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สารจากนายกสมาคมสถาปนิกสยาม

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภารกิจหลักที่สำคัญนอกเหนือจากการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสถาปนิก และวิชาชีพสถาปัตยกรรม แล้ว คือการเป็นสถาบันอ้างอิงทางสถาปัตยกรรม ผ่าน “ระบบการ
พัฒนาวิชาชีพ” ซึ่งสมาคมฯ มอบหมายสถาบันสถาปนิกสยามให้ทำภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ การจัดหลักสูตรอบรม
วิชาชีพแก่สมาชิกอาษา การจัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และการเป็น
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางสถาปัตยกรรม

ที่ผ่านมาสมาคมฯ เคยจัดทำ “คู่มือสถาปนิก” และคู่มืออื่นๆ มาบ้าง แต่ยังขาดความต่อเนื่อง สถาบัน
สถาปนกิสยาม จงึเริม่วางแผนจดัทำ “คูมื่อปฏบิตัวิชิาชพี” (Code of Practice) ข้ึนใหม ่เพือ่เปน็เอกสารอา้งองิ สนับสนนุ
การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง โดยเริ่มจัดทำคู่มือฯ ชุดแรกรวม 4 เล่ม ตั้งแต่ปี
2551 และมาสำเร็จพร้อมจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานสถาปนิก’52 นี้

“รายการประกอบแบบมาตรฐาน ฉบับปี 2552” (Standard Specification 2009) เป็นคู่มือปฏิบัติ
วชิาชพีหนึง่ในสีฉ่บบัทีส่มาคมฯ จดัพมิพเ์ผยแพร ่ ในโอกาสนี ้สมาคมฯ ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะ  สัจกลุ
ผู้อำนวยการสถาบันสถาปนิกสยาม ผู้ผลักดันให้เกิดการจัดทำคู่มือนี้ ขอขอบคุณ คุณสุพินท์  เรียนศรีวิไล และ
คุณอินทศักดิ์  นฤภัย จากบริษัทสำนักงานสถาปนิกโฟร์เอส จำกัด ที่ให้ความกรุณาอาสาสมัครเป็นผู้ศึกษาทบทวน
และปรับปรุง หนังสือฉบับเดียวกันนี้ที่ คณะทำงานอาสาสมัครกรรมาธิการฝ่ายวิชาชีพของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย
คณุทวจีติร  จนัทรสาขา ซึง่เปน็ประธานกรรมาธกิารวชิาชพี ในป ีพ.ศ. 2549 และคณุวญิญ ู  วานชิศริิโรจน ์และคณะ
กรรมาธิการฯ เป็นผู้จัดทำ  ขอขอบคุณ คุณวิญญู อีกคำรบหนึ่ง ซึ่งสละเวลาเป็นผู้ตรวจ สอบทาน และให้คำแนะนำ
ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคู่มือฉบับใหม่นี้จนเสร็จสมบูรณ์ และหวังว่ารายการประกอบแบบมาตรฐาน 2009 ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก และผู้ประกอบวิชาชีพทุกท่าน สำหรับใช้เป็นแนวทางสำหรับจัดทำรายการประกอบแบบ
งานก่อสร้างของท่านต่อไป
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นายทวีจิตร  จันทรสาขา
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หมวด (Division) 
01 ขอกําหนดทั่วไป General Requirements 

01 11 00 ขอบเขตของงานทั่วไป Summary of Work 1 

01 35 53 ระบบความปลอดภัย Security Procedures 5 

01 42 19 มาตรฐานอางอิง Reference Standards 9 

01 45 00 การควบคุมคุณภาพ Quality Control 11 

01 50 00 สิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว Temporary Facilities and Controls 17 

01 60 00 วัสดุและอุปกรณ Product Requirements 21 

01 77 00 การสงมอบงาน Closeout Procedures 23 
 
02 เงื่อนไขสภาพพื้นที่เดิม Existing Conditions 

02 21 00 การสํารวจรังวัด Surveys 27 

02 41 00 การรื้อถอน Demolition 29 
 
03 งานคอนกรีต Concrete 

03 11 00 งานไมแบบ Concrete Forming 31 

03 20 00 งานเหล็กเสริมคอนกรีต Concrete Reinforcing 35 

03 30 00 งานคอนกรีตเทในที่ Cast-in-Place Concrete 39 

03 39 00 การบมคอนกรตี Concrete Curing 45 

03 41 13 งานพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป Precast Concrete Hollow Core Planks 47 
 
04 งานกอและวัสดุกอ Masonry 
04 21 13 ผนังกออิฐ Brick Masonry 49 
04 22 19 ผนังกอคอนกรีตมวลเบา Autoclaved Aerated Concrete Masonry 53 
 
05 งานโลหะ Metals 
05 12 00 งานโครงสรางเหล็ก Structural Steel Framing 57 
05 50 00 งานโลหะ Metal Fabrications 
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สารบัญ (ตอ)

หมวด (Division) หนา
06 งานไมและพลาสติก Wood, Plastics and Composites

06 40 00 งานไมสาํหรับงานสถาปตยกรรม Architectural Woodwork 61

07 งานปองกันความรอนและความชื้น Thermal and Moisture Protection

07 10 00 งานปองกันความชื้นและการกันซึม Dampproofing and Waterproofing 65

07 20 00 งานปองกันความรอน Thermal Protection 67

07 32 00 งานหลังคากระเบื้อง Roof Tiles 69

08 งานประตู-หนาตาง และกระจก Openings

08 11 00 งานประตูและวงกบเหล็ก Metal Doors and Frames 71

08 11 16 งานประตูและวงกบอลูมิเนียม Aluminium Doors and Frames 73
08 51 13 งานหนาตางอลูมิเนียม Aluminium Windows

08 14 00 งานประตูไม Wood Doors 77
08 52 00 งานหนาตางไม Wood Windows

08 71 00 อุปกรณประตู Door Hardware 81
08 75 00 อุปกรณหนาตาง Window Hardware

08 80 00 กระจก Glazing 87

08 91 00 งานบานเกล็ด Louvers 89

09 งานตกแตง Finishes

09 24 00 งานฉาบปูน Portland Cement Plastering 91

09 29 00 งานยิบซั่มบอรด Gypsum Board 95

09 30 00 งานกระเบื้อง Tiling 99

09 54 26 งานฝาระแนงไม Linear Wood Ceiling 103

09 63 40 งานพื้นปูหิน Stone Flooring 105
09 75 00 ผนังบุหิน Stone Facing

09 64 00 งานพื้นไม Wood Flooring 109

09 66 43 งานพื้นหินลาง/กรวดลาง Washed Aggregate Flooring 113
09 77 43 งานผนังหินลาง/กรวดลาง Washed Aggregate Facing

09 68 00 งานพรม Carpeting 117

09 91 00 งานทาสี Painting 119
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สารบัญ (ตอ)

หมวด (Division) หนา
10 งานกอสรางพิเศษ Specialties

10 99 11 งานตนไม Softscape 123

12 งานเฟอรนิเจอร Furnishings

12 50 00 งานเฟอรนิเจอร Furnitures 129

22 งานระบบสุขาภิบาล Plumbing

22 00 00 งานระบบสุขาภิบาล Plumbing 133

22 40 00 สุขภัณฑ Plumbing Fixtures 141
10 28 13 อุปกรณประกอบหองสวม Toilet Accessories
10 28 16 อุปกรณประกอบหองนํ้า Bath Accessories

26 งานระบบไฟฟา Electrical

26 00 00 งานระบบไฟฟา Electrical 143

31 งานดิน Earthwork

31 31 16 การปองกันปลวก Termite Control 149
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สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ไดเคยจัดทาํ “รายการประกอบแบบกอสราง สาํหรับใช
เปนมาตรฐานกลาง” และเผยแพรแกสมาชิกเมื่อป พ.ศ. 2549 ในการจัดทาํครั้งนั้น มีเปาหมายที่จะให
เปนเอกสาร “ตนราง” ซ่ึงนอกจากจะใหนาํไปใชงานแลว ยังคาดหวังวาจะไดมีการพัฒนาปรับปรุงตอไป
ดวย ในครั้งนี้ จึงเปนการจัดทาํที่ไดนาํเอาตนรางดังกลาวขางตนนาํมาพัฒนาปรับปรุงใหมีความเปน
มาตรฐานยิ่งขึ้น ใหหมวดตางๆ มีเนื้อหาที่สอดคลองกัน ใชคาํและขอความที่มีความสม่าํเสมอมากขึ้น

“รายการประกอบแบบมาตรฐาน” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคสาํหรับใชกับโครงการประเภทอาคาร
พักอาศัย ขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีรูปแบบของโครงสรางการบริหารโครงการที่ประกอบไปดวย เจา
ของโครงการในฐานะผูวาจาง สถาปนิกและวิศวกรในฐานะผูออกแบบ ผูควบคุมงานซึ่งไดรับการแตงตั้ง
ใหเปนตัวแทนของผูวาจาง และผูรับเหมากอสรางในฐานะผูรับจาง โดยอาจจะมีผูรับเหมาชวงหรือผูรับ
จางชวงซ่ึงจะตองอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางตามสัญญา

อยางไรก็ตาม รายการประกอบแบบมาตรฐานนี้ในหลายๆ สวนก็สามารถนาํไปใชกับโครงการ
อาคารขนาดใหญไดเชนกัน เนื่องจากบางสวนเปนขอกาํหนดและวัสดุอุปกรณพื้นฐานที่มีคุณภาพมาตร
ฐานเดียวกัน ซ่ึงสามารถใชไดกับทุกโครงการ ทุกขนาดอยูแลว

การจัดหมวดงาน ยังคงยึดถือมาตรฐานของ The Construction Specifications Institute (CSI)
แตไดปรับปรุงเลขหมวดและชื่อหมวดใหสอดคลองกับมาตรฐานฉบับลาสุด คือ Master Format 2004

ในการจัดทาํ “รายการประกอบมาตรฐาน” ฉบับนี้ ยังกาํหนดแนวความคิดหลักที่ตองการใหเปน
รายการประกอบแบบกอสรางที่อานแลว เขาใจงาย ไมตองตีความ และเปนประโยชนสาํหรับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย ไดแก สถาปนิก, วิศวกร, ผูควบคุมงาน, ผูรับเหมาหลัก, ผูรับเหมาชวง, ผูแทนจาํหนาย, ผูวา
จาง, ตัวแทนผูวาจาง เปนตน ในแตละหมวดงาน จะแสดงวัตถุประสงคหรือความตองการของผูออกแบบ
ในการเลือกใชวัสดุอุปกรณอยางชัดเจน ซ่ึงควรจะเปนวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ มีวิธีการติดตั้งท่ีไดมาตร
ฐาน เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป สามารถนาํไปปฏิบัติงานไดจริงโดยมีจุดประสงคหลักเพื่อใหไดผลงานกอ
สรางที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

สถาบันสถาปนิกสยาม
มีนาคม 2552

บทนํา
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ใหถือวาเอกสารฉบับนี้เปนตําราเพื่อการเรียนรู มิใชวัสดุสําเร็จรูปเพื่อคัดลอกนําไปใชไดทันที ผูท่ี
ตองการนาํเอกสารนี้ไปใชเปนรายการประกอบกอสรางสาํหรับโครงการที่ตนทาํงานอยู ส่ิงท่ีทานควร
ทําคือ อานและทําความเขาใจในเนื้อหาทุกสวนของเอกสารนี้โดยละเอียดกอนนําไปใช
งาน มิเชนนั้น การนําไปใชอาจกอใหเกิดโทษไดในภายหลัง

เนื้อหาภายในเอกสารนี้แบงออกเปนหมวดตางๆโดยอางอิงจากมาตรฐาน MasterFormat 2004 
ของ CSI ผูใชจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมวาจะนาํหมวดใดบางไปใชในรายการประกอบแบบกอ
สรางของโครงการที่ทํางานอยู

ในเอกสารนี้หากเนื้อหาสวนใดไมสอดคลองกับงานออกแบบของทาน ทานสามารถปรับเปลี่ยน 
เพิ่มเติม แกไขไดตามความเหมาะสม มีบางสวนที่ผูออกแบบจะตองเปนผูกรอกขอมูล และเนื้อหาเพิ่ม
เติมเองตามจําเปน ซ่ึงในเอกสารจะทาํเปนเสนประหรือชองเวนวางไว สวนที่จะตองใสเพิ่มเองนี้รวมถึงชื่อ
ผลิตภัณฑหรือชื่อผูผลิตและชื่อรุนของวัสดุอุปกรณดวย

เนื้อหาในรายการประกอบแบบมาตรฐานฉบับนี้ จะมีขอความบางแหงท่ีทําเปนอักษรตัวเอียงไว
เพื่อใหสะดวกในการสังเกตที่ผูนาํไปใชจะไดปรับเปลี่ยนเองตามความเหมาะสม สวนที่ปรับเปลี่ยนเหลา
นี้อาจจะเปน สิ่งท่ีผูนาํไปใชจะตองเลือกหรือกาํหนดเองใหเหมาะสมตามลักษณะของโครงการหรือตาม
สภาพของสถานที่กอสราง หรือเปนสิ่งท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงแกไขในอนาคต เชน หมายเลขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปนตน (สามารถตรวจสอบใหเกิดความทันสมัยไดจากเว็บไซตของสาํนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/standard/catalog1.html)

หมวดงานตางๆ ท่ีบรรจุอยูในรายการประกอบแบบมาตรฐานฉบับนี้ เปนหมวดงานที่เกี่ยวเนื่อง
กับงานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสรางเปนสวนใหญ ไดแก หมวด 01 ถึง หมวด 09 โดยมี
งานหมวดอื่นๆไดแก งานตนไมซ่ึง MasterFormat 2004 จัดไวในหมวด 10 99 11, งานเฟอรนิเจอร 
ซ่ึงจัดไวในหมวด 12 50 00, งานระบบสุขาภิบาลและงานสุขภัณฑ ในหมวด 22 00 00 และหมวด 22 
40 00, งานระบบไฟฟา ในหมวด 26 00 00, และเรื่องการปองกันปลวก ในหมวด 31 31 16 อยาง
ไรก็ตาม หมวดงานที่เปนระบบวิศวกรรมตางๆ งานตนไม และงานเฟอรนิเจอร ไดบรรจุไวเพื่อใหเอกสาร
นี้มีความครบถวนในระดับหนึ่ง ซ่ึงหากมีรายการประกอบแบบของผูออกแบบระบบวิศวกรรมนั้นๆ งาน
ภูมิทัศน หรืองานตกแตงภายในอยูแลวก็ควรจะใชรายการประกอบแบบของผูออกแบบระบบงานนั้นๆ 
เปนหลัก

ในกรณีท่ีมีวัสดุอุปกรณการกอสรางที่ทานตองการจัดทาํรายการประกอบแบบเพิ่มขึ้นนอกเหนือ
จากที่ไดจัดทาํไวนี้ ทานสามารถเพิ่มหมวดโดยใชหมายเลขหมวดใหสอดคลองกับระบบมาตรฐาน ซ่ึง
ทานสามารถศึกษาไดจากเอกสาร “MasterFormat 2004 Edition Numbers & Titles” ซ่ึงบรรจุอยูใน
แผน ซีดี รอมที่ แจกพรอมเอกสารนี้  (คนคว าขอมูล เพิ่ ม เติมไดจากเว็บไซตของ  CSI  ท่ี
http://www.csinet.org/masterformat)

งานในแตละหมวด โดยทั่วไปจะประกอบไปดวย 3 สวนสาํคัญ ไดแก

คูมือการใชงาน

http://www.tisi.go.th/standard/catalog1.html
http://www.csinet.org/masterformat
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สวนที่ 1 เปนการกาํหนดกรอบขอมูลทั่วๆไปของวัสดุ กลาวถึงหลักเกณฑในการเลือกใชวัสดุ 
มาตรฐานอางอิง และรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผูรับจางจะตองสงใหผูออกแบบหรือผูควบคุมงานพิจารณา 
ในสวนของผูออกแบบจะตองกรอกขอมูลเพิ่มเติม เชน วัสดุดังกลาวใชในบริเวณใดบาง เปนตน

สวนที่ 2 เปนการระบุ ผูผลิต วัสดุ รุน ชนิด ประเภท โดยกลาวถึงคุณสมบัติท่ัวไปของวัสดุนั้นๆ 
อุปกรณประกอบการติดตั้ง และเปนผลิตภัณฑของบริษัทใด ซ่ึงผูออกแบบจะเปนผูกรอกรายละเอียดดัง
กลาว ผูออกแบบควรระบุขอมูลดังกลาวใหเหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยูกับเง่ือนไขหลายอยางที่อาจจะแตกตางกัน
ไปในแตละโครงการ เชน งบประมาณ คุณภาพที่ตองการ แบบ/รูปราง/สี หรือความตองการเฉพาะอื่นๆ 
นอกจากนั้น ในการกาํหนดผลิตภัณฑบางประเภท จําเปนจะตองกาํหนดใหสอดคลองกับแบบกอสราง
หรือมิฉะนั้นก็จะตองปรับแกรายการประกอบแบบในหมวดนั้นๆ ใหถูกตองตรงกับผลิตภัณฑ/รุน ท่ีเลือก
ใช

สวนที่ 3 เปนกรรมวิธีและแนวทางในการกอสราง กลาวถึงวิธีการติดตั้งของวัสดุนั้นๆ ในเอกสาร
ฉบับนี้จะกลาวถึงการติดตั้งท่ัวไปตามคาํแนะนาํของผูผลิตที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงผูออกแบบสามารถแกไขหรือ
เพิ่มเติมเนื้อความไดตามลักษณะงาน

นอกเหนือจากเอกสารที่เปนรูปเลมหนังสือ ยังมีแผนซีดีรอมซึ่งบรรจุไฟลของเอกสารฉบับนี้
ในฟอรแมท PDF เพื่อใหสามารถเปดดูไดบนเครื่องคอมพิวเตอรหรือจัดทาํสาํเนาเพิ่มเติมดวยตนเอง 
ไฟล PDF นี้ไดจัดทาํ Bookmark และ Link จากสารบัญไวใหดวยเพื่อความสะดวกในการคนหา นอกจาก
นี้ยังมีไฟลในฟอรแมท DOC จัดใหไวโดยแยกเปนไฟลของแตละหมวด เพื่อใหผูใชสามารถคัดเลือกและ
ทําสาํเนาไฟลเพื่อนาํไปทาํการปรับใชสาํหรับหนวยงานและในโครงการตางๆไดโดยสะดวก

หมายเหตุ: รายชื่อผลิตภัณฑและผูผลิตที่อาจมีการระบุไวในเอกสารนี้ เปนเพียงตัวอยางประกอบเพื่อให
เอกสารมีเนื้อหาครบถวนเทานั้น ทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไมไดมีสวนเกี่ยวของใดๆ หรือให
การรับรองคุณภาพใดๆ แกผลิตภัณฑและผูผลิตตางๆ ผูนาํไปใชงานจะตองพิจารณาอยางรอบ
คอบกอนนาํไปใช และถือเปนความรับผิดชอบของผูนาํไปใชงานเองทั้งสิ้น สมาคมฯขอปฏิเสธ
ความรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ไมวาจะเปนทางแพงหรือทางอาญา
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หมวด 01 11 00
ขอบเขตของงานทั่วไป
Summary of Work

1. นิยาม
คํานาม คําสรรพนาม ท่ีปรากฏในสัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และ
เอกสารอื่นๆ ท่ีแนบสัญญาทุกฉบับ ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในหมวดนี้ นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น หรือ
ระบุเพิ่มเติมไวในสัญญา
ผูวาจาง หมายถึง เจาของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ไดรับการแตง

ตั้งจากเจาของโครงการ
ผูควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผูวาจางที่ไดรับการแตงตั้งใหควบคุมงาน
ผูออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ
ผูรับจาง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเปนคูสัญญากับผูวาจางรวมถึง

ตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง หรือผูรับจางชวง หรือลูกจางที่อยูใน
ความรับผิดชอบของผูรับจาง ตามสัญญา

งานกอสราง หมายถึง งานตางๆ ท่ีระบุในสัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง ราย
การประกอบแบบกอสรางและเอกสารแนบสัญญา

แบบกอสราง หมายถึง แบบกอสรางทั้งหมดที่แนบสัญญา และแบบกอสรางที่มีการ
เปล่ียนแปลง แกไข และเพิ่มเติมภายหลัง ตามสัญญา

รายการประกอบแบบกอสราง หรือ
รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบกอสราง

การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ เทคนิคและขั้นตอนตางๆ
ท่ีเกี่ยวกับงานกอสรางทั้งที่ระบุหรือไมระบุไวในแบบกอสราง

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูท่ีมีอํานาจในการอนุมัติ
ตามที่ระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับนี้

การแตงตั้ง หมายถึง การแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรใหทําหนาที่ตางๆ ตามนิยาม
ท่ีกําหนดไวขางตน

สัญญา หมายถึง เอกสารตางๆ ท่ีประกอบกันเปนสัญญาจางเหมากอสราง ได
แก

1. สัญญาจางเหมากอสราง
2. เอกสารประกวดราคา (ถามี)
3. รายการประกอบแบบกอสราง
4. แบบกอสรางและแบบกอสรางเพิ่มเติม
5. รายละเอียดราคากอสราง (B.O.Q.)
6. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถามี)

1
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2. วัตถุประสงค
ผูวาจาง โดย ................................................. มีความประสงคจะกอสรางอาคาร ...................................
สูง .........  ชั้น ซึ่งตั้งอยูท่ี ............................... .......... โครงสรางทั่วไปเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบ
และรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงคหลักคือตองการไดผลงานการกอสรางทั้งหมดที่มีมาตรฐาน มี
คุณภาพ มีสภาพพรอมที่จะใชงานไดทันที เมื่อการกอสรางแลวเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝมือการกอสราง
ท่ีประณีต เรียบรอย สวยงาม มีความถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และถูกตองตามหลักวิชาชางที่ดี

3. ขอกําหนดทั่วไป
ใหผูรับจางทุกราย, ผูรับเหมาชวง และผูรับจางอื่นที่ผูวาจางจัดหา ท่ีทํางานกอสรางนี้ จะตองปฏิบัติตาม
หมวด 01 11 00 เงื่อนไขทั่วไป ในสวนที่เกี่ยวของตามที่ระบุไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบับนี้ หากมี
ขอความขัดแยงกับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอื่น ใหถือเอาสวนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ท่ีดีกวา โดยคํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผูวาจางและผูออกแบบ เปนที่ส้ินสุด

4. ขอบเขตของงานและราคาคากอสราง
4.1 งานกอสรางตามแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง มีขอบเขตของงานและราคาคากอสราง

เหมารวมไวแลว ดังตอไปนี้ นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไวในสัญญา
4.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่กอสรางและวางผัง เพื่อใหพรอมสําหรับการเริ่มงานกอสราง
4.3 งานรื้อถอนสิ่งปลกูสราง และขนยายไปเก็บในที่ท่ีผูวาจางกําหนดให หรือขนไปทิ้ง งานตัดตนไมหรือลอม

ตนไม งานโยกยายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปท้ิงหรือถมดินเพิ่ม
4.4 คาที่พักคนงาน หองน้ํา-สวม ทางเขาสถานที่กอสรางชั่วคราว ร้ัวชั่วคราว การทําความสะอาด และเก็บ

ขนขยะเศษวัสดุไปท้ิงนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลากอสราง
4.5 คากอสรางสํานักงานสนามพรอมครุภัณฑและอุปกรณส่ือสารของผูรับจาง และของผูควบคุมงาน
4.6 คาขอมิเตอรไฟฟาและประปาชั่วคราว หรือคาเจาะน้ําบาดาล หรือคาเครื่องปนไฟ คาน้ํา คาไฟ และคา

ระบบส่ือสารตางๆ ตลอดระยะเวลากอสราง งานตอเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับระบบ
สาธารณูปโภคใหม เพื่อใหอาคารใชงานไดทันทีเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ

4.7 คาวัสดุและอุปกรณ คาแรงงาน คาเครื่องมือและเครื่องจักร คาขนสง คาลวงเวลา
4.8 คาประสานงานกับสวนอื่นๆ หรือหนวยราชการตางๆ
4.9 คาดําเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการกอสราง การรักษาความปลอดภัยและการปองกันความเสียหายที่จะ

เกิดแกบุคคลและทรัพยสินทั้งในและนอกสถานที่กอสราง ตลอดจนคาส่ิงอํานวยความสะดวกชั่วคราว
ตางๆ

4.10 คาใชจายดานเอกสาร เชน การจัดทํา Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ และ
เอกสารรายงาน

4.11 คาทดสอบและตัวอยางวัสดุตางๆ ตามที่ระบุไวในแบบและรายการประกอบแบบกอสราง
4.12 คาประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลและทรัพยสิน
4.13 คากําไร
4.14 คาภาษีอากรตางๆ ท่ีผูรับจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
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5. สิ่งที่ไมรวมในรายการเสนอราคาคากอสราง
5.1 งานภูมิสถาปตยกรรม
5.2 งานตกแตงภายใน
5.3 งานที่ระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไวในสัญญาวาไมรวมในการเสนอราคา ตามวัตถุประสงคของผู

วาจาง
6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่กอสราง

6.1 ผูเสนอราคาจะตองศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอยางละเอียด ซึ่งจะประกอบดวยหนังสือเชิญเขา
รวมการเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอกราคาคากอสราง, 
รางสัญญา เปนตน ผูเสนอราคาจะตองไปตรวจสอบสถานที่กอสรางดวยตนเองหรือแตงตั้งตัวแทน เพื่อ
ใหทราบถึงสภาพของสถานที่กอสราง ทางเขาออก ระบบสาธารณูปโภคตางๆ ฯลฯ  และจะตองศึกษารูป
แบบรายละเอียดทั้งหมดใหเขาใจชัดเจน ในกรณีท่ีเกิดอุปสรรค ปญหา จากสถานที่กอสรางและเอกสาร
ประกวดราคา ผูรับจางจะนาํมาเปนขออางในการเรยีกรองคาใชจายเพิม่เตมิจากผูวาจางมไิด

6.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผูวาจางจะเปนผูกําหนดวัน เวลา สถานที่ และผูรับผิดชอบตามราย
ละเอียดในเอกสารประกวดราคา

6.3 ขอชี้แจงและขอแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ขอตกลงใดๆ ซึ่งผูวาจางหรือตัว
แทนผูวาจางไดแจงใหทราบในการประกวดราคา การตอรองราคา และกอนการทําสัญญา จะตองมีการ
บันทึกไว และนํามาประกอบเปนสวนหนึ่งของสัญญาดวย

7. การชี้แจงและคําแนะนําเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบกอสราง
7.1 กอนเริ่มงานกอสรางสวนใดๆ ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบใหเขาใจชัดเจน 

รวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด หากมีขอสงสัยใหสอบถามเปนลายลักษณอักษรจากตัวแทนผูวาจาง
หรือผูควบคุมงานกอน

7.2 ในระหวางการกอสรางมิใหผูรับจางทํางานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบตองานทั้งหมด รวมท้ังแกไขใหถูกตองตามสัญญา หากตัวแทนผูรับจางหรือผูรับจางชวงหรือ
ลูกจางของผูรับจางกระทําไปโดยพลการ

8. การอานแบบ ใหถือความสําคัญตามลําดับตอไปนี้
8.1 แบบกอสราง
8.2 ระยะที่เปนตัวเลข
8.3 อักษรที่ปรากฏอยูในแบบกอสราง
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพิ่มเติม
หากผูรับจางยังมีขอสงสัย หามกอสรางไปโดยพลการ จะตองแจงใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนทําการกอสราง

9. ลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญา
ใหถือตามรายการที่กําหนดดังตอไปน้ี นอกจากจะระบุเปนอยางอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไวในสัญญา
9.1 สัญญา ซึ่งไดลงนามระหวางผูวาจางกับผูรับจาง โดยมีพยานรับรู
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9.2 รายการประกอบแบบกอสราง
9.3 แบบกอสราง
9.4 รายละเอียดราคาคากอสรางที่ผูวาจางและผูรับจางยอมรับ
9.5 ขอตกลงระหวางผูวาจางกับผูรับจางเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี)
9.6 คําส่ังของตัวแทนผูวาจางซึ่งถูกตองตามสัญญาที่ส่ังใหผูรับจางปฏิบัติ

10. การเปลี่ยนแปลงงานกอสรางหรืองานเพิ่ม-ลด
10.1 ผูวาจางมีสิทธิส่ังเปล่ียนแปลงแกไข เพิ่มหรือลดงาน สวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากแบบกอสรางหรือ

รายการประกอบแบบตามสัญญาได โดยตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องคาใชจายและระยะเวลากอ
สรางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังตอไปน้ี
10.1.1 คิดราคาเปนหนวย ตามรายละเอียดราคาคากอสราง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา
10.1.2 ถารายการที่เปล่ียนแปลงไมมีแสดงในรายละเอียดราคาดังกลาว ผูวาจางจะทําการตกลงราคา

กับผูรับจาง โดยยึดถือการประเมินราคาที่ยุติธรรมของผูออกแบบ ตามราคาในทองตลาดที่เปน
จริงขณะนั้น

10.2 หากผูรับจางเห็นวาแบบหรือคําส่ังใดๆ ของผูวาจางหรือตัวแทนของผูวาจางนอกเหนือไปจากแบบและ
รายการประกอบแบบกอสรางตามสัญญา ซึ่งจะตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจาง
ทราบเปนลายลักษณอักษร เพื่อผูวาจางไดทําการตกลงราคางานเพิ่ม-ลดและระยะเวลากอน จึงจะเริ่ม
ดําเนินงานเพิ่ม-ลดดังกลาวได  ยกเวนในกรณีท่ีการปฏิบัติงานนั้นๆ อยูในขอบเขตความรับผิดชอบของผู
รับจางตามสัญญา หรืออยูในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ใหถือเปนหนาที่ของผูรับจางที่จะ
ตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามแผน และตามแบบงานเพิ่ม-ลดที่ผูวาจางอนุมัติ โดยจะเรียกรองคาใช
จายไดเฉพาะงานเพิ่ม-ลด แตจะขอขยายระยะเวลากอสรางไมได ยกเวนงานเพิ่ม-ลดดังกลาวไดรับการ
อนุมัติลาชากวาแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต ตามคําวินิจฉัยของผูควบคุมงานและผูออกแบบ

11. อํานาจและหนาที่ของผูควบคุมงาน
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานกอสราง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบกอสรางและเอกสารแนบ

สัญญาทั้งหมด เพื่อใหงานกอสรางเปนไปตามสัญญาทุกประการ
11.2 หากพบวาแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และรายละเอียดในสัญญาขัดแยงกัน หรือคาด

หมายวางานกอสรางตามสัญญาจะไมมั่นคง แข็งแรง หรือไมเปนไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาชางที่ดี 
ใหส่ังหยุดงานไวกอน แลวแจงเปนลายลักษณอักษรใหผูออกแบบและผูวาจางพิจารณาทันที

11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง เหตุการณตางๆ ในสถานที่กอสราง ปญหาอปุสรรคของงานกอ
สราง และภูมิอากาศเปนรายวัน เพื่อประเมินผลการทํางานของผูรับจาง

11.4 ผูควบคุมงานไมมีอํานาจที่จะยกเวนความรับผิดชอบใดๆ ของผูรับจางตามสัญญา ไมมีอํานาจเกี่ยวกับ
การเพิ่ม-ลดราคาคากอสราง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไมไดรับการอนุมัติจากผูออกแบบและผู
วาจาง

จบหมวด 01 11 00
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หมวด 01 35 53
ระบบความปลอดภัย

Security Procedures

1. การปองกันการบุกรุกที่ขางเคียง
ผูรับจางตองจํากัดขอบเขตการกอสราง และตองปองกันดูแลมิใหลูกจางของตนบุกรุกที่ขางเคียงของผูอื่นโดย
เด็ดขาด ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมท้ังการแกไขใหคืนดีในเมื่อเกิดการเรียกรองคาเสีย
หายใดๆ ท่ีเกิดจากการกระทําของลูกจางของตนในกรณีท่ีไปบุกรุกที่ขางเคียง

2. การปองกันบุคคลภายนอกและอาคารขางเคียง
ผูรับจางตองปองกันไมใหบุคคลภายนอก หรือผูท่ีไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานเขาไปในบริเวณกอสราง 
ตลอดระยะเวลากอสรางทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ใหผูรับจางปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด เมื่อถึง
เวลาเลิกงานกอสรางในแตละวัน ใหตัวแทนผูรับจางตรวจตราใหทุกคนออกไปจากอาคารที่กอสราง ยกเวน
ยามรักษาการ หรือการทํางานลวงเวลาของบุคคลที่ไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น
ผูรับจางจะตองติดตั้งเครื่องปองกันวัสดุตกหลนที่จะเปนอันตรายตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพย
และอาคารขางเคียง โดยไมกีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายในการติดตั้ง ขอ
อนุญาต คาบํารุงรักษา ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถึงคาร้ือถอนเมื่อแลวเสร็จงาน

3. การปองกันสิ่งกอสรางที่มีอยูเดิม
3.1 ส่ิงปลูกสรางขางเคียง

ผูรับจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใดๆ แกส่ิงปลูกสรางขางเคียงในระหวางทําการกอสราง หาก
เกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซม ใหคืนอยูในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีท่ีผู
ควบคุมงานเห็นวาการปองกันหรือการแกไขที่ผูรับจางทําไวไมเพียงพอ หรือไมปลอดภัย อาจออกคําส่ัง
ใหผูรับจางแกไขหรือเพิ่มเติม ไดตามความเหมาะสม

3.2 ส่ิงกอสรางใตดิน
ผูรับจางตองสํารวจจนทราบแนชัดแลววามีส่ิงปลูกสรางที่อยูใตดินในบริเวณกอสราง หรือบริเวณใกล
เคียง  เชน ทอน้ําประปา ทอระบายน้ํา สายโทรศัพท ฯลฯ ซึ่งผูรับจางตองระวังรักษาใหอยูในสภาพที่ดี
ตลอดระยะเวลากอสราง หากเกิดความเสียหายขึ้นผูรับจางตองรับผิดชอบแกไข ซอมแซมใหอยูในสภาพ
เดิมโดยเร็ว ในกรณีท่ีกีดขวางการกอสราง จําเปนตองขออนุญาตเคลื่อนยาย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ใหผูรับจางรับผิดชอบดําเนินการเองทั้งหมด โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
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4. การปองกัน รักษางานกอสรางและปองกันเพลิงไหม
4.1 การปองกันและรักษางานกอสราง

ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในการปองกันและรักษางานกอสราง รวมท้ังวัสดุอุปกรณท่ีนํามาติดตั้งหรือ
เก็บไวในบริเวณกอสราง ตั้งแตเร่ิมงานจนกระทั่งผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย ในกรณีจําเปนผูรับจาง
ตองจัดทําเครื่องปองกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณและงานกอสราง ไมวาจะเปนการ
สรางที่กําบัง การปองกันการขีดขวน การตั้งเครื่องสูบน้ําปองกนัน้ําทวม และการปองกันอื่นๆ ท่ีผูควบคุม
งานเห็นวาเหมาะสม รวมทั้งวิธีการปองกันวัสดุอุปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยางละเอียดและ
เครงครัดกับทุกคนที่เขา-ออกบริเวณหรืออาคารที่กอสรางตลอดเวลา

4.2 การปองกันเพลิงไหม
ผูรับจางตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจําอาคารที่กอสรางทุกชั้น รวมท้ัง
ในสํานักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ตางๆ ท่ีจําเปน มีการปองกันอยางเครงครัดตอแหลงเก็บเชื้อ
เพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด หามนําไฟหรือวัสดุท่ีทําใหเกิดไฟ เขาใกลแหลง
เก็บวัสดุไวไฟ หามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่กอสรางโดยเด็ดขาด

4.3 ความรับผิดชอบ
ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองกัน และรักษางานกอสรางดังกลาว และตองรับ
ผิดชอบตอความเสียหาย และการสูญหาย ท่ีอาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณและงานกอสรางทั้งหมด จนกวา
ผูวาจางรับมอบงานงวดสุดทาย

5. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดรอนรําคาญ
งานกอสรางหรือการกระทําใดๆ ของลูกจางที่นาจะเปนเหตุเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในที่ขางเคียง ผูควบคุม
งานอาจออกคําส่ังใหผูรับจาง ทํางานกอสรางนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม หรือแจงใหผูรับจางหาวิธีปอง
กันเหตุเดือดรอนดังกลาว ผูรับจางจะตองเรงดําเนินการในทันที

6. อุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน
ผูรับจางตองจัดสถานที่กอสรางใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี สะอาด ไมมีส่ิงที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิต
ของลูกจาง จัดใหมีปายเตือนที่เห็นเดนชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแหงในบริเวณกอสราง 
จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ เชน หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย ร้ัวกันตกจากที่สูง เปนตน ผูควบคุมงาน
อาจออกคําส่ังใหผูรับจางปรับปรุงแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผูรับจางมีการจัดการเรื่องความปลอดภัย
อยางเครงครัด  และถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดระยะเวลากอสราง

7. การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต
ผูรับจางตองจัดใหมียาและเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณชวยชีวิตที่จําเปนตามความเหมาะ
สม หรือตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจัดการใหมีเพิ่มเติมเพียงพออยูเสมอ ตลอดระยะ
เวลากอสราง
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8. การประกันภัย
ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยสําหรับความเสียหายตอบุคคลทุกคนที่เกี่ยวของ และไมเกี่ยวของโดย
ตรงกับการกอสรางนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสําหรับความเสียหายตอทรัพยสินในบริเวณกอสรางและ
ขางเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอื่นๆ ตามระบุในสัญญา หรือตามกฎหมาย 
ตามมูลคาของงานกอสราง และตามระยะเวลากอสรางตามสัญญา โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุม
งานและผูวาจางกอน

