีใชใ้นงานก่อสรา้ง   ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ท่ี ต้ อ ง จั ด

      ใหม้ีเพียงพอกับการใชง้านดงักล่าว ตัง้แต่เริ่มงานจนงานแลว้เสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า

      ทัง้หมดก่อนส่งมอบงานงวดสดุทา้ย    ผูค้วบคุมงานอาจออกคาํสั่งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ขเพ่ิมเติมขนาด

      กระแสไฟฟ้าชั่วคราวใหเ้หมาะสมได ้โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ 

 

 1.06 นํ้าประปาทีใ่ช้ในงานก่อสร้าง 

   ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีระบบนํา้ประปาชั่วคราว เพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้งตัง้แต่เริ่มงานจนงานแลว้เสร็จ  รวมถึงการ

   ทดสอบระบบนํา้ใชแ้ละระบบสขุาภิบาลทัง้หมดก่อนส่งมอบงานงวดสดุทา้ย  โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย

   ตัง้แต่การขออนญุาตติดตัง้ระบบนํา้ประปาชั่วคราวจากการประปาฯ   รวมทัง้ค่าอปุกรณต์่างๆ  ค่านํ้าประปา 

   ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารือ้ถอน  รวมถึงส่วนท่ีเป็นงานของผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งรายอ่ืนท่ีผู ้ ว่าจ้างจัดหามาด้วย 

   โดยผูร้บัจา้งช่วงและผูร้บัจา้งอ่ืนเป็นผูจ้่ายเฉพาะค่านํา้และอปุกรณใ์นส่วนท่ีตนใชง้านเท่านัน้ 

 

 1.07 การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

1.07.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้บญัญัติเทศบาล หรือขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นว่าดว้ยการรกัษาความสะอาด

และส่ิงแวดลอ้มในสถานท่ีก่อสรา้ง และปฏิบตัิงานโดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นราํคาญต่อผูอ้ยู่

อาศยัขา้งเคียง  

   1.07.02 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํระบบบาํบดัและระบายนํา้ทิง้ของหอ้งนํา้ชั่วคราวใหถ้กูสขุลกัษณะ และ ถกูตอ้ง

      ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงระบบระบายนํา้ท่ีเกิดจากการก่อสรา้งและจากฝนตก   โดยจะตอ้ง

      ไม่ใหม้ีนํา้ขงัหรือส่งกล่ินเหม็นในบรเิวณก่อสรา้ง และท่ีขา้งเคียง 
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   1.07.03 ผูร้บัจา้งตอ้งขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ ส่ิงของเหลือใชต้่างๆ ท่ีทาํความสกปรกหรือกีดขวางการทาํ

      งานออกจากบรเิวณก่อสรา้งอย่างสมํ่าเสมอทกุวนั โดยผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัเพ่ือความ

      ปลอดภัย  ความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของอาคารและบริเวณก่อสรา้ง    ตลอด

      ระยะเวลาก่อสรา้ง  รวมถึงตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยทุกส่วนของอาคาร  และทั่วบริเวณก่อ

      สรา้งก่อนส่งมอบงานงวดสดุทา้ย 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 01 50 00 
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หมวด  01 60 00   วัสดุและอุปกรณ ์

Product Requirements 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 ขอบเขตของงาน 

   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชาํนาญ มีระบบควบคุณคุณภาพใน

   การปฏิบตัิงานท่ีดี มีเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ สาํหรบัการก่อสรา้งงานต่างๆ ตามระบใุน

   แบบและรายการประกอบแบบ 

 

 1.02 การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์

   1.02.01 วสัดุอุปกรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิไดอ้ยู่ในแบบและรายการประ 

      กอบแบบก็ ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสรา้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสรา้งและเพ่ือให้

      เป็นไปตามหลกัวิชาช่างท่ีด ีผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหามาเพ่ือใชใ้นงานก่อสรา้งนีท้ัง้สิน้ 

   1.02.02 วสัดอุปุกรณท่ี์ใชใ้นการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการจดัซือ้และจดั

      ส่งเขา้มาใหท้นักบัการก่อสรา้งตามแผนปฏิบตัิงาน 

   1.02.03 ในกรณีวสัดุอุปกรณบ์างอย่างซึ่งระบุใหใ้ชข้องต่างประเทศ   หรือตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิตผูร้บั

      จา้งจะตอ้งจดัการสั่งซือ้ล่วงหนา้เพ่ือใหท้นัการใชง้านตามแผนปฏิบตัิงาน 

   1.02.04 หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท่ี์ไม่ไดร้บัการอนมุตัิเขา้มาในสถานท่ีก่อสรา้ง 

 

 1.03 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ ์

   วสัดอุปุกรณท์กุชนิดท่ีใชใ้นการก่อสรา้งนีจ้ะตอ้งเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน จะตอ้งมีคณุภาพด ี

   ไม่มีรอยชาํรุด เสียหาย และถกูตอ้งตรงตามท่ีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ  หรือตามท่ีไดร้บัอนมุตัิ 

 

 1.04 การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ ์

   1.04.01 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีการตรวจสอบ     และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวสัดอุุปกรณท์ุกชนิดท่ีจะนาํ 

      มาใชใ้นงานก่อสรา้งก่อนท่ีจะออกจากโรงงานผูผ้ลิต ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงใบรบัรองผลการตรวจสอบ

      ดงักล่าวใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา เพ่ือแสดงว่าวสัดุอุปกรณน์ั้นๆ ไดร้บัการตรวจสอบถกูตอ้งตาม

      มาตรฐานท่ีดีแลว้ 

   1.04.02 ในกรณีท่ีมีขอ้กาํหนดใหท้ดสอบ ใหผู้ร้บัจา้งนาํวสัดุอปุกรณน์ัน้     ไปทดสอบตามสถาบนัท่ีกาํหนด

      ไวใ้นการทดสอบ ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบล่วงหนา้ เพ่ือจะไดอ้ยู่ร่วมในการทดสอบ

      ดว้ย ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งไดม้ีหนงัสืออนญุาตใหต้วัแทนของบรษิัทผูท้ดสอบหรือผูผ้ลิตวสัดอุปุกรณร์าย

      ใดเขา้ไปในบรเิวณก่อสรา้ง เพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบในบรเิวณก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งใหค้วามสะดวก

      กบัตวัแทนดงักล่าว 
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 1.05 การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์

   1.05.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตัวอย่างวสัดุอุปกรณท์ั้งหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบเพ่ือพิจาร-

      ณาอนุมัติ   โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวสัดุอุปกรณเ์พ่ือการพิ-

      จารณาอนุมตัิ   โดยจะตอ้งมีระยะเวลาล่วงหนา้เพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซือ้และติดตัง้

      ตามลาํดบัขัน้ตอนในแผนปฏิบตัิงาน 

1.05.02 วสัดอุปุกรณท์ัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตัง้ โดยเมื่อไดร้บัการอนมุตัิ

แลว้  ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งซือ้วสัดอุปุกรณน์ัน้ทนัที เพ่ือใหท้นักบัแผนงานการตดิตัง้หากผูร้บัจา้ง

ดาํเนินการตดิตัง้โดยมิไดร้บัการอนมุตั ิ  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปล่ียนใหใ้หมท่นัทีตามคาํสั่งของผูค้วบคมุ

งาน  โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้งหรือคดิราคาเพ่ิมมิได ้ วสัดอุปุกรณท่ี์ไดร้บัการอนมุตัิแลว้ยงั

ไม่พน้ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ในกรณีท่ีวสัดอุปุกรณน์ัน้ไม่ไดค้ณุภาพ  หรือการตดิตัง้ไมเ่ป็นไป

ตาม มาตรฐานของผูผ้ลิตหรือตามหลกัวิชาชา่งท่ีด ี

   1.05.03 เมื่อมีการอนุมตัิวสัดอุปุกรณใ์ดๆ แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการจดัซือ้โดยไม่ชกัชา้ โดยถา้ผูว้่าจา้ง

      ขอดใูบสั่งซือ้สินคา้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งยินดีใหต้รวจสอบตลอดเวลา 

 

 1.06 การขอเทยีบเท่าวัสดุอุปกรณ ์

   1.06.01 ผูอ้อกแบบจะรบัพิจารณาการขอเทียบเท่าวสัดุอุปกรณภ์ายใน 90 วนั   หลงัจากวนัทาํสญัญาจา้ง

      เหมาก่อสรา้ง 

   1.06.02 ผูอ้อกแบบสามารถยนืยนัใหใ้ชว้สัดอุุปกรณต์ามท่ีระบไุว ้หากผูร้บัจา้งไม่มีเหตผุลเพียงพอในการขอ

      เทียบเท่า 

   1.06.03 กรณีท่ีมีการระบุวสัดุอุปกรณ ์1 ยี่หอ้ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผูค้วบคุมงานสามารถยืนยัน

      ใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามท่ีระบุไว ้การพิจารณาเทียบเท่าวสัดอุุปกรณจ์ะกระทาํต่อเมื่อไม่สามารถจดัหา 

      วสัดุอปุกรณต์ามท่ีระบุไว ้ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่ใช่เหตผุลท่ีเกิดจากการทาํงานล่าชา้ หรือการทาํงานบกพรอ่ง

      ของผูร้บัจา้ง เช่น การสั่งซือ้วสัดอุปุกรณท่ี์ไดร้บัอนมุตัิแลว้ล่าชา้ เป็นตน้ 

   1.06.04 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรายละเอียดวสัดอุปุกรณ ์  ผลการทดสอบ   ราคา     การรบัประกนัท่ีสามารถ ยื น ยั น

      คณุภาพมาตรฐาน และอ่ืนๆ ตามท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการ เพ่ือประกอบการพิจารณานอกจากการใชง้าน

      แลว้   ผูอ้อกแบบจะพิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัยเป็นหลกั   ใหถื้อคาํ

      วินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยตุิ  ผูอ้อกแบบสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาเทียบเท่าวสัดอุปุกรณท่ี์เห็นว่า 

      มีคณุภาพดีกว่าและราคาสงูกว่าท่ีระบไุวไ้ด ้

   1.06.05 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเก่ียวกบัผลกระทบหรืองานตอ้งเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเทียบเท่า 

   1.06.06 ผูร้บัจา้งไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมขึน้ หรือเวลาท่ีสญูเสียไป เน่ืองจากการเทียบเท่า 

   1.06.07 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเผ่ือระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่า ท่ีตอ้งออกแบบใหม่หรือตอ้งขออนุญาติ

      ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหม่ดว้ย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได ้

 

2. รายละเอียดวัสด ุ (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 
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จบหมวด 01 60 00 
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หมวด  01 77 00   การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01  การส่งมอบงาน 

   1.01.01 การส่งมอบงานแต่ละงวด ใหเ้ป็นไปตามการแบ่งงวดงาน และงวดเงินตามท่ีระบใุนสญัญา ผูว้่าจา้ง

      มีสิทธิท่ีจะไม่จ่ายเงินงวดในเมื่อเห็นว่า 

      1.01.01.01 ปรมิาณงานและมลูค่างานไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นงวดงาน  หรือเงื่อนไขสญัญา 

      1.01.01.02 คณุภาพของงาน และฝีมือการทาํงาน ไม่ไดต้ามมาตรฐาน หรือตามหลกัวิชาช่างท่ีด ี

   1.01.02  หลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัการส่งมอบงานแต่ละงวด 

      1.01.02.01 หนงัสือรบัรองการตรวจสอบ และอนมุตัิงวดงาน และงวดเงินจากผูค้วบคมุงาน 

      1.01.02.02 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงาน และงวดเงินตามสญัญา พรอ้มตารางสรุปเงิน

          ท่ีเบิกไปแลว้ เงินท่ีขอเบิกงวดนี ้เงินท่ีคงเหลือ และงานเพ่ิม-ลด (ถา้มี) 

      1.01.02.03  รูปแบบ เช่น แปลน รูปดา้น รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสรา้งของงวดนีใ้ห ้

          ชดัเจนและเขา้ใจไดง้่าย 

      1.01.02.04  ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี ้แผนปฏิบตัิงาน และอ่ืนๆ ตามท่ีผูค้วบคุมงาน หรือ

          ผูว้่าจา้งรอ้งขอ 

 

 1.02 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

   1.02.01 ขัน้ตอนการส่งมอบงานงวดสดุทา้ย  

      1.02.01.01  ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ผูค้วบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือส่งมอบงานขัน้ตน้ (Subs-

          tantial   Completion) อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนครบกาํหนดวนัแลว้เสร็จตามสญัญา 

      1.02.01.02  ผูค้วบคมุงานจะทาํบญัชีงานท่ีตอ้งแลว้เสรจ็ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงาน

          ตามบญัชีดงักล่าวจนแลว้เสรจ็ครบถว้น  แลว้จึงออกหนงัสือรบัรองงานขัน้ตน้ พรอ้ม

          การจดัทาํบญัชีงานท่ีตอ้งแกไ้ข (List of Defect Work) แจง้ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการแกไ้ข  

          เพ่ือส่งมอบงานขัน้สดุทา้ยใหแ้ลว้เสรจ็สมบูรณ ์(Final Completion) ซึ่งผูร้บัจา้งจะตอ้ง

          แกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาตามสญัญา 

      1.02.01.03  เมื่อผูค้วบคมุงานไดต้รวจสอบงานขัน้สดุทา้ยเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะแจง้ใหผู้ว้่าจา้ง และ

          ผูอ้อกแบบรว่มกนัตรวจรบัมอบงานงวดสดุทา้ยต่อไป 

1.02.01.04  ผูว้่าจา้งสงวนสิทธิในการไม่รบัมอบงาน ในกรณีท่ีผูค้วบคมุงานเห็นว่างานบางส่วน 

 จะตอ้งมีการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณภ์ายในระยะเวลาตามสญัญา และหาระยะเวลา

ดงักล่าวเกินจากสญัญาแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสียค่าปรบัเน่ืองจากงานก่อสรา้งไม่แลว้

เสรจ็ตามสญัญา 

   1.02.02 การส่งมอบวสัดอุปุกรณ ์และเอกสาร 

      1.02.02.01 กญุแจทัง้หมดท่ีใชใ้นอาคาร ชดุละ 3 ดอก พรอ้ม Master Key และ Grand Master 

          Key โดยผูว้่าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดระบบ Master Key ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อน
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          การสั่งซือ้ การส่งมอบกญุแจ ใหจ้ดัเก็บในตูเ้หล็กท่ีไดม้าตรฐาน และแยกเป็นชดุเป็น

          ระบบท่ีชดัเจนสะดวกต่อการใชง้าน 

1.02.02.02 เอกสารคู่มือสาํหรับการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักของระบบต่างๆของ

บรษิัทผูผ้ลิตและติดตัง้ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด จาํนวนระบบละ 3 ชดุ  ผู้ รั บ จ้ า ง

จะตอ้งจัดทาํเป็นรูปเล่มใส่แฟ้มปกแข็งท่ีไดม้าตรฐาน โดยแต่ละระบบจัดเรียงเป็น

หมวด ตามตวัอย่างดงันี ้

          หมวด 1 : การใชง้านของระบบ (System Operation) 

          หมวด 2 : อปุกรณห์ลกั 

          หมวด 3 : ท่อนํา้, วาลว์ และอ่ืนๆ 

          หมวด 4 : อปุกรณป์ระกอบอ่ืนๆ 

          หมวด 5 : งานไฟฟ้า และเคร่ืองกลท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.02.02.03 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวิทยากรผูช้าํนาญงานของบรษิัทผูผ้ลิตอปุกรณห์ลกัแต่ละระบบ 

          มาอบรม และแนะนาํใหบ้คุลากรของผูว้่าจา้งรบัทราบเก่ียวกบัการใชง้าน การดแูล

          รกัษา และอ่ืนๆ ตามระบใุนคู่มือขา้งตน้ จนมีความเขา้ใจสามารถปฏิบตัิงานได ้

      1.02.02.04 ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งมอบเคร่ืองมอื และชิน้ส่วนอะไหล่ท่ีมีมากบัอปุกรณ ์ หรือตามระบุ

          ในสญัญา ใหผู้ว้า่จา้งทัง้หมด 

      1.02.02.05 แบบก่อสรา้งจริง (As-built Drawing) จัดเป็นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบดว้ยต้น 

          ฉบบักระดาษไขจาํนวน 1 ชดุ สาํเนา (พิมพเ์ขียว) จาํนวน 5 ชดุ และขอ้มลูของแบบดงักล่าว  

          เป็นไฟลค์อมพิวเตอรรู์ปแบบ DWG และ PDF จดัเก็บไวใ้นแผ่น CD จาํนวน 1 ชดุ 

1.02.02.06 แบบก่อสรา้งจรงิจะตอ้งมีมาตราส่วนและขนาดเท่ากบัแบบคู่สญัญา แสดงระยะการ

ติดตัง้วสัดใุนผนงั พืน้ หรือกลบฝังใตด้ิน ใหถ้กูตอ้งตามท่ีก่อสรา้งจรงิ แสดงส่วนท่ี

เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิม-ลดจากแบบคู่สญัญาอยา่งชดัเจน 

      1.02.02.07 หนงัสือรบัประกนัคณุภาพจากบรษิัทผูผ้ลิต หรือผูต้ิดตัง้สาํหรบัวสัดอุปุกรณท์กุชนิด

          ตามสญัญา โดยระบรุายชื่อ ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ และกาํหนดระยะ

          เวลารบัประกนัตามสญัญา 

      1.02.02.08 รายการวสัดอุปุกรณท์กุชนิดท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งนี ้ระบชุื่อบรษิัท ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์

          และชื่อผูท่ี้ติดต่อได ้เพ่ือสะดวกในการซ่อมบาํรุง หรือสั่งซือ้เพ่ิมเติม 

      1.02.02.09 หากระบไุวใ้นแบบ หรือรายการประกอบแบบ ใหผู้ร้บัจา้งจดัเตรียมวสัดอุปุกรณง์าน

          ตกแตง่สถาปัตยกรรม อปุกรณซ์อ่มบาํรุงงานระบบตา่งๆ เพ่ือสาํรองในการซ่อมบาํรุง

          รกัษาอาคารในปรมิาณท่ีกาํหนดตามสญัญา หรือตามความจาํเป็น ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

          ส่งมอบพรอ้มกบัการส่งมอบงานงวดสดุทา้ย 

   1.02.03 การทดสอบระบบตา่งๆ 

ในการทดสอบในระหว่าง หรือก่อนการรบัมอบงาน ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่านํา้ท่ีใชใ้นการทดสอบ

และลา้งทาํความสะอาดระบบท่อ  ค่าไฟฟ้าท่ีใชใ้นการทดสอบการเดินเคร่ืองอปุกรณต์า่งๆ การ

ทดสอบดวงโคมไฟฟ้า คา่ใชจ้า่ยในการทดสอบอ่ืนๆ เพ่ือแสดงว่าการทาํงานของระบบเป็นไปอย่าง
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ถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญา อยูใ่นสภาพท่ีสามารถใชง้านไดท้นัทีเมื่อรบัมอบงาน ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของการจดัหานํา้ และไฟฟ้าชั่วคราว โดยจะตอ้งทาํการทดสอบการทาํงานของระบบไฟฟ้า และ

เคร่ืองกลทัง้หมดพรอ้มกนัอยา่งนอ้ย 24 ชั่วโมงเต็ม เพ่ือทดสอบความสามารถของระบบต่างๆ 

ทัง้หมดก่อนการรบัมอบงาน ผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

   1.02.04 การซ่อมแซมบรเิวณโดยรอบสถานท่ีก่อสรา้งท่ีเกิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากการทาํงาน ผูร้บัจา้ง

      จะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ก่อนการส่งมอบงานงวดสดุทา้ย 

   1.02.05 การทาํความสะอาดอาคาร ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารทกุส่วนใหเ้รียบรอ้ย โดยผูว้า่จา้ง

      สามารถใชง้านไดท้นัทีหลงัจากการรบัมอบงานแลว้ ส่วนการทาํความสะอาดบรเิวณผูร้บัจา้งจะตอ้ง

      กลบเกล่ียพืน้ดินใหเ้รียบรอ้ย เศษวสัดกุ่อสรา้งต่างๆ   และส่ิงปลกูสรา้งชั่วคราวทัง้หมด จะตอ้งเกบ็

      ขนยา้ยออกไปใหพ้น้บรเิวณ ภายใน 7 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผูว้่าจา้งรบัมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ 

 

 1.03 การรับประกันผลงานก่อสร้าง 

1.03.01 ภายในระยะเวลา  365  วนั หรือตามระบใุนสญัญา นบัถดัจากวนัท่ีผูค้วบคมุงานออกหนงัสือรบัรอง

 งานงวดสดุทา้ย และผูว้่าจา้งรบัมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ หากมีความชาํรุดบกพรอ่งเกิดขึน้แก่อาคาร 

 อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผูร้บัจา้งในขณะท่ีทาํการก่อสรา้ง ผูร้บั

 จา้งจะตอ้งทาํการซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย หรือใชง้านไดด้ีดงัเดมิ ในทนัทีท่ีไดร้บัแจง้จากผู้

ว่าจา้ง โดยผูร้บัจา้งจะเรียกรอ้งคา่ใชจ้่ายใดๆ เพ่ิมเติมไม่ไดท้ัง้สิน้ 

   1.03.02 ผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะทาํการว่าจา้งผูอ่ื้นมาดาํเนินการซ่อมแซม หรือแกไ้ขงาน ในส่วนท่ีบกพร่อง

      หากผูร้บัจา้งไม่เขา้มาดาํเนินการแกไ้ขภายในเวลาท่ีเหมาะสม ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

      รบัผิดชอบทัง้หมด หรือผูว้่าจา้งสามารถเรียกเก็บเงินจากหนงัสือคํา้ประกันผลงานได ้

   1.03.04 ในวนัท่ีผูว้่าจา้งจ่ายเงินงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหนงัสือคํา้ประกนัผลงานของธนาคารพาณิชย ์

      มลูค่ารอ้ยละ 5 ของค่าก่อสรา้งตามสญัญา ระยะเวลาคํา้ประกัน 365 วัน หรือตามระบุในสญัญา 

      มาส่งมอบใหผู้ว้่าจา้ง หรือตามระบใุนสญัญา 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 01 77 00 
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หมวด  02 21 00   การสาํรวจรังวดั 

Surveys 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 การสาํรวจพืน้ทีก่่อสร้าง 

1.01.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสาํรวจพืน้ท่ีจะทาํการก่อสรา้ง เพ่ือใหรู้ส้ภาพตา่งๆ ของสถานท่ี

ก่อสรา้งหรือบรเิวณก่อสรา้ง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมพืน้ท่ีก่อสรา้ง  เช่น  ทางเขา้-ออก 

สภาพพืน้ท่ีท่ีจะทาํการก่อสรา้ง สภาพรัว้เดมิโดยรอบ และสภาพอาคารขา้งเคยีง เป็นตน้ 

1.01.02  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรงัวดัสถานท่ีก่อสรา้ง วางผังอาคาร จดัทาํระดับอา้งอิง ตรวจสอบแนวและ

 ระยะต่างๆ ตามแบบก่อสรา้ง ตรวจสอบหลักเขตท่ีดินใหถู้กตอ้งตามโฉนดท่ีดิน พรอ้มจัดทาํราย

 งานความถูกตอ้งหรือความคลาดเคล่ือนต่างๆ  ท่ีแตกต่างไปจากแบบก่อสรา้งเป็นลายลักษณ์

 อกัษร   ใหผู้ค้วบคมุงานและผูอ้อกแบบพิจารณาตรวจสอบและอนมุตัิ ก่อนดาํเนินงานขัน้ต่อไป 

1.01.03  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอปุกรณ ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ท่ีทนัสมยั ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ีเหมาะ ส ม

เพียงพอ   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานก่อน เพ่ือการปฏิบัติงานสาํรวจรงัวดั  วางผัง  

วางระดับตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสรา้ง ด้วยความรวดเร็ว มี

 ประสิทธิภาพ และไดผ้ลงานท่ีถูกตอ้งแม่นยาํตามมาตรฐานท่ีดี ตั้งแต่เริ่มตน้งานก่อสรา้งจนงาน

 แลว้เสร็จสมบูรณ ์รวมถึงการดูแลรกัษาหมุดอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดีและถูกตอ้งตลอดระยะ

 เวลาก่อสรา้ง 

1.01.04  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการสาํรวจอาคารขา้งเคียงโดยรอบบริเวณก่อสรา้ง โดยทาํการถ่ายรูปสภาพ

 ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในของอาคารขา้งเคียงทุกหลัง พรอ้มทาํบันทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน   โดย

 มีพยานก่อนลงมือ ทาํการก่อสรา้ง 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 02 21 00 
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หมวด   02 41 00   งานรือ้ถอน 

Demolition 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป  

 

 1.01 การรือ้ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างเดิม 

 ในทนัทีท่ีผูร้บัจา้งไดร้บัมอบสถานท่ีก่อสรา้งจากผูว้่าจา้ง  หรือไดร้บัอนุมัติใหเ้ขา้เริ่มทาํการก่อสรา้งในบริเวณ

สถานท่ีกอ่สรา้งตามสญัญา    ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการรือ้ถอนอาคารเดิมท่ีมีอยู่ในบรเิวณนัน้ทนัทีตามระบใุนแบบ

และสญัญา  ซึ่งผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อส่ิงปลกูสรา้งขา้งเคียง  และระบบสาธารณปูโภคเดิม เช่น ท่อ

ประปา สายไฟฟ้าใตด้ิน เป็นตน้ ไม่ใหก้ระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการรือ้ถอน

อาคารและส่ิงปลูกสรา้งเดิม หากจําเป็นต้องรือ้ถอนส่ิงปลูกสรา้งข้างเคียง ต้นไม้ หรือ โยกย้ายระบบ

สาธารณปูโภคเดิม  ผูร้บัจา้ง จะตอ้งขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานและผูว้่าจา้งก่อนดาํเนินการ 

 

1.02 วิธีการรือ้ถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 

 ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรือ้ถอนอาคาร  พันธุ์ไม้  และส่ิงปลูกสรา้งเดิม  โดยวิธีท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ   

 หรือเป็นเหตุให้เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกล่าวแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ผู้รับจ้างจะต้อง

 ดาํเนินการขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก่อน      โดยถือเป็นภาระและเป็นค่าใช้จ่าย

 ของผูร้บัจา้งทัง้สิน้ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบและสญัญา 

 

1.03 การขนย้ายและถมกลับ 

ผูร้บัจา้งตอ้งขนยา้ยวสัดส่ิุงของท่ีรือ้ถอนทัง้หมดออกไปจากบรเิวณก่อสรา้ง    รวมถึงส่วนของอาคารท่ีอยู่ใตด้นิ 

เช่น ฐานราก เสาเข็ม บ่อนํา้ สระนํา้ แท่นคอนกรีต รากตน้ไม ้และส่ิงกีดขวางงานก่อสรา้งทัง้หลาย ทัง้ท่ีอยู่บนดิน

และใตด้ินพรอ้มทัง้ถมดินกลบัใหเ้รียบรอ้ยตามระดบัดินเดมิ เพ่ือสามารถดาํเนินการก่อสรา้งขัน้ต่อไป 

      

2. รายละเอียดวัสด ุ (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 02 41 00 
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หมวด   03 11 00   งานแบบหล่อคอนกรีต 

Concrete Forming 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 การคาํนวณออกแบบ 

1.01.1  การวเิคราะห ์

  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นฝ่ายคาํนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยตอ้งคาํนึงถงึการโกง่ตวัขององคอ์าคาร

 ต่างๆ อย่างระมดัระวงั และตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากวิศวกรก่อน จงึจะนาํไปใชก้่อสรา้งได ้

1.01.2   คํา้ยนั 

1.01.2.1 เมื่อใชค้ ํา้ยนั การต่อ หรือวธีิการคํา้ยนัซึง่ไดจ้ดทะเบียนสิทธิบตัรไว ้ จะตอ้งปฏิบตัิตาม

    ขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตเก่ียวกบัความสามารถในการรบันํา้หนกัอย่างเครง่ครดั ผูค้าํนวณ

    ออกแบบจะตอ้งปฏิบตัิตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตอยา่งเครง่ครดัในเร่ืองการยึดโยง และ

    นํา้หนกับรรทกุปลอดภยัสาํหรบัความยาวระหวา่งท่ียึดของคํา้ยนั 

1.01.2.2 หา้มใชก้ารต่อแบบทาบในสนามเกินกวา่อนัสลบัอนัสาํหรบัคํา้ยนัใตแ้ผ่นพืน้ หรือไม่เกิน

    ทกุๆ สามอนัสาํหรบัคํา้ยนัใตค้าน และไม่ควรต่อคํา้ยนัเกินกวา่หน่ึงแห่ง นอกจากจะมี

    การยึดทแยงท่ีจดุต่อทกุๆ แห่ง การต่อคํา้ยนัดงักล่าวจะตอ้งกระจายใหส้มํ่าเสมอทั่วไป

    เท่าท่ีจะทาํได ้ รอยต่อจะตอ้งไมอ่ยู่ใกลก้บักึ่งกลางของตวัคํา้ยนั โดยไม่มีท่ียดึดา้นขา้ง 

    หรือกึ่งกลางระหวา่งจดุยดึดา้นขา้ง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการโกง่ 

1.01.2.3 จะตอ้งคาํนวณออกแบบรอยต่อใหต้า้นทางการโก่ง และการดดัเช่นเดยีวกบัองคอ์าคาร

    รบัแรงอดัอ่ืนๆ วสัดท่ีุใชต้่อคํา้ยนัไมจ้ะตอ้งไม่สัน้กวา่ 1 ม.  

1.01.3 การยึดทแยง 

ระบบแบบหล่อจะตอ้งคาํนวณออกแบบใหถ้่ายแรงทางข้างล่างลงสู่พืน้ดินในลักษณะปลอดภัย

ตลอดเวลา จะตอ้งจดัใหม้ีการยึดทแยงทัง้ในระนาบดิ่งและระนาบราบตามตอ้งการ  เพ่ือใหม้ีสติฟ-

เนส (Stiffness) สงู และเพ่ือป้องกนัการโก่งขององคอ์าคารเดี่ยวๆ 

1.01.4 ฐานรากสาํหรบังานแบบหล่อ 

จะตอ้งคาํนวณออกแบบฐานรากซึ่งจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่ หรือเสาเข็มใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 

1.01.5 การทรุดตวั 

 แบบหล่อจะตอ้งสรา้งใหส้ามารถปรบัระดบัทางแนวดิง่ได ้เพ่ือเป็นการชดเชยกบัการทรุดตวัท่ีเกิดขึน้ 

เพ่ือใหเ้กิดการทรุดตวันอ้ยท่ีสดุเมื่อรบันํา้หนกัเต็มท่ี ในกรณีท่ีใชไ้มต้อ้งพยายามใหม้ีจาํนวนรอยต่อ

ทางแนวราบนอ้ยท่ีสดุ โดยเฉพาะจาํนวนรอยต่อซึ่งแนวเสีย้นบรรจบบนแนวเสีย้นดา้นขา้ง ซึ่งอาจใช้

ล่ิมสอดท่ียอด หรือกน้ของคํา้ยนัอย่างใดอย่างหน่ึง แต่จะใชท้ัง้สองปลายไม่ได ้ทัง้นีเ้พ่ือใหส้ามารถ

ปรบัแกก้ารทรุดตวัท่ีไมส่มํ่าเสมอทางแนวดิ่งได ้หรือเพ่ือสะดวกในการถอดแบบ 
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1.02 รูปแบบ 

1.02.1  การอนมุตัิโดยวิศวกร 

 ในกรณีท่ีกาํหนดไวก้่อนท่ีจะลงมอืสรา้งแบบหล่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของ

 งานแบบหล่อเพ่ือใหว้ศิวกรอนมุตัิก่อน หากแบบดงักล่าวไม่เป็นท่ีพอใจของวิศวกร ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

 จดัการแกไ้ขตามท่ีกาํหนดใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะเริ่มงาน การท่ีวิศวกรอนมุตัิในแบบท่ีเสนอ   หรือแกไ้ข

 มาแลว้  มิไดห้มายความวา่ผูร้บัจา้งจะหมดความรบัผิดชอบท่ีจะตอ้งทาํการก่อสรา้งใหด้ี    และดแูล

รกัษาใหแ้บบหล่ออยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดด้ีตลอดเวลา 

1.02.2 สมมติฐานในการคาํนวณออกแบบ 

 ในแบบสาํหรบัแบบหล่อจะตอ้งแสดงค่าต่างๆ ท่ีสาํคญัตลอดจนสภาพการบรรทกุนํา้หนกั รวมทัง้

 นํา้หนกับรรทกุจร อตัราการบรรทกุ ความสงูของคอนกรีตท่ีจะปล่อยลงมา นํา้หนกัอปุกรณเ์คล่ือนท่ี 

 ซึ่งอาจตอ้งทาํงานบนแบบหล่อ แรงดนัฐาน หน่วยแรงตา่งๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณออกแบบ และขอ้มลู

ท่ีสาํคญัอ่ืนๆ 

1.02.3 รายการต่างๆ ท่ีตอ้งปรากฏในรูปแบบ 

   รูปแบบสาํหรบังานแบบหล่อจะตอ้งมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

1.02.03.01  สมอ คํา้ยนั และการยึดโยง 

1.02.03.02  การปรบัแบบหล่อในท่ีระหว่างเทคอนกรีต 

1.02.03.03  แผ่นกัน้นํา้ รอ่งลิน้ และส่ิงท่ีจะตอ้งสอดไว ้

1.02.03.04  นั่งรา้น 

1.02.03.05  รูนํา้ตา หรือรูท่ีเจาะไวส้าํหรบัเคร่ืองจี ้ถา้กาํหนด 

1.02.03.06  ช่องสาํหรบัทาํความสะอาด 

1.02.03.07  รอยต่อในขณะก่อสรา้ง รอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยตอ่ขยายตวัตามท่ีระบใุนแบบ 

1.02.03.08  แถบมนสาํหรบัมมุท่ีไม่ฉาบ (เปลือย) 

1.02.03.09  การยกทอ้งคาน และพืน้กนัแอ่น 

1.02.03.10  การเคลือบผิวแบบหล่อ 

1.02.03.11  รายละเอียดในการคํา้ยนั หา้มทาํคํา้ยนัซอ้น นอกจากวศิวกรจะอนมุตั ิ

 

2. รายละเอียดวัสด ุ  

 2.01 แบบหล่องานโครงสร้างทั่วไป หรืองานทั่วไปทีไ่ม่ใช่ คสล เปลือยผิว 

   ใหใ้ชแ้บบไมอ้ดัเคลือบฟิลม์ดาํ 

 2.02 แบบหล่อสาํหรับงาน คสล เปลือยผิวเรียบ 

  ไดแ้ก่ ผนงักนัดิน หรือฝา้ทอ้งพืน้ คสล หรือบรเิวณอ่ืน ๆ ท่ีระบใุนแบบใหท้าํเป็น คสล เปลือยผิว ใหใ้ชแ้บบไมอ้ดั

เคลือบฟิลม์ดาํ หรือแบบเหล็ก 

 2.03 แบบหล่อสาํหรับงาน คสล เปลือยผิวลวดลายตกแต่ง 

 ไดแ้ก่ชิน้ส่วน คสล ท่ีตอ้งการแสดงผิวตกแตง่ลายรอยไมแ้บบ หรือลายอ่ืน ๆ ตามท่ีปรากฏในแบบ ใหใ้ชไ้มแ้บบ

ตามท่ีระบใุนแบบ โดยตอ้งส่งตวัอย่างไมแ้บบและทาํตวัอยา่งผิว คสล ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิก่อน 
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3. การปฏิบัติงาน 

3.01 บททั่วไป 

3.01.01 แบบหล่อจะตอ้งไดร้บัการตรวจกอ่นจึงจะเรียงเหล็กเสรมิได ้

3.01.02 แบบหล่อจะตอ้งแน่นพอควร เพ่ือป้องกนัไม่ไดม้อรต์า้ไหลออกจากคอนกรีต 

3.01.03 แบบหล่อจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น มอรต์า้ และส่ิงแปลกปลอมอ่ืนๆ ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ถงึ

  กน้แบบจากภายในได ้จะตอ้งจดัช่องไวส้าํหรบัใหส้ามารถขจดัส่ิงท่ีไมต่อ้งการตา่ง  ๆออกก่อนเท คอนกรีต 

3.01.04 หา้มนาํแบบหล่อซึง่ชาํรุดจากการใชง้านครัง้หลงัสดุจนถงึขัน้ท่ีอาจทาํลายผิวหนา้ หรือคณุภาพคอน

  กรีตไดม้าใชอี้ก 

3.01.05 ใหห้ลีกเล่ียงการบรรทกุนํา้หนกับนคอนกรีตซึง่เทไดเ้พียงหน่ึงสปัดาห ์ หา้มโยนของหนกัๆ เช่น มวล

  รวมไม ้กระดาน เหล็กเสรมิ หรืออ่ืนๆ ลงบนคอนกรีตใหม่ๆ หรือแมก้ระทั่งการกองวสัด ุ

3.01.06 หา้มโยน หรือกองวสัดกุ่อสรา้งบนแบบหล่อในลกัษณะท่ีจะทาํใหแ้บบหล่อนัน้ชาํรุด หรือเป็นการเพ่ิม

  นํา้หนกัมากเกินไป 

 

 3.02 ฝีมือ 

   ใหร้ะมดัระวงัเป็นพิเศษในขอ้ต่อไปนี ้เพ่ือใหแ้น่ใจวา่จะไดง้านท่ีมีฝีมือด ี

3.02.01 รอยต่อของคํา้ยนั 

3.02.02 การสลบัจดุรว่ม หรือรอยต่อในแผ่นไมอ้ดั และการยึดโยง 

3.02.03 การรองรบัคํา้ยนัท่ีถกูตอ้ง 

3.02.04 จาํนวนเหล็กเสน้สาํหรบัยดึ หรือท่ีจบั และตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 

3.02.05 การขนัเหล็กเสน้สาํหรบัยึด หรือท่ีจบัใหด้งึพอด ี

3.02.06 การแบกทานใตด้ินชัน้โคลนจะตอ้งมีอยา่งเพียงพอ 

3.02.07 การต่อคํา้ยนักบัจดุรว่มจะตอ้งแข็งแรงพอท่ีจะตา้นแรงยก หรือแรงบิด ณ จดุรว่มนัน้ๆ ได ้

3.02.08 การเคลือบผิวแบบหล่อจะตอ้งกระทาํก่อนเรียงเหล็กเสรมิ และจะตอ้งไม่ใชใ้นปรมิาณมากเกินไปจน

เป้ือนเหล็ก 

3.02.09 รายละเอียดของรอยต่อสาํหรบัควบคมุ และรอยต่อขณะก่อสรา้ง 

 

 3.03 ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให ้

   3.03.01 ความคลาดเคล่ือนจากแนวสายดิ่ง 

      ในแต่ละชัน้ = 10 มม. 

   3.03.02 ความคลาดเคล่ือนจากระดบั หรือจากความลาดท่ีระบใุนแบบ 

      ในช่วง 10 ม. = 15  มม. 

3.03.03 ความคลาดเคล่ือนของแนวอาคารจากแนวท่ีกาํหนดในแบบ และตาํแหน่งเสาผนงั และประจนัท่ีเก่ียวขอ้ง 

      ในช่วง 10 ม. = 20  มม. 

   3.03.04 ความคลาดเคล่ือนของขนาดของหนา้ตดัเสา และคาน และความหนาของแผ่นพืน้ และผนงั 

      ลด    = 5  มม. 

      เพ่ิม   = 10  มม. 
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   3.03.05 ฐานราก 

      - ความคลาดเคล่ือนจากขนาดในแบบ 

       ลด   = 20  มม. 

       เพ่ิม  = 50  มม. 

      - ความคลาดเคล่ือนในความหนา 

       ลด   = 50  มม. 

       เพ่ิม      = 100 มม. 

   3.03.06 ความคลาดเคล่ือนของขัน้ 

      ลกูตัง้   = 2.5  มม. 

      ลกูนอน  = 5  มม. 