9. การรายงานอุบัติเหตุ
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณกอสราง ไมวาเหตุน้ันๆ จะมีผลกระทบตองานกอสรางหรือไมก็ตาม ใหตัว
แทนผูวาจางรีบรายงานเหตุท่ีเกิดนั้นๆ ใหผูควบคุมงานทราบในทันที แลวทํารายงานเปนลายลักษณอักษร
ระบุรายละเอียดเหตุการณท่ีเกิดขึ้น การแกไขเหตุการณน้ันๆ และการปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก

จบหมวด 01 35 53
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หมวด 01 42 19 หนาที่ 1 รวม 2 หนา
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หมวด 01 42 19
มาตรฐานอางอิง

Reference Standards

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE)
มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพื่อใชอางอิงหรือเปรียบเทียบ 
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสําหรับงาน
กอสรางนี้ หากไมไดระบุไวในแบบกอสรางหรือรายการประกอบแบบกอสราง ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมี
ชื่อเรียกยอและของสถาบันดังตอไปน้ี
1.1 มอก. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials
1.4 ACI American Concrete Institute
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction
1.6 ANSI American National Standards Institute
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials
1.8 AWS American Welding Society
1.9 BS BSI British Standards
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung
1.11 IEC International Electrotechnical Commission
1.12 JIS Japanese Standards Association
1.13 NEC National Fire Protection Association
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc.
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE)

ในกรณีท่ีตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสรางใหทดสอบในสถาบันดังตอไปน้ี
2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU)
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU)
2.3 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)
2.4 กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (KMUTT)
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รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
2.7 สถาบันอื่นๆ ท่ีอนุมัติโดยผูวาจางและผูออกแบบ

จบหมวด 01 42 19
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หมวด 01 45 00 หนาที่ 1 รวม 5 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 01 45 00
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

1. เอกสารสัญญา
สัญญา แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผูรับจางจะตองจัดทํา
สําเนาจากคูสัญญาตนฉบับ เก็บรักษาไวในสถานที่กอสรางอยางละ 1 ชุด โดยใหอยูในสภาพที่ดีสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา และทําสําเนาคูสัญญาดังกลาวใหผูควบคุมงานไวใชงานอีกอยางละ 1 ชุด

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพรอง
2.1 หากมีสวนหนึ่งสวนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพรอง ผูรับ

จางจะตองรีบแจงแกผูควบคุมงาน เพื่อพิจารณาแกไขในทันทีท่ีพบ โดยใหถือคําวินิจฉัยของผูออกแบบ
เปนขอยุติ

2.2 หากพบสวนใดที่ระบุไวในแบบ แตมิไดระบุไวในรายการประกอบแบบ หรือระบุไวในรายการประกอบ
แบบ แตมิไดระบุไวในแบบ ใหถือวาไดระบุไวท้ังสองที่ หากมิไดระบุไวท้ังสองที่ แตเพื่อความมั่นคงแข็ง
แรง หรือใหถูกตองตามมาตรฐานและตามหลักวิชาชางที่ดี ผูรับจางจะตองดําเนินการตามคําวินิจฉัย
ของผูออกแบบ โดยไมคิดคาใชจายและระยะเวลาเพิ่มเติม

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับตางๆ
3.1 ระยะสําหรับการกอสรางใหถือตัวเลขที่ระบุไวในแบบกอสรางเปนสําคัญ การใชระยะที่วัดจากแบบโดย

ตรง อาจเกิดความผิดพลาดได หากมีขอสงสัยในเรื่องระยะใหสอบถามผูควบคุมงาน เพื่อพิจารณา
อนุมัติกอนที่จะดําเนินการในสวนนั้นๆ

3.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินใหถูกตองตามโฉนดที่ดิน กอนจะทําการวางผัง
อาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะตางๆ ใหถูกตองตามแบบกอสราง โดยจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณท่ีทันสมัย และแรงงานที่มีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอาง
อิงตางๆ ใหอยูในสภาพดีและถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง

4. การจัดทําแบบขยาย
4.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอยางละเอียด 

หากไมชัดเจน ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop drawing ในสวนนั้น
เสนอตอผูควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนทําการกอสราง

4.2 ผูรับจางจะตองจัดทํารายการและแผนงานจัดสง Shop drawing เพื่อขออนุมัติ โดยจะตองมีระยะเวลา
ลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา ควรทยอยสง Shop drawing ตามลําดับขั้นตอนของงานกอสราง การ
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ท่ีผูรับจางจัดทํา Shop drawing ลาชา หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเพียงพอ จะถือเปนสาเหตุในการขอ
ขยายระยะเวลาไมได

4.3 การที่ผูควบคุมงานไดอนุมัติ Shop drawing ใหผูรับจางแลว มิไดหมายความวา ผูรับจางไดจะรับการยก
เวนความรับผิดชอบในการกอสรางสวนนั้นๆ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบการแกไขใหถูกตอง ในกรณีท่ี
ตรวจพบวางานกอสรางสวนนั้นไมถูกตองตามสัญญาในภายหลัง โดยไมคิดคาใชจายและระยะเวลา
เพิ่มเติม

5. แผนการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบ และการรายงาน
5.1 แผนการปฏิบัติงาน

ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar chart และตารางดําเนินงาน (Work schedule) 
แสดงระยะเวลาและลําดับการดําเนินงานแตละประเภท ขณะเดียวกันตองแสดงแผนการปฏิบัติงานรวม
กับผูรับจางชวงและผูรับจางอื่นที่ผูวาจางจัดหา อยางนอยจะตองมีแผนงานดังตอไปน้ี
5.1.1 แผนกําหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอียด เปนราย

สัปดาห, รายเดือน และแผนงานหลัก (Master schedule)
5.1.2 แผนกําหนดวันจัดสง Shop drawing และแผนกาํหนดการจัดสงวัสดุอุปกรณเพื่อขออนุมัติ
5.1.3 แผนกําหนดวันสั่งซื้อ และวันสงเขาสถานที่กอสรางของวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ตองใชในการกอ

สราง ท้ังของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับจางอื่น
5.1.4 แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน ชางแตละประเภท คนงานของผูรับจาง ผูรับจางชวง และผูรับ

จางอื่น
5.2 การรวบรวมขอมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน

ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ใหผูรับจางเปนผูรวบรวมขอมูลที่จําเปนตางๆ จากผูรับจางชวงและผูรับ
จางอื่น เพื่อวางแผนงานและประสานงานกันใหรัดกุมที่สุด ผูควบคุมงานอาจออกคําส่ังใหผูรับจาง
เปล่ียนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางสวน เพื่อใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได

5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก
การจัดทําแผนงานหลักจะตองยื่นขออนุมัติตอผูควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแตวันที่เซ็นสัญญา พรอม
ท้ังชี้แจงรายละเอียด ท้ังนี้ผูรับจางหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง จะตองเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักนี้ 
และการที่ผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคําส่ังเพิ่มเติม มิไดหมายความวาผูรับจาง
ไดรับการยกเวนความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกลาว

5.4 การบันทึกการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
ผูรับจางจะตองทําแผนการปฏิบัติงานแสดงใหทุกฝายเห็นชัดเจนในหนวยงานกอสราง และผูรับจางจะ
ตองบันทึกการทํางานที่เปนจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว  เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานไดถูกตองหรือใกลเคียง โดยตองจัดทํา
ทุกสัปดาห ตั้งแตเร่ิมตนงานจนงานแลวเสร็จสมบูรณ

12



หมวด 01 45 00 หนาที่ 3 รวม 5 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

5.5 ความรับผิดชอบ
ถางานบางสวนที่ผูรับจางปฏิบัติอยู มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น ผู
รับจางจะตองจัดเตรียมงานใหสัมพันธกัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น 
อยางสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีผูรับจางพบวาการกอสรางไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน จะตองแจงใหผู
ควบคุมงานทราบเปนลายลักษณอักษรในทันที หากผูรับจางไมสนใจติดตาม ผูรับจางจะตองเปนผูรับ
ผิดชอบแกไขความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  เวนแตงานที่เสียหายนั้นเปนหนาที่โดยตรงของผูรับจาง
อื่นที่ผูวาจางจัดหา

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
หากผูควบคุมงานเห็นวาจะตองปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหม สงใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที

5.7 การรายงาน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามความกาวหนาของงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดสงเอกสาร
เพื่อเปนหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผูรับจาง  สงใหผูควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการกอสรางในแตละวัน แยกเปนงานแตละ

ประเภท
5.7.2 สําเนาใบสงของทั้งหมดที่เขามายังหนวยงานในแตละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท ผูผลิต ผู

จําหนาย ผูสง และผูรับ ฯลฯ
5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห
5.7.4 รายงานความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคของงานกอสรางทุกสัปดาห
5.7.5 รูปถายงานกอสราง แสดงใหเห็นผลงานความกาวหนาของงานกอสรางทุกสวนของอาคารทุก 15 

วัน
5.7.6 อื่นๆ ท่ีผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคุมงานรองขอ

6. การประสานงานระหวางผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูรับจางอื่นที่ผูวาจางจัดหา

6.1 การใหส่ิงอํานวยความสะดวก
ผูรับจางตองคิดเผื่อไวแลวในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการทํางานของผูรับจางชวง และผู
รับจางอื่น เพื่อใหงานกอสรางนี้แลวเสร็จสมบูรณ ผูรับจางตองอนุญาตใหใชส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ เชน น่ังราน บันได รอกสงของ ลิฟตขนสง เครน ฯลฯ โดยตองวางแผนและประสานงานไมใหเกิด
การติดขัดในการใชงานดังกลาว  โดยคิดคาใชจายตามความเหมาะสมและยุติธรรม

6.2 การติดตอประสานงานกอสราง
ผูรับจางตองตรวจสอบใหแนใจวา งานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นไมเปนเหตุทําใหแผน
การปฏิบัติงานลาชา ผูรับจางตองรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานและประชุมระหวางผูรับจางกับ
ผูรับจางชวงและผูรับจางอื่น โดยจัดใหมีแผนงานแสดงขั้นตอนการทํางานโดยละเอียดของงานทุกระบบ
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ใหสอดคลองกันและเปนไปดวยดีทุกระบบ  เพื่อใหงานกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ  สามารถใชงานไดทัน
ทีตามสัญญา

6.3 การประชุมระหวางการกอสราง (Site meeting)
6.3.1 การประชุมที่ผูควบคุมงานไดจัดใหมีขึ้นเปนประจําในระหวางการกอสราง ผูรับจางตองใหตัวแทน

ผูรับจางหรือผูจัดการโครงการของผูรับจางรวมประชุมดวยทุกครั้ง พรอมท้ังผูท่ีเกี่ยวของฝาย
ตางๆ การประชุมดังกลาวผูจัดการโครงการฝายผูควบคุมงานจะเปนประธานในที่ประชุม และ
ฝายผูควบคมุงานเปนผูบันทึกการประชุม ผูรับจางตองปฏิบัติตามขอตกลงที่มีขึ้นในระหวางการ
ประชุมนั้น ตามที่มีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอใหผูรับจางรับรองในการประชุมครั้งถัดไป 
โดยผูรับจางอาจขอใหผูควบคุมงานแกไขบันทึกการประชุมดังกลาวขางตนได และใหมีการบันทึก
ขอโตแยงดังกลาวไวในบันทึกการประชุมดวย

6.3.2 ใหมีการประชุมในระหวางการกอสรางสัปดาหละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห ผูควบคุมงานอาจเรียก
ประชุมเพิ่ม หรือเล่ือนการประชุมไดตามสถานการณ และความจําเปน

7. ตัวอยางงานตกแตงและการเตรียมผิวเพื่องานตกแตงภายหลัง
7.1 ผูรับจางจะตองจัดทําตัวอยางที่แสดงใหเห็นความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนแผงตัว

อยาง หรือหองตัวอยาง ตามคําส่ังของผูควบคุมงานหรือผูออกแบบ เพื่อแสดงใหเห็นสีหรือลวดลายของ
วัสดุท่ีจะใชติดตั้งจริง เชน พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง บุ Wallpaper ฝายิบ
ซั่ม ไมระแนง สวิทซ ปล๊ัก ดวงโคม เปนตน เพื่อแสดงใหเห็นฝมือการติดตั้งวัสดุดังกลาว เปนการอนุมัติ
ตัวอยาง ความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ท่ีจะใชเปนมาตรฐานในการตรวจรับงานที่กอสรางจริง
ตอไป

7.2 ในกรณีที่มีการกําหนดพื้นที่บางสวนใหเตรียมผิวไวสําหรับงานตกแตงภายหลัง เชน ผิวพื้น ผูรับจางจะ
ตองลดระดับและทําการเตรียมผิวพื้นไวใหถูกตองพอดีกับวัสดุท่ีจะนํามาตกแตงผิวภายหลัง การเตรียม
ผิวจะตองทําดวยความประณีตและตองใชชางที่มีฝมือดี ในกรณีท่ีผูออกแบบลงความเห็นวาการเตรียม
ผิวที่ผูรับจางทําไวไมถูกตอง และสั่งใหผูรับจางแกไข ผูรับจางจะตองทําใหใหมจนถกูตอง โดยจะเรียก
รองคาเสียหายและขอขยายระยะเวลาไมได ผูรับจางจะตองเตรียมผิวเพื่อตกแตงใหถูกตองทั้งตําแหนง
และระดับ ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ วัสดุตกแตงใดที่ไมไดกําหนดไวชัดเจนในแบบกอสราง ผูรับ
จางจะตองแจงตอผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด 
และสีของวัสดุตกแตงดังกลาวจากผูออกแบบ โดยถือวาเปนหนาที่ท่ีผูรับจางจะตองวางแผนและ
ประสานงานการเตรียมผิวใหพอดีกับการติดตั้งวัสดุตกแตงในภายหลัง

8. ตัวแทนของผูรับจาง ชางฝมือ และความรับผิดชอบ
8.1 ผูรับจางจะตองแตงตั้งตัวแทนของผูรับจางหรือผูจัดการโครงการฝายผูรับจาง ท่ีมีความสามารถ มี

ประสบการณ และเหมาะสมกับงานกอสรางนี้ เปนผูมีอํานาจเต็มประจําอยูในสถานที่กอสรางตลอด
เวลา คําส่ังใดที่ผูควบคุมงานไดส่ังแกตัวแทนของผูรับจาง ซึ่งเปนไปตามสัญญา ใหถือเสมือนวาไดส่ังแก
ผูรับจางโดยตรง ผูวาจางสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนตัวแทนของผูรับจางได หากเห็นวาไมเหมาะสม
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8.2 ผูรับจางจะตองจัดหาสถาปนิก วิศวกร ท่ีมีประสบการณ และชางฝมือทุกประเภทมาปฏิบัติงานกอสราง
น้ี ผูควบคุมงานอาจออกคําส่ังใหผูรับจางเปลี่ยนตัวผูหนึ่งผูใดได หากผูน้ันประพฤติผิดมิชอบ หรือไมมี
ความสามารถ หรือไมเหมาะสม โดยผูรับจางจะตองจัดหาผูท่ีเหมาะสมเขาปฏิบัติงานแทนโดยทันที

8.3 ใหถือวาผูรับจางเปนผูมีความสามารถ มีฝมือ และมีความชํานาญในงานกอสรางนี้ โดยมีสถาปนิก 
วิศวกร ควบคุมดูแลอยางใกลชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวัสดุ
อุปกรณหรืองานกอสรางใดๆ ไปแลว มิไดหมายความวาผูรับจางจะพนความรับผิดชอบ หากมีการตรวจ
พบความผิดพลาดของงานกอสรางในภายหลัง ผูรับจางจะตองแกไขใหถูกตองสมบูรณตามสัญญา โดย
จะเรียกรองคาเสียหายและขอขยายระยะเวลาไมได

8.4 ผูรับจางจะตองแตงตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร  เพื่อลงชื่อเปนผูควบคุมงานตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร สําหรับงานกอสรางนี้

9. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานกอสราง
ผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง ผูออกแบบ และผูควบคุมงาน มีสิทธิเขาไปตรวจงานกอสรางไดตลอดเวลา และ
ตลอดระยะเวลากอสราง โดยผูรับจางจะตองจัดสิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราวให เชน บันได ทางเดิน ไฟฟา
สองสวาง และอื่นๆ ใหแข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคําส่ังของผูควบคุมงาน

10. การสั่งหยุดงาน
การกอสรางสวนใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไมไดคุณภาพงานที่ดี หรือไมถูกตองตามมาตรฐานและวิชาชางที่ดี ผู
ควบคุมงานมีสิทธิส่ังหยุดงานบางสวนหรือทั้งหมดได จนกวาผูรับจางจะดําเนินการแกไขงานสวนนั้นใหเรียบ
รอยตามความเห็นชอบของผูออกแบบ โดยจะเรียกรองคาเสียหายและขอขยายระยะเวลาไมได

จบหมวด 10 45 00
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หมวด 01 50 00
สิ่งอํานวยความสะดวกชั่วคราว

Temporary Facilities and Controls

1. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ

1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ
ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บวัสดุอุปกรณ เพื่อเก็บและปองกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่
นํามาใชในงานกอสราง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ ท้ังนี้หามผูรับ
จางนําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดใชในงานกอสรางนี้มาเก็บไวในโรงเก็บดงักลาว

1.2 สํานักงานชั่วคราว
ผูรับจางจะตองสรางสํานักงานชั่วคราวสําหรับเปนที่ทํางานของผูรับจางและตัวแทนผูวาจาง และ/หรือ ผู
ควบคุมงาน ประกอบดวย สํานักงาน, หองประชุม, หองเก็บวัสดุตัวอยาง, หองน้ํา, หองสวม และ
อุปกรณสํานักงานที่จําเปน เชน โตะทํางาน, เกาอี้, โตะวางแบบ, ตูเอกสาร, เครื่องโทรศัพทและโทรสาร 
เปนตน

1.3 บานพักคนงาน
ผูรับจางจะตองสรางบานพักคนงาน หองน้ํา หองสวม และสิ่งสาธารณูปโภคที่จําเปน โดยมีการดูแลให
อยูในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเปนประจํา หามผูรับจางหรือลูกจางปลูก
สรางรานคา รานอาหารภายในที่ดินของผูวาจางเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากผูวาจาง หาก
สถานที่สรางบานพักคนงานไมเพียงพอ หรือผูวาจางไมอนุมัติใหสราง ผูรับจางจะตองจัดหาที่อื่นเอง

1.4 หองประชุม
ผูรับจางตองจัดสรางหองประชุมในสํานักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสําหรับเปนที่ประชุมในหนวยงาน
กอสราง ประกอบดวย โตะ เกาอี้ กระดานพรอมอุปกรณเครื่องเขียน และสิ่งจําเปนตางๆ ตามความ
เหมาะสม

1.5 ปายชื่อโครงการ
ผูรับจางจะตองจัดทําปายชื่อโครงการขนาดไมเล็กกวา 1.20x2.40 เมตร หนาบริเวณที่กอสราง พรอมไฟ
สองปายที่เหมาะสม โดยมีขอความใหถูกตองครบถวนตามขอกําหนดของกฎหมาย ปายดังกลาวจะตอง
มั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลากอสราง

1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว
ผูรับจางตองจัดทําแบบผังแสดงการจัดวางตําแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว ใหผูควบคุมงานพิจารณาเพื่อ
เสนอผูวาจางอนุมัติกอน และตองเริ่มกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราวทันทีท่ีไดรับการอนุมัติ ในกรณีท่ีตอง
มีถนนชั่วคราวควรจัดวางตําแหนงใหตรงกับถนนที่จะกอสรางจริงตามแบบกอสราง และจะตองจัด
ลําดับตําแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราวใหสัมพันธกับงานกอสราง รวมท้ังจัดระบบการจราจรทั้งภายในและ
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ภายนอกใหมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการกีดขวางตองานกอสรางและการจราจรสวนรวมภายนอก
บริเวณกอสราง

1.7 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณประกอบงานกอสราง
ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งนั่งรานที่แข็งแรง มั่นคง ถูกตองตามขอกําหนดนั่งรานสําหรับงานกอ
สรางอาคาร ติดตั้งลิฟตสงของหรืออุปกรณเครื่องยกตางๆ หรือ TOWER CRANE ถูกตองตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การติดตั้ง เคลื่อน
ยาย ร้ือถอน จะตองไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

1.8 การดูแลรักษา
ผูรับจางตองจัดใหมีคนงานประจํา เพื่อดูแลความสะอาดสําหรับส่ิงปลูกสรางชั่วคราว มีชางประจํา
สําหรับการบํารุงรกัษาและซอมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ใหอยูในสภาพปลอดภัยและใชงานไดดี ตลอด
ระยะเวลากอสราง

1.9 คาใชจาย
คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ การขออนุญาต การดูแลรักษา
ความสะอาดและซอมบํารุงระบบสาธารณูปโภคตางๆ รวมถึงการรื้อถอนและทําความสะอาดเมื่องานกอ
สรางแลวเสร็จ เปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น

2. รั้วชั่วคราวและยามรักษาการ
ผูรับจางตองจัดใหมีร้ัวชั่วคราวรอบบริเวณกอสราง ตามแนวเขตที่ดินที่ระบุในแบบ และตองตรวจสอบใหถูก
ตองตามหลักหมุดที่ระบุไวในโฉนด โดยทําดวยโครงไมหรือเหล็กและบุดวยแผนสังกะสีสีเขียว หรือแผนเหล็ก
เคลือบสี สูงไมต่ํากวา 2.40 เมตร จากพื้นดิน มีความมั่นคงแข็งแรง มีประตูปด-เปด มีปอมยามและยามคอย
ควบคุมการเขาออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน สวนที่ติดกับที่สาธารณะและอาคารขางเคียง จะตองมี
การปองกันวัสดุตกลงมาเปนอันตรายตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพยสินที่อยูขางเคียง ถือเปนหนาที่
ท่ีผูรับจางจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด  และผูรับจางตองรักษาซอมแซมใหดีอยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง  
ผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายในการจัดทํา ติดตั้ง การขออนุญาต คาธรรมเนียม คาบํารุงรักษา คาร้ือถอน 
รวมถึงคายามรักษาการ

3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว

3.1 ถนนและที่จอดรถชั่วคราว
ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองจัดใหมีทางเขาออกบริเวณที่กอสรางและที่จอดรถชั่วคราว โดยใช
แอสฟลตหรือคอนกรีตที่สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกของรถขนสงได โดยไมกอใหเกิดความเสียหายตอ
ระบบระบายน้ําหรือกีดขวางทางสัญจรและทางน้ําสาธารณะ ผูรับจางตองดูแลรักษาทางเขาออกดัง
กลาว ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลากอสราง เมื่องานกอสรางแลวเสร็จ ใหปรับปรุงซอมแซม
ใหอยูในสภาพดีดังเดิม

18



หมวด 01 50 00 หนาที่ 3 รวม 4 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

3.2 ทางเดินชั่วคราว
ผูรับจางตองจัดใหมีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณกอสรางตามความจําเปน และตามขั้นตอนของ
งานกอสราง เพื่อใหสามารถเขาถึงบริเวณตางๆ ของงานกอสรางไดทุกแหง มีสภาพที่แข็งแรง ปลอดภัย 
และเมื่อหมดความจําเปน ใหร้ือถอนออกไป พรอมทั้งซอมแซมสวนกอสรางที่เสียหายใหเรียบรอย โดย
เปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น

4. การตัดทางเทาและตอเชื่อมทอระบายน้ํา
ในกรณีท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ตัดทางเทา ตอเชื่อมทอระบายน้ํากับทอระบายน้ําสาธารณะ 
ผูรับจางตองรับผิดชอบดําเนินการขออนุญาตตอทางราชการใหถูกตอง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น

5. ไฟฟาที่ใชในงานกอสราง

5.1 ระบบไฟฟาชั่วคราว
ผูรับจางตองจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวเพื่อใชในงานกอสราง ตั้งแตเร่ิมงานจนงานแลวเสร็จ โดยผูรับ
จางเปนผูออกคาใชจายตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวจากการไฟฟาฯ รวมท้ังคาใชจาย
อุปกรณท้ังหลาย คากระแสไฟฟา คาบํารุงรักษา คาร้ือถอน รวมถึงสวนที่เปนงานของผูรับจางชวงและผู
รับจางอื่นที่ผูวาจางจัดหาดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอื่นเปนผูจายเฉพาะคาไฟฟาและคาอุปกรณ
ในสวนที่ตนใชงานเทานั้น

5.2 ความปลอดภัยจากการใชไฟฟาชั่วคราว
ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณและดําเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสราง ใหมีความ
ปลอดภัยโดยทั้งมีระบบการปองกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟาไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเปนไป
ตามกฎขอบังคับของการไฟฟาฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟาชั่วคราว
ขนาดของกระแสไฟฟาชั่วคราวที่ใชในงานกอสราง ใหเปนความรับผิดชอบของผูรับจางที่ตองจัดใหมี
เพียงพอกับการใชงานดังกลาว ตั้งแตเร่ิมงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟาทั้งหมด
กอนสงมอบงานงวดสุดทาย ผูควบคุมงานอาจออกคําส่ังใหผูรับจางแกไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟาชั่ว
คราวใหเหมาะสมได โดยเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น

6. น้ําประปาที่ใชในงานกอสราง
ผูรับจางตองจัดใหมีระบบน้ําประปาชั่วคราว เพื่อใชในงานกอสรางตั้งแตเร่ิมงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการ
ทดสอบระบบน้ําใชและระบบสุขาภิบาลทั้งหมดกอนสงมอบงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจาย
ตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบน้ําประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมท้ังคาอุปกรณตางๆ คาน้ําประปา คา
บํารุงรักษา คาร้ือถอน  รวมถึงสวนที่เปนงานของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอื่นที่ผูวาจางจัดหามาดวย โดยผู
รับจางชวงและผูรับจางอื่นเปนผูจายเฉพาะคาน้ําและอุปกรณในสวนที่ตนใชงานเทานั้น
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7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม

7.1 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง กําหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคาร
และสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยไมกอใหเกิดความเดือด
รอนรําคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง กรณีงานกอสรางนอกเหนือจากในกรุงเทพมหานคร ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกลาวโดยอนุโลม

7.2 ผูรับจางตองจัดทําระบบบําบัดและระบายน้ําทิ้งของหองน้ําชั่วคราวใหถูกสุขลักษณะและถูกตองตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบระบายน้ําที่เกิดจากการกอสรางและจากฝนตก โดยจะตองไมใหมีนํ้า
ขังหรือสงกลิ่นเหม็นในบริเวณกอสราง และที่ขางเคียง

7.3 ผูรับจางตองขนขยะมูลฝอย   เศษวัสดุ   ส่ิงของเหลือใชตางๆ ท่ีทําความสกปรกหรือกีดขวางการทํางาน
ออกจากบริเวณกอสรางอยางสม่ําเสมอทุกวัน โดยผูรับจางตองปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อความปลอด
ภัย ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของอาคารและบริเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอ
สราง รวมถึงตองทําความสะอาดใหเรียบรอยทุกสวนของอาคารและทั่วบริเวณกอสรางกอนสงมอบงาน
งวดสุดทาย

จบหมวด 01 50 00
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หมวด 01 60 00
วัสดุและอุปกรณ

Product Requirements

1. ขอบเขตของงาน
ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพใน
การปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สําหรับการกอสรางงานตางๆ ตามระบุ
ในแบบและรายการประกอบแบบ

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ

2.1 วสัดอุปุกรณท่ีปรากฏอยูในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมไิดอยูในแบบและรายการประกอบแบบ
กด็ ี แตเปนสวนประกอบของการกอสราง เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการกอสราง และเพือ่ใหเปนไปตามหลกั
วชิาชางทีด่ ีผูรับจางจะตองจดัหามาเพือ่ใชในงานกอสรางนีท้ั้งส้ิน

2.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการจัดซื้อ และจัดสง
เขามาใหทันกับการกอสรางตามแผนปฏิบตัิงาน

2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณบางอยางซึ่งระบุใหใชของตางประเทศ หรือตองใชระยะเวลาในการผลิต ผูรับจางจะ
ตองจัดการสั่งซื้อลวงหนาเพื่อใหทันการใชงานตามแผนปฏิบัติงาน

2.4 หามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดรับการอนุมัติเขามาในสถานที่กอสราง

3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ

วัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการกอสรางนี้จะตองเปนของใหมท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน จะตองมีคุณ
ภาพดี ไมมีรอยชํารุด เสียหาย และถูกตองตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามที่ไดรับ
อนุมัติ

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ
4.1 ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่จะนํามาใชใน

งานกอสราง กอนที่จะออกจากโรงงานผูผลิต ผูรับจางตองแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกลาวใหผู
ควบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงวาวัสดุอุปกรณน้ันๆ ไดรับการตรวจสอบถูกตองตามมาตรฐานที่ดีแลว

4.2 ในกรณีท่ีมีขอกําหนดใหทดสอบ ใหผูรับจางนําวัสดุอุปกรณน้ัน ไปทดสอบตามสถาบันที่กําหนดไว ใน
การทดสอบผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา เพื่อจะไดอยูรวมในการทดสอบดวย ในกรณี
ท่ีผูวาจางไดมีหนังสืออนุญาตใหตัวแทนของบริษัทผูทดสอบ หรือผูผลิตวัสดุอุปกรณรายใดเขาไปใน
บริเวณกอสราง เพื่อตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณกอสราง ผูรับจางตองใหความสะดวกกับตัวแทนดัง
กลาว
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5. การเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณ

5.1 ผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณท้ังหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบพิจารณา
อนุมัติ โดยผูรับจางจะตองจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณเพื่อการพิจารณา
อนุมัติ โดยจะตองมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการสั่งซื้อและติดตั้งตามลําดับขั้น
ตอนในแผนปฏิบัติงาน

5.2 วัสดุอุปกรณท้ังหมดจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดตั้ง โดยเมื่อไดรับการอนุมัติ
แลว ผูรับจางจะตองสั่งซื้อวัสดุอุปกรณน้ันทันที เพื่อใหทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผูรับจางดําเนินการ
ติดตั้งโดยมิไดรับการอนุมัติ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหมทันทีตามคําส่ังของผูควบคุมงาน โดยจะขอ
ขยายระยะเวลากอสราง หรือคิดราคาเพิ่มมิได วัสดุอุปกรณท่ีไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิด
ชอบของผูรับจาง ในกรณท่ีีวัสดุอุปกรณน้ันไมไดคุณภาพ หรือการติดตั้งไมเปนไปตามมาตรฐานของผู
ผลิตหรือตามหลักวิชาชางที่ดี

5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณใดๆ แลว ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดซื้อโดยไมชักชา โดยถาผูวาจางขอดู
ใบส่ังซื้อสินคา ผูรับจางจะตองยินดีใหตรวจสอบตลอดเวลา

6. การขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณ

6.1 ผูออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณภายใน 90 วัน หลังจากวันทาํสัญญาจางเหมากอ
สราง

6.2 ผูออกแบบสามารถยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามที่ระบุไว หากผูรับจางไมมีเหตุผลเพียงพอในการขอ
เทียบเทา

6.3 กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ 1 ยี่หอ หรือมากกวา และระบุวาเทียบเทา ผูควบคุมงานสามารถยืนยันให
ใชวัสดุอุปกรณตามที่ระบุไว การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะกระทําตอเมื่อไมสามารถจัดหาวัสดุ
อุปกรณตามที่ระบุไว ท้ังนี้จะตองไมใชเหตุผลที่เกิดจากการทาํงานลาชาหรือการทํางานบกพรองของผู
รับจาง เชน การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณท่ีไดรับอนุมัติแลวลาชา เปนตน

6.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณ
ภาพมาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผูออกแบบตองการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใชงานแลว ผู
ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เปนหลัก ใหถือคําวินิจฉัยของผู
ออกแบบเปนขอยุติ ผูออกแบบสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณท่ีเห็นวา มีคุณภาพดีกวา
และราคาสูงกวาที่ระบุไวได

6.5 ผูรับจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานตองเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเทา
6.6 ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเทา
6.7 ผูรับจางจะตองเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทา ท่ีตองออกแบบใหมหรือตองขออนุญาตสวน

ราชการที่เกี่ยวของใหมดวย โดยจะขอขยายระยะเวลามไิด

จบหมวด 01 60 00
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หมวด 01 77 00
การสงมอบงาน

Closeout Procedures

1. การสงมอบงาน
1.1 การสงมอบงานแตละงวด ใหเปนไปตามการแบงงวดงานและงวดเงิน ตามที่ระบุในสัญญา

ผูวาจางมีสิทธิที่จะไมจายเงินงวดในเมื่อเห็นวา
1.1.1 ปริมาณงานและมูลคางานไมเปนไปตามที่ระบุไวในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา
1.1.2 คุณภาพของงานและฝมือการทํางาน ไมไดตามมาตรฐานหรือตามหลักวิชาชางที่ดี

1.2 หลักฐานตาง ๆ ท่ีผูรับจางจะตองแนบมาพรอมกับการสงมอบงานแตละงวด
1.2.1 หนังสือรับรองการตรวจสอบและอนุมัติงวดงานและงวดเงินจากผูควบคุมงาน
1.2.2 รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงานและงวดเงินตามสัญญา พรอมตารางสรุปเงินที่เบิกไป

แลว เงินที่ขอเบิกงวดนี้ เงินที่คงเหลือ และงานเพิ่ม-ลด (ถามี)
1.2.3 รูปแบบ เชน แปลน รูปดาน รูปตัด และภาพถาย แสดงผลงานกอสรางของงวดนี้ใหชัดเจนและ

เขาใจไดงาย
1.2.4 ผลการทดสอบตางๆ ของงานงวดนี้ แผนปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามท่ีผูควบคุมงานหรือผูวาจาง

รองขอ

2. การสงมอบงานงวดสุดทาย
2.1 ขั้นตอนการสงมอบงานงวดสุดทาย

2.1.1 ผูรับจางจะตองแจงผูควบคุมงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อสงมอบงานขั้นตน (Substantial 
completion) อยางนอย 30 วันกอนครบกําหนดวันแลวเสร็จตามสัญญา

2.1.2 ผูควบคุมงานจะทําบัญชีงานที่ตองแลวเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบและทดสอบงานตามบัญชี
ดังกลาวจนแลวเสร็จครบถวน แลวจึงออกหนังสือรับรองงานขั้นตน พรอมการจัดทําบัญชีงานที่
ตองแกไข (List of defect work) แจงใหผูรับจางดําเนินการแกไข เพื่อสงมอบงานขั้นสุดทายให
แลวเสร็จสมบูรณ (Final completion) ซึ่งผูรับจางจะตองแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาตาม
สัญญา

2.1.3 เมื่อผูควบคุมงานไดตรวจสอบงานขั้นสุดทายเรียบรอยแลว จึงจะแจงใหผูวาจางและผูออกแบบ
รวมกันตรวจรับมอบงานงวดสุดทายตอไป

2.1.4 ผูวาจางสงวนสิทธิในการไมรับมอบงาน ในกรณีท่ีผูควบคุมงานเห็นวางานบางสวน จะตองมีการ
แกไขใหแลวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดังกลาวเกินจาก
สัญญาแลว ผูรับจางจะตองเสียคาปรับเนื่องจากงานกอสรางไมแลวเสร็จตามสัญญา
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2.2 การสงมอบวัสดุอุปกรณและเอกสาร
2.2.1 กุญแจทั้งหมดที่ใชในอาคาร ชุดละ 3 ดอก พรอม Master keys และ Grand master keys โดยผู

วาจางจะเปนผูกําหนดระบบ Master keys ใหเปนลายลักษณอักษร กอนการสั่งซื้อ การสงมอบ
กุญแจ ใหจัดเก็บในตูเหล็กที่ไดมาตรฐาน และแยกเปนชุดเปนระบบที่ชัดเจนสะดวกตอการใช
งาน

2.2.2 เอกสารคูมือสําหรับการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณหลักของระบบตางๆ ของบริษัทผูผลิต 
และติดตั้งตามที่ผูออกแบบกําหนด จํานวนระบบละ 3 ชุด ผูรับจางจะตองจัดทําเปนรูปเลมใส
แฟมปกแข็งที่ไดมาตรฐาน โดยแตละระบบจัดเรียงเปนหมวด ตามตัวอยางดังนี้

หมวด 1 : การใชงานของระบบ (System Operation)
หมวด 2 : อุปกรณหลัก
หมวด 3 : ทอน้ํา, วาลว และอื่นๆ
หมวด 4 : อุปกรณประกอบอื่นๆ
หมวด 5 : งานไฟฟาและเครื่องกลที่เกี่ยวของ

2.2.3 ผูรับจางจะตองจัดหาวิทยากรผูชํานาญงานของบริษัทผูผลิตอุปกรณหลักแตละระบบ มาอบรม
และแนะนําใหบุคลากรของผูวาจางรับทราบเกี่ยวกับการใชงาน การดูแลรักษา และอื่นๆ ตาม
ระบุในคูมือขางตน จนมีความเขาใจสามารถปฏิบัติงานได

2.2.4 ผูรับจางจะตองสงมอบเครื่องมือและชิ้นสวนอะไหลท่ีมีมากับอุปกรณ หรือตามระบุในสัญญา ให
ผูวาจางทั้งหมด

2.2.5 แบบกอสรางจริง (As-built drawing) จัดเปนรูปเลมแยกแตละระบบ ประกอบดวย ตนฉบับ
กระดาษไขจํานวน 1 ชุด   สําเนา (พิมพเขียว) จํานวน 5 ชุด   และขอมูลของแบบดังกลาวเปน
ไฟลคอมพิวเตอรรูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไวในแผน CD จํานวน 1 ชุด
แบบกอสรางจริงจะตองมีมาตราสวนและขนาดเทากับแบบคูสัญญา แสดงระยะการติดตั้งวัสดุ
ในผนัง พื้น หรือกลบฝงใตดิน ใหถูกตองตามที่กอสรางจริง แสดงสวนที่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่ม-ลด
จากแบบคูสัญญาอยางชัดเจน

2.2.6 หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผูผลิต หรือผูติดตั้งสําหรับวัสดุอุปกรณทุกชนิดตามสัญญา 
โดยระบุรายชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได และกําหนดระยะเวลารับประกันตาม
สัญญา