 

 3.04 งานปรับแบบหล่อ 

   3.04.01 ก่อนเทคอนกรีต 

      3.04.01.01 จะตอ้งติดตัง้อปุกรณส์าํหรบัใหค้วามสะดวกในการจดัการเคล่ือนตวัของแบบหล่อ

          ขณะเทคอนกรีตไวท่ี้แบบส่วนท่ีมท่ีีรองรบั 

      3.04.01.02 หลงัจากตรวจสอบขัน้สดุทา้ยก่อนเทคอนกรีต จะตอ้งยดึล่ิมท่ีใชใ้นการจดัแบบใหไ้ด้

          ท่ีแน่นหนา 

      3.04.01.03 จะตอ้งยึดแบบหล่อกบัคํา้ยนัขา้งใตใ้หแ้น่นหนา พอท่ีจะไม่เกิดการเคล่ือนตวัทัง้ทาง

          ดา้นขา้ง และดา้นขึน้ลงของส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบหล่อทัง้หมดขณะเทคอนกรีต 

      3.04.01.04 จะตอ้งเผ่ือระดบั และมมุมนไวส้าํหรบัรอยต่อตา่งๆ ของแบบหล่อ การทรุดตวั การ

          หดตวัของไม ้ การแอ่นเน่ืองจากนํา้หนกับรรทกุคงท่ี และการหดตวัทางอีลาสตคิของ

          องคอ์าคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยกทอ้งคาน และพืน้ซึ่งกาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง 

      3.04.01.05 จะตอ้งจดัเตรียมวิธีปรบัระดบั หรือแนวของคํา้ยนัในกรณีท่ีเกิดการทรุดตวัมากเกินไป

          เช่น ใชล่ิ้ม หรือแม่แรง 

3.04.01.06 ควรจดัทาํทางเดินสาํหรบัอปุกรณท่ี์เคล่ือนท่ีได ้ โดยทาํเสา หรือขารองรบัตามแต่จะ

ตอ้งการ และตอ้งวางบนแบบหล่อ หรือองคอ์าคารท่ีเป็นโครงสรา้งโดยตรงไม่ควรวาง

 บนเหล็กเสรมิ นอกจากจะทาํท่ีรองรบัเหล็กนัน้เป็นพิเศษ แบบหล่อจะตอ้งพอเหมาะ

กบัท่ีรองรบัของทางเดินดงักล่าว โดยยอมใหเ้กิดการแอ่น ความคลาดเคล่ือน หรือ

การเคล่ือนตวัทางขา้งไมเ่กินคา่ท่ียอมให ้

   3.04.02 ระหว่าง และหลงัการเทคอนกรีต 

      ในระหวา่ง และภายหลงัการเทคอนกรีต จะตอ้งตรวจสอบระดบัการยกทอ้งคานพืน้ และการไดด้ิ่ง

      ของระบบแบบหล่อโดยใชอ้ปุกรณต์ามขอ้ 3.04.01 

      3.04.02.01 หากจาํเป็นใหรี้บดาํเนินการแกไ้ขทนัที ในระหวา่งการก่อสรา้งหากปรากฏวา่ แบบ

          หล่อเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงใหเ้ห็นว่าเกดิ การทรุดตวัมากเกินไป หรือเกิดการโก่ง
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          บิดเบีย้วแลว้ใหห้ยดุงานทนัที หากเห็นว่าส่วนใดจะชาํรุดตลอดไปก็ใหรื้อ้ออก และ

          เสรมิแบบหล่อใหแ้ข็งแรงยิง่ขึน้ 

      3.04.02.02 จะตอ้งมีผูค้อยเฝา้สงัเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพ่ือท่ีเมื่อเห็นวา่สมควรจะแกไ้ข ส่วนใดจะ

          ไดด้าํเนินการไดท้นัที ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีนีต้อ้งปฏิบตังิานโดยถือความปลอดภยัเป็นหลกัสาํคญั 

      3.04.02.03 การถอดแบบหล่อ และท่ีรองรบั หลงัจากเทคอนกรีตแลว้จะตอ้งคงท่ีรองรบัไวก้บัท่ี

          เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกาํหนดขา้งล่างนี ้ ในกรณีท่ีใชป้นูซเีมนตช์นิดใหก้าํลงัสงูเรว็

          อาจลดระยะเวลาดงักล่าวลงไดต้ามความเห็นชอบของวิศวกร 

          - คํา้ยนัใตค้าน   = 21 วนั 

          - คํา้ยนัใตแ้ผ่นพืน้  = 21 วนั 

          - ผนงั     = 48 ชั่วโมง 

          - เสา      = 48 ชั่วโมง 

          - ขา้งคาน และส่วนอ่ืนๆ = 48 ชั่วโมง 

          อย่างไรกด็ี วิศวกรอาจสั่งใหย้ดืเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดห้ากเห็นเป็นการสม

          ควร ถา้ปรากฏวา่ มีส่วนหน่ึงส่วนใดของงานเกดิชาํรุดเน่ืองจากถอดแบบเรว็เกินกว่า

          กาํหนด ผูร้บัจา้งจะตอ้งทบุส่วนนัน้ทิง้ และสรา้งขึน้ใหม่แทนทัง้หมด 

 

 3.05 การแต่งผิวคอนกรีต 

   3.05.01 คอนกรีตสาํหรบัอาคาร 

      3.05.01.01 การสรา้งแบบหล่อ จะตอ้งกระทาํพอท่ีเมื่อคอนกรีตแข็งตวัแลว้จะอยู่ในตาํแหน่งท่ี

          ถกูตอ้ง และตอ้งมีขนาด และชนิดของผิวตรงตามท่ีกาํหนดทัง้ในบทกาํหนด และ /

          หรือรูปแบบทางวศิวกรรมทางสถาปัตยกรรม 

      3.05.01.02 สาํหรบัแผ่นพืน้หลงัคารวมทัง้กนัสาด และดาดฟ้า หา้มขดัมนัผิวเป็นอนัขาดนอก 

          จากในแบบจะระบไุว ้

   3.05.02 การแตง่ผิวถนนในบรเิวณอาคาร 

การแตง่ผิวถนนอาจใชม้ือ หรือเคร่ืองจกัรกลก็ได ้ในทนัทีท่ีแตง่ผิวเสรจ็ใหต้รวจสอบระดบัดว้ยไมต้รง

ยาว 3 ม. ส่วนท่ีเวา้ใหเ้ติมดว้ยคอนกรีตท่ีมีส่วนผสมเดียวกนั  สาํหรบัส่วนท่ีโคง้นนูใหต้ดัออก

แลว้แต่งผิวใหม ่

 

 3.06 การแก้ไขผิวทีไ่ม่เรียบร้อย 

   3.06.01 ทนัทีท่ีถอดแบบจะตอ้งทาํการตรวจสอบ หากพบว่าผิวคอนกรีตไม่เรียบรอ้ยจะตอ้งแจง้ใหว้ศิวกรทราบ

      ทนัที เมื่อวิศวกรใหค้วามเห็นชอบวิธีการแกไ้ขแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการซ่อมในทนัที 

   3.06.02 หากปรากฏว่ามีการซ่อมแซมผิวคอนกรีตก่อนไดร้บัการตรวจสอบ โดยผูแ้ทนผูว้่าจา้งคอนกรีตส่วน

      นัน้อาจถือเป็นคอนกรีตเสียก็ได ้

 

 3.07 งานน่ังร้าน 
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   เพ่ือความปลอดภยัใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตาม "ขอ้กาํหนดนั่งรา้นงานก่อสรา้งอาคาร" ในมาตรฐานความปลอดภยั

   ของวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

 

จบหมวด 03 11 00 
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หมวด   03 33 00   คอนกรีตเปลือยผิว 

Architectural Concrete  

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 03 11 00 งานแบบหล่อคอนกรีต  

 

 1.02 รูปแบบ 

   ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว ตามตาํแหน่งท่ีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

 

 1.03 การจัดทาํแบบปฎิบตักิาร (Shop Drawing) 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบปฎิบตัิการ (Shop Drawing) ท่ีแสดงรายละเอียดของวสัดท่ีุใช ้และวิธีการกอ่สรา้ง เสนอ

ผูอ้อกแบบเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

 

 1.04 การจัดทาํตวัอย่างคอนกรีตเปลือยผิว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํตวัอย่างผนงัคอนกรีตเปลือยผิวตามลกัษณะท่ีระบไุวใ้นแบบ เสนอผูอ้อกแบบเพ่ือพิจารณา

อนมุตัิ  

 

2. รายละเอียดวัสด ุ  

 2.01 วัสดุสาํหรับทาํแบบหล่อ 

ใหผู้ร้บัจา้งจดัหาวสัดสุาํหรบัทาํแบบหล่อคอนกรีตเปลือยผิว เพ่ือใหไ้ดพื้น้ผิวตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

 

3. การปฏิบัติงาน 

 ใหเ้ป็นไปตามหมวด 03 11 00 งานแบบหล่อคอนกรีต  

  

จบหมวด 03 11 00 
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หมวด  03 49 00   คอนกรีตเสริมใยแก้ว 

Glasfiber Reinforced Concrete 

 

ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิทีภ่าคผนวก 1 

 

1.  ข้อกาํหนดทั่วไป  

1.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จาํเป็นในการก่อสรา้งงาน GRC  

1.2  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ SHOP DRAWING การติดตัง้ทกุจดุใหผู้อ้อกแบบ หรือผูค้วบคมุงานตรวจสอบก่อนดาํเนินการจริง  

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

 ใชก้ารผลิตและติดตัง้จาก 

 ก. บรษิัท เจนเนอรลั เอนจิเนียริง่ จาํกดั (มหาชน)  หรือ 

 ข. บรษิัท พรีเมียร ์โพรดกัส ์จาํกดั (มหาชน)    หรือ 

 ค. บรษิัท พีซีเอ็ม คอนสตรคัชั่น แมททีเรียล จาํกดั  หรือเทียบเท่า 

 

3. การปฎิบตัิงาน 

 ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

จบหมวด 03 49 00 
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หมวด   04 21 13   งานกอ่อฐิ 

Brick Masonry 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 09 24 00 งานฉาบผนงั 

 

1.02 ขอบเขตงาน 

งานก่อผนงั หมายรวมถงึ งานกอ่วสัดกุ่อผนงัโดยรอบอาคาร ก่อผนงัภายในอาคาร งานหล่อเสาเอ็น และคาน

ทบัหลงั คสล. และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหง้านก่อผนงัเป็นไปตามแบบ และรายการประกอบแบบ 

  

1.03 หลักการทั่วไป 

1.03.01 ผูร้บัจา้ง จะตอ้งส่งตวัอยา่งวสัดกุ่อนท่ีจะใชใ้หผู้ค้วบคมุงาน พิจารณาอนมุตัิ จึงจะทาํการสั่งเขา้

บรเิวณก่อสรา้งได ้

1.03.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่นอน ในการดาํเนินการก่อผนงัใหถ้กูตอ้งตามชนิด ขนาดและความ

หนา ระยะ และแนวตา่ง ๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบ 

1.03.03 ผนงัก่อจะตอ้งจดัชัน้วสัดกุ่อแต่ละชัน้ใหม้ีรอยต่อของแผ่นวสัดสุลบักนั ยกเวน้ในกรณีท่ีในแบบ

ก่อสรา้งไดร้ะบไุวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

1.03.04 การก่อผนงั จะตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชาช่าง ซึ่งจะตอ้งใชช้า่งท่ีมคีวามชาํนาญและมีฝีมือด ี ประณีต 

มาดาํเนินการก่อผนงั หากผนงักอ่ส่วนใดไมไ่ดค้ณุภาพ หรือไม่เรียบรอ้ย ผูค้วบคมุงานมีสิทธิ์สั่งรือ้

ทบุไดแ้ละผูร้บัจา้ง จะตอ้งดาํเนินการก่อผนงัใหมใ่หเ้รียบรอ้ย โดยค่าใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง 

  

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 ปูนซิเมนต ์

2.01.01 ปนูซีเมนต ์ใชป้นูซเีมนตผ์สมตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 80-2517 

2.01.02 ปนูซีเมนตข์าว ใชป้นูซีเมนตข์าวตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 133-2518 

2.01.03 ปนูขาว ใชน้ํา้ยาผสมปนูฉาบแทนปนูขาว 

2.01.04 ปนูก่อสาํเรจ็รูป สาํหรบังานก่อผนงัอิฐคอนกรีต/คอนกรีตบล็อกเชงิตนัรบันํา้หนกั ใชง้านไดท้นัทีเมื่อ

ผสมนํา้สะอาดตามสดัส่วนท่ีกาํหนดผสมเสรจ็ โดยไม่ตอ้งผสมสารเคมีใดๆ อีก ( ปนูก่อ 1 ถงุ 

นํา้หนกั 50 ก.ก.ก่ออิฐ หนา 7 ซม.ไดพื้น้ท่ีประมาณ 2.5 ตารางเมตรดว้ยความหนาปนู 1 ซม.) มคี่า

กาํลงัรบัแรงอดัท่ี 28 วนัไมต่ ํ่ากวา่ 50 กก./ตร.ซม.ค่าแรงยึดเหน่ียวไม่นอ้ยกว่า 1.5  กก./ตร.ซม. ตาม

มาตรฐาน ASTM C109และ ASTM C952  ปนูก่อตอ้งมีแรงยดึเหน่ียวสงูเนือ้ละเอียดรบัแรงไดเ้รว็ 

ไม่รว่น หรือหลดุง่าย ใชง้านโดยไม่ตอ้งราดนํา้ อิฐ ก่อนก่อ 

                 โดยใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ 

  ก.  ตราเสือมอรต์าร ์  หรือ 

             ข.  - หรือเทียบเท่า  
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2.02 ทราย 

เป็นทรายนํา้จืดท่ีสะอาด คมแขง็ ปราศจากดิน หรือส่ิงสกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู่ขนาดของเม็ดทรายจะตอ้งมี

ขนาดใกลเ้คยีงกนั โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 8  ................... 100% 

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 50  ................... 15-40% 

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 100 ................... 0-10% 

  

 

2.03 นํ้า  

ตอ้งใสสะอาดปราศจากนํา้มนั กรดต่าง ๆ เกลือ พฤกษธาต ุและส่ิงสกปรกเจือปน หา้มใชน้ํา้จากค ูคลอง หรือ

แหล่งอ่ืนใดก่อนไดร้บัอนญุาต และนํา้ท่ีขุ่นจะตอ้งทาํใหใ้ส และตกตะกอนเสียก่อน จงึจะนาํมาใชไ้ด ้

 

2.04 ปูนฉาบสาํเร็จรูป 

                 เป็นปนูฉาบสาํเรจ็รูป สาํหรบังานฉาบผนงัอิฐคอนกรีต/คอนกรีตบล็อกเชิงตนัรบันํา้หนกั สามารถใช้

งานไดท้นัเมื่อผสมนํา้ ผสมเสรจ็โดยไม่ตอ้งมีส่วนผสมเพ่ิมใดอีก มคี่ากาํลงัรบัแรงอดัไม่เกิน 50 กก./

ตร.ซม. และมีคา่แรงยึดเหนียวไม่นอ้ยกว่า 0.80 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ 

C952 เนือ้ละเอียด เหนียวล่ืน ฉาบง่าย ไม่ยอ้ยตวั สามารถฉาบไดท่ี้ความหนา 1-1.5 ซม. หลงัจาก

ราดนํา้ท่ีผนงัไดโ้ดยไม่แตกรา้ว  ( ปนูฉาบ 1 ถงุ นํา้หนกั 50 กิโลกรมั ฉาบไดพื้น้ท่ีประมาณ 1.71 

ตารางเมตรท่ีความหนา 1.5 ซม.)  

                 โดยใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ 

  ก.  ตราเสือมอรต์าร ์  หรือ 

  ข.  - หรือเทียบเท่า   

 

 

 2.05  อิฐและวัสดุกอ้นสาํหรับก่อ 

2.05.01 อิฐคอนกรีต/คอนกรีตบล็อกเชิงตนัรบันํา้หนกั เป็นวสัดกุ่อผนงั ทาํจากส่วนผสมของปนูซเิมนตป์อรต์

แลนด ์นํา้ และวสัดผุสมท่ีเหมาะสมชนิดตา่งๆ และจะมีสารอ่ืนผสมอีกดว้ยหรือไม่ก็ได ้ กอ้นตนัไมม่ี

รูกลวงใชง้านดว้ยวิธีการก่อแบบเดียวกนักบัอิฐมอญ และ อิฐบล็อก ดว้ยวิธีก่อรว่มกนักบัปนูกอ่

ทั่วไป หนาประมาณ 1-1.5 ซม. มีชื่อทางการวา่ “ อิฐคอนกรีต/คอนกรีตบล็อกเชงิตนัรบันํา้หนกั ‘ ( 

CONCRETE BUILDING BRICK / SOLID  LOAD-BEARING CONCRETE MASONRY UNITS ) 

ผลิตภณัฑไ์ดร้บัอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรมจากสาํนกังาน

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม มอก.59-2561 และ มอก.60-2516 ขนาด

มาตรฐานกวา้ง 15 ซม. ยาว 30 ซม. และมีขนาดหนา 7 ซม. ตามกาํหนดโดยมีรายละเอียดของ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดร้บัอนญุาต ชัน้คณุภาพ ค-2 และมคีณุสมบตัิท่ีสาํคญัดงันี ้  

                 2.05.01.01 ความหนาแน่นแหง้ (Dry density ) ไม่นอ้ยกวา่ 1,800 กิโลกรมั /ลกูบาศกเ์มตร 
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                 2.05.01.02 ค่ากาํลงัรบัแรงอดั ( Compressive strength. f’c )  ไม่นอ้ยกวา่ 105 กก./ตร.ซม 

                 2.05.01.03 ค่ากาํลงัรบัแรงอดัดา้นขา้ง ( Compressive strength. f’c )  ไม่นอ้ยกวา่ 85 กก./ตร.

ซม 

                 2.05.01.04 อตัราการดดูกลืนนํา้ (Water Absorption ) ไม่เกิน 10% โดยปรมิาตร 

                 2.05.01.05 อตัราการทนไฟ ( Fire Rating ) ตามมาตรฐาน BS 476 ความมั่นคง ไมต่ ํ่ากวา่ 4 

ชั่วโมง ท่ีความหนา 7 ซม. 

                 2.05.01.06 ค่าการนาํความรอ้น ( Thermal Conductivity) ไม่เกิน 0.8 วตัต/์เมตร-เคลวิน 

                 2.05.01.07 ค่าประสิทธิภาพการกนัเสียง STC ( Sound Transmission Class ) ไม่นอ้ยกวา่ 46 

ท่ีความหนา 7 ซม. 

                โดยใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ 

  ก.  FAST BRICK  โดยผูจ้ดัจาํหน่าย บรษิัท เอสซีจี ซเิมนต-์ผลิตภณัฑก์่อสรา้ง จาํกดั  หรือ 

  ข.  - หรือเทียบเท่า   

 

2.05.02 อิฐมอญ หรืออิฐก่อสรา้งสามญั ขนาดเล็กจะตอ้งเป็นอิฐท่ีมคีณุภาพดี เผาไฟสกุทั่ว เนือ้แขง็แกรง่ ไม่

มีโพรงไม่แตกรา้ว ไดม้าตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐก่อสรา้งสามญั หรือตา้นทานแรงอดัสงูสดุไดไ้ม่

นอ้ยกวา่ 100 กก./ ตร.ซม. มม.  ไม่แอ่นบิดงอ จะตอ้งดดูนํา้ไมเ่กนิ 25% และเป็นของใหม ่

2.05.03 อิฐก่อโชวแ์นว ใหใ้ชอิ้ฐมอญเผาแกรง่ เผาดว้ยเตาแก๊ซระบบอณุหภมูิคงท่ี  ขนาด 7 x 17 x 4 ซม. ผิว

อิฐมอญโบราณป้ันมือ  โดยใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ 

  ก.  อปก.   หรือ 

  ข.  บปก.  หรือเทียบเท่า   

2.05.04 อิฐโปรง่กลวง จะตอ้งเป็นอิฐท่ีมีคณุภาพดี ผลิตขึน้ตามมาตรฐาน ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

มอก.103-2528 เป็นอิฐโปรง่ท่ีมีโพรงหรือรูอย่างขนานกนั ทาํดว้ยเคร่ืองจกัร ไม่แตกรา้วบิดงอเหมาะ

สาํหรบัใชร้บันํา้หนกั หรือไดม้าตรฐาน มอก.169-2519 

2.05.05 คอนกรีตบล๊อค ทัง้ชนิดโปรง่ กลวง และตนั จะตอ้งผลิตมาตรฐาน ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.57-

2530 โดยส่วนผสมของคอนกรีตมีส่วนคละของขนาดเมด็กรวด หรือหินกบัทรายได ้ ส่วนสมัพนัธก์นั

อย่างด ีและจะตอ้งมีกาํลงัอดัประลยัของคอนกรีต (ULTIMATE COMPRESSIVE STRESS) ตอ้งได้

ไม่นอ้ยกวา่ 150 กิโลกรมั/ตารางเซนตเิมตร ขนาดความกวา้งยาว และสงูของกอ้นคอนกรีตบล๊อค 

จะมีส่วนผิดพลาดจากรายการท่ีกาํหนดไดไ้มเ่กิน 3 มิลลิเมตร 

2.05.06 อิฐแกว้ จะตอ้งเป็นอิฐท่ีมคีณุภาพดี ไม่มีรอยตาํหนิ บกพรอ่งเสียหาย ขนาดกอ้นประมาณ  

190x190x80 มิลลิเมตร 

2.05.07 อิฐทนไฟ ใชอิ้ฐท่ีผลิตขึน้โดยมีส่วนผสมของอลมูิน่า มีความสามารถในการทนไฟ 2 เซนตเิมตร 

ขนาดของอิฐทนไฟประมาณ 230x114x76 มิลลิเมตร 

  

2.06 เสาเอน็และคานทับหลัง 

ใหใ้ชเ้สาเอ็นและคานทบัหลงัคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
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3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การเตรียมพืน้ที ่

  ทาํความสะอาดบริเวณท่ีจะก่อผนงั ตีเสน้แนวก่อใหถู้กตอ้งตามแบบ และรดนํา้ท่ีสนักอ้นคอนกรีตบล็อกมวล

  เบา เพ่ือทาํความสะอาด 

 

 3.02 การก่อผนังอิฐทั่วไป 

3.02.01 ผนงัก่อบนพืน้ คสล. ทกุแห่ง ผิวหนา้ของพืน้ คสล. จะตอ้งสกดัผิวใหข้รุขระแลว้ทาํความสะอาดและ

ราดนํา้ใหเ้ปียกเสียก่อนท่ีจะกอ่ผนงั และโดยเฉพาะการก่อผนงัรมินอกโดยรอบอาคาร และโดยรอบ

หอ้งนํา้ จะตอ้งเทคอนกรีตกวา้งเท่ากบัผนงัก่อและสงูจากพืน้ คสล. 10 เซนตเิมตร ก่อนจึงก่อผนงั

ทบัไดเ้พ่ือกนันํา้รั่วซมึ 

3.02.02 ผนงัก่อชนเสา คสล. ผิวหนา้ของเสา คสล. จะตอ้งสกดัผิวใหข้รุขระ แลว้ทาํความสะอาด และราดนํา้

ใหเ้ปียกเสียก่อน ก่อนท่ีจะก่อผนงั และจะตอ้งใชเ้หล็กเสรมิขนาด R6 มม.x30 เซนติเมตร @ 60 

เซนตเิมตร เสรมิยึดผนงัอิฐกบัโครงสรา้ง คสล. ตลอดแนวผนงัอิฐท่ีมาชน โดยใชว้ิธีเจาะโครงสรา้ง 

คสล. ดว้ยสว่านเจาะคอนกรีต แลว้ฝังยึดเหล็กเสรมิ R6 มิลลิเมตร ดว้ย EPOXY หรือยึดดว้ยพกุ

เหล็กท่ีใชก้บัคอนกรีต 

3.02.03 ใหก้่อคอนกรีตบล๊อคในลกัษณะแหง้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปแชส่าดนํา้ก่อน เวน้แต่วา่ตอ้งการทาํ

ความสะอาดกอ้นคอนกรีตบล๊อคเท่านัน้ ส่วนการก่อวสัดกุ่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อนนาํอิฐมากอ่

จะตอ้งนาํไปแชใ่หเ้ปียกเสียก่อน 

3.02.04 การก่อผนงัจะตอ้งไดแ้นว ไดด้ิ่ง และไดร้ะดบั และตอ้งเรียบโดยการทิง้ดิง่และใชเ้ชือกดงึจบัระดบัทัง้ 

2 แนวตลอดเวลา ผนงัก่อท่ีก่อเปิดเป็นช่องต่าง ๆ เช่น DUCT สาํหรบัระบบปรบัอากาศหรือไฟฟ้า

จะตอ้งเรียบรอ้ยมีขนาดตามระบใุนแบบก่อสรา้ง และจะตอ้งมีเสาเอ็นหรือทบัหลงัโดยรอบ 

3.02.05 ปนูก่อสาํหรบัก่อผนงั ใหใ้ชส่้วนผสมของปนูซีเมนต ์ 1 ส่วน ทรายหยาบ 3 ส่วน โดยปรมิาตร 

นอกจากจะไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานเป็นอยา่งอ่ืน การผสมปนูก่อใหผ้สมแหง้ระหว่างปนูซีเมนต์

และทรายใหเ้ขา้กนัดีเสียก่อน จึงเติมนํา้ส่วนผสมของนํา้จะตอ้งไมท่าํใหป้นูก่อเหลวเกินไป การผสม

ปนูก่อใหผ้สมดว้ยเคร่ืองผสมคอนกรีต การผสมปนูก่อดว้ยมืออาจอนมุตัิใหใ้ชไ้ดใ้นกรณีท่ีสามารถ

ผสมปนูก่อใหม้ีคณุภาพเท่ากบัการผสมดว้ยเคร่ือง ปนูก่อจะตอ้งถกูผสมตลอดเวลา จนกว่าจะ

นาํมาใช ้ปนูก่อท่ีผสมแลว้เกินกวา่ 1 เซนติเมตร หา้มนาํมาใช ้

3.02.06 แนวปนูก่อจะตอ้งหนาประมาณ 1 เซนติเมตร และตอ้งใส่ปนูก่อใหเ้ตม็รอยต่อโดยรอบแผ่นวสัดกุอ่ 

การเรียงก่อตอ้งกดกอ้นวสัดกุ่อและใชเ้กรียงอดัปนูใหแ้น่นไมใ่หม้ซีอก มีรู หา้มใชป้นูก่อท่ีกาํลงัเริ่ม

แข็งตวัหรือเศษปนูก่อท่ีเหลือรว่งจากการก่อมาใชก้่ออีก 

3.02.07 การก่อผนงัในชว่งเดียวกนั จะตอ้งก่อใหม้ีความสงูใกลเ้คียงกนั หา้มก่อผนงัส่วนหน่ึงส่วนใดสงูกว่า

ส่วนท่ีเหลือเกิน 1 เมตร และผนงัก่อหากก่อไม่แลว้เสรจ็ในวนันัน้ ส่วนบนของผนงัก่อท่ีก่อคา้งไว้

จะตอ้งหาส่ิงปกคลมุเพ่ือป้องกนัฝน 
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3.02.08 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํช่องเตรียมไวใ้นขณะก่อสรา้ง สาํหรบังานของระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเช่น ระบบ

ไฟฟ้า ระบบส่ือสาร ระบบสขุาภิบาล ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ฯลฯ การสกดัและการ

เจาะผนงัก่อเพ่ือติดตัง้ระบบดงักล่าว จะตอ้งยื่นขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานเสียก่อน เมื่อไดร้บัอนมุตัิ

แลว้จึงจะดาํเนินการได ้ทัง้นี ้จะตอ้งดาํเนินการสกดัเจาะดว้ยความประณีต และตอ้งระมดัระวงัมใิห้

ผนงัก่อบรเิวณใกลเ้คียงแตกรา้วเสียความแขง็แรงไป 

3.02.09 ผนงัก่อโชวแ์นว การก่อจะตอ้งจดักอ้นวสัดกุ่อใหไ้ดแ้นวดิ่ง และไดแ้นวระดบัผิวหนา้เรียบไดร้ะดบั

อย่างสมํ่าเสมอ โดยแนวปนูก่อตอ้งมีความกวา้งไมเ่กิน 15 มิลลิเมตร ยกเวน้จากท่ีระบเุป็นอย่างอ่ืน 

แลว้ใหใ้ชเ้คร่ืองมือขดุรอ่งรอยแนวปนูก่อลกึเขา้ไปประมาณ 5 มิลลิเมตร ยกเวน้ผนงักอ่โชวแ์นว 

ภายนอกอาคารเมื่อปนูก่อแหง้แข็งตวัดีแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทิง้ใหผ้นงัแหง้สนิท พรอ้มทัง้ทาํความ

สะอาดผนงัใหเ้รียบรอ้ย แลว้ทาดว้ยนํา้ยาประเภท SILICONE เพ่ือกนัซมึ และป้องกนัพวกรา 

ตะไครน่ํา้จบั 

3.02.10 ผนงัท่ีก่อชนคาน คสล. หรือพืน้ คสล. จะตอ้งเวน้ช่องไวป้ระมาณ 10-20 เซนติเมตร เป็นเวลาไม่นอ้ย

กว่า 3 วนั เพ่ือใหป้นูก่อแขง็ตวั และทรุดตวัจนไดท่ี้เสียก่อน จงึทาํการก่อใหช้นทอ้งคานหรือทอ้งพืน้

ได ้ ทอ้งคานหรือทอ้งพืน้ คสล. ท่ีจะก่อผนงัอิฐชน จะตอ้งโผล่เหล็ก ∅ 6 มิลลิเมตร ยาว 20 

เซนตเิมตร ระยะห่างระหว่างเหล็ก 80 เซนติเมตร ตลอดความยาวของกาํแพง 

3.02.11 ผนงัก่อท่ีกอ่ใหม ่ จะตอ้งไม่กระทบกระเทือน หรือรบันํา้หนกัเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั หลงัจากก่อ

ผนงัเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ 

 

 

3.03 การผสมปูนเพือ่ใช้งาน ( Mortar Mixing ) 

3.03.01 ผสมปนูก่อสาํเรจ็รูป ในสดัส่วน 1 ถงุ ตอ่นํา้สะอาดประมาณ 7-8 ลิตร ใหส่้วนผสมเขา้กนัไดด้ี ก่อน

นาํไปใชง้าน 

3.03.02 ผสมปนูฉาบสาํเรจ็รูปในสดัส่วน 1 ถงุต่อนํา้สะอาดประมาณ 8-10 ลิตร ผสมจนเป็นเนือ้เดียวกนัจน

ไดค้วามขน้เหลวตามท่ีตอ้งการ ฉาบดว้ยเกรียงฉาบตามกรรมวิธีทั่วไป 

3.03.03  ปนูท่ีผสมกนัเกิน 3 ชั่วโมงควรทิง้ และ ไม่ควรนาํมาผสมใหมเ่พ่ือนาํกลบัมาใชใ้หม่อีก 

3.03.04 การฉาบพืน้ท่ี ท่ีมีความหนาเกินกว่า 3 ซม.ขึน้ไป อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของปนูฉาบกบัผนงั 

 

3.04  วิธีการกอ่อฐิคอนกรีต 

3.04.01 ทาํความสะอาดบรเิวณท่ีจะทาํการก่อผนงัอิฐคอนกรีต แลว้กาํหนดระยะตเีสน้แนวก่อใหถ้กูตอ้ง และ

ขึงแนวเสน้เอ็น เพ่ือชว่ยใหก้ารกอ่อิฐง่ายขึน้ 

3.04.02  ปรบัระดบัดว้ยปนูทรายใหไ้ดแ้นวระนาบเดยีวกนั สงู 1 -5 ซม.เป็นฐานของอิฐคอนกรีต แลว้เริ่มกอ่

อิฐกอ้นแรกโดยควํ่าดา้นหนา้ลงหงายส่วนท่ีเป็นรอ่งในอิฐขึน้ ใชค้อ้นยาง และระดบันํา้ช่วยจดัใหไ้ด้

แนวและระดบัท่ีถกูตอ้ง 

3.04.03  เริ่มก่ออิฐกอ้นท่ี 2 โดยป้ายปนูกอ่ตลอดแนวดา้นล่างของอิฐ และบรเิวณดา้นขา้งของกอ้นแรก แลว้

วางอิฐกอ้นท่ี 2 ลงไปใหช้ิดกบักอ้นแรก แลว้ใชค้อ้นยางเคาะใหช้ดิกนั ตรวจดว้ยระดบันํา้ทกุครัง้ ทาํ

เช่นนีก้บักอ้นท่ี 3,4 ไปจนก่อจบชัน้นี ้
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3.04.04  การก่ออิฐชัน้ท่ี 2 ใหก้่อดว้ยวิธีสลบัแนวระหว่างแถวชัน้ล่าง ก่อใหไ้ดแ้นวทัง้แนวตัง้และแนวนอน 

โดยป้ายปนูก่อ ท่ีดา้นขา้งของกอ้นแถวนัน้กบัดา้นบนของกอ้นแถวล่างดว้ยเกรียงก่อ โดยปนูก่อจะ

ไม่หกลน้ออกดา้นขา้ง และจะตอ้งป้ายปนูก่อใหต้อ่เน่ืองตลอดแนวไม่มีช่องวา่ง โดยไม่ตอ้งตอกแผ่น

เหล็กใดๆ เพ่ือยึดกอ้นอิฐอีก 

3.04.05  ปลายกอ้นท่ีก่อชนเสาโครงสรา้งหรือเสาเอ็นจะตอ้งยึดดว้ย เหล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม.ความ

ยาวไม่นอ้ยกว่า 25 ซม. โดยฝ่ังลกึลงใน เสาโครงสรา้งไม่นอ้ยกว่า 5 ซม. ทกุระยะความสงูของอิฐ 

60 ซม. 

3.04.06 เมื่อจาํเป็นตอ้งตดักอ้นอิฐ ใหว้ดัระยะใหพ้อดแีลว้ใช ้เคร่ืองตดับล็อกคอนกรีต  หรือ เคร่ืองตดัไฟฟ้า 

3.04.07  การก่อผนงัท่ีชนกบัทอ้งพืน้โครงสรา้งอาคารซึง่อาจมีการแอ่นตวัมากเป็นพิเศษ เช่น พืน้ระบบ Post 

Tension หรือ โครงสรา้งเหล็ก จะตอ้งเวน้ช่องว่างดา้นบนไวป้ระมาณ 4-5 ซม. แลว้เสรมิวสัดท่ีุมี

ความยืดหยุน่ตวัได ้เช่น โฟม 

3.04.08  การวางฝังท่องานระบบในผนงั สามารถใชเ้คร่ืองตดัไฟฟ้าตดัเป็นรอ่งแนวลกึ 2 แนวแลว้สกดัออก 

ทั่งนีไ้ม่ควรลกึเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนงั จากนัน้อดุดว้ยปนูทรายใหเ้ต็ม แลว้ปิดทบัดว้ย

ลวดตาข่ายกวา้งจากแนวสกดัดา้นละ 10 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบปนูปิดทบั 

3.04.09 หากพืน้ท่ีของผนงัมีขนาดใหญ่เกนิมาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ คือ ขนาด 3.00 ม.x 3.00 ม.และ พืน้ท่ีท่ี

เป็นช่องเปิด เช่น ประต ู หนา้ตา่ง เป็นตน้ จะตอ้งมีเสาเอ็น ค.ส.ล ขนาดประมาณ 10 ซม. โดยใช้

เหล็กเสรมิ 2 เสน้ ขนาด เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 9 มม.และมีเหล็กปลอก ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 6 มม. 

ทกุระยะ 20 ซม. ปลายของเหล็กจะตอ้งฝ่ังลกึในพืน้ หรือ คานท่ีเป็นโครงสรา้งหลกั และยึดดว้ย 

Epoxy 

 

 

3.05 การฉาบปูน 

3.05.01 การเตรียมพืน้ผิว 

                3.05.01.01     ใชแ้ปรงตีนํา้หรือไมก้วาดปาดเศษผงท่ีตดิอยู่บนผนงัออกใหห้มด 

                3.05.01.02    หากมีรอยแตกบ่ินของผนงัใหอ้ดุซ่อมกอ่นดว้ยปนูก่อทั่วไป  อดุจดุท่ีตอ้งซ่อม ทิง้ไวใ้ห ้    

แหง้ก่อนฉาบอยา่งนอ้ย 1 วนั 

                3.05.01.03     ราดนํา้ท่ีผนงัก่อนฉาบ เช่นเดียวกบัผนงัก่อทั่วไป 

                3.05.01.04     รอใหผิ้วผนงัดดูซบันํา้จนแหง้เล็กนอ้ย จงึเริ่มลงมือฉาบ 

 

3.05.02 วิธีฉาบปนู 

                3.05.01.01     ความหนาปนูฉาบท่ีแนะนาํ 1 -1.5 ซม. 

                3.05.01.02    ผสมกนัจนเป็นเนือ้เดียวกนัจนไดค้วามขน้เหลวตามท่ีตอ้งการฉาบดว้ยเกรียงฉาบตาม

กรรมวิธีทั่วไป 

                3.05.01.03     ควรใชใ้หห้มดภายใน 2 ชั่วโมง หลงัผสมนํา้แลว้ 

                3.05.01.04     หลงัฉาบแลว้ควรรดนํา้บ่มผนงัประมาณ 2-3 วนั 
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                3.05.01.05    การฉาบปนูหนากวา่ 2 ซม.ตอ้งแบ่งฉาบเป็นชัน้ๆละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตา

ข่ายระหวา่งชัน้ปนู เพ่ือป้องกนัการแตกรา้ว กรณีหนากวา่ 4 ซม.ขึน้ไป 

 

 

3.06 การก่อผนังบริเวณผนังหอ้งนํ้า 

3.06.01 บรเิวณรอยต่อของผนงัก่อกบัพืน้ คสล ของหอ้งนํา้ หรือพืน้ท่ีท่ีมคีวามเปียกชืน้ ตอ้งทาํการยกขอบ 

คสล ของพืน้ขึน้ประมาณ  10 ซม. เพ่ือป้องกนัความชืน้ก่อนทาํการกอ่ผนงั 

  

3.07 การทาํเสาเอน็และคานเอน็ คสล. 

3.07.01 เสาเอ็นท่ีมมุผนงัก่อทกุมมุ หรือท่ีผนงัก่อหยดุลอย ๆ โดยไม่ติดเสา คสล. หรือตรงท่ีผนงัก่อติดกบัวง

กบประต-ูหนา้ต่าง จะตอ้งมเีสาเอ็น ขนาดของเสาเอ็น จะตอ้งไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร และมีความ

กวา้งเท่ากบัผนงัก่อ เสาเอ็นจะตอ้งเสรมิดว้ยเหล็ก 2 - ∅ 6 มิลลิเมตร และมเีหล็กปลอก ∅ เมตร @ 

20 เซนตเิมตร เหล็กเสรมิเสาเอ็น จะตอ้งฝังลกึลงในพืน้และคานดา้นบน โดยโผล่เหล็กเตรียมไวผ้นงั

ก่อท่ีกวา้งเกินกว่า 3 เมตร จะตอ้งมเีสาเอ็นแบ่งครึง่ชว่งสงูตลอดความสงูของผนงัคอนกรีตท่ีใชเ้ท

เสาเอ็นจะตอ้งใชส่้วนผสม 1:2:4 โดยปรมิาตร ส่วนหินใหใ้ชหิ้นเล็ก 

3.07.02 คานทบัหลงั ผนงัก่อท่ีก่อสงูไมถ่งึทอ้งดาน หรือพืน้ คสล. หรือผนงัท่ีกอ่ชนใตว้งกบหนา้ต่างหรือ

เหนือวงกบประต-ูหนา้ตา่งท่ีกอ่ผนงัทบัดา้นบน จะตอ้งมีคานทบัหลงัและขนาดจะตอ้งไม่เล็กกวา่

เอ็นตามท่ีระบมุาแลว้ และผนงักอ่ท่ีสงูเกินกว่า 3 เมตร จะตอ้งมคีานทบัหลงั ระยะระหวา่งทบัหลงั

จะตอ้งไมเ่กิน 3 เมตร เหล็กเสรมิคานทบัหลงัจะตอ้งต่อกบัเหล็กท่ีเสียบไวใ้นเสาหรือเสาเอ็น คสล. 

 

3.08 การตรวจสอบ 

   ในระหวา่งการกอ่ใหใ้ชก้ารทิง้ดิง่ และเชือกดงึจบัระดบัตลอดเวลา เพ่ือใหผ้นงัท่ีก่อไดแ้นว ไดด้ิง่ ไดร้ะดบั 

 

 3.09 การทาํความสะอาด 

 เศษปนู  เศษบล็อก   ทกุแห่งจะตอ้งเก็บและทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย   ก่อนท่ีปนูก่อจะแหง้กรงัจนทาํความ

สะอาดยาก   ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาผนงัก่อคอนกรีตมวลเบาใหส้ะอาด ปราศจากรอยขดีเขยีนหรือสกปรก ตลอด

ระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

 

3.10 การเก็บรักษา 

วสัดกุ่อทกุชนิดจะตอ้งจดัวางเรียงใหเ้ป็นระเบียบเรียบรอ้ย และมั่นคง การเก็บเรียงซอ้นกนัควรสงูไม่เกิน 2 เมตร 

บรเิวณท่ีเก็บจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรก หรือนํา้ท่ีจะก่อใหเ้กดิตะไครน่ํา้หรือราได ้ ทัง้นี ้ วสัดกุ่อท่ีมีส่ิงสกปรกจบัแน่น 

หรืออินทรียว์ตัถ ุเช่น ราหรือตะไครน่ํา้จบั จะนาํไปใชก้่อไม่ได ้

 

 

จบหมวด 04 21 13 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 05 50 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานโลหะ 

 Metal Fabrications 

 มี.ค. 2564 

  

05 50 00-1 

 

หมวด   05 50 00   งานโลหะ 

Metal Fabrications 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุคุณภาพ ใน

การก่อสรา้งงานโลหะ ตามท่ีระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้หล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของปรมิาณเหล็กท่ีตอ้งใชท้ัง้หมด 

1.03 งานโลหะท่ีระบุในแบบสถาปัตยกรรม, งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน จะต้องมีคุณสมบัติ

สอดคลอ้งตามหมวดนี ้

1.04 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดทาํแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทาํงานให้ผู้ควบคุมงาน

พิจารณาอนมุตัิก่อนการดาํเนินการ 

1.05 การกอง หรือเก็บวสัดจุะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั และเอาใจใส่ต่อการป้องกนัสนิมท่ีจะเกิดขึน้ 

1.06 อ่ืนๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 วัสดุท่ีเป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีต ําหนิ ไม่มีสนิมขุม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น 

ความเครียด และพิกดัต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 

2.02 วสัดุชุบโครเมียม จะตอ้งไดม้าตรฐานว่าดว้ยการชุบโครเมียม จะตอ้งมีความหนาพอเพียง และจะตอ้งขดัแต่ง

วสัดนุัน้ใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการชบุ 

2.03 เหล็กหล่อทกุชนิด ชิน้งานจะตอ้งเรียบรอ้ย มีขนาด และรูปรา่งตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง หรือบ่ิน 

2.04 เหล็กไรส้นิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) ให้ใช้เหล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 

Grade 304 รวมถึงลวดเชื่อม ใหใ้ชเ้กรดเดียวกนั 

2.05 เหล็กกลมกลวง, เหล็กส่ีเหล่ียมจตัรุสั, เหล่ียมผืนผา้กลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533  หรือเทียบเท่า 

2.06 เหล็กฉาก, เหล็กรางนํา้, เหล็กรูปตวัไอ, เหล็กรูปตวั H  ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือเทียบเท่า 

2.07 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตรอ้น ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 

2.08 ลวดตาข่าย หากไม่ระบุขนาดในแบบ ใหใ้ช ้ลวดตาข่ายถักสาํเร็จรูปชุบสังกะสีตาส่ีเหล่ียมจัตุรสั 38x38 มม. 