2.2.7 รายการวัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในงานกอสรางนี้ ระบุชื่อบริษัท ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพท และชื่อ
ผูท่ีติดตอได เพื่อสะดวกในการซอมบํารุงหรือส่ังซื้อเพิ่มเติม

2.2.8 หากระบุไวในแบบหรือรายการประกอบแบบ ใหผูรับจางจัดเตรียมวัสดุอุปกรณงานตกแตง
สถาปตยกรรม อุปกรณซอมบํารุงงานระบบตางๆ เพื่อสํารองในการซอมบํารุงรักษาอาคารใน
ปริมาณที่กําหนดตามสัญญา หรือตามความจําเปน ผูรับจางจะตองสงมอบพรอมกับการสงมอบ
งานงวดสุดทาย
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2.3 การทดสอบระบบตางๆ
ในการทดสอบในระหวาง หรือกอนการรับมอบงาน คาใชจายตางๆ เชน คาน้ําที่ใชในการทดสอบ และ
ลางทําความสะอาดระบบทอ คาไฟฟาที่ใชในการทดสอบการเดินเครื่องอุปกรณตางๆ การทดสอบดวง
โคมไฟฟา คาใชจายในการทดสอบอื่นๆ เพื่อแสดงวาการทํางานของระบบเปนไปอยางถูกตองครบถวน
ตามสัญญา อยูในสภาพที่สามารถใชงานไดทันทีเมื่อรับมอบงาน ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดหาน้ํา และ
ไฟฟาชั่วคราว โดยจะตองทําการทดสอบการทํางานของระบบไฟฟาและเครื่องกลทั้งหมดพรอมกันอยาง
นอย 24 ชั่วโมงเต็ม เพื่อทดสอบความสามารถของระบบตางๆ ท้ังหมดกอนการรับมอบงาน ผูรับจางเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด

2.4 การซอมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่กอสรางที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน ผูรับจางจะ
ตองดําเนินการซอมแซมใหเสร็จเรียบรอย กอนการสงมอบงานงวดสุดทาย

2.5 การทําความสะอาดอาคาร ผูรับจางจะตองทําความสะอาดอาคารทุกสวนใหเรียบรอย โดยผูวาจาง
สามารถใชงานไดทันทีหลังจากการรับมอบงานแลว สวนการทําความสะอาดบริเวณ ผูรับจางจะตอง
กลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอย เศษวัสดุกอสรางตางๆ และสิ่งปลูกสรางชั่วคราวทั้งหมด จะตองเก็บขน
ยายออกไปใหพนบริเวณ ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูวาจาง รับมอบงานเรียบรอยแลว

3. การรับประกันผลงานกอสราง
3.1 ภายในระยะเวลา 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ผูควบคุมงานออกหนังสอืรับรองงาน

งวดสุดทาย และผูวาจางรับมอบงานเรียบรอยแลว หากมีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้นแกอาคาร อันเนื่อง
มาจากความผิดพลาด ไมรอบคอบ หรือการละเลยของผูรับจางในขณะที่ทําการกอสราง ผูรับจางจะตอง
ทําการซอมแซม ใหอยูในสภาพเรียบรอย หรือใชงานไดดีดังเดิม ในทันทีท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง โดยผู
รับจางจะเรียกรองคาใชจายใดๆเพิ่มเติมไมไดท้ังสิ้น

3.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ ที่จะทําการวาจางผูอื่นมาดําเนินการซอมแซมหรือแกไขงาน ในสวนที่บกพรองหากผู
รับจางไมเขามาดําเนินการแกไขภายในเวลาที่เหมาะสม คาใชจายที่เกิดขึ้น ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ
ท้ังหมด หรือผูวาจางสามารถเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ําประกันผลงานได

3.3 ในวันที่ผูวาจางจายเงินงวดสุดทาย ผูรับจางจะตองนําหนังสือค้ําประกันผลงานของธนาคารพาณิชย มูล
คารอยละ 5 ของคากอสรางตามสัญญา ระยะเวลาค้ําประกัน 365 วัน หรือตามระบุในสัญญา มาสง
มอบใหผูวาจางหรือตามระบุในสัญญา

จบหมวด 01 77 00
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หมวด 02 21 00
การสํารวจรังวัด

Surveys

1. การสํารวจพื้นที่กอสราง
1.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการตรวจสอบสํารวจพื้นที่จะทําการกอสราง เพื่อใหรูสภาพตางๆ ของสถานที่กอ

สราง  หรือบริเวณกอสราง จะไดเปนแนวทางในการพิจารณาทํางาน Site work ตางๆ เชน ทางเขา-ออก 
สภาพพื้นที่ท่ีจะกอสราง สภาพรั้วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารขางเคียง เปนตน

1.2 ผูรับจางจะตองทําการรังวัดสถานที่กอสราง วางผังอาคาร จัดทําระดับอางอิง ตรวจสอบแนวและระยะ
ตางๆ ตามแบบกอสราง ตรวจสอบหลักเขตที่ดินใหถูกตองตามโฉนดที่ดิน พรอมจัดทํารายงานความถูก
ตองหรือความคลาดเคลื่อนตางๆ ท่ีแตกตางไปจากแบบกอสรางเปนลายลักษณอักษร ใหผูควบคุมงาน
และผูออกแบบพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ กอนดําเนินงานขั้นตอไป

1.3 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ท่ีทันสมัย ชางฝมือดี และแรงงานที่เหมาะสมเพียง
พอ โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน เพื่อการปฏิบัติงานสํารวจรังวดั วางผัง วางระดับ 
ตรวจสอบแนวดิ่ง แนวฉาก และระยะตางๆ ของงานกอสราง  ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได
ผลงานที่ถูกตองแมนยําตามมาตรฐานที่ดี ตั้งแตเร่ิมตนงานกอสรางจนงานแลวเสร็จสมบูรณ รวมถึงการ
ดูแลรักษาหมุดอางอิงตางๆ ใหอยูในสภาพดีและถูกตองตลอดระยะเวลากอสราง

1.4 ผูรับจางจะตองทําการสํารวจอาคารขางเคียงโดยรอบบริเวณกอสราง โดยทําการถายรูปสภาพปจจุบัน 
ทั้งภายนอกและภายในของอาคารขางเคียงทุกหลัง พรอมทําบันทึกไวเปนหลักฐาน โดยมีพยาน กอนลง
มือทําการกอสราง

จบหมวด 02 21 00
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หมวด 02 41 00
การรื้อถอน

Demolition

1 การรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิม
ในทันทีท่ีผูรับจางไดรับมอบสถานที่กอสรางจากผูวาจาง หรือไดรับอนุมัติใหเขาเริ่มทําการกอสราง ในบริเวณ
สถานที่กอสรางตามสัญญา ใหผูรับจางดําเนินการรื้อถอนอาคารเดิม ตนไม และอื่นๆ ท่ีมีอยูในบริเวณนั้นทัน
ที ตามระบุในแบบและสัญญา ซึ่งผูรับจางตองใชความระมัดระวังตอส่ิงปลูกสรางขางเคียง ตนไมเดิม และ
ระบบสาธารณูปโภคเดิม เชน ทอประปา สายไฟฟาใตดิน เปนตน ไมใหกระทบกระเทือน หรือเกิดความเสีย
หายใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิม หากจําเปนตองรื้อถอนส่ิงปลูกสรางขาง
เคียง หรือตัดตนไม หรือโยกยายระบบสาธารณูปโภคเดิม ผูรับจางจะตองขออนุมัติจากผูควบคุมงานและผูวา
จางกอนดําเนินการ

2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิม
หามผูรับจางใชวิธีการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางเดิม หรือตนไม โดยวิธีท่ีจะกอใหเกิดอันตรายใดๆ หรือ
เปนเหตุใหเกิดความตระหนกตกใจจากการกระทําดังกลาวแกผูอยูอาศัยขางเคียง ผูรับจางจะตองดําเนินการ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวของกอน โดยถือเปนภาระและเปนคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น 
ยกเวนระบุไวเปนอยางอื่นในแบบและสัญญา

3. กรรมสิทธ์ิในวัสดุสิ่งของ
วัสดุส่ิงของที่ไดจากการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมดใหตกเปนของผูรับจาง ยกเวนวัสดุส่ิงของที่ได
ระบุไวเปนพิเศษใหสงมอบแกผูวาจางตามสัญญา ซึ่งผูรับจางจะตองทําการรื้อถอนดวยความประณีต ไมให
วัสดุส่ิงของดังกลาวเสียหาย และสงมอบใหผูวาจางตามสถานที่ ท่ีผูวาจางกําหนดให

4. การขนยายและถมกลับ
ผูรับจางตองขนยายวัสดุส่ิงของที่ร้ือถอนทั้งหมดออกไปจากบริเวณกอสราง รวมถึงสวนของอาคารที่อยูใตดิน 
เชน ฐานราก เสาเขม็ บอน้ํา สระน้ํา แทนคอนกรีต รากตนไม และสิ่งกีดขวางงานกอสรางทั้งหลาย ท้ังที่อยูบน
ดินและใตดิน พรอมท้ังถมดินกลับใหเรียบรอยตามระดับดินเดิม เพื่อสามารถดําเนินการกอสรางขั้นตอไป โดย
ถือเปนภาระและคาใชจายของผูรับจางทั้งสิ้น
คาใชจายในสวนที่มองไมเห็น และผูรับจางไมไดเสนอคาราคาเหมารวมไวในสัญญา ใหคิดเปนงานเพิ่มตาม
ความเปนจริง หรือตามการพิจารณาอนุมัติของผูออกแบบ โดยผูรับจางจะตองมีภาพถายหรือหลักฐานอื่นที่
เชื่อถือได และมีพยานจากฝายผูวาจาง  หรือผูควบคุมงานตรวจสอบดูแลอยูตลอดเวลา

จบหมวด 02 41 00
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หมวด 03 11 00
งานไมแบบ

Concrete Forming

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูคํานวณออกแบบงานไม โดยตองคํานึงถึงการโกงตัวขององคอาคารอยาง

ระมัดระวัง และจะตองใชแรงงานที่มีฝมือและความชํานาญในการติดตั้งงานไมแบบ เพื่อใหไดผิว
คอนกรีตที่ดี มีขนาดตามระบุในแบบ

1.2 ค้ํายัน
1.2.1 เมื่อใชค้ํายัน การตอ หรือวิธีการค้ํายนัซึ่งไดจดทะเบียนสิทธิบัตรไว จะตองปฏิบัติตามขอแนะนํา

ของผูผลิตเกี่ยวกับความสามารถในการรับน้ําหนักอยางเครงครัดในเรื่องการยึดโยง และน้ําหนัก
บรรทุกความปลอดภัยสําหรับความยาวระหวางที่ยึดของค้ํายัน

1.2.2 หามใชการตอแบบทาบมากกวา 3 อันสลับกันสําหรับค้ํายันใตแผนพื้น หรือไมเกินทุกๆ 3 อัน 
สําหรับค้ํายันใตคาน และหามตอค้ํายันเกินกวาหนึ่งแหง นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดตอทุกๆ 
แหง การตอค้ํายันดังกลาวจะตองกระจายใหสม่ําเสมอทั่วไปเทาที่จะทําได รอยตอจะตองไมอยู
ใกลกับกึ่งกลางของตัวค้ํายันโดยไมมีท่ียึดดานขาง ท้ังนี้ เพื่อปองกันการโกง

1.2.3 จะตองคํานวณ ออกแบบรอยใหตานทานการโกงและการดัด เชนเดียวกับองคอาคารที่รับแรงอัด
อื่นๆ วัสดุท่ีใชตอคํ้ายันไมจะตองไมส้ันกวาหนึ่งเมตร

1.3 การยึดทแยง ระบบไมแบบจะตองคํานวณการออกแบบใหถายแรงทางขางลงสูพื้นดินในลักษณะปลอด
ภัยตลอดเวลา จะตองจัดใหมีการยึดทแยงทั้งในระนาบดิ่งและระนาบตามตองการ เพื่อใหมีสติฟเนส 
(Stiffness) สูง และเพื่อปองกันการโกงขององคอาคารเดี่ยวๆ

1.4 งานไมแบบสําหรับฐานราก จะตองสรางใหสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได เพื่อเปนการชดเชยกับการ
ทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหเกิดการทรุดตัวนอยที่สุดเมื่อรับน้ําหนักเต็มที่ ในกรณีท่ีใชไมตองพยายามให
มีจํานวนรอยตอทางแนวราบนอยที่สุดโดยเฉพาะจํานวนรอยตอ ซึ่งแนวเสี้ยนบรรจบบนแนวเสี้ยนดาน
ขางอาจใชล่ิมสอดที่ยอดหรือกนของค้ํายันอยางใดอยางหนึ่ง แตจะใชสองปลายไมได เพื่อใหสามารถ
ปรับแกการทรุดตัวที่ไมสม่ําเสมอทางแนวดิ่งได หรือเพื่อสะดวกในการถอดแบบ

1.5 ผูรับจางจะตองสงแบบแสดงรายละเอียดของงานแบบหลอ เพื่อใหผูควบคุมงานอนุมัติกอน หากแบบดัง
กลาวไมถูกตองครบถวน ผูรับจางจะตองจัดการแกไขตามที่กําหนดใหแลวเสร็จกอนที่จะเริ่มงาน การที่ผู
ควบคุมงานอนุมัติในแบบที่จะเสนอแกไขมาแลว มิไดหมายความวาผูรับจางจะหมดความรับผิดชอบท่ี
จะตองทําการกอสรางใหดี และดูแลรักษาใหแบบหลออยูในสภาพที่ใชงานไดดีตลอดเวลา

1.6 สมมติฐานในการคํานวณออกแบบสําหรับแบบหลอจะตองแสดงคาตางๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนสภาพการ
บรรทุกน้ําหนัก รวมท้ังน้ําหนักบรรทุกจร อัตราการบรรทุก ความสูงของคอนกรีตที่จะปลอยลงมา นํ้า
หนักอุปกรณเคลื่อนที่ซึ่งอาจตองทํางานบนแบบหลอ แรงดันฐาน หนวยแรงตางๆ และขอมลูที่สําคัญ
อื่นๆ 
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 1.7 รายการตางๆ ท่ีตองปรากฏในแบบสําหรับงานแบบหลอ มีดังนี้
1.7.1 สมอ ค้ํายันการยึดโยง
1.7.2 การปรับแบบหลอในระหวางเทคอนกรีต
1.7.3 แผนกั้นน้ํา รองลิ้น และสิ่งที่จะตองสอดไว
1.7.4 น่ังราน
1.7.5 รูนํ้าตา หรือรูท่ีเจาะไวสําหรับเครื่องจี้ ถากําหนด
1.7.6 ชองสําหรับทําความสะอาด
1.7.7 รอยตอในขณะกอสราง รอยตอสําหรับควบคุม และรอยตอขยายตัวตามที่ระบุในแบบ
1.7.8 แถบมนสําหรับมุมที่ไมฉาบ (เปลือย)
1.7.9 การยกทองคาน และพื้นกันแอน
1.7.10 การเคลือบผิวแบบหลอ
1.7.11 รายละเอียดในการค้ํายัน ปกติจะไมยอมใหมีการค้ํายันซอน นอกจากผูควบคุมงานจะอนุมัติ

2. วัสดุ
ผูรับจางอาจใชวัสดุใดทําแบบหลอก็ได การทําแบบหลอจะตองใหพอดี เมื่อคอนกรีตแข็งตัวแลวจะอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง มีขนาดและผิวตรงตามที่กําหนดในแบบ

3. การติดตั้ง
3.1 ท่ัวไป

- แบบหลอจะตองไดรับการตรวจกอนที่จะเรียงเหล็กเสริมได
- แบบหลอจะตองแนนสนิท เพื่อปองกันไมใหนํ้าปูนไหลออกจากคอนกรีต
- แบบหลอจะตองสะอาด ในกรณีท่ีไมสามารถเขาถึงกนแบบจากภายในได จะตองจัดชองไวสําหรับ

ขจัดสิ่งที่ไมตองการตางๆ ออกกอนเทคอนกรีต
- หามนําแบบหลอที่ชํารุดจนถึงขั้นที่จะทําลายผิวหนา หรือคุณภาพคอนกรีตไดมาใชอีก
- ใหหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ําหนักบนคอนกรีตซึ่งเทไดเพียงหนึ่งสัปดาห หามโยนของหนักๆ เชน มวล

รวมไม กระดาน เหล็กเสริม หรืออื่นๆ ลงบนคอนกรีตใหม หรือแมกระทั่งการกองวัสดุ
- หามโยนหรือกองวัสดุกอสรางบนแบบหลอในลักษณะที่จะทําใหแบบหลอนั้นชํารุด หรือเปนการเพิ่ม

นํ้าหนักเกินไป
3.2 งานปรับแบบหลอ

3.2.1 กอนเทคอนกรีต
- จะตองติดตั้งอุปกรณสําหรับใหความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบหลอขณะเท

คอนกรีตไวท่ีแบบสวนที่มีท่ีรองรับ
- หลังจากตรวจสอบขั้นสุดทายกอนเทคอนกรีต จะตองใชล่ิมที่ใชในการจัดแบบหลอใหไดท่ีให

แนนหนา
- จะตองยึดแบบหลอกับค้ํายันขางใตใหแนนหนาพอที่จะไมเกิดการเคลื่อนตัวทั้งทางดานขาง 

และดานขึ้นลงของสวนหนึ่งสวนใดของระบบแบบหลอทั้งหมดขณะเทคอนกรีต
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- จะตองเผื่อระดับมุมไวสําหรับรอยตอตางๆ ของแบบหลอ การทรุดการหดตัวของไม การแอน 
เนื่องจากน้ําหนักบรรทุกคงที่ และการหดตัวทางอีลาสติกขององคอาคารในแบบหลอ ตลอด
จนการยกทองคานและพื้น ซึ่งกําหนดไวในแบบกอสราง

- จะตองจัดเตรียมวิธีปรับระดับของค้ํายัน ในกรณีท่ีเกิดการทรุดตัวมากเกินไป เชน ใชล่ิมหรือ
แมแรง

- ควรจัดทําทางเดินสําหรับอุปกรณท่ีเคลื่อนที่ได โดยทําเสาหรือขารองรับตามแตตองการ และ
ตองวางบนแบบหลอ หรือองคอาคารที่เปนโครงสรางโดยตรง ไมควรวางบนเหล็กเสริม นอก
จากจะทําที่รองรับเหล็กนั้นเปนพิเศษ แบบหลอจะตองพอเหมาะกับที่รองรับของบนทางเดิน
ดังกลาว โดยยอมใหเกิดการแอน ความคลาดเคลื่อน หรือการเคลื่อนตัวทางขางไมเกินคาที่
ยอมให

3.2.2 ระหวางและหลังการเทคอนกรีต
- ในระหวางและหลังการเทคอนกรีต จะตองตรวจสอบระดับการยกทองคานและพื้น และการ

ไดดิ่งของระบบแบบหลอ หากจําเปนตองรีบดําเนินการแกไขทันทีในระหวางการกอสราง 
หากปรากฏวาแบบหลอเร่ิมไมแข็งแรง และแสดงใหเห็นวาเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิด
การโกงบิดเบี้ยวแลว ใหหยุดงานทันที หากเห็นวาสวนใดชํารุดมาก ใหร้ือออกแลวเสริมแบบ
หลอใหแข็งแรงยิ่งขึ้น

- จะตองมีผูเฝาคอยสังเกตแบบหลออยูตลอดเวลา เพื่อที่วาเมื่อเห็นวาสมควรจะแกไขสวนใด
จะไดดําเนินการไดทันที ผูท่ีทําหนาที่น้ีตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักสําคัญ

- การถอดแบบหลอและที่รองรับ หลังจากการเทคอนกรีตแลวจะตองคงที่รองรับไวกับที่ เปน
เวลาไมนอยกวาที่กําหนดขางลางนี้ ในกรณีท่ีใชคอนกรีตชนิดที่ใหกําลังสูงเร็ว อาจลดระยะ
เวลาดังกลาวลงไดตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน

ค้ํายันใตคาน 21 วัน
ค้ํายันใตแผนพื้น 21 วัน
ผนัง 48 ชั่วโมง
เสา 48 ชั่วโมง

ผูควบคุมงานอาจสั่งใหยืดเวลาการถอดแบบออกไปอีกไดหากเหน็สมควร

4. การแกไขผิวที่ไมเรียบรอย
4.1 ทันทีท่ีถอดแบบจะตองทําการตรวจสอบ หากพบวาคอนกรีตไมเรียบรอยจะตองแจงใหผูควบคุมงาน

ทราบทันที เมื่อผูควบคุมงานใหความเห็นชอบวิธีการแกไขแลว ผูรับจางตองดําเนินการซอมในทันที
4.2 หากปรากฏวามีการซอมแซมผิวคอนกรีตกอนไดรับการตรวจสอบจากผูควบคุมงาน คอนกรีตสวนนั้น

อาจถือเปนคอนกรีตเสียได

จบหมวด 03 11 00
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Concrete Reinforcing

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ขอกําหนดในหมวดนี้ใหรวมถึงการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตามชนิดและชั้นที่ระบุ

ไวในแบบและรายการประกอบแบบ งานที่ทําจะตองตรงตามแบบและตามคําแนะนําของผูควบคุมงาน
อยางเครงครัด รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งมิไดระบุในแบบและรายการประกอบแบบนี้
ใหปฏิบัติตาม “มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน” ของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย

1.2 รายการอางอิง
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กเสนกลม
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 24 – 2548 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กขอออย
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผูกเหล็ก

2. วัสดุ
2.1 เหล็กเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสนกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กขอออย เปนเหล็กที่มีขนาดโตเสมอ

ตนเสมอปลาย มีพื้นที่หนาตัดไมนอยกวาการคํานวณจากเสนผาศูนยกลางของเหล็กตามระบุในแบบ 
เปนเหล็กใหมผิวสะอาด ปราศจากสนิมขุม หรือน้ํามัน ไมมีรอยแตกราว และมีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. ท้ังขนาด นํ้าหนัก และคุณสมบัติอื่นๆ

2.2 ปริมาณและขนาดทั้งหมดของเหล็กเสริมคอนกรีต ใหถือตามที่กําหนดไวในแบบโครงสราง ผูรับจางจะ
ตองเตรียมเหล็กเสริมตามตําแหนง ปริมาณและขนาด ใหถูกตองตามแบบและรายการประกอบแบบโดย
เครงครัด

2.3 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต
ถาไมไดระบุไวในแบบ ใหใชคุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังตอไปน้ี
ก. เหล็กเสนกลม (SR-24) ใชสําหรับเหล็กที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กเสนกลม
ข. เหล็กขอออย (SD-40) ใชสําหรับเหล็กที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 12 ถึง 32 มิลลิเมตร คุณ

สมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กขอ
ออย

3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 การทดสอบ

3.1.1 ผูควบคุมงานมีสิทธิส่ังใหผูรับจางสุมนําตัวอยางเหล็กแตละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได ท่ีนํามา
ใชไปทําการทดสอบคุณสมบัติดังกลาวขางตน ณ สถาบันที่เชื่อถือได และตองเสนอผลการ
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ทดสอบเหล็กตัวอยางตอผูควบคุมงานเปนจํานวน 3 ชุด ทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอยาง โดยผูรับจาง
จะตองออกคาใชจายในการทดสอบเองทั้งสิ้น การสุมเก็บตัวอยางใหทําทุกครั้งเมื่อมีการสงเหล็ก
เสนเขาสูหนวยงานกอสราง

3.1.2 เหล็กเสริมที่ผานการทดสอบคุณภาพแลวเทานั้น จึงจะสามารถนํามาใชในงานกอสรางได สวน
เหล็กเสริมที่รอผลการทดสอบหามนํามาใช และหามนําเหล็กรีดซ้ํา (SRR) มาใชในงานกอสราง
โครงการนี้เหล็กเสริมที่มีคุณภาพต่ํากวาขอกําหนดใหผูรับจางนําออกไปใหพนบริเวณกอสราง
โดยทันที

3.2 การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต
3.2.1 จะตองเก็บเหล็กเสริมคอนกรีตไวเหนือพื้นดินอยางนอย 300 มิลลิเมตร และตองมีหลังคาปองกัน 

นํ้าคาง นํ้าฝน และเก็บรักษาใหพนสิ่งสกปรก ดิน สี นํ้ามัน ฯลฯ
3.2.2 เหล็กเสริมคอนกรีตที่สงเขาหนวยงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดกองเก็บแยกกองกอนหลัง ท่ีนํา

เขามาตามลําดับ เหล็กที่นําเขามากอนซึ่งไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 
ใหนําไปใชกอน โดยไมปะปนกับเหล็กที่นําเขามาใหม ซึ่งยังไมไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

3.3 วิธีการกอสราง
3.3.1 การตัดและประกอบเหล็กเสริม จะตองมีขนาดตรงตามที่กําหนดในแบบ การตัดและดัดจะตองไม

ทําใหเหล็กเสริมชํารุดเสียหาย
3.3.2 การงอเหล็กเสริมจะตองใชวิธีดัดงอเย็นสําหรับของอ หากในแบบไมไดระบุถึงรัศมีของการงอ

เหล็ก ใหงอตามกําหนดตอไปน้ี
- สวนที่งอเปนครึ่งวงกลม โดยมีสวนที่ยื่นตอออกไปอยางนอย 4 เทาของขนาดเสนผาศูนย

กลางของเหล็กนั้น แตระยะยื่นนี้ตองไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร
- สวนที่งอเปนมุมฉาก โดยมีสวนที่ยื่นตอออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอยางนอย 12 เทาของ

ขนาดเสนผาศูนยกลางเหล็กนั้น
- เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ใหงอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีสวนที่ยื่นถึงปลายขอ

อีกอยางนอย 6 เทา ของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก แตตองไมนอยกวา 60 มิลลิเมตร
3.4 การเรยีงเหล็กเสริม

3.4.1 กอนเรียงเหล็กเสริมเขาที่จะตองทําความสะอาดเหล็กมิใหเปนสนิมขุม และวัสดุเคลือบตางๆ ท่ี
จะทําใหการยึดเหนียวเสียไป

3.4.2 จะตองเรียงเหล็กเสริมอยางประณีต ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองพอดีและผูกยึดใหแนนหนา 
ระหวางเทคอนกรีต หากจําเปนอาจใชเหล็กเสริมพิเศษชวยในการยึดได ซึ่งในแตละจุดของโครง
สราง ผูรับจางตองจัดยึดใหเหมาะสม

3.4.3 ท่ีจุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแหง จะตองผูกใหแนนดวยลวดผูกเหล็กเบอร 18 SWG (Annealed 
Iron Wire) โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเขาในสวนที่จะเปนเนื้อคอนกรีตภายใน

3.4.4 ใหรักษาระยะหางระหวางแบบกับเหล็กเสริมใหถูกตอง โดยใชเหล็กแขวนกอนมอรตายึดกับเหล็ก
เสริม หรือวิธีท่ีผูควบคุมงานอนุมัติ กอนมอรตาใหใชสวนผสมซีเมนต 1 สวนตอทราย 1 สวน
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3.4.5 ในกรณีท่ีมีเหล็กเสริมหลายๆ ชั้น จะตองเสริมโดยมีชองวางระหวางผิวเหล็ก (Clear Distance) 
ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร แตไมเกิน 40 มิลลิเมตร

3.4.6 หลังจากผูกเหล็กเสริมแลวจะตองใหผูควบคุมงานตรวจกอนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกทิ้งไวนาน
เกินควร จะตองทําความสะอาด และใหผูควบคุมงานตรวจอีกครั้งกอนเทคอนกรีต
เหล็กพื้นเมื่อผูกเสร็จแลวใหทําทางเดินเหนือเหล็ก โดยมีท่ีรองรับวางตรงชองวางระหวางเหล็ก 
หามเหยียบย่ําบนเหล็กเสริมเปนอันขาดและตองตรวจสอบใหไมแบบแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนัก
ของทางเดินและน้ําหนักบรรทุกบนทางเดินดวย

3.5 การตอเหล็กเสริม
3.5.1 การตอแบบทาบ ใหทาบเหล็กเสริมซอนกันโดยระยะทาบไมนอยกวา 48 เทา ของเสนผาศูนย

กลางของเหล็กเสนกลมธรรมดา และ 36 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กขอออย แตตองไม
นอยกวา 300 มิลลิเมตร แลวใหมัดดวยลวดผูกเหล็กเบอร 18 SWG. เปนระยะๆ ทุก 100 
มิลลิเมตร การตอเหล็กเสริมดวยวิธีทาบในกรณีท่ีตอเหล็กตางขนาดกัน ใหใชความยาวที่ทาบ
ซอนกันตามขนาดเสนผาศูนยกลางของทอนเหล็กที่ใหญกวาเปนหลัก

3.5.2 การตอแบบเชื่อม ใหใชสําหรับเหล็กเสริมที่มีเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ขึ้นไป และเชื่อมดวย
วิธีเหลาปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ ชนปลายและตอเชื่อมดวยไฟฟา (Electric Arc Welding) 
โดยจะตองใหกําลังของรอยเชื่อมไมนอยกวารอยละ 125 ของกําลังของเหล็กเสริมนั้น ผูรับจาง
ตองทําการทดสอบสงตัวอยางรอยเชื่อม และสําเนาผลการทดสอบกําลังประลัยของรอยเชื่อม
จากสถาบันที่กําหนดใหผูควบคุมงานไวตรวจสอบ โดยคาใชจายของผูรับจาง

3.6 รอยตอเหล็กเสริม
3.6.1 ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองตอเหล็กเสริม ใหตอตามตําแหนงตอไปน้ี

- พื้น ผนัง คสล. ใหตอที่บริเวณคานใตเหล็กเสริมพิเศษ
- คานทั่วไป เหล็กบนตอที่ประมาณกลางคาน เหล็กลางตอที่หนาเสาถึงระยะ L/5 จากศูนย

กลางเสา
- เสา ตอบริเวณเหนือระดับพื้น 1.00 เมตร จนถึงระดับกึ่งกลางของความสูง

3.6.2 รอยตอทุกแหงจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผูควบคุมงานกอนเทคอนกรีต หนาตัด
ใดๆ ของคาน-พื้น จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกิน 25% ของจํานวนเหล็กเสริมคานทั้งหมดไมได

3.6.3 หนาตัดๆ ของเสา, ผนัง จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกิน 50% ของจํานวนเหล็กเสริมทั้งหมดไมได
3.6.4 คานยื่น และฐานราก หามตอเหล็กเสริมโดยเด็ดขาด

จบหมวด 03 20 00
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หมวด 03 30 00
งานคอนกรีตเทในที่

Cast-in-Place Concrete

1. ขอบเขตของงาน
1.1 งานคอนกรีตในที่น้ีหมายถึง งานคอนกรีตสําหรับโครงสรางซึ่งตองเสร็จสมบูรณ และเปนไปตามแบบ

และรายการประกอบแบบอยางเครงครัด
1.2 สวนที่มิไดระบุ รายละเอียดเกี่ยวกับองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตใหเปนไปตาม 

“มาตรฐานสําหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
1.3 การเก็บวัสดุ

1.3.1 ใหเก็บปูนซีเมนตไวในตัวอาคาร ถังเกบ็ หรือไซโล ท่ีปองกันความชื้นและความสกปรกได และใน
การสง ใหสงไปในปริมาณเพียงพอที่จะไมทําใหงานคอนกรีตตองชะงัก หรือลาชาไมวากรณีใด 
จะตองแยกวัสดุท่ีสงมาแตละครั้งใหชัดเจนไมปะปนกัน

1.3.2 การสงมวลรวมหยาบ ใหสงแยกขนาดไปยังสถานที่กอสราง นอกจากจะไดรับอนุมัติจากผูควบ
คุมงานใหเปนอยางอื่น

1.3.3 การกองมวลรวม จะตองกองในลักษณะที่มีการปองกันมิใหปะปนกับมวลรวมกองอื่นซึ่งมีขนาด
ตางกัน อาจจะตองทําการทดสอบวาสวนขนาดคละ ตลอดจนความสะอาดของมวลรวมตรงตาม
กําหนดหรือไม โดยเก็บตัวอยาง ณ ท่ีๆ ทําการผสมคอนกรีต

1.3.4 ในการเก็บสารผสมเพิ่ม ตองระวังอยาใหเกิดการปนเปอน การระเหย หรือเส่ือมคุณภาพ สําหรับ
สารผสมเพิ่มชนิดที่อยูในรูปสารลอยตัว หรือสารละลายที่ไมคงตัว จะตองจัดอุปกรณสําหรับกวน
เพื่อใหตัวสารกระจายโดยสม่ําเสมอ

1.4 การทดสอบ
1.4.1 ผูรับจางจะตองหลอแทงทดสอบทุกครั้งเมื่อมีการเทคอนกรีตโครงสรางหลักของอาคาร เชน ฐาน

ราก เสา คาน พื้น เปนตน เพื่อนํามาทดสอบหากําลังอัด วิธีเก็บเตรียมบม และทดสอบชิ้นตัว
อยางใหเปนไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.409-2525 วิธีทดสอบความตานแรง
อัดของแทงคอนกรีต หรือ ASTM C 42 “วิธีเจาะและทดสอบแกนคอนกรีตที่เจาะและคาน
คอนกรีตที่เล่ือยตัดมา”

1.4.2 รายงาน ผูรับจางจะตองรายงานผลการทดสอบกําลังอัดคอนกรีตรวม 3 ชุด สําหรับผูควบคุมงาน 
1 ชุด และวิศวกรผูออกแบบ 1 ชุด รายงานจะตองมีขอมูล ดังตอไปน้ี
- วันที่หลอ
- วันที่ทดสอบ
- ประเภทของคอนกรีต
- คาการยุบ
- สวนผสม
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- หนวยน้ําหนัก
- กําลังอัด

1.5 การประเมินผลการทดสอบกําลังอัด
1.5.1 คาเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอยาง 3 ชิ้น หรือมากกวาซึ่งบมในหองปฏิบัติการจะตองไมต่ํา

กวาคาที่กําหนด และจะตองไมมีคาใดต่ํากวารอยละ 80 ของคากําลังอัดที่กําหนด
1.5.2 หากกําลังอัดมีคาต่ํากวาที่กําหนด ก็อาจจําเปนตองเจาะเอาแกนคอนกรีตไปทําการทดสอบ
1.5.3 การทดสอบแกนคอนกรีตจะตองปฏิบัติตาม มอก. 409-2525 หรือ ASTM C 42 การทดสอบแกน

คอนกรีตตองกระทําในสภาพผึ่งแหงในอากาศ
1.5.4 องคอาคารหรือพื้นที่คอนกรีตสวนใดที่วิศวกรพิจารณาเห็นวาไมแข็งแรงพอ ใหเจาะแกนอยาง

นอยสองกอนจากแตละองคอาคาร
1.5.5 หากผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา คอนกรีตมีความแข็งแรงไมพอ จะตองทุบทิ้งและหลอใหม 

โดยคาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจาง

2. วัสดุ
2.1 ปูนซีเมนตจะตองเปนปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทหนึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปูน

ซีเมนตปอรตแลนด (มอก. 15 เลม 1-2547) และตองเปนปูนซีเมนตท่ีแหงสนิทไมจับตัวเปนกอน
2.2 นํ้าที่ใชผสมคอนกรีตจะตองสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน และไมมีความเปนกรด ดาง มากเกินไป
2.3 มวลรวม

2.3.1 มวลรวมที่ใชสําหรับคอนกรีตจะตองแข็งแกรง มีความคงตัว เฉ่ือย ไมทําปฏิกริยากับดางในปูน
ซีเมนต

2.3.2 มวลรวมหยาบและมวลละเอียดใหถือเปนวัสดุคนละอยาง มวลรวมหยาบแตละขนาดผสมกันจะ
ตองมีสวนขนาดคละตรงตามขอกําหนด มอก. 566-2528 มวลผสมคอนกรีต

2.4 สารผสมเพิ่มสําหรับคอนกรีตสวนที่ไมใชฐานราก ใหใชสารชนิดเพื่อเพิ่มความสามารถได สวนที่เปน
โครงสรางหองใตดินใหผสมน้ํายากันซึมชนิดทนแรงดันน้ําได โดยใชตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครง
ครัด นอกจากที่กลาวนี้ หามใชสารผสมชนิดอื่น นอกจากจะไดรับอนุมตัิจากผูควบคุมงานกอน

3. คุณสมบัติของคอนกรีต
3.1 องคประกอบ คอนกรีตตองประกอบดวยปูนซีเมนต ทราย มวลรวมหยาบ นํ้า และสารผสมเพิ่มตามแต

จะกําหนดโดยการชั่งน้ําหนัก ผสมใหเขากันเปนอยางดีดวยเครื่องผสมคอนกรีต โดยมีความขนเหลวที่
พอเหมาะ

3.2 ความขนเหลว คอนกรีตที่จะใชกับทุกสวนของงานจะตองผสมใหเขากันเปนเนื้อเดียวกัน โดยมีความขน
เหลวที่พอเหมาะที่จะสามารถทําใหแนนไดภายในแบบหลอ และรอบเหล็กเสริม และหลังจากอัดแนน
โดยการกระทุงดวยมือ หรือโดยวิธีส่ันที่ไดรับการอนุมัติ จะตองไมมีนํ้าที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป จะตองมี
ผิวเรียบปราศจากโพรง รูพรุน และเมื่อแข็งตัวแลวจะมีกําลัง มีความทนทานตอการแตกสลาย ความคง
ทนตอการขัดสี ความสามารถในการกันน้ํา และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กําหนด
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3.3 กําลังอัด คอนกรีตจะตองมีกําลังอัดไมนอยกวา 240 ksc. สําหรับโครงสราง คสล. ท่ีอายุ 28 วัน โดยใช
ตัวอยางทดสอบทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร และทดสอบตาม 
มอก. 409-2525 วิธีทดสอบความตานแรงอัดของแทงคอนกรีต

3.4 การยุบของคอนกรีตซึ่งหาโดย “วิธีทดสอบคาการยุบของคอนกรีตซึ่งใชปูนซีเมนตปอรตแลนด” (ASTM 
C 143 Standard Test Method for Slump of Hydraulic Cement Concrete) จะตองเปนไปตามคาที่
ใหไวในตาราง ดังนี้