ขนาดลวด 3.2 มม.  

2.09  ตะแกรงเหล็กรางระบายนํา้ หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชต้ะแกรงสาํเร็จรูปชุบสงักะสี[ขนาดตามระบุในแบบงาน

สขุาภิบาล หรือตามวตัถปุระสงคข์องวิศวกรผูอ้อกแบบ 

2.10 สีรองพืน้เหล็ก ใหใ้ชต้ามท่ีระบใุน “หมวด 09 91 00 งานทาสี” 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การประกอบ และตดิตั้ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทัง้หมด จะตอ้งมีขนาด และรูปรา่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง การตดัต่อ การเชื่อม   จะ

ตอ้งเรียบรอ้ย ไดฉ้าก ไดแ้นว และไดร้ะดบั รอยต่อต่างๆ จะตอ้งเรียบรอ้ย และสนิท   การยึดดว้ยนอตสกรูทกุ
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แห่งตอ้งใส่แหวนรองรบั และขนัสกรูจนแน่น โดยใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามตวัอย่างท่ีไดร้บัการอนมุตั ิและถือปฏิบตัิ

ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้น Shop Drawing ท่ีไดร้บัการพิจารณาอนมุตัจิากผูค้วบคมุงานแลว้ 

 3.02 การตกแต่ง 

วสัดท่ีุเป็นเหล็กทัง้หมด จะตอ้งลา้งออกใหส้ะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมตา่งๆ จะตอ้งขดั ตกแตง่

ใหเ้รียบรอ้ย และทาสีกนัสนิมก่อน จึงทาสีทบัหนา้ตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้น “หมวด 09 91 00 งานทาสี” 

 

จบหมวด 05 50 00 
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หมวด   06 40 00   งานไม้สาํหรับงานสถาปัตยกรรม 

Architectural Woodwork 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี ้รวมถึงงานไมโ้ครงสรา้ง และงานไมป้ระกอบตกแต่งตา่ง ๆ งานช่างไม ้งานโลหะประกอบต่าง ๆ 

งานตดิตัง้ประต-ูหนา้ตา่ง เครา่ ผนงั เพดาน คิว้ไม ้ และบวัต่าง ๆ ดงัท่ีปรากฏในแบบก่อสรา้ง และแบบขยาย

รายละเอียดท่ีอาจมีเพ่ิมเติมจากผูอ้อกแบบ 

 

1.02 ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.02.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท่ี์มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ

คณุภาพในการก่อสรา้งงานไมท้ัง้หมดท่ีระบใุนแบบ และรายการประกอบ 

1.02.02 งานไม ้ใหร้วมถงึการเตรียมไม ้และเก็บรกัษาไม ้ใหม้ีคณุภาพดี กอ่นนาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง 

1.02.03 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างไมต้ามระบใุนแบบไม่นอ้ยกว่า 2 ชิน้ พรอ้มรายละเอียดชนิดของไม ้

ขัน้ตอนการทาํสี และอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งตา่งๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.02.04 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แบบขยายการติดตัง้งานไมต้่างๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา

อนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

1.02.05 ผูค้วบคมุงานอาจจดัส่งตวัอย่างไมท่ี้ส่งเขา้หน่วยงานก่อสรา้งแลว้ ไปทดสอบยงักรมป่าไม ้เพ่ือเป็น

การตรวจสอบชนิดของไม ้โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

1.02.06 หากมิได้ระบุในแบบและหรือบทกําหนดนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับงานไม้ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสาํหรบัอาคารไมข้องวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 ไม้เนือ้แข็ง 

2.01.01 คณุสมบตัิไม ้ ตอ้งเป็นไมเ้นือ้แขง็ท่ีมีคณุภาพด ี เป็นไมท่ี้ไมม่ีตาํหนิ ไม่มีตาไม ้ หรือกระพี ้ ไม่มีโพรง

รอยแตกรา้ว ไม่บิดงอและขอ้บกพรอ่งอ่ืน ๆ ตอ้งเป็นไมท่ี้ผ่านการอบและผ่ึงแหง้ดีแลว้ ไมท่ี้มี

ความชืน้เกิน 18% หา้มนาํมาใชใ้นงานถาวร หากมีการยืดหดตวัภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขและ

รบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกดิขึน้ทัง้หมด 

2.01.02 ไมท้กุชิน้ท่ีมองเห็นไดด้ว้ยตา จะตอ้งไสและตกแตง่ใหเ้รียบรอ้ย นอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืน ทัง้นีผู้ ้

รบัจา้งจะตอ้งแสดงตวัอย่างท่ีทายอ้มสีเสีย้น หรือทาแลคเกอร ์ต่อผูอ้อกแบบก่อนทาํงาน 

2.01.03 ในแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบ หากมิไดร้ะบชุนิดของไมไ้วเ้ป็นพิเศษ หรือบอกแต่เพียงว่า

เป็นไมเ้นือ้แขง็ อนญุาตใหใ้ชไ้มด้งันี ้ (ยกเวน้ไมส้าํหรบัใชท้าํวงกบ ถา้ไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบกอ่สรา้ง

หรือรายการประกอบแบบ ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง) 

(1)  มะค่าโมง่ 

(2)   ไมแ้ดง 

(3)  ไมป้ระดู่ 
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(4)  ไมเ้ต็ง 

(5)  ไมร้งั 

(6)  ไมเ้คี่ยม 

(7)  ไมย้มหิน 

(8)  ตะครวัไข ่

(9)  ตะกรอ้หนาม 

(10) กนัเกรา 

(11) ตะปนูคาํ 

(12) มะเกลือเลือด 

(13)  เลียงมนั 

(14) เสลา 

(15) หลมุพอ 

(16) สกัขีค้วาย 

(17) ไมแ้อ็ก 

2.01.04 ไมท่ี้นาํมาใชท้าํวงกบ กรอบบานประต-ูหนา้ต่าง หรือไมป้ระดบัตกแตง่ จะตอ้งไสใหเ้รียบรอ้ยทกุ

ดา้นและขดัดว้ยกระดาษทราย 

2.01.05 ขนาดของไมท่ี้ใชส้าํหรบัก่อสรา้งทัง้หมด (ยกเวน้ไมส้กัเมื่อไดต้กแต่งเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งมี

ขนาดเต็มตามท่ีระบใุนแบบ) ยอมใหเ้สียเนือ้ไมเ้ป็นคลองเล่ือย และเมื่อไสตกแตง่เรียบรอ้ย พรอ้มท่ี

จะประกอบเขา้เป็นส่วนของอาคารแลว้ อนญุาตใหข้นาดไมล้ดลงได ้ ไม่เกินจากขนาดท่ีจะไดร้ะบุ

ต่อไปนี ้ การหดตวัของไม ้ จะตอ้งไม่ทาํใหก้ารรบัแรงและรูปโฉมเปล่ียนแปลง และไม่เป็นผลเสียตอ่

วสัดท่ีุอยู่ตดิกนั 

 

 ไมข้นาด 1/2” ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  3/8” 

 ไมข้นาด 1”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  7/8” 

 ไมข้นาด 1 1/2” ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  1 3/8” 

 ไมข้นาด 2”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  1 7/8” 

 ไมข้นาด 3”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  2 3/4” 

 ไมข้นาด 4”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  3 5/8” 

 ไมข้นาด 5”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  4 5/8” 

 ไมข้นาด 6”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  5 5/8” 

 ไมข้นาด 8”  ไสตกแตง่แลว้เหลือไม่เล็กกวา่  7 1/2” 

 ไมข้นาด 10”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  9 1/2” 

 ไมข้นาด 12”  ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกวา่  11 1/2” 
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2.01.06 การเก็บไม ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งโรงเก็บไม ้ หรือจดัหาท่ีเก็บ ซึง่สามารถป้องกนัแดด นํา้ นํา้ฝน 

ความชืน้ และปลวกไดเ้ป็นอย่างดี ควรอยู่ในท่ีโปรง่ ลมพดัผ่านได ้และสามารถนาํไมเ้ขา้เกบ็ไดท้นัท่ี

ท่ีนาํมาถึงบรเิวณก่อสรา้ง 

2.01.07 การเตรียมงานไม ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํบงัลิน้รอ่งต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นสาํหรบัเขา้ไมไ้วใ้หเ้รียบรอ้ย ตลอดจน

เตรียมเหล็กประกบั สกรู ตะป ู และอ่ืน ๆ เพ่ือใหใ้ชใ้นการประกอบ และอปุกรณต์่างๆ เหล่านี ้ หาก

ติดตัง้แลว้สามารถเห็นดว้ยตา จะตอ้งจดัจงัหวะใหแ้ลดเูรียบรอ้ย ทัง้นี ้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

ผูค้วบคมุงานก่อนติดตัง้ 

2.01.08 ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ชไ้มอ้ดันํา้ยาจากโรงงาน การป้องกนัและรกัษาเนือ้ไม ้ ไมโ้ครงครา่ว ผนงั และฝา้

เพดานท่ีกาํหนดใหใ้ชเ้ป็นไมเ้นือ้อ่อนนัน้ ไมจ้ะตอ้งไดร้บัการป้องกนั และรกัษาเนือ้ไมจ้ากปลวกและ

มอด แมลง   ต่าง ๆ ตามกรรมวิธีท่ีผูค้วบคมุงานเห็นชอบ 

2.01.09 ไมส้าํหรบัทาํครา่วผนงัหรือเครา่ฝา้เพดาน จะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานทัง้หมด หา้มใชเ้ศษไมท่ี้ใช้

ประกอบแบบเทหล่อคอนกรีตมาใชท้าํเครา่ผนงั หรือเครา่ฝา้เพดานเป็นอนัขาด 

2.01.10 หากไม่ไดร้ะบใุนแบบเป็นอยา่งอ่ืน ไมท่ี้นาํมาใชต้อ้งทานํา้ยาป้องกนัปลวก 

 

 2.02 ไม้เนือ้อ่อน 

ใหใ้ชส้าํหรบัโครงคร่าวผนงั หรือฝ้าเพดาน โดยใชไ้มย้างท่ีผ่านการอดันํา้ยาจากโรงงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า

โรงงานอดันํา้ยาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

2.02.01 การอดันํา้ยาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ก่อนอดันํา้ยาจะตอ้งอบไมใ้หแ้หง้เหลือปรมิาณไอนํา้

ในเนือ้ไมป้ระมาณ 30% แลว้จึงทาํการอดันํา้ยา โดยใชน้ํา้ยาแหง้ครึง่ปอนดต์่อไม ้1 ลกูบาศกฟ์ตุ 

2.02.02 ไมโ้ครงเครา่ผนงั และฝา้เพดานจะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานเท่านัน้ 

 

 2.03 ไม้อัด 

ไมอ้ดัชนิดตา่ง ๆ ถา้มิไดร้ะบไุวใ้นแบบกอ่สรา้งหรือท่ีอ่ืนใด จะตอ้งใชไ้มอ้ดัท่ีผลิตไดต้ามมาตรฐาน มอก. 178-

2549 รวมทัง้จะตอ้งไดค้วามหนา และชนิดของเนือ้ไมด้า้นนอก ตามท่ีระบไุว ้

กรณีท่ีมีงานท่ีตอ้งใชไ้มอ้ดัอยูภ่ายนอกหรือกึ่งภายนอกอาคาร ใหผู้ร้บัเหมาใชไ้มอ้ดัสาํหรบัภายนอกท่ีมี

คณุสมบตัิทนความชืน้  

 

2.04 งานโลหะประกอบไม้ 

2.04.01 การยึดเคร่ืองทองเหลือง ตะปคูวง ตะปเูกลียว สลกั น๊อต และเคร่ืองยึดต่าง ๆ ท่ีมิไดร้ะบใุนแบบ

ก่อสรา้งหรือรายการประกอบแบบแต่เพ่ือความมั่นคงแขง็แรง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา และติดตัง้

เพ่ือใหแ้ขง็แรงเรียบรอ้ย 

2.04.02 การยึดดว้ยตะปหูรือตะปคูวง ความยาวของตะปท่ีูใชต้อ้งไม่นอ้ยกว่าสองเท่าของความหนาของไมท่ี้

ยึดแตต่อ้งไม่นอ้ยกวา่ครึง่นิว้ 

2.04.03 ตะปคูวงทกุตวัท่ีมองเห็นดว้ยตา จะตอ้งทาํดว้ยวสัดชุนิดเดยีวกนั และสีเดียวกนักบัวสัดหุรืออปุกรณ์

ท่ีใชห้รือทาํดว้ย STAINLESS STEEL สาํหรบัส่วนท่ีมองไมเ่ห็นดว้ยตา อนญุาตใหใ้ชต้ะปคูวงชนิดท่ี

ชบุ CAD-PLATED ได ้
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2.04.04 การเจาะรูสาํหรบัตะปคูวงสลกัเกลียว หรือตอกตะปเูพ่ือมใิหไ้มแ้ตก ขนาดรูท่ีเจาะตอ้งเล็กกว่าขนาด

ตะปท่ีูใช ้

2.04.05 การยึดดว้ยตวัน๊อต ใหเ้จาะรูโตกว่าขนาดน๊อตไมเ่กิน 10% น๊อตทกุตวัจะตอ้งมีแหวนมาตรฐานหรือ

แหวนสลกั (SPLIT RING) รองใตแ้ป้น เกลียวทกุตวั และน๊อตท่ีใชใ้นส่วนภายนอกอาคารทัง้หมด

รวมทัง้ภายในท่ีสามารถเห็น จะตอ้งใชน๊้อตท่ีเป็น STAINLESS STEEL 

2.04.06 โลหะอ่ืน ๆ ท่ีใชป้ระกอบในการก่อสรา้งสาํหรบังานไม ้ เช่น ตะป ู ตะปคูวง น๊อต เหล็กฉาก ฯลฯ 

จะตอ้งเป็นของใหม่ทัง้หมด และมีคณุภาพไดม้าตรฐาน 

 

2.05 บริษัทผู้ผลิตหรือจัดจาํหน่าย 

2.05.01 ไมต้กแตง่ทางสถาปัตยกรรม เช่น พืน้ไม ้ผนงัไม ้วงกบไม ้บานประตหูนา้ตา่งไม ้ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์าก

ผูผ้ลิตหรือจดัจาํหน่าย ดงันี ้

ก.  บจก. จมัปากา้         หรือ 

ข.  บจก. อตุสาหกรรมดีสวสัดิ ์     หรือ 

ค.  บจก.  สามธันวา 

 

2.05.02 แผ่นเยื่อไมฝ้านบาง (Wood Veneer) ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิต ดงันี ้

ก.  บจก. แปซิฟิคคา้ไม ้       หรือ 

ข.  บจก. สยามวูด้แลนด ์      หรือเทียบเท่า 

   

   2.05.03 แผ่นลามิเนต (Laminate) ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิต ดงันี ้

 ก.  Formica          หรือ 

ข.  Wilsonart          หรือ 

ค.  Lamitak          หรือเทียบเท่า 

 การปิดผิวแผ่นลามิเนตกบัวสัดรุอง และการปิดขอบ (Edging) ใหใ้ชก้ารปิดผิวและปิดขอบดว้ย

 เคร่ืองจกัรในโรงงานเป็นหลกั หลีกเล่ียงการปิดผิวหรือขอบท่ีหนา้งาน 

 

 

 

3. การปฎิบัติงาน 

3.01 งานฝีมือ 

3.01.01 การก่อสรา้งงานไม้ทั้งหมดท่ีจะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะตอ้งใช้ช่างฝีมือท่ีดี มีความ

ชาํนาญ และมปีระสบการณใ์นงานไมโ้ดยเฉพาะ 

3.01.02 กรอบไม ้แนวตะป ูพุก หรืออ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งมี และจาํเป็นตอ้งทาํสาํหรบัการยึด การประกอบ หรือการ

ติดตัง้งานไม ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานของช่างฝีมือท่ีดี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ควบคมุงาน 
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3.02  การประกอบ และการติดตั้ง 

3.02.01 การบากไม้ การประกอบเข้าไม้ จะต้องขีดเสน้ และวัดมุมให้ถูกตอ้ง แลว้จึงเล่ือย เจาะ ไส เมื่อ

ประกอบเขา้ไมจ้ะตอ้งสนิทเต็มหนา้ท่ีประกบกนัอย่างแข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.02.02 การต่อไม ้โดยทั่วไปจะไม่ใหต้่อไมโ้ดยเด็ดขาด ยกเวน้มีความจาํเป็น และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผู้

ควบคมุงานเท่านัน้ 

3.02.03 การติดตัง้ไมก้บัโครงสรา้งของอาคาร จะตอ้งติดตัง้อย่างระมดัระวงั และใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม โดย

มิใหโ้ครงสรา้งนัน้ๆ ชาํรุดเสียหายได ้หากเกิดการชาํรุดเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข โดยค่าใชจ้่าย

ของผูร้บัจา้ง 

3.02.04 อุปกรณป์ระกอบงานไมร้วมทัง้การตอกตะป ูเดือย ตะปคูวง สลกัเกลียว เคร่ืองหนีบ วงแหวน Lag 

Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในแบบ และรายการ แต่

จาํเป็นตอ้งยึด หรือเสรมิเพ่ือทาํใหง้านไมแ้ข็งแรงอย่างถาวร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํทัง้สิน้ 

3.02.05 ตะป ูหรือตะปูเกลียวทุกตวัท่ีใชย้ึดไม ้จะตอ้งใชว้ิธีซ่อนหัวในเนือ้ไม ้และสาํหรบัส่วนท่ีอยู่ภายนอก

อาคาร จะตอ้งใชต้ะปู หรือตะปูเกลียวสเตนเลสเท่านั้น รวมถึงนอตท่ีมองเห็นทุกตัว หรือตามท่ีผู้

ควบคมุงานอนมุตั ิ

3.02.06 การติดตัง้วงกบโดยทั่วไปใหใ้ชว้ิธีติดตัง้พรอ้มเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั โดยวงกบดา้นท่ีติดกบัเสา

เอ็น และคานทบัหลงั ตอ้งเซาะร่องขนาดกวา้งประมาณ 20 มม. ลึก 10 มม. ตลอดความยาววงกบ 

ก่อนการติดตัง้จะตอ้งทาเชลแล็กขาวใหท้ั่วทัง้วง เพ่ือป้องกนันํา้ปนูซมึเขา้เนือ้ไม ้เมื่อติดตัง้วงกบแลว้ 

ตอ้งใชไ้มอ้ดัตีดว้ยตะปเูข็มหุม้รอบ เพ่ือกนัเหล่ียมวงกบเสียหาย จนกว่าจะติดตัง้บานประต-ูหนา้ต่าง 

3.02.07 การติดตัง้บวัเชิงผนงั และบวัฝ้าเพดานไม ้ใหใ้ชว้ิธียึดดว้ยตะปูเกลียวฝังพุก และซ่อนหวั มมุทุกมุม

จะตอ้งเขา้มมุ 45 องศา ไดอ้ย่างสนิทเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.02.08 การติดตัง้ลามิเนต (Laminate)ใหเ้ตรียมพืน้ผิววัสดุท่ีจะนาํไปแปะใหเ้รียบ และสะอาด โดยทาํการ

ทากาวเกรด A อย่างสมํ่าเสมอทั่วทัง้พืน้ผิว และทาํการอดัวสัดลุามิเนตใหแ้น่นหนา  

 

3.03  การตกแต่ง 
งานไมท่ี้ประกอบติดตัง้เสร็จแลว้ จะตอ้งแข็งแรง ส่วนท่ีมองเห็นจะตอ้งไดร้บัการอุด แต่ง และขดัดว้ยกระดาษ

ทรายใหเ้รียบรอ้ย และสวยงาม แลว้จึงทาํการทาสีตามระบุในแบบ หากไม่ระบุให้ทาํสีย้อมเนือ้ไมต้ามสีไม้

ธรรมชาติ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ  

 

จบหมวด 06 40 00 
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หมวด   07 13 00   วัสดุกันซึมชนิดแผ่น 

Sheet Waterproofing 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ  แรงงาน  อุปกรณท์ี่จาํเป็นในการก่อสรา้ง งานป้องกันความชืน้ของส่วนที่จะติดตัง้

ระบบกนัซมึ ตามที่ระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบคณุภาพ วัสดุของผู้

จาํหน่ายหรอืผูผ้ลิต  ที่ไดก้าํหนดไวพ้รอ้มหลกัฐานเพื่อขออนมุติั 

 

1.02 การเตรียมงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ  แรงงาน  อปุกรณท์ี่จาํเป็นในการก่อสรา้ง งานป้องกนัความชืน้ของสว่นที่จะติดตัง้

ระบบกนัซมึตามที่ระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบคณุภาพวสัดขุองผู้

จาํหน่ายหรอืผูผ้ลิต  ที่ไดก้าํหนดไว ้ พรอ้มหลกัฐานเพื่อขออนมุติั  

 

2. รายละเอียดวัสดุ 

2.01 วัสดุกันซึม ระบบกันซึมงานหลังคา 

วสัดกุนัซมึใหใ้ชว้สัดปุระเภทเทอรโ์มพลาสติกโพลีโอลีฟิน (Thermoplastic Polyolefin) ที่มีความ 

หนาแผ่นไม่นอ้ยกวา่ 1.14 มม. (US size) มีมาตรฐานการผลิตในอตุสาหกรรมกนัซมึ ASTM D6878 

ผ่านการทดสอบเรื่องรากไมไ้ม่ชอนไช (Anti Root) ตามมาตรฐาน FLL-German Landscape  

Associates EN โดยมีคณุสมบติัของวสัด ุดงันี ้

 

- คา่ Tensile Strength                  ไม่นอ้ยกวา่ 800 N/50 mm  

- คา่ Elongation                         ไม่นอ้ยกวา่ 20%  

- คา่ Joint Shear Resistance            ไม่นอ้ยกวา่ 800 N/50 mm 

- คา่ UV exposure                         PASS 

- คา่ Resistance to root penetration      PASS 

- คา่ Resistance to fire                            Class E    

 

โดยใชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. Aquashield Ultraply TPO                ของ บรษัิท  ซิลเล่ียน อินโนเวชั่น จาํกดั หรอื 

ข. TPO sheet membrane    ของ บรษัิท  Sika Thailand              หรอื 

ค. Thermal sheet membrane   ของ บรษัิท ไอวา่ ออล จาํกดั  หรอืเทียบเท่า 
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2.02 วัสดุกันความร้อนงานหลังคา        

วสัดกุนัความรอ้นใหใ้ชว้สัดปุระเภท Polyiso foam (PIR Foam) ที่มีความหนาไม่นอ้ยกวา่ 2 นิว้ 

หรอื 50.8 มิลลิเมตร ที่เหมาะกบัการใชง้านภายนอกอาคารในการกนัความรอ้นได ้ มีมาตรฐาน

ความปลอดภยั CE marked according to EN 13165 , ASTM C-1289 และมีมาตรฐาน UL 

Classified รองรบั โดยมีคณุสมบติัของวสัด ุดงันี ้

 

- คา่ R-Value  2.05  m2.K/W 

- Density    ไม่นอ้ยกวา่ 32 kg/m3 

- Compressive strength  >138 kPa 

 

โดยใชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. Z’ PIR foam                                     ของ บรษัิท  Zillion Innovation จาํกดั หรอื 

ข. PIR foam                 ของ บรษัิท  Sika Thailand             หรอื 

ค.  PIR foam              ของ บรษัิท ไอวา่ ออล จาํกดั หรอืเทียบเท่า 

 

2.03 ระบบกันซึมใต้ดนิ (พืน้-ผนังภายนอก รวมถงึถังเก็บนํา้ ค.ส.ล. ใต้ดนิ) 

2.03.01  แผ่นวสัดกุนัซมึตอ้งประกอบดว้ย ชัน้บิทเูมนและแผ่นฟิลม์ โพลีเอธิลีน ชนิดความ

หนาแน่นสงูอย่างนอ้ย 2 ชัน้ ความหนาไม่ตํ่ากวา่ 1.5 มม. ชนิดมีกาวในตวั (SELF-

ADHESIVE) ผลิตจากโมดิฟาย บิทเูมน (Self Adhesive Bitumen Membrane) มีการ

เสรมิแผ่นฟิลม์ที่ตวัวสัดทุาํใหส้ามารถยดึเกาะไดดี้กบัทกุพืน้ผิวสมัผสั วสัดมีุความ

ยืดหยุ่นสงู ติดตัง้ง่าย ติดทนนาน อีกทัง้ยงัทนต่อการฉีดขาด สามารถติดตัง้ไดท้ัง้บรเิวณ

พืน้ลีนและผนงัชัน้ใตดิ้น  เป็นตน้ 

 

2.03.02  วสัดตุอ้งผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล เช่น  EN / ASTM  ดงันี ้

1) TENSILE  AND  LENGTH  ASTM D412, EN 12311-1 

   - Longitudinal       4.35  N/mm2 

  - Transverse     4.50  N/mm2 

2) ELONGATION AT BREAK OF MEMBRANE ASTM D412      ≥ 600% 

3) RESISTANCE  TO  STABILITY     EN 12730        5 kg 

4) RESISTANCE TO IMPACT      EN 12691        400 mm 

5) PUNCTURE RESISTANCE      ASTM E154      ≥250N 

 

2.03.03 บรเิวณที่ใชใ้นการติดตัง้ 

งานฐานรากใตดิ้น บรเิวณลีนคอนกรตี , พืน้และผนงัภายนอกชัน้ใตดิ้น 
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2.03.04  ขนาดของแผ่น 

    ความหนา ไม่นอ้ยกวา่ 1.5  มิลลิเมตร 

        ความกวา้ง ไม่นอ้ยกวา่  1.0  เมตร 

        ความยาว   ไม่นอ้ยกวา่ 20.0  เมตร 

    ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ของ 

AQUASHIELD SA 1.5   ของ  ZILLION  INNOVATION CO.,LTD. หรอืเทียบเท่า 

 

 

3. วิธีการปฎิบัตงิาน 

 3.01 วัสดุกันซึม ระบบกันซึมงานหลังคา 

3.01.01 การเตรียมผิวพืน้        

สว่นที่ติดตัง้ระบบกนัซมึ  จะติดตัง้ตอ้งมีความแข็งแรง  ผิวที่จะทาํกนัซมึจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น

 ละออง คราบนํา้มนั หรอืคราบส่ิงสกปรก จะตอ้งใชแ้ปรงลวดขดัออกใหห้มดพืน้ผิวจะตอ้งเรยีบ 

เสมอไม่มีสว่นขรุขระ รูช่อง รอยตอ่ หรอืสว่นแหลมคมใดๆที่อาจจะทาํใหว้สัดกุนัซมึฉีกขาดได ้

 

3.02.02 การดาํเนินการ       

เตรยีมพืน้ผิวใหเ้รยีบพรอ้มทาํความสะอาดพืน้ผิว ใหป้ราศจากคราบนํา้มนั จารบี ฝุ่ น เศษขีป้นู และ

นํา้ปนู จากนัน้วางฉนวนกนัความรอ้น ชนิด PIR foam ความหนา 2 นิว้ จากนัน้ยดึฉนวนกนัความ

รอ้นเขา้กบัโครงสรา้ง ดว้ยแปน้ Plates OMG สีทอง และปดูว้ยแผ่นกนัซมึ TPO sheet membrane 

ที่มีความหนาแผ่นไม่นอ้ยกวา่ 1.14 ม.ม.และวางดว้ยเครื่อง Electromagnetic ติดตัง้โดยวิธี 

Induction System OMG แบบไม่มีการเจาะแผ่นกนัซมึ และใชเ้ครื่อง Automatic welding 

machine เช่ือมรอยตอ่ระหวา่งแผ่น โดยมีระยะทาบไม่นอ้ยกวา่ 9.5 ซม. ใหใ้ชล้มรอ้นประมาณ 450 

– 550 องศาเซลเซียส เพื่อประสานแผ่นกนัซมึ TPO sheet membrane ใหเ้ป็นเนือ้เดียวกนั โดย

ติดตัง้ขอบผนงัตามมาตรฐานสงู 15 ซม. 

 

หมายเหต ุ : ทัง้นีก้ารติดตัง้ระบบงานกนัซมึแบบแผ่นตอ้งขึน้อยู่กบัสภาพหนา้งานและเป็นไปตาม

คาํแนะนาํที่ไดม้าตรฐานของทีมช่างผูช้าํนาญการติดตัง้เท่านัน้ 

 

3.03.03 การรับประกัน        

ผูร้บัจา้งรบัประกนัคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ และการติดตัง้ในระยะ 12 ปี ภายใตโ้ครงสรา้งสมบรูณ์

ปกติ 

 

 3.02 ระบบกันซึมใต้ดนิ (พืน้-ผนังภายนอก รวมถงึถังเก็บนํา้ ค.ส.ล. ใต้ดนิ) 

   3.02.01 การเตรียมพืน้ผิว 

      1) ทาํความสะอาดพืน้ผิว ใหป้ราศจากคราบนํา้มนั จารบี ฝุ่ นและนํา้ปนู  
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 2) ทาํการฉาบอดุแตง่โพรงที่คอนกรตี และเจียรแตง่ผิวรอยตอ่จากไมแ้บบใหเ้รยีบหรอืหากมีเหล็ก

ใหท้าํการตดัออกก่อน 

 

3.02.02  เครื่องมือในการตดิตัง้ 

  1) ถงัเปลา่สาํหรบัใสน่ํา้ยารองพืน้ (Primer-S) 

  2) ลกูกลิง้และแปรง  ลกูกลิง้เหล็ก 

  3) อปุกรณท์าํความสะอาด ไมก้วาด โบลเวอร ์

  4) ตะปคูอนกรตี,ฆอ้น,ถงัแก๊ส + หวัเป่าแก๊ส 

  

3.02.03 การตดิตัง้ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือดีมีความชาํนาญในการติดตัง้ ทกุ ๆ สว่นที่ติดตัง้แลว้ตอ้งไดม้าตรฐาน

กรรมวิธีการติดตัง้จากบรษัิทผูผ้ลิต  ดว้ยความประณีตเรยีบรอ้ย และไดร้บัความเห็นชอบจาก

ผูอ้อกแบบ 

 

1) ระบบกันซึมใต้ดนิ ( พืน้ ) 

ใหติ้ดตัง้ระบบกนัซมึชนิดแผ่นบนลีนคอนกรตี (คอนกรตีหยาบ) ซึง่อยู่ใตพ้ืน้โครงสรา้งชัน้ใตดิ้น 

ก. ผิวบรเิวณพืน้ที่จะติดตัง้ จะตอ้งสะอาด ปราศจากส่ิงสกปรก คราบนํา้ปนู นํา้ยาบม่คอนกรีต 

หรอืนํา้มนั โดยสามารถฉีดลา้งดว้ย Water Jet ก่อน และพืน้ผิวของลีนคอนกรีตจะตอ้งเรยีบไม่เป็น

สนัคม หากมีตอ้งสกดัหรอืฉาบใหเ้รยีบ 

ข. ทารองพืน้ดว้ย BITUMINOUS PRIMER เป็นตาราง ขนาด 1x1 เมตร 

ค. ปแูผ่นกนัซมึลงบนพืน้ลีนคอนกรตี โดยตอ้งปใูหเ้รยีบแนบกบัพืน้โดยการเอาดา้นที่เป็นหนา้กาว

หงายขึน้ การปทูาบตอ่แผ่นดา้นขา้ง (OVERLAP) ไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร 

ง. ทาํการลอกแผ่นฟิลม์ออก จากนัน้ทาํการโรยทรายหยาบลงบนแผ่นกนัซมึใหท้ั่วบรเิวณ ก่อน

ทาํงานในขัน้ตอนตอ่ไป 

จ. การปแูผ่นควรปปูลอ่ยชายแผ่นกนัซมึออกมาเผ่ือเพื่อพนัขึน้ผนงั โดยระยะเผ่ือชายใหด้จูาก

ความหนาของพืน้จนถึงรอยตอ่โครงสรา้งและเผ่ืออีก 10 เซนติเมตร 

 

2) ระบบกันซึมใต้ดนิ ( ผนังภายนอก ) 

ใหติ้ดตัง้ระบบกนัซมึชนิดแผ่นใตพ้ืน้ชัน้ใตดิ้นผนงัภายนอกชัน้ใตดิ้นที่มีผิวสมัผสักบัดิน 

ก. ผิวผนงัดา้นนอกบรเิวณที่จะติดตัง้ จะตอ้งสะอาด ปราศจากส่ิงสกปรก คราบนํา้ปนู นํา้ยาบม่

คอนกรตี หรอืนํา้มนัทาแบบ บรเิวณรอยตอ่ของผนงัหรอืไมแ้บบจะตอ้งเรยีบไม่เป็นสนัหรอืเหล่ียมคม 

ควรสกดัหรอืฉาบแตง่ใหเ้รยีบ 

ข. อายขุองผนงัที่ติดตัง้ ควรมีอายอุย่างนอ้ย 7 วนั ดีที่สดุคือ 28 วนั 

ค. ทารองพืน้ดว้ย BITUMINOUS PRIMER ทั่วทัง้บรเิวณแลว้ปลอ่ยทิง้ไวใ้หแ้หง้ประมาณ 0.5 -1 

ชั่วโมง 
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ง. ปแูผ่นกนัซมึติดกบัผนงั โดยตอ้งปใูหเ้รยีบแนบกบัผนงัโดยการเอาดา้นที่เป็นหนา้กาวแปะติดเขา้

กบัผนงัรีดใหเ้รยีบ การปทูาบดา้นขา้ง (OVERLAP) ไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร 

จ. รูฟอรม์ไท จะตอ้งมีการตดัเหลก็และและมีการอดุดว้ยซีเมนต ์Waterplug 

ฉ. ผูร้บัเหมาจะตอ้งหาและติดตัง้วสัดปุอ้งกนัความเสียหายของแผ่นกนัซมึ จากของมีคม ที่จะเฉือน

แทงแผ่นทะลฉีุกขาด เช่น แผ่นโฟมความหนาอย่างนอ้ย 1” หรือแผ่นสมารท์บอรด์  ก่อนทาํการถม

ดินทราย เพื่อป้องกนัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได ้

3)  การตดิตัง้แผ่นกันซึม จะตอ้งมีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั ว่ามีคณุสมบติัใน

การปอ้งกนัการรั่วซมึและจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบก่อนสง่มอบงาน 

 

3.02.04   ข้อควรระวังในการทาํงานตดิตัง้ ( โปรดระบ ุ) 

  - ควรสวมใสอ่ปุกรณ ์ปอ้งกนัสว่นบคุคลอยู่เสมอ(PPE) 

  - ระวงัขัน้ตอนในการผกูเหลก็ อาจทาํใหแ้ผ่นกนัซมึฉีกขาด  

  - ระวงัแผ่นกนัซมึโดนของแหลมมีคมและสะเก็ดไฟจากการเช่ือม 

  - สว่นที่เป็นผนงัภายนอกก่อนทาํการถมดินควรหาไมอ้ดั, โฟม ก่ออิฐหรอืวสัดอุื่นที่เหมาะสม 

   ปิดบรเิวณแผ่นก่อนทาํการถมดินเพื่อปอ้งกนัแผ่นฉีกขาดและเกิดความเสียหาย 

 

3.02.05 ทาํความสะอาดหลังการตดิตัง้แล้วเสร็จ 

 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งที่เก่ียวขอ้งหลงัจากการติดตัง้แผ่นกนัซมึแลว้เสรจ็ และตอ้ง

ปอ้งกนัไม่ใหเ้สียหายก่อนส่งมอบงาน 

 

3.02.06 การรับประกันผลงาน 

   ผูร้บัจา้งรบัประกนัคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการติดตัง้ในระยะ 5  ปี   

 

 

จบหมวด 07 13 00 
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หมวด   07 26 00   วัสดุกันซึมระบบทั่วไป 

Waterproofing Systems 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุ  แรงงาน  อุปกรณท์ี่จาํเป็นในการก่อสรา้ง งานป้องกันความชืน้ของส่วนที่จะติดตัง้

ระบบกนัซึม ตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสรา้ง หากไม่ไดร้ะบุในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระบบกนั

ซมึในบรเิวณดงัตอ่ไปนี ้ 

1) พืน้หอ้งนํา้ / หอ้งอาบนํา้ 

2) พืน้หอ้ง JANITOR ROOM  

3) พืน้ดาดฟ้า หรอืชายคาที่มีโอกาสโดนนํา้ฝนทกุบรเิวณ 

4) ถงัเก็บนํา้ใตดิ้น 

5) รางระบายนํา้ฝน ค.ส.ล.  

6) หอ้งป๊ัมนํา้ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบคณุภาพ วสัดขุองผูจ้าํหน่ายหรือผูผ้ลิต  ที่ไดก้าํหนดไวพ้รอ้มหลกัฐาน

เพื่อขออนมุติั 

 

1.02 การเตรียมงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ  แรงงาน  อปุกรณท์ี่จาํเป็นในการก่อสรา้ง งานป้องกนัความชืน้ของสว่นที่จะติดตัง้

ระบบกนัซมึตามที่ระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบคณุภาพวสัดขุองผู้

จาํหน่ายหรอืผูผ้ลิต  ที่ไดก้าํหนดไว ้ พรอ้มหลกัฐานเพื่อขออนมุติั  

 

2. รายละเอียดวัสดุ 

2.01 หมวดงานป้องกันความชืน้และการกันซึม นํา้ยาผสมในคอนกรีต  Admixtures 

ใหใ้ชน้ํา้ยากนัซมึใชผ้สมในเนือ้คอนกรตีเพื่อเพิ่มความแน่นของเนือ้ คอนกรีต ลดรูพรุน ทาํใหน้ํา้ซมึผ่านเนือ้

คอนกรตีไปไดย้าก หรอืไม่มีโอกาสซมึผ่านไดเ้ลย นอกจากนีย้งัช่วยลดการแตกรา้วของเนือ้คอนกรตีลง เพิ่ม

กาํลงัความแข็งแกรง่ของคอนกรตีขึน้ ใชผ้ลิดภณัทข์อง 

1.  Admixproof     ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั หรอื 

2.   Plastocrete N    ของ  Sika (Thailand) Ltd. หรอื 

3.   CONPLAST WP    ของ  FOSROC (Thailand) Ltd. หรอืเทียบเท่า     

 

2.02 วัสดุกันซึม พืน้   ผนัง และเพดาน ด้านใน สาํหรับแทง็คน์ํา้ด ี(Water Tank)  

ใหใ้ชว้สัด ุและผลิตภณัท ์ประเภท Cement Base Waterproofing ของดงัตอ่ไปนี ้

1. Flexshield  2K   ของ  จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั หรอื 

2. SikaTop 107 Seal  ของ  Sika (Thailand) Ltd. หรอื 

3. BRUSHBOND  ของ  FOSROC (Thailand) Ltd., หรอืเทียบเท่า 
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2.03 วัสดุกันซึมสาํหรับ ผนังภายใน อาคารใต้ดนิ  ทีจ่อดรถ  พืน้ทีท่ั่วไป 

สาํหรบัพืน้ผิว ผนงัที่ตอ้งมีการทาสีทบัหนา้ หรอื มีวสัดปุทูบั เช่นกระเบือ้งติดผนงั หรอืวสัดปุผิูวอื่นๆ ใหใ้ชว้สัด ุ

และผลิตภณัท ์ของดงัตอ่ไปนี ้

1. Supershield    ของ  จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั หรอืเทียบเท่า 

2. SikaTop 107 Seal  ของ  Sika (Thailand) Ltd. หรอื 

3. BRUSHBOND   ของ  FOSROC (Thailand) Ltd., หรอื 

 

ระบบกันซึมสาํหรับ ถังเก็บนํา้หลังคา บ่อเก็บนํา้  สระว่ายนํา้บนหลังคา 

2.04 ระบบกันซึม สาํหรับสระว่ายนํา้ ภายในสระและ ภายนอกสระ  ซึง่มีวสัดผิุวปทูบัหนา้ใหใ้ชว้สัด ุ และผลิต

ภณัท ์ของดงัตอ่ไปนี ้  

1.  Flex Shield  2K    ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

2. SikaTop Seal 107   ของ  Sika (Thailand) Ltd.  หรอื 

3. BRUSHBOND FLXIII    ของ  FOSROC (Thailand) Ltd., หรอื  
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หมวด  07 45 00   แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์

Fiber Cement Board 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด  09 22 00  โครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น 

   หมวด 09 24 00 งานฉาบปนู 

   หมวด 09 50 00 งานฝา้เพดาน 

   หมวด 09 91 00 งานทาสี 

 

1.02 การเตรียมงาน 

1.02.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตต์ามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ 

และการรบัประกนัคณุภาพ 

1.02.2   ผูร้ับจ้างตอ้งทาํการรงัวัดสาํรวจพืน้ท่ีท่ีจะทาํการติดตั้ง เพ่ือติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในการ

จดัเตรียมรายละเอียดของวสัด ุ และอปุกรณอ่ื์นๆท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.02.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งส่งตวัอย่างผลิตภณัฑเ์สนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 วัสดุ 

   2.01.01 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์ผลิตจากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนตป์อรต์แลนด ์เสน้ใยเซลลโูลส และทรายซิ

      ลิกา้ ผลิตดว้ยกระบวน การอบไอนํา้แรงดนัสงู 

   2.01.02 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตจ์ะตอ้งปราศจากส่วนผสมของใยหิน 

 

 2.02 รูปร่าง 

   2.02.01 ขนาดแผ่น  1220 x 2440  มิลลิเมตร 

   2.02.02 ความหนา   ตามท่ีระบใุนแบบ 

 

 2.03 ลักษณะขอบและพืน้ผิว 

   2.03.01 ใหใ้ชรุ้น่พืน้ผิวเรียบ ไม่มีลวดลาย 

   2.03.02 สาํหรบังานท่ีตอ้งการแสดงแนวรอยต่อ และงานแผ่นรองวสัด ุใหใ้ชแ้บบขอบเรียบ 

   2.03.03 สาํหรบังานฉาบเรียบ ใหใ้ชแ้บบขอบลาด  

 

 2.04 ผลิตภัณฑ ์

   2.04.01 ผลิตภณัฑใ์หใ้ชข้อง  

A.  แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์สมารท์บอรด์ ตราชา้ง  ของ 

บรษิัท  กระเบือ้งกระดาษไทย จาํกดั 
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      โทร   0-2586-3838, 0-2586-4992  

      เว็บไซต ์ www.siamfibrecement.com 

          B.  แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์SOBEN BOARD   ของ 

  หจก.  ฌี เอ็นเตอรไ์พรส ์ 

       โทร   02-9646258-9, 029645182-3 

       เว็บไซต ์ www.cheeenterprise.co.th 

     C.  แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์เฌอรา่บอรด์    ของ 

  บรษิัท   มหพนัธไ์ฟเบอรซ์ีเมนต ์จาํกดั (มหาชน) 

       โทร 

       เว็บไซต ์ www.sherasolution.com 

D.  หรือเทียบเท่า 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การติดตั้ง 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

 3.02 การทาํความสะอาด 

 เมื่อทาํการติดตัง้แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตแ์ลว้เสร็จ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดส่ิงสกปรกท่ีเกิดขึน้จากการติดตัง้

ใหเ้รียบรอ้ย และตอ้งป้องกนัไม่ใหส้กปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

จบหมวด 07 45 00 
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หมวด   07 92 00   วัสดุยาแนว  

Joint Sealants 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในงานวสัดุยาแนวตามท่ีระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ และ

การรับประกันคุณภาพ วัสดุยาแนวมีความเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบท่ีกาํหนด รวมทั้ง

รอยต่อใดท่ีต้องยาแนวแต่มิได้กําหนดในแบบ รวมไปถึงการเตรียมพื้นผิว การทาสารรองพื้น 

(Primer) การติดตัง้วสัดหุนนุ และวสัดอ่ืุนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.01.2  ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี และวิธีติดตั้ง ให้ผู้

ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนดาํเนินการ 

1.01.3   ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) แสดงถึ งรายละเอียดการติดตั้ง 

(Installation) เพ่ือขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตัง้ 

 

1.02 การรับประกัน 

1.03.01 การรบัประกนัการติดตัง้   

    ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาหนงัสือการยินยอมการรบัประกนัการติดตัง้วสัดยุาแนว  ท่ีมีระยะเวลาการรับ

    ประกนัอย่างนอ้ย 10 ปี 

1.03.02 การรบัประกนัวสัด ุ

    ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาหนงัสือการยินยอมการรบัประกนัวสัดยุาแนว  โดยอา้งอิงจากผลิตภณัฑท่ี์ผูร้บัจา้ง

    สั่งซือ้จากผูผ้ลิต ท่ีมีระยะเวลาการรบัประกนัอยา่งนอ้ย 20 ปี 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 วสัดยุาแนวตอ้งเป็นวสัดยุาแนวชนิดท่ีเหมาะสมกบัวสัดท่ีุจะยาแนว และประเภทของงานโดยเฉพาะ 

2.02 วสัดยุาแนวตอ้งมีคา่สารอินทรียร์ะเหยงา่ย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ตํ่า  

2.03 สาํหรบัรอยต่อกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered 

2.03.01 วัสดุยาแนวสีใส (Clear, Translucent) ให้ใชซ้ิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone 

Sealant) คุณสมบตัิตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรบัการเคล่ือนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 

±25% ของขนาดรอยต่อตามวธีิการทดสอบ ASTM C719 หรือเทียบเท่า 

2.03.02 วสัดยุาแนวสีอ่ืน (ไม่ใช่สีใส) ใหใ้ชย้าแนวกนัการรั่วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) คณุสมบตัิ

ตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรบัการเคล่ือนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า ±50% ของขนาด

รอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 หรือเทียบเท่า 

 

2.04 สาํหรบัรอยต่อกระจก และกรอบบาน 
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2.04.01 วสัดุยาแนวสีใส (Translucent) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) 

คุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C920 สามารถรบัการเคล่ือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% 

ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 หรือเทียบเท่า 

2.04.02 วัสดุยาแนวสีอ่ืน (ไม่ใช่สีใส) ให้ใช้ซิลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) 

สามารถรบัการเคล่ือนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±50% ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ 

ASTM C719 หรือเทียบเท่า 

 

2.05 สาํหรบัรอยต่อรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints) 

2.05.01 กรณีไม่ทาสีทบั ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั่วซึม (Weatherseal Silicone Sealant) คุณสมบตัิตาม

มาตรฐาน ASTM C920 สามารถรบัการเคล่ือนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า ±50% ของขนาดรอยต่อ

ตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 หรือเทียบเท่า 

2.05.02 กรณี ทาสีทับ  ให้ใช้โพ ลียู รีเทนยาแนวกันการรั่ วซึม (Weatherseal Polyurethane Sealant)] 

คุณสมบตัิตามมาตรฐาน  ASTM C920  สามารถรบัการเคล่ือนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า  ±25%  

ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ  ASTM C719 หรือเทียบเท่า 

 

2.06 สําหรับรอยต่องานสุขภัณฑ์ และรอยต่อในบริเวณท่ีมีความชื ้นสูง ให้ใช้ซิ ลิโคนยาแนวกันการรั่วซึม 

(Weatherseal Silicone Sealant)] ผสมสารยบัยัง้การขึน้ราบนผิววสัดยุาแนว  หรือเทียบเท่า 

 

2.07 วสัดอ่ืุนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.07.01 สารละลายทาํความสะอาด (Cleaning Solvent) ใหเ้ป็นไปตามท่ีแนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดุยาแนว ทาํ

ความสะอาดตามท่ีแนะนาํโดยผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครดั สารละลายทาํความสะอาดท่ีใช้

จะตอ้งสามารถเขา้กนัไดก้บัวสัดยุาแนว และจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่พืน้ผิว

วสัด ุ

2.07.02 ผา้เช็ดทาํความสะอาด ตอ้งเป็นผา้ฝา้ยขาว 100% ท่ีไม่ทิง้เศษ หรือคราบบนผิววสัด ุ

2.07.03 สารรองพืน้ (Primer) ใหใ้ชส้ารรองพืน้ท่ีแนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ปฏิบตัิตามวิธีการทาท่ีแนะนาํ

โดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 

2.07.04 ยางขอบกระจก (Gasket) ท่ีอาจสมัผสัซิลิโคนยาแนวใหใ้ชย้างขอบกระจกท่ีผลิตจากยางซิลิโคน 

2.07.05 วสัดุหนุน (Backer Rod) ใช้วสัดุหนุนท่ีผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียูรีเทนเซลเปิด หรือ

วสัดอ่ืุนท่ีวสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้

2.07.06 เทปโฟม (Spacer) และยางหนุน (Setting Block) ใช้เทปโฟม และยางหนุนท่ีผลิตจากซิลิโคน 

อลัครนิ (Alcryn) โพลียรีูเทนโฟม และไวนิล ไม่ใชเ้ทปโฟม และยางหนุนท่ีผลิตจาก EPDM นีโอพรีน 

(Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวัสดุท่ีผลิตจากอินทรียส์ารอ่ืนๆ 

ทัง้นีเ้ทปโฟม และยางหนนุจะตอ้งจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่วสัดยุาแนว 

2.07.07 เทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ใชเ้ทปกนัการยึดติด 3 ดา้นท่ีผลิตจากโพลีเอทธีลีน

เซลปิด หรือโพลียรีูเทนเซลเปิด หรือวสัดอ่ืุนท่ีวสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้
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2.07.08 เทปกาว (Masking Tape) ใชเ้ทปกาวท่ีไม่ก่อใหเ้กิดคราบ ไม่ดูดซับ และสามารถใชไ้ดก้ับวัสดุยา

แนว และพืน้ผิววสัดโุดยจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่พืน้ผิววสัด ุ

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การเตรียมการ 

3.01.01 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานท่ี และบรเิวณท่ีจะทาํการยาแนว รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ 

ใหเ้รียบรอ้ยก่อนดาํเนินการ 

3.01.02 เตรียมพืน้ผิว และฉีดวสัดยุาแนวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ผิวงานท่ีจะทาํการยาแนว

จะตอ้งสะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แล็กเกอร ์และความชืน้ 

3.01.03 ติดเทปกาว (Masking Tape) บรเิวณขอบรอยต่อเพ่ือปกป้องผิววสัด ุ เพ่ือความสะอาด และเพ่ือให้

วสัดยุาแนวเป็นเสน้ตรง 

 

3.02 การติดตั้ง 

3.02.01 ติดตัง้วสัดุหนุน (Backer Rod) ใหต้่อเน่ืองไม่ใหม้ีช่องว่างระหว่างกัน ไม่มีการบิด ยืด มว้น พบั หรือ

พันกันของวัสดุหนุน ระวังไม่ใหผิ้ววัสดุหนุนแตก หรือฉีก ขณะติดตัง้บีบวัสดุหนุนเขา้มา 20-25% 

ของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

3.02.02 ติดตัง้เทปกันการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ท่ีดา้นในรอยต่อในกรณีท่ีไม่สามารถติดตัง้

วสัดหุนนุได ้

3.02.03 ติดตัง้เทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) และอ่ืนๆ ตามแบบ 

3.02.04 ผูร้บัจา้งตอ้งจัดหาผูด้าํเนินการ หรือช่างฝีมือท่ีมีความชาํนาญ มีประสบการณ์ในการติดตั้ง โดย

ปฏิบตัิตามกรรมวิธี และคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 

3.02.05 ขนาดรอยต่อ ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุยาแนวอย่างเคร่งครดั หรือตามท่ีผู้ออกแบบ

กาํหนด 

 

 3.03 การทาํความสะอาด ป้องกันความเสียหาย และการดูแลรักษา 

3.03.01 ผู้รบัจ้างต้องทาํความสะอาดบริเวณทาํงานทุกแห่งหลังจากติดตั้งวัสดุยาแนวแล้ว ด้วยความ

 ประณีตเรียบรอ้ยก่อนส่งมอบงาน 

3.03.02 กรณีท่ีวัสดุยาแนวท่ียังไม่แหง้ตัว ใหเ้ช็ดวัสดุยาแนวท่ียังไม่แหง้ตัวดว้ยผา้ชุบสารละลายทาํความ

สะอาดท่ีผูผ้ลิตวสัดยุาแนวแนะนาํภายใน 10 นาที หลงัจากฉีดวสัดยุาแนว 

3.03.03 กรณีท่ีวสัดยุาแนวแหง้ตวัแลว้ ใหต้ดัวสัดยุาแนวท่ีแหง้ตวัแลว้ออกดว้ยมีด 

 

จบหมวด 07 92 00 
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หมวด   08 11 16   งานประตู และวงกบอลูมิเนียม 

Aluminum Doors and Frames 

หมวด   08 51 13   งานหน้าต่างอลูมิเนียม 

Aluminum Windows 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 07 92 00 งานวสัดยุาแนว 

   หมวด 08 71 00 งานอปุกรณป์ระต ู  

   หมวด 08 75 00 งานอปุกรณห์นา้ต่าง 

   หมวด 08 81 00 งานลกูฟักกระจก 

    

1.02 การเตรียมงาน 

1.02.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพท่ีดี ในการติดตัง้ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

พรอ้มการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ รวมไปถึงการติดตั้งวัสดุยาแนว อุปกรณ์ประต ู

อปุกรณห์นา้ต่าง และวสัดอ่ืุนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.02.2  ผูร้บัจ้างจะตอ้งคาํนวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน้าตัด และความหนาท่ีเหมาะสม 

แข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของนํา้ฝนไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอผูค้วบคุมงานพิจารณา

อนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.02.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัขนาดท่ีแน่นอนของประตู-หนา้ต่างจากสถานท่ีก่อสรา้งจรงิ ทนัทีท่ีสามารถจดัทาํ

ได ้และจดัทาํแบบปฏิบตัิการ (Shop Drawing) พรอ้มรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา

อนมุตัิก่อนการประกอบ และติดตัง้ 

1.02.4  ผู้รับจ้างจะต้องส่งชิน้ส่วนตัวอย่างอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม และอุปกรณ์ประกอบ แสดง

รายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ ความหนา สี และวิธีติดตัง้ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน

ดาํเนินการ 

1.02.5   ผูร้บัจา้งติดตัง้งานอะลมูิเนียม จะตอ้งเป็นบรษิัทท่ีมีเคร่ืองมอืท่ีทนัสมยั และมีช่างท่ีมีฝีมือ และความ

ชาํนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี มีประวัติ และผลงานการติดตั้งท่ีดี โดยเสนอผู้ควบคุมงาน

พิจารณาอนมุตัิก่อนท่ีผูร้บัจา้งจะว่าจา้งใหเ้ป็นผูต้ิดตัง้ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 บานประตู บานหน้าต่าง และวงกบอลูมิเนียม 

2.01.01 วสัดวุงกบอลมูิเนียม (Aluminium Extrusion)  

วสัดวุงกบอลมูิเนียม (Aluminium Extrusion) ตามมาตรฐาน มอก. 744-2530 เร่ืองวงกบและกรอบ

บานโลหะสาํหรบัประตแูละหนา้ต่าง : หนา้ต่างอลมูิเนียม และตามมาตรฐาน มอก. 829-2531 เร่ือง

วงกบและกรอบบานโลหะสาํหรบัประตแูละหนา้ตา่ง : อลมูิเนียม โดยใชอ้ลมูเินียม ผลิตภณัฑข์อง 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 08 11 16, 08 51 13 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานประต ูและวงกบอลมิูเนียม, งานหนา้ต่างอลมิูเนียม 

 Aluminum Doors and Frames, Aluminum Windows 

 มี.ค. 2564 

  

08 11 16, 08 51 13-2 

 

ก.  บจก. Tostem Thai            หรือ 

ข.  บจก.  เมืองทองอตุสาหกรรมอลมูิเนียม      หรือ 

ค.  บจก.  อลเูม็ท            หรือเทียบเท่า 

 

2.01.02 ความหนาวสัด ุ

ความหนาของวงกบอลมูเินียม       ไม่นอ้ยกวา่  2.0  มม. 

ความหนาของประตบูานเปิดและบานเล่ือน    ไม่นอ้ยกวา่  2.0  มม. 

ความหนาของหนา้ต่างบานเปิดและบานกระทุง้  ไม่นอ้ยกวา่  2.0  มม. 

ความหนาของหนา้ต่างบานเล่ือน       ไม่นอ้ยกวา่  2.0  มม. 

ส่วนประกอบอ่ืนๆ            ไม่นอ้ยกว่า  1.2  มม. 

 

2.01.03 บรษิัทผูร้บัติดตัง้งานช่องเปิดประต-ูหนา้ต่างอลมูิเนียม (Aluminium Works) 

ก.  บจก. วาย เอช เอส อินเตอรเ์นชั่นเนล – YHS International  หรือ 

ข.  บจก.  ปีเตอรส์นั 1990            หรือ 

ค.  บจก. Permasteel            หรือเทียบเท่า 

 

2.02 วัสดุอุดยาแนวป้องกันการร่ัวซึม 

2.02.01 ประเภท Weather seal Silicone Sealant สาํหรบังานสมัผสัผิวปนู 

ก.   DOW CORNING No. 791 ของ Dow Corning     หรือ 

ข.  GE Silpruf ของ GE            หรือ 

ค.   SIKASIL WS305CN ของ SIKA         หรือเทียบเท่า 

 

2.02.02 ประเภท Weather seal Silicone Sealant สาํหรบังานกระจกต่อกระจก 

ก.  DOW CORNING No. 999A ของ Dow Corning     หรือ 

ข.   GE No. 1200 ของ GE           หรือ 

ค.   SIKASIL WS6055 ของ SIKA          หรือเทียบเท่า 

 

2.03 งานกระจก (Glazing) 

2.03.01 กระจกท่ีนาํมาใชเ้ป็นผนงัเปลือกอาคาร และชดุบานเปิดภานนอกอาคาร เบือ้งตน้ใหใ้ชเ้ป็นกระจก

ใสหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม.  

2.03.02 กระจกท่ีใชภ้ายในอาคาร หากไมไ่ดร้ะบเุป็นอ่ืนใหใ้ชเ้ป็นกระจกใส หนาไม่นอ้ยกวา่ 6 มม. 

2.03.03 กระจกเงา หากไม่ไดร้ะบเุป็นอ่ืนใหใ้ชก้ระจกโฟลทใสนาํมาเคลือบสารเคลือบเงา กระจกหนา 6 มม. 

2.03.04 กระจก Tempered ความหนา 10 และ 12 มม. โดยระบอุยู่ในรายละเอียดของแบบขยาย 

2.03.05 กระจก Insulate ความหนา 24 มม. 

2.03.06 กระจกท่ีปรบัปรุงความแขง็แรง และกระจกท่ีผ่านการแปรรูป ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 
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ก.  บมจ. กระจกไทยอาซาฮ ี          หรือ 

ข.  บจก. ปีราเน่ เซฟตี ้กลาส          หรือ 

ค.  บจก.  พีเอ็มเค ไดมอนดก์ลาส         หรือเทียบเท่า 

 

2.03.07 ยางอดักระจกตอ้งไดม้าตรฐานกรรมวิธีจากบรษิัทผูผ้ลิตและตดิตัง้กระจก ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก.  SMP                หรือ 

ข.  PANDA               หรือเทียบเท่า 

 

2.04 อุปกรณป์ระต-ูหน้าตา่ง (Door & Window Hardware) 

2.04.01 อปุกรณส์าํหรบังานประต ู – หนา้ต่าง (Door & Window Hardware) ในภาพรวมทั่วไปใหพิ้จารณา

เลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์

ก.  SKULTHAI             หรือ 

ข.  HAFELE             หรือ 

ค.  CENZA ของ บจก. Mae Num Matal Supply     หรือเทียบเท่า 

ตามท่ีระบรุุน่และรายละเอียดในตารางรายละเอียดอปุกรณป์ระต-ูหนา้ตา่ง โดยผูร้บัจา้งสามารถ

เลือกใชผู้ผ้ลิต-ผูจ้าํหน่าย จาํนวนมากว่า 1 รายได ้แตต่อ้งพิจารณาในส่วนกญุแจล็อคท่ีบานทัง้หมด

จะตอ้งจดัทาํระบบกญุแจ Master Key ไดต้ามวตัถปุระสงคข์องทางราชการ 

 

2.04.02 อปุกรณป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นงานประกอบและติดตัง้บานประต ูหากจาํเป็นตอ้งมีแลว้ไม่ไดร้ะบไุวใ้ห้

ใชเ้ป็นผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตเดียวกนั หรือเป็นผลิตภณัฑอ่ื์นท่ีไดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลิตบานท่ีไดร้บั

อนญุาตใชง้านเท่านัน้ 

 

2.05 อุปกรณป์ระกอบอื่นๆ 

อปุกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการติดตัง้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การเก็บรักษาและขนย้าย 

3.01.01 การเคล่ือนยา้ยประตูและหนา้ต่างอลูมิเนียมระหว่างการขนส่งและในสถานท่ีก่อสรา้ง  ตอ้งกระทาํ

ดว้ยความระมดัระวงั ตอ้งห่อหุม้ใหเ้รียบรอ้ย การวางพิงหรือเก็บกอง ตอ้งมีคํา้ยนัหรือวสัดรุองรบัท่ี

เหมาะสม ตอ้งมีหลงัคาคลมุ และไม่โดนนํา้หรือฝนสาด 

3.01.02 กุญแจ มือจบัและอุปกรณอ่ื์นๆ ตอ้งห่อหุม้ไวเ้พ่ือป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน หาก

เกิดความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ข หรือเปล่ียนใหใ้หม่ทนัที โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 

 

3.02 การทาํความสะอาด ป้องกันความเสียหาย และการดูแลรักษา 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 08 11 16, 08 51 13 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานประต ูและวงกบอลมิูเนียม, งานหนา้ต่างอลมิูเนียม 

 Aluminum Doors and Frames, Aluminum Windows 

 มี.ค. 2564 

  

08 11 16, 08 51 13-4 

 

3.02.01 เมื่อตดิตัง้วงกบ และ/หรือประตอูะลมูิเนียมเสรจ็แลว้ แต่งานก่อสรา้งส่วนอ่ืน หรือชัน้บนยงั

ดาํเนินการอยู ่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพืน้ปนูทราย เป็นตน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการป้องกนัผิว

ของอลมูเินียมไม่ใหเ้กดิความเสียหายจากนํา้ปนูหรือจากส่ิงอ่ืนใด 

3.02.02 เมื่อตดิตัง้งานอลมูเินียมแลว้เสรจ็ ขอ้บกพรอ่งใดๆ กต็ามท่ีเกดิขึน้โดยเฉพาะการรั่วซมึของนํา้ฝน 

จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนใชก้ารไดด้ี และไม่มีการรั่วซมึ ดว้ยคา่ใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง  

3.02.03 ก่อนส่งมอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งซ่อมแซมส่วนตา่งๆ ของอาคารท่ีชาํรุดอนัเน่ืองจากการตดิตัง้

อลมูิเนียม พรอ้มทาํการทดลองเปิด-ปิดประต ูและทดลองอปุกรณต์่างๆ ใหส้ามารถใชก้ารไดด้ ี

3.02.04 ก่อนส่งมอบงานงวดสดุทา้ย ผูต้ิดตัง้จะตอ้งทาํความสะอาดผิวอลมูิเนียม และกระจกทัง้ดา้นนอก 

และดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบสี หรือส่ิงอ่ืนใด เพ่ือใหด้สูวยงาม ผูร้บัจา้งตอ้งไมใ่ช้

เคร่ืองมือ และนํา้ยาทาํความสะอาดท่ีอาจก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อผิวอะลมูเินียม และกระจกได ้

  

จบหมวด 08 11 16, 08 51 13 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง  08 14 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานประตไูม ้

 Wood Doors 

 มี.ค. 2564 

  

08 14 00-1 

 

หมวด   08 14 00   งานประตูไม้ 

Wood Doors 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุุปกรณท่ี์มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ ในการติดตัง้งาน

ประต-ูหนา้ต่างไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มทาํการทดสอบใหใ้ชง้านไดด้ ี

1.01.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งชิน้ส่วนตวัอย่างวสัดุบานประต-ูหนา้ต่างไม ้วงกบไม ้และอุปกรณต์่างๆ ใหผู้้

ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.01.3  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาํแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) แสดงการติดตั้งวงกบ และบานประตู-

หนา้ต่างไม ้พรอ้มรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

   

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 วงกบไม้ 

2.01.01 หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้มแ้ดง หรือไมม้ะค่า ขนาด 2x4 นิว้ (50x100 มม.) เฉพาะหอ้งนํา้ใหใ้ช้

ขนาด 2x5 นิว้ (50x125 มม.)  บานท่ีมีมุง้ลวด หรือบานเล่ือน ใหใ้ชข้นาด 2x6 นิว้ (50x150 มม.)  

หรือตามระบใุนแบบ 

2.01.02 การเขา้ไมจ้ะตอ้งใหถู้กตามหลกัวิชาช่าง วงกบไมจ้ะตอ้งมีขนาด และรูปรา่งตามระบุในแบบ    โดย

วงกบสาํหรบัประตูจะตอ้งมีบังใบสงู 10 มม. กวา้งเท่ากับความหนาของบานประตู (35 มม.) หรือ

ตามระบใุนแบบ 

2.01.03 สาํหรบัวงกบประตภูายนอกท่ีจะตอ้งกนัฝนสาด ตอ้งมีขอบวงกบล่าง (ธรณีประต)ู   ฝังเรียบเสมอผิว

พืน้ท่ีตกแต่งแลว้ และมีบงัใบสาํหรบักนัฝนสาดสงู 20 มม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

 

2.02 บานประตูไม้ 

ตามระบใุน ตารางรายการประต-ูหนา้ต่าง 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การติดตั้งวงกบไม้ 

3.01.01 ไมว้งกบท่ีนาํเขา้มาในหน่วยงาน จะตอ้งทาหน่ึงครัง้ดว้ยเชลแล็กขาวโดยรอบวงกบ เพ่ือป้องกันนํา้

ปนูซมึเขา้ไปในเนือ้ไม ้ขณะเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั 

3.01.02 วงกบไมด้า้นนอกโดยรอบท่ีจะติดกับเสาเอ็น หรือคานทบัหลงั ตอ้งเซาะร่องขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 

20มม. ลึก 10มม. และตอ้งทาํการติดตัง้วงกบไมก้่อนเทเสาเอ็น และคานทับหลัง เพ่ือใหว้งกบไม้

ยึดแน่นกับเอ็น และคานทับหลัง ค.ส.ล. โดยจะตอ้งมีการคํา้ หรือยึดตรึงวงกบไม้ให้ดีดว้ยวิธีท่ี

เหมาะสมตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพ่ือป้องกนัวงกบไมค้ดโก่ง 
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3.01.03 ยกเวน้คานทบัหลงัใตว้งกบหนา้ต่าง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผูค้วบคุม

งาน ใหเ้ทก่อนติดตัง้วงกบได ้โดยฝังพุกไมไ้วข้ณะเททุกระยะไม่เกิน 500 มม. แลว้ติดตัง้ดว้ยวิธีท่ี

เหมาะสม โดยวงกบไมเ่สียหาย 

3.01.04 ส่วนของวงกบไมท่ี้ติดกบัผนงัฉาบปนู จะตอ้งเซาะรอ่งผนงัปนูฉาบโดยรอบวงกบกวา้ง 5 มม.   ลึ ก 

3 มม. ทัง้ภายนอก และภายใน แลว้อุดดว้ยวสัดุยาแนว ชนิดทาสีทบัไดต้ามท่ีระบใุน “หมวด 07 92 

00 วสัดยุาแนว” 

 

 3.02 บานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ ์

3.02.01 ก่อนการติดตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจดูความถกูตอ้งของวงกบเสียก่อน ถา้เกิดการคดโก่งของวงกบ

หรือการชาํรุดอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประตู-หนา้ต่างภายหลงั ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการแกไ้ข

ให้เรียบรอ้ย โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงทาํการติดตั้งบานประตู-

หนา้ต่างได ้

3.02.02 การติดตัง้บาน อาจตอ้งมีการตดัแต่งบา้งเล็กนอ้ยเพ่ือใหพ้อดีกับวงกบ เพ่ือความสะดวกในการปิด

เปิด และสอดคล้องกับการทํางานของช่างสี ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง และปรับบานด้วยความ

ระมดัระวงั โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณดา้นละ 2 มม. 

3.02.03 การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม โดย

กาํหนดจดุท่ีจะเจาะก่อน แลว้จึงทาํการเจาะ เพ่ือไม่ใหเ้กิดการผิดพลาดหลงัจากการติดตัง้อุปกรณ์

ต่างๆ และไดท้ดสอบการใชง้านไดด้ีแลว้ ใหถ้อดอุปกรณต์่างๆ ออกใหห้มด (ยกเวน้บานพบั) แลว้นาํ

เก็บลงในกล่องบรรจุเดิมให้เรียบรอ้ย เพ่ือให้ช่างทาสีทาํงานไดโ้ดยสะดวก และเมื่องานทาสีบาน 

และวงกบเสรจ็เรียบรอ้ย และแหง้สนิทแลว้ จึงทาํการติดตัง้อุปกรณเ์หล่านัน้ใหม่ และทดสอบจนใช้

งานไดด้ ี

3.02.04 อปุกรณต์่างๆ ถา้ปรากฏเป็นรอยอนัเน่ืองมาจากการติดตัง้ หรือจากการขนส่ง งานทาสี เป็นสนิม มี

รอยด่าง หรืออ่ืนๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข หรือเปล่ียนใหใ้หม่ทนัที โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งผูร้บัจา้ง

ตอ้งทาํความสะอาด Hardware ทัง้หมด และทกุส่วนของอาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตัง้ Hardware 

พรอ้มการตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีด หรือมีตําหนิใดๆ และมีความมั่นคง

แข็งแรง ใชง้านไดด้ี ก่อนส่งมอบงานงวดสดุทา้ย 

 

 3.03 การทาสี และการบาํรุงรักษา 

วงกบไม ้บานประตูไม ้บานหนา้ต่างไมท้ัง้หมดทัง้ภายนอก และภายใน ใหท้ายอ้มเนือ้ไมต้ามระบุในหวัขอ้งาน

ทาสี นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบ หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ และเมื่อทาสีเสร็จแลว้ ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งทดลองเปิด-ปิดบานประต ูและใชง้านอปุกรณต์่างๆ จนสามารถใชง้านไดด้ี ก่อนส่งมอบงาน 

 

จบหมวด 08 14 00 
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หมวด  08 34 73   ประตูกันเสียง 

Sound Control Door Assemblies 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ  

2.1  ประตูเหล็กกันเสียง 

วงกบเหล็ก ใหใ้ชเ้หล็กแผ่นหนาไม่นอ้ยกว่า 1.6 มิลลิเมตร รูปตดัมีขนาด 50 x 100 มิลลิเมตร พบัขึน้รูป บรเิวณจดุยึด

บานพบัตอ้งเสรมิดว้ยเหล็กแผ่นหนา 3 มม. ติดตัง้ยางกนัเสียงท่ีวงกบทัง้ 3 ดา้น บานประต ู ใหใ้ชเ้หล็กแผ่นหนาไม่

นอ้ยกว่า 1.6 มิลลิเมตร พบัขึน้รูป โดยบานประตมูีความหนา 45 มม. ภายในบานประตบูดุว้ยฉนวนโพลียรูเิทนโฟม 

(Poly Urethane Foam ) บรเิวณท่ีติดตัง้อปุกรณ ์( กญุแจ และ โช๊คอพั ) ตอ้งเสรมิดว้ยเหล็กแผ่นหนา 1.6 มม. บรเิวณ

จดุยึดบานพบัตอ้งเสรมิดว้ยเหล็กแผ่นหนา 3 มิลลิเมตร ท่ีทอ้งบานประต ู มียางกนัเสียง , Bottom Door Seal การ

ประกอบตวับานประต ู จะตอ้งเจียรแตง่อย่างดีไม่ใหเ้ห็นรอยตะเข็บต่าง ๆ บานพบัใหใ้ช ้ บานพบัสแตนเลส แบบสวม 

ขนาด 5" x 4" หนา 3 มิลลิเมตร ชดุบานประตเูหล็กและวงกบเหล็ก จะตอ้งผ่านกระบวนการเคลือบกนัสนิม ZINC 

PHOSPHATE COATING และเคลือบสีผงอบ (POWDER COATING) สาํเรจ็จากโรงงานทัง้ชดุ ไดค้่า Sound 

Transmission Class ไม่นอ้ยกว่า STC – 35  

ชดุบานประตเูหล็กและวงกบเหล็ก จะตอ้งบรรจดุว้ยกล่องกระดาษอย่างดี มาจากโรงงานผูผ้ลิต เพ่ือป้องการความ

เสียหายจากการขนส่งและการเก็บรกัษาก่อนการติดตัง้  

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง   

ก. SPR  ( ของ บรษิัท ศภุรชิ จาํกดั ) หรือ 

ข. Diamond Door  ( ของ บรษิัท ประตเูหล็กไทย จาํกดั )  หรือ 

ค. MASON ( ของ เมสนั อะคสูติกส ์แมนิวแฟคเจอรริ่ง จาํกดั )  หรือเทียบเท่า 
 

3. การปฏิบัติงาน  (ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน) 

 

จบหมวด 08 34 73 
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หมวด   08 81 00   ลูกฟักกระจก 

Glass Glazing 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานกระจกตามท่ีระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ 

และการรบัประกันคุณภาพ รวมไปถึงการติดตั้งวัสดุยาแนว  อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

1.01.2   ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบัติตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจก ในการติดตัง้กระจก ใชเ้คร่ืองมือตัด และ

เจาะกระจกท่ีดี ถูกตอ้งตามหลกัวิชาช่าง และจะตอ้งแต่งลบมมุขอบกระจกใหเ้รียบรอ้ย ไม่ใหม้ีคม

ก่อนนาํไปติดตัง้ 

1.01.3  งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

กระจก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

1.01.4  ผู้รับจ้างจะตอ้งจัดหาตัวอย่างกระจก และวัสดุท่ีใช้ในการติดตั้งงานกระจก แสดงรายละเอียด

คุณสมบัติของกระจก ความหนา สี พรอ้มรายละเอียดการติดตัง้ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติ

ก่อนดาํเนินการ 

1.01.5  ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัขนาดท่ีแน่นอนของประตู หนา้ต่าง หรือช่องเปิดจากสถานท่ีก่อสรา้งจริง ทันทีท่ี

สามารถจดัทาํได ้และจดัทาํแบบปฏิบตัิการ (Shop Drawing) พรอ้มรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคุม

งานพิจารณาอนมุตัิก่อนการประกอบ และติดตัง้ 

   

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 ลักษณะกระจก   

(1)  กระจกใส ใหใ้ชช้นิด Clear Float Glass มีคุณภาพดีผิวเรียบสมํ่าเสมอปราศจากริว้รอยขีดข่วนไม่

หลอกตาไม่ฝ้ามัว มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C  1172 ความหนาเป็นไปตามรายการ

คาํนวณแต่ไม่นอ้ยกว่า 6.0 มม. 

(2)  กระจกโฟลตสีตัดแสง ( Heat Absorbing Float Glass )  มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C  

1172 ความหนาเป็นไปตามรายการคาํนวณแต่ไม่น้อยกว่า 6.0 มม. สีกระจกระบุในแบบ หรือ

คดัเลือกภายหลงั 

(3)  กระจกนิรภัยเทมเปอร ์สาํหรบัประตู และผนงักระจก ใหใ้ชค้วามหนาไม่ตํ่ากว่า 12 มม. ในกรณีท่ี

ครีบกระจกของ ผนังกระจกให้ใช้หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C  

1048 

(4)   กระจกสะทอ้นแสง ( Reflective Glass )  เป็นกระจกท่ีทาํการเคลือบผิวสะทอ้นท่ีดา้นในของกระจก

การผลิตเป็น  ชนิด Offine ให้ใช้ชนิด Heat Streng Thened Reflective Glass ความหนาตาม

รายการคาํนวณแต่ตอ้งไม่ต ํ่ากว่า    6.0 มม. ชนิด SS หรือ TS สถาปนิกจะกาํหนดภายหลงั  



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 08 81 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา ลกูฟักกระจก 

 Glass Glazing 

 มี.ค. 2564 

  

08 81 00-2 

 

(5)   กระจกนิรภยั ( Laminated Glass )  เป็นกระจกท่ีผลิตขึน้จากการนาํกระจกตัง้แต่ 2 แผ่นขึน้ไป มา

ยึดติดกนัโดย  มีแผ่นฟิลม์ ( Polyvinylbutyral : PVB )  ท่ีเหนียวและทนทานซอ้นอยู่ระหว่างกลางทาํ

หนา้ท่ียึดเกาะใหก้ระจกทัง้   2 แผ่นติดกนั มีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน ASTM C  1172  

(6)   กระจกเงาใหท้าํมาจากกระจกโฟลตใส โดยมีความหนาไม่ตํ่ากว่า 6 มม. ทาํเป็นกระจกเงาโดยการ

เคลือบ 4 ชัน้ คือ เคลือบวสัดเุงิน เคลือบวสัดทุองแดงบรสิทุธิ์ และเคลือบสีโดยเฉพาะอีก 2 ชัน้ 

(7)   กระจกลวด ( Wire Glass ) ใหใ้ชห้นาไม่ตํ่ากว่า 6.0 มม. ขนาดของช่องเสน้ลวดภายในกระจกห่าง

กนัประมาณ 1.8 x 1.8 ซม. ผลิตภณัฑข์องกระจกไทยอาซาฮี หรือเทียบเท่า  

 

โดยใชผ้ลิตภณัฑข์อง  

 ก. TGSG   หรือ 

 ข Glassform  หรือ 

 ค. BSGglass  หรือเทียบเท่า 

 

 

2.02  ความหนาของกระจก  

หากไม่ไดก้าํหนดในแบบก่อสรา้งใหใ้ชค้วามหนาของกระจก ดงันี ้ 

- หนา้ต่างโดยทั่วไป            ใชห้นา  6 มิลลิเมตร 

- ประต ู               ใชห้นา  6 มิลลิเมตร 

- กระจกตดิตาย             ใชห้นา 5 มิลลิเมตร 

- กระจกตดิตายท่ีมีขนาดพืน้ท่ี 20-24 ตารางฟตุ    ใชห้นา  6 มิลลิเมตร 

- กระจกตดิตายท่ีมีขนาดพืน้ท่ี 25-32 ตารางฟตุ    ใชห้นา  8 มิลลิเมตร 

- กระจกตดิตายท่ีมีขนาดพืน้ท่ี 32-40 ตารางฟตุ    ใชห้นา  10 มิลลิเมตร 

- กระจกตดิตายท่ีมีขนาดพืน้ท่ีเกินกว่า 40 ตารางฟตุ    ใหใ้ชต้ามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

- กระจกบานเกล็ด            ใชห้นา  5 มิลลิเมตร 

- กระจกเสรมิลวดทนไฟ           ใชห้นา  6 มิลลิเมตร 

- กระจกสองชัน้ท่ีมีขนาดพืน้ท่ี 20-24 ตารางฟตุ     ใชห้นา  6 มิลลิเมตร 

- กระจกสองชัน้ท่ีมีขนาดพืน้ท่ี 25-32 ตารางฟตุ     ใชห้นา  8 มิลลิเมตร 

- กระจกสองชัน้ท่ีมีขนาดพืน้ท่ี 32-40 ตารางฟตุ     ใชห้นา  12 มิลลิเมตร 

- กระจกสองชัน้ท่ีมีขนาดพืน้ท่ีเกินกว่า 40 ตารางฟตุ    ใหใ้ชต้ามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

  

2.01 อุปกรณยึ์ดจับ 

2.01.01 วัสดุยาแนวกระจกให้ใช้ประเภทซิลิโคน Architectural Grade สีของซิลิโคนให้ใช้สีดาํ หรือตาม

วตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยใชผ้ลิตภณัฑข์อง SIKASIL , DOW CORNING, Momentive หรือ

เทียบเท่า 

2.01.02 ยางอดักระจก (Gasket) ใหใ้ชช้นิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 08 81 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา ลกูฟักกระจก 

 Glass Glazing 

 มี.ค. 2564 

  

08 81 00-3 

 

 

2.02 อุปกรณป์ระกอบอื่นๆ 

 อปุกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการติดตัง้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การติดตั้ง 

3.01.01 การตดั การเจาะ การติดตัง้กระจก จะตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจกอย่างเครง่ครดั 

3.01.02 ขอบกระจกทัง้หมดจะตอ้งมีการขดัแต่งลบมมุเรียบ โดยไม่มีส่วนแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอนัตราย 

และเป็นเหตใุหเ้กิดแรงกดรวมกนัท่ีจดุนัน้ ทาํใหก้ระจกมีรอยรา้ว หรือแตกไดใ้นภายหลงั 

3.01.03 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใชว้ัสดุยาแนวตอ้งทาํความสะอาดใหป้ราศจากความชืน้ 

ไขมนั ฝุ่ นละออง และอ่ืนๆ หา้มติดตัง้กระจกในขณะท่ีงานทาสีส่วนนัน้ยงัไม่แหง้ 

3.01.04 หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแลว้ จะตอ้งตกแต่ง และทาํความสะอาดวสัดุยาแนวส่วนท่ีเกิน หรือ

เปรอะเป้ือนใหเ้รียบรอ้ย ก่อนท่ีวสัดยุาแนวนัน้จะแข็งตวั 

3.01.05 การติดตัง้ผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นบรษิัทท่ีมปีระสบการณ ์และความชาํนาญใน

การติดตัง้ผนงักระจกขนาดใหญ่มาแลว้หลายโครงการ และมีผลงานการติดตัง้ท่ีมีคณุภาพ มีหนงัสือ

รบัรองผลงานดังกล่าวท่ีแลว้เสร็จภายใน 5 ปี โดยนาํมาเสนอต่อผูค้วบคุมงาน พรอ้มการขออนุมตัิ

วสัด ุและ Shop Drawing ก่อนการติดตัง้ผนงักระจกขนาดใหญ่ 

 

3.02 การติดตั้งงานผนังกระจกระบบ Curtain Wall    

3.02.01 งานอลูมิเนียมทั้งหมด Curtain Wall System และ Sunshade จะตอ้งติดตัง้โดยช่างผูช้าํนาญงาน

โดยเฉพาะ และใหเ้ป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ ตาม Shop Drawings วงกบและ

กรอบบานของงานอลมูิเนียมจะตอ้งไดด้ิ่ง และฉากถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างท่ีด ี

3.02.02 ตะปเูกลียวสาํหรบัยดึงานอลมูิเนียมติดกบัปนู จะตอ้งใชร้ว่มกบัพกุชนิดท่ีทาํดว้ยไนล่อน ระยะท่ียึด

จะตอ้งไมเ่กินกวา่ 50 เซนตเิมตร กาวยึดจะตอ้งมั่นคงแข็งแรง ตะปเูกลียวท่ีใชใ้นส่วนท่ีมองเห็นใหใ้ช้

ชนิดสแตนเลส สาํหรบัส่วนท่ีมองไม่เห็นใหใ้ชช้นิดท่ีชบุ Cad Plated ได ้

3.02.03 รอยต่อต่างๆ วงกบประต ู หนา้ตา่ง ทัง้ภายในและภายนอก ส่วนท่ีแนบติดกบัปนูคอนกรีต หรือวสัดุ

อ่ืนใด จะตอ้งอดุดว้ย One Part Silicone Sealant และรองรบัดว้ย Joint Backing ชนิด 

Polyethelene โดยจะตอ้งทาํความสะอาดรอยตอ่ใหส้ะอาดปราศจากคราบนํา้มนั และส่ิงสกปรก

เสียก่อน ในกรณีจาํเป็น จะตอ้งให ้ Primer ช่วยในการอดุยาแนว ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตาม

กรรมวิธีของผูผ้ลิตวสัดอุดุยาแนว อย่างเครง่ครดั โดยเป็นคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง แลว้แต่งแนวให้

เรียบรอ้ย ขนาดของรอยต่อจะตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. 