คาการยุบ (มม.)ชนิดของงานกอสราง สูงสุด ต่ําสุด
แผนพื้น  คาน  ผนัง คสล.  ฐานราก 100 40
เสา 100 50
ครีบ คสล. และผนังเบาๆ 100 50
พื้นอัดแรง 130 50

3.5 ขนาดใหญสุดของมวลหยาบ จะตองเปนไปตามตาราง ดังนี้

ชนิดของงานกอสราง ขนาดใหญสุด (มม.)
ฐานราก  เสาและคาน 40
ผนัง คสล. หนาตั้งแต 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป 40
ผนัง คสล. หนาตั้งแต 100 มิลลิเมตร ลงมา 20
แผนพื้น ครีบ และผนังกั้นหอง คสล. 20

4. การคํานวณออกแบบสวนผสม
4.1 หามนําคอนกรีตมาเทสวนที่เปนโครงสราง จนกวาสวนผสมของคอนกรีตที่จะนํามาใชไดรับอนุมัติจากผู

ควบคุมงาน
4.2 กอนเทคอนกรีตอยางนอย 30 วัน ผูรับจางจะตองเตรียมสวนผสมคอนกรีตตางๆ และทําแทงคอนกรีตตัว

อยางเพื่อใหผูควบคุมงานอนุมัติกอน
4.3 การที่ผูควบคุมงานใหความเห็นชอบตอสวนผสมที่เสนอมาหรือที่แกไข (ถามี) มิไดหมายความวาจะพน

ความรับผิดชอบของผูรับจางที่มีตอคุณสมบัติของคอนกรีตที่ไดรับอนุมัติสวนผสมนั้น

5. การผสมคอนกรีต
5.1 คอนกรีตผสมเสร็จ การผสมและการขนสงคอนกรีตผสมเสร็จใหปฏิบัติตามมาตรฐานลิตภัณฑอุตสาห

กรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2520 คอนกรีตผสมเสร็จ
5.2 การผสมดวยเครื่อง ณ สถานที่กอสราง

5.2.1 การผสมคอนกรีตตองใชเครื่องผสมชนิดซึ่งไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน ท่ีเครื่องผสมจะตองมี
แผนปายแสดงความจุ และจํานวนรอบตอทีท่ีเหมาะสม และผูรับจางจะตองปฏิบัติตามขอแนะ
นําเหลานี้ทุกประการ เครื่องผสมจะตองสามารถผสมมวลรวมซีเมนตและน้ําใหเขากันโดยทั่วถึง
ภายในเวลาที่กําหนด และตองสามารถปลอยคอนกรีตออกไดโดยไมเกิดการแยกตัว
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5.2.2 ในการบรรจุวัสดุผสมเขาเครื่อง จะตองบรรจุนํ้าสวนหนึ่งเขาเครื่องกอนซีเมนตและมวลรวม แลว
คุมมิใหปลอยคอนกรีตกอนถึงเวลาที่กําหนด และปลอยคอนกรีตออกใหหมดกอนที่จะบรรจุวัสดุ
ใหม

5.2.3 เวลาที่ใชในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต 1 ลูกบาศกเมตรลงมา จะตองไมนอยกวา 2 
นาที และใหเพิ่มอีก 20 วินาที สําหรับทุกๆ 1 ลูกบาศกเมตร หรือสวนของลูกบาศกเมตรที่เพิ่มขึ้น

5.2.4 ใหผสมคอนกรีตเฉพาะเทาที่ตองการใชเทานั้น หามนําคอนกรีตที่กอตัวแลวมาผสมตอเปนอัน
ขาด

5.2.5 หามมิใหเติมน้ําเพื่อการยุบตัวเปนอันขาด การเติมน้ําจะกระทําได ณ โรงงานผสมคอนกรีตกลาง 
โดยไดรับอนุมัติผูควบคุมงานแลวเทานั้น

6. การเทคอนกรีต
6.1 การเตรียมการกอนเท

6.1.1 จะตองขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแลว และวัสดุอื่นๆ ออกจากอุปกรณท่ีใชในการลําเลียง
6.1.2 แบบหลอจะตองเสร็จเรียบรอย จะตองขจัดน้ําสวนที่เกินและวัสดุอื่นใด ออกใหหมด เหล็กเสริม

ผูกเขาที่เรียบรอย   วัสดุตางๆ ท่ีจะฝงในคอนกรีตเขาที่เรียบรอย    การเตรียมการตางๆ จะตองได
รับอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว จึงจะดําเนินการเทคอนกรีตได

6.2 การลําเลียง
วิธีการขนสงและเทคอนกรีตจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน ในการขนสงคอนกรีตจากเครื่อง
ผสมจะตองระมดัระวังมิใหเกิดการแยกตัว หรือการสูญเสียของสวนผสม และตองกระทําในลักษณะที่จะ
ทําใหไดรับคอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด

6.3 การเท
6.3.1 ผูรับจางจะเทคอนกรีตยังมิได จนกวาจะไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน และเมื่อไดรับอนุมัติ

แลว ผูรับจางยังไมเร่ิมเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมง จะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานใหมอีก
ครั้งจึงจะเทคอนกรีตได

6.3.2 การเทคอนกรีตจะตองกระทําตอเนื่องกันตลอดทั้งพื้นที่ รอยตอขณะกอสรางจะตองอยูท่ีตําแหนง
ซึ่งกําหนดไวในแบบหรือไดรับการอนุมัติแลว การเทคอนกรีตจะตองกระทําในอัตราที่คอนกรีตซึ่ง
เทไปแลวจะตอกับคอนกรีตที่จะเทใหมยังคงสภาพเหลวพอที่จะตอกันได

6.3.3 หามมิใหนําคอนกรีตที่แข็งตัวแลว หรือมีวัสดุอื่นใดเทปะปนเปนอันขาด
6.3.4 เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหลอแลว จะตองแตงคอนกรีตนั้นใหแนนภายในเวลา 30 นาที นับตั้งแต

ปลอยคอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมีเครื่องกวน หรือมีเครื่องผสมติดรถ ซึ่งเครื่อง
ผสมจะกวนคอนกรีตอยูตลอดเวลา ในกรณีน้ีใหเพิ่มเวลาเปน 1 ชั่วโมง

6.3.5 จะตองเทคอนกรีตใหใกลตําแหนงสุดทายมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการแยก
ตัวเนื่องจากการเท และการไหลตัวของคอนกรีต หามปลอยคอนกรีตเขาที่จากระยะสูงเกินกวา 2 
เมตร นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูออกแบบ

6.3.6 การทําใหคอนกรีตแนนใหใชวิธีส่ันดวยเครื่อง หรือกระทุงเพื่อใหคอนกรีตหุมเหล็กเสริมและสิ่งที่
ฝงจนทั่ว และเขาไปอัดตามมุมตางๆ จนเต็ม โดยขจัดกระเปาะอากาศและกระเปาะหินอันจะทํา
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ใหคอนกรีตเปนโพรง หรือเกิดระนาบที่ไมแข็งแรงออกใหหมดสิ้น เครื่องสั่นจะตองมีความถี่ท่ี
เหมาะสม และผูท่ีใชงานจะตองมีความชํานาญเพียงพอ หามมิใหใชเครื่องส่ันเปนตัวเคลื่อนที่
คอนกรีตจากตําแหนงหนึ่งไปยังอีกตําแหนงหนึ่งภายในแบบหลอ ใหจุมและถอนเครื่องส่ันขึ้นลง
ตรงๆ ท่ีหลายๆ จุดหางกันประมาณ 500 มิลลิเมตร ในการจุมแตละครั้งจะตองทิ้งระยะเวลาให
เพียงพอที่จะทําใหคอนกรีตแนนตัว โดยปกติจุดหนึ่งๆ ควรจุมอยูระหวาง 5 ถึง 15 วินาที ในกรณี
ท่ีหนาตัดของคอนกรีตบางเกินไปจนไมอาจแหยเครื่องสั่นลงไปไดก็ใหใชเครื่องสั่นชนิดเกาะติด
ขางแบบ หรือใชวิธีอื่นที่ไดรับการอนุมัติ สําหรับองคอาคารสูงๆ และหนาตัดกวาง เชน เสาขนาด
ใหญ ควรใชเครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับขางแบบ แตท้ังนี้แบบหลอตองแข็งแรงพอที่จะสามารถรับ
ความสั่นไดโดยไมทําใหรูปรางขององคอาคารผิดไป จะตองมีเครื่องส่ันคอนกรีตสํารองอยางนอย
หนึ่งเคร่ืองประจํา ณ สถานที่กอสรางเสมอในขณะเทคอนกรีต พรอมเครื่องปนไฟ

7. รอยตอและสิ่งที่ฝงในคอนกรีต
7.1 รอยตอขณะกอสรางของอาคาร

7.1.1 ในกรณีท่ีมิไดระบุตําแหนงและรายละเอียดของรอยตอน้ีในแบบ จะตองจัดทําและวางใน
ตําแหนงซึ่งจะทําใหโครงสรางเสียความแข็งแรงนอยที่สุด และใหเกิดรอยราวเนื่องจากการหดตัว
นอยที่สุดเทาที่จะทําได และจะตองไดรับการอนุมัติกอน

7.1.2 ผิวบนผนังและเสาคอนกรีตจะตองอยูในแนวราบ คอนกรีตซึ่งเททับเหนือรอยตอขณะกอสรางที่
อยูในแนวราบ จะตองไมใชคอนกรีตสวนแรกที่ออกจากเครื่องผสมและจะตองอัดแนนใหท่ัวโดย
อัดใหเขากับคอนกรีตซึ่งเทไวกอนแลว

7.1.3 ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ใหใชปูนทรายในอัตราสวน 1:1 ผสมนํ้าขนๆ ไลท่ีผิวใหท่ัวกอนที่จะเท
คอนกรีตใหมลงไป

7.1.4 ใหเดินเหล็กเสริมตอเนื่องผานรอยตอไป และจะตองใสสลักและเดือยตามที่วิศวกรผูออกแบบให
ความเห็นชอบ จัดใหมีสลักตามยาวลึกอยางนอย 50 มิลลิเมตร สําหรับรอยตอในผนังและผนัง
กับพื้นหรือฐานราก

7.1.5 ในกรณีท่ีเทคอนกรีตเปนชั้นๆ จะตองยึดเหล็กที่โผลเหนือแตละชั้นใหแนนหนา เพื่อปองกันการ
เคลื่อนตัวของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกําลังกอตัว

7.1.6 ในขณะคอนกรีตยังไมกอตัวใหขจัดฝา นํ้าปูน และวัสดุท่ีหลุดรวงออกใหหมดโดยไมจําเปนตอง
ทําใหผิวหยาบอีก แตหากไมสามารถปฏิบัติตามนี้ไดก็ใหขจัดออกโดยใชเครื่องมือหลังจากเท
คอนกรีตแลว 24 ชั่วโมงขึ้นไป ใหลางผิวที่ทําใหหยาบนั้นดวยน้ําสะอาดทันทีกอนที่จะเทคอนกรีต
ใหม ใหพรมนํ้าผิวคอนกรีตที่รอยตอทุกแหงใหชื้นแตไมใหเปยกโชก

7.1.7 ถาหากไดรับการอนุมัติ อาจเพิ่มความยึดหนวงไดตามวิธีตอไปน้ี
- ใชสารผสมเพิ่มที่ไดรับอนุมัติแลว
- ใชสารหนวงซึ่งไดรับอนุมัติแลว เพื่อทําใหการกอตัวของมอรตาที่ผิวชาลง แตหามใสมากจน

ไมกอตัว
- ทําผิวคอนกรีตใหหยาบตามวิธีท่ีไดรับการอนุมัติ โดยวิธีน้ีจะทําใหมวลรวมโผลโดยสม่ําเสมอ 

ปราศจากฝาน้ําปูน หรือเม็ดมวลรวมที่หลุดรวงหรือผิวคอนกรีตที่ชํารุด
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7.1.8 รอยตอของผนังและเสาคอนกรีตจะตองอยูในแนวราบ ใหใชปูนทรายในอัตราสวน 1:1 ผสมน้ํา
ขนๆ เทลงไปกอน แลวจึงเทคอนกรีตทับ

7.2 วัสดุฝงในคอนกรีต
7.2.1 กอนเทคอนกรีตจะตองฝงปลอก ไส สมอ และวัสดุฝงอื่นๆ ท่ีจะตองทํางานตอในภายหลังใหเรียบ

รอย
7.2.2 ผูรับเหมาชวงงานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟา และอื่นๆ ซึ่งทํางานเกี่ยวของกับงานคอนกรีต จะตอง

ไดรับแจงลวงหนา เพื่อที่จะจัดวางสิ่งซึ่งจะฝงไดทันกอนเทคอนกรีต
7.2.3 จะตองจัดวางแผนกันน้ํา ทอประปา ทอรอยสายไฟ และส่ิงซึ่งจะฝงอื่นๆ เขาที่ใหถูกตําแหนง

อยางแนนอนและยึดใหแข็งแรง เพื่อมิใหเกิดการเคลื่อนตัว สําหรับชองวางในทอ ปลอกและรอง
ตางๆ  จะตองอุดดวยวัสดุท่ีจะเอาออกไดงายเปนการชั่วคราว    เพื่อปองกันมิใหคอนกรีตไหลเขา
ไปในชองวางนั้น

8. การซอมผิวที่ชํารุด
8.1 หามปะซอมคอนกรีตที่ชํารุดทั้งหมดกอนที่ผูควบคุมงานจะไดตรวจสอบ
8.2 สําหรับคอนกรีตที่เปนรูพรุนเล็กๆ และชํารุดเล็กนอย หากผูควบคุมงานอนุมัติใหซอมแซมได จะตองสกัด

คอนกรีตที่ชํารุดออกใหหมดจนถึงคอนกรีตดี เพื่อปองกันมิใหนํ้าในมอรตาที่จะไปปะซอมนั้นถูกดูดซึมไป 
จะตองทําคอนกรีตบริเวณที่จะปะซอมและเนื้อที่บริเวณโดยรอบเปนระยะออกมาอยางนอย 150 
มิลลิเมตร ใหเปยกชื้น มอรตาที่จะใชเปนตัวประสานประกอบดวยสวนผสมของซีเมนต 1 สวน ตอทราย
ละเอียดซึ่งผานตะแกรงเบอร 30 หนึ่งสวน  ใหละเลงมอรตานี้ใหท่ัวพื้นที่ผิว

8.3 สวนผสมสําหรับใชอุดใหประกอบดวยซีเมนต 1 สวน ตอทรายที่ใชผสมคอนกรีต 2.5 สวน โดยปริมาตร 
สําหรับคอนกรีตเปลือยภายนอกใหผสมซีเมนตขาวกับซีเมนตธรรมดา เพื่อใหสวนผสมที่ปะซอมมีสีกลม
กลืนกับสีของคอนกรีตขางเคียง

8.4 หลังจากที่นํ้าซึ่งคางบนผิวไดระเหยออกจากพื้นที่ท่ีจะปะซอมหมดแลว ใหละเลงชั้นยึดหนวงลงบนผวินั้น
ใหท่ัว เมื่อชั้นยึดหนวงนี้เร่ิมเสียน้ํา ใหฉาบมอรตาที่ใชปะซอมทันที ใหอัดมอรตาใหแนนโดยทั่วถึงและ
ปาดออกใหเหลือเนื้อนูนกวาคอนกรีตโดยรอบเล็กนอย และจะตองทิ้งไวเฉยๆ อยางนอย 1 ชั่วโมง เพื่อ
ใหเกิดการหดตัวขั้นตนกอนที่จะตกแตงขั้นสุดทาย บริเวณที่ปะซอมแลวใหรักษาใหชื้นอยางนอย 7 วัน

8.5 ในกรณีท่ีรูพรุนนั้นกวางมากหรือลึกจนมองเห็นเหล็ก และหากวิศวกรผูออกแบบเห็นวาอยูในวิสัยที่จะ
ซอมแซมได ก็ใหปะซอมไดโดยใชมอรตาชนิดที่ผสมตัวยากันการหดตัว โดยใหปฏิบัติตามขอแนะนําของ
ผูผลิตโดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน

8.6 ในกรณีท่ีโพรงใหญและลึกมาก หรืออาจเกิดความเสียหาย เชน คอนกรีตมีกําลังต่ํากวากําหนดและ
วิศวกรผูออกแบบเห็นวา อาจทําใหเกิดอันตรายตอผูใชอาคาร ผูรับจางจะตองแกไข โดยคาใชจายของผู
รับจาง

จบหมวด 03 30 00
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การบมคอนกรีต

Concrete Curing

1. ขอบเขตของงาน
หลังจากเทคอนกรีตแลวเสร็จและอยูในระยะกําลังแข็งตัว จะตองปองกันคอนกรีตนั้นจากอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นจากแสงแดด ลมแรง ฝนตก นํ้าไหล นํ้าเซาะ การเสียดสีตางๆ และการบรรทุกน้ําหนักเกินสมควร

2. การบมคอนกรีต
2.1 สําหรับคอนกรีตซึ่งใชปูนซิเมนตชนิดที่ 1 จะตองรักษาใหชื้นตอเนื่องกันเปนเวลาอยางนอย 7 วัน
2.2 สําหรับพื้นใหใชวิธีคลุมดวยกระสอบหรือผาใบเปยกหรือขังหรือพนน้ํา โดยวิธีท่ีเหมาะสมอื่นๆ ตามที่ผู

ควบคุมงานอนุมัติ
2.3 สําหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เชน เสา ผนัง และดานขางของคาน ใหหุมกระสอบหรือผาใบใหเหลื่อม

ซอนกัน และรักษาใหชื้น โดยใหส่ิงที่คลุมนี้แนบกับคอนกรีตเปนเวลาอยางนอย 7 วัน
2.4 ในกรณีท่ีใชปูนซิเมนตชนิดใหกําลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบมชื้นตามการพิจารณาอนุมัติของผูควบคุม

งาน
2.5 การบมคอนกรีตดวยวิธีอื่นๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบ

จบหมวด 03 39 00
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งานพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป

Precast Concrete Hollow Core Planks

1. ขอบเขตของงาน
1.1 หากระบุในแบบใหใชพื้นสําเร็จรูปแบบตันหรือทองเรียบ (Planks) จะตองมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาห

กรรม มอก. 576-2546 (แผนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสําหรับระบบพื้นคอนกรีต) หากระบุ
ในแบบใหใชพื้นสําเร็จรูปแบบ Hollow Core จะตองมีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 828-
2531 (ชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสําหรับระบบพื้นประกอบ) สามารถรับน้ําหนักจรได
ไมนอยกวาตามที่ระบุในแบบ และเมื่อปูเสร็จเรียบรอยแลว ตองมลัีกษณะทองเรียบโดยสม่ําเสมอไมโกง
แตกตางกันระหวางแผนจนปรากฏเห็นชัดเจน

1.2 การเก็บกองแผนพื้นสําเร็จรูป ควรใชไมหมอนหนุนตรงจุดหูยกของแผนพื้นสําเร็จรูป

2. วัสดุ
2.1 แผนพื้นสําเร็จรูปทองเรียบ ขนาดและลักษณะ การรับน้ําหนัก ตองเปนไปตามที่กําหนดในแบบกอสราง
2.2 แผนพื้นสําเร็จรูปทองเรียบที่มีความยาวพื้นที่ตั้งแต 3.00 เมตรขึ้นไป ตองมีแผนเหล็กเชื่อมขาง (Shear

Key)
2.3 คอนกรีตทับหนา (Topping) หนา 50 มิลลิเมตร เสริมเหล็กตะแกรง ใหยึดตามที่แบบกําหนด หากไม

ระบุในแบบ คอนกรีตทับหนาใหใชอัตราสวนของปูนซิเมนต:ทราย:หิน 1:2:4 และกําลังอัดของคอนกรีต
ไมต่ํากวา 240 ksc

2.4 กอนการเทคอนกรีตทับหนาตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานทุกครั้ง
2.5 หลังจากเทคอนกรีตทับหนาแลวตองบมคอนกรีตดวยน้ําติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน
2.6 การถอดค้ํายัน ถอดไดเมื่อคอนกรีตมีอายุครบ 7 วัน หรือตามที่วิศวกรผูออกแบบกําหนด
2.7 คานรับพื้นสําเร็จรูปที่ระดับหลังคานต่ําเกินไป ไมควรใชอิฐกอเสริมปรับระดับ ควรปรับระดับดวยปูน

ทรายหรือเทคอนกรีตเสริมหลังคานโดยตองเสริมเหล็กดวย

3. การติดตั้ง

3.1 การเรียงพื้นสําเร็จรูปทองเรียบบนคาน ทิศทางการวางตองเปนไปตามแบบ โดยใหสวนปลายวางบน
คานอยางนอย 50 มิลลิเมตร หรือตามมาตรฐานของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

3.2 ความยาวแผนพื้นไมเกิน 1.00 เมตร ไมตองค้ํายัน ความยาวแผนพื้น 1.00 – 3.00 เมตร ค้ํายัน 1 จุด ท่ี
กึ่งกลาง ความยาวแผนพื้นตั้งแต 3.00 เมตรขึ้นไป ค้ํายัน 2 จุด ท่ีระยะ 1/3 ของความยาวพื้น และ
สามารถใชค้ํายันในการปรับระดับแผนพื้นใหเสมอกัน โดยตองค้ํายันทั้งพื้นชั้นลางและชั้นบน

3.3 กรณีท่ีตองมีการตัดแผนพื้น ใหใชไฟเบอรในการตัดเทานั้น หามใชวิธีสกัด ทุบ โดยเด็ดขาด

จบหมวด 03 41 13
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ผนังกออิฐ

Brick Masonry

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม 

คุณภาพ ในการกอสรางงานผนังกออิฐ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูควบคุมงานเปนผูรับรองผลการ

ทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือไดของผูผลิต ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน
1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอิฐที่ใชตามระบุในแบบ ไมนอยกวา 2 กอน พรอมรายละเอียดของอิฐและ

ปูนกอ ไหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
1.4 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตัวอยางผนังกออิฐใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการและฝมือการกออิฐ
1.5 ผนังกออิฐทั้งหมด หากไมระบุความสูงไวในแบบ ใหกอชนทองคานหรือทองพื้น หรือชนใตหลังคา เพื่อ

ปองกันเสียงระหวางหองและเสียงเหนือฝาเพดาน เชน หองเครื่อง หองน้ํา และชองทอตางๆ

2. วัสดุ
2.1 อิฐที่ใชสําหรับงานผนังกออิฐทั่วไปหรือตามระบุในแบบ ใหใชอิฐมอญขนาด 65x140x40 มิลลิเมตร ตาม

มาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐกอสรางสามัญ ของ ……………… หรือ …………… หรือ …………… 
หรือเทียบเทา
ผนังคอนกรีตบล็อคโชวแนวสําหรับผนังร้ัว หรือตามระบุในแบบ ใหใชคอนกรีตบล็อคขนาด 
190x390x90 มิลลิเมตร ชนิดผิวเรียบของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… 
หรือเทียบเทา
ผนังคอนกรีตบล็อคระบายอากาศตามระบุในแบบ ใหใชสกรีนบล็อคแบบกันฝน ล้ินคู ขนาด 
190x390x90 มิลลิเมตร ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
อิฐแกว (Glass block) ตามระบุในแบบ ใหใชขนาด 190x190x80 มิลลิเมตร สีใส ชนิดมีลวดลาย ของ 
………………… หรือ ……………… หรอื ……………… หรือเทียบเทา ลวดลายตามวัตถุประสงค
ของผูออกแบบ

2.2 ปูนกอ
2.2.1 ปูนกอใหใชปูนกอสําเร็จรูปของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือ

เทียบเทา
2.2.2 นํ้า จะตองใชนํ้าสะอาดปราศจากน้ํามัน กรด ดาง เกลือ และพฤกษชาติตางๆ ในกรณีท่ีนํ้า

บริเวณกอสรางมีคุณภาพไมดีพอ ผูรับจางจะตองจัดหาน้ําจากที่อื่นมาใช
2.2.3 สวนผสมของปูนกอ ใหปฏิบัติตามคาํแนะนําของผูผลิตปูนกอ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน
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2.3 เสาเอ็น คานทับหลัง เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนผสมที่เปนหินใหใชหินเกล็ดได

3. วิธีการกอ
3.1 การกออิฐ

3.1.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะกออิฐ ตีเสนแนวกอใหถูกตองตามแบบ ทําความสะอาดกอนอิฐ
3.1.2 เร่ิมกอโดยใชปูนกอ กอไปตามแนวที่จะกออิฐ แลววางอิฐแถวแรกบนปูนกอใหไดแนวระดับและ

แนวดิ่ง และกออิฐแถวตอไป
3.1.3 ท่ีมุมผนังกออิฐ หรือผนังกออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไมติดเสา ค.ส.ล. ไมชนทองคานหรือพื้น หรือตรง

ท่ีผนังกออิฐติดกับวงกบประตู-หนาตาง จะตองมีเสาเอ็นและคานทับหลัง เสาเอ็นและคานทับ
หลังตองไมเล็กกวา 0.15 เมตร และมีความกวางเทากับแผนอิฐ เสริมดวยเหล็ก 2 เสน Dia. 6 
มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 0.20 เมตร เหล็กเสริมเสาเอ็น และ
คานทับหลังจะตองฝงลึกลงในพื้น หรือคาน หรือเสา  ค.ส.ล. ท้ังสองดาน หรือตอเชื่อมกับเหล็กที่
เสียบเตรียมเอาไว

3.1.4 ผนังกออิฐทุกความยาวไมเกิน 2.50 เมตร จะตองมีเสาเอ็น และทุกความสูงไมเกิน 2.00 เมตร จะ
ตองมีคานทับหลัง

3.1.5 ผูรับจางจะตองติดตั้ง Sleeve เตรียมไวในผนังกออิฐ สําหรับงานเดินทอของระบบตางๆ ตามระบุ
ในแบบของงานระบบนั้น เชน งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟา, ปรับอากาศ เปนตน การติดตั้งตองทํา
ดวยความประณีตและมั่นคงแข็งแรง ไมมีชองวางของผนังอิฐโดยรอบ Sleeve ดังกลาว โดยอุด
แตงดวยปูนกอใหเรียบรอย

3.1.6 ผูรับจางจะตองเสียบเหล็ก Dia. 6 มิลลิเมตร ขณะเทคอนกรีตโครงสรางสําหรับงานผนังกออิฐ 
เชน ขางเสาที่จะกออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไมเกิน 0.40 เมตร ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะตองงอ
ขอ สวนของเหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไมนอยกวา 0.30 เมตร หรือจะใชวิธีติดตั้งดวย Expansion 
Bolts ในภายหลัง ซึ่งจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

3.1.7 การกออิฐ จะตองไดแนวระดับและแนวดิ่ง โดยการถายระดับนํ้าขึงเอ็นและใชลูกดิ่งอยางนอยทุก
ความสูง 0.50 เมตร การกออิฐแตละครั้งจะตองมีความสูงไมเกินกวา 1.00 เมตร และจะตองทิ้ง
ไวอยางนอย 3 ชั่วโมง จึงกอเสริมตอไปไดอีก 1.00 เมตร แลวทําคานทับหลัง

3.1.8 ระยะของปูนกอจะตองหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร ปูนกอจะตองเต็มหนาแผนอิฐ และแตงแนว
ใหเรียบ

3.1.9 การกออิฐชนทองคาน ค.ส.ล. จะตองกออิฐเวนไวไมนอยกวา 0.15 เมตร ตลอดแนว ท้ิงไวอยาง
นอย 24 ชั่วโมง จึงทําการกอเสริมชนทองคาน โดยการกออิฐตามเฉียงได

3.1.10การกออิฐชนโครงสรางอาคาร ซึ่งอาจมีการแอนตัว เชน พื้น Post-tension พื้นสําเร็จรูปหรือโครง
สรางเหล็ก จะตองเวนดานบนไวประมาณ 25 มิลลิเมตร แลวเสริมดวยโฟมหนา 1 น้ิว กวางเทา
กับแผนอิฐ สอดไวดานบนตลอดแนวผนัง
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3.1.11การฝงทอสายไฟหรือทอน้ําขนาดเล็กไมเกิน 1 ใน 3 ของความกวางอิฐ ใหฝงไวในผนังอิฐได โดย
ใชเครื่องตัดไฟฟา เปนรองลึก 2 แนว แลวสกัดอิฐสวนที่จะฝงทอออก อุดดวยปูนกอใหแนนเต็ม 
แลวปดทับดวยตะแกรงลวดกวาง 0.20 เมตร ตลอดแนวทอ กอนทําการฉาบปูน

3.1.12กรณีท่ีทําการติดตั้งทอรอยสายไฟ หรือทอน้ํา หรือทอน้ํายาแอรหุมฉนวนขนาดใหญไมเกิน 2 ใน 
3 ของความกวางอิฐ ใหติดตั้งทอไวกอน แลวกออิฐหางจากแนวทอประมาณ 50 มิลลิเมตร เท
คอนกรีตหรือเสาเอ็นทับตลอดแนวทอโดยรอบใหไดความหนาเทากัน โดยทออยูกลางเสาเอ็น  
แลวปดทับดวยตะแกรงลวด ขนาดกวางไมนอยกวา 0.30 เมตร ตอทอตลอดแนวทอทั้ง 2 ขาง 
กอนทําการฉาบปูน

3.2 การกอคอนกรีตบล็อค
การกอใหยึดถือตามขอ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการกอคอนกรีตบล็อคโชวแนวตรงกันตาม
แนวดิ่งและแนวนอน ทุกๆ 5 กอนจะตองเสียบเหล็ก 2 เสน Dia. 9 มิลลิเมตร ตลอดความสูงผนังไมเกิน 
2.00 เมตร และยาวไมเกิน 3.00 เมตร หรือกอคอนกรีตบล็อคตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการ
อนุมัติจากผูควบคุมงาน ชองที่เสียบเหล็กจะตองเทคอนกรีตใหเต็มชอง การตัดคอนกรีตบล็อคจะตอง
กระทําดวยความประณีต โดยการใชเครื่องมือที่เหมาะสม แตงแนวรองปูนกอใหสวยงาม โดยใชปูนฉาบ
ชนิดละเอียด

3.3 การกออิฐแกว
การกอใหยึดถือตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน การกอ
อิฐแกว จะตองไดระดับทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง ท้ังการกอตรงและโคงตามระบุในแบบ การเวนรองแตละ
กอนโดยรอบจะตองไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร โดยใช SPACER และเสริมเหล็ก Dia. 6 มิลลิเมตร 2 เสน 
ตามแนวนอนทุกรอง ตามแนวตั้งทุกรองเวนรอง จะตองแตงแนวและทําความสะอาดผนังอิฐแกวกอนที่
ปูนกอจะแข็งตัว แลวยาแนวดวยวัสดุยาแนวประเภทอะครีลิคสีขาวทั้ง 2 ดาน ของ ………………… 
หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา โดยไดการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

4. การทําความสะอาด
เศษปูน เศษอิฐ ทุกแหงจะตองเก็บและทําความสะอาดใหเรียบรอย กอนที่ปูนกอจะแหงกรังจนทําความ
สะอาดยาก การตกแตงรองหรือยาแนวรองผนังกออิฐจะตองประณีตและสวยงาม ผูรับจางจะตองรักษาผนัง
กออิฐใหสะอาด ปราศจากรอยขดีเขียนหรือสกปรกตลอดระยะเวลากอสราง

จบหมวด 04 21 13
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หมวด  04 22 19
ผนังกอคอนกรีตมวลเบา

Autoclaved Aerated Concrete Masonry

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ 

ในการกอสรางงานผนังกอคอนกรีตมวลเบา ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูควบคุมงานเปนผู

รับรองผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือไดของผูผลิต ตามความเห็นชอบของผูควบ
คุมงาน

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางคอนกรีตมวลเบาที่ใชตามระบุในแบบ ไมนอยกวา 2 กอน พรอมราย
ละเอียดของคอนกรีตมวลเบาและปูนกอ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ

1.4 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตัวอยางงานผนังกอคอนกรีตมวลเบาใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการ
และฝมือการกอคอนกรีตมวลเบา

1.5 ผนังกออิฐมวลเบาทั้งหมด หากไมระบุความสูงไวในแบบ ใหกอชนทองคานหรือทองพื้น หรือชนใตหลัง
คา เพื่อปองกันเสียงระหวางหองและเสียงเหนือฝาเพดาน เชน หองเครื่อง หองน้ํา และชองทอตางๆ

2. วัสดุ
2.1 คอนกรีตมวลเบา (AAC) สําหรับผนังกออิฐที่ระบุใหใชคอนกรีตมวลเบาขนาด 200x600x75 มิลลิเมตร 

หรือ 200x600x100 มิลลิเมตร ตามระบุในแบบ ตามมาตรฐาน มอก.1505-2541 ชิ้นสวนคอนกรีตมวล
เบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ํา (แบบไมเสริมเหล็ก) ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.2 ปูนกอสําเร็จรูป (Glue Mortar) เปนปูนกอหรือปูนกาว สําหรับงานกอคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใช
งานไดทันทีเมื่อผสมน้ําตามสัดสวนที่ผูผลิตกําหนด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน ความหนา
ของปูนกอประมาณ 3 มิลลิเมตร ปูนกอตองมีแรงยึดเหนี่ยวสูง รับแรงไดเร็ว ใหใชของ ………………… 
หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.3 เสาเอน็คานทับหลัง เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนผสมที่เปนหินใหใชหินเกล็ดได

3. วิธีการกอผนังคอนกรีตมวลเบา
3.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะกอผนังคอนกรีตมวลเบา ตีเสนแนวกอใหถูกตองตามแบบ รดน้ําที่สันกอน

คอนกรีตมวลเบา เพื่อทําความสะอาด
3.2 เร่ิมกอโดยการใชปูนทรายหรือปูนกออิฐมอญ กอไปตามแนวที่จะกอผนังเพื่อชวยปรับระดับพื้นใหไดแนว

ระนาบเดียวกัน แลววางบล็อคกอนแรกลงไปบนปูนทราย ใชคอนยางและระดับน้ําชวยในการเช็คแนว
ระดับแนวดิ่ง
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3.3 เร่ิมกอกอนที่ 2 โดยปายปูนกอบริเวณดานขางของบล็อคกอนแรกดวยเกรียงกอ ความหนาของปูนกอ
ประมาณ 3 มิลลิเมตร แลววางบล็อคกอนที่ 2 ลงไปใหชิดกับกอนแรก ใชคอนยางเคาะใหชิดกัน ตรวจ
เช็คแนวระดับแนวดิ่งดวยระดับน้ํา ทําเชนนี้ไปจนกอชั้นแรกเสร็จ

3.4 บล็อคชั้นที่ 2 ใหกอดวยวิธีสลับแนวและสลับแนวในทุกชั้นขึ้นไป โดยใหแนวเหลื่อมกันครึ่งกอน หรือ
อยางนอย 100 มิลลิเมตร กอใหไดแนวระดบัแนวดิ่ง โดยการถายระดับน้ําขึงเอ็นและใชลูกดิ่งอยางนอย
ทุกความสูง 400 มิลลิเมตร ปายปูนกอที่ดานขางของกอนแถวนั้น และดานบนของกอนแถวลาง ดวย
เกรียงกอ ปูนกอจะตองไมหกลนออกดานขาง และจะตองปายปูนกอใหเต็มตอเนื่องตลอดแนว กอโดยไม
มีโพรง

3.5 ปลายกอนที่กอชนเสาโครงสรางหรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยปูนกอและเสริมดวยดวยแผนเหล็ก METAL 
STRAP ยาวประมาณ 200 มิลลิเมตร เขากับเสาดวยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น ของกอนบล็อค

3.6 จะตองมีเสาเอ็น หรือคานทับหลัง ขนาดกวางเทาบล็อคและหนา 150 มิลลิเมตร โดยใชเหล็กเสริม 2 
เสน Dia. 6 มิลลิเมตร และมีเหล็กปลอกลูกโซ Dia. 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 200 มิลลิเมตร ทุกความยาว
ผนัง 2.40 เมตร และทุกความสูงของผนัง 2.00 เมตร ทุกมุมผนัง ทุกปลายผนังหยุดลอย และโดยรอบวง
กบประตู-หนาตางทุกชอง

3.7 ผูรับจางจะตองติดตั้ง Sleeve เตรียมไวในผนัง สําหรับงานเดินทอของระบบตางๆ   ตามระบุในแบบของ
งานระบบนั้น เชน งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟา, ปรับอากาศ เปนตน การติดตั้งตองทําดวยความประณีต
และมั่งคงแข็งแรง ไมมีชองวางของผนังกอคอนกรีตบล็อคโดยรอบ Sleeve ดังกลาว โดยอุดแตงดวยปูน
ทรายใหเรียบรอย

3.8 การกอผนังชนทองคาน ค.ส.ล. ตองเวนชองไวประมาณ 15 มิลลิเมตร แลวอุดดวยปูนทรายตลอดแนว 
และจะตองยึดเสริมดวยแผนเหล็ก Metal Strap ท่ีทองคานทุกระยะไมเกิน 1.20 เมตร ผนังที่สูงไมชน
ทองคานหรือพื้น (กอลอย) จะตองทําทับหลัง ค.ส.ล. ตลอดแนวผนัง

3.9 การกอผนังที่ชนโครงสรางอาคาร ซึ่งอาจมีการแอนตัว เชน พื้น Post-tension, พื้นสําเร็จรูป หรือโครง
สรางเหล็ก จะตองเวนชองวางดานบนไวประมาณ 25 มิลลิเมตร แลวเสริมดวยโฟมหนา 25 มิลลิเมตร 
กวางเทาบล็อคสอดไวดานบนตลอดแนวผนัง

3.10 การฝงทอสายไฟหรือทอน้ําขนาดเล็กไมเกิน 1 ใน 3 ของความกวางบล็อค ใหฝงไวในผนังกอคอนกรีต
มวลเบาได โดยใชเหล็กเซาะรองขุดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟา เปนรองลึก 2 แนว แลวสกัดบล็อค
สวนที่จะฝงทอออก อุดดวยปูนทรายใหแนนเต็ม แลวปดทับดวยตะแกรงลวดกวาง 200 มิลลิเมตร ตอ 1 
ทอ ตลอดแนวกอนทําการฉาบปูน