3.02.04  การสมัผสักนัระหวา่งอลมูเินียมกบัโลหะอ่ืนๆ จะตอ้งทาดว้ย Alkali-Resistant Bituminous Paints   

หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ  Isolator Tape ตลอดบรเิวณท่ีโลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน 

3.02.05 ยางอดักระจก ใหท้าํมาจากวสัด ุ Neoprene  หรือ  Epdm โดยใหใ้ชส้าํหรบัประตหูนา้ต่างภายใน

อาคาร เท่านัน้ส่วนยางรองกระจกใหใ้ชย้าง Neoprene ความแขง็ 85 Durameter ขนาดและจาํนวน

เหมะสมกบัขนาดของกระจก    
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3.02.06 เมื่อประกอบกระจกเขา้กรอบบานเรียบรอ้ยแลว้ ใหอ้ดัดว้ย Polyethelene Backer Rod แลว้อุดยา

แนวดว้ยซิลิโคนเพ่ือป้องกนันํา้ทัง้ 2 ดา้น   

3.02.07 Weather Strip ใหท้าํมาจากวสัดปุระเภท Polypropylene มีความสงูของใบ ( Wool Pile ) ท่ีใชต้อ้ง

มากกว่าช่องห่างประมาณ 15% ตลอดแนว  

3.02.08 ภายหลงัการติดตัง้ประต ูหนา้ต่างอลูมิเนียม พรอ้มอุปกรณป์ระกอบทัง้หมด จะตอ้งไดร้บัการปรบั

ใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีเปิด - ปิด ไดส้ะดวกไม่ติดขดั  

 

 3.03 การทาํความสะอาด ป้องกันความเสียหาย และการดูแลรักษา 

3.03.01 การลา้ง หรือทาํความสะอาดกระจก ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชน้ํา้ยาท่ีผูผ้ลิตวัสดุอุดยาแนว และกระจก

แนะนาํไวเ้ท่านัน้ หา้มมิใหใ้ชน้ํา้ยาใดๆ ท่ีอาจจะทาํใหว้สัดุอุดยาแนวเส่ือมคุณภาพ และผิวกระจก

เสียหาย 

3.03.02 กระจกทัง้หมดท่ีติดตัง้แลว้เสรจ็ จะตอ้งทาํความสะอาดทัง้สองดา้น ใหเ้รียบรอ้ย แลว้ปิดบานประต ู-

หนา้ต่างกระจกทัง้หมด เพ่ือป้องกนัฝุ่ นละออง หรือฝนสาด  

3.03.03 มีการป้องกันกระจกไม่ให้มีรอยขีดข่วน แตกรา้ว จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากมีความ

เสียหายขีดข่วน หรือแตกรา้วเกิดขึน้ในระหว่างการก่อสรา้ง  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขซ่อมแซม 

หรือเปล่ียนกระจกใหม่  ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งเอง 

  

จบหมวด 08 81 00 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง  08 91 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานแผงเกล็ด 

 Louvers 

 มี.ค. 2564 

  

08 91 00-1 

 

หมวด   08 91 00   งานแผงเกลด็ 

Louvers 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.1  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพท่ีดี ในการติดตั้งงานบานเกล็ดตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ

ทดสอบ และการรบัประกนัคณุภาพ รวมไปถึงการติดตัง้อปุกรณป์ระกอบ และวสัดอ่ืุนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.01.2  ผูร้บัจา้งตอ้งจัดหาตัวอย่างวัสดุท่ีจะใชแ้ต่ละชนิด อย่างนอ้ย 2 ตัวอย่าง รวมถึงรายการประกอบ

ตัวอย่างท่ีจัดทาํโดยผู้ผลิต (Manufacture’s Specifications) ท่ีแสดงถึงคุณภาพของวัสดุ สี และ

วิธีการติดตัง้ เพ่ือส่งใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตั ิ

1.01.3  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบตาํแหน่งของการติดตัง้งานบานเกล็ด พรอ้มจดัทาํแบบปฏิบัติการ 

(Shop Drawing) ใหถู้กตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรม และตามความตอ้งการระบายอากาศของหอ้ง

เคร่ืองต่างๆ ของระบบสขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศ ซึ่งตอ้งถูกตอ้งตามกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 บานเกล็ดอลูมิเนียม, แผงกันแดดอลูมิเนียม 

เป็นอลมูีเนียมแผ่นพบัขึน้รูป หรือฉีดขึน้รูป ตามระบใุนแบบ เคลือบสีดว้ยระบบ Polyester Baked Enamel 

Paint โดยใชผ้ลิตภณัฑข์อง 

  ก. บรษิัท เฟมไลน ์โปรดกัส ์จาํกดั  หรือ 

   ข. บรษิัท เอ็ม วี พี โฟรส์ตาร ์จาํกดั  หรือ 

   ค. ALUZAT        หรือเทียบเท่า 

 

3. การปฏิบัติงาน 

 การติดตัง้ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

จบหมวด 08 91 00 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 22 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานโครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น 

 Supports for Panel 

 มี.ค. 2564 

  

09 22 00-1 

 

หมวด   09 22 00   โครงเคร่าสาํหรับวัสดุแผ่น 

Supports for Panel 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 07 45 00 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์

   หมวด 09 29 00 แผ่นยิปซั่ม 

   หมวด 09 50 00 ฝา้เพดาน 

 

1.02 ขอบเขตงาน 

   งานในหมวดนี ้มีความหมายครอบคลมุถึง 

1.02.01  โครงเครา่สาํหรบัฝา้เพดาน 

1.02.02  โครงเครา่สาํหรบัผนงัเบา 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 โครงเคร่าสาํหรับฝ้าเพดาน 

2.01.01 วสัด ุ

เหล็กชบุกลัวาไนซช์นิดจุ่มรอ้น (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 ความ

หนาอย่างนอ้ย 0.52 มิลลิเมตร (เบอร ์24) 

2.01.02 รูปรา่ง  

2.01.02.01 โครงเครา่ตวับน พบัรูปตวัซ ี(C)  ขนาด 37 x 15 มิลลิเมตร 

2.01.02.02 โครงเครา่ตวัล่าง พบัรูปตวัซ ี(C)  ขนาด 37 x 15  มิลลิเมตร 

2.01.02.03 โครงเครา่รมิ  พบัฉาก   ขนาด 25 x 24  มิลลิเมตร  

2.01.03 อปุกรณอ่ื์น ๆ  

2.01.03.01 ลวดแขวนเกลียว เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 มิลลิเมตร พรอ้มพกุเหล็ก 

2.01.03.02 สปรงิล็อก  ผลิตจากสเตนเลส 

2.01.03.03 อปุกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการติดตัง้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิตเดียวกัน

กบัแผ่นยิปซมั 

2.01.04 คณุสมบตัิเชิงโครงสรา้ง 

      ชดุโครงเครา่แขวนเมื่อประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ ตอ้งมีคณุสมบตัิเชิงโครงสรา้งดงันี ้

2.01.04.01 มีความสามารถรบันํา้หนักได ้100 กก ท่ีระยะห่างระหว่างชุดแขวน 1200 x 1200 

มิลลิเมตร 

2.01.04.02  มีค่าการแอ่นตวัสงูสดุไมเ่กิน 1/360 ของความยาวระหว่างชดุแขวน ตามวิธีการคาํนวณ

ของ วสท. 

   2.01.05 ผลิตภณัฑ ์

          ก. ตราชา้ง    หรือ 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 22 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานโครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น 

 Supports for Panel 

 มี.ค. 2564 

  

09 22 00-2 

 

   ข. ยิปรอค     หรือ 

  ค. BSP Products   หรือเทียบเท่า 

 

2.02 โครงเคร่าสาํหรับผนังเบา 

2.02.01 วสัด ุ

 เหล็กชบุกลัวาไนซช์นิดจุ่มรอ้น (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 ความ

หนาอย่างนอ้ย 0.52 มิลลิเมตร (เบอร ์24) 

2.02.02 รูปรา่ง ขนาดใหอ้า้งอิงตามแบบ 

2.02.02.01 โครงเครา่นอน  พบัรูปตวัย ู (U)  ขนาด 94 x 30   มม  (U-94)  

                76 x 30   มม  (U-76)  

66 x 30   มม  (U-66)  

52 x 30   มม  (U-52)  

 

2.02.02.02 โครงเครา่ตัง้  พบัรูปตวัซี (C)  ขนาด 92 x 36(34) มม  (C-92) 

                74 x 36(34) มม  (C-74) 

                64 x 36(34) มม  (C-64) 

                50 x 36(34) มม  (C-50) 

2.02.03 อปุกรณอ่ื์น ๆ  

      อปุกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการติดตัง้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

   2.02.04 ผลิตภณัฑ ์

          ก. ตราชา้ง    หรือ 

   ข. ยิปรอค     หรือ 

  ค. BSP Products   หรือเทียบเท่า 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การติดตั้ง 

ใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

  

จบหมวด 09 22 00 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 24 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานฉาบปนู 

 Cement Plastering 

 มี.ค. 2564 

  

09 24 00-1 

 

หมวด   09 24 00   งานฉาบปนู 

Cement Plastering 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป     

 1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 04 21 13 งานก่ออิฐ 

 

1.02 ขอบเขตงาน 

งานฉาบปนู หมายรวมถึง งานฉาบปนูผนงัวสัดกุ่อ ผนงั คสล. และงานฉาบปนูโครงสรา้ง คสล. เช่น เสา คาน 

และทอ้งพืน้ ตลอดจนฉาบปนูในส่วนท่ีมองเห็นดว้ยตาทัง้หมด ยกเวน้ฝา้เพดานส่วนท่ีเป็นพืน้คอนกรีตสาํเรจ็รูป

และงานคอนกรีตเปลือย ใหแ้ตง่ผิวใหเ้รียบรอ้ยเท่านัน้ นอกจากจะไดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

  

1.03 หลักการทั่วไป 

1.03.01 การฉาบปนูทัง้หมดเมื่อฉาบครัง้สดุทา้ยเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ผนงัจะตอ้งเรียบสะอาดสมํ่าเสมอ ไม่เป็น

รอยคล่ืน และรอยเกรียงไดด้ิ่งไดร้ะดบั ทัง้แนวนอน และแนวตัง้ มมุทกุมมุจะตอ้งตรงไดด้ิง่และฉาก 

(เวน้แต่ท่ีระบไุวเ้ป็นพิเศษในแบบรูป) 

1.03.02 หากมิไดร้ะบลุกัษณะการฉาบปนูเป็นอย่างใดอยา่งหน่ึง ใหถื้อว่าเป็นลกัษณะการฉาบปนูเรียบ

 ทัง้หมด 

1.03.03 ผนงัฉาบปนู การฉาบปนูใหท้าํการฉาบปนู 2 ครัง้เสมอ คือฉาบปนูรองพืน้และฉาบปนูตกแต่ง 

  

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 ปูนซิเมนต ์

2.01.01 ปนูซีเมนต ์ใชป้นูซเีมนตผ์สม ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.80-2517 

   

2.02 ทราย 

เป็นทรายนํา้จืดท่ีสะอาด คมแขง็ ปราศจากดิน หรือส่ิงสกปรกเจือปนหรือเคลือบอยู่ขนาดของเม็ดทรายจะตอ้งมี

ขนาดใกลเ้คยีงกนั โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 4  ................... 100% 

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 16  ................... 60-90% 

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 50  ................... 10-30% 

  ผ่านตะแกรงรอ่นเบอร ์ 100 ................... 1-10% 

 

2.03 นํ้า  

ตอ้งใสสะอาดปราศจากนํา้มนั กรดต่าง ๆ เกลือ พฤกษธาต ุและส่ิงสกปรกเจือปน หา้มใชน้ํา้จากค ูคลอง หรือ

แหล่งอ่ืนใดก่อนไดร้บัอนญุาต และนํา้ท่ีขุ่นจะตอ้งทาํใหใ้ส และตกตะกอนเสียก่อน จงึจะนาํมาใชไ้ด ้

 

2.04 นํ้ายาผสมปูนฉาบ  



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 24 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานฉาบปนู 

 Cement Plastering 

 มี.ค. 2564 

  

09 24 00-2 

 

ใหใ้ชน้ํา้ยาสาํหรบัผสมปนูฉาบหรือ LATEX สาํหรบัผสมปนูฉาบโดยเฉพาะแทนการใชป้นูขาวและนํา้ อตัรา

ส่วนผสม และวิธีใชใ้หป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของบรษิัทผูผ้ลิต 

 

2.05 ปูนฉาบสาํเร็จรูป 

 

2.06 เซีย้มพีวีซีสาํเร็จรูป  

ใหใ้ชใ้นกรณีท่ีผนงันัน้ฉาบแลว้เสรจ็ ไม่มีวสัดตุกแตง่อ่ืนๆทบัอีกชัน้หน่ึง 

  

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 ส่วนผสมปนูฉาบ 

3.01.01 ปนูฉาบรองพืน้ อตัราส่วน 1:3 โดยใชป้นูซีเมนต ์1 ส่วน ผสมกบัทรายกลาง 3 ส่วน และนํา้ยาผสม

ปนูฉาบ 

3.01.02 ปนูฉาบตกแตง่ อตัราส่วน 1:5 โดยใชป้นูซีเมนต ์1 ส่วน และทรายละเอียด 5 ส่วน และนํา้ยาผสมปนู

ฉาบ 

 

3.02 การผสมปูนฉาบ 

3.02.01 การผสมปนูฉาบ จะตอ้งนาํส่วนผสมเขา้ผสมรวมกนัดว้ยเคร่ืองผสมคอนกรีต การผสมดว้ยมือ จะ 

อนมุตัิใหไ้ดใ้นกรณีท่ีผูค้วบคมุงานพิจารณาเห็นวา่ไดค้ณุภาพเทียบเท่าผสมดว้ยเคร่ือง 

3.02.02 ส่วนผสมของนํา้ จะตอ้งพอเหมาะกบัการฉาบปนู ไม่เปียกหรือแหง้เกินไป ทาํใหป้นูฉาบไม่ยดึเกาะ

ผนงั 

 

3.03 การเตรียมผิวฉาบปนู 

3.03.01 ผิว คสล. ผิวท่ีจะฉาบจะตอ้งทาํใหผิ้วขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกดัผิวหนา้ หรือ ใชท้รายพ่นขดั 

หรือใชแ้ปรงลวดขดัลา้งผิวคอนกรีต แต่ตอ้งลา้งและขจดัผงเศษวสัดอุอกใหห้มดก่อน นํา้มนัทาไม้

แบบในการเทคอนกรีต จะตอ้งขดัลา้งออกใหส้ะอาดดว้ยเช่นเดียวกนั แลว้ราดนํา้และทานํา้

ปนูซีเมนตข์น้ ๆ ใหท้ั่ว เมื่อนํา้ปนูแหง้แลว้ ใหส้ลดัดว้ยปนูทราย 1:1 โดยใชแ้ปรงหรือไมก้วาดจุ่มสลดั

เป็นเม็ด ๆ ใหท้ั่ว ทิง้ใหป้นูทรายแหง้แข็งตวัประมาณ 24 เซนติเมตร จึงราดนํา้ใหค้วามชุม่ชืน้ตลอด 

48 เซนตเิมตร และทิง้ไวใ้หแ้หง้ จงึจะดาํเนินงานขัน้ต่อไป 

3.03.02 ผิววสัดกุ่อ 

ผนงัก่อ วสัดกุ่อตา่ง ๆ จะตอ้งทิง้ไวใ้หแ้หง้ และทรุดตวัจนคงท่ีแลว้เสียก่อน (อยา่งนอ้ยหลงัจากก่อ

ผนงัเสรจ็แลว้ 3 วนั) จงึทาํการสกดัเศษปนูออก ทาํความสะอาดผิวใหป้ราศจากไขมนัหรือนํา้มนั

ต่างๆ รวมถงึ ฝุ่ น ผง 

 

3.04 การฉาบปูน 

3.04.01 การฉาบปนูรองพืน้  



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 24 00 
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09 24 00-3 

 

จะตอ้งตัง้เฟ้ียมทาํระดบั จบัเหล่ียม เสาคาน ขอบ คสล. ต่าง ๆ ใหเ้รียบรอ้ยไดแ้นวดิ่ง และแนวระดบั 

ผนงัและฝา้เพดานควรจะทาํระดบัไวเ้ป็นจดุ ๆ ใหท้ั่วเพ่ือใหก้ารฉาบปนูรวดเรว็ และเรียบรอ้ยขึน้ 

โดยใชป้นูเค็ม ส่วนผสมปนูซีเมนต ์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลงัปนูท่ีตัง้เฟ้ียม ทาํระดบั

เสรจ็เรียบรอ้ยและแหง้ดีแลว้ ใหร้าดนํา้หรือฉีดนํา้ใหบ้รเิวณท่ีจะฉาบปนูเปียกโดยทั่วกนั แลว้จงึทาํ

การฉาบปนูรองพืน้ โดยผสมปนูฉาบตามอตัราส่วนและวิธีผสมตามท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ ใหฉ้าบปนูรอง

พืน้ไดร้ะดบัใกลเ้คียงกนักบัระดบัแนวท่ีเฟ้ียมไว ้ (ความหนาของปนูฉาบรองพืน้ ประมาณ 10 

มิลลิเมตร) โดยใชเ้กรียงไมฉ้าบอดัปนูฉาบใหเ้กาะติดแน่นกบัผิวพืน้ท่ีฉาบปนู และกอ่นท่ีปนูฉาบรอง

พืน้จะเริ่มแขง็ตวั ใหข้ดูขีดผิวหนา้ของปนูฉาบ ใหข้รุขระเป็นรอยไปมาโดยทั่วกนั เพ่ือใหก้ารยึดเกาะ

ตวัของปนูฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึน้ 
 

เมื่อฉาบปนูรองพืน้เสรจ็แลว้ จะตอ้งบ่มปนูฉาบตลอด 24 เซนติเมตร และทิง้ไวใ้หแ้หง้ก่อน 2 วนั จึง

ทาํการฉาบปนูตกแต่งได ้
 

การฉาบปนูภายนอกตรงผนงัวสัดกุ่อ ท่ีผนงัก่อต่อกบัโครงสรา้งคอนกรีต เสา คาน ใหป้้องกนัการ

แตกรา้ว โดยใชแ้ผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT STRIPS กวา้ง

ประมาณ 20 เซนติเมตร ตอกตะปยูึดยาวตลอดแนวรอยต่อแลว้จงึทาํการฉาบปนูรองพืน้ได ้

3.04.02 การฉาบปนูตกแตง่  

ก่อนฉาบปนูตกแต่ง ใหท้าํความสะอาด และราดนํา้บรเิวณท่ีจะฉาบปนูใหเ้ปียกโดยทั่วกนัเสียก่อน 

จึงฉาบปนูตกแตง่ได ้ โดยใชอ้ตัราส่วนผสมตามท่ีกาํหนดใหแ้ละฉาบปนูใหไ้ดต้ามระดบัท่ีเฟ้ียมไว ้

(การฉาบปนูในชัน้นี ้ ใหห้นาไม่เกิน 8 มิลลิเมตร) โดยใชเ้กรียงไมฉ้าบอดัปนูใหเ้กาะติดแน่นกบัชัน้

ปนูฉาบรองพืน้ และตอ้งหมั่นพรมนํา้ใหเ้ปียกชืน้ตลอดเวลาฉาบ ขดัตกแตง่ปรบัจนผิวไดร้ะดบั

เรียบรอ้ยตามท่ีตอ้งการ ดว้ยเกรียงไมย้าว เพ่ือป้องกนัการเวา้หรือแอ่นของผิวปนูฉาบสาํหรบัชอ่ง

เปิดตา่ง ๆ ตอ้งฉาบปนูใหไ้ดม้มุช่องเปิดเหล่านี ้ ตามท่ีกาํหนดไว ้ โดยท่ีดา้นของมมุไดร้ะดบัเดยีวกนั 

ไม่เวา้หรือปดูตลอดแนว 

3.04.03 การฉาบปนูในลกัษณะพืน้ท่ีกวา้ง  

การฉาบปนูตกแตง่บนพืน้ท่ีระนาบนอน เอียงลาด หรือ ระนาบตัง้ ซึ่งมีขนาดกวา้งเกิน 9 ตารางเมตร 

หากในแบบหรือรายการละเอียดมิไดร้ะบใุหม้ีแนวเสน้แบ่งท่ีแสดงไวอ้ย่างชดัเจน ผูร้บัจา้งจะตอ้งขอ

คาํแนะนาํพิจารณาจากผูค้วบคมุงานในการแบ่งแนวเสน้ปนูฉาบ หรือใหใ้ส่แผ่นตะแกรงชนิด 

GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปนูฉาบตลอดแนว หากผูร้บัจา้งมิไดป้ฏิบตัิ

ตามในกรณีดงักล่าวขา้งตน้ ผูค้วบคมุงานอาจสั่งใหเ้คาะสกดัปนูฉาบออก แลว้ฉาบใหม ่ โดยผูร้บั

จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในคา่ใชจ้่ายทัง้หมด ในกรณีท่ีระบใุหฉ้าบปนูขดัผิวมนัใหฉ้าบปนูตกแต่งปรบั

ใหไ้ดร้ะดบั ตกแต่งผิวจนเรียบรอ้ยแลว้ ใหใ้ชน้ํา้ปนูขน้ ๆ ทาโบกทบัหนา้ใหท้ั่ว ขดัผิวเรียบมนัดว้ย

เกรียงเหล็ก ในกรณีท่ีระบใุหฉ้าบปนูผสมนํา้ยากนัซมึขดัผิวมนั ปนูฉาบชัน้รองพืน้ และปนูฉาบชัน้

ตกแตง่ จะตอ้งผสมนํา้ยากนัซมึ ลงในส่วนผสมของปนูฉาบ ตามอตัราส่วน และคาํแนะนาํของ

ผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั และทาํการขดัผิวมนั ดงัท่ีระบใุนรายการก่อสรา้งนี ้

3.04.04 การฉาบปนูดว้ยปนูฉาบสาํเรจ็รูป  
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กรรมวิธีและส่วนผสมในการฉาบปนูดว้ยปนูฉาบสาํเรจ็รูปใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของบรษิัทผูผ้ลิต 

 

3.04.05 การทาํผิวซีเมนตข์ดัมนั และซีเมนตข์ดัมนัผสมสี 

(ก)  ปนูซีเมนต ์ใหใ้ชป้นูซเีมนตต์ราเสือของบรษิัท ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั หรือตรานกอินทรีย ์ของ

 บรษิัท นครหลวง จาํกดั หรือตรางเูห่า ของบรษิัท ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั 

 (ข)  สี ใชสี้ฝุ่ นยี่หอ้ไบเออร ์หรือตรามงักร หรือตราขวาน 

(ค)  กรณีผิวซีเมนตข์ดัมนัผสมสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนตวัอยา่งการทาํผิวขดัมนัผสมสีขนาด 1 

   ตารางฟตุใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบก่อนลงมือทาํงาน 

(ง)  พืน้ท่ีท่ีจะทาํผิวซีเมนตข์ดัมนั จะตอ้งปรบัผิวใหเ้รียบรอ้ยดว้ยปนูทราย ส่วนผสมปูน 1 ส่วน

ต่อทราย 3 ส่วน แลว้ขดัผิวใหม้นัเรียบดว้ยปนูซีเมนตด์งักล่าวขา้งตน้ 

จ) ในกรณีท่ีระบุให้เป็นผิวซีเมนตข์ัดมันผสมสี ใหใ้ช้สีฝุ่ น 2 ส่วน ต่อนํา้ 1 ส่วน คนให้เข้ากัน 

ก่อนเทส่วนผสมตอ้งดูพืน้ปนูท่ีเทไวโ้ดยใชนิ้ว้แตะบนผิวปนูอย่าใหป้นูติดนิว้ ในขณะเดียวกัน

อย่าปล่อยใหป้นูแหง้จนเกินไป จึงเทได ้โดยใชเ้กรียงปาดเบา ๆ บนผิวปนู 

 

3.05 การซ่อมผิวปนูฉาบ 

ผิวปนูฉาบท่ีแตกรา้ว หลดุรอ่นหรือปนูไม่จบักบัผิวพืน้ท่ีท่ีฉาบไป จะตอ้งทาํการซอ่มโดยการเคาะ

สกดัปนูฉาบเดมิออกเป็นบรเิวณกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนตเิมตร และทาํผิวใหข้รุขระ ฉีดนํา้ลา้งให้

สะอาด แลว้ฉาบปนูใหม่ ตามขอ้การฉาบปนูขา้งตน้ ดว้ยทรายท่ีมีขนาดและคณุสมบตัเิดียวกนักบั

ผิวปนูเดิม ผิวปนูท่ีฉาบใหมแ่ลว้ จะตอ้งเรียบสนิทเป็นเนือ้เดียวกบัผิวปนูเดมิ หา้มใชฟ้องนํา้ชมุนํา้

ในการตกแตง่ผิวปนูฉาบซ่อมนี ้

 

3.06 การป้องกนัผิวปนูฉาบ 

จะตอ้งบ่มผิวปนูฉาบท่ีฉาบเสรจ็ใหม่ ๆ แต่ละชัน้ใหม้ีความชืน้อยูต่ลอดเวลา 72 ชั่วโมง โดยใชน้ํา้

พ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกนั และหลีกเล่ียงมิใหถ้กูแสงแดดโดยตรง หรือมีลม

พดัจดั การบ่มผิวนี ้ใหผู้ร้บัจา้งถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งใหก้ารดแูลเป็นพิเศษดว้ย 

 

3.07 การเคลือบผิวปนู 

ในจดุท่ีกาํหนดใหม้กีารเคลือบผิวปนูฉาบ หรือผิวซีเมนตข์ดัมนั ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์คลือบตามท่ีระบใุน 

“หมวด 09 97 23 งานเคลือบผิวคอนกรีตและผนงัก่อ” 

 

จบหมวด 09 24 00 
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หมวด   09 29 00   งานยิปซัมบอรด์ 

Gypsum Board 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 09 22 00 โครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น 

   หมวด 09 50 00 ฝา้เพดาน 

 

1.02 ขอบเขตงาน 

   งานในหมวดนี ้มีความหมายครอบคลมุถึง 

1.02.01  งานยิปซั่มบอรด์สาํหรบัฝา้เพดาน 

1.02.02  งานยิปซั่มบอรด์สาํหรบัผนงัเบา 

  

1.03 การเตรียมงาน 

1.03.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานยิปซมับอรด์ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.03.02 ผู้รับจ้างจะตอ้งส่งตัวอย่างพรอ้มรายละเอียด และขั้นตอนการติดตัง้ งานยิปซัมบอรด์ เช่น แผ่น

ยิปซมั โครงคร่าวผนงั และฝ้าเพดาน พรอ้มอุปกรณต์่างๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมตัิก่อนการ

สั่งซือ้ 

1.03.03 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบปฏิบตัิการ (Shop Drawing) เพ่ือใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมตัิก่อนการ

ติดตัง้ ดงันี ้

1.03.03.01 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของผนงั หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงคร่าวระยะ และ

ตาํแหน่งสวิตช ์ปลั๊ก ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลิง และอ่ืนๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 

1.03.03.02 แบบขยายการติดตัง้บรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั และโครงสรา้งของอาคาร 

1.03.03.03 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ยแขวนกับโครงสรา้งอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนงั

อาคาร 

1.03.03.04 แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น การติดตัง้ท่อรอ้ยสายไฟ ท่อนํา้ทิง้ของ

ระบบปรบัอากาศ สวิตช ์ปลั๊ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 แผ่นยิปซัม 

2.01.01  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 

2.01.02 งานผนงั  

 ใหใ้ชแ้ผ่นยิปซั่มแบบขอบลาด หนาไม่นอ้ยกว่า 12มม  ชนิดความหนาแน่นสงู, ชนิดทนชืน้, กนัความ

รอ้น, หรือทนไฟ  (ตามระบใุนแบบ)  

ก. ตราชา้ง  ของ  บจก. สยามอตุสาหกรรมยิปซมั  หรือ 
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ข. ยิปรอค   ของ  บจก. ไทยผลิตภณัฑย์ิบซั่ม   หรือ 

ค. ตราเพชร ของ  บจก. ผลิตภณัฑต์ราเพชร  หรือเทียบเท่า 

2.01.03 งานฝา้ฉาบเรียบรอยต่อ  

ใหใ้ชแ้ผ่นยิปซั่มแบบขอบลาด2 หรือ 4ดา้น หนา 9 มม. ชนิดทนชืน้, กันความรอ้น, หรือทนไฟ (ตาม

ระบใุนแบบ)  

ก. ตราชา้ง  ของ  บจก. สยามอตุสาหกรรมยิปซมั หรือ 

ข. ยิปรอค   ของ  บจก. ไทยผลิตภณัฑย์ิบซั่ม   หรือ 

ค. ตราเพชร ของ  บจก. ผลิตภณัฑต์ราเพชร  หรือเทียบเท่า 

 

2.02 โครงเคร่า 

ใหด้ใูน “หมวด 09 22 00 โครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น” 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การเตรียมการ 

3.01.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และประสานงานกบัผูต้ิดตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ 

และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผนงั และงานฝ้าเพดานยิปซมับอรด์ เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ

ประต ูโครงเหล็กในฝา้สาํหรบัยึดลวดแขวนโครงครา่วฝา้เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรบั

อากาศ เป็นตน้ เพ่ือใหง้านยิปซมับอรด์แข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.01.02 ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝ้าเพดาน หรือผนงั สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ

อาคาร หรือซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้ใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ย ตามท่ีกาํหนด

ในแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.01.03 ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปล่ียนแปลงไดเ้ล็กน้อย ตามความ

เห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

 

3.02 การติดตั้งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม 

3.02.01 กาํหนดแนวผนงัท่ีจะติดตัง้ พรอ้มตีแนวเสน้ของผนงัไวท่ี้พืน้ และทอ้งพืน้อาคาร หรือหากเป็นผนงัลอย 

(ไม่ติดทอ้งพืน้) อาจจะตอ้งเสรมิโครงเหล็กแนวนอนตวับน และตวัตัง้ ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุ

งาน หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ วางโครงคร่าวตวัยตูามแนวผนงัท่ีไดต้ีเสน้ไว ้ยึดติดกับพืน้

อาคาร และทอ้งพืน้ชัน้ถัดไปดว้ยพุกเหล็กขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ทุกระยะ 600 

มม. (กรณีพืน้อาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ใหใ้ชว้สัดยุึดท่ีเหมาะสม) 

3.02.02 ตดัโครงคร่าวตวัซีตามความสงูของผนงัท่ีจะกัน้ โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยูใหไ้ดฉ้ากกับพืน้ ทุก

ระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หรือตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

ทาํการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยูท่ีบริเวณปลายโครงคร่าวดว้ยสกรูยิงโครง

คร่าว หรือคีมยํา้เหล็ก ดา้นละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซมัในแนวตัง้ท่ีสงูกว่า 2 400 มม. ใหเ้สริม

เหล็กตวัยไูวเ้พ่ือรบัหวัแผ่นยิปซมัท่ีจะติดตัง้ต่อไป 
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3.02.03 นาํแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 12 มม. ขึน้ติดตัง้กับโครงคร่าว โดยจะติดในแนวตัง้ และยกขอบ

แผ่นสงูจากพืน้อาคารอย่างนอ้ย 10 มม. เพ่ือป้องกันนํา้ หรือความชืน้จากพืน้เขา้สู่แผ่นยิปซมั ยึดกับ

โครงคร่าวเหล็กดว้ยสกรูยิปซมัขนาด 25  ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. ท่ีแนวกลางแผ่น และ 

200 มม. ท่ีแนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 10-15 มม. ใหห้ัวสกรูจมลงในแผ่น

ยิปซมัประมาณ 1-1.5 มม. (ไมค่วรใหจ้มทะลกุระดาษแผ่นยิปซมัลงไป) การติดตัง้ควรใชเ้คร่ืองยิงสกรู 

3.02.04 ติดตัง้คิว้เขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพ่ือความเรียบรอ้ย และสวยงาม 

3.02.05 ฉาบปิดรอยต่อ, คิว้เขา้มมุของแผ่นยปิซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบเรียบแผ่น

ยิปซมั ฉาบจาํนวน 3 ขัน้ตอน โดยทิง้ระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนิทในแต่ละขัน้ตอน ขดัแต่งปนูฉาบ

ดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 

3.02.06 กรณีออกแบบผนังเพ่ือวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพ่ิมเติม ให้ปรึกษาผู้ผลิต หรือ

ดาํเนินการตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

 

3.03 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซัม 

3.03.01 ยึดฉากรมิฝา้ฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบใหม้ั่นคงแข็งแรง ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีต ใหไ้ดร้ะดบัท่ี

ต้องการตามท่ีระบุในแบบก่อสรา้ง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใตท้้องพืน้อาคารชั้นถัดไปท่ีระยะ 

1,000x1,200 มม. (ระยะห่างของโครงครา่วหลกัเท่ากบั 1,000 มม., ระยะห่างระหว่างชดุแขวนเท่ากับ 

1,200 มม.) ยึดดว้ยพุกเหล็กขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แนวโครงคร่าวหลักชุดแรก

ห่างจากผนงั 150 มม. 

3.03.02 วดัระยะความสงูจากฉากริมถึงทอ้งพืน้ชัน้ถัดไป เพ่ือตดัลวด 4 มม. และประกอบชดุหิว้โครง โดยใช้

สปริงปรบัระดบั และงอปลายดา้นหน่ึงของลวด 4 มม. เป็นขอไว ้(หรืออาจใชฉ้ากริมแทน ในกรณีมี

ช่องว่างระหว่างฝา้เพดาน และใตท้อ้งพืน้นอ้ยกว่า 200 มม.) 

3.03.03 นาํชดุแขวนท่ีประกอบไวข้ึน้แขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ท่ีติดตัง้ไวท้ัง้หมด ใหแ้นวชดุแขวนไดด้ิ่ง 

3.03.04 นาํโครงครา่วหลกัขึน้วางลงในขอของชดุหิว้โครงจนเต็มพืน้ท่ีติดตัง้ จะไดโ้ครงครา่วหลกัทกุระยะห่าง 

1,000 มม. 

3.03.05 นาํโครงครา่วซอยขึน้ยึดติดกบัโครงครา่วหลกั โดยใชต้วัล็อกโครง ติดตัง้โครงครา่วซอยทกุระยะ 400 มม. 

3.03.06 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกตอ้งตามแบบ

กาํหนด กอ่นยกแผ่นยิปซมัขึน้ติดตัง้ 

3.03.07 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา 9 มม. ขึน้ติดตัง้กบัโครงคร่าวซอย ใหด้า้นยาว (2,400 มม.) ตัง้ฉาก

กับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใชส้กรูยิปซมัขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. ท่ีแนว

กลางแผ่น และ 200 มม. ท่ีแนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 10-15 มม. และใหห้วั

สกรูจมลงในแผ่นยิปซมั ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษแผ่นยิปซมัลงไป) การติดตัง้

ควรใชเ้คร่ืองยิงสกรู 

3.03.08 ติดตัง้คิว้เขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพ่ือความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
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3.03.09 ฉาบปิดรอยต่อ, คิว้เขา้มมุของแผ่นยปิซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบเรียบแผ่น

ยิปซมั ฉาบจาํนวน 3 ขัน้ตอน โดยทิง้ระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนิทในแต่ละขัน้ตอน ขดัแต่งปนูฉาบ

ดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 

 

 

 

3.04 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าทบีาร ์และแผ่นยิปซัม 

3.04.01 ยึดฉากริมทีบาร ์กับผนงัโดยรอบใหไ้ดร้ะดบัท่ีตอ้งการ ดว้ยพุกเหล็ก หรือตะปคูอนกรีตใหไ้ดร้ะดบัท่ี

ตอ้งการตามแบบกาํหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กับใตท้อ้งพืน้อาคารชัน้ถัดไปท่ีระยะ 1,210x1,210 

มม. ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. 