3.11 กรณีท่ีทําการติดตั้งทอรอยสายไฟ หรือทอน้ํา หรือทอน้ํายาแอรหุมฉนวนขนาดใหญไมเกิน 2 ใน 3 ของ
ความกวางบล็อค ใหติดตั้งทอไวกอน แลวกอบล็อคหางจากแนวทอประมาณ 50 มิลลิเมตร เทคอนกรีต
หรือเสาเอ็นทับตลอดแนวทอโดยรอบใหไดความหนาเทากัน โดยทออยูกลางเสาเอ็น แลวปดทับดวย
ตะแกรงลวด ขนาดกวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร ตลอดแนวทอทั้ง 2 ขาง กอนทําการฉาบปูน
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4. การทําความสะอาด
เศษปูน เศษบล็อค ทุกแหงจะตองเก็บและทําความสะอาดใหเรียบรอย กอนที่ปูนกอจะแหงกรังจนทําความ
สะอาดยาก ผูรับจางจะตองรักษาผนังกอคอนกรีตมวลเบาใหสะอาด ปราศจากรอยขีดเขียนหรือสกปรกตลอด
ระยะเวลากอสราง

จบหมวด 04 22 19
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หมวด 05 12 00
งานโครงสรางเหล็ก

Structural Steel Framing

หมวด 05 50 00
งานโลหะ

Metal Fabrications

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพ ในการกอสรางงานโครงสรางเหล็กและงานโลหะ ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 งานโลหะที่ระบุในแบบสถาปตยกรรม ปรับอากาศ ไฟฟา สุขาภิบาล ภูมิสถาปตยกรรมและงานตกแตง

ภายใน จะตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามหมวดนี้ สําหรับงานโครงสรางเหล็กใหยึดถือตามระบุในหมวด
งานโครงสรางเปนหลัก หากไมระบุใหยึดตามหมวดนี้

1.3 งานโครงสรางเหล็ก ใหรวมถึงการจัดหาโรงงานที่ไดมาตรฐาน และไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน
1.4 การกองหรือเก็บวัสดุจะตองกระทําดวยความระมัดระวังและเอาใจใสตอการปองกันสนิมที่จะเกิดขึ้น
1.5 การประกอบและติดตั้งโครงสรางเหล็ก เพื่อใหไดตามที่ระบุในแบบ จะตองมีการเผื่อความโกงของ โครง

สรางนั้นๆ ดวยกรรมวิธีหรือการคํานวณของผูรับจางเอง และภายในการควบคุมดูแลของผูเชี่ยวชาญของ
ผูรับจาง

1.6 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางเหล็ก โลหะ และวัสดุประกอบอื่นๆ พรอมทั้งขอมูลทางเทคนิคและผล
ทดสอบจากสถาบันที่กําหนดไว ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.7 ผูควบคุมงานอาจจัดสงตัวอยางเหล็กรูปพรรณที่สงเขาหนวยงานกอสรางแลว ไปทดสอบที่สถาบันที่
กําหนดไว เพื่อเปนการตรวจสอบ โดยถือเปนภาระและคาใชจายของผูรับจาง

1.8 ผูรับจางจะตองจัดทําแบบขยายและรายละเอียดตางๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทํางานใหผูควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติกอนการตัดและประกอบ

1.9 ผูรับจางจะตองจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพงาน พรอมเสนอวิธีการทดสอบ หากพบภายหลังวางานกอ
สรางโครงสรางเหล็กไมมั่นคง แข็งแรง หรือมีขอบกพรอง โดยจะตองจัดหาทีมงานหรือที่ปรึกษาที่มี
ประสบการณเปนที่ยอมรับของผูวาจาง

1.10 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

2. วัสดุงานโครงสรางเหล็กและงานโลหะ
2.1 เหล็กรูปตัวซี เปนเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1288-2538
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2.2 เหล็กกลมกลวง เปนเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ชนิดทอเหล็กผสมคารบอน ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-
2533 HS41

2.3 เหล็กส่ีเหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผากลวง เปนเหล็กรูปพรรณผลิตเย็น ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-
2533 HS41

2.4 เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ํา, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H เปนเหล็กรูปพรรณผลิตรอน ผลิตตามมาตรฐาน 
มอก. 1227-2539 SM400

2.5 เหล็กแผนเรียบ, เหล็กแผนลาย เปนเหล็กแผนผลิตรอน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400
2.6 เหล็กไรสนิมหรือสแตนเลส (Stainless steel) สําหรับงานราวบันไดหรือราวระเบียง ขนาดตามที่ระบุใน

แบบ ใหใชสเแตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3459 GRADE 316 รวมถึงลวดเชื่อม ใหใชเกรดเดียว
กัน

2.7 ลวดตาขาย หากไมระบุขนาดในแบบ ใหใชลวดตาขายถักสําเร็จรูปชุบสังกะสีตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1-1/2x1-
1/2 น้ิว ขนาดลวด 3.2 มิลลิเมตร หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ เชื่อมติดกับโครงเหล็กกลมกลวง 
Dia. 50 มิลลิเมตร หนา 3.2 มิลลิเมตร ระยะ 1.50x1.50 เมตร หรือตามระบุในแบบ

2.8 ตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา หากไมระบุในแบบ ใหใชตะแกรงสําเร็จรูปชุบสังกะสีของ ………………… 
หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ขนาดตามระบุในแบบงานสุขาภิบาล หรือตาม
วัตถุประสงคของวิศวกรผูออกแบบ

2.9 ตะแกรงเหล็กฉีก หากไมระบุในแบบ ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา ขนาด ลาย และรุนตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

2.10 Wrought Iron หากไมระบุในแบบ ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.11 สลักเกลียวฝงในคอนกรีตชนิดยึดดวย Epoxy หรือแบบขยายตัว ใหใชของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.12 สีปองกันสนิม ใหใชสีรองพื้นเหล็ก Red lead primer หรือสีรองพื้นเหล็กชุบสังกะสี Zinc chromate 
หรือตามระบุในหมวดงานทาสี

3. การตัดและตองานโครงสรางเหล็กและงานโลหะ
3.1 วิธีการตัดตองใชเครื่องกลมือที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก หากใชความรอน การทําใหเหล็ก เย็น

ตัวจะตองปลอยเหล็กเย็นตัวลงตามธรรมชาติ หรือใชนํ้ายาพิเศษเพื่อปองกันมิใหเหล็กบริเวณที่ถูกความ
รอนเสียคุณภาพและเสียรูป

3.2 การตอเหล็ก ใหใชวิธีการเชื่อมดวยลวดไฟฟา หรือกาซ หรือสลักเกลียว ตามที่ระบุในแบบ หรือที่ได
อนุมัติจากผูควบคุมงาน

3.3 การตอเหล็กความยาวที่ยอมใหคลาดเคลื่อนได วัดโดยเทปเหล็กไมเกิน 2 มิลลิเมตร
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3.4 การเชื่อมเหล็กตองกระทําดวยความระมัดระวัง ชางเชื่อมมีประสบการณในวิชาชีพ ปฏิบัติถูกตองตาม
มาตรฐานวิชาชาง และวิธีการเชื่อมสอดคลองกับมาตรฐาน AWS

3.5 การตอเหล็กดวยสลักเกลียว ขนาดของรูเจาะตองเหมาะสม ระยะขอบ ตองไดตามมาตรฐาน AISC

4. การประกอบและติดตั้งงานโครงสรางเหล็ก
4.1 การประกอบโครงสรางจากโรงงาน จะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน โดยพิจารณาจากมาตร

ฐานฝมือ ประสบการณ เครื่องมือ เครื่องจักร และวธิีการขนยาย
4.2 การประกอบโครงสราง ณ สถานที่กอสราง จะตองอยูภายใตการควบคุมของผูควบคุมงาน โดยผูรับจาง

จะมีเครื่องมือ เครื่องจักรที่เหมาะสม มีชางและแรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีอุปกรณความปลอด
ภัย มีเครื่องยกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

4.3 เหล็กโครงสรางที่ประกอบติดตั้งแลว จะตองมีความโกงไมเกิน 1 มิลลิเมตร ในความยาว 1 เมตร ระยะ
โกงของ โครงสรางที่จําเปนตองเผื่อไวสําหรับการกอสราง หรือตามวัตถุประสงคของวิศวกรผูออกแบบ

5. ฐานรองรับหรือจุดยึดงานโครงสรางเหล็ก
5.1 การยึดและรายละเอียดการยึดโครงเหล็ก จะตองจัดทําแบบขยายและแสดงรายละเอียดวัสดุท่ีใช เพื่อให

เหมาะสมกับการติดตั้งจริง
5.2 ฐานรองแผนเหล็ก จะตองปรับใหไดระดับ ดวยซีเมนตพิเศษ ไมเปนสนิม และไมหดตัว
5.3 การฝงสลักเกลียวหรือขอยึดสําหรับแผนเหล็ก หากใชสลักเกลียวชนิดฝงในคอนกรีต จะตองกระทํา

พรอมการเทคอนกรีต หากใชวิธีการเจาะ ฝง จะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

6. การปองกันสนิมงานโครงสรางเหล็กและงานโลหะ
6.1 ชิ้นสวนของโครงสรางเหล็กและโลหะ ยกเวนสแตนเลส จะตองทาสีปองกันสนิมตามวิธีท่ีผูผลิตสีแนะนํา 

โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน
6.2 สวนของรอยตอโดยการเชื่อม จะตองลอกคราบตะกรันออก โดยขัดดวยแปรงลวดใหเห็นเนื้อเหล็กและ

ทําความสะอาด กอนทาสีปองกันสนิม
6.3 สวนของสลักเกลียว ใหขันเกลียวใหไดตามที่กําหนด ทําความสะอาดคราบน้ํามันและสวนสกปรกตางๆ 

ขัดดวยแปรงเหล็กกอนทาสีปองกันสนิม
6.4 ทาสีรองพื้นเหล็กหรือสีปองกันสนิม ตามที่ระบุไวในหมวดงานทาสี

7. การปองกันไฟงานโครงสรางเหล็ก
งานโครงสรางเหล็กที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการปองกันไฟ  ใหใช สีทาหรือพนกันไฟของ  
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา โดยมีเอกสารรับรองการทนไฟไดไม
นอยกวา 3 ชั่วโมง จากสถาบันที่เชื่อถือได

จบหมวด 05 12 00 และ 05 50 00
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หมวด 06 40 00
งานไมสําหรับงานสถาปตยกรรม
Architectural Woodwork

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพ ในการกอสรางงานไมท้ังหมดที่ระบุในแบบและรายการประกอบ
1.2 งานไม ใหรวมถึงการเตรียมไมและเก็บรักษาไม ใหมีคุณภาพดี กอนนํามาใชในงานกอสราง
1.3 ผูควบคุมงานอาจจัดสงตัวอยางไมท่ีสงเขาหนวยงานกอสรางแลว ไปทดสอบยังกรมปาไม เพื่อเปนการ

ตรวจสอบชนิดของไม โดยถือเปนภาระและคาใชจายของผูรับจาง
1.4 ขนาดของไมท่ีใชในการกอสรางทั้งหมด ยอมใหเสียเนื้อไมเปนคลองเลื่อย โดยใหมีขนาดเล็กกวาที่ระบุ

ในแบบได แตเมื่อตกแตงพรอมท่ีจะประกอบเขาเปนสวนของอาคารจะตองมีขนาดดังตอไปน้ี
ไมขนาด ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา
1/2 น้ิว 3/8 น้ิว (- 1/8 น้ิว)
1 น้ิว 7/8 น้ิว (- 1/8 น้ิว)

1-1/2 น้ิว 1-5/16 น้ิว (- 3/16 น้ิว)
2 น้ิว ขึ้นไป (- 3/16 น้ิว)

1.5 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางไมตามระบุในแบบไมนอยกวา 2 ชิ้น พรอมรายละเอียดชนิดของไม ขั้น
ตอนการทําสี และอุปกรณท่ีเกี่ยวของตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.6 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop drawing แบบขยายการติดตั้งงานไมตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
กอนการติดตั้ง

2. วัสดุ
ไมจะตองเปนไมในประเทศ เปนไมใหมปราศจากรอยตําหนิท่ีทําใหการรับกําลังของไมเสียไป จะตองแหงสนิท 
ไมเปนกระพี้ ไมมีรอยแตกราว จะตองตรงไมคดงอ
2.1 ไมเนื้อแข็ง หากระบุในแบบเปนไมเนื้อแข็ง ใหใชไมเต็ง หรือเทียบเทา ทาดวยน้ํายารักษาเนื้อไมและกัน

ปลวกชนิดใสสําหรับสวนที่มองไมเห็น และใหใชไมแดงหรือเทียบเทาสําหรับสวนที่มองเห็น พรอมการตก
แตงขั้นตอไป

2.2 ไมเนื้อออน ใหใชสําหรับโครงเคราผนัง หรือฝาเพดาน โดยใชไมยางที่ผานการอัดน้ํายาจากโรงงานที่มี
คุณภาพเทียบเทาโรงงานอัดน้ํายาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม
การอัดน้ํายาไมขององคการอุตสาหกรรมปาไม คือกอนอัดน้ํายาจะตองอบไมใหแหงเหลือปริมาณไอน้ํา
ในเนื้อไมประมาณ 30% แลวจึงทําการอัดน้ํายา โดยใชนํ้ายาแหงครึ่งปอนดตอไม 1 ลูกบาศกฟุต
ไมโครงเคราผนังและฝาเพดานจะตองไสเรียบมาจากโรงงานเทานั้น
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2.3 ไมวงกบ ใหใชไมเนื้อแข็งที่ยืดหดตัวนอย ตามระบุในแบบ หากไมระบุใหใชไมแดงขนาดไมเล็กกวา 2x4
น้ิว สําหรับประตูท่ัวไป และขนาด 2x5 น้ิว สําหรับประตูหองน้ํา หรือระบุเปนอยางอื่นในแบบ

2.4 ไมอัด ใหใชไมอัดเกรด เอ ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา 
ชนิดและความหนาตามระบุในแบบ

2.5 แผนไฟเบอรซีเมนต ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา 
ความหนาตามระบุในแบบ

2.6 ไมแบบของสวนโครงสราง ใหใชไมเนื้อออนได หรือตามระบุในหมวดงานโครงสราง สําหรับคอนกรีต
เปลือย คอนกรีตโชวผิว ผูรับจางจะตองใชไมแบบท่ีดี โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดตั้ง 
เพื่อใหไดผิวคอนกรีตที่เรียบรอยสวยงาม ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

2.7 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

3. งานฝมือ
3.1 การกอสรางงานไมท้ังหมดที่จะประกอบเขาเปนสวนของอาคาร จะตองใชชางฝมือที่ดี มีความชํานาญ

และมีประสบการณในงานไมโดยเฉพาะ
3.2 กรอบไม แนวตะปู พุก หรืออื่นๆ ท่ีจะตองมีและจําเปนตองทําสําหรับการยึด การประกอบหรือการติดตั้ง

งานไม ผูรับจางจะตองจัดทําตามมาตรฐานของชางฝมือที่ดี โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน

4. การประกอบและการติดตั้ง
4.1 การบากไม การประกอบเขาไม จะตองขีดเสนและวัดมุมใหถูกตอง แลวจึงเลื่อย เจาะ ไส เมื่อประกอบ

เขาไมจะตองสนิทเต็มหนาที่ประกบกันอยางแข็งแรงและเรียบรอยสวยงาม
4.2 การตอไม โดยทั่วไปจะไมใหตอไมโดยเด็ดขาด ยกเวนมีความจําเปน และตองไดรับการอนุมัติจากผูควบ

คุมงานเทานั้น
4.3 การติดตั้งไมกับโครงสรางของอาคาร จะตองติดตั้งอยางระมัดระวัง และใชเครื่องมือที่เหมาะสม โดยมิ

ใหโครงสรางนั้นๆ ชํารุดเสียหายได หากเกิดการชํารุดเสียหาย ผูรับจางจะตองแกไข โดยคาใชจายของผู
รับจาง

4.4 อุปกรณประกอบงานไมรวมท้ังการตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน LAG 
SCREW EXPANSION BOLTS และ ANCHOR BOLTS และอื่นๆ ท่ีไมไดระบุไวในแบบและรายการ แต
จําเปนตองยึดหรือเสริมเพื่อทําใหงานไมแข็งแรงอยางถาวร ผูรับจางจะตองเปนผูจัดทําทั้งสิ้น

4.5 ตะปูหรือตะปูเกลียวทุกตัวที่ใชยึดไม จะตองใชวิธีซอนหัวในเนื้อไม และสําหรับสวนที่อยูภายนอกอาคาร 
จะตองใชตะปูหรือตะปูเกลียวสแตนเลสเทานั้น รวมถึงน็อตที่มองเห็นทุกตัว หรือตามท่ีผูควบคุมงาน
อนุมัติ

4.6 การติดตั้งวงกบโดยทั่วไปใหใชวิธีติดตั้งพรอมเทเสาเอ็น และคานทับหลัง โดยวงกบดานที่ติดกับเสาเอ็น 
และคานทับหลัง ตองเซาะรองขนาดกวางประมาณ 20 มิลลิเมตร ลึก 10 มิลลิเมตร ตลอดความยาววง
กบ กอนการติดตั้งจะตองทาชแลค็ขาวใหท่ัวทั้งวง เพื่อปองกันน้ําปูนซึมเขาเนื้อไม เมื่อติดตั้งวงกบแลว 
ตองใชไมอัดตีดวยตะปูเข็มหุมรอบ เพื่อกันเหลี่ยมวงกบเสียหาย จนกวาจะติดตั้งบานประตู-หนาตาง
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4.7 การติดตั้งบานประตู-หนาตาง ผูรับจางจะตองติดตั้งบานและอุปกรณตามระบุในแบบและรายการ โดยมี
ชองวางรอบบานประมาณดานละ 2 มิลลิเมตร นอกจากระบุเปนอยางอื่นในแบบ การติดตั้งลูกบิดจะ
ตองติดในระดับความสูงเดียวกัน โดยมือจับลูกบิดจะตองอยูสูงจากพื้นที่ตกแตงแลว 1.00 เมตร ถึงกึ่ง
กลางลูกบิด

4.8 การติดตั้งบัวเชิงผนังและบัวฝาเพดานไม ใหใชวิธียึดดวยตะปูเกลียวฝงพุกและซอนหัว มุมทุกมุมจะตอง
เขามุม 45 องศา ไดอยางสนิทเรียบรอยสวยงาม

5. งานไมตกแตงภายใน
ใหยึดถือตามแบบงานตกแตงภายในเปนหลัก หากไมระบุใหยึดถือตามนี้
5.1 งานไมตกแตงจะตองมีการขัดแตงลงกระดาษทราย จนกระทั่งรอยอันเกิดจากเครื่องจักร เครื่องมือหมด

ไป ไมมีสวนเสียหายใดๆ ปรากฏใหเห็นดวยสายตาในงานแตงผิวไมตกแตงภายในกอนการทําสี
5.2 งานไมตกแตงภายในจะตองทําดวยโครงไมสัก Finger-Joint อยางดีท่ีสามารถปองกันปลวกได มั่นคง

แข็งแรง ไดแนวและระดับ ประณีตสวยงาม ไดรูปรางตามแบบ
5.3 ตัวเคานเตอร หรือเฟอรนิเจอรอื่นๆ จะตองทําใหถูกตองครบถวนตามระบุในแบบและรายการ และ

สามารถปรับใหพอดีกับสถานที่จริง ตามการอนุมัติของผูควบคุมงาน
5.4 อุปกรณประกอบเฟอรนิเจอร ใหใชชนิดสแตนเลสของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา

6. การตกแตง
งานไมท่ีประกอบติดตั้งเสร็จแลว จะตองแข็งแรง สวนที่มองเห็นจะตองไดรับการอุด แตง และขัดดวยกระดาษ
ทรายใหเรียบรอยและสวยงาม แลวจึงทําการทาสีตามระบุในแบบ หากไมระบุใหทําสียอมเนื้อไมตามสีไม
ธรรมชาติ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ การทาสีไมใหปฏิบัติตามระบุในหัวของานทาสี ดวยชางที่มี
ฝมือและความชํานาญในการทาสีไมโดยเฉพาะ

จบหมวด 06 40 00
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หมวด 07 10 00
งานปองกันความชื้นและการกันซึม

Dampproofing and Waterproofing

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดี ในการกอสรางงานปองกันความชื้นและการกันซึมตามแบบและรายการประกอบแบบ 
พรอมการทดสอบและการรับประกันคุณภาพ

1.2 งานคอนกรีตผสมน้ํายากันซึมและงานระบบกันซึม ใหปฏิบัติตามท่ีระบุไวในสวนของงานโครงสรางเปน
หลัก สวนที่ไมระบุหรือสวนเพิ่มเติมในหมวดนี้ ใหปฏิบัติตามท่ีระบุไวน้ี หรือตามวัตถุประสงคของผูออก
แบบ

1.3 รอยตอปูนกับวงกบ วงกบกับกระจก หรือบานกรอบกับกระจก การปองกันความชื้นและการกันซึม ให
ปฏิบัติตามที่ระบุไวในหมวดงานประตู-หนาตาง และกระจก

1.4 ผูรับจางจะตองสงตัวอยาง วิธีการติดตั้ง และ Shop drawing เสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ กอน
การสั่งซื้อ

1.5 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุและวิธีการปองกันความชื้นและการกันซึมไดดี สามารถรับ
ประกันคุณภาพไดไมนอยกวา 5 ป

2. วัสดุ

2.1 การปองกันความชื้นและการกันซึม ของพื้นชั้นลางที่ติดกับพื้นดิน ซึ่งเปนพื้นที่ใชสอยในอาคาร, หองใต
ดิน, ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ใตดิน ไหใชแผนกันซึมชนิดมีเกล็ดหิน หนาไมนอยกวา 2.5 มิลลิเมตร ของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.2 การปองกันความชื้นและการกันซึมของผนังภายนอกหองใตดินและถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ใตดิน, พื้นและ
ผนังภายในของบอบําบัดน้ําเสีย ใหทาดวยซีเมนตพิเศษสําหรับกันซึมของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.3 การปองกันความชื้นและการกันซึมของพื้นและผนังภายในหองใตดิน, ถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ท้ังใตดินและบน
หลังคา, สระวายน้ํา ใหทาภายในดวยซีเมนตพิเศษสําหรับกันซึม ชนิดที่ไมเปนอันตรายตอรางกาย ของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.4 การปองกันความชื้นและการกันซึมของหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล. ใหใชวัสดุทากันซึม ประเภท
สารอครีลิคโพลิเมอรเสริมดวยไฟเบอร หนารวมไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร ของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา สีเขียวหรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ สําหรับ
หลังคา ค.ส.ล. ซึ่งเปนพื้นที่ใชสอย ใหเททับดวยคอนกรีต (Topping) หนาไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร 
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พรอมการเสริมเหล็กกันแตก และมีรอง Expansion Joint ทุกระยะไมเกิน 3.00x3.00 เมตร อุดดวยวัสดุ
ยาแนวชนิดทนแสงยูวีและกันน้ํา และทาสีทับได ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.5 การปองกันความชื้นและกันซึมของพื้นหองน้ําและพื้นระเบียง ใหทาดวยซีเมนตพิเศษสําหรับกันซึม ตาม
ขอ 2.2 กอนการปูกระเบื้องพื้นดวยกาวซิเมนต

2.6 การปองกันความชื้นของประตูไมอัดในหองน้ํา ใหใชชนิดใชภายนอก หรือประตูไฟเบอร, ประตูท่ีเปด
ออกภายนอกอาคาร ใหใชประตูเหล็ก หรือประตูท่ีแข็งแรงและทนความชื้นไดดี หรือตามวัตถุประสงค
ของผูออกแบบ

2.7 การปองกันความชื้นของฝาเพดานยิบซั่มในหองน้ํา ใหใชแผนยิบซั่มชนิดกันชื้น

3. การติดตั้ง
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน เชน การทํามุม
เอียงขนาด 50x50 มิลลิเมตร ตลอดแนวพื้นและผนังกอนทําระบบกันซึม การทาํระบบกันซึมใหสูงตลอดแนว
ผนังอยางนอย 150 มิลลิเมตร เปนตน และจะตองประสานงานกับงานสวนอื่นๆ กอนการติดตั้ง เชน งานขอบ 
ค.ส.ล. และหลังคา ค.ส.ล., งานขัดมันหรือขัดเรียบผิวพื้นหลังคา ค.ส.ล. และรางน้ํา ค.ส.ล., งานติดตั้งเครื่อง
ปรับอากาศบนหลังคา ค.ส.ล., งานติดตั้ง Sleeve และรูระบายน้ําตางๆ ของระบบสุขาภิบาล เปนตน จะตอง
จัดทําขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานใหสอดคลองกันกับงานอื่นๆ หากมีปญหาหรือขอขัดแยงในการติดตั้ง จะ
ตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาแกไขในทันที

4. การทดสอบ
เมื่อติดตั้งวัสดุปองกันความชื้นและการกันซึมเสร็จแลว จะตองมีการทดสอบวาสามารถปองกันการรั่วซึมของ
นํ้าไดดี โดยการขังน้ําเปนเวลาไมนอยกวา 3 วัน เชน ทดสอบการรั่วซึมของถังเก็บน้ํา ค.ส.ล. ท้ังใตดินและบน
หลังคา, ทดสอบการรั่วซึมของหลังคา ค.ส.ล. และ รางน้ํา ค.ส.ล. กอนเท Topping, ทดสอบการรั่วซึมของพื้น
หองน้ํากอนปูกระเบื้อง เปนตน หากมีการรั่วซึม ผูรับจางจะตองทําการแกไขใหเรียบรอย โดยคาใชจายของผู
รับจาง

5. การทําความสะอาด
ผูรับจางจะตองทําความสะอาดทุกสวนที่เกี่ยวของ หลังจากการตดิตั้งงานปองกันความชื้นและการกันซึมแลว
เสร็จ และตองปองกันไมใหไดรับความเสียหายหรือสกปรกตลอดระยะเวลากอสราง

จบหมวด 07 10 00
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งานปองกันความรอน

Thermal Protection

1. ขอบเขตของงาน

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ โดยมีระบบควบคุม
คุณภาพที่ดีในการกอสรางงานปองกันความรอน ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการ
รับประกันคุณภาพ

1.2 หากไมระบุในแบบ ใหถือวาจะตองมีการติดตั้งงานปองกันความรอนในชั้นบนสุดของอาคารเหนือฝา
เพดาน ตามที่ระบุไวน้ี

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยาง วิธีการติดตั้ง และ Shop drawing เสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอน
การสั่งซื้อ

1.4 ผูรับจางจะตองเสนอขั้นตอนการตรวจสอบ การติดตั้งงานปองกันความรอน การปองกันความเสียหาย
ตองานกอสรางอื่น พรอมการทําความสะอาดหลังการติดตั้ง

1.5 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุและวิธีการปองกันความรอนไดดี สามารถรับประกันคุณภาพ
ไดไมนอยกวา 5 ป

2. วัสดุ

2.1 สําหรับใตหลังคากระเบื้องคอนกรีตใตแป ใหใชแผนฟอยลสะทอนความรอนชนิดทนตอการฉีกขาดไดดี 
หนาไมต่ํากวา 145 ไมครอน ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบ
เทา ชนิดสะทอนความรอนได 95% พรอมเทปอลูมิเนียม วิธีการติดตั้งใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
อยางเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2.2 ใตหลังคา ค.ส.ล. ใหตดิตั้งใยแกวหนา 750 มิลลิเมตร (3 น้ิว) หุมดวยอลูมิเนียมฟอยลโดยรอบ 6 ดาน 
ยึดดวยตะปูเกลียวและพุกพลาสติกระยะ 600x600 มิลลิเมตร แลวใชลวดพันหัวตะปูขึงไขวเปนรูปกาก
บาท เพื่อยึดฉนวนใยแกวใหแนบกับใตหลังคา ค.ส.ล. ใหใชของ ………………… หรือ ……………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.3 ฝาเพดานชั้นบนสุดใตหลังคากระเบื้องคอนกรีต ใหติดตั้งใยแกวหนา 750 มิลลิเมตร (3 น้ิว) หุมดวย
อลูมิเนียมฟอยลโดยรอบ 6 ดาน บนแผนฝาเพดานใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.4 ฝาเพดานชั้นบนสุด ใตหลังคา ค.ส.ล. ใหใชแผนยิบซั่มชนิดมีอลูมิเนียมฟอยล
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3. การติดตั้ง
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตวัสดุปองกันความรอน โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน
กอน ขั้นตอนในการติดตั้งจะตองประสานงานกับงานสวนอื่นๆ เชน งานติดตั้งแป, งานติดตั้งทอรอยสายไฟ, 
โคมไฟฝาเพดาน, งานติดตั้งทอน้ํายาและเครื่องปรับอากาศใตหลังคา ค.ส.ล., งานติดตั้ง Sleeve และรู
ระบายน้ําตางๆ ของงานระบบสุขาภิบาล เปนตน การติดตั้งวัสดุกันความรอน ผูรับจางจะตองทําการปองกัน
งานสวนอื่นของอาคาร ไมใหเกิดความสกปรกหรือเสียหาย จะตองจัดทําขั้นตอนและแผนปฏิบัติงานใหสอด
คลองกันกับงานสวนอื่นๆ หากมีปญหาในการติดตั้ง จะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ เพื่อพิจารณาแกไข
ปญหาในทันที

4. การทําความสะอาด
เมื่อทําการติดตั้งงานปองกันความรอนแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองทําความสะอาดสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจากการ
ติดตั้งงานปองกันความรอนใหเรียบรอย และตองปองกันไมใหสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง

จบหมวด 07 20 00
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หมวด 07 32 00
งานหลังคากระเบื้อง

Roof Tiles

1. ขอบเขตของงาน
ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ โดยมีระบบควบคุมคุณภาพ
ท่ีดีในการกอสรางงานมุงหลังคา ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ

2. วัสดุ
2.1 โครงหลังคาไม จะตองเปนไมเนื้อแข็ง ตามระบุในหมวดงานไม หรือตามระบุในแบบ
2.2 โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ตามระบุในหมวดงานโลหะหรือหมวดงานโครงสราง สําหรับแป หากไมระบุ

ในแบบโครงสราง ใหใชแปสําเร็จรูปชุบสังกะสีของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา หนา 0.70 มิลลิเมตร

2.3 วัสดุมุงหลังคา ใหใชหลังคากระเบื้องคอนกรีต รุน ………………… หรือตามระบุในแบบ สี ……………
ติดตั้งโดยระบบ Dry Tech ระยะซอนทับ ……… มิลลิเมตร ระยะแป ……… มิลลิเมตร

2.4 ครอบหลังคาตางๆ แผนปดเชิงชาย แผนปดรอยตอหลังคาและอุปกรณอื่นๆที่ใชในการปองกันหลังคารั่ว
ระบบ Dry Tech ใหใชของบริษัทที่ผลิตวัสดุมุงหลังคา หรือระบุเปนอยางอื่นในแบบ

2.5 ตะปูเกลียวหรือสลักเกลียว สําหรับยึดวัสดุมุงหลังคากับแป พรอมท้ังอุปกรณแหวนและแผนยางรอง ให
ใชขนาดที่เหมาะสมตามมาตรฐานหรือคําแนะนําจากบริษัทผูผลิตวัสดุมุงหลังคา และตองปองกันการรั่ว
ซึมไดดี โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน

2.6 เชิงชาย ใหใชไมสังเคราะห ขนาด (17x150)+(17x150) มิลลิเมตร ขอบบัวผิวเรียบ ใหใชของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา หรือตามระบุในแบบ

2.7 เกล็ดระบายอากาศ ใหใชเกล็ดไมตามระบุในแบบ
2.8 รางน้ําฝนสําเร็จรูปชนิดอลูมิเนียมเคลือบสีอบแหงดวยความรอน ใหใชของ …………… หรือ ………… 

หรือ ………… หรือเทียบเทา สี…………… พรอมทอระบายน้ําฝนแบบเหลี่ยม และอุปกรณประกอบ
ครบชุด

2.9 อื่นๆ ตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

3. การติดตั้ง
3.1 กอนมุงหลังคาจะตองตรวจสอบระดับความลาดเอียงใหเรียบรอยกอน หากมีการผิดพลาดเนื่องจากการ

ติดตั้งโครงหลังคา จะตองไดรับการแกไขใหเรียบรอย กอนที่จะติดตั้งแปและมุงหลังคา
3.2 กอนมุงหลังคา ผูรับจางจะตองตรวจสอบทิศทางลมฝนเสียกอนและไมควรใหรอยซอนทับของหลังคาหัน

เขาหาทิศทางลม โดยขอความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน
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3.3 การตัดเจาะวัสดุมุงหลังคาและติดตั้งหลังคา จะตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมและใชความประณีต โดยจะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน

3.4 การมุงหลังคา การติดตั้งอุปกรณยึดและอุปกรณอื่นๆ การซอนทับ การยาแนว และการกันรั่วซึม จะตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตวัสดุหลังคาอยางเครงครัด โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุม
งานกอน และตองมีวิธีปองกันและระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายใดๆ ตอวัสดุมุงหลังคาขณะทําการ
ติดตั้ง และขณะตรวจสอบหรือแกไขหลังการติดตั้ง

3.5 การติดตั้งหลังคาอื่นๆ และเกล็ดระบายอากาศ จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตหลังคาหรือ
เกล็ดระบายอากาศ โดยการเสนอขั้นตอนการติดตั้งและ Shop drawing ขออนุมัติจากผูควบคุมงาน
กอนการติดตั้ง

4. การทดสอบ
เมื่อมุงหลังคาเสร็จแลว จะตองมีการตรวจสอบอยางละเอียดวาหลังคามีความเสียหายหรือไม แลวจึงทําการ
ทดสอบวาหลังคาที่ติดตั้งแลว ไมมีการรั่วซึมและสามารถระบายน้ําไดดี โดยการฉีดน้ํารดใหท่ัวทั้งหลังคาดวย
ความแรงของน้ํา และระยะเวลาที่เหมาะสม หรือวิธีอื่นตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน

5. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด
เมื่อมุงหลังคาเสร็จเรียบรอย ผูรับจางจะตองทําความสะอาดหลังคาใหปราศจากเศษวัสดุตางๆ ท้ังบนหลังคา
และรางน้ํา แลวตรวจตราความเรียบรอยของหลังคาอีกครั้ง หากมีการเสียหายจะตองแกไขหรือเปล่ียนใหม
ตามคําส่ังของผูควบคุมงาน และตองปองกันไมใหสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง

จบหมวด 07 32 00
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หมวด 08 11 00 หนาที่ 1 รวม 2 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 08 11 00
งานประตูและวงกบเหล็ก

Metal Doors and Frames

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งประตูเหล็ก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ
1.2 ผูรับจางจะตองสงชิ้นสวนตัวอยางบานประตูเหล็ก วงกบเหล็ก และอุปกรณประกอบ ใหผูควบคุมงาน

พิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ
1.3 ผูรับจางจะตองจดัทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตูเหล็ก พรอมรายละเอียด

ตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง

2. วัสดุ
2.1 ใหใชประตูเหล็ก ซึ่งบานผลิตจากแผนเหล็ก หนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร เคลือบ Zinc Phosphate และ

พนดวยสีผงอบ Polyester Powder จากโรงงาน ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา พรอมวงกบเหล็ก หนาไมนอยกวา 1.6 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปผลิตจากแผน
เหล็กและเคลือบสีเชนเดียวกับตัวบาน พรอมอุปกรณสําหรับประตูเหล็ก ดังนี้

- บานพับชนิดสวม ขนาด 100x125x3 มิลลิเมตร (4x5 น้ิว) ของ ……………… หรือ …………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

- กุญแจลูกบิดชนิด 6 PINS ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือ
เทียบเทา สีสแตนเลสพรอมดวยระบบ Master key ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบและผูวาจาง

- Door Closer ชนิดเปดคางไดของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… 
หรือเทียบเทา

2.1.1 ประตูเหล็กทั่วไป ใชวงกบแบบ 3 ขา
2.1.2 ประตูกันไฟชนิดกันไฟและกันควันได 3 ชั่วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไมนอยกวา 1.6 มิลลิเมตร 

ภายในบุดวย Rockwool โดยใชวงกบชนิด 4 ขา และมียางกันควันโดยรอบบานประตู พรอม
อุปกรณ Panic Exit Device สําหรับประตูกันไฟ ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.2 ประตูเหล็กมวน ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา 
พรอมอุปกรณสําหรับบานประตูเหล็กมวนตามมาตรฐาน โดยระบบเปด-ปด ใหยึดถือ ดังนี้
2.2.1 ระบบมือดึง นํ้าหนักไมเกิน 120 กิโลกรัม ตอบาน หรือกวางไมเกิน 4 เมตร หรือสูงไมเกิน 3 เมตร 

ชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.7 มิลลิเมตร เคลือบสี ถามีขนาดหรือน้ําหนักเกินกวานี้ใหใชระบบอื่น หรือ
เสริมเสากลางแบงชวงประตูออกเปนหลายชวงเพื่อใหความกวาง แตละชวงไมเกิน 4 เมตร หรือ
ตามคาํแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน
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หมวด 08 11 00 หนาที่ 2 รวม 2 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

2.2.2 ระบบโซหรือมือหมุน นํ้าหนักมากกวา 120 กิโลกรัม ตอบาน หรือกวางเกินกวา 4 เมตร หรือสูง
เกินกวา 3 เมตร ใหใชชนิดลอนเดี่ยวหนา 0.9 มิลลิเมตร เคลือบสี โดยมีระบบโซหรือมือหมุนชวย
ในการเปด-ปด อุปกรณประกอบระบบโซหรือมือหมุนใหใชตามมาตรฐานของผูผลิต โดยไดรับ
การอนุมัติจากผูควบคุมงาน

3. การติดตั้งประตูเหล็ก
3.1 การติดตั้งวงกบเหล็กจะตองมั่นคง แข็งแรง ไดดิ่งและฉาก การติดตั้งบานประตูเหล็กจะตองแข็งแรง 