3.04.02 วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร ์ถึงท้องพืน้ชั้นถัดไป เพ่ือตัดลวดแขวนท่อนบนขนาดเสน้ผ่าน

ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใชส้ปริงปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสือ้ 

และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. ประกอบกนั 

3.04.03 นาํชดุแขวนท่ีประกอบไวข้ึน้แขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ท่ีเตรียมไวท้ัง้หมด ใหแ้นวชดุแขวนไดด้ิ่ง 

3.04.04 นาํโครงครา่วหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนท่ีเตรียมไว ้โดยใชล้วดคลอ้งเก่ียวเขา้ในรูบนสนัของโครงคร่าว

หลกัพนัเกลียวอย่างนอ้ยสองรอบใหแ้น่น ติดตัง้โครงหลกัจนเต็มพืน้ท่ีติดตัง้ ใหไ้ดโ้ครงครา่วหลกัทกุ

ระยะห่าง 1,210 มม. ใหข้นาน หรือตัง้ฉากกบัผนงัหอ้ง 

3.04.05 นาํโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1,210 มม. มาติดตัง้เขา้ในช่องเจาะของโครงคร่าวหลักทุกระยะ 605 

มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกับโครงคร่าวหลกั ไดร้ะยะสนัโครงคร่าว 605x1.210 มม. สาํหรบัวางแผ่นที

บารข์นาด 600x1.200 มม. หากตอ้งการระยะสันโครงคร่าว 605x605 มม. สาํหรบัวางแผ่นทีบาร ์

ขนาด 600x600 มม. ใหเ้พ่ิมโครงคร่าวซอยสัน้ขนาด 605 มม. ติดตัง้เขา้ในช่องเจาะกึ่งกลางของ

โครงครา่วซอยยาวขนาด 1.210 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วซอยยาว 

3.04.06 ปรบัระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดท่ีสปริงปรบัระดับ ตรวจสอบระดับใหถู้กตอ้งตามแบบ

กาํหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร ์ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ท่ีทาสี หรือตกแต่ง

เรียบรอ้ยแลว้ 

3.04.07 หากใชร้ะบบเมตรกิ หรือระบบฟตุ ใหใ้ชร้ะยะและขนาด ดงัต่อไปนี ้

ระบบ 
ระยะสนัโครงเครา่ทีบาร ์

(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 

 

3.05 การบาํรุงรักษา 

งานยิปซมับอรด์ฉาบเรียบท่ีติดตัง้เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวฉากท่ีเรียบรอ้ยสวยงาม งานฝา้เพดาน

ทีบาร ์จะตอ้งไดแ้นวของทีบาร ์ท่ีตรง ไม่คดเคีย้ว ไดแ้นวระดับ และแนวฉากท่ีเรียบรอ้ยสวยงาม งานทาสีให้
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ปฏิบัติตามท่ีระบุไวใ้น “หมวด 09 91 00 งานทาสี” ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกันไม่ใหง้านยิปซมับอรด์สกปรก หรือ

เสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

จบหมวด 09 29 00 
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หมวด   09 30 00   งานกระเบือ้ง 

Tiling 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตงาน 

   งานในหมวดนี ้มีความหมายครอบคลมุถึง 

1.01.01  งานกรุกระเบือ้งพืน้ 

1.01.02  งานกรุกระเบือ้งผนงั 

1.01.03 กาวซีเมนต ์

1.01.04 วสัดยุาแนว 

  

1.02 การเตรียมงาน 

1.02.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.02.02 ผู้รบัจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือ้ง, เสน้ขอบคิว้, วัสดุยาแนว พรอ้ม

รายละเอียด และขั้นตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแต่ละชนิด เช่น กระเบือ้งปูพืน้ กระเบือ้งผนัง

ภายในและภายนอก เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.02.03 ผูร้บัจา้งตอ้งจัดทาํแบบปฏิบตัิการ (Shop Drawing) เพ่ือใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ

ติดตัง้ ดงันี ้

1.03.03.01 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้ง

แต่ละชนิด 

1.03.03.02 แบบขยายการติดตัง้บรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเสน้

รอยต่อ หรือเสน้ขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทุกส่วน แสดงอัตราความลาดเอียง 

และทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แต่ละส่วน 

1.03.03.03 แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตัง้ท่อนํา้สาํหรบัจ่ายเคร่ือง

สุขภัณฑ์ท่ีผนัง ช่องระบายนํา้ทิง้ท่ีพืน้ ตาํแหน่งท่ีติดตัง้สวิตช ์ปลั๊ก ช่องซ่อมบาํรุง 

เป็นตน้ 

2. รายละเอียดวัสด ุ

2.01 กระเบือ้ง 

วสัดุท่ีนาํมาใชต้อ้งเป็นวัสดุใหม่ท่ีไดม้าตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยรา้ว หรือตาํหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนาด

เท่ากันทุกแผ่น ให้ใชช้ั้นคุณภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบรอ้ย โดยมีใบส่งของ 

และใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในท่ีไม่มี

ความชืน้ 

 

2.02 ปูนทรายปรับระดับ  

ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ 
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ก.  ตราจระเข ้       หรือ 

          ข.  แลงโก        หรือ 

          ค.  ทีพีไอ        หรือเทียบเท่า 

 

2.03 กาวซีเมนต ์ 

-กรณีปูกระเบือ้งบริเวณ ทั่วๆไป พืน้/ผนัง ภายใน  หอ้งนํา้ หรือ ระเบียง กระเบือ้งขนาด 30 x 30 ซม. เช่น กระเบือ้ง

เซรามิคทั่วไป  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  จระเขเ้ขียว   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั        หรือ 

          ข.  Weber Tai Fix    ของ   Saint Gobain      หรือ      

          ค.  Kerabond   ของ   Mapei                               หรือเทียบเท่า 

 

-กรณีปูกระเบือ้งบริเวณ ทั่วๆไป พืน้/ผนัง ภายใน  หอ้งนํา้ หรือ ระเบียง กระเบือ้งขนาด 60 x 60 ซม. เช่น กระเบือ้ง

แกรนิตโต ้กระเบือ้งดดูซมึนํา้ต ํ่า  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  จระเขเ้ขียว   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั        หรือ 

          ข.  Weber Tai Fix    ของ   Saint Gobain      หรือ      

          ค.  Kerabond   ของ   Mapei                               หรือเทียบเท่า 

 

-กรณีปกูระเบือ้งโมเสค, โมเสคแกว้ ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวตดิกระเบือ้ง 

ก.  จระเขท้อง   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั        หรือ 

          ข.  Weber Fix Plus    ของ   Saint Gobain         หรือ      

          ค.  Kera Flex  Maxi   ของ   Mapei                       หรือเทียบเท่า 

 

-กรณีปกูระเบือ้งทุกชนิด ทุกขนาด พืน้/ผนงั ภายนอก เช่น พอรซ์เลน  แกรนิโต หินอ่อน หินแกรนิต หินอดั หินโบราณ 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  จระเขท้อง   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั        หรือ 

          ข.  Weber Tai Flex    ของ   Saint Gobain         หรือ      

          ค.  Kerabond/Keralastic ของ   Mapei                 หรือเทียบเท่า 

 

-กรณีปบูนผนงัเบา  กระเบือ้งทกุขนาด พืน้/ผนงั ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  จระเขท้อง   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั        หรือ 

          ข.  Weber Tai Flex    ของ   Saint Gobain         หรือ      

          ค.  Kerabond/Keralastic ของ   Mapei                 หรือเทียบเท่า 
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-กรณีปกูระเบือ้งทบักระเบือ้งเดิม  พืน้/ผนงั ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  จระเขท้อง   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั        หรือ 

          ข.  Weber Tai Flex    ของ   Saint Gobain         หรือ      

          ค.  Kerabond/Keralastic ของ   Mapei                 หรือเทียบเท่า 

 

-กรณีปูกระเบือ้ง สระว่ายนํา้  เช่น กระเบือ้งดินเผา พอรซ์เลน  แกรนิโต หินอ่อน หินแกรนิต หินอัด  หินโบราณใหใ้ช้

ผลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง  

ก.  จระเขแ้ดง   ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั         หรือ 

          ข.  Weber Tai Gress    ของ   Saint Gobain         หรือ      

          ค.  Kerabond+Isolastic ของ   Mapei                  หรือเทียบเท่า 

 

-กรณีปูหินธรรมชาติ  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ให้ใช้กาวซีเมนตท่ี์มีส่วนผสมของซีเมนตข์าวชนิดพิเศษ  มี

คณุสมบตัิปัองกนัการเกิดคราบขาวไดด้ี  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  เนเจอรลั  สโตน  เมท ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั         หรือ 

          ข.  Weber Tai No Stain    ของ   Saint Gobain                       หรือ 

          ค.  หรือเทียบเท่า 

 

 

2.04 วัสดุยาแนวกระเบือ้ง  

-กรณีเวน้รอ่งยาแนวนอ้ยกว่า  1 มม. ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก.  Crocodile Turbo Plus ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั     หรือ 

          ข.  Weber Color Slim       ของ   Saint Gobain              หรือ    

          ค.  หรือเทียบเท่า 

-กรณีเวน้รอ่งยาแนว  ตัง้แต่ 1-6 มม. ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก.  Crocodile Premium Plus  Grout (Silver) 

             ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั                                            หรือ 

          ข.  Weber Colour Power      ของ   Saint Gobain              หรือ    

          ค.  Keracolor  SF   ของ Mapei                                              หรือเทียบเท่า 

-กรณีเวน้รอ่งยาแนว  ตัง้แต่  6 มม.  เลือกใชย้าแนวท่ีมีคณุสมบตัิรอ่งกวา้ง  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก.  Crocodile Premium Plus Grout ( Gold) 

             ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั                                             หรือ 

          ข.  Weber Colour Plus    ของ   Saint Gobain                    หรือ    

          ค.  Keracolor  GG   ของ Mapei                                               หรือเทียบเท่า 
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3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การเตรียมการ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดทาํระบบกันซึมพืน้ หรือผนังท่ีระบุใหท้าํระบบกันซึม ก่อนการเทพืน้ปูนทรายปรบัระดับ หรือ

ฉาบปนูรองพืน้ผนงั แลว้จึงทาํการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกันซึมพืน้หอ้งนํา้ หรือพืน้ชัน้ล่างท่ีติดกบัพืน้ดิน เป็น

ตน้  

 

3.02 การเตรียมผิว 

3.02.01 ทาํความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปู หรือบุกระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือส่ิง

สกปรกอ่ืนใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํา้ 

3.02.02 สาํหรบัพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียงลาดตามตอ้งการ

สาํหรบัผนังจะตอ้งฉาบปูนรองพืน้ใหไ้ดด้ิ่ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ตามท่ีระบุไวใ้นหมวดงานฉาบปนู โดยใช้

ปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพื ้น หรือผิวผนังท่ีเรียบ และแข็งแรงก่อนการปู หรือบุ

กระเบือ้ง 

3.02.03 หลังจากเทพืน้ปูนทรายปรบัระดบั หรือฉาบปูนรองพืน้ผนังแลว้ 24 ชั่วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 วัน 

ทิง้ไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ่มดาํเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได ้

3.02.04 การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะตอ้งแกะกล่องออกมา ทาํการเฉล่ียสีของกระเบือ้งใหส้มํ่าเสมอทั่วกัน และ

เพียงพอกับพืน้ท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้ง แลว้จึงนาํกระเบือ้งไปแช่นํา้ก่อนนาํมาใช้ หรือปฏิบัติตาม

คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.02.05 กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่เคลือบผิว ก่อนการป ูหรือบจุะตอ้งเคลือบผิวดว้ยนํา้ยาเคลือบใส เพ่ือป้องกันการ

ซมึของนํา้ปนู และสียาแนว โดยเคลือบใหท้ั่วผิวหนา้ และขอบโดยรอบรวม 5 ดา้น อย่างนอ้ย 2 เท่ียว 

 

3.03 การปู หรือบกุระเบือ้ง 

3.03.01 ทาํการวางแนวกระเบือ้ง กาํหนดจาํนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีไดร้บัอนุมัติ แนว

กระเบือ้งทั่วไป หากไม่ระบุในแบบให้ห่างกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบือ้ง หรือตาม

วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.03.02 เศษของแผ่นกระเบือ้งจะตอ้งเหลือเท่ากนัทัง้ 2 ดา้น แนวรอยต่อจะตอ้งตรงกันทุกดา้นทัง้พืน้และผนงั 

หรือตาม Shop Drawing ท่ีไดร้บัอนุมตัิ การเขา้มมุกระเบือ้งหากไม่ระบุในแบบ ใหใ้ชว้ิธีเจียรขอบ 45 

องศา ครึ่งความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเขา้มมุ รอยต่อรอบสขุภณัฑ ์หรืออุปกรณห์อ้งนํา้ต่างๆ 

จะตอ้งตดัใหเ้รียบรอ้ยสวยงามดว้ยเคร่ืองมอืตดัท่ีคมเป็นพิเศษ 

3.03.03 ทาํความสะอาดพืน้ผิว แลว้พรมนํา้ใหเ้ปียกโดยทั่ว ใชก้าวซีเมนตใ์นการยึดกระเบือ้ง ดว้ยการโบกให้

ทั่วพืน้ หรือผนงั แลว้จึงป ูหรือบุกระเบือ้ง ใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกาวซีเมนต ์โดยไดร้บัการ

อนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.03.04 ติดตัง้ และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวท่ีวางไวใ้หแ้น่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาท่ีกาํหนดของกาวซีเมนต์

ท่ีใช ้ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะตอ้งรือ้ออก และทาํการติดตัง้ใหม ่

3.03.05 ไม่อนญุาตใหบ้กุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
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3.03.06 หลังจากปู หรือบุกระเบือ้งแลว้เสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 

ชั่วโมง แลว้จึงยาแนวรอยต่อดว้ยวสัดุยาแนว โดยใชสี้ท่ีใกลเ้คียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบือ้ง หรือตาม

วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.03.07 เช็ดวสัดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบือ้งดว้ยฟองนํา้ชบุนํา้หมาดๆ ก่อนท่ีวสัดุยาแนวจะแหง้ ใหร้่อง 

และผิวของกระเบือ้งสะอาด ปล่อยทิง้ไวป้ระมาณ 2 ชั่วโมง จึงทาํความสะอาดดว้ยผา้สะอาดชุบนํา้

หมาดๆ ทิง้ใหว้สัดยุาแนวแหง้สนิท 

 

3.04 การบาํรุงรักษา และทาํความสะอาด 

3.04.01 งานกระเบือ้งทั้งหมดท่ีเสร็จแลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดับ ไดด้ิ่ง ไดสี้ท่ีเรียบสมํ่าเสมอทั่วทั้งบริเวณ 

ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.04.02 หลงัจากวสัดุยาแนวแหง้ดีแลว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ใหท้าํความสะอาดอีกครัง้ดว้ยนํา้ และเช็ดใหแ้หง้

ดว้ยผา้สะอาด แลว้เคลือบผิวดว้ย Wax อย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

3.04.03 ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกนัไม่ใหง้านกระเบือ้ง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 

จบหมวด 09 30 00 
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หมวด   09 50 00   งานฝ้าเพดาน 

Ceiling 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 07 45 00 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์

   หมวด 09 22 00 โครงเครา่สาํหรบัวสัดแุผ่น    

   หมวด 09 29 00 แผ่นยิปซั่ม 

    

1.02 ขอบเขตงาน 

   งานในหมวดนี ้มีความหมายครอบคลมุถึง 

   1.02.01 การติดตัง้ฝา้แผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ 

1.02.03 การติดตัง้ฝา้แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์เวน้รอ่งรอยต่อ  

    

1.03 การเตรียมงาน 

1.03.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้ฝา้เพดาน ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.03.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง แบบงานระบบต่าง ๆ ทกุระบบท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบังานฝ้า

เพดานอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือเตรียมการประสานงานและเตรียมโครงสรา้งสาํหรบัการยึดโครง

เครา่ฝา้เพดานแบบต่าง ๆ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ(ในหมวดนีไ้มถ่กูใชง้าน)   

  

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การติดตั้งฝ้าแผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ  

3.01.01 ยึดชดุโครงเครา่แขวน ตามมาตรฐานผูผ้ลิต ภายใตก้ารควบคมุของผูค้วบคมุงาน  

3.01.02 นาํแผ่นยิปซั่มขอบลาดขึน้ติดตัง้กบัโครงเครา่ซอย ใหด้า้นยาว (ดา้น 2.40 เมตร) ตัง้ฉากกบัแนวโครง

เครา่ซอย   ปลายของแผ่นดา้นสัน้ (ดา้น 1.20 เมตร) จะตอ้งสลบัแนวกนั 1.20 เมตร 

3.01.03 ยึดแผ่นยิปซั่มเขา้กับโครงโดยใชส้กรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร การยึดสกรูใหย้ึดตามแนวโครงเคร่า

ซอย ห่าง  240 มิลลิเมตร และยึดบรเิวณขอบแผ่นดา้นสัน้ ห่าง 150 มิลลิเมตร 

3.01.04 ติดตัง้คิว้เขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพ่ือความเรียบรอ้ยและสวยงาม 

3.01.05 ใชเ้กรียงโป๊วฉาบปูนลงบนรอยต่อและคิว้เขา้มุมของแผ่นยิบซั่ม นาํเทปปิดทบักึ่งกลางแนวรอยต่อ 

แลว้ฉาบปนูทับใหเ้ป็นเนือ้เดียวกัน เมื่อปนูแหง้สนิท ใชเ้กรียงฉาบ ฉาบปูนทบัดว้ยปนูฉาบรอยต่อ

ตามแนวเดิมอีกครัง้ ปาดใหเ้รียบ ทิง้ไวใ้หแ้หง้ หลงัจากนัน้ใชก้ระดาษทรายเบอร ์4 ขดัแต่งใหเ้รียบ  

3.01.06 ใชป้นูฉาบทบัหวัสกรู และขดัแต่งดว้ยกระดาษทรายอีกครัง้ใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาสีหรือตกแต่งต่อไป 
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3.02 การติดตั้งฝ้าแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์เว้นร่องรอยต่อ 

3.02.01 ยึดชดุโครงเครา่แขวน ตามมาตรฐานผูผ้ลิต ภายใตก้ารควบคมุของผูค้วบคมุงาน 

3.02.02 ติดตัง้แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์โดยเวน้รอ่งระหว่างแผ่นประมาณ 5 มิลลิเมตร 

3.02.03 ยึดแผ่นเขา้กบัโครงเครา่ ดว้ยสกรูเกลียว ขนาด 25 มิลลิเมตร โดยมีระยะห่างกนัทกุ 200 มิลลิเมตร 

3.02.04 ใชเ้ทปกาวปิดรอยต่อ ทาํการป้องกนัแนวรอยต่อ และยาแนวดว้ยกาวยาแนวโพลียรูเิทน ทิง้ใหแ้หง้ 7 วนั 

3.02.05 นาํเทปกาวออก ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของแนวรอยต่อ ก่อนทาสีหรือตกแต่งต่อไป 

 

จบหมวด 09 50 00 
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หมวด   09 51 00   ฝ้าเพดานอคสูตกิ 

Acoustic Ceiling 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตงาน 

1.01.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้ฝา้เพดาน ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.01.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง แบบงานระบบต่าง ๆ ทกุระบบท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบังานฝา้

เพดานอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือเตรียมการประสานงานและเตรียมโครงสรา้งสาํหรบัการยึดโครง

เครา่ฝา้เพดานแบบต่าง ๆ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ

 2.01 คุณสมบัต ิ

ค่าการดดูซบัเสียง  (Noise Reduction Coefficient หรือ NRC)       = 0.60 - 0.80     

ค่าทนความชืน้สมัพทัธ ์(Relative Humidity หรือ RH)         = >90 

ค่าการกนัความรอ้น แผ่นหนา 9 มม.  Thermal Resistance (m2.K)/W      = 0.14 

ค่าการกนัความรอ้น แผ่นหนา 12 มม. Thermal Resistance (m2.K)/W      = 0.19 

ค่าการสะทอ้นแสง Visible Light Reflectance          = >80% 

ค่าความคลาดเคล่ือนของแผ่น Dimensional Tolerance       = + 0.5 มม. 

ผ่านมาตรฐานการทดสอบการลามไฟ BS476 Part 6 และ BS476 Part 7 (หรือเทียบเท่า) 

มีส่วนผสมของ Mineral Wool Fiber 80-85%  

ไม่มีส่วนผสมของใยหิน 

ขนาดแผ่น 300x600 มม. หนา 9 หรือ12 (ตามแบบ)  

ใชก้ารติดตัง้ฝา้แบบยิง หรือ Staple & Glue เขา้กบัแผ่นยิปซั่มบอรด์ 

 

โดยใชผ้ลิตภณัฑ ์

ก.  MITONE  ของ บจก. ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร ์   หรือ 

ข. SCG             หรือ 

ค. Rockfon ของ Innovasia        หรือเทียบเท่า 

         

 3. การปฏิบัติงาน 

3.01 การติดตั้งฝ้าอคูสติก  

ใชก้ารติดตัง้ฝา้แบบยิง หรือ Staple & Glue  ฝา้เก็บเสียงตอ้งมคีวามหนาอย่างนอ้ย 9 มม. และยิงกบัแผ่นยิป

ซั่มบอรด์ ความหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มม. โดยแตม้กาวเป็นจดุๆดา้นหลงัแผ่นฝา้อคสูตกิ ประมาณ 12-15 แห่ง 

หา้มไมใหท้าทัง้ผืน หรือทาเฉพาะบรเิวณตรงกลางแผ่น  และยิงเขา้กบัแผ่นยิปซั่ม โดยใชปื้นลมยงิไม่นอ้ยกวา่ 
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10 แห่งต่อแผ่น ทัง้นีต้อ้งติดตัง้ฝา้อคสูตกิ แบบสลบัฟันปลา เพ่ือความเรียบรอ้ยและสวยงามใหเ้ห็นรอยต่อของ

แผ่นนอ้ยท่ีสดุ 

จบหมวด 09 51 00 
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หมวด  09 64 23   พืน้ไม้ 

Wood Flooring 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงานและอปุกรณท่ี์จาํเป็นในการปพืูน้ปาเกไ้มห้รือโมเสคไม ้ตามระบใุนแบบ 

 

1.02 ตัวอย่าง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างขนาด 2 ฟุต x 2 ฟุต พรอ้มขดัและเคลือบผิวไมใ้หผู้ค้วบคุมงานอนุมตัิก่อนจึงจะ

ทาํการสั่งซือ้ได ้

 

2. รายละเอียดวัสดุ  

2.01 ปารเ์ก้ไม้ 

  ใชช้นิดไมแ้ละขนาดตามท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง 

  โมเสคไม ้ ใหใ้ชค้วามหนาไม่ตํ่ากว่า 1/2” จะตอ้งเป็นไมค้ดัเกรดดีท่ีสดุ 

  ปาเกไ้ม ้ ใหใ้ชค้วามหนาไม่ตํ่ากว่า 3/4” จะตอ้งเป็นไมค้ดัเกรดดีท่ีสดุ 

 หรือระบเุป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสรา้ง สีของไมแ้ต่ละชิน้จะตอ้งสมํ่าเสมอกนัทกุชิน้ 

  

2.02 บังเชิงผนังไม้ 

ก. ในส่วนของรอยต่อระหว่างพืน้ไมป้าเก ้หรือโมเสคไมก้ับผนงั ใหต้ิดตัง้บัวเชิงผนังกันเป้ือนไมต้ามท่ีระบุใน

แบบ หากไม่ระบใุหใ้ชบ้วัเชิงผนงัขนาด 3/4”x4” โดยตลอด 

ข.  ขอบหรือรอยต่อของไมจ้ะตอ้งเรียบสนิทมีช่องว่างไดไ้ม่เกิน 1 มิลลิเมตร 

ค.  ใหต้ิดบวัลอยอยู่เหนือพืน้ไมป้ระมาณ 2 มิลลิเมตร เพ่ือการขยายตวั 

ง. ถา้มิไดร้ะบุในแบบ ไมบ้ัวจะตอ้งเป็นชนิดเดียวกับปาเกไ้มห้รือโมเสคไม ้การยึดบัวผนังกับโครงสรา้งผนัง

จะต้องทําด้วยความปราณีต แข็งแรง ได้แนว ระดับเรียบรอ้ย โดยการฝังพุกไม้ 2 ตัว หรือตามความ

เหมาะสมทกุระยะไม่เกิน 50 เซนติเมตร 

 

2.03 กาว 

   กาวติดปารเ์ก ้ใหใ้ชข้อง  

ก. KOT-100      หรือ  

ข. SIKA BOND T-55    หรือ  

ค. BOSTIK ULTRASET SF หรือเทียบเท่า 
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3. การปฏิบัติงาน  

3.01 การปูปาเก้ไม้ 

ก. พืน้ท่ีท่ีจะปพืูน้ปาเกไ้มห้รือโมเสคไม ้จะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ น ปนู นํา้มนั และวสัดอ่ืุนใด การเตรียมปพืูน้

จะตอ้งทาํพืน้ผิวซีเมนตข์ดัเรียบ ถา้พืน้เป็นแอ่งหรือไม่ไดร้ะดบั ใหใ้ชป้นูผงผสม BONDING AGENT ในการ

เสรมิใหไ้ดร้ะดบัและทิง้ใหแ้หง้สนิท อย่างนอ้ย 30 วนั นบัแต่วนัขดัผิวเรียบรอ้ย 

ข. ปปูาเกห้รือโมเสคไม ้ดว้ยกาวลาเท็กซ ์กรณีปูชนผนงัตอ้งเวน้ช่องว่างห่างผนงัประมาณ 5 มิลลิเมตร เพ่ือ

การขยายตวัของไม ้

ค. เมื่อปปูาเกแ้ลว้ หา้มเขา้เหยยีบยํ่าอย่างนอ้ย 5 วนั จงึทาํการขดัผิวได ้ ขอบหรือรอยต่อของไม ้ จะตอ้งเรียบ

สนิท มีช่องวา่งไดไ้ม่เกิน 1 มิลลิเมตร และเมื่อเคาะดตูอ้งไม่ปรากฏเสียงหลดุรอ่น ถา้มีตอ้งรีบเปล่ียนก่อน

ทาํการขดัผิว 

 

 3.02 การทาํความสะอาดและการทาํสี 

ก. เมื่อทาํการปปูาเก ้หรือโมเสคไมเ้รียบรอ้ยแลว้ ทิง้ไวใ้หแ้หง้อยา่งนอ้ย 5 วนั แลว้ใหท้าํการขดัผิว 3 ครัง้ ก่อน

ลงนํา้มนัหรือสี ครัง้แรกใหข้ดัดว้ยกระดาษทรายหยาบ และขดัผิวอีกสองครัง้ดว้ยกระดาษทรายละเอียด 

แลว้จึงทานํา้มนัหรือสีได ้

ข. การทาํสีใหท้าํตามท่ีระบใุนรายการประกอบแบบหมวดงานสี 

ค. พืน้ไมท่ี้ปแูลว้จะตอ้งไม่หลดุรอ่นหรือมีเสียงดงัโปรง่ไม่สนิท กรณีท่ีปแูลว้หลดุ รอ่น หรือ มีเสียงโปรง่ไม่สนิท

ใหท้าํการรือ้ออกแลว้ปใูหมใ่หเ้รียบรอ้ยกลมกลืน กบัส่วนท่ีปอูยู่แลว้เดมิ ค่าใชจ้่ายทัง้หมดเป็นของผูร้บัจา้ง 

  

จบหมวด 09 64 23 
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หมวด   09 65 00   พืน้กระเบือ้งยางและไวนิล 

Resilient Flooring 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.01 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ

คณุภาพท่ีดี พรอ้มการรบัประกนัคณุภาพ 

1.02.02 กรณีท่ีเป็นการปกูระเบือ้งยางหรือไวนิลบนพืน้เดิมท่ีไม่ไดร้ะดบั ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการปรบัระดบัพืน้

เดิมตามรายละเอียดในหมวด 09 67 00 พืน้วสัดเุหลวปรบัระดบั กอ่นทาํการติดตัง้ 

 

2. รายละเอียดวัสดุ 

2.01 วัสดุ 

2.01.01 กระเบือ้งยางชนิดมว้น ใหใ้ชก้ระเบือ้งยางชนิดไม่มีส่วนผสมของใยหิน ขนาดตามระบใุนแบบ 

2.01.02 กระเบือ้งยางชนิดแผ่น ใหใ้ชก้ระเบือ้งยางชนิดไม่มีส่วนผสมของใยหิน ขนาดตามระบใุนแบบ 

2.01.03 เชิงผนงัยาง เชิงผนงัยางจะตอ้งมีความสงูประมาณ 10 เซนติเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร มนเรียบสนิท

กบักาํแพงท่ีขอบบน และสนิทกบัพืน้ท่ีขอบล่าง 

2.01.04 เสน้เชื่อมรอ้น (WELDING ROD) 

2.01.05 กาวสาํหรบัปพืูน้ ใหใ้ชช้นิดกนันํา้ ตามคาํแนะนาํของบรษิัทผูผ้ลิต 

 

 2.02 ผลิตภัณฑ ์

 ใหใ้ชก้ระเบือ้งยาง PVC ชนิดลายไม ้ ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 mm ติดตัง้ดว้ยการปกูาว โดยเลือกใช้

ผลิตภณัฑข์อง    ก.  Luxury Vinyl Tiles ของ Tarkett หรือ  

ข. CASA ROCCA  หรือ  

ค. STARFLEX  หรือเทียบเท่า 

 

การปฎิบัติงาน 

3.01 การปูกระเบือ้งยาง 

พืน้คอนกรีตท่ีจะปกูระเบือ้งยางทบั จะตอ้งเรียบสนิท แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ น นํา้มนั ผิวคอนกรีตท่ีขรุขระ

จะตอ้งตกแต่งใหเ้รียบ การทากาวใหใ้ชเ้กรียงชนิดเป็นรอ่ง และจะตอ้งใหม้ีกาวเสมอกนัทั่วทัง้หอ้ง การปู

กระเบือ้งจะตอ้งปใูหเ้รียบ รอยตอ่ของกระเบือ้งยางจะตอ้งสนิท มมุชนกนัใหเ้รียบรอ้ย สาํหรบักระเบือ้งยางชนิด

มว้น บรเิวณรอยต่อทกุจดุ จะตอ้งใชเ้สน้เชื่อมรอ้นสีเดียวกบัเนือ้กระเบือ้งยาง ภายหลงัปกูระเบือ้งยางแลว้ 

จะตอ้งเปิดประตหูนา้ตา่งใหม้ีการระบายอากาศพอเพียงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง หา้มปกูระเบือ้งยางจนกว่างาน

ส่วนอ่ืน ๆ รวมทัง้งานทาสีไดด้าํเนินไปแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 90% การปกูระเบือ้งยางจะตอ้งใชช้า่งท่ีชาํนาญการ

โดยเฉพาะ และตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของบรษิัทผูผ้ลิต 

 

 

 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง  09 65 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พืน้กระเบือ้งยางและไวนิล 

 Resilient Flooring 

 มี.ค. 2564 

  

09 65 00-2 

 

 

3.02 การทาํความสะอาด 

ภายหลงัจากปกูระเบือ้งยางเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาด และลงดว้ย WAX ชนิดนํา้ อย่างนอ้ย 2 

ครัง้ และขดัดว้ยเคร่ืองขดัใหข้ึน้เงา 

 

จบหมวด 09 65 00 

 

 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 66 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พืน้หินขดั 

 Terrazzo Flooring 

 มี.ค. 2564 

  

09 66 00-1 

 

หมวด  09 66 00   พืน้หนิขัด 

Terrazzo Flooring 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 1.01 ขอบขา่ย 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดั  เตรียมทาํแบบ  SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ    ในการติดตัง้ตามแบบก่อสรา้ง    

และวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

 

 1.02 ตัวอย่างวัสด ุ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํตวัอย่างขนาด 30 x 30 ซม. รวมถงึตวัอย่างวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจาํเป็นตอ้งใช้

ดว้ย เช่น ขอบคิว้ หรือ มมุต่าง ๆ เป็นตน้  แต่ละชนิดไม่นอ้ยกวา่ 2 ตวัอยา่งเพ่ือขออนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนจงึ

จะนาํไปใชง้านได ้

 

2.  รายละเอียดวัสด ุ

2.01 หนิขัดทั่วไป 

(ก)  หินเกล็ด 

 หินเกล็ดสี ซึ่งเป็นหินคดัท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอและจะตอ้งจะตอ้งลา้งจนสะอาดปราศจากฝุ่ นและสาร

อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการยดึตวักบัส่วนผสม  หินเกล็ดใชเ้กล็ดหินอ่อนสีขาวเบอร ์4-5 หรือตามท่ีผูอ้อกแบบ

กาํหนด ชนิดและขนาดจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้

 สาํหรบัหินขดัมวลละเอียด (Finazzo) ใชว้สัดผุสมปนูซีเมนต ์ โดยเสือ แคลไซต ์ หรือเทียบเท่า 

สาํหรบังานเทอราซโซ 

(ข) ปนูซีเมนต ์

 เสือเดคอร ์ ปนูซเีมนตข์าว ปอรต์แลนดป์ระเภท 1 งานเทอรร์าซโซ ของ บรษิัท สยามปนูซเิมนตข์าว 

จาํกดั หรือคณุภาพเทียบเท่า ทัง้นีต้อ้งไดม้าตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518, ASTM C150-70 TYPE I, 

BS 12:1971 ORDINARY 

(ค) นํา้ 

 ปราศจากคราบนํา้มนั  กรด  ด่าง  สารอินทรีย ์ หรือสารแขวนลอยอ่ืนๆ 

(ง) สีฝุ่ น  

 เลือกใชสี้ของตรามงักร , ตรา  Posila , ตรา Bayer , ตรา Zar หรือเทียบเท่า  โดยสีฝุ่ นจะผสมไม่เกิน 

15% โดยนํา้หนกั 

(จ) เสน้แบ่งแนวหินขดั  

ใหใ้ชเ้สน้ พี.ว.ีซี. ขนาด 6 มม. สงู 15 มม. ของ ROMA, บรษิัทยิ่งยงพลาสติคกลาส จาํกดั, บรษิัท

พิชญพิ์ศาล จาํกดั, บรษิัทซนัพรีน จาํกดั หรือคณุภาพเทียบเท่า หรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด 

(ฉ) WAX เคลือบเงา 

  ใชข้อง STEINGLANZ หรือ REMBER หรือเทียบเท่า 

 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 66 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พืน้หินขดั 

 Terrazzo Flooring 

 มี.ค. 2564 

  

09 66 00-2 

 

3. การปฎิบตัิงาน 

 สาํหรับพืน้หนิขดัทั่วไป 

 3.01 การเตรียมพืน้ผิว 

จะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบัท่ีมคีวามแข็งแรง หนาประมาณ  2-4 ซม.    บนผิวคอนกรีตระดบัเรียบท่ีมีผิวหยาบ

เหมาะสมต่อการยึดเกาะกบัผิวของปนูทราย     โดยในส่วนท่ีมผิีวเรียบเกินไปจะตอ้งสกดัผิวคอนกรีตใหห้ยาบ

ขึน้  ทัง้นีพื้น้ผิวจะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนั นํา้มนั และสารอ่ืนๆ  ท่ีจะมีผลต่อการยึดเกาะของปนูทราย

และหินขดั และควรทาํการหล่อนํา้พืน้ท่ีท่ีจะทาํหินขดัใหอ่ิ้มตวัเพ่ือป้องกนัพืน้ดดูนํา้จากส่วนผสมหินขดั  อนัเป็น

สาเหตท่ีุทาํใหเ้กิดการแตกลายงา กะเทาะ หรือหลดุล่อนภายหลงั 

 

3.02 การทาํผิวหนิขัด 

จะตอ้งวางเสน้แบ่งแนวดว้ยเสน้ พี.วี.ซี. ทกุ ๆ  พืน้ท่ีไม่เกิน 4 ตารางเมตร หรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด  เพ่ือ

ความสวยงามของลายเสน้และเพ่ือป้องกนัการแตกรา้วอนัเน่ืองมาจากการหดตวัและขยายตวัของพืน้  เทหรือ

ฉาบ  ส่วนผสมโดยนํา้หนกั  เสือเดคอร ์ปนูซเีมนตข์าว ปอรต์แลนดป์ระเภท 1 งานเทอรร์าซโซ หรือเทียบเท่า 1 

ส่วน  ต่อหินเกล็ด 2 ส่วน  (สามารถผสมสีไดต้ามตอ้งการแต่ไม่เกนิ 15% โดยนํา้หนกั) หา้มผสมหินฝุ่ นโดย

เด็ดขาดและผสมนํา้ตามความเหมาะสมแต่งผิวหนา้ใหเ้รียบและแน่นปราศจากฟองอากาศ  โดยจะตอ้งได้

ความหนาก่อนขดัระหวา่ง 13 - 18 มม. (หนาเป็นสดัส่วนต่อขนาดของเมด็หิน)   การตกแตง่บดอดัจะตอ้งบดอดั

ดว้ยลกูกลงึเหล็กท่ีมีนํา้หนกัเหมาะสม  และไม่ควรกระทาํเกินชว่งเวลา 2 1/2 - 3 ชม.    เพราะอาจทาํใหก้าํลงั

การยึดเกาะ และความแข็งแรงของพืน้หินเสียไป 

 

 3.03 การขัดผิวหนิขดั 

(ก) หลงัจากท่ีเทหรือฉาบหินขดัแลว้อย่างนอ้ย 7 วนั ใหข้ดัลอกหนา้  "การขดัหยาบ” ดว้ยหินขดัหยาบ 

(ABRASIVE BRICK หรือแผ่นหินขดั Grinding Pad) แลว้ฉาบหนา้ดว้ยปนูชนิดเป็นสีเดียวของหิน

ขดัผสมนํา้เพ่ืออดุรูผิวของพืน้หรือผนงั 

(ข) หลงัจากขดัลอกหนา้แลว้อยา่งนอ้ย 3 วนั ใหข้ดัครัง้ท่ี  2  ดว้ยหินขดัหยาบ  (ABRASIVE BRICK

หรือแผ่นหินขดั Grinding Pad) อีก เพ่ือแต่งผิวหนา้ใหเ้รียบและฉาบหนา้ดว้ยปนูชนิดเป็นสีเดียวของ

หินขดัอีกครัง้ 

(ค) ขดัครัง้ท่ี 3 เมื่องานฝา้และงานปนูอ่ืนๆแลว้เสรจ็ขดัดว้ยหินละเอียด หรือแผ่นหินขดั Grinding Pad  

"การขดัละเอียด" (COMMA  ABRASIVE  SEGMENT) และขดัเงาดว้ยหินเคมี (OXALIC ACID 

SEGMENT) เพ่ือลบรอยขดีข่วนเล็กๆ จากนัน้ทาํความสะอาดและจึงเคลือบเงาดว้ย WAX ของ 

“STEINGLANZ" หรือ "REMBER" หรือคณุภาพเทียบเท่า 

 

 

 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 66 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พืน้หินขดั 

 Terrazzo Flooring 

 มี.ค. 2564 

  

09 66 00-3 

 

 3.04 การป้องกนัผิว  

หลงัการตดิตัง้ใหป้้องกนัผิวของหินขดั โดยปราศจากคราบนํา้มนั ยางไม ้หรือสารเคมตี่างๆ โดยการคลมุผิวของ

หินขดัดว้ยแผ่นพลาสติกโดยรอบคอบ 

 

3.05 การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดดว้ยนํา้ท่ีสะอาด ถา้เกิดการเป็นคราบดา่งใหท้าํความสะอาดดว้ยนํา้ผสม

ผงซกัฟอกและขดัดว้ยฝอยขดัพืน้ดว้ยกรรมวิธีของผูต้ิดตัง้ทกุแห่ง หลงัจากการติดตัง้ผิวของหินขดัตอ้งปราศจาก

รอยด่างเปรอะเป้ือน หลดุล่อน หรือมีตาํหนิ  หากเกิดความเสียหายดงักล่าวจะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงให้

ใหม่ โดยไม่คดิมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบจากผูอ้อกแบบ และก่อนส่งมอบงาน 

 

จบหมวด 09 66 00 



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง 09 75 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานปหูิน 

 Stone Facing 

 มี.ค. 2564 

  

09 75 00-1 

 

หมวด  09 75 00   งานปหูนิ 

Stone Facing 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงานและอปุกรณท่ี์จาํเป็นในการปหิูน ตามระบใุนแบบ 

 

1.02 ตัวอย่าง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งตวัอย่างหินใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนจึงจะทาํการสั่งซือ้ได ้

 

1.03 แบบปฎิบัติการ (Shop Drawing) 

ก่อนติดตั้งหินอ่อน/หินแกรนิต จะตอ้งส่ง SHOP DRAWING แสดงแนวต่อของหินอ่อน/หินแกรนิต และแบบ

ขยายต่าง ๆ ใหผู้อ้อกแบบตรวจก่อนจึงทาํการติดตัง้ได ้

 

2. รายละเอียดวัสดุ  

2.01 หนิ 

ใหใ้ชหิ้นความหนาประมาณ 2 เซนติเมตร ขดัมนั ผิวเรียบมาจากโรงงานขนาดของแผ่นตามท่ีระบุในแบบ โดย

ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ผลิตหรือจาํหน่ายโดย 

  ก. บจก.แกรนดส์โตน     หรือ  

  ข. บจก. TMC       หรือ  

 ค. บจก. รชัดาหินอ่อน    หรือเทียบเท่า 

 

2.02 กาวซิเมนต ์

            กรณีปหิูนธรรมชาติ  ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร  ใหใ้ชก้าวซีเมนตท่ี์มีส่วนผสมของซีเมนตข์าวชนิดพิเศษ  มี   

            คณุสมบตัิปัองกนัการเกิดคราบขาวไดด้ี  ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑป์นูกาวติดกระเบือ้ง 

ก.  เนเจอรลั  สโตน  เมท ของ   จระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั         หรือ 

          ข.  Weber Tai Gress    ของ   Saint Gobain                       หรือ 

          ค.  หรือเทียบเท่า 

 

3. การปฏิบัติงาน  

3.01 การติดตั้ง 

ก. การปพืูน้หินอ่อน/หินแกรนิต พืน้ท่ีจะปหิูนอ่อน/หินแกรนิต จะตอ้งสะอาด ปราศจากเศษฝุ่ น ปนู นํา้มนั และวสัดุ

อย่างอ่ืน ก่อนปหิูนอ่อน/หินแกรนิต จะตอ้งทาํระดบัดว้ยปนูทรายเสียก่อน การทาํระดบัจะตอ้งใหค้วามเอียง

ลาด ตามระบใุนแบบก่อสรา้ง ปนูทรายท่ีใชท้าํระดบั จะตอ้งมีส่วนผสมของซีเมนต ์1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วน 

ภายหลงัจากทาํระดบัแลว้ จะตอ้งรดนํา้ใหท้ั่วไมต่ ํ่ากว่า 48 ชม. และทิง้ไวใ้หแ้ขง็ตวัเป็นเวลา 3 วนั ภายหลงัจาก

ปนูทรายท่ีใชท้าํระดบัแข็งตวัแลว้ จึงทาํการปพืูน้หินอ่อน/หินแกรนิตได ้ ก่อนปจูะตอ้งลา้งพืน้ดว้ยนํา้ใหส้ะอาด
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เสียก่อน การปใูหใ้ชซ้ีเมนตข์าวเป็นตวัยึด โดยโบกซีเมนตข์าว ซึง่ผสมนํา้เรียบรอ้ยแลว้ใหท้ั่วพืน้ท่ีจะป ูแลว้จึงปู

หินอ่อน/หินแกรนิต การปจูะตอ้งใหไ้ดแ้นวและระดบัท่ีชนกบัผนงั ฝาครอบท่อระบายนํา้หรือขอบตา่ง ๆ จะตอ้ง

ตดัใหเ้รียบรอ้ย สมํ่าเสมอ พืน้ท่ีปจูะตอ้งทิง้ไวใ้หแ้หง้ โดยไม่ถกูกระทบกระเทือนหรือรบันํา้หนกัเป็นเวลา 48 ชม. 

จึงลา้งทาํความสะอาดซ่อมแซมหินอ่อน/หินแกรนิตแผ่นท่ีไม่เรียบรอ้ย และอดุรอยต่อของหินอ่อน/หินแกรนิต 

ดว้ยซีเมนตข์าวใหเ้รียบรอ้ย 

 

ข. การบผุนงัหินอ่อน/หินแกรนิต ใหใ้ชป้นูทรายเป็นตวัยึด ปนูทรายท่ียึดแผ่นหินอ่อนกบัผนงัจะตอ้งมีความหนา

ประมาณ 2 เซนติเมตร ในกรณีท่ีจาํเป็นใหใ้ชข้อยึด แผ่นหินอ่อน/หินแกรนิตกบัผนงัเป็นระยะ หินอ่อน/

หินแกรนิต ท่ีบผุนงัหรือเคานเ์ตอร ์ จะตอ้งไดด้ิง่ ไดแ้นว และระดบั รอยต่อแผ่นหินอ่อน/หินแกรนิต จะตอ้งสนิท

และแนวเรียบรอ้ย ขอบของหินอ่อน/หินแกรนิตทัง้หมด จะตอ้งขดัใหเ้รียบเหมือนผิวหนา้ รอยต่อตา่ง ๆ จะตอ้ง

อดุใหเ้รียบรอ้ย  

 

3.02  การทาํความสะอาด 

 ภายหลงัติดตัง้หินอ่อน/หินแกรนิตเสรจ็เรียบรอ้ย จะตอ้งขดัแต่งและทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย และทาทบัหนา้

ดว้ยนํา้มนัทาหินอ่อน/หินแกรนิต 1 ครัง้ 

 

3.03  การป้องกันความเสียหาย 

ภายหลงัติดตัง้เสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งปไูมอ้ดัทบับนพืน้ท่ีปหิูนอ่อนหรือหินแกรนิต เพ่ือป้องกนัความเสียหาย

ท่ีจะเกิดขึน้ได ้

 

 

จบหมวด 09 75 00 
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หมวด   09 91 00   งานทาส ี

Painting 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 ขอบเขตงาน 

   งานในหมวดนี ้มคีวามหมายครอบคลมุถึง 

1.01.01 งานทาสีรองพืน้  และสีจรงิของผนงัทัง้ภายในและภายนอกตามท่ีระบใุนแบบ 

1.01.02 งานทาสีรองพืน้  และสีจรงิของฝา้เพดานยิปซั่ม  ทัง้ภายในและภายนอกตามท่ีระบใุนแบบ 

1.01.03 งานทาสีเหล็กทั่วไปท่ีไม่ใช่เหล็กโครงสรา้ง 

 

1.02 การเตรียมงาน 

1.02.01 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ

คุณภาพท่ีดี สาํหรบังานทาสี ตามท่ีระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการรบัประกัน

คณุภาพ 

1.02.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตวัอย่างสีท่ีใช ้สีรองพืน้ และอ่ืนๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา

อนุมตัิตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนการสั่งซือ้ โดยจะตอ้งปฏิบัติตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

อย่างเครง่ครดั ใหด้าํเนินการภายใตก้ารแนะนาํ การตรวจสอบ และการเก็บตวัอย่างของผูเ้ชี่ยวชาญ

จากผูผ้ลิตสี 

1.02.03 สีท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งบรรจอุยู่ในถงั หรือภาชนะท่ีปิดสนิทเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่งของ และ

รบัรองคณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิตท่ีสามารถตรวจสอบได ้

1.02.04 การเก็บรักษาจะตอ้งแยกห้องสาํหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอ่ืนเก็บรวม และเป็นห้องท่ีไม่มี

ความชืน้ สีท่ีเหลือจากการผสม หรือการทาแต่ละครัง้ จะตอ้งนาํไปทาํลายทนัที พรอ้มภาชนะท่ีบรรจุ

สีนัน้ หรือตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

1.02.05 การผสมสี และขัน้ตอนการทาสี จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการของผูผ้ลิตสีอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัอนมุตัิ

จากผูค้วบคมุงาน  

1.02.06 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชืน้จัด หรือบนพืน้ผิวท่ียังไม่แห้งสนิท และจะตอ้งมีเคร่ืองตรวจวัด

ความชืน้ของผนงัก่อนการทาสีทกุครัง้ 

1.02.07 งานทาสีทัง้หมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสมํ่าเสมอ ไม่มีรอยแปรง โดยในกรณีท่ีเป็นสีทาพืน้ผิวใหใ้ชแ้ปรง

ลกูกลิง้ทาสีเคมี ใชใ้นการทาเพ่ือไม่ใหเ้กิดรอยคล่ืนหรือรอยหนังไก่บนพืน้ผิว ส่วนกรณีท่ีเป็นสีพ่น 

อปุกรณก์ารพ่นตอ้งไดม้าตรฐาน และพ่นออกมาดว้ยแรงดนั และเม็ดสีท่ีละเอียดสมํ่าเสมอ การทาํสี

ส่วนต่างๆตอ้งไม่ใหเ้กิดรอยหยดสี หรือขอ้บกพร่องอ่ืนใด และจะตอ้งทาํความสะอาดรอยสีเป้ือน

ส่วนอ่ืนๆ ของอาคารท่ีไม่ตอ้งทาสี เช่น พืน้ ผนงั กระจก อปุกรณต์่างๆ เป็นตน้ 

 

1.03 การรับประกัน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดสีุ และขัน้ตอนการทาสีท่ีดี สามารถรบัประกนัคณุภาพโดยบรษิัทผูผ้ลิต และบรษิัทผู้

รบัจา้งทาสีเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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2. รายละเอียดวัสด ุ    

2.01 สี ACRYLIC EMULSION ใชท้าบนผิวฉาบปนู ผิวคอนกรีตบล๊อค ผิวคอนกรีตเปลือย กระเบือ้งแผ่นเรียบ แผ่น

ยิบซั่มบอรด์ ฯลฯ หรือ ผิวอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลงึกนั และตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดใหใ้ช ้

2.02 สีนํา้มนัใชท้าบนผิวไมท้ั่วไป หรือผิวอ่ืนท่ีคลา้ยคลงึกนั และผิวโลหะต่าง ๆ รวมทัง้ผิวตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให้

ใช ้

2.03 งานสีพ่นเท็กซเ์จอร ์(STONE MODIFIED TEXTURE PAINT) 

2.04 สีอ่ืน ๆ ผูอ้อกแบบจะระบเุพ่ิมเติมไวเ้ป็นเฉพาะส่วนหรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสรา้งและรายการ

ประกอบแบบ 

 

3. การปฏิบัติงาน 

3.01 ระบบสีงานภายนอก 

3.01.01 ขอ้มูลทางเทคนิค 

                              - ประเภทสี                                  สีนํา้ทาอาคารจากเนือ้อะครลิิกแท1้00% 

                              - เฉดสี                                        สามารถเลือกไดจ้ากเฉดสีในแคตตาลอคและเคร่ืองผสมสีอตัโนมตัิ 

                              - ลกัษณะฟิลม์สี                           ชนิดเนียน 

                              - เนือ้สีโดยปรมิาตร                       36-38 % 

                              - เนือ้สีโดยนํา้หนกั                        54-56 % 

                              - จดุวาบไฟ                                   N/A องศา 

                              - ปรมิาณสารอินทรียร์ะเหยได ้        นอ้ยกว่า 1 กรมั ต่อ ลิตร 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อเปียก            100-110 ไมครอน 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อแหง้              35-40 ไมครอน 

                              - การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี      33-38 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เท่ียว 

                                                                                  *หมายเหต ุ: การผสม, การใชง้าน, ความหยาบและรูพรุนของ      

                                                                                    พืน้ผิว มีผลต่อค่าการปกคลมุพืน้ผิว 

                              - ระยะเวลาแหง้สมัผสั                     30 นาที 

                                (อณุหภมูิ25-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้ทาทบั                      2 ชั่วโมง 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้สมบรูณ ์                   7 วนั 

                                (อณุหภมูิ25-30 องศา)         

 

3.01.02 มาตรฐานอ้างอิง 

                              - มาตรฐานอตุสาหกรรม 2321-2549(สีอิมลัชนัสภาวะอากาศ) 

                              - มาตรฐานอตุสาหกรรม 2514-2553(สีอิมลัชนัลดความรอ้นจากแสงอาทิตย)์ 

                                ฉลากเขียวไทย 
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3.01.03 วิธกีารใช้งาน 

                              - อปุกรณ ์                                         ลกูกลิง้ แปรงทาสี เคร่ืองพ่น 

                              - ตวัเจือจาง                                      นํา้สะอาด 

                              - การเจือจาง (%)                              10-15 % ( กลิง้ หรือ ทา ) 

                                                                                      10-20 % ( พ่น ) 

3.01.04 ระบบการใช้งาน 

           - การเตรียมพืน้ผิวงานสาํหรับพืน้ผิวใหม่ 

             ทิง้ใหผ้นงัแหง้อย่างนอ้ย 1 เดือน หรือเชค็ความชืน้ท่ีพืน้ผิวมีคา่ไม่เกิน 14% วดัดว้ยเคร่ือง Protimeter      

             Mini หากพืน้ผิวมีรอยแตกรา้ว ไม่เรียบ แนะนาํ ใหท้าํ การซ่อมแซมรอยแตกรา้วหรือฉาบแต่งผิว ก่อน  

             การทาสี ดว้ยวสัดอุดุโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ท่ีเหมาะสม ทาํความสะอาดผนงัใหป้ราศจากเศษฝุ่ นผง  

             เศษซีเมนต ์และคราบไข 

 

           - ระบบการทาสีสาํหรับพืน้ผิวใหม่ 

               ใหท้าสีรองพืน้ปนูใหมก่นัด่าง จาํนวน 1 เท่ียว สาํหรบัพืน้ผิวใหม่  

           - ระบบการทาสีสาํหรับสีทับหน้า 

               ทาสีนํา้ ชนิดเนียน จาํนวน 2-3 เท่ียว ในกรณีสีเขม้สด ใหใ้ชเ้ฉดสีท่ีอ่อนกว่าทาในเท่ียวแรก แลว้จึงทา     

               เฉดสีท่ีตอ้งการทบั 1-2 เท่ียว 

 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องสีTOA รุน่ SUPER SHIELD TITANIUM 

หรือ  สี Beger  

หรือ  สี Jotun  

หรือ เทียบเท่า 

 

              

3.02 ระบบสีงานภายใน 

3.02.01 ขอ้มูลทางเทคนิค 

                              - ประเภทสี                                  สีนํา้ทาอาคารจากเนือ้อะครลิิกแท1้00% 

                              - เฉดสี                                        สามารถเลือกไดจ้ากเฉดสีในแคตตาลอคและเคร่ืองผสมสีอตัโนมตั ิ

                              - ลกัษณะฟิลม์สี                           ชนิดดา้น 

                              - เนือ้สีโดยปรมิาตร                       36-38 % 

                              - เนือ้สีโดยนํา้หนกั                        52-54 % 

                              - จดุวาบไฟ                                   N/A องศา 

                              - ปรมิาณสารอินทรียร์ะเหยได ้        นอ้ยกว่า 10 กรมั ต่อ ลิตร 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อเปียก            100-110 ไมครอน 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อแหง้              35-40 ไมครอน 
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                              - การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี      33-38 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เท่ียว 

                                                                                  *หมายเหต ุ: การผสม, การใชง้าน, ความหยาบและรูพรุนของ      

                                                                                    พืน้ผิว มีผลต่อค่าการปกคลมุพืน้ผิว 

                              - ระยะเวลาแหง้สมัผสั                     30 นาที 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้ทาทบั                      2 ชั่วโมง 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้สมบรูณ ์                   7 วนั 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

 

3.02.02 มาตรฐานอ้างอิง 

                              - มอก.2321-2549(มาตรฐานอตุสาหกรรม สีอิมลัชนั เกรดทนสภาวะอากาศ) ฉลากเขียวไทย 

 

3.02.03 วิธกีารใช้งาน 

                              - อปุกรณ ์                                         ลกูกลิง้ แปรงทาสี เคร่ืองพ่น 

                              - ตวัเจือจาง                                      นํา้สะอาด 

                              - การเจือจาง (%)                              10-15 % ( กลิง้ หรือ ทา ) 

                                                                                      15-20 % ( พ่น ) 

 

3.02.04 ระบบการใช้งาน 

           - การเตรียมพืน้ผิวงานสาํหรับพืน้ผิวใหม่ 

             ทิง้ใหผ้นงัแหง้อย่างนอ้ย 1 เดือน หรือเชค็ความชืน้ท่ีพืน้ผิวมีคา่ไม่เกิน 14% วดัดว้ยเคร่ือง Protimeter      

             Mini หากพืน้ผิวมีรอยแตกรา้ว ไม่เรียบ แนะนาํ ใหท้าํ การซ่อมแซมรอยแตกรา้วหรือฉาบแต่งผิว ก่อน  

             การทาสี ดว้ยวสัดอุดุโป๊ว หรือฉาบแต่งผิว ท่ีเหมาะสม ทาํความสะอาดผนงัใหป้ราศจากเศษฝุ่ นผง  

             เศษซีเมนต ์และคราบไข 

 

           - ระบบการทาสีสาํหรับพืน้ผิวใหม่ 

               ใหท้าสีรองพืน้ปนูใหมก่นัด่าง จาํนวน 1 เท่ียว สาํหรบัพืน้ผิวใหม่  

           - ระบบการทาสีสาํหรับสีทับหน้า 

               ทาสีนํา้ ชนิดเนียน จาํนวน 2-3 เท่ียว ในกรณีสีเขม้สด ใหใ้ชเ้ฉดสีท่ีอ่อนกว่าทาในเท่ียวแรก แลว้จึงทา     

               เฉดสีท่ีตอ้งการทบั 1-2 เท่ียว 

 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องสีTOA รุน่ SUPERSHIELD DURACLEAN 

หรือ  สี Beger 

หรือ  สี Jotun  

หรือ เทียบเท่า 
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3.03 ระบบสีงานทาฝ้าภายในและภายนอก 

3.03.01 ขอ้มูลทางเทคนิค 

                              - ประเภทสี                                  สีนํา้ทาอาคารจากเนือ้อะครลิิกแท1้00% 

                              - เฉดสี                                         ขาวและเทาอ่อน 

                              - ลกัษณะฟิลม์สี                           ชนิดดา้น 

                              - เนือ้สีโดยปรมิาตร                       34-36 % 

                              - เนือ้สีโดยนํา้หนกั                        55-57 % 

                              - จดุวาบไฟ                                   N/A องศา 

                              - ปรมิาณสารอินทรียร์ะเหยได ้        นอ้ยกว่า 10 กรมั ต่อ ลิตร 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อเปียก            100-110 ไมครอน 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อแหง้              35-40 ไมครอน 

                              - การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี      35-40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เท่ียว 

                                                                                  *หมายเหต ุ: การผสม, การใชง้าน, ความหยาบและรูพรุนของ      

                                                                                    พืน้ผิว มีผลต่อค่าการปกคลมุพืน้ผิว 

                              - ระยะเวลาแหง้สมัผสั                     30 นาที 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้ทาทบั                      2 ชั่วโมง 

                                (อณุหภมูิ25-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้สมบรูณ ์                   7 วนั 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

 

3.03.02 มาตรฐานอ้างอิง 

                              - มาตรฐานอตุสาหกรรม 2321-2549 (สีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ) ฉลากเขียวไทย 

 

3.03.03 วิธกีารใช้งาน 

                              - อปุกรณ ์                                         ลกูกลิง้ แปรงทาสี เคร่ืองพ่น 

                              - ตวัเจือจาง                                      นํา้สะอาด 

                              - การเจือจาง (%)                              10-15 % ( กลิง้ หรือ ทา ) 

 

3.03.04 ระบบการใช้งาน 

           - การเตรียมพืน้ผิวยิปซ่ัมใหม่ 

                ทาํความสะอาดพืน้ผิวบรเิวณท่ีมีการเก็บโป๊วรอยต่อ ใหป้ราศจากฝุ่ นผง 

 

           - ระบบการทาสีสาํหรับพืน้ผิวใหม่ 

               ใหท้าสีรองพืน้ปนูใหมก่นัด่าง จาํนวน 1 เท่ียว  



โครงการก่อสรา้งศนูยว์ิทยคตีศิลป์คลองหลวง  09 91 00 

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา งานทาส ี

 Painting 

 มี.ค. 2564 

  

09 91 00-6 

 

           - ระบบการทาสีสาํหรับสีทับหน้า 

               ทาทบัหนา้ดว้ยสีนํา้ ชนิดดา้นพิเศษสาํหรบัทาฝา้เพดาน จาํนวน 2-3 เท่ียว ในกรณีสีเขม้สด ใหใ้ชเ้ฉด    

               สีท่ีอ่อนกว่าทาในเท่ียวแรก แลว้จึงทาเฉดสีท่ีตอ้งการทบั 1-2 เท่ียว 

 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องสีTOA รุน่ SHIELD-1 NANO 

หรือ  สี Jotun 

หรือ  สี Beger 

หรือ เทียบเท่า 

 

 

3.04  งานเหล็ก 

3.04.01 คุณสมบัต ิ

                              - ผลิตจากอลัขีดเรซิ่นพิเศษคณุภาพสงู ผสมกบัผงสีท่ีทนแดด ทนฝน และสารตา้นทานเชือ้รา เนือ้สี  

                                มากทาไดเ้นือ้งานล่ืนแปรง มคีวามคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศท่ีรุนแรงของภมูิประเทศเขตรอ้น  

                                โดยเฉพาะจึงรกัษาความคงทนไดย้าวนาน ทัง้ยงัปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จงึใหค้วามปลอดภยั 

                                ต่อผูใ้ชเ้หมาะสาํหรบัทาตกแตง่บนพืน้ผิวเหล็ก โลหะผิวมนั โลหะผสม หรือพืน้ไม ้ท่ีผ่านการรองพืน้ 

                                อย่างเหมาะสม ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร  

 

3.04.02 ขอ้มูลทางเทคนิค 

                              - ประเภทสี                                  นํา้มนัทาอาคารผลิตจาก แอลคดีเรซิ่นชนิดพิเศษ 

                              - เฉดสี                                         เฉดตามแคตตาล๊อกของแต่ละยี่ห่อ 

                              - ลกัษณะฟิลม์สี                           ชนิดกึ่งเงา 

                              - เนือ้สีโดยปรมิาตร                       51 % 

                              - เนือ้สีโดยนํา้หนกั                        65 % 

                              - จดุวาบไฟ                                   40 องศา 

                              - ปรมิาณสารอินทรียร์ะเหยได ้        -   กรมั ต่อ ลิตร 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อเปียก            70 ไมครอน 

                              - ความหนาฟิลม์สีเมื่อแหง้              30 ไมครอน 

                              - การครอบคลมุพืน้ท่ีตามทฤษฎี      15 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เท่ียว 

                                                                                   60 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เท่ียว   

                                                                                   * หมายเหต ุ: การผสม, การใชง้าน, ความหยาบและรูพรุนของ 

                                                                                      พืน้ผิว มีผลต่อค่าการปกคลมุพืน้ผิว                                                                            

                              - ระยะเวลาแหง้สมัผสั                     1.5 - 2 ชั่วโมง 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

                              - ระยะเวลาแหง้ทาทบั                      6 - 8  ชั่วโมง 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         
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                              - ระยะเวลาแหง้สมบรูณ ์                   7 - 10 วนั 

                                (อณุหภมู2ิ5-30 องศา)         

 

3.04.03 มาตรฐานอ้างอิง 

                              - มอก. 2625-2557  

 

3.04.04 วิธกีารใช้งาน 

                              - อปุกรณ ์                                         ลกูกลิง้ แปรงทาสี เคร่ืองพ่น 

                              - ทินเนอร ์                                         ทินเนอร ์

                              - การผสมทินเนอร ์(%)                       10-15 %  

 

3.04.05 ระบบการใช้งาน 

           - การเตรียมพืน้ผิวโลหะใหม่ 

                พืน้ผิวโลหะตอ้งแหง้และสะอาดปราศจากฝุ่ น ผง สนิม และคราบไข 

 

           - ระบบการทาสีรองพืน้ 

             สาํหรับงานเหล็ก ทาสีรองพืน้แดงกนัสนิม จาํนวน 1-2 เท่ียว (40 ไมครอน ต่อ 1 เท่ียว) 

             สาํหรับงานเหล็กผสม ทารองพืน้ดว้ย จาํนวน 1 เท่ียว (10 ไมครอน ต่อ 1 เท่ียว) 

                                                    ทาสีรองพืน้แดงกนัสนิท จาํนวน 1-2 เท่ียว (40 ไมครอน ต่อ 1 เท่ียว)  

             ข้อแนะนํา    อณุหภมูิของชิน้งานจะตอ้งสงูกว่า 10 องศา และสงูกวา่จดุนํา้คา้งอย่างนอ้ย 3 องศา 

                                      อณุหภมูิและความชืน้สมัพทัธต์่างมีผลต่อชิน้งานและการแหง้ตวัของฟิลม์สี     

           

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์องสีTOA รุน่  GLIPTON SEMI GLOSS ENAMEL 

หรือ  Beger 

หรือ  Jotun 

หรือ เทียบเท่า 

 

3.05  งานสีพน่เทก็ซเ์จอร ์(STONE MODIFIED TEXTURE PAINT) 

 3.05.01 ขอบเขตของงาน 

งานพ่น Texture และทาํสีผนงั ตามระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งทัง้หมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมทาํแบบ

ติดตัง้ (SHOP DRAWING) รวมถึงส่วนตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งตอ้งแสดงรายละเอียดการติดตัง้ 

(INSTALLATION), การยึด (FIXED) และแสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียดใหถ้กูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง 

เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบก่อนท่ีจะทาํการติดตัง้ 
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3.05.02 วัสด ุ

เป็นวสัดหิุนธรรมชาติผ่านกระบวนการแปรรูปใหอ้ยูใ่นรูปของเหลวขน้ ติดตัง้โดยการพ่น ฉาบ ลกูกลิง้ 

มีคณุสมบตักิารเป็นฉนวน ไมต่ิดไฟ มีนํา้หนกัเบาประมาณ 2-3 กิโลกรมัต่อตารางเมตร ทนต่อสภาพ

อากาศและการเปล่ียนแปลงอณุหภมูิ ทนต่อสภาวะกรดดา่ง ช่วยเก็บเสียงและลดเสียงสะทอ้น 

สามารถทาํเป็นผืนแผ่นเดยีวกนัโดยไม่มีรอยต่อ หรือ ตดัเสน้ทาํลวดลายไดต้ามท่ีกาํหนด  วสัดท่ีุ

นาํมาใชง้านตอ้งไดม้าตรฐานการผลิตของบรษิัทผูผ้ลิต โดยคณุสมบตัิเป็นเม็ดหินบดละเอียดตกแต่ง

เป็น Texture ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิและเห็นชอบจากผูอ้อกแบบกอ่น

นาํไปใชง้านโดยใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์

 

  ก. ตราจระเข ้รุน่ STUCCO ขอบรษิัทจระเข ้คอรป์อเรชั่น จาํกดั  หรือ 

ข. ผลิตภณัฑต์รา CN.COAT ของบรษิัท ซี.เอ็น.เอ.ซพัพลาย แอนด ์เซอรว์ิส จาํกดั หรือ 

ค. ตรา SP. Texture Paint ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั วี.พี.ฮารด์แวร ์     หรือ 

ง. ตรา SKK ของบรษิัท เอส เค คาเคน (ไทยแลนด)์ จาํกดั หรือเทียบเท่า  

โดยส่วนประกอบทัง้หมดตอ้งทาํจากวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพสงู และตอ้งไดร้บัอนมุตัเิห็นชอบจาก

ผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้และประกอบดว้ย 

1. เม็ดหินธรรมชาตชินิด และสีท่ีไดผ่้านการคดัเลือกแลว้ ไดข้นาดสีตามความเห็นชอบ และ

อนมุตัิของผูอ้อกแบบ 

2. ฝุ่ นหินตอ้งเป็นชนิดพิเศษ สาํหรบังาน STONE MODIFIED TEXTURE PAINT โดยเฉพาะ 

3. สารเคมเีพ่ือใชใ้นการยดึเกาะ และสีท่ีใชต้กแต่ง ตอ้งมคีวามทนทานไม่หลดุล่อน 

หมายเหต ุการกาํหนดรูปแบบ และการทาํรอยต่อ (JOINT) การตกแต่งรอยต่อ (JOINT) ให้

ทาํตามเขตแนวท่ีกาํหนด โดยผูอ้อกแบบกาํหนดไว ้

 

3.05.03 การรับรองความเสียหาย 

-  การซ่อมสี 

หากส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีทาสีแลว้ เกิดมกีารแกไ้ข หรือเปรอะเป้ือน ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งผิว

ส่วนนัน้ๆ  และทาสีใหใ้หม่ ทัง้นีอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูอ้อกแบบ 

- สีท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพตามมาตรฐานของบรษิัทผูผ้ลิต ไม่หลดุ หรือลอก หรือแตก ภายใน

เวลาอนัสมควร ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อผูว้า่จา้งตามสญัญานี ้ ทัง้จะตอ้งทาํการตกแตง่ 

ซ่อมแซมใหเ้รียบรอ้ยตามสญัญาว่าดว้ยการรบัรองคณุภาพวสัด ุและฝีมือ ปฏิบตัิงานเป็นเวลา 1 ปี 

หลงัจากส่งมอบงาน 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหลกัฐาน หรือใบรบัรองการใชสี้ จากบรษิัทผูผ้ลิตมาแสดงต่อผูอ้อกแบบ และ

ผูว้่าจา้ง 

 

3.05.04 MOCK-UP 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ MOCK-UP ใหผู้อ้อกแบบตรวจสอบ และพิจารณาเห็นชอบก่อนท่ีจะดาํเนินการ

ส่วนท่ีเหลือต่อไป 
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3.05.05 การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทกุแห่ง ก่อนขออนมุตักิารตรวจสอบจาก

ผูอ้อกแบบ และส่งมอบงาน โดยปราศจากการเปรอะเป้ือน ตาํหนิต่างๆ หากเกิดความเสียหาย

ดงักล่าว จะตอ้งแกไ้ข หรือเปล่ียนแปลงใหใ้หม่โดยไม่คดิมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.05.06 การรับรอง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้ หากสีพ่นเท็กซเ์จอรท่ี์ตดิตัง้แลว้เกิดชาํรุด

เสียหายหรือมีตาํหนิก่อนส่งมอบงาน  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปล่ียนใหใ้หม่หรือซ่อมแซมแกไ้ขใหอ้ยูใ่น

สภาพดีตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบโดยไม่คิดมลูค่า ใดๆ  ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

จบหมวด 09 91 00 
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หมวด   09 93 00   งานสีย้อมไม้และทาํผิวธรรมชาต ิ

Staining and Transparent Finishing 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 หมวดงานทีเ่กี่ยวข้อง 

   หมวด 06 40 00 งานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรม  

    

1.02 ขอบเขตงาน 

   งานในหมวดนี ้มคีวามหมายครอบคลมุถึง 

1.02.01 งานสียอ้มไมแ้ละทาํผิวธรรมชาติ ของพืน้ไมภ้ายในอาคาร 

1.02.02 งานสียอ้มไมแ้ละทาํผิวธรรมชาติ ของผนงัไมภ้ายในและภายนอกอาคาร 

1.02.03 งานสียอ้มไมแ้ละทาํผิวธรรมชาติ ของพืน้ไมภ้ายนอกอาคาร 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ    

2.01 งานสีย้อมไม้และทาํผิวธรรมชาติ ของพืน้ไม้ภายในอาคาร 

   2.01.01 คณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์

โพลียรีูเทน 2 ส่วน ชนิดกึง่เงา 50% มีคณุสมบตัิ แหง้ไว เนือ้สีมาก ทาแลว้ขึน้ฟิลม์เรว็ ยดึเกาะกบัไม้

ไดด้ีทนทานต่อการขดูขดี การกระแทก การขดัถ ู และสารเคมีไดด้ี ใหฟิ้ลม์สีเรียบเนียนมีรอยแปรง

นอ้ย และป้องกนันํา้ซมึไดด้ ี

 โดยใชผ้ลิตภณัฑข์อง 

ก. POLYURETHANE 2K   ของ TOA  หรือ 

ข. Wood Floor Oil     ของ Protego       หรือ 

ค. HARD Oil and CARL Oil  ของ Bona        หรือเทียบเท่า 

 

   2.01.02 ขัน้ตอนการทาํงาน 

1. ขดัพืน้ ดว้ยกระดาษทรายเบอร ์120-180 

2.  เช็คทาํความสะอาดพืน้ ดว้ย Wood Cleaner ทิง้ ใหแ้หง้ 1-2 ช.ม.(ก่อนทาออยลต์อ้งแน่ใจว่าพืน้

แหง้สนิทไม่มีส่ิงสกปรกและฝุ่ น ความชืน้ของไมค้วรเกิน 12%) 

3.  ทา Wood Floor Oil ดว้ยลกูกลิง้ขนสัน้ ทิง้ไวป้ระมาณ 10 นาที เพ่ือใหอ้อยลซ์มึเขา้ในเนือ้ไม ้

(กวนหรือเขยา่ออยลใ์หเ้ขา้กนัเป็นอย่างดีก่อนใชง้าน) 

4.  หากบรเิวณใดยงัดแูหง้ ใหเ้ตมิออยลเ์พ่ิม แต่ไม่ควรใหอ้อยล ์ เหลืออยู่บนผิวหนา้ไม ้ หากมใีหใ้ช้

ผา้เช็คออก (ควรทา 2 เท่ียว) ทิง้ ไว ้ 6-8 ช.ม. จึงพรอ้มใชง้าน ไม่ควรใหพื้น้ โดนนํา้ก่อนออยล์

แหง้ตวัเตม็ท่ี (ออยลจ์ะแหง้เต็มท่ีประมาณ 36-48 ชั่วโมง) 

 

สาํหรบัพืน้ ท่ีใหญ่ทาํตามขัน้ ตอนท่ี 1,2 

3.  ใชเ้คร่ืองขดัเงาท่ีรองดว้ยสก๊อตไบรท์สีนํา้ตาลอ่อนหรือสีขาวใหท้ั่วบรเิวณท่ีทาออยล ์ขดัใหอ้อยล ์
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สมํ่าเสมอ (ควรทาํ 2 เท่ียว) 

4.  หลงัจากนัน้ 6-8 ชั่วโมงหรือเมื่อออยลแ์หง้พอท่ีจะเดนิไดแ้ลว้ ควรป่ันเงาอีกครัง้ดว้ยสก๊อตไบรสี์

ขาวหากตอ้งการใหพื้น้มคีวามเงาขึน้ ควรจะลงออยลอี์กครัง้บาง ๆ หลงัจากท่ีออยลแ์หง้หมาด ๆ 

หรือประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลงัจากทาออยลเ์ท่ียวแรกและไม่ควรใหม้ีออยลเ์หลือเป็นจดุบน

ผิวหนา้ควรเชค็ออกใหส้มํ่าเสมอ ออยลจ์ะแหง้เต็มท่ีประมาณ 36-48 ชั่วโมง และไมค่วรใหพื้น้ 

โดนนํา้ ก่อนออยลแ์หง้เต็มท่ี 

  

2.02 งานสีย้อมไม้และทาํผิวธรรมชาติ ของผนังไม้ภายในและภายนอกอาคาร 

2.02.01 คณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์

ออยลธ์รรมชาติสตูรนํา้ สกดัจากพืชและเปลือกไม ้ พฒันาเพ่ืองานไม ้แหง้เรว็ สตูรนํา้ชนิดพิเศษใหสี้

ไมเ้ป็นธรรมชาติเห็นลายไม ้ ใชไ้ดท้ัง้ ภายนอกและภายใน เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ไดร้บัการรบัรองจาก Singapore Green Label (หรือเทียบเท่า) เนือ้ของออลยจ์ะซมึเขา้ในเนือ้ไม ้

และจบัตวักนัอย่างเหนียวแน่นในเนือ้ไม ้ ป้องกนัไม่ใหไ้มแ้ตกรา้ว ป้องกนัเชือ้รา ทนแดด ทนฝน 

สามารถทาํความสะอาดและซ่อมแซมง่าย ลา้งทาํความสะอาดอปุกรณด์ว้ยนํา้สะอาด โดยใช้

ผลิตภณัฑข์อง 

ก. Exclusive Oil (Water based Oil) ของ  PROTEGO หรือ 

ข. Waterbased Oil      ของ  BONA   หรือ 

ค. LIVOS             หรือเทียบเท่า 

 

2.02.02  ขัน้ตอนในการทาํงาน 

1. ขดัพืน้ ไมด้ว้ยกระดาษทรายเบอร ์180 เพ่ือลบเสีย้น ใชผ้า้บิดหมาดเชด็ทาํความสะอาด 

2.  เขย่าหรือกวนผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กนั พ่น  ทิง้ใหแ้หง้ 30 นาที (ควรเริ่มพ่นจากหวัไมก้่อนแลว้พ่นให้

ทั่ว) 

3.  ขดัลบูดว้ยกระดาษทราย เบอร ์240‐320 เพ่ือความยึดเกาะท่ีดี และผิวเรียบเนียน 

4.  พ่นเท่ียวท่ีสองใหท้ั่ว อีกครัง้ใหส้มํ่าเสมอ ทิง้ใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 4 ช.ม. (ขึน้อยูก่บัอณุหภมู)ิ ไม่ควร

ใหพื้น้ถกูนํา้ก่อน 24 ชั่วโมงเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

สาํหรบัไมเ้ก่า 

1.  ทาํความสะอาดพืน้ ไมภ้ายนอกหรือภายในใหส้ะอาด 

2.  ทิง้ใหแ้หง้หลงัจากนัน้ พ่น เริ่มจากหวัไมก้่อนแลว้พ่นใหท้ั่วทิง้ ไวอ้ย่างนอ้ยหน่ึงชั่วโมง 

3.  ลบูกระดาษทราย ดว้ยเบอร ์240‐320 ก่อนเพ่ือความเรียบเนียน พ่นเท่ียวท่ีสองใหท้ั่วอีกครัง้ ให้

สมํ่าเสมอโดยใชแ้ปรง หรือพ่น หรือกลิง้ ทิง้ใหแ้หง้อย่างนอ้ยส่ีชั่วโมง ขึน้อยูก่บัอณุหภมูิ ไม่ควร

ถกูนํา้ภายใน 24 ชั่วโมง 
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2.03 งานสีย้อมไม้และทาํผิวธรรมชาติของพืน้ไม้ภายนอกอาคาร 

2.03.01 คณุสมบตัิผลิตภณัฑ ์

ออยลธ์รรมชาติสตูรนํา้ สกดัจากพืชและเปลือกไม ้ พฒันาเพ่ืองานไม ้แหง้เรว็ สตูรนํา้ชนิดพิเศษใหสี้

ไมเ้ป็นธรรมชาติเห็นลายไม ้ ใชไ้ดท้ัง้ ภายนอกและภายใน เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ไดร้บัการรบัรองจาก Singapore Green Label (หรือเทียบเท่า) เนือ้ของออลยจ์ะซมึเขา้ในเนือ้ไม ้

และจบัตวักนัอย่างเหนียวแน่นในเนือ้ไม ้ ป้องกนัไม่ใหไ้มแ้ตกรา้ว ป้องกนัเชือ้รา ทนแดด ทนฝน 

สามารถทาํความสะอาดและซ่อมแซมง่าย ลา้งทาํความสะอาดอปุกรณด์ว้ยนํา้สะอาด โดยใช้

ผลิตภณัฑข์อง 

ก. Decking Oil       ของ  PROTEGO หรือ 

ข. Waterbased Outdoor Oil   ของ  BONA   หรือ 

       ค. LIVOS             หรือเทียบเท่า 

 

3. การปฎิบตัิงาน 

 ใหป้ฏิบตัิตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

จบหมวด 09 91 00 
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หมวด   10 21 13   ผนังเบากัน้ห้องนํ้า 

Toilet Compartments 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวสัดุอุปกรณท่ี์มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคุม

คณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้หอ้งนํา้สาํเร็จรูป ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบงานหอ้งนํา้

สาํเร็จรูป ให้รวมถึงงานผนังห้องนํา้ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ห้องนํ้า ตามท่ีระบุในแบบ และ

รายการประกอบแบบ 

1.01.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดส่งแค็ตตาล็อกวัสดุ  สี หรือตวัอย่างสีท่ีใช ้และอ่ืนๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณา

อนุมตัิตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนการสั่งซือ้ โดยจะตอ้งปฏิบัติตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

อย่างเครง่ครดั 

1.01.03 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบตาํแหน่งของการติดตัง้หอ้งนํา้สาํเรจ็รูป พรอ้มจดัทาํแบบปฏิบตัิการ 

(Shop Drawing) ให้ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรม แสดงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงาน

พิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตัง้ 

 

1.02 การรับประกัน 

1.02.01 ผนงัหอ้งนํา้สาํเรจ็รูป รบัประกนัอย่างนอ้ย 3 ปี (จากการใชง้านปกติ) 

   1.02.02 อปุกรณส์แตนเลส รบัประกนัอยา่งนอ้ย 2 ปี (จากการใชง้านปกต)ิ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ    

2.01 แผ่นผนังสาํเร็จรูป  

วสัดมุีความหนา 25 มม. ทาํจากการขึน้รูป FOAM BOARD ท่ีมีความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า 480 - 550 กิโลกรมั/

ลกูบาศกเ์มตร โครงสรา้งของแผ่นรบัแรงดนัไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 1,500 นิวตนั/ตารางเมตร แผ่นโฟมแข็งแรง กนันํา้ 100 

% ไม่เป็นส่ือลามไฟ ไม่นาํไฟฟ้า ปิดผิวโดยการใชแ้ผ่นลามิเนต ความหนา 0.80 มม. ไรร้อยต่อระหว่างแผ่น ทน

ต่อการขีดข่วน รอยเป้ือนต่างๆสามารถทาํความสะอาดไดง้่าย ปิดขอบแผ่นผนังโดยรอบดว้ย POLYVINYL 

CHLORIDE เกรด A (EDGE PVC) หนา 2 มิลลิเมตร สีขอบ EDGE เป็นสีเดียวกับสีท่ีเลือก ด้วยระบบ 

HOTMELT ท่ีความรอ้นไม่ตํ่ากว่า 220 องศาเซลเซียส ไม่บิดงอ ควบคุมการผลิตขัน้ตอนภายใตม้าตรฐาน ISO 

9001:2015 

 

2.02 คุณสมบัติ 

2.02.01 กนันํา้ 100%  

2.02.02 ทนความรอ้น ไม่ลามไฟ 

2.02.03 นํา้หนกัเบา 

2.02.04 แข็งแรง ทนทาน 

2.02.05 ทาํความสะอาดง่าย  
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2.02.06 สามารถเลือกสีไดต้ามความตอ้งการ 

 

2.03 การติดตั้ง 

2.03.01 ติดตัง้ผนงัหอ้งนํา้สาํเรจ็รูปพรอ้มอุปกรณโ์ดยชา่งผูช้าํนาญงาน มีการเขา้ตรวจสอบหนา้งานก่อนทาํ

การติดตั้งและผลิต  โดยจะทาํการส่งแบบให้ลูกคา้ตรวจความถูกตอ้งก่อนทาํการติดตั้งเพ่ือลด

ขอ้ผิดพลาดต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้ และมีเอกสารส่งมอบงานใหลู้กคา้หลังจากทาํการติดตัง้ เรียบรอ้ย 

แลว้ เพ่ือทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจในการติดตัง้ 

 

 

2.04 อุปกรณ ์

2.04.01 ใชอุ้ปกรณซ์ึ่งเป็นวสัดุปลอดสนิมทนต่อการกัดกรอ่น ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสงู SUS304 อายุ

การใชง้านยาวนาน โดยใชเ้ป็นชนิดขดัเงาพรอ้มดว้ยโครงสรา้งบารบ์น เป็นอลูมิเนียม Aluminum 

Profile ชุบอโนไดซ ์ไม่นอ้ยกว่า 18 ไมครอน ปลายบารบ์น ปิดดว้ย CAP พลาสติก ABS สี ดาํ เพ่ือ

เสรมิความทนทาน 

 

 

2.05 อุปกรณส์แตนเลส SUS 304 

2.05.01 กลอนแสดงเคร่ืองหมาย เขียว-แดง: Door Lock with Green/Red Sign เป็นกลอนระบบปิดสบั

ในการเปิด-ปิดจะแสดงสญัลกัษณ ์เขียว-แดง บ่งบอกถึงสถานะ การใชง้าน ไมม่ีปัญหาเร่ืองประตตูก 

ล็อคไม่ได ้มีระยะเวลาการใช้งานท่ียาวนาน คงทน สามารถใช้งานได้อย่างไรก้ังวล และมีการ