เปด-ปดไดสะดวก พรอมอุปกรณตางๆ ครบชุด ตามระบุในแบบ วิธีการติดตั้งใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

3.2 รอยตอรอบวงกบทั้งภายนอกและภายใน สวนที่แนบติดกับผนังปูนฉาบหรือวัสดุอื่นใด จะตองเซาะรอง
กวาง 60 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร อุดดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับไดของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… ใหเรียบรอยสวยงาม

4. การทาสีและบํารุงรักษา
ประตูเหล็กที่ติดตั้งเสร็จแลวจะตองมั่นคง แข็งแรง สวยงาม พรอมสีท่ีมาจากโรงงาน และอาจจะตองพนสีทับ
หนาอีก 2 ชั้น ดวยสีนํ้ามันตามระบุในหมวดงานทาสี หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ เมื่อทําสีเสร็จแลว
จะตองทําการทดลองใหใชงานไดดีกอนสงมอบงาน

จบหมวด 08 11 00
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หมวด 08 11 16 และ 08 51 13 หนาที่ 1 รวม 3 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 08 11 16
งานประตูและวงกบอลูมิเนียม

Aluminium Doors and Frames

หมวด 08 51 13
งานหนาตางอลูมิเนียม

Aluminium Windows

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหา วัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม 

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานประตู-หนาตาง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการ
ทดสอบ

1.2 ผูรับจางติดตั้งงานอลูมิเนียม จะตองเปนบริษัทที่มีเครื่องมือท่ีทันสมัย และมีชางที่มีฝมือและความ
ชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติและผลงานการติดตั้งที่ดี โดยเสนอผูควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติกอนที่ผูรับจางจะวาจางใหเปนผูติดตั้ง

1.3 ผูรับจางจะตองคํานวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหนาตัดและความหนาที่เหมาะสมและแข็ง
แรง และสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนไดเปนอยางดี โดยเสนอผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอน
การสั่งซื้อ

1.4 ผูรับจางจะตองวัดขนาดที่แนนอนของประตู-หนาตางจากสถานที่กอสรางจริงทันทีท่ีสามารถจัดทําได 
และจัดทํา Shop drawing พรอมรายละเอียดตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการประกอบ
และติดตั้ง

2. วัสดุ

2.1 อลูมิเนียม จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 เนื้ออลูมิเนียมเปน Alloy 6063 T5 หรือเทียบเทา โดยมี Ultimate tensile strength ไมนอยกวา 

151.7 เมกะปาสกาล (22,000 ปอนดตอตารางนิ้ว) ใหใชของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ซึ่งจะตองมีขนาดหนาตัดที่เหมาะสม หรือตาม
ท่ีระบุไวในแบบและรายการประกอบแบบ

2.1.2 ผิวของอลูมิเนียมจะตองเปนสี …………………………… หรือตามระบุในแบบ ความหนาของ
ฟลมที่เคลือบ จะตองไมต่ํากวา 15 ไมครอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให +2 ไมครอน

2.2 สกรูยึด วงกบ และยึดตัวบานทุกตัวตองใชชนิดที่เปนสแตนเลสเทานั้น
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รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

2.3 สกรูท่ีขันติดกับสวนที่เปนโครงสราง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ใหใชสกรูท่ีใชรวมกับพุกโลหะที่เหมาะสม 
โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2.4 ยางอัดกระจก (Gasket) ใหใชชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเทา
2.5 สักหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบที่กรอบบานประตูโดยรอบ ใหใชของ ………………… หรือ …………… 

หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.6 รอยตอรอบๆ วงกบอลูมิเนียมทั้งภายนอกและภายใน สวนที่ติดกับปูนฉาบ หรือคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใด 

จะตองเซาะรองกวางประมาณ 5 มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร ยาแนวดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได ของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา และจะตองรองรับดวย 
Backing หรืออื่นๆ ตามคําแนะนําของผูผลิตวัสดุยาแนว โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน
สวนรอยตอกระจกกับกระจก และกระจกกับอลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอื่นใหยาแนวดวยซิลิโคนของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ชนิดปองกันคราบสกปรก 
(Non-Staining) ตามคําแนะนําของผูผลิตซิลิโคน โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน ใหใชสีท่ีใกล
เคียงหรือสีเดียวกันกับสีของอลูมิเนียม
การยาแนวรอยตอตางๆ จะตองทําดวยฝมือประณีตและสวยงามทั้งภายนอกและภายใน

3. การติดตั้ง

3.1 การประกอบประตู-หนาตางอลูมิเนียม จะตองติดตั้งตามแบบและรายละเอียดที่ไดรับอนุมัติดวยฝมือ
ประณีต

3.2 การเคลื่อนยายประตู-หนาตางอลูมิเนียมระหวางการขนสงและในสถานที่กอสราง ตองกระทําดวยความ
ระมัดระวัง ตองหอหุมใหเรียบรอย การวางพิงหรือเก็บกอง ตองมีค้ํายันหรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม ตอง
มีหลังคาคลุม และไมโดนน้ําหรือฝนสาด
กุญแจ มือจับและอุปกรณอื่นๆ ตองหอหุมไวเพื่อปองกันความเสียหายจนกวาจะสงมอบงาน หากเกิด
ความเสียหายใดๆ ผูรับจางตองแกไข หรือเปล่ียนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง

3.3 การติดตั้งประตู-หนาตางอลูมิเนียม จะตองติดตั้งใหถูกตองครบถวนตามชองเปดที่เตรียมไว และตองรับ
ผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงานการปรับระดับเสาเอ็นและคานทับหลังโดยรอบชองวงกบ เพื่อ
ใหวงกบขนานกับผิวของเสาเอ็นและคานทับหลัง และมีระยะเวนโดยรอบดานละประมาณ 5 มิลลิเมตร 
ไดดิ่งและไดฉากทุกมุม

3.4 การยึดวงกบอลูมิเนียมกับโครงสราง หรือเสาเอ็นและคานทับหลัง ใหติดตั้งชิ้นสวนสําหรับยึดไวอยางมั่น
คงกอน การยึดจะตองเวนชวงหางไมเกิน 500 มิลลิเมตร การยึดวงกบทุกจุดทุกดาน จะตองมั่นคงแข็ง
แรง

3.5 ผูรับจางจะตองไมพยายามใสบานประตู-หนาตางอลูมิเนียมเขากับชองวงกบที่ไมไดฉาก หรือขนาดเล็ก
เกินไป ชองวงกบจะตองมีระยะเวนโดยรอบบานประมาณ ดานละ 2 มิลลิเมตร

3.6 การติดตั้งโดยการขันสกรู ตองระมัดระวังมิใหวงกบและบานประตู-หนาตางอลูมิเนียมเสียรูปได
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3.7 ผูรับจางจะตองยาแนวระหวางวงกบอลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงามทั้งภายในและภาย
นอก

3.8 ภายหลังการติดตั้งประตู-หนาตางอลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณท้ังหมดแลว จะตองทําการ
ทดสอบบานเปดทุกบานใหเปด-ปดไดสะดวก และจะตองมีการหลอล่ืนตามความจําเปน

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด

4.1 เมื่อติดตั้งวงกบและ/หรือประตูอลูมิเนียมเสร็จแลว แตงานกอสรางสวนอื่นหรือชั้นบนยังดําเนินการอยู 
เชน งานกออิฐฉาบปูน, งานเทพื้นปูนทราย เปนตน ผูรับจางจะตองพน Strippable PVC Coatings เพื่อ
ปองกันผิวของอลูมิเนียมไมใหเกิดความเสียหายจากน้ําปูนหรือจากสิ่งอื่นใด

4.2 เมื่อติดตั้งงานอลูมิเนียมแลวเสร็จ ขอบกพรองใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการรั่วซึมของน้ําฝน จะตอง
ไดรับการแกไขจนใชการไดดี และไมมีการรั่วซึม ดวยคาใชจายของผูรับจาง

4.3 กอนสงมอบงาน ผูรับจางจะตองซอมแซมสวนตางๆ ของอาคารที่ชํารุดอันเนื่องจากการติดตั้งอลูมิเนียม 
พรอมทําการทดลองเปด-ปดประตูและทดลองอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชการไดดี

4.4 กอนสงมอบงานงวดสุดทาย ผูติดตั้งจะตองทําความสะอาดผิวอลูมิเนียมและกระจกทั้งดานนอกและ
ดานในใหสะอาด ปราศจากคราบฝุน คราบสี หรือส่ิงอื่นใด เพื่อใหดูสวยงาม ผูรับจางตองไมใชเครื่องมือ
และน้ํายาทําความสะอาดที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอผิวอลูมิเนียม และกระจกได

จบหมวด 08 11 16 และ 08 51 13
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หมวด 08 14 00
งานประตูไม

Wood Doors

หมวด 08 52 00
งานหนาตางไม

Wood Windows

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ ในการติดตั้งงาน

ประตู-หนาตางไม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมทําการทดสอบใหใชงานไดดี
1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงชิ้นสวนตัวอยางวัสดุบานประตู-หนาตางไม วงกบไม และอุปกรณตางๆ ใหผูควบ

คุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ
1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตู-หนาตางไม พรอมราย

ละเอียดตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง

2. วัสดุ
2.1 วงกบไมท้ังหมด หากไมระบุในแบบ ใหใชไม …………... ขนาด 50x100 มิลลิเมตร (2x4 น้ิว) เฉพาะ

หองน้ําใหใชขนาด 50x125 มิลลิเมตร (2x5 น้ิว) และบานที่มีมุงลวดหรือบานเลื่อน ใหใชขนาด 50x150 
มิลลิเมตร (2x6 น้ิว) หรือตามระบุในแบบ การเขาไมจะตองใหถูกตามหลักวิชาชาง วงกบไมจะตองมี
ขนาดและรูปรางตามระบุในแบบ โดยวงกบสําหรับประตูจะตองมีบังใบสูง 10 มิลลิเมตร กวางเทากับ
ความหนาของบานประตู (35 มิลลิเมตร) หรือตามระบุในแบบ สําหรับวงกบประตูภายนอกที่จะตองกัน
ฝนสาด ตองมีขอบวงกบลาง (ธรณีประตู) ฝงเรียบเสมอผิวพื้นที่ตกแตงแลว และมีบังใบสําหรับกันฝน
สาดสูง 20 มิลลิเมตรหรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

2.2 บานกรอบประตูไม และบานกรอบหนาตางไม จะตองประกอบขึ้นจากไมสักเกรด A และจะตองประกอบ
มาจากโรงงานใหเรียบรอย การบากและการเขาไมจะตองแนนและสนิท และมีขนาดตามระบุในแบบ 
หากระบุใหใชบานประตูลูกฟกสําเร็จรูป ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา หนา 35 มิลลิเมตร ชนิดทนความชื้นไดดี หรือตามวัตถุประสงคของผูออก
แบบ ขนาดบานตามระบุในแบบ

2.3 ประตูไมอัด ใหใชประตูไมอัดที่ผลิตจาก ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือ
เทียบเทา หามใชประตูท่ีประกอบขึ้นเอง เวนแตเปนขนาดที่ไมมีในทองตลาด โดยไดรับการอนุมัติจากผู
ควบคุมงานกอน ประตูทุกบานจะตองมีความหนา 35 มิลลิเมตร ประตูไมอัดทั้งหมดทั้งภายใน, ภาย
นอก และประตูหองน้ําใหใชประตูไมอัดชนิดภายนอก (Exterior doors)
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2.4 หากระบุใหติดมุงลวด ใหติดตั้งมุงลวดอยางดีสีดํา หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ กรอบประตูไม
สักขนาด 37.5x125 มิลลิเมตร (1-½x5 น้ิว) หรือกรอบหนาตางไมสักขนาด 37.5x100 มิลลิเมตร (1-½
x4 น้ิว) หรือตามระบุในแบบ
การติดตั้งมุงลวดตองขึงใหตึงไดระดับและไดแนว ยึดใหติดกับกรอบบานไมอยางเรียบรอยแข็งแรง ท้ังสี่
ดาน

3. การขนสง การเก็บและการรักษา
ประตู-หนาตางไมและวงกบไม จะตองสงมายงัสถานที่กอสรางในสภาพแหง และตองเก็บใหคงสภาพแหงอยู
เสมอ การขนยายตองทําดวยความระมัดระวังทั้งระหวางการขนสงและทั้งในสถานที่กอสราง จะตองเก็บกอง
ไวในลักษณะที่ประตูไมและวงกบไม ไมบิดเบี้ยว แตกหัก หรือเสียหายใดๆ
การเก็บวางบานประตู-หนาตางและวงกบไมไวในสถานที่กอสราง ตองวางในทางตั้งและเก็บไมไวในที่แหง มี
ส่ิงปกคลุม ไมมีความชื้น ไมมีนํ้าร่ัวซึม และไมมีฝนสาดเขามา หากปรากฏภายหลังวางานประตู-หนาตางไม
บิดเบี้ยว ยืด และหดตัว หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผูรับจางจะตองทําการแกไขหรือเปล่ียนใหมทันที โดยคา
ใชจายของผูรับจาง

4. การติดตั้ง

4.1 การติดตั้งวงกบไม
ไมวงกบที่นําเขามาในหนวยงาน จะตองทาหนึ่งครั้งดวยแชล็คขาว โดยรอบวงกบ เพื่อปองกันน้ําปูนซึม
เขาไปในเนื้อไม ขณะเทเสาเอ็น และคานทับหลัง วงกบไมดานนอกโดยรอบที่จะติดกับเสาเอ็นหรือคาน
ทับหลัง ตองเซาะรองขนาดกวางไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร ลึก 10 มิลลิเมตร และตองทําการติดตั้งวงกบ
ไมกอนเทเสาเอ็นและคานทับหลัง เพื่อใหวงกบไมยึดแนนกับเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. โดยจะตองมี
การค้ําหรือยึดตรึงวงกบไมใหดีดวยวิธีท่ีเหมาะสมตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน เพื่อปองกันวง
กบไมคดโกง ยกเวนคานทับหลังใตวงกบหนาตาง หรือชองแสง หรือกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผู
ควบคุมงาน ใหเทกอนติดตั้งวงกบได โดยฝงพุกไมไวขณะเททุกระยะไมเกิน 500 มิลลิเมตร แลวติดตั้ง
ดวยวิธีท่ีเหมาะสม โดยวงกบไมเสียหาย
สวนของวงกบไมท่ีติดกับผนังฉาบปูน จะตองเซาะรองผนังปูนฉาบโดยรอบวงกบกวาง 5 มิลลิเมตร ลึก 3 
มิลลิเมตร ท้ังภายนอกและภายใน แลวอุดดวยวัสดุยาแนว ชนิดทาสีทับไดของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

4.2 บานประตู-หนาตางไมและอุปกรณ
4.2.1 กอนการติดตั้ง ผูรับจางจะตองตรวจดูความถูกตองของวงกบเสียกอน ถาเกิดการคดโกงของวง

กบ หรือการชํารุดอื่นๆ ซึ่งอาจเปนผลเสียหายตอบานประตู-หนาตางภายหลัง ผูรับจางตองทํา
การแกไขใหเรียบรอย โดยไดรับการพิจารณาอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน จึงทําการติดตั้งบาน
ประตู-หนาตางได
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4.2.2 การติดตั้งบาน อาจตองมีการตัดแตงบางเล็กนอยเพื่อใหพอดีกับวงกบ เพื่อความสะดวกในการ
ปดเปด และสอดคลองกับการทํางานของชางสี ผูรับจางจะตองติดตั้งและปรับบานดวยความ
ระมัดระวัง โดยมีชองวางโดยรอบบาน หางจากวงกบประมาณดานละ 2 มิลลิเมตร

4.2.3 การติดตั้งอุปกรณ เชน บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผูรับจางจะตองใชเครื่องมือที่เหมาะสม โดย
กําหนดจุดที่จะเจาะกอน แลวจึงทําการเจาะ เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดหลังจากการติดตั้ง
อุปกรณตางๆ และไดทดสอบการใชงานไดดีแลว ใหถอดอุปกรณตางๆ ออกใหหมด (ยกเวนบาน
พับ) แลวนําเก็บลงในกลองบรรจุเดิมใหเรียบรอย เพื่อใหชางทาสีทํางานไดโดยสะดวก และเมื่อ
งานทาสีบาน และวงกบเสร็จเรียบรอยและแหงสนิทแลว จึงทําการติดตั้งอุปกรณเหลานั้นใหม
และทดสอบจนใชงานไดดี
อุปกรณตางๆ ถาปรากฏเปนรอยอันเนื่องมาจากการติดตั้ง หรือจากการขนสง งานทาสี เปนสนิม 
มีรอยดาง หรืออื่นๆ ผูรับจางจะตองแกไข หรือเปล่ียนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง

5. การทาสีและการบํารุงรักษา
วงกบไม บานประตูไม บานหนาตางไมท้ังหมดทั้งภายนอกและภายใน ใหทายอมเนื้อไมตามระบุในหัวของาน
ทาสี นอกจากระบุเปนอยางอื่นในแบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ และเมื่อทาสีเสร็จแลว ผูรับจาง
จะตองทดลองเปด-ปดบานประตูและใชงานอุปกรณตางๆ จนสามารถใชงานไดดี กอนสงมอบงาน

จบหมวด 08 14 00 และ 08 52 00
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หมวด 08 71 00
อุปกรณประตู

Door Hardware

หมวด 08 75 00
อุปกรณหนาตาง

Window Hardware

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดีในการติดตั้งอุปกรณประตู-หนาตาง (Hardware) ตามท่ีไดระบุไวในแบบและรายการ
ประกอบแบบ รวมท้ังการทดสอบใหใชงานไดดี

1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางอุปกรณประตู-หนาตางทั้งหมดไมนอยกวา 2 ตัวอยาง พรอมรายละเอียด
ใหผูควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนการสั่งซื้อ

1.3 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop drawing แสดงระยะ ตําแหนง การติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศ
ทางการเปดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยระบุการใชงาน (Function) เพื่อใหเหมาะสมกับประตู
หองตางๆ ตามขอแนะนําของผูผลิต และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ และตองจัดทํารายละเอียด
ระบบ Master keys ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบและผูวาจาง

1.4 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณประตู-หนาตาง ตามระบุในแบบเปนหลัก หรือตองประสานงานกับผูออก
แบบงานตกแตงภายใน หากไมระบุในแบบใดๆ ใหยึดถือตามที่ระบุไวน้ี

2. วัสดุ
2.1 อุปกรณประตูเหล็ก, ประตู-หนาตางไม

2.1.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock)
1. ไสกุญแจตองมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass
2. ลูกบิดทําจากสแตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พรอมจานสแตนเลส
3. ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
4. หากเปนประตูท่ีเปดออกภายนอก จะตองมีแผนสแตนเลสเสริม ปองกันการเขี่ยล้ินกลอนลูก

บิด หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ใหใชของ ………………… หรือ ……………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.2 กุญแจติดตาย (Deadbolt Lock)
1. ตองเปนชนิด 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) Throw, Deadbolt ทําจาก Hardened Steel Roller 

สามารถปองกันการตัดดวยเลื่อย
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2. ไสกุญแจตองมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass
3. ครอบหุมกุญแจ ทําจากสแตนเลส
4. ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.3 ลูกกุญแจ (Keys)
1. ใหผูรับจางจะตองจัดทําลูกกุญแจและไสกุญแจเปนระบบ Master Key โดยแยกเปนชั้น เปน

หลัง หรือเปนกลุม (Zone) ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบและผูวาจาง พรอมแผนผังแสดง
การจัดทําระบบ Master Key ใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนการติดตั้ง

2. ลูกกุญแจทั้งหมดรวมถึง Master Key ใหจัดทําชุดละ 3 ดอก
2.1.5 บานพับ (Hinge)

1. ประตูเหล็กบานเปดทางเดียว ใหใชบานพับชนิดสวมทําดวยสแตนเลส ขนาด 100x125x3 
มิลลิเมตร (4x5 น้ิว) บานละ 3 ตัว หรือตามมาตรฐานของผูผลิตประตูเหล็ก โดยไดรับการ
อนุมัติจากผูควบคุมงาน

2. ประตู-หนาตางไมบานเปดทางเดียว ใหใชบานพับทําดวยสแตนเลสชนิดมีแหวนสแตนเลส 4 
แหวน ขนาด 100x75x2.5 มิลลิเมตร (4x3 น้ิว) บานละ 3 ตัว สําหรับประตู และบานละ 2 ตัว 
สําหรับหนาตาง (สูงไมเกิน 1.20 เมตร)

3. บานพับปรับมุม สําหรับหนาตางบานกระทุง ใหใชบานปรับมุมชนิดฝด 4 แขน ขนาดตามคํา
แนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

4. บานพับประตูเหล็ก, ประตู-หนาตางไม และบานพับปรับมุม ใหใชของ ………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

5. ประตูบานสวิง ใหใชบานพับสปริงชนิดฝงพื้นของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.1.6 อุปกรณกันกระแทกและเปดคางประตู (Door Bumper and Door Stopper)
1. ประตูบานเปดทุกบานใหติดตั้งที่กันกระแทกทําดวยยางกันกระแทกและกรอบสแตนเลส ติด

ตั้งตามตําแหนงที่เหมาะสมกับบานประตู โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน
2. ประตูบานเปดที่ตองการเปดคางได ใหติดตั้งที่กันกระแทกชนิดล็อคไดแบบกามปู ทําดวย 

สแตนเลสยาว 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว)
3. ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.7 กลอน (Bolt)
1. ประตูบานเปดคู ใหใชกลอนสแตนเลสขนาด 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) (บน-ลาง) เฉพาะบานที่

ไมติดกกุญแจ
2. หนาตางบานเปด ใหใชกลอนสแตนเลส บน 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) และลาง 100 มิลลิเมตร 

(4 น้ิว) บานละ 1 ชุด
3. ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
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2.1.8 มือจับ (Handle)
1. บานที่ไมไดติดกุญแจลูกบิด ใหติดลูกบิดหลอกทั้งนอกและใน บานละ 1 ชุด ชนิดและผูผลิต

เดียวกันกับลูกบิด พรอมกลอนบน-ลาง
2. หนาตางบานเปด ใหติดมือจับสแตนเลส ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) กลางบาน ผูผลิตเดียว

กันกับกลอน พรอมกลอนบน-ลาง
3. ประตูบานเปดสวิง ใหติดตั้งมือจับสแตนเลส Dia. 19 มิลลิเมตร ชนิดมีแผนสแตนเลส ขนาด 

100x300 มลิลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร ท้ังสองดาน พรอมดวยกุญแจติดตาย
4. บานเลื่อนและบานเฟยม ใหติดตั้งมือจับสแตนเลส 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ชนิดฝงในบาน 

ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
5. หนาตางบานกระทุง ใหติดตั้งมือจับสแตนเลส ขนาด 4 น้ิว ชนิดหมุนล็อคของ ……………… 

หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.1.9 อุปกรณบานเลื่อน (Sliding Door Equipments)

1. สําหรับบานเลื่อนและบานเฟยม ใหใชชนิดรางแขวน ของ ……………… หรือ ……………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2. สําหรับบานเลื่อนขนาดใหญและบานเฟยม จะตองมี Guide Rail ขนาดของลอเล่ือนตอง
เหมาะสมกับน้ําหนักของบานเลื่อน หรือบานเฟยม จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
อุปกรณ โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2.1.10อุปกรณบานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver)
ใหใชกับเกล็ดกระจกใสหรือกระจกฝาหนา 6 มิลลิเมตร ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ชนิดมือ
หมุนของ ……………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.11ขอรับ-ขอสับ (Hook Set)
สําหรับบานหนาตางบานเปด ใหติดขอรับ-ขอสับสแตนเลส ยาว 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.12Door Closer
สําหรับบานเปดที่ระบุในแบบใหติดตั้ง Door Closer ใหใชของ ……………… หรือ …………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.13แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip and Threshold)
สําหรับประตูบานเปดออกภายนอก (ไมควรเปนบานเลื่อนและบานสวิงไม) ใหติดตั้งแถบยางกัน
ฝนของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา และตองมีธรณี
ประตู เพื่อสามารถกันน้ําฝนเขามาในอาคารไดอยางดี

2.1.14Engineer Key
บานประตูชองทอ ใหใช Engineer Key ชนิดสแตนเลส ของ ………………… หรือ …………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา
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2.2 อุปกรณประตู-หนาตางอลูมิเนียม
2.2.1 ประตูบานสวิง

1. บานพับประตูบานสวิง ใหใชบานพับสปริง (Door Closer) ของ ………………………… หรือ 
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ชนิดฝงอยูในวงกบอลูมิเนียมเหนือบาน
ประตูชนิดเปดคางได 90 องศา ท้ังสองทาง ขนาดของบานพับตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต 
โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2. กุญแจประตูสวิง ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา ชนิดล็อคภายนอกดวยกุญแจล็อคภายในดวยปุมหมุน

3. มอืจับประตูสวิง ชนิดสแตนเลส ขนาด ……… มิลลิเมตร ยาว ……… มิลลิเมตร สูง ……… 
มิลลิเมตร ยื่น ……… มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบทั้งสองดาน บานละ 1 ชุด ของ 
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

4. กลอนสปริงสําหรับบานประตูสวิงคู ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา ชนิดดวยสแตนเลสฝงในบานกรอบ ท้ังบนและลางขนาด 150 
มิลลิเมตร (6 นิ้ว) สําหรับบานที่ไมติดกุญแจ

ประตูบานสวิง จะตองไมติดตั้งอยูในสวนของอาคารที่ฝนรั่วเขาได ถามีผูรับจางจะตองแกไขเปน
ประตูเปดทางเดียว โดยเสนอ Shop drawing บานประตูดังกลาวใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
กอนการติดตั้ง

2.2.2 ประตู-หนาตางบานเลื่อน
1. กุญแจประตูบานเลื่อน ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ของ ………………… หรือ ……………… 

หรือ ……………… หรือเทียบเทา ชนิดล็อคภายนอกดวยกุญแจ ล็อคภายในดวยปุมหมุน
2. มือจับประตู-หนาตางบานเลื่อน ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน พรอมล็อคภายในได ของ 

………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
3. ลูกลอประตู-หนาตางบานเลื่อน ใหใชลูกลอ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความแข็งแรง

เปนพิเศษ ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
ประตู-หนาตางบานเลื่อนทุกบานจะตองมีระบบกันไมใหบานหนาตางหลุดจากรางอยางปลอด
ภัย และกันน้ําฝนรั่วไดอยางดี

2.2.3 หนาตางบานกระทุง
1. บานพับสําหรับหนาตางบานกระทุง ใหใชชนิดสแตนเลสแบบเปดคางไดของ ……………… 

หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ขนาดตามคําแนะนําของผูผลิต โดย
ไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2. มือจับพรอมล็อคสําหรับบานกระทุง ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา
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2.2.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย)
ใหใชอุปกรณชนิดสแตนเลส ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… 
หรือเทียบเทา โดยเสนอตัวอยางพรอมรายละเอียดใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง
ประตูกระจกเปลือย จะตองไมติดตั้งอยูในสวนของอาคารที่ฝนรั่วเขาได ถามีผูรับจางจะตองแกไข
เปนประตูเปดทางเดียว โดยเสนอ Shop drawing บานประตูดังกลาวใหผูควบคุมงานพิจารณา
อนุมัติกอนการติดตั้ง

2.2.5 อุปกรณเปดปดประตูระบบ Key Card
ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ตามความ
เห็นชอบของผูออกแบบและผูวาจาง

3. การติดตั้ง
3.1 ผูรับจางจะตองเลือกใชชางที่มีฝมือและมีความชํานาญ พรอมเครื่องมือที่ดีในการติดตั้ง Hardware ทุก

สวนที่ติดตั้งแลวจะตองไดระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอน ดวยความประณีตเรียบรอยถูกตองตามหลัก
วิชาชาง

3.2 กอนการติดตั้งผูรับจางจะตองตรวจสอบตําแหนงและสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของในการติดตั้ง Hardware
หากพบวามีขอบกพรองใดๆ ผูรับจางจะตองแกไขใหถูกตองเรียบรอยกอนการติดตั้ง

3.3 งานติดตั้งอุปกรณประตู-หนาตางไม ใหปฏิบัติตามที่ระบุไวในหมวดงานประตู-หนาตางไม หัวขอการติด
ตั้งบานประตู-หนาตางไมและอุปกรณ

3.4 Hardware ท่ีติดตั้งแลวตองมีความมั่นคงแข็งแรง เปด-ปดไดสะดวก เมื่อเปดบานประตู-หนาตางออกไป
จนสุดแลว จะตองมีอุปกรณรองรับหรือปองกันการกระแทก ดวยอุปกรณท่ีเหมาะสม มิใหเกิดความเสีย
หายกับประตู-หนาตางหรือผนัง และสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ

3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับเหล็ก, ประตู-หนาตางไม จะตองมีขนาดและความยาวที่เหมาะสม ถูกตอง
ตามหลักวิชาชางที่ดี การยึดทุกจุดตองมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอย ตะปูเกลียวใหใชแบบหัวฝงเรียบ
ท้ังหมด

3.6 ผูรับจางจะตองมีกุญแจชั่วคราวที่ใชระหวางการกอสราง (Construction Keying) โดยใหเปล่ียนกุญแจ
ชั่วคราวเปนกุญแจจริง ใหถูกตองเรียบรอยกอนสงมอบงานงวดสุดทาย

4. การทําความสะอาด
ผูรับจางตองทําความสะอาด Hardware ท้ังหมด และทุกสวนของอาคารที่เกี่ยวของกับการติดตั้ง Hardware
พรอมการตรวจสอบ Hardware ท้ังหมดไมใหมีรอยขูดขีดหรือมีตําหนิใดๆ และมีความมั่นคงแข็งแรง ใชงานได
ดี กอนสงมอบงานงวดสุดทาย

จบหมวด 08 71 00 และ 08 75 00
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หมวด 08 80 00 หนาที่ 1 รวม 2 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 08 80 00
กระจก

Glazing

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระจก ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ใหใชกระจกที่ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบุเปนพิเศษในแบบ
1.3 ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางกระจกและวัสดุท่ีใชในการติดตั้งงานกระจก พรอมรายละเอียดการติดตั้ง

และ Shop drawing ใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนการติดตั้ง
1.4 กระจกที่ใชจะตองมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ําเสมอตลอดทั้งแผน ปราศจากริ้วรอยขีดขวน ไมหลอกตา

หรือฝามัว
1.5 ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใชเครื่องมือตัดและเจาะ

กระจกที่ดี ถูกตองตามหลักวิชาชาง และจะตองแตงลบมุมขอบกระจกใหเรียบรอย ไมใหมีคมกอนนําไป
ติดตั้ง

1.6 ความหนาของกระจก หากไมระบุในแบบ ใหใชความหนาของกระจกดังนี้
1.6.1 สําหรับหนาตาง ขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม.
1.6.2 สําหรับประตู ขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม.
1.6.3 สําหรับกระจกติดตาย ขนาดไมเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) 6 มม.
1.6.4 สําหรับประตูกระจกเปลือย ใหใชกระจกนิรภัยอบความรอน (Tempered Glass) 12 มม.
1.6.5 สําหรับกระจกประตูหรือหนาตางที่มีการเจียรขอบ 8 มม.
1.6.6 สําหรับกระจกภายนอกอาคารสูง(ตามกฎหมายควบคุมอาคาร) ตองใชกระจกชนิดอัดซอน

สองชั้น (Laminated Glass) ความหนาของกระจกและฟลม PVB ไมนอยกวา 3+0.76+3 มม.
1.6.7 สําหรับกระจกติดตาย ท่ีมีขนาดเกิน 2 ตารางเมตร (20 ตารางฟุต) หนาไมนอยกวา 8 มม.

1.7 งานกระจกติดตายขนาดใหญ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต
กระจก โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน

2. วัสดุ
2.1 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสี (Tinted Glass), กระจกสีชา, กระจกฝา ใหใชของ

………………… หรือ ………………… หรือ ………………… หรือเทียบเทา
2.2 กระจกเงา (Mirror) ใหใชกระจกเงาใส หนา 6 มิลลิเมตร ของ ………………… หรือ …………………

หรือ ………………… หรือเทียบเทา
2.3 กระจกสะทอนแสง (Reflective Glass) ใหใชระบบ Hard Coat ของ ………………… หรือ

………………… หรือ ………………… หรือเทียบเทา
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หมวด 08 80 00 หนาที่ 2 รวม 2 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

2.4 กระจกนิรภัย (Tempered หรือ Laminated Glass) ใหใชของ ………………… หรือ …………………
หรือ ………………… หรือเทียบเทา

2.5 กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ใหใชชนิดผิวขัดมัน หนา 6 มิลลิเมตร ของ ………………… หรือ
………………… หรือ ………………… หรือเทียบเทา

2.6 กระจกสเตนกลาส (Stained Glass) หากไมระบุรายละเอียดในแบบ ใหใชกระจกสี หนาไมนอยกวา 4
มิลลิเมตร รางเงิน ประกบดวย Tempered Glass หนา 4 มิลลิเมตร สองขาง เปนระบบสุญญากาศ
(Insulated Glass) ความหนารวม 20 มิลลิเมตร ของ ………………… หรือ ………………… หรือ
………………… หรือเทียบเทา

2.7 วัสดุยาแนวกระจกใหใชซิลิโคนของ ………………… หรือ ………………… หรือ …………………
หรือเทียบเทา ชนิดปองกันคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติ
จากผูควบคุมงานกอนการสั่งซื้อ สีของซิลิโคนใหใชสีดํา หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

3. การติดตั้ง
3.1 การตัด การเจาะ การติดตั้งกระจก จะตองเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิตกระจกอยางเครงครัด
3.2 การติดตั้งผนังกระจกสูงขนาดใหญ ผูรับจางจะตองเปนบริษัทที่มีประสบการณและความชํานาญในการ

ติดตั้งผนังกระจกขนาดใหญมาแลวหลายโครงการ และมีผลงานการติดตั้งที่มีคุณภาพ มีหนังสือรับรอง
ผลงานดังกลาวที่แลวเสร็จภายใน 5 ป โดยนํามาเสนอตอผูควบคุมงาน พรอมการขออนุมัติวัสดุและ
Shop drawing กอนการติดตั้งผนังกระจกขนาดใหญ

3.3 ขอบกระจกทั้งหมดจะตองมีการขัดแตงลบมุมเรียบ โดยไมมีสวนแหลมคมอยู เพราะจะเปนอันตรายและ
เปนเหตุใหเกิดแรงกดรวมกันที่จุดนั้น ทําใหกระจกมีรอยราว หรือแตกไดในภายหลัง

3.4 ผิวของกรอบบานและขอบกระจก กอนใชวัสดุยาแนวตองทําความสะอาดใหปราศจากความชื้น ไขมัน
ฝุนละออง และอื่นๆ หามติดตั้งกระจกในขณะที่งานทาสีสวนนั้นยังไมแหง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จ
แลว จะตองตกแตงและทําความสะอาดวัสดุยาแนวสวนที่เกินหรือเปรอะเปอนใหเรียบรอย กอนที่วัสดุยา
แนวนั้นจะแข็งตัว

4. การทําความสะอาด
4.1 การลางหรือทําความสะอาดกระจก ผูรับจางจะตองใชนํ้ายาที่ผูผลิตวัสดุอุดยาแนวและกระจกแนะนําไว

เทานั้น หามมิใหใชนํ้ายาใดๆ ท่ีอาจจะทําใหวัสดุอุดยาแนวเสื่อมคุณภาพและผิวกระจกเสียหาย
4.2 กระจกทั้งหมดที่ติดตั้งแลวเสร็จ จะตองทําความสะอาดทั้งสองดาน ใหเรียบรอย แลวปดบานประตู-หนา

ตางกระจกทั้งหมด เพื่อปองกันฝุนละอองหรือฝนสาด และตองปองกันกระจกไมใหมีรอยขีดขวน แตก
ราว จนกวาจะสงมอบงานงวดสุดทาย

จบหมวด 08 80 00
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หมวด 08 91 00 หนาที่ 1 รวม 1 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 08 91 00
งานบานเกล็ด
Louvers

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณ

ภาพที่ดี ในการติดตั้งงานบานเกล็ด ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 งานบานเกล็ดใหรวมถึงงานบานเกล็ดวงกบไมและเกล็ดกระจก งานบานเกล็ดอลูมิเนียมทั่วไป งานบาน

เกล็ดอลูมิเนียมสําเร็จรูป งานบานเกล็ดประตูเหล็ก-ไม และงานบานเกล็ดของพัดลมดูดอากาศหรือ
ระบายอากาศ

1.3 ผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบตําแหนงของการติดตั้งงานบานเกล็ด พรอมจัดทํา Shop drawing ให
ถูกตองตามแบบสถาปตยกรรม และตามความตองการระบายอากาศของหองเครื่องตางๆ ของระบบ
สุขาภิบาล ระบบไฟฟา และระบบปรับอากาศ ซึ่งตองถูกตองตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

1.4 ผูรับจางจะตองจัดทํางานมุงลวดหลังบานเกล็ดตางๆ เพื่อปองกันแมลง ตามความเหมาะสมและตาม
วัตถุประสงคของผูออกแบบ หากไมระบุในแบบใหใชมุงลวดไนลอนสี ดํา กรอบอลูมิเนียมสี NA ตาม
มาตรฐานทั่วไป แบบถอดลางได

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทํางานปองกันฝนสาดเขาภายในตัวอาคารทางบานเกล็ดตางๆ ตามความเหมาะสม
และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ เชน กันสาด ค.ส.ล. กันสาดอลูมิเนียม ครอบอลูมิเนียม เปนตน

2. วัสดุ
2.1 บานเกล็ดวงกบไมและเกล็ดกระจก ชนิดติดตายหรือปรับมุมได หากไมระบุในแบบ ใหใชวงกบไมแดง

ขนาด 50x100 มิลลิเมตร (2x4 น้ิว) ชองกวางไมเกิน 0.80 เมตร และสูงไมเกิน 1.20 เมตร เกล็ดกระจก
ใสหรือฝา หนา 6 มิลลิเมตร กวาง 100 มิลลิเมตร สําหรับบานเกล็ดติดตาย ระยะหางไมเกนิ 50
มิลลิเมตร เอียง 60 องศา