รบัประกนัสินคา้อย่างนอ้ย 2 ปี หลงั การติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 

2.05.02 ขอแขวนผ้า: Hanging Hook ผลิตจากสแตนเลสเกรดSUS304 แข็งแรงทนทาน รบันํา้หนกัไดด้ี 

ทนการกัด กรอ่นและไม่เกิดสนิม ดา้นปลายมียางกันกระแทก (Bearing) เพ่ือป้องกันการกระแทกท่ี

เกิดจากการใชง้านและมีการรบัประกนั สินคา้อย่างนอ้ย 2 ปี หลงัจากท่ีทาํการติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 

2.05.03 พับ Hinge   

                      2.05.03.01   บานพบัระบบ Spring สามารถปรบัระดบัความเรว็ในการสวงิกลบัได ้

แข็งแรง ทนทาน มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน  ไดร้บั มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.992-2533 

(บานพบัสาํหรบัประต:ูบานพบัสปรงิ) และมีการรบัประกนัสินคา้อย่างนอ้ย  2 ปี หลงัจากท่ีทาํการ

ติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 

                      2.05.03.02   บานพบั แบบ Gravity Hinge ผลิตจากสแตนเลส เกรด SUS304 มคีวาม

ทนทาน  สามารถปรบัองศาของบานประตไูดแ้ละ มีการรบัประกนัสินคา้อย่างนอ้ย 2 ปีหลงัจากท่ีทาํ

การตดิตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 

 

2.05.04 ขาตั้งสแตนเลสปรับระดับ Adjustable Stainless Legs  
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                      2.05.04.01   ขาตั้งแข็งแรง ทนทาน ปลอดสนิม ผลิตด้วยสแตนเลส SUS304 มีความ

แข็งแรงทนทาน ติดตั้งแบบพุกยึด เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ปรับระดับความสูงได ้10 เซนติเมตร และ 15 

เซนติเมตร  ทาํความสะอาดไดง้่ายและมีการรบัประกนัสินคา้ 2 ปี หลงัจากท่ีทาํการติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 

                      2.05.04.02   ขาตั้งแบบกล่อง แข็งแรง ทนทาน เป็นทางเลือกให้กับผู้ออกแบบ ดีไซน์

แตกต่าง ทาํความสะอาดง่าย ขาตั้งมีขนาดความสูงท่ี 10 เซนติเมตร. และมีการรับประกันสินคา้ 2 ปี

หลงัจากท่ีทาํการติดตัง้เรียบรอ้ยแลว้ 

2.05.05 กล่องใส่กระดาษชําระ Tissue Dispenser กล่องใส่กระดาษชาํระดีไซนใ์หม่ ทาํจากกสแตนเลส 

SUS304 แข็งแรงทนทาน สามารถวางโทรศพัทไ์ด ้เหมาะกับชีวิตสมยัใหม่ และยงัมีแบบมว้นใหญ่

พลาสติกท่ีใชส้าํหรบัหอ้งนํา้สาธารณะเพ่ือใหท้างผูอ้อกแบบ หรือผูร้บัเหมา สามารถเลือกใชไ้ดใ้ห้

เหมาะสมกบัความตอ้งการของโครงการ 

 

 2.03 ข้อแนะนําสาํหรับการใช้งาน เหมาะกบัอาคารสาํนกังาน อาคารสาธารณะ  หา้งสรรพสินคา้ รา้นอาหาร ฯลฯ  

ใชไ้ดก้บัทัง้หอ้งนํา้แบบแหง้  และหอ้งอาบนํา้ ติดตัง้งา่ย   ประหยดัเวลา  มีสีสนัใหเ้ลือกหลากหลาย 

  

 2.04 การบาํรุงรักษา 

   2.04.01 การทาํความสะอาด ใชน้ํา้สบู่หรือนํา้ยาทาํความสะอาดถโูดยใชผ้ํา้ชบุนํา้หมาดๆ แลว้ใชผ้า้แหง้เชด็

ตามปกต ิ
 
 

   2.04.02 คราบนํา้มนัหรือปากกา (ท่ีไม่ใชป่ากกาเคม)ี ใชแ้อลกอฮอล ์นํา้มนัสน หรือนํา้ยาลา้งเล็บ เช็ดคราบ

ไดโ้ดยตรง 

         

 2.05 ผลิตภัณฑ ์

   ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑข์อง  

   ก. VALOR รุน่ 25 MFF      หรือ 

   ข. WILLY รุน่ 25 MFF      หรือ 

   ค. ELITE   หรือเทียบเท่า 

 

3 การปฏิบัติงาน 

การติดตัง้ตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

 

จบหมวด 10 21 13 
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หมวด   10 28 13   อุปกรณป์ระกอบหอ้งส้วม 

Toilet Accessories 

หมวด   10 28 16   อุปกรณป์ระกอบหอ้งนํ้า 

Bath Accessories 

หมวด   22 40 00   สุขภัณฑ ์

Plumbing Fixtures 

 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.01 การเตรียมงาน 

1.01.01 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดหาวัสดุ และอุปกรณท่ี์ดี มีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบ

ควบคมุคุณภาพท่ีดี สาํหรบังานติดตัง้สขุภณัฑ ์และอปุกรณป์ระกอบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตาม

ระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ  

1.01.02 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัแคตตาล็อก หรือตวัอย่าง 2 ชดุ รายละเอียดการติดตัง้ และอ่ืนๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน 

และ/หรือ ผูอ้อกแบบพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั่งซือ้ 

1.01.03 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) ห้องนํ้าทุกห้อง เพ่ือให้ผู้ควบคุมงาน

พิจารณาอนมุตัิก่อนงานเทคอนกรีตโครงสรา้งของหอ้งนํา้ ดงันี ้

- แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตัด แสดงตาํแหน่งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด พรอ้มแสดง

แนวรอยต่อกระเบือ้ง หรือหิน ระบรุุ่นของสขุภณัฑ ์และอุปกรณป์ระกอบใหช้ดัเจน รวมถึงขนาด

ระยะต่างๆ และรูปรา่งจะตอ้งถกูตอ้งตามรุน่ท่ีระบ ุ

- แบบขยายการติดตัง้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นตามความตอ้งการของผูค้วบคมุงาน 

1.01.04 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย ท่ีเกิดขึน้จากความผิดพลาดคลาดเคล่ือนในการติดตัง้

สขุภัณฑ ์และอุปกรณป์ระกอบ หากคาดว่าจะมีปัญหา ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคุมงานทราบ 

เพ่ือหาทางแกไ้ข หา้มกระทาํไปโดยพลการ 

 

2. รายละเอียดวัสด ุ  

 รายละเอยีดตามตารางรายการสขุภณัฑ์  

 

3 การปฏิบัติงาน 

 3.01 การติดตั้ง 

3.01.01 ก่อนการติดตัง้สขุภณัฑท์ัง้หมด ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบ ขนาด ตาํแหน่ง ระดบัในงานระบบต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ตัง้แต่ขัน้ตอนงานโครงสรา้ง หรืองานเทคอนกรีต งานปูกระเบือ้ง หรือหินก่อน

ติดตัง้สขุภณัฑ ์จนถึงขัน้ตอนการติดตัง้อปุกรณป์ระกอบสขุภณัฑ ์

3.01.02 กรณีท่ีไม่ไดร้ะบใุนแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัง้สขุภณัฑ ์และอปุกรณด์งันี ้

- Stop Valve สาํหรบัท่อนํา้ดีทกุอ่างลา้งหนา้ ทกุโถสว้ม (ฟลชัแทงค)์ และทกุสายฉีดชาํระ 

- Floor Drain สาํหรบัทกุหอ้งอาบนํา้ ทกุหอ้งนํา้ เพ่ือการระบายนํา้ไดด้ีของหอ้งนํา้ทกุหอ้ง โดยพืน้

ดงักล่าวจะตอ้งเอียงลาดสู่ Floor Drain ตาม Shop Drawing ท่ีไดร้บัอนุมตัิ หากไม่ระบุในแบบ
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ใหใ้ช ้Floor Drain สเตนเลส ขนาดไม่เล็กกว่า Dia. 75 มม.  โดยท่อระบายนํา้ทั้งหมดท่ีต่อจาก 

Floor Drain ดงักล่าว จะตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่า Dia. 75 มม. 

 

3.02 การบาํรุงรักษา 

3.02.01 งานสขุภณัฑ ์และอปุกรณท่ี์ติดตัง้เสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการทดลองใหใ้ชง้านไดด้ี และไม่มีการ

รั่วซมึใดๆ แลว้ทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย 

3.02.02 การทาํความสะอาด จะตอ้งใชน้ํา้ยาทาํความสะอาด ท่ีไม่ทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อสขุภณัฑ ์และ

อปุกรณป์ระกอบต่างๆ  

3.02.03 ผูร้บัจา้งจะตอ้งป้องกันไม่ใหส้ขุภณัฑ ์และอปุกรณป์ระกอบต่างๆ สกปรก หรือเสียหาย หรือมีการใช้

งาน ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง หากมีส่วนใดส่วนหน่ึงเสียหาย แตกรา้ว เป็นคราบด่างไม่สวยงาม 

หรือรั่วซึม ผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไข หรือเปล่ียนให้ใหม่ ตามคําสั่ งของผู้ควบคุมงาน โดย

ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 
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	1.01.04  ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจอาคารข้างเคียงโดยรอบบริเวณก่อสร้าง โดยทำการถ่ายรูปสภาพ ปัจจุบันทั้งภายนอกและภายในของอาคารข้างเคียงทุกหลัง พร้อมทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน   โดย มีพยานก่อนลงมือ ทำการก่อสร้าง

	GVIM-024100-demolition
	GVIM-031100-concrete-forming
	1.01.1  การวิเคราะห์
	ผู้รับจ้างจะต้องเป็นฝ่ายคำนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยต้องคำนึงถึงการโก่งตัวขององค์อาคาร ต่างๆ อย่างระมัดระวัง และต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน จึงจะนำไปใช้ก่อสร้างได้
	1.01.2   ค้ำยัน
	1.01.2.1 เมื่อใช้ค้ำยัน การต่อ หรือวิธีการค้ำยันซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ จะต้องปฏิบัติตาม    ข้อแนะนำของผู้ผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ำหนักอย่างเคร่งครัด ผู้คำนวณ    ออกแบบจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดในเรื่องการยึดโยง และ...
	1.01.2.2 ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอันสำหรับค้ำยันใต้แผ่นพื้น หรือไม่เกิน    ทุกๆ สามอันสำหรับค้ำยันใต้คาน และไม่ควรต่อค้ำยันเกินกว่าหนึ่งแห่ง นอกจากจะมี    การยึดทแยงที่จุดต่อทุกๆ แห่ง การต่อค้ำยันดังกล่าวจะต้องกระจายให้สม่ำเสมอทั่วไป  ...
	1.01.2.3 จะต้องคำนวณออกแบบรอยต่อให้ต้านทางการโก่ง และการดัดเช่นเดียวกับองค์อาคาร    รับแรงอัดอื่นๆ วัสดุที่ใช้ต่อค้ำยันไม้จะต้องไม่สั้นกว่า 1 ม.
	1.01.3 การยึดทแยง
	ระบบแบบหล่อจะต้องคำนวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างล่างลงสู่พื้นดินในลักษณะปลอดภัยตลอดเวลา จะต้องจัดให้มีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบราบตามต้องการ  เพื่อให้มีสติฟ-เนส (Stiffness) สูง และเพื่อป้องกันการโก่งขององค์อาคารเดี่ยวๆ
	1.01.4 ฐานรากสำหรับงานแบบหล่อ
	จะต้องคำนวณออกแบบฐานรากซึ่งจะเป็นแบบวางบนดิน ฐานแผ่ หรือเสาเข็มให้ถูกต้องเหมาะสม
	1.01.5 การทรุดตัว
	แบบหล่อจะต้องสร้างให้สามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นการชดเชยกับการทรุดตัวที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่ ในกรณีที่ใช้ไม้ต้องพยายามให้มีจำนวนรอยต่อทางแนวราบน้อยที่สุด โดยเฉพาะจำนวนรอยต่อซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนว...
	1.02.1  การอนุมัติโดยวิศวกร
	ในกรณีที่กำหนดไว้ก่อนที่จะลงมือสร้างแบบหล่อ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของ งานแบบหล่อเพื่อให้วิศวกรอนุมัติก่อน หากแบบดังกล่าวไม่เป็นที่พอใจของวิศวกร ผู้รับจ้างจะต้อง จัดการแก้ไขตามที่กำหนดให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงาน การที่วิศวกรอนุมัติในแบบ...
	1.02.2 สมมติฐานในการคำนวณออกแบบ
	ในแบบสำหรับแบบหล่อจะต้องแสดงค่าต่างๆ ที่สำคัญตลอดจนสภาพการบรรทุกน้ำหนัก รวมทั้ง น้ำหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปล่อยลงมา น้ำหนักอุปกรณ์เคลื่อนที่  ซึ่งอาจต้องทำงานบนแบบหล่อ แรงดันฐาน หน่วยแรงต่างๆ ที่ใช้ในการคำนวณออกแบบ และข้อมู...
	1.02.3 รายการต่างๆ ที่ต้องปรากฏในรูปแบบ
	รูปแบบสำหรับงานแบบหล่อจะต้องมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้
	1.02.03.01  สมอ ค้ำยัน และการยึดโยง
	1.02.03.02  การปรับแบบหล่อในที่ระหว่างเทคอนกรีต
	1.02.03.03  แผ่นกั้นน้ำ ร่องลิ้น และสิ่งที่จะต้องสอดไว้
	1.02.03.04  นั่งร้าน
	1.02.03.05  รูน้ำตา หรือรูที่เจาะไว้สำหรับเครื่องจี้ ถ้ากำหนด
	1.02.03.06  ช่องสำหรับทำความสะอาด
	1.02.03.07  รอยต่อในขณะก่อสร้าง รอยต่อสำหรับควบคุม และรอยต่อขยายตัวตามที่ระบุในแบบ
	1.02.03.08  แถบมนสำหรับมุมที่ไม่ฉาบ (เปลือย)
	1.02.03.09  การยกท้องคาน และพื้นกันแอ่น
	1.02.03.10  การเคลือบผิวแบบหล่อ
	1.02.03.11  รายละเอียดในการค้ำยัน ห้ามทำค้ำยันซ้อน นอกจากวิศวกรจะอนุมัติ

	GVIM-033300-architectural-concrete
	GVIM-034900-grassfiber-concrete
	GVIM-042113-brick-masonry
	GVIM-055000-metal-fabrications
	GVIM-064000-architectural-woodwork
	3.01 งานฝีมือ
	3.01.01 การก่อสร้างงานไม้ทั้งหมดที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะต้องใช้ช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานไม้โดยเฉพาะ
	3.01.02 กรอบไม้ แนวตะปู พุก หรืออื่นๆ ที่จะต้องมี และจำเป็นต้องทำสำหรับการยึด การประกอบ หรือการติดตั้งงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตามมาตรฐานของช่างฝีมือที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
	3.02  การประกอบ และการติดตั้ง
	3.02
	3.02.01 การบากไม้ การประกอบเข้าไม้ จะต้องขีดเส้น และวัดมุมให้ถูกต้อง แล้วจึงเลื่อย เจาะ ไส เมื่อประกอบเข้าไม้จะต้องสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม
	3.02.02 การต่อไม้ โดยทั่วไปจะไม่ให้ต่อไม้โดยเด็ดขาด ยกเว้นมีความจำเป็น และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเท่านั้น
	3.02.03 การติดตั้งไม้กับโครงสร้างของอาคาร จะต้องติดตั้งอย่างระมัดระวัง และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โดยมิให้โครงสร้างนั้นๆ ชำรุดเสียหายได้ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
	3.02.04 อุปกรณ์ประกอบงานไม้รวมทั้งการตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน Lag Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ และรายการ แต่จำเป็นต้องยึด หรือเสริมเพื่อทำให้งานไม้แข็งแรงอย่างถาวร ผู้รับจ้างจะต้องเป็...
	3.02.05 ตะปู หรือตะปูเกลียวทุกตัวที่ใช้ยึดไม้ จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวในเนื้อไม้ และสำหรับส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร จะต้องใช้ตะปู หรือตะปูเกลียวสเตนเลสเท่านั้น รวมถึงนอตที่มองเห็นทุกตัว หรือตามที่ผู้ควบคุมงานอนุมัติ
	3.02.06 การติดตั้งวงกบโดยทั่วไปให้ใช้วิธีติดตั้งพร้อมเทเสาเอ็น และคานทับหลัง โดยวงกบด้านที่ติดกับเสาเอ็น และคานทับหลัง ต้องเซาะร่องขนาดกว้างประมาณ 20 มม. ลึก 10 มม. ตลอดความยาววงกบ ก่อนการติดตั้งจะต้องทาเชลแล็กขาวให้ทั่วทั้งวง เพื่อป้องกันน้ำปูนซึมเข้...
	3.02.07 การติดตั้งบัวเชิงผนัง และบัวฝ้าเพดานไม้ ให้ใช้วิธียึดด้วยตะปูเกลียวฝังพุก และซ่อนหัว มุมทุกมุมจะต้องเข้ามุม 45 องศา ได้อย่างสนิทเรียบร้อยสวยงาม
	3.02.08 การติดตั้งลามิเนต (Laminate)ให้เตรียมพื้นผิววัสดุที่จะนำไปแปะให้เรียบ และสะอาด โดยทำการทากาวเกรด A อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งพื้นผิว และทำการอัดวัสดุลามิเนตให้แน่นหนา
	3.03  การตกแต่ง
	งานไม้ที่ประกอบติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องแข็งแรง ส่วนที่มองเห็นจะต้องได้รับการอุด แต่ง และขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย และสวยงาม แล้วจึงทำการทาสีตามระบุในแบบ หากไม่ระบุให้ทำสีย้อมเนื้อไม้ตามสีไม้ธรรมชาติ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

	GVIM-071300-sheet-waterproofing
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  อุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้าง งานป้องกันความชื้นของส่วนที่จะติดตั้งระบบกันซึมตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบคุณภาพวัสดุของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต  ที่ได้กำหนดไว้  พร้อมหลักฐานเพื่...
	วัสดุกันซึมให้ใช้วัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกโพลีโอลีฟิน (Thermoplastic Polyolefin) ที่มีความ
	หนาแผ่นไม่น้อยกว่า 1.14 มม. (US size) มีมาตรฐานการผลิตในอุตสาหกรรมกันซึม ASTM D6878
	ผ่านการทดสอบเรื่องรากไม้ไม่ชอนไช (Anti Root) ตามมาตรฐาน FLL-German Landscape
	Associates EN โดยมีคุณสมบัติของวัสดุ ดังนี้

	GVIM-072600-waterproofing
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ  แรงงาน  อุปกรณ์ที่จำเป็นในการก่อสร้าง งานป้องกันความชื้นของส่วนที่จะติดตั้งระบบกันซึมตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้าง   ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารประกอบคุณภาพวัสดุของผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต  ที่ได้กำหนดไว้  พร้อมหลักฐานเพื่...

	GVIM-074500-fiber-cement-board
	1.02.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ตามแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ
	1.02.2   ผู้รับจ้างต้องทำการรังวัดสำรวจพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง เพื่อติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในการจัดเตรียมรายละเอียดของวัสดุ  และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
	1.02.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ

	GVIM-079200-joint-sealants
	หมวด   07 92 00   วัสดุยาแนว
	Joint Sealants
	1.01.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในงานวัสดุยาแนวตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ วัสดุยาแนวมีความเหมาะสมกับการยาแนวตามแบบที่กำหนด รวมทั้งรอ...
	1.01.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี และวิธีติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
	1.01.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ สี และวิธีติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
	1.01.3   ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) เพื่อขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง


	GVIM-081116-aluminum windows
	1.02.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ รวมไปถึงการติดตั้งวัสดุยาแนว อุปกรณ์ป...
	1.02.2  ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน้าตัด และความหนาที่เหมาะสม แข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.02.2  ผู้รับจ้างจะต้องคำนวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน้าตัด และความหนาที่เหมาะสม แข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.02.3  ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของประตู-หน้าต่างจากสถานที่ก่อสร้างจริง ทันทีที่สามารถจัดทำได้ และจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการประกอบ และติดตั้ง
	1.02.4  ผู้รับจ้างจะต้องส่งชิ้นส่วนตัวอย่างอลูมิเนียม วงกบอลูมิเนียม และอุปกรณ์ประกอบ แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของวัสดุ ความหนา สี และวิธีติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
	1.02.5   ผู้รับจ้างติดตั้งงานอะลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีช่างที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติ และผลงานการติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนที่ผู้รับจ้างจะว่าจ้างให้เป็นผู้ติดตั้ง

	GVIM-081400-Wood doors
	1.01.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ ในการติดตั้งงานประตู-หน้าต่างไม้ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมทำการทดสอบให้ใช้งานได้ดี
	1.01.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งชิ้นส่วนตัวอย่างวัสดุบานประตู-หน้าต่างไม้ วงกบไม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.01.3  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) แสดงการติดตั้งวงกบ และบานประตู-หน้าต่างไม้ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	1.01.3  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบปฏิบัติงาน (Shop Drawing) แสดงการติดตั้งวงกบ และบานประตู-หน้าต่างไม้ พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	3.02.01 ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูความถูกต้องของวงกบเสียก่อน ถ้าเกิดการคดโก่งของวงกบหรือการชำรุดอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประตู-หน้าต่างภายหลัง ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงทำกา...
	3.02.02 การติดตั้งบาน อาจต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อให้พอดีกับวงกบ เพื่อความสะดวกในการปิดเปิด และสอดคล้องกับการทำงานของช่างสี ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง และปรับบานด้วยความระมัดระวัง โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณด้านละ 2 มม.
	3.02.03 การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โดยกำหนดจุดที่จะเจาะก่อน แล้วจึงทำการเจาะ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ทดสอบการใช้งานได้ดีแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออกให้หมด ...
	3.02.04 อุปกรณ์ต่างๆ ถ้าปรากฏเป็นรอยอันเนื่องมาจากการติดตั้ง หรือจากการขนส่ง งานทาสี เป็นสนิม มีรอยด่าง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างผู้รับจ้างต้องทำความสะอาด Hardware ทั้งหมด และทุกส่วนของอาคารที่เ...
	3.03 การทาสี และการบำรุงรักษา

	GVIM-083473-sound-control-door-assemblies
	GVIM-088100-glass-glazing
	1.01.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระจกตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ รวมไปถึงการติดตั้งวัสดุยาแนว  อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุอ...
	1.01.2   ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใช้เครื่องมือตัด และเจาะกระจกที่ดี ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และจะต้องแต่งลบมุมขอบกระจกให้เรียบร้อย ไม่ให้มีคมก่อนนำไปติดตั้ง
	1.01.3  งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกระจก โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	1.01.4  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างกระจก และวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งงานกระจก แสดงรายละเอียดคุณสมบัติของกระจก ความหนา สี พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
	1.01.5  ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของประตู หน้าต่าง หรือช่องเปิดจากสถานที่ก่อสร้างจริง ทันทีที่สามารถจัดทำได้ และจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการประกอบ และติดตั้ง

	GVIM-089100-louvers
	1.01.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานบานเกล็ดตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ และการรับประกันคุณภาพ รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ และวัสดุอื่นๆ ที่เ...
	1.01.2  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด อย่างน้อย 2 ตัวอย่าง รวมถึงรายการประกอบตัวอย่างที่จัดทำโดยผู้ผลิต (Manufacture’s Specifications) ที่แสดงถึงคุณภาพของวัสดุ สี และวิธีการติดตั้ง เพื่อส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
	1.01.3  ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งของการติดตั้งงานบานเกล็ด พร้อมจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) ให้ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรม และตามความต้องการระบายอากาศของห้องเครื่องต่างๆ ของระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ซึ่งต้องถูกต้องตามกฎหมายท...

	GVIM-092200-support-for-panel
	1.02.01  โครงเคร่าสำหรับฝ้าเพดาน
	1.02.02  โครงเคร่าสำหรับผนังเบา
	2.01.01 วัสดุ
	2.01.02 รูปร่าง
	2.01.03 อุปกรณ์อื่น ๆ
	2.01.04 คุณสมบัติเชิงโครงสร้าง
	2.02.01 วัสดุ
	เหล็กชุบกัลวาไนซ์ชนิดจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanized Steel) ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 ความหนาอย่างน้อย 0.52 มิลลิเมตร (เบอร์ 24)
	2.02.02 รูปร่าง ขนาดให้อ้างอิงตามแบบ
	2.02.03 อุปกรณ์อื่น ๆ

	GVIM-092400-cement-plastering
	GVIM-092900-gypsum-board
	1.02.01  งานยิปซั่มบอร์ดสำหรับฝ้าเพดาน
	1.02.02  งานยิปซั่มบอร์ดสำหรับผนังเบา
	1.03.01 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.03.02 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.03.03 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้
	2.01.01  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 219-2552
	2.01.02 งานผนัง
	ให้ใช้แผ่นยิปซั่มแบบขอบลาด หนาไม่น้อยกว่า 12มม  ชนิดความหนาแน่นสูง, ชนิดทนชื้น, กันความร้อน, หรือทนไฟ  (ตามระบุในแบบ)
	2.01.03 งานฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ
	ให้ดูใน “หมวด 09 22 00 โครงเคร่าสำหรับวัสดุแผ่น”
	3.01.01 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสำหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ...
	3.01.02 ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง สำหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และเรียบร้อย ตามที่กำหนดในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3.01.03 ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
	3.02.01 กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็นผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผน...
	3.02.02 ตัดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพื้น ทุกระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทำการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยูที่บริเวณปลายโครง...
	3.02.03 นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 12 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าว โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำ หรือความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นยิปซัม ยึดกับโครงคร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25  ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 ...
	3.02.04 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
	3.02.05 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
	3.02.06 กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษาผู้ผลิต หรือดำเนินการตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
	3.03.01 ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ให้ได้ระดับที่ต้องการตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1,000x1,200 มม. (ระยะห่างของโครงคร่าวหลักเท่ากับ 1,000 มม., ระ...
	3.03.02 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพื้นน้อยกว่า 200 มม.)
	3.03.03 นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง
	3.03.04 นำโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลักทุกระยะห่าง 1,000 มม.
	3.03.05 นำโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่าวซอยทุกระยะ 400 มม.
	3.03.06 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตามแบบกำหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมขึ้นติดตั้ง
	3.03.07 นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าวซอย ให้ด้านยาว (2,400 มม.) ตั้งฉากกับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม...
	3.03.08 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
	3.03.09 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
	3.04.01 ยึดฉากริมทีบาร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตให้ได้ระดับที่ต้องการตามแบบกำหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1,210x1,210 มม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.
	3.04.02 วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเลสรูปผีเสื้อ และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ประกอบกัน
	3.04.03 นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง
	3.04.04 นำโครงคร่าวหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเกี่ยวเข้าในรูบนสันของโครงคร่าวหลักพันเกลียวอย่างน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครงคร่าวหลักทุกระยะห่าง 1,210 มม. ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับผนังห้อง
	3.04.05 นำโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1,210 มม. มาติดตั้งเข้าในช่องเจาะของโครงคร่าวหลักทุกระยะ 605 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่าว 605x1.210 มม. สำหรับวางแผ่นทีบาร์ขนาด 600x1.200 มม. หากต้องการระยะสันโครงคร่าว 605x605 มม. สำหรับวางแผ่น...
	3.04.06 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตามแบบกำหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. ที่ทาสี หรือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว
	3.04.07 หากใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะและขนาด ดังต่อไปนี้

	GVIM-093000-tiling
	1.01.01  งานกรุกระเบื้องพื้น
	1.01.02  งานกรุกระเบื้องผนัง
	1.02.01 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.02.02 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุยาแนว พร้อมรายละเอียด และขั้นตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภายในและภายนอก เป็นต้น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
	1.02.03 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้
	ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำระบบกันซึมพื้น หรือผนังที่ระบุให้ทำระบบกันซึม ก่อนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แล้วจึงทำการติดตั้งกระเบื้อง เช่น ระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ หรือพื้นชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น
	3.02.01 ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรกอื่นใด แล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ
	3.02.02 สำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับ และความเอียงลาดตามต้องการสำหรับผนังจะต้องฉาบปูนรองพื้นให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพื้น หรือผิวผนังที่เรียบ แล...
	3.02.03 หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนังแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มดำเนินการปูกระเบื้องพื้น หรือบุกระเบื้องผนังได้
	3.02.04 การเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมา ทำการเฉลี่ยสีของกระเบื้องให้สม่ำเสมอทั่วกัน และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง แล้วจึงนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนนำมาใช้ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.02.05 กระเบื้องดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปู หรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบใส เพื่อป้องกันการซึมของน้ำปูน และสียาแนว โดยเคลือบให้ทั่วผิวหน้า และขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 2 เที่ยว
	3.03.01 ทำการวางแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวกระเบื้องทั่วไป หากไม่ระบุในแบบให้ห่างกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3.03.02 เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกันทุกด้านทั้งพื้นและผนัง หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ การเข้ามุมกระเบื้องหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา ครึ่งความหนาของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ามุม รอยต่อรอบ...
	3.03.03 ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบื้อง ด้วยการโบกให้ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
	3.03.04 ติดตั้ง และกดแผ่นกระเบื้องตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที่กำหนดของกาวซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และทำการติดตั้งใหม่
	3.03.05 ไม่อนุญาตให้บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
	3.03.06 หลังจากปู หรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
	3.03.07 เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแห้ง ให้ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ทิ้งให้วัสดุยาแนวแห้งสนิท
	3.04.01 งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
	3.04.02 หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่างน้อย 1 ครั้ง
	3.04.03 ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

	GVIM-095000-ceiling
	1.02.01 การติดตั้งฝ้าแผ่นยิปซั่มฉาบเรียบ
	1.02.03 การติดตั้งฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เว้นร่องรอยต่อ
	1.03.01 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งฝ้าเพดาน ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
	1.03.02 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง แบบงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับงานฝ้าเพดานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเตรียมการประสานงานและเตรียมโครงสร้างสำหรับการยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานแบบต่าง ๆ
	3.01.01 ยึดชุดโครงเคร่าแขวน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงาน
	3.01.02 นำแผ่นยิปซั่มขอบลาดขึ้นติดตั้งกับโครงเคร่าซอย ให้ด้านยาว (ด้าน 2.40 เมตร) ตั้งฉากกับแนวโครงเคร่าซอย   ปลายของแผ่นด้านสั้น (ด้าน 1.20 เมตร) จะต้องสลับแนวกัน 1.20 เมตร
	3.01.03 ยึดแผ่นยิปซั่มเข้ากับโครงโดยใช้สกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ยึดตามแนวโครงเคร่าซอย ห่าง  240 มิลลิเมตร และยึดบริเวณขอบแผ่นด้านสั้น ห่าง 150 มิลลิเมตร
	3.01.04 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
	3.01.05 ใช้เกรียงโป๊วฉาบปูนลงบนรอยต่อและคิ้วเข้ามุมของแผ่นยิบซั่ม นำเทปปิดทับกึ่งกลางแนวรอยต่อ แล้วฉาบปูนทับให้เป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อปูนแห้งสนิท ใช้เกรียงฉาบ ฉาบปูนทับด้วยปูนฉาบรอยต่อตามแนวเดิมอีกครั้ง ปาดให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แห้ง หลังจากนั้นใช้กระดาษท...
	3.01.06 ใช้ปูนฉาบทับหัวสกรู และขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้งให้เรียบร้อย ก่อนทาสีหรือตกแต่งต่อไป
	3.02.01 ยึดชุดโครงเคร่าแขวน ตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมงาน
	3.02.02 ติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยเว้นร่องระหว่างแผ่นประมาณ 5 มิลลิเมตร
	3.02.03 ยึดแผ่นเข้ากับโครงเคร่า ด้วยสกรูเกลียว ขนาด 25 มิลลิเมตร โดยมีระยะห่างกันทุก 200 มิลลิเมตร
	3.02.04 ใช้เทปกาวปิดรอยต่อ ทำการป้องกันแนวรอยต่อ และยาแนวด้วยกาวยาแนวโพลียูริเทน ทิ้งให้แห้ง 7 วัน
	3.02.05 นำเทปกาวออก ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวรอยต่อ ก่อนทาสีหรือตกแต่งต่อไป

	GVIM-095100-acoustic-ceiling
	1.01.02 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง แบบงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับงานฝ้าเพดานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อเตรียมการประสานงานและเตรียมโครงสร้างสำหรับการยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานแบบต่าง ๆ

	GVIM-096423-wood-flooring
	GVIM-096500-resilient-flooring
	1.01.01 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบคุณภาพที่ดี พร้อมการรับประกันคุณภาพ

	GVIM-096600-terrazzo-flooring
	GVIM-097500-stone-facing

	GVIM-099100-painting
	1.01.01 งานทาสีรองพื้น  และสีจริงของผนังทั้งภายในและภายนอกตามที่ระบุในแบบ
	1.01.02 งานทาสีรองพื้น  และสีจริงของฝ้าเพดานยิปซั่ม  ทั้งภายในและภายนอกตามที่ระบุในแบบ
	1.01.03 งานทาสีเหล็กทั่วไปที่ไม่ใช่เหล็กโครงสร้าง
	1.02.01 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบคุณภาพที่ดี สำหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ
	1.02.02 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินการภายใต้การแนะนำ การตรวจสอบ และการเ...
	1.02.03 สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถัง หรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่งของ และรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้
	1.02.04 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องสำหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม และเป็นห้องที่ไม่มีความชื้น สีที่เหลือจากการผสม หรือการทาแต่ละครั้ง จะต้องนำไปทำลายทันที พร้อมภาชนะที่บรรจุสีนั้น หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
	1.02.05 การผสมสี และขั้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
	1.02.06 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเครื่องตรวจวัดความชื้นของผนังก่อนการทาสีทุกครั้ง
	1.02.07 งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง โดยในกรณีที่เป็นสีทาพื้นผิวให้ใช้แปรงลูกกลิ้งทาสีเคมี ใช้ในการทาเพื่อไม่ให้เกิดรอยคลื่นหรือรอยหนังไก่บนพื้นผิว ส่วนกรณีที่เป็นสีพ่น อุปกรณ์การพ่นต้องได้มาตรฐาน และพ่นออกมาด้วยแรงดัน และเม็ดสี...

	รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม_ใช้งาน
	GVIM-099300-staining-and-transparent-finishing
	1.02.01 งานสีย้อมไม้และทำผิวธรรมชาติ ของพื้นไม้ภายในอาคาร
	1.02.02 งานสีย้อมไม้และทำผิวธรรมชาติ ของผนังไม้ภายในและภายนอกอาคาร
	1.02.03 งานสีย้อมไม้และทำผิวธรรมชาติ ของพื้นไม้ภายนอกอาคาร
	2.01 งานสีย้อมไม้และทำผิวธรรมชาติ ของพื้นไม้ภายในอาคาร
	2.02 งานสีย้อมไม้และทำผิวธรรมชาติ ของผนังไม้ภายในและภายนอกอาคาร
	2.03 งานสีย้อมไม้และทำผิวธรรมชาติของพื้นไม้ภายนอกอาคาร

	GVIM-102113-toilet-compartments
	1.01.01 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบงานห้องน้ำสำเร็จรูป ให้รวมถึงงานผนังห้องน้ำ อุปกรณ์ติดตั้ง และอุปกรณ์ห้องน้ำ ตามที่ร...
	1.01.02 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกวัสดุ  สี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
	1.01.03 ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งของการติดตั้งห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมจัดทำแบบปฏิบัติการ (Shop Drawing) ให้ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรม แสดงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
	1.02.01 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป รับประกันอย่างน้อย 3 ปี (จากการใช้งานปกติ)
	2.01 แผ่นผนังสำเร็จรูป
	วัสดุมีความหนา 25 มม. ทำจากการขึ้นรูป FOAM BOARD ที่มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 480 - 550 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร โครงสร้างของแผ่นรับแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 1,500 นิวตัน/ตารางเมตร แผ่นโฟมแข็งแรง กันน้ำ 100 % ไม่เป็นสื่อลามไฟ ไม่นำไฟฟ้า ปิดผิวโดยการใช้แผ่นลามิเ...
	2.02 คุณสมบัติ
	2.02.01 กันน้ำ 100%
	2.02.02 ทนความร้อน ไม่ลามไฟ
	2.02.03 น้ำหนักเบา
	2.02.04 แข็งแรง ทนทาน
	2.02.05 ทำความสะอาดง่าย
	2.02.06 สามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ
	2.03 การติดตั้ง
	2.03.01 ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์โดยช่างผู้ชำนาญงาน มีการเข้าตรวจสอบหน้างานก่อนทำการติดตั้งและผลิต  โดยจะทำการส่งแบบให้ลูกค้าตรวจความถูกต้องก่อนทำการติดตั้งเพื่อลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น และมีเอกสารส่งมอบงานให้ลูกค้าหลังจากทำการติด...
	2.04 อุปกรณ์
	2.04.01 ใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นวัสดุปลอดสนิมทนต่อการกัดกร่อน ผลิตจากสแตนเลสคุณภาพสูง SUS304 อายุการใช้งานยาวนาน โดยใช้เป็นชนิดขัดเงาพร้อมด้วยโครงสร้างบาร์บน เป็นอลูมิเนียม Aluminum Profile ชุบอโนไดซ์ ไม่น้อยกว่า 18 ไมครอน ปลายบาร์บน ปิดด้วย CAP พลาสติก ABS...
	2.05 อุปกรณ์สแตนเลส SUS 304
	2.05.01 กลอนแสดงเครื่องหมาย เขียว-แดง: Door Lock with Green/Red Sign เป็นกลอนระบบปิดสับในการเปิด-ปิดจะแสดงสัญลักษณ์ เขียว-แดง บ่งบอกถึงสถานะ การใช้งาน ไม่มีปัญหาเรื่องประตูตก ล็อคไม่ได้ มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน คงทน สามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล แล...
	2.05.01 กลอนแสดงเครื่องหมาย เขียว-แดง: Door Lock with Green/Red Sign เป็นกลอนระบบปิดสับในการเปิด-ปิดจะแสดงสัญลักษณ์ เขียว-แดง บ่งบอกถึงสถานะ การใช้งาน ไม่มีปัญหาเรื่องประตูตก ล็อคไม่ได้ มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน คงทน สามารถใช้งานได้อย่างไร้กังวล แล...
	2.05.02 ขอแขวนผ้า: Hanging Hook ผลิตจากสแตนเลสเกรดSUS304 แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทนการกัด กร่อนและไม่เกิดสนิม ด้านปลายมียางกันกระแทก (Bearing) เพื่อป้องกันการกระแทกที่เกิดจากการใช้งานและมีการรับประกัน สินค้าอย่างน้อย 2 ปี หลังจากที่ทำการติดตั้งเร...
	2.05.02 ขอแขวนผ้า: Hanging Hook ผลิตจากสแตนเลสเกรดSUS304 แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทนการกัด กร่อนและไม่เกิดสนิม ด้านปลายมียางกันกระแทก (Bearing) เพื่อป้องกันการกระแทกที่เกิดจากการใช้งานและมีการรับประกัน สินค้าอย่างน้อย 2 ปี หลังจากที่ทำการติดตั้งเร...
	2.05.03 พับ Hinge
	2.05.04 ขาตั้งสแตนเลสปรับระดับ Adjustable Stainless Legs
	2.05.05 กล่องใส่กระดาษชำระ Tissue Dispenser กล่องใส่กระดาษชำระดีไซน์ใหม่ ทำจากกสแตนเลส SUS304 แข็งแรงทนทาน สามารถวางโทรศัพท์ได้ เหมาะกับชีวิตสมัยใหม่ และยังมีแบบม้วนใหญ่พลาสติกที่ใช้สำหรับห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้ทางผู้ออกแบบ หรือผู้รับเหมา สามารถเลือกใช...
	2.05.05 กล่องใส่กระดาษชำระ Tissue Dispenser กล่องใส่กระดาษชำระดีไซน์ใหม่ ทำจากกสแตนเลส SUS304 แข็งแรงทนทาน สามารถวางโทรศัพท์ได้ เหมาะกับชีวิตสมัยใหม่ และยังมีแบบม้วนใหญ่พลาสติกที่ใช้สำหรับห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้ทางผู้ออกแบบ หรือผู้รับเหมา สามารถเลือกใช...
	3 การปฏิบัติงาน

	GVIM-102813-toilet-accessories
	1.01.01 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ที่ดี มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี สำหรับงานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ
	1.01.02 ผู้รับจ้างจะต้องจัดแคตตาล็อก หรือตัวอย่าง 2 ชุด รายละเอียดการติดตั้ง และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
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	3 การปฏิบัติงาน
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	- Floor Drain สำหรับทุกห้องอาบน้ำ ทุกห้องน้ำ เพื่อการระบายน้ำได้ดีของห้องน้ำทุกห้อง โดยพื้นดังกล่าวจะต้องเอียงลาดสู่ Floor Drain ตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ Floor Drain สเตนเลส ขนาดไม่เล็กกว่า Dia. 75 มม.  โดยท่อระบายน้ำทั้...
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