2.2 บานเกล็ดอลูมิเนียมทั่วไป หากไมระบุในแบบ ใหใชอลูมิเนียมสี NA วงกบขนาด 50x100 มิลลิเมตร
(2x4 น้ิว) หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร ชองกวางไมเกิน 0.80 เมตร เกล็ดอลูมิเนียมตัว Z ขนาด 100
มิลลิเมตร ชนิดกันฝนสาดเขาไดดี หนาไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร ระยะหางระหวางเกล็ดไมเกิน 50
มิลลิเมตร

2.3 บานเกล็ดอลูมิเนียมสําเร็จรูป ตามระบุในแบบ เชน เกล็ดอลูมิเนียมรูปตัวซี รูปวงรี รูปส่ีเหลี่ยม เปนตน
ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

3. การติดตั้ง
ใหปฏิบัติตามที่ระบุในงานประตู-หนาตางอลูมิเนียมและประตู-หนาตางไมในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับบาน
เกล็ดอลูมิเนียมสําเร็จรูปใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติด
ตั้ง

จบหมวด 08 91 00
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หมวด 09 24 00 หนาที่ 1 รวม 4 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 09 24 00
งานฉาบปูน

Portland Cement Plastering

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการกอสรางงานฉาบปูน ตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 งานฉาบปูน ใหหมายถึงสวนของอาคารที่เปนผนังกออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรือทุกสวนของ

ค.ส.ล. ท่ีมองเห็นดวยตาจากภายนอก ใหตกแตงดวยปูนฉาบใหเรียบรอยสวยงาม ยกเวนผนังกออิฐโชว
แนวคอนกรีตเปลือย ตามวตัถุประสงคของผูออกแบบ

1.3 งานฉาบปูนผนังกออิฐและเสา ค.ส.ล. จะตองฉาบใหสูงกวาระดับฝาเพดานที่ระบุไวในแบบไมนอยกวา
200 มิลลิเมตร โดยไดแนวระดับที่เรียบรอยสวยงาม ผนังกออิฐสวนที่อยูในฝาเพดานและไมไดฉาบ จะ
ตองแตงแนวปูนกอใหเรียบรอย

1.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุ สวนผสม วิธีการ และขั้นตอนของงานฉาบปูนตางๆ ใหผูควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผงตัวอยาง (Mock up) เพื่อเปนตัวอยางมาตรฐานของงานฉาบปูน ใหผูควบคุม
งานพิจารณาอนุมัติกอน

2. วัสดุ
2.1 ปูนฉาบ

2.1.1 ปูนฉาบผนังกออิฐ ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียด ของ ………………… หรือ ……………
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.2 ปูนฉาบผิวคอนกรีต ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ ………………… หรือ
……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.3 ปูนฉาบขาว หากระบุในแบบใหเปนผนังปูนฉาบสีขาว ใหใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดละเอียดขาว
ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.1.4 ปูนฉาบแตงผิวบาง หากระบุในแบบใหแตงผิวเรียบคอนกรีต เชน ฝาเพดาน, เสา, คาน ใหใชปูน
ฉาบสําเร็จรูปชนิดแตงผิวบาง หนา 1 - 3 มิลลิเมตร ของ ………………… หรือ ………………
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.2 นํ้าที่ใชผสมปูนฉาบ ตองเปนน้ําสะอาด ปราศจากน้ํามัน กรด ดาง เกลือ และพฤกษชาติตางๆ ในกรณีท่ี
นํ้าบริเวณกอสรางมีคุณสมบัติไมดีพอ ผูรับจางจะตองจัดหาน้ําจากที่อื่นมาใช การใชนํ้าผสมปูนฉาบ
ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน
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2.3 หากระบุในแบบเปนปูนฉาบผสมน้ํายากันซึม ใหใชนํ้ายากันซึม ของ ………………… หรือ ……………
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.4 นํ้ายาประสานประเภทอะครีลิค ผสมปูนทรายเพื่อการประสานปูนฉาบเกาและใหม ใชสําหรับการซอม
แซมผนังปูนฉาบ ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.5 วัสดุยาแนวเซาะรองปูนฉาบ หรือซอมรอยราวของผนังปูนฉาบที่ไมแตกรอน ใหใชชนิดทาสีทับไดของ
………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.6 เซี้ยมหรือรอง PVC สําเร็จรูป ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือ
เทียบเทา

2.7 ตะแกรงลวด ใหใชตะแกรงลวดตาขายตาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดชอง ¾ น้ิว

3. วิธีการฉาบ
3.1 การเตรียมผิว

ผิวที่จะฉาบปูนตองเสร็จแลวไมนอยกวา 3 วัน และตองสะอาด ปราศจากฝุนละออง นํ้ามัน เศษ ปูน หรือ
ส่ิงใดๆ ท่ีจะทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวที่จะฉาบปูนเสียไป ผิวคอนกรีตบางสวนซึ่งเรียบเกินไป เนื่อง
จากไมแบบเรียบตองทําใหขรุขระดวยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื่นๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูควบ
คุมงาน กอนฉาบปูนตองตรวจดูแนวดิ่งและฉากของผิวที่จะฉาบปูนใหไดแนว กอนจัดทําการจับเฟยม
และติดปุมระดับใหท่ัวผนัง หางกันไมเกิน 2 เมตร แลวทิ้งไวใหแหง หากผนังผิดแนวเกิน 25 มิลลิเมตร
ตองเสริมดวยตะแกรงลวดยึดติดกับผิวที่จะฉาบปูนดวยตะปูคอนกรีตขนาดเล็ก แลวแตงใหไดแนวดิ่ง
และฉากดวยปูนฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มิลลิเมตร ผูรับจางจะตองแกไขผนังนั้นใหไดแนวกอนที่จะฉาบ
ปูน ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน

3.2 การฉาบปูน
การฉาบปูน ใหฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 8 มิลลิเมตร ชั้นที่สองหนาประมาณ 7 มิลลิเมตร การ
ฉาบแตละครั้งหามเติมน้ําซ้ําในสวนผสมเดียวกัน และตองฉาบใหหมดภายใน 45 นาที หลังการผสมปูน
ฉาบ
กรรมวิธีในการฉาบสองชั้นใหปฏิบัติ ดังนี้
3.2.1 ฉาบชั้นแรก (ฉาบรองพื้น)

กอนการฉาบปูนตองฉีดน้ําใหผิวที่จะฉาบปูนมีความชื้นสม่ําเสมอ เพื่อผนังนั้นจะไดไมแยงน้ํา
จากปูนฉาบ แลวจึงฉาบปูนชั้นแรก การฉาบตองกดใหแนนเพื่อใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวที่
ฉาบปูนกับปูนฉาบมากที่สุด ทําผิวของปูนฉาบชั้นแรกทําใหหยาบและขรุขระ โดยการใชแปรง
กวาดผิวตามแนวนอนในระหวางที่ปูนฉาบยังไมแข็งตัว หลังจากปูนฉาบเริ่มแข็งตัวใหบมโดยการ
ฉีดน้ําใหชื้นอยูตลอดเวลา 3 วัน แลวทิ้งไวใหแหงไมนอยกวา 5 วัน กอนที่จะลงมือฉาบชั้นที่สอง

3.2.2 ฉาบชั้นที่สอง (ฉาบตกแตง)
กอนฉาบตองทําความสะอาดและฉีดน้ําใหผิวของปูนฉาบชั้นแรกใหมีความชื้นสม่ําเสมอ แลวจึง
ฉาบปูนชั้นที่สองเหมือนชั้นแรก และเมื่อฉาบปูนชั้นที่ 2 เสร็จแลว ใหใชฟองน้ําชุบนํ้ากวาดผิวที่
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หมาดใหผิวปูนฉาบเรียบและสวยงาม หลังจากปูนฉาบชั้นที่สองเริ่มแข็งตัว ใหบมดวยการฉีดน้ํา
เปนฝอยเปนระยะๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครั้ง เพื่อรักษาความชื้นของผนังปูนฉาบไวตลอดเวลา
ไมนอยกวา 6 วัน และเพื่อปองกันการแตกราว

ขณะทําการฉาบปูน ผูรับจางจะตองมีการปองกันแดด ลม ซึ่งจะทําใหนํ้าที่ผิวปูนฉาบระเหยเร็วเกินไป
การฉาบปูนหนาเกิน 25 มิลลิเมตร จะตองแบงการฉาบชั้นแรกหรือการฉาบรองพื้นเปน 2 ครั้ง โดยเสริม
ดวยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื้นครั้งที่ 2
การจับเหลี่ยม เสา คาน จะตองไดแนวดิ่ง แนวฉาก และไดเหลี่ยมมุมที่สวยงาม หรือการเซาะรองผนัง
ปูนฉาบตามแบบหรือเพื่อปองกันการแตกราว กวางไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร ขนาดกวางไมเกิน 4.00 x
4.00 เมตร หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ใหใชเซี้ยมหรือรอง PVC. สําเร็จรูป โดยใชปูนเค็มรอง
พื้นไวชั้นหนึ่งกอน อัตราสวนปูนทราย 1:2
การฉาบปูนบริเวณดังตอไปน้ี จะตองติดตั้งตะแกรงลวด กวางไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร เพื่อชวยใน
การยึดผิวปูนฉาบ และปองกันการแตกราว

- แนวที่ผนังกออิฐชนกับโครงสราง เชน เสา คาน
- ทุกมุมของวงกบประตูและหนาตาง
- แนวทอที่มีขนาดใหญไมเกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนังกออิฐ (ไมรวมปูนฉาบ)

การฉาบปูนสําหรับผนังกออิฐบุกระเบื้องหรือบุหิน ใหทําการฉาบเพียงชั้นเดียวหนาไมต่ํากวา 8
มิลลิเมตร แลวแตงผิวใหไดระดับ หรือตามคําแนะนําของผูติดตั้งกระเบื้องหรือหิน โดยไดรับการอนุมัติ
จากผูควบคุมงานกอน
ผิวของปูนฉาบทั้งสองชั้น เมื่อฉาบเสร็จแลวจะตองมีความหนาไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร และตองไดผิว
ท่ีเรียบสวยงาม หากผิวของปูนฉาบสวนใดไมเรียบโดยสม่ําเสมอ หรือเปนคลื่น หรือเปนเม็ดหยาบ ผูรับ
จางจะตองสกัดออกแลวฉาบใหม ตามคําส่ังของผูควบคุมงาน โดยเปนคาใชจายของผูรับจาง
การฉาบปูนทับแนวรองผนังกออิฐที่สูงชนทองพื้นหรือคานเหลก็ทั้งภายนอกและภายใน ใหฉาบทับโฟม
โดยเวนรองใตพื้นหรือคานเหล็กประมาณ 10 มิลลิเมตร แตงรองปูนฉาบใหสวยงาม อุดดวยวัสดุยาแนว
ชนิดทาสีทับได

4. การบํารุงรักษา
4.1 ภายหลังจากการฉาบปูนแตละชั้น ผูรับจางจะตองทําการบมผิวปูนฉาบใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา ดวย

การฉีดน้ําพนเปนละอองใหท่ัวทั้งผนัง และตองปองกันไมใหผนังปูนฉาบถูกแสงแดด หรือมีลมพัดจัดถูก
ผนังโดยตรง การบมผิวนี้ใหผูรับจางถือเปนสิ่งสําคัญที่จะตองใหการดูแลเปนพิเศษ

4.2 หลังจากงานฉาบปูนเสร็จแลว ผูรับจางตองทําความสะอาดทุกแหงที่เกี่ยวของใหสะอาดเรียบรอย
ปราศจากคราบน้ําปูนหรือรอยเปรอะเปอนตางๆ และจะตองดูแลไมใหสกปรกหรือเสียหาย จนกวาจะทํา
การตกแตงหรือทาสีผนังในขั้นตอไป
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5. การซอมแซม
ผิวปูนฉาบจะตองติดแนนตลอดผนัง ผิวสวนใดที่เคาะแลวมีเสียงผิดปกติ หรือดังโปรง หรือมีรอยแตกราว จะ
ตองทําการซอมแซม โดยสกัดออกทั้งบริเวณที่ดังโปรงหรือแตกรอน ทําความสะอาดรดน้ําใหชุม แลวจึงฉาบ
ซอมแซม โดยผสมน้ํายาประสาน (Bonding Agent) ประเภทอะครีลิค โดยเมื่อซอมแลวผิวของปูนฉาบใหม
กับปูนฉาบเกาจะตองเปนเนื้อเดียวกัน
ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกราวที่ผิวปูนฉาบแตไมแตกรอน ใหตัดรองใหลึกโดยใชไฟเบอร แลวฉีดอุดดวยวัสดุยา
แนวชนิดทาสีทับได
ในกรณีท่ีมีการซอมแซมงานคอนกรีตโครงสรางที่เปนรูพรุนหรือมีการแตกราว ผูรับจางจะตองทําการซอมแซม
สวนของโครงสรางนั้นดวยวัสดุและวิธีการที่ไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือวิศวกรผูออกแบบ ผูรับจาง
จะตองเปนผูรับผิดชอบเสียคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด กอนที่จะทําการฉาบปูนหรือตกแตงผิวโครงสราง
สวนนั้น

จบหมวด 09 24 00
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หมวด 09 29 00
งานยิบซั่มบอรด

Gypsum Board

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานยิบซั่มบอรดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบกอสรางและประสานงานกับผูติดตั้งงานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ

และระบบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับผนังและงานฝาเพดานยิบซั่มบอรด เชน งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ
ประตู โครงเหล็กในฝาสําหรับยึดลวดแขวนโครงเคราฝาเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดทอลมของระบบปรับ
อากาศ เปนตน เพื่อใหงานยิบซั่มบอรดแข็งแรง และเรียบรอยสวยงาม

1.3 ในกรณีท่ีจําเปนตองเตรียมชองสําหรับเปดฝาเพดาน หรือผนัง สําหรับซอมแซมงานระบบตางๆ ของ
อาคารหรือซอมแซมหลังคาในภายหลัง ผูรับจางจะตองติดตั้งใหแข็งแรงและเรียบรอย ตามที่กําหนดใน
แบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

1.4 ระดับความสูงของฝาเพดาน ใหถือตามระบุในแบบ แตอาจเปล่ียนแปลงไดเล็กนอย ตามความเห็นชอบ
ของผูควบคุมงาน

1.5 ผูรับจางจะตองสงตัวอยางพรอมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิบซั่มบอรด เชน แผนยิบซั่ม
โครงเคราผนังและฝาเพดาน พรอมอุปกรณตางๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.6 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดังนี้
1.6.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด ของผนังหรือฝาเพดาน แสดงแนวโครงเคราระยะและตําแหนงสวิทช

ปล๊ัก ดวงโคม หัวจายลม หัวดับเพลิงและอื่นๆ ใหครบถวนทุกระบบ
1.6.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ การชนผนังและโครงสรางของอาคาร
1.6.3 แบบรายละเอียดการยึด หอยแขวนกับโครงสรางอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร
1.6.4 แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน การติดตั้งทอรอยสายไฟ ทอน้ําทิ้งของระบบปรับ

อากาศ สวิทช ปล๊ัก ชองซอมบํารุง เปนตน

2. วัสดุ
2.1 แผนยิบซั่มหนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบุในแบบ ชนิดธรรมดา, กันชื้น, บุฟอยล หรือ

กันไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนังหรือฝาฉาบเรียบรอยตอ และ
ขอบเรียบสําหรับฝา T-Bar ใหใชของ ……………… หรือ …………… หรือ …………… หรือเทียบเทา

2.2 โครงเคราผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไมเล็กกวา 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา
0.50 มิลลิเมตร ระยะหางของโครงเคราตั้งทุก 400 มิลลิเมตร ใหใชรุน …………… ของ ………………
หรือ รุน …………… ของ ………………… หรือ รุน …………… ของ ………………… หรือเทียบเทา
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2.3 โครงเคราฝาเพดานฉาบเรียบรอยตอ ใหใชเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไมเล็กกวา 14x37 มิลลิเมตร ความ
หนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 0.50 มิลลิเมตร ระยะหางของโครงเคราหลัก (วางตั้ง) ทุก 1.00 เมตร โครง
เครารอง (วางนอน) ทุก 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุกระยะ 1.00x1.20 เมตร
พรอมสปริงปรับระดับทําดวยสแตนเลสรูปปกผีเส้ือ ใหใชรุน ……………… ของ ………………… หรือ
รุน …………… ของ …………………… หรือ รุน …………… ของ …………………… หรือเทียบเทา

2.4 โครงเคราฝาเพดาน T-Bar ใหใชเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผนเหล็กไมต่ํากวา 0.30
มิลลิเมตร พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงเคราหลักสูงไมนอยกวา 38 มิลลิเมตร ระยะหางทุก 600 มิลลิเมตร โครง
เคราซอยสูงไมนอยกวา 28 มิลลิเมตร ระยะหางทุก 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทุก
ระยะ 1.20x1.20 เมตร พรอมสปริงปรับระดับทําดวยสแตนเลสรูปผีเส้ือ ใหใชของ ……………………
หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.5 คิ้วเขามุมตางๆ สําหรับผนังและฝาเพดานยิบซั่ม ใหใชคิ้วสําเร็จรูป ของ ………………………… หรือ
………………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

3. การติดตั้ง
3.1 การติดตั้งโครงเคราผนังฉาบเรียบและแผนยิบซั่ม

3.1.1 กําหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พรอมตีแนวเสนของผนังไวท่ีพื้นและทองพื้นอาคาร หรือหากเปนผนัง
ลอย (ไมติดทองพื้น) อาจจะตองเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบนและตัวตั้ง ตามความเห็นชอบ
ของผูควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ วางเหล็กตัวยูตามแนวผนังที่ไดตีเสนไว 
ยึดติดกับพื้นอาคารและทองพื้นชั้นถัดไปดวยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร ทุกระยะ 600 มิลลิเมตร 
(กรณีพื้นอาคารไมใชคอนกรีต หรือเปนโครงเหล็ก ใหใชวัสดุยึดที่เหมาะสม)

3.1.2 ตัดโครงเคราตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูใหไดฉากกับพื้น 
ทุกระยะหาง 400 มิลลิเมตร ทําการยึดติดระหวางโครงเคราตัวซีและตัวยูท่ีบริเวณปลายโครง
เคราดวยสกรูยิงเหล็กคีมย้ําเหล็ก หรือรีเวต ดานละ 1 จุด กรณีมีการตอแผนยิบซั่มในแนวตั้งที่สูง
กวา 2.40 เมตร ใหเสริมเหล็กตัวยูไวเพื่อรับหัวแผนยิบซั่มที่จะติดตั้งตอไป

3.1.3 นําแผนยิบซั่มขอบลาดความหนา 12 มิลลิเมตร ขึ้นติดตั้งกับโครงเครา โดยจะติดในแนวตั้ง และ
ยกขอบแผนสูงจากพื้นอาคาร 10 มิลลิเมตร เพื่อปองกันน้ําหรือความชื้นจากพื้นเขาสูแผนยิบซั่ม 
ยึดกับโครงเคราเหล็กดวยสกรูยิบซั่มขนาด 25 มิลลิเมตร ระยะหางของสกรูแตละตัวในแนวดิ่ง 
300 มิลลิเมตร และ 200 มิลลิเมตร ในแนวนอน หางจากขอบแผนยิบซั่ม 10 มิลลิเมตร ใหหัว 
สกรูจมลงในแผนยิบซั่มประมาณ 2 มิลลิเมตร (ไมควรใหจมทะลุกระดาษแผนยิบซั่มลงไป) การ
ติดตั้งควรใชเครื่องยิงสกรู

3.1.4 ติดตั้งคิ้วเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบรอยและสวยงาม
3.1.5 ฉาบรอยตอและคิ้วเขามุมของแผนยิบซั่มดวยปูนฉาบและเทปสําหรับฉาบเรียบแผนยิบซั่ม และ

ฉาบอุดหัวสกรู แลวขัดแตงปูนฉาบดวยกระดาษทรายใหเรียบรอย กอนทาสีหรือตกแตงผนังยิบ
ซั่มตอไป
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3.2 การติดตั้งโครงเคราฝาฉาบเรียบรอยตอและแผนยิบซั่ม
3.2.1 ยึดฉากริมฝาฉาบเรียบกับผนังโดยรอบใหมั่นคงแข็งแรง ไดแนวและระดับที่ตองการ ยึดฉากเหล็ก 

2 รู เขากับใตทองพื้นอาคารชั้นถัดไปท่ีระยะ 1.00x1.20 เมตร ดวยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 
เมตร คือระยะหางของโครงเคราหลัก) ใหเสริมโครงเคราหลักชุดแรกหางจากผนัง 150 มิลลิเมตร

3.2.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงทองพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบชุดหิ้ว
โครง โดยใชสปริงปรับระดับ และงอปลายดานหนึ่งของลวด 4 มิลลิเมตร เปนขอไว (หรืออาจใช
ฉากริมแทน ในกรณีมีชองวางระหวางฝาเพดานและใตทองพื้นนอยกวา 200 มิลลิเมตร)

3.2.3 นําชุดหิ้วโครงที่ประกอบไวขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีติดตั้งไวท้ังหมด
3.2.4 นําโครงเคราหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะไดโครงเคราหลักทุกระยะ

หาง 1.00 เมตร
3.2.5 นําโครงเคราซอยขึ้นยึดติดกับโครงเคราหลัก โดยใชตัวล็อคโครง ติดตั้งโครงเคราซอยทุกระยะ 

400 มิลลิเมตร
3.2.6 ปรับระดับโครงเคราทั้งหมดอยางละเอียดที่สปริงปรับระดับ กอนยกแผนยิบซั่มขึ้นติดตั้ง
3.2.7 นําแผนยิบซั่มขอบลาดขึ้นติดตั้งกับโครงเคราซอย ใหดานยาว (2.40 เมตร) ตั้งฉากกับแนวโครง

เคราซอย ปลายของแผนดาน 1.20 เมตร จะตองสลับแนวกัน 1.20 เมตร ยึดโดยใชสกรูยิบซั่ม
ขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเริ่มยิงสกรูจากหัวหรือทายแผน ไลไปดานที่เหลือ ใหหางจากขอบแผน
ประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรูใหยึดตามแนวโครงเคราซอยหาง 240 มิลลิเมตร และยึด
บริเวณขอบแผนดาน 1.20 เมตร หาง 150 มิลลิเมตร

3.2.8 ติดตั้งคิ้วเขามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบรอยและสวยงาม
3.2.9 ใชเกรียงโปวฉาบปูนลงบนรอยตอและคิ้วเขามุมของแผนยิบซั่ม นําเทปปดทับกึ่งกลางแนวรอย

ตอ แลวฉาบปูนทับใหเปนเนื้อเดียวกัน เมื่อปูนแหงสนิท ใชเกรียงฉาบ ฉาบปูนทับดวยปูนฉาบ
รอยตอตามแนวเดิมอีกครั้ง ปาดใหเรียบ ท้ิงไวใหแหง หลังจากนั้นใชกระดาษทรายเบอร 4 ขัด
แตงใหเรียบ ใหไดระดับและฉากดวยอุปกรณวัดระดับและฉาก ใชปูนฉาบทับหัวสกรู และขัดแตง
ดวยกระดาษทรายอีกครั้งใหเรียบรอย กอนทาสีหรือตกแตงฝายิบซั่มตอไป

3.3 การติดตั้งโครงเคราฝา T-Bar และแผนยิบซั่ม
3.3.1 ยึดฉากริม T-Bar กับผนังโดยรอบใหไดระดับที่ตองการ และยึดฉากเหล็ก 2 รู เขากับใตทองพื้น

อาคารชั้นถัดไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ดวยพุกเหล็ก 6 มิลลิเมตร
3.3.2 วัดระยะความสูงจากฉากริม T-Bar ถึงทองพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ

เขากับขอหิ้ว T-Bar โดยใชสปริงปรับระดับทําดวยสแตนเลสรูปปกผีเส้ือ งอปลายดานหนึ่งของ
ลวด 4 มิลลิเมตร เปนขอไว

3.3.3 นําชุดแขวนที่ประกอบไวขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ท่ีเตรียมไวท้ังหมด
3.3.4 นําโครงเคราหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว โดยเกี่ยวขอหิ้วเขาในรูบนสันของโครงเคราหลัก

จนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ใหไดโครงเคราหลักทุกระยะหาง 1.20 เมตร ใหขนานหรือตั้งฉากกับผนังหอง
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3.3.5 สอดโครงเคราซอย 1.20 เมตร เขาในรูเจาะของโครงเคราหลักทุกระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวางให
ไดฉากกับโครงเคราหลัก วางโครงเคราขนาด 0.60x1.20 เมตร หากตองการขนาดโครงเครา 
0.60x0.60 เมตร ใหเพิ่มโครงเคราซอย 600 มิลลิเมตร เสียบลงในชองระหวางกลางของโครงเครา
ซอย 1.20 เมตร

3.3.6 ปรับระดับโครงเคราทั้งหมดอยางละเอียดที่สปริงปรับระดับ กอนวางแผนฝาเพดานที่ทาสีหรือตก
แตงเรียบรอยแลวขนาด 595x595 มิลลิเมตร หรือ 595x1195 มิลลิเมตร ตามตองการ

4. การบํารุงรักษา
งานยิบซั่มบอรดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแลว จะตองไดแนวระดับและแนวฉากที่เรียบรอยสวยงาม งานฝา
เพดาน T-Bar จะตองไดแนวของ T-Bar ท่ีตรง ไมคดเคี้ยว ไดแนวระดับและแนวฉากที่เรียบรอยสวยงาม
งานทาสีใหปฏิบัติตามที่ระบุไวในหมวดงานทาสี ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานยิบซั่มบอรดสกปรกหรือ
เสียหายตลอดระยะเวลากอสราง

จบหมวด 09 29 00
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หมวด 09 30 00
งานกระเบื้อง

Tiling

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 วัสดุท่ีนํามาใชตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราวหรือตําหนิใดๆ ไมบิดงอ

ขนาดเทากันทุกแผน ใหใชคุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกลองเรียบรอย โดยมีใบ
สงของและใบรับรองคุณภาพจากโรงงานผูผลิต ท่ีสามารถตรวจสอบได และจะตองเก็บรักษาไวอยางดี
ในที่ไมมีความชื้น

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยาง ชนิด และสีตางๆ ของกระเบื้อง, เสนขอบคิ้ว, วัสดุยาแนว พรอมราย
ละเอียด และขั้นตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแตละชนิด เชน กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภายในและ
ภายนอก เปนตน ใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.4 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัตกิอนการติดตั้ง ดังนี้
1.4.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด ของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุน ขนาด ของกระเบื้องแตละชนิด
1.4.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยตอ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเสนรอยตอ หรือ

เสนขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกสวน แสดงอัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ํา
ของพื้นแตละสวน

1.4.3 แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดตั้งทอน้ําสําหรับจายเครื่องสุขภัณฑท่ีผนัง
ชองระบายน้ําทิ้งที่พื้น ตําแหนงที่ติดตั้งสวิทช ปล๊ัก ชองซอมบํารุง เปนตน

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําระบบกันซึมพื้นหรือผนังที่ระบุใหทําระบบกันซึม กอนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ
หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แลวจึงทําการติดตั้งกระเบื้อง เชน ระบบกันซึมพื้นหองน้ําหรือพื้นชั้นลางที่ติด
กับพื้นดิน เปนตน

2. วัสดุ
2.1 กระเบื้องเซรามิค หากไมระบุในแบบใหใชผิวกันลื่นสําหรับปูพื้น และผิวมันสําหรับบุผนัง ของ …………

หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา ขนาด ……x……x…… มิลลิเมตร หรือตามระบุ
ในแบบ

2.2 กระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบและไมเคลือบสี ใหใชของ L-THAI หรือ APK หรือ D.T.K. หรือเทียบเทา
2.3 กระเบื้องโมเสคขัดมัน ใหใชของหินโบราณ หรือเทียบเทา
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2.4 หินสังเคราะหหรือหินเทียมผิวขัดมันสําหรับปูพื้นขนาด ……x……x…… มิลลิเมตร ใหใชรุน …………
ของ ……………… หรือรุน …………… ของ ……………… หรือรุน …………… ของ ………………
หรือเทียบเทา

2.5 กระเบื้องปูพื้นขนาด ……x……x…… มิลลิเมตร ใหใชรุน ………………… ของ ………………… หรือ
รุน ……………… ของ ………………… หรือรุน ……………… ของ ………………… หรือเทียบเทา

2.6 กระเบื้องเซรามิคตางประเทศสําหรับปูพื้นหองน้ําผิวกันลื่นขนาด ……x……x…… มิลลิเมตร ใหใชของ
……………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.7 ปูนทรายปรับระดับพื้น ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ ……………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.8 วัสดุติดตั้งกระเบื้อง ใหใชกาวซีเมนตชนิดยืดหยุนตัวไดดี ของ ……………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

2.9 วัสดุนํ้ายาเคลือบใสปองกันการซึมของน้ําปูนและสียาแนว ใหใชของ ……………… หรือ ……………
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.10 วัสดุยาแนวกระเบื้อง ใหใชชนิดปองกันราดํา ของ ……………… หรือ ……………… หรือ ……………
หรือเทียบเทา

2.11 Wax เคลือบผิวกระเบื้อง ใหใชของ ……………… หรือ ……………… หรือ …………… หรือเทียบเทา
2.12 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานและตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

3. การติดตั้ง

3.1 การเตรียมผิว
3.1.1 ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะปูหรือบุกระเบื้องใหปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือส่ิง

สกปรกอื่นใด แลวลางทําความสะอาดดวยน้ํา
3.1.2 สําหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะตองเทปูนทรายปรับระดับ ใหไดระดับและความเอียงลาดตาม

ตองการสําหรับผนังจะตองฉาบปูนรองพื้นใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ตามท่ีระบุไวในหมวดงานฉาบ
ปูน โดยใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อใหไดผิวพื้นหรือผิวผนังที่เรียบและแข็งแรงกอนการปู
หรือบุกระเบื้อง

3.1.3 หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนังแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3
วัน ท้ิงไวใหแหง แลวจึงเริ่มดําเนินการปูกระเบื้องพื้น หรือบุกระเบื้องผนังได

3.1.4 การเตรียมแผนกระเบื้อง จะตองแกะกลองออกมา ทําการเฉลี่ยสีของกระเบื้องใหสม่ําเสมอทั่วกัน
และเพียงพอกับพื้นที่ท่ีจะปูหรือบุกระเบื้อง แลวจึงนํากระเบื้องไปแชนํ้ากอนนํามาใช หรือปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน

3.1.5 กระเบื้องดินเผาที่ไมเคลือบผิว กอนการปูหรือบุจะตองเคลือบผิวดวยน้ํายาเคลือบใส เพื่อปองกัน
การซึมของน้ําปูนและสียาแนว โดยเคลือบใหท่ัวผิวหนาและขอบโดยรอบรวม 5 ดาน อยางนอย
2 เที่ยว
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3.2 การปูหรือบุกระเบื้อง
3.2.1 ทําการวางแนวกระเบื้อง กําหนดจํานวนแผน และเศษแผนตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ

แนวกระเบื้องทั่วไปหากไมระบุในแบบใหหางกัน 2 มิลลิเมตร หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง
หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

3.2.2 เศษของแผนกระเบื้องจะตองเหลือเทากันทั้ง 2 ดาน แนวรอยตอจะตองตรงกันทุกดานทั้งพื้นและ
ผนัง หรือตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ การเขามุมกระเบื้องหากไมระบุในแบบ ใหใชวิธี
เจียรขอบ 45 องศา ครึ่งความหนาของแผนกระเบื้องประกบเขามุม รอยตอรอบสุขภัณฑหรือ
อุปกรณหองน้ําตางๆ จะตองตัดใหเรียบรอยสวยงามดวยเครื่องมือตัดที่คมเปนพิเศษ

3.2.3 ทําความสะอาดพื้นผิว แลวพรมน้ําใหเปยกโดยทั่ว ใชกาวซีเมนตในการยึดกระเบื้อง ดวยการโบก
ใหท่ัวพื้นหรือผนัง แลวจึงปูหรือบุกระเบื้อง ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตกาวซีเมนต โดยได
รับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

3.2.4 ติดตั้งและกดแผนกระเบื้องตามแนวที่วางไวใหแนนไมเปนโพรง ภายในเวลาที่กําหนดของกาว
ซีเมนตท่ีใช ในกรณีท่ีเปนโพรง หรือไมแนน หรือไมแข็งแรง จะตองร้ือออกและทําการติดตั้งใหม

3.2.5 ไมอนุญาตใหบุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี
3.2.6 หลังจากปูหรือบุกระเบื้องแลวเสร็จ ท้ิงใหกระเบื้องไมถูกกระทบกระเทือนเปนเวลาอยางนอย 48

ชั่วโมง แลวจึงยาแนวรอยตอดวยวัสดุยาแนว โดยใชสีท่ีใกลเคียงหรือออนกวาสีกระเบื้อง หรือ
ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

3.2.7 เช็ดวัสดุยาแนวสวนเกินออกจากกระเบื้องดวยฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ กอนที่วัสดุยาแนวจะแหง ให
รองและผิวของกระเบื้องสะอาด ปลอยทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทําความสะอาดดวยผาสะอาด
ชุบน้ําหมาดๆ ท้ิงใหวัสดุยาแนวแหงสนิท

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด

4.1 งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแลว จะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิ่ง ไดสีท่ีเรียบสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความ
ไมเรียบรอยใดๆ ท่ีเกิดขึ้น ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไข โดยคาใชจายของผูรับจาง

4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแหงดีแลวประมาณ 24 ชั่วโมง ใหทําความสะอาดอีกครั้งดวยน้ํา และเช็ดใหแหง
ดวยผาสะอาด แลวเคลือบผิวดวย Wax อยางนอย 1 ครั้ง

4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานกระเบื้อง สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง

จบหมวด 09 30 00
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หมวด 09 54 26
งานฝาระแนงไม

Linear Wood Ceiling

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานฝาระแนงไม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ไมท่ีนํามาใช ตองเปนไมท่ีไดมาตรฐานตามที่ระบุไวในหมวดงานไมสําหรับงานสถาปตยกรรมทุก

ประการ ปราศจากรอยแตกราว, คดงอ หรือตําหนิใด
1.3 ในกรณีท่ีจําเปนตองเตรียมชองสําหรับเปดฝาระแนงไม สําหรับซอมแซมงานระบบตางๆ ของอาคาร

หรือซอมแซมหลังคาในภายหลัง ผูรับจางจะตองติดตั้งใหแข็งแรงและเรียบรอยตามที่กําหนดในแบบ
หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

1.4 ระดับความสูงของฝาเพดาน ใหถือตามระบุในแบบ แตอาจเปล่ียนแปลงไดเล็กนอยตามความเห็นชอบ
ของผูควบคุมงาน

1.5 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางไมและโครงเคราที่ใชในการติดตั้งฝาระแนงไม พรอมอุปกรณตางๆ ใหผู
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.6 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดังนี้
1.6.1 แบบแปลนฝาระแนงไม แสดงแนวโครงเคราและแนวฝาระแนงไมตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุ

ประสงคของผูออกแบบ
1.6.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยตอ การชนผนัง การชนชายคา และชนโครงสรางของ

อาคาร
1.6.3 แบบรายละเอียดการยึด หอย แขวน กับโครงสรางอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร
1.6.4 แบบขยายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน การติดตั้งดวงโคม ทอระบายน้ําฝน คิ้วหรือบัวฝา

ระแนงไม, ชองซอมบํารุง เปนตน

2. วัสดุ
2.1 ฝาระแนงไม ใหใชไมแดง ขนาด 25x100 มิลลิเมตร (1x4 น้ิว) หรือตามระบุในแบบ ตีเวนรอง 4

มิลลิเมตร ไสเรียบทั้ง 4 ดาน ลบมุมเล็กนอย ทาสียอมเนื้อไมและรักษาเนื้อไมชนิดภายนอก หรือตามตัว
อยางที่ไดรับอนุมัติ

2.2 ฝาระแนงไมเทียม หรือไมสังเคราะห หรือไมประดิษฐ ใหใชขนาด ……x……x…… มิลลิเมตร ตีเวนรอง
4 มิลลิเมตร ใหใชของ ……………… หรือ …………… หรือ …………… หรือเทียบเทา ทาสีอะครีลิค

2.3 มุงลวดกันแมลง ใหใชมุงลวดไนลอนสีดํา ติดตั้งบนโครงเคราฝาเพดานกอนติดตั้งระแนงไมเพื่อกันแมลง
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2.4 โครงเคราฝาระแนงไม ใหใชโครงเคราไมยางอัดน้ํายา ขนาด 37.5x75 มิลลิเมตร (1-1/2x3 น้ิว) ระยะ
0.60x0.60 เมตร ยึดกับโครงสรางของอาคาร หรือโครงหลังคาดวยไมยางอัดน้ํายาขนาด 37.5x75
มิลลิเมตร (1-1/2x3 น้ิว) ทุกระยะ 1.20x1.20 เมตร ผูรับจางอาจเสนอโครงเคราเหล็กอาบสังกะสีแทนได
โดยใชโครงเคราพรอมอุปกรณแขวนของฝาเพดานยิบซั่มบอรดฉาบเรียบ โดยตองเสริมโครงเหล็กเพิ่ม
เติมสําหรับการยึดอุปกรณแขวน ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฝา
ระแนงไม

2.5 คิ้วหรือบัวฝาระแนงไม ใหใชไมชนิดและขนาดเดียวกันกับระแนงไม ลบมุมเล็กนอย ปดทับแนวที่ฝา
ระแนงไมชนผนังและชายคาหรือโครงสรางของอาคารตลอดแนว ตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ

3. การติดตั้ง
3.1 ผูรับจางจะตองติดตั้งโครงเคราไมและฝาระแนงไมใหเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุไวในหมวดงานไม

สําหรับงานสถาปตยกรรมทุกประการ
3.2 เมื่อติดตั้งโครงเคราไมระยะ 0.60x0.60 เมตร ไดระดับและแข็งแรงแลว ใหทําการติดตั้งมุงลวดไนลอน

แลวตีระแนงไมทับเวนรอง 4 มิลลิเมตร หากไมระบุในแบบ ใหติดตั้งระแนงไมดวยตะปูซอนหัว โดยมี
แนวเวนรองตั้งฉากกับตัวอาคาร ตรงมุมชายคาใหปลายชนกัน 45 องศา

3.3 ติดตั้งบัวฝาระแนงไมปดทับแนวที่ฝาระแนงไมชนกับผนังและชายคา หรือโครงสรางของอาคารตลอด
แนวใหเรียบรอยสวยงาม

3.4 อุดหัวตะปูดวยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได ตามระบุในหมวดงานไมสําหรับงานสถาปตยกรรม ขัดแตง
ระแนงไมและบัวฝาระแนงไมใหเรียบและสวยงามดวยกระดาษทราย แลวจึงทําการทาสีตอไป

4. การบํารุงรักษา
งานฝาระแนงไมท่ีติดตั้งเสร็จแลว จะตองมั่นคงแข็งแรง ไดแนวระดับและแนวฉากที่สวยงาม หากไมระบุใน
แบบใหทาสีฝาระแนงไมและบัวฝาระแนงไมดวยสียอมและรักษาเนื้อไมชนิดภายนอก โดยใชโทนของสีเนื้อไม
ตามธรรมชาติเปนหลัก หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ สําหรับฝาระแนงไมเทียมใหทาดวยสีประเภท
อะครีลิค ตามระบุในหมวดงานทาสี ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานฝาระแนงไมสกปรกหรือเสียหายตลอด
ระยะเวลากอสราง

จบหมวด 09 54 26
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หมวด 09 63 40
งานพื้นปูหิน

Stone Flooring

หมวด 09 75 00
งานผนังบุหิน

Stone Facing

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานพื้นปูหินและผนังบุหิน ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมมี
วัสดุปองกันความเสียหาย

1.2 วัสดุท่ีนํามาใชตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิตและคัดพิเศษ ปราศจากรอยราวหรือตําหนิใดๆ 
ไมบิดงอ ขนาดเทากันทุกแผน

1.3 ผูรับจางจะตองทําการวัดและตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะติดตั้งแผนหินกอน เพื่อความถูกตองของ
ขนาดและระยะตามความเปนจริง

1.4 ผูรับจางจะตองเปนผูคํานวณ ออกแบบ การใชขอยึดตางๆ ความหนาแผนหินที่ใช ตําแหนงและจํานวน
ขอยึดสําหรับยึดติดแผนหิน การบากแผน เจาะรูแผน และอื่นๆ ท่ีจําเปน พรอมการตรวจสอบผนังของ
อาคารใหแข็งแรงพอสําหรับการติดตั้งผนังหินใหมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย

1.5 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางหินตามชนิด สี และลายที่กําหนด ขนาดเทากับวัสดุท่ีจะใชจริงไมนอยกวา 
2 ตัวอยาง ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบอนุมัติกอนการสั่งซื้อ ตัวอยางดังกลาวใหรวมถึงตัว
อยางการติดตั้งและอุปกรณประกอบที่จําเปน เชน ขอยึดแผนหินบุผนัง ขอบคิ้ว การเขามุม การบาก 
เปนตน

1.6 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดังนี้
1.6.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด ของงานพื้นปูหินหรืองานผนังบุหิน ลายหรือรอยตอของแผนหินและ

เศษของแผนหินทุกสวน ระบุสีของหินแตละสีแตละชนิดใหชัดเจน
1.6.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ Flashing แนวบรรจบของวัสดุใกลเคียง, ตําแหนง

และการยึดอุปกรณประกอบในการติดตั้ง
1.6.3 แบบขยายอื่นที่เกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ ชองซอม

บํารุง การระบายน้ํา เปนตน
1.7 ผูรับจางจะตองทําระบบกันซึมพื้นหรือผนังที่ระบุใหทําระบบกันซึม กอนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ 

หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แลวจึงทําการติดตั้งหิน เชน ระบบกันซึมพื้นชั้นลางที่ติดกับพื้นดิน เปนตน
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1.8 ผนังบุหินภายใน, พื้นปูหินภายในและภายนอกทุกระยะไมเกิน 4.00x4.00 เมตร จะตองเวนรองอยาง
นอย 3 มิลลิเมตร แลวยาแนวดวยซิลิโคน เพื่อการขยายตัวของแผนหิน

1.9 ผนังบุหินภายนอกทุกแผน หรือทุกระยะไมเกิน 1.00x1.00 เมตร จะตองเวนรองอยางนอย 3 มิลลิเมตร 
แลวยาแนวดวยซิลิโคน เพื่อการขยายตัวของแผนหิน

1.10 ผนังบุหินทั้งภายนอกและภายในที่สูงเกินกวา 2.50 เมตร จะตองเปนผนังที่แข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนัก 
และจะตองติดตั้งแผนหินดวยวิธีใชขอยึดแสตนเลส หรือเทียบเทา

1.11 ในกรณีท่ีมีบัวเชิงผนัง ขอบเคานเตอร ขอบบันไดหรือจมูกบันไดที่เปนหินแกรนิตหรือหินออน ใหทํามุม
มนและขัดผิวมันที่มุมบน ความหนาหรือสันของแผนที่มองเห็น เมื่อติดตั้งเสร็จแลวจะตองไดรับการขัด
ผิวมันเชนเดียวกับผิวหนาแผนหิน

1.12 หากไมมีระบุในแบบ การใชแผนหินปูบันไดจะตองเปนแผนเดียวตลอดไรรอยตอและไดรับการขัดมุมมน, 
บากรอง, หรือตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ

2. วัสดุ
2.1 หินแกรนิตขนาด 100x100x20 มิลลิเมตร สําหรับปูพื้นภายนอก ใหใชหินในประเทศเปาไฟ กันลื่น
2.2 หินแกรนิตสีดําขนาด 300x600x20 มิลลิเมตร สําหรับปูพื้น และขนาด 300x600x18 มิลลิเมตร สําหรับ

บุผนัง ใหใชหินดําจีน หรือเทียบเทา
2.3 หินทรายธรรมชาติขนาด 300x600x25 มิลลิเมตร สําหรับปูพื้น ใหใชชนิดผิวหนาเรียบจาก สระบุรี หรือ 

ตาก หรือเทียบเทา เลือกสีได
2.4 หินสังเคราะหหรือหินเทียมขนาด ………x………x……… มิลลิเมตร ใหใช ………………… หรือ 

……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.5 ปูนทรายเทพื้นปรับระดับ ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูปของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา
2.6 วัสดุติดตั้งหิน ใหใชกาวซีเมนตชนิดยืดหยุนตัวไดดี ของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา
2.7 วัสดุนํ้ายาเคลือบใสปองกันความชื้นและกันซึม ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา
2.8 วัสดุยาแนวรอยตอทั่วไป ใหใชชนิดปองกันราดําของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา
2.9 วัสดุยาแนวรองเพื่อการขยายตัวของหิน ใหใชซิลิโคนชนิดปองกันคราบน้ํามันของ ………………… หรือ 

……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.10 Wax เคลือบผิวหิน ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.11 วัสดุอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ

106



หมวด 09 63 40 และ 09 75 00 หนาที่ 3 รวม 4 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

3. การติดตั้ง
3.1 การเตรียมผิว

3.1.1 ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะปูหินหรือบุหินใหปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษปูน หรือส่ิงสกปรก
อื่นใด แลวลางทําความสะอาดดวยน้ํา

3.1.2 เทปูนทรายปรับระดับสําหรับพื้น หรือฉาบปูนรองพื้นสําหรับผนัง ใหไดระดับและความเอียงลาด
ตามตองการ ไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว เพื่อใหไดผิวพื้นหรือผิวผนังที่เรียบและแข็งแรงกอนการปูหรือ
บุหิน

3.1.3 หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับหรือฉาบปูนรองพื้นผนังแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3
วัน ท้ิงไวใหแหง แลวจึงเริ่มดําเนินการปูหินหรือบุหินได

3.1.4 การเตรียมแผนหิน จะตองจัดเรียงแผนหินที่จะใชในบริเวณใกลเคียงๆ เพื่อเฉลี่ยสีและลายของ
หินใหสม่ําเสมอกันทั่วทั้งพื้นที่ท่ีจะปูหรือบุหิน ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบพิจารณา
อนุมัติตําแหนงการวางแผนหินแตละแผน และคัดเลือกหินแตละแผนกอนการติดตั้ง

3.1.5 กอนดําเนินการปูหินหรือบุหิน จะตองทาน้ํายาเคลือบใสปองกันความชื้นที่ดานหลังและดานขาง
ของแผนหิน รวม 5 ดาน โดยยกเวนดานหนาของแผนหิน สําหรับหนาหินที่ทําผิวขัดมัน และทา
ท้ัง 6 ดาน โดยทาที่ดานหนาของแผนหินดวย สําหรับหนาหินที่ทํา ผิวดาน พนทราย เปาไฟ สกัด
หยาบ หรือผิวอื่นใดนอกเหนือจากผิวขัดมัน โดยทาอยางนอยดานละ 2 เที่ยว และทิ้งไวใหแหง
กอนนําไปติดตั้ง

3.2 การปูหินหรือบุหิน
3.2.1 ทําการวางแนวของแผนหิน กําหนดจํานวนและเศษแผนตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ แนว

หินทั่วไปใหชิดกันใหมากที่สุด หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ
3.2.2 เศษของแผนหินจะตองเหลือเทากันทั้งสองดาน แนวรอยตอหินของพื้นกับผนังจะตองตรงกัน หรือ

ตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ การเขามุมหินหากไมระบุในแบบ ใหใชวิธีเจียรขอบ 45 องศา
ประกบเขามุม ใหเห็นความหนาของแผนหินที่ประกบกันทั้ง 2 แผน ดานละประมาณ 5 มิลลิเมตร

3.2.3 การตัดแตงหินในแนวตรง แนวโคง ตองตัดดวยเครื่องมือมาตรฐานและคมเปนพิเศษ การเจาะหิน
เพื่อใสอุปกรณตาง ๆ รอยเจาะตองมีขนาดตามตองการ หินแกรนิตที่ตัดตองไมบิดเบี้ยว แตกบิ่น
และตองตกแตงขอบใหเรียบรอยกอนนําไปติดตั้ง

3.2.4 ทําความสะอาดพื้นผิว แลวพรมน้ําใหเปยกโดยทั่ว ใชเกรียงฉาบกาวซีเมนตท่ีใชสําหรับยึดติด
แผนหิน ดวยการโบกใหท่ัวพื้นที่ท่ีจะปูหินหรือบุหิน แลวขูดใหเปนรอยทาง ใหปฏิบัติตามคําแนะ
นําของผูผลิตกาวซีเมนต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน

3.2.5 ติดตั้งและกดแผนหินตามแนวที่วางใหแนนไมเปนโพรงภายในเวลาที่กําหนดของกาวซีเมนตท่ีใช 
ในกรณีท่ีเปนโพรง หรือไมแนน หรือไมแข็งแรง จะตองร้ือออกและทําการติดตั้งใหม

3.2.6 หลังจากปูหินหรือบุหินแลวเสร็จ ท้ิงใหหินไมถูกกระทบกระเทือนเปนเวลาอยางนอย 48 ชั่วโมง
แลวจึงยาแนวรอยตอดวยวัสดุยาแนว โดยใชสีท่ีใกลเคียงหรือออนกวาสีหิน หรือตามวัตถุ
ประสงคของผูออกแบบ
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3.2.7 เช็ดวัสดุยาแนวสวนเกินออกจากแผนหินดวยฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ กอนที่วัสดุยาแนวจะแหง ให
รองและผิวของหินสะอาด ปลอยทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทําความสะอาดดวยผาสะอาดชุบน้ํา
หมาดๆ ท้ิงใหวัสดุยาแนวแหงสนิท

3.3 การบุหินดวยขอยึด
ใหปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน และ Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ

4. การทําความสะอาด
4.1 งานพื้นปูหินหรือผนังบุหินที่เสร็จแลว จะตองไดแนว ไดระดบั ไดดิ่ง ไดสีท่ีเรียบสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ

และสวยงาม ไมมีรอยขูดขีดหรือตําหนิใดๆ
4.2 หลังจากวัสดุยาแนวแหงดีแลวประมาณ 24 ชั่วโมง ใหทําความสะอาดอีกครั้งดวยน้ํา และเช็ดใหแหง

ดวยผาสะอาด แลวเคลือบผิวดวย Wax อยางนอย 1 ครั้ง
4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานพื้นปูหินและงานผนังบุหิน สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง

5. การปองกันแผนหิน
5.1 ผูรับจางจะตองเก็บกองโดยไมใหมีนํ้าหนักกดทับลงบนแผนหิน โดยการวางแผนหินเรียงกันตามแนวตั้ง 

มีกระสอบหรือหมอนไมรองรับ และที่เก็บกองจะตองไมมีความชื้น
5.2 พื้นที่ปูหินแลวเสร็จ หามมีการเดินผานหรือบรรทุกน้ําหนัก หากจําเปนจะตองมีการสัญจร จะตองมีการ

ปองกันผิวหินมิใหเปนรอยหรือเสียหาย ในกรณีท่ีผิวหนาหินเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏใหเห็น หรือแผนหิน
ไมเรียบ ไมสม่ําเสมอ ผูรับจางจะตองทําการแกไขตามกรรมวิธีการขัดผิวมันของแผนหิน หรือเปล่ียนให
ใหม และใหไดสีของแผนหินที่สม่ําเสมอกันทั่วทั้งบริเวณ โดยคาใชจายของผูรับจาง

จบหมวด 09 63 40 และ 09 75 00
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หมวด 09 64 00
งานพื้น ไม

Wood Flooring

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานพื้นไม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมมีวัสดุปองกัน
ความเสียหาย

1.2 ไมท่ีนํามาใชงาน ตองเปนไมท่ีไดมาตรฐานตามที่ระบุไวในหมวดงานไมสําหรับงานสถาปตยกรรมทุก
ประการ ปราศจากรอยแตกราว, คดงอ หรือตําหนิใดๆ

1.3 ผูรับจางจะตองทําการวัดและตรวจสอบสถานที่จริงบริเวณที่จะติดตั้งพื้นไมกอน เพื่อความถูกตองของ
ขนาดและระยะตามความเปนจริง

1.4 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางไมท่ีจะใชท้ังหมด ซึ่งแสดงใหเห็นลวดลายและผิวสีของไม รวมท้ังอุปกรณ
ท่ีเกี่ยวของ ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.5 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดังนี้
1.5.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด ของการปูไม, ลวดลายการปูไม, แนวรอยตอ และเศษของแผนไมทุก

สวน ระบุขนาดและชนิดของไมใหชัดเจน
1.5.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ แนวบรรจบของวัสดุใกลเคียง, ตําแหนงและระยะ

ของการยึดตะปูหรืออุปกรณประกอบในการติดตั้ง
1.5.3 แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ ชองซอม

บํารุง การระบายน้ํา เปนตน
1.6 ผูรับจางจะตองจัดทําระบบกันซึมพื้นที่ระบุใหทําระบบกันซึมกอนการเทพื้นปูนทรายปรับระดับ แลวจึง

ทําการติดตั้งงานพื้นไม เชน พื้นชั้นลางที่ติดกับพื้นดิน เปนตน
1.7 ผูรับจางจะตองเตรียมการระบายน้ําใตพื้นไมกอนการติดตั้งงานพื้นไมภายนอก เชน เทพื้นปูนทรายปรับ

ระดับขัดมันและเอียงลาดเพื่อการระบายน้ําไดดี (สําหรับการติดตั้งพื้นไมบนพื้น ค.ส.ล.) วางระบบ
ระบายน้ําใตพื้นไมเวนรอง (สําหรับการติดตั้งพื้นไมบนคาน ค.ส.ล.) เปนตน

2. วัสดุ
2.1 พื้นไมสักเขาล้ิน ใหใชไมสักทองคัดพิเศษ ขนาด 25x150x1800 มิลลิเมตร (1x6 น้ิว) ไสเรียบ 2 ดาน

เคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอก พรอมพุกไมแดงขนาด 25x50 มิลลิเมตร (1x2 น้ิว) ทุกระยะ 450
มิลลิเมตร ฝงในปูนทรายปรับระดับขัดมัน

2.2 พื้นไมปารเก ใหใชปารเกล้ินรองไมมะคาคัดพิเศษขนาด 37.5x300x19 มิลลิเมตร (3x12 น้ิว) เคลือบสี
โพลียูริเทนชนิดภายนอก
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2.3 พื้นไมสําเร็จรูปหรือพื้นไมลามิเนต ใหใชขนาดไมเล็กกวา 8x190x1200 มิลลิเมตร รับประกันคุณภาพไม
นอยกวา 10 ป ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.4 พื้นไมแดง ใหใชไมแดงคัดพิเศษขนาด 37.5x150x2000 มิลลิเมตร (1-1/2x6 น้ิว) ไสเรียบ 4 ดาน ลบมุม
2 ดานบนเล็กนอย ตีเวนรอง 3 มิลลิเมตร เคลือบสียอมและรักษาเนื้อไมชนิดภายนอก ติดตั้งบนตง
ไมแดงขนาด 50x150 มิลลิเมตร (2x6 น้ิว) ทุกระยะ 500 มิลลิเมตร

2.5 บัวเชิงผนัง หากมิไดระบุในแบบ ใหใชชนิดเดียวกันกับพื้นไมขนาด 25x100x2000 มิลลิเมตร (1x4 น้ิว)
2.6 ปูนทรายปรับระดับพื้น ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูปของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา

3. การติดตั้ง

3.1 การเตรียมผิว
3.1.1 ทําความสะอาดพื้นผิว ค.ส.ล. ท่ีจะปูพื้นไมใหปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือส่ิง

สกปรกอื่นใด แลวลางทําความสะอาดดวยน้ํา
3.1.2 สําหรับพื้นไมสักเขาล้ิน ใหกําหนดแนวพื้นไมตามแบบ แลวจึงติดตั้งพุกไมแดงขนาด 25x50

มิลลิเมตร (1x2 น้ิว) (วางนอน) ทุกระยะ 450 มิลลิเมตร ดวยตะปูเกลียวฝงพุกทุกระยะ 400
มิลลิเมตร ปรับระดับของพุกไมใหไดระดับที่ตองการดวยปูนทราย โดยลดระดับเผ่ือความหนา
ของพื้นไมสัก 1 น้ิว
สําหรับพื้นไมแดง ใหกําหนดแนวพื้นไมตามแบบ แลวจึงติดตั้งตงไมแดงขนาด 50x150 มิลลิเมตร
(2x6 น้ิว) ทุกระยะ 500 มิลลิเมตร กับคาน ค.ส.ล. หรือโครงสรางของอาคารตาม Shop Drawing
ท่ีไดรับอนุมัติ ใหไดระดับที่ตองการ โดยลดระดับเผ่ือความหนาของพื้นไมแดง 1-1/2 น้ิว

3.1.3 เทปูนทรายปรับระดับใหไดระดับเสมอกับหนาพุกไม และปาดผิวใหเรียบสนิท ไมมีคลื่น และขัด
มันผิวหนาของปูนทรายปรับระดับ

3.1.4 หลังจากเทปูนทรายปรับระดับขัดมันเรียบแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไวใหแหง
สนิท และปราศจากความชื้นไมนอยกวา 15 วัน แลวจึงเริ่มปูพื้นไม

3.1.5 ตรวจสอบความชื้นของพื้น โดยใชเครื่องมือวัดความชื้น หรือตรวจสอบโดยใชพลาสติกแผนบางๆ
ชนิดใสคลุมบนพื้นที่ท่ีจะปูพื้นไม และติดเทปที่ขอบของพลาสติกกับพื้นขัดมัน โดยไมใหอากาศ
ร่ัวเขาออกได แลวปลอยทิ้งไวไมนอยกวา 3 วัน ถาปรากฏวามีหยดน้ําเกาะอยูท่ีใตแผนพลาสติก
แสดงวาพื้นยังมีความชื้น ใหรอจนพื้นแหงสนิทกอนจึงจะปูพื้นไม

3.1.6 กอนดําเนินการปูไม ผูรับจางจะตองจัดเรียงแผนไมท่ีจะปูในบริเวณใกลเคียง เพื่อเฉลี่ยสีและลาย
ของไมใหสม่ําเสมอกันทั่วทั้งพื้นที่ท่ีจะปูไม ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบพิจารณาอนุมัติ
ตําแหนงการวางแผนไม และคัดเลือกไมกอนการปูไม
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3.2 การปูไม
3.2.1 ทําการวางแนวปูไม หากไมระบุในแบบ ใหปูแบบสลับแนวรอยตอคร่ึงความยาวของแผนไม (ลาย

อิฐ) เศษของแผนไมจะตองเหลือใหเทาๆ กันทั้งสองดานของพื้น หรือตาม Shop Drawing ท่ีได
รับอนุมัติ

3.2.2 พื้นไมสักเขาล้ิน ใหใชวิธีวางพุกไมทุกระยะ 450 มิลลิเมตร ปรับใหไดระดับ เทปูนทรายปรับระดับ
ทําผิวขัดมันเสมอผิวพุกไม ท้ิงไวใหพื้นขัดมันแหงสนิท แลวจึงดําเนินการปูพื้นไมสักเขาล้ินยึดติด
กับพุกไมดวยตะปู โดยซอนหัวตะปูไวท่ีรางลิ้น แนวระหวางแผนทุกแผนจะตองอัดใหสนิทดวยแม
แรงอัดพื้น รอยตอของแผนไมจะตองสลับกัน และมีพุกรองรับทุกแนวรอยตอ บริเวณพื้นไมท่ีชน
ผนังใหเวนรองไวประมาณ 8 มิลลิเมตร

3.2.3 พื้นไมปารเก ใหใชวิธีเทปูนทรายปรับระดับทําผิวขัดมัน ท้ิงไวใหแหงสนิท แลวจึงดําเนินการปูพื้น
ไมปารเกดวยกาวโพลียูรีเทน แนวหรือลายของพื้นไมปารเก จะตองปูตาม Shop Drawing ท่ีได
รับอนุมัติ ท้ังนี้การปูจะตองชิดสนิทกันและไดฉาก รอยตอของไมจะตองเรียบสนิท

3.2.4 พื้นไมสําเร็จรูปหรือพื้นไมลามิเนต ใหใชวิธีเทปูนทรายปรับระดับทําผิวขัดมัน แลวปูดวยไมอัด
ยางหนา 10 มิลลิเมตรชนิดใชภายนอก แผนไมอัดที่ปูแตละแผนใหเวนระหวางแผนหางประมาณ
5 มิลลิเมตร โดยยึดแผนไมอัดกับพื้นขัดมันดวยตะปูเกลียวฝงพุกทุกระยะ 400x400 มิลลิเมตร
ปรับระดับใหเรียบ แลวจึงปูพื้นไมสําเร็จรูปดวยกาวโพลียูรีเทน หรือปูดวยระบบลิ้นล็อค ตามคํา
แนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

3.2.5 พื้นไมปูเวนรอง ใหใชวิธีวางตงไมทุกระยะ 500 มิลลิเมตร ยึดติดกับคาน ค.ส.ล. หรือโครงสราง
ของอาคารตามแบบ หรือยึดลอยเหนือพื้น ค.ส.ล. ท่ีเทปูนทรายปรับระดับผิวขัดมัน และเอียงลาด
ไปยังจุดระบายน้ํา โดยใหระดับทองตงลอยเหนือพื้นขัดมันประมาณ 30 มิลลิเมตร ยึดดวยฉาก
และน็อตแสตนเลส หรือตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ จึงดําเนินการปูพื้นไม โดยยึดกับตง
ไมดวยตะปูแสตนเลสฝงซอนหัวดวยลิ่มไม

3.2.6 การติดตั้งบัวไมเชิงผนัง ใหทําการฝงพุกไม 2 ตัว หรือตามความเหมาะสมทุกระยะไมเกิน 500
มิลลิเมตรใชกาวยางและตะปูเกลียวฝงซอนหัว การตอบัวไมและการเขามุมบัวไมใหใชวิธีเขามุม
ประกบ 45 องศา หามใชวิธีตัดชน รอยตอของบัวไมตองเรียบสนิท สีกลมกลืนกันตลอดแนวบัว
ไมเห็นรอยตอ

3.2.7 เมื่อติดตั้งพื้นไมสัก, พื้นไมปารเก เสร็จแลวใหท้ิงไวใหกาวแหง โดยหามเหยียบย่ําอยางนอย 15
วัน จึงทําการขัดผิวพื้นไมใหเรียบเสมอกันทั่วพื้นที่ดวยเครื่องขัดหยาบ อุดแตงรองที่ไมเรียบรอย
ตางๆ แลวขัดดวยเครื่องขัดละเอียดใหไดผิวพื้นไมเรียบและสวยงาม แลวจึงทาสีตอไป

3.2.8 เมื่อติดตั้งพื้นไมเวนรองเสร็จแลว ใหทําการขัดแตงผิวพื้นไมใหเรียบ ลบมุมรองไมไมใหมีเส้ียนคม
ดวยกระดาษทราย และอุดแตงรอยหัวตะปูดวยลิ่มไม หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ให
เรียบรอยสวยงาม แลวจึงทาสีตอไป
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4. การทําความสะอาด
4.1 พื้นไมท้ังหมดเมื่อปูเสร็จแลวจะตองไดแนว ไดระดับ ไดสีท่ีเรียบสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ และสวยงาม ไม

มีรอยขูดขีดหรือตําหนิใดๆ
4.2 ผูรับจางจะตองทําความสะอาดพื้นไมทุกแหงหลังจากติดตั้งเสร็จแลว โดยการกวาด ดูดฝุนและเช็ดดวย

ผาชุบน้ําหมาดๆ และตองปองกันไมใหสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลากอสราง

5. การปองกันความเสียหาย
5.1 ผูรับจางจะตองเก็บกองโดยไมใหมีนํ้าหนักกดทับลงบนแผนไมมากเกินไป มีหมอนไมรองรับ มีอากาศ

ถายเทไดสะดวก และที่เก็บกองจะตองไมมีความชื้น
5.2 พื้นไมท่ีปูเสร็จแลว หามมีการเดินผานหรือบรรทุกน้ําหนัก หากจําเปนจะตองมีการสัญจร จะตองมีการ

ปองกันผิวไมมิใหเปนรอยหรือเสียหาย โดยการปูดวยแผนพลาสติกใสที่ทนตอแรงฉีกขาดไดดี ในกรณีท่ี
ผิวหนาไมเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏใหเห็น หรือแผนไมไมเรียบ ไมสม่ําเสมอ ผูรับจางจะตองทําการแกไข
โดยการขัดผิวหรือเปล่ียนใหใหม และทาสีใหมใหไดสีท่ีสม่ําเสมอกันทั่วทั้งบริเวณ โดยคาใชจายของผูรับ
จาง

จบหมวด 09 64 00
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รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

หมวด 09 66 43
งานพื้นหินลาง / กรวดลาง

Washed Aggregate Flooring

หมวด 09 77 43
งานผนังหินลาง / กรวดลาง

Washed Aggregate Facing

1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานหินลาง/กรวดลาง ผนังและพื้น ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนตัวอยางหินลาง/กรวดลางขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาดเม็ดหิน

และกรวด ลวดลาย และวัสดแุบงชอง ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบคัดเลือกและอนุมัติกอน
ดําเนินการ

1.3 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดังนี้
1.3.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัดของงานหินลาง/กรวดลางทั้งหมด ระบุสีและขนาดเม็ดหินหรือกรวด

ใหชัดเจน
1.3.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ แนวเสนแบงชองหรือเสนขอบคิ้ว แสดงอัตราความ

ลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ําของพื้นแตละสวน
1.3.3 แบบขยายอื่นที่เกี่ยวของหรือจําเปน เชน ตําแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบที่เกี่ยวของ ชองระบาย

นํ้าที่พื้น ตําแหนงติดตั้งสวิทชปล๊ัก ชองซอมบํารุง เปนตน
1.4 ผูรับจางจะตองทําการปองกันและระมัดระวังมิใหผนังหรือสวนของอาคารอื่นๆ เปรอะเปอน และปองกัน

ไมใหทอน้ําหรือทางระบายน้ําตางๆ อุดตันเสียหาย

2. วัสดุ
2.1 หิน ใหใชหินออนคัดและลางจนสะอาด ปราศจากสิ่งอื่นเจือปน ขนาดใกลเคียงกันโดยรอนผานตะแกรง 

หากไมระบุในแบบ ใหใชขนาด 3-4 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุม
งาน และ/หรือ ผูออกแบบกอนดําเนินการ

2.2 กรวด ใหใชกรวดทะเลคัดเม็ดกลมและลางจนสะอาด ปราศจากสิ่งอื่นเจือปน ขนาดใกลเคียงกันโดยผาน
ตะแกรงรอน หากไมระบุในแบบ ใหใชขนาด 2-3 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสี จะตองไดรับอนุมัติจากผู
ควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบกอนดําเนินการ

113



หมวด 09 66 43 และ 09 77 43 หนาที่ 2 รวม 3 หนา

รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทําโดย  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ

2.3 ปูนซีเมนต
2.3.1 ใหใชปูนซีเมนตขาวสําหรับงานหินลางของ ……………… หรือ …………… หรือ ……………

หรือเทียบเทา
2.3.2 ใหใชปูนซีเมนตท่ัวไปสีเทาสําหรับงานกรวดลาง ของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา
2.4 สีผสม ใหใชสีฝุนอยางดีสําหรับผสมกับปูนซิเมนต ของ ………………… หรือ ……………… หรือ

……………… หรือเทียบเทา การผสมสีฝุนกับปูนซีเมนตตองชั่งหรือตวงทุกครั้ง
2.5 การแบงชอง หากไมระบุในแบบ ใหใชไมสักขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะรอง หรือใช PVC 

ขนาด 6x10 มิลลิเมตร สําหรับการฝงเสนแบงชอง ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา ขนาดชองไมเกิน 2.00x2.00 เมตร

2.6 ปูนทรายปรับระดับพื้น ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

3. วิธีการดําเนินงาน

3.1 การเตรียมผิว
3.1.1 ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะทําผิวหินลาง/กรวดลางใหสะอาด ปราศจากฝุนผง คราบไขมัน เศษ

ปูนทราย หรือส่ิงสกปรกอื่นใด และลางทําความสะอาดดวยน้ํา
3.1.2 สําหรับพื้นที่จะทําหินลาง/กรวดลาง จะตองเทปูนทรายปรับระดับ ใหไดระดับและความเอียงลาด

ตามตองการ สําหรับผนังจะตองฉาบปูนรองพื้น ใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ตามที่ระบุไวในหมวด
งานฉาบปูน โดยใชปูนฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อใหไดผิวพื้นหรอืผิวผนังที่เรียบและแข็งแรง
โดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินลาง/กรวดลางประมาณ 15 มิลลิเมตร

3.1.3 หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนังแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3
วัน ท้ิงไวใหแหง แลวจึงเริ่มดําเนินการทําผิวหินลาง/กรวดลางได

3.2 การทําผิวหินลาง / กรวดลาง
3.2.1 จัดวางแนวเสนแบงขนาดชองดวยไมหรือ PVC ตามที่ไดรับอนุมัติ แบงเปนชองๆ ตาม Shop

Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ ยึดเสนแบงดวยปูนทราย ใหไดแนวตรงและไดระดับ ท้ิงไวใหแหงอยาง
นอย 24 ชั่วโมง

3.2.2 กอนฉาบผิวหรือเทผิว ผูรับจางจะตองรดน้ําทั่วบริเวณใหชุม แลวสลัดหรือเทดวยน้ําปูนซิเมนตขน
เปนตัวประสานกอน จึงฉาบหรือเทผิว

3.2.3 ผสมหินหรือกรวด อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน หินหรือกรวด 3 สวน ผสมกับนํ้าสะอาดใหขนพอ
เหมาะกับการใชงาน ฉาบหรือเทลงในพื้นที่แลวตบใหแนน แตงใหไดระดับเสมอเสนแบงชอง แลว
ท้ิงไวใหผิวปูนเริ่มหมาดประมาณ 30 นาที จึงทําการลางผิวโดยใชแปรงจุมน้ําสะอาด คอยๆ
กวาดหรือลางผิวหนาใหท่ัวหลายครั้ง จนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดชัดเจน ท้ิงไวใหแหง 1 วัน
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3.2.4 ใชกรดเกลือผสมนํ้าสะอาด 1:20 ใชแปรงจุม คอยๆ กวาดใหท่ัวผิวหนาหลายครั้ง จนคราบปูน
ออกหมด เห็นเม็ดหินหรือกรวดชัดเจนและสวยงาม

3.2.5 การทําใหทําทีละชองพอเหมาะกับเวลาและชางฝมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดตองแนนสม่ําเสมอกัน
ไดดิ่งหรือไดระดับตลอดผิวหนา

4. การบํารุงรักษาและทําความสะอาด
4.1 ผิวหินลาง/กรวดลางทั้งหมด เมื่อทําเสร็จแลวจะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิ่ง เรียบสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีเกิด

มรีอยดาง แตกราวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตัวไมสม่ําเสมอกัน หรือความไมเรียบรอยใดๆ ผูรับจางจะ
ตองดําเนินการแกไข โดยทุบออกแลวทําใหใหมท้ังชอง และใหไดสีท่ีสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ โดยคาใช
จายของผูรับจาง

4.2 หลังจากทําผิวหินลาง/กรวดลางแลวเสร็จ ท้ิงใหผิวหินลาง/กรวดลางแหงโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปน
ระยะเวลาอยางนอย 2 วัน แลวลางทําความสะอาดอีกครั้งดวยน้ํา และเช็ดใหแหงดวยผาสะอาด จาก
น้ันเคลือบผิวดวย Wax ใหท่ัวอยางนอย 1 ครั้ง

4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานหินลาง/กรวดลางของผนังและพื้น สกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลา
กอสราง

จบหมวด 09 66 43 และ 09 77 43
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หมวด 09 68 00
งานพรม

Carpeting

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดีสําหรับงานพรม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 วัสดุท่ีนํามาใช ตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากตําหนิใดๆ
1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางพรมตามชนิด สี และลาย 2 ชุด ขนาด 300x300 มิลลิเมตร พรอมอุปกรณ

อื่นๆ ใหผูควบคุมงาน และ/หรือ ผูออกแบบคัดเลือกและอนุมัติกอนการสั่งซื้อ
1.4 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง ดังนี้

1.4.1 แบบแปลน, ของการปูพรมท้ังหมด ระบุสีและรุนของพรมแตละสวนใหชัดเจน
1.4.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ แนวรอยตอของพรมกับวัสดุอื่น
1.4.3 แบบขยายอื่น ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปนตามที่ผูควบคมุงานตองการ

2. วัสดุ
2.1 พรม ใหใชตามคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เปนพรมทอเครื่อง (Tufted Carpet) ชนิดขนพรมเปนใย Nylon 100% หรือใยสังเคราะห Acrylic 
100% ตามระบุในแบบ หากไมระบุ ใหใชใยสังเคราะห Acrylic 100% จะตองมีการปองกันการ
เกิดเชื้อราของเสนใยและใตผืนพรม  ดวยการผสมสาร Microban

2.1.2 ลักษณะของเสนพรมเปนขนหาง (Loop pile) หรือขนตัด (Cut pile) ตามวัตถุประสงคของผูออก
แบบ

2.1.3 ความหนาแนนของพรมไมนอยกวา 40 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร (2.5 ปอนดตอลูกบาศกฟุต)
2.1.4 แผนรองพื้นพรมเปนแผนฟองน้ํายางธรรมชาติ หนาไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร
2.1.5 ใหใชของ ……………………… หรือ …………………… หรือ ………………… หรือเทียบเทา

2.2 บัวเชิงผนัง หากไมระบุในแบบ ใหใชไมสัก ขนาด 25x100x2000 มิลลิเมตร หรือตามวัตถุประสงคของผู
ออกแบบ

2.3 ปูนทรายปรับระดับพื้น ใหใชปูนเทปรับระดับสําเร็จรูป ของ ………………… หรือ ……………… หรือ
……………… หรือเทียบเทา

3. การติดตั้ง

3.1 การเตรียมผิว
3.1.1 ทําความสะอาดพื้นผิวที่จะปูพรมใหสะอาด ปราศจากฝุนผง คราบไขมัน และเศษปูนออกใหหมด
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3.1.2 เทปูนทรายปรับระดับและขัดเรียบ ใหไดระดับที่ตองการ
3.1.3 หลังจากเทปูนทรายปรับระดับขัดมันพื้นแลว 24 ชั่วโมง ใหทําการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไวใหแหง 

และปราศจากความชื้น แลวจึงเริ่มดําเนินการปูพรม
3.1.4 พรมกอนติดตั้งจะตองนํามาเปนมวนยาว ไมควรหักงอ การเก็บกองใหวางเปนมวนยาว ไมกอง

ซอนทับมากเกินไป และไมควรเก็บกองไวนาน สถานที่เก็บกองจะตองแหง สะอาด ไมมีความชื้น
3.2 การปูพรม

3.2.1 ทําการวางแนวการปูหรือทิศทางของลายพรมตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ
3.2.2 ติดตั้งไมหนามตามขอบของพรมโดยรอบ ถาทางเดินหนาหองหรือหองถัดไปไมใชพรม ใหใช 

Nap-Lock อลูมิเนียมคาดทับเปนตัวหยุดพรม หรือตามที่ไดรับอนุมัติ
3.2.3 หลังจากนั้นใหปูยางรองพรมใหท่ัวบริเวณแลวจึงคลี่พรมออก โดยใชเครื่องยืดพรมดวยเขายืด

พรมทุกดานเขาหาไมหนาม สวนเกินของพรมใหตัดออกพรอมเก็บปลายเขาหลังไมหนาม   
3.2.4 หากไมกําหนดเปนอยางอื่น ใหปูแบบ Wall to Wall การปูพรมจะตองขึงใหตึงและยึดติดกับไม

หนาม โดยรอบพื้นที่การตอพรมจะตองเย็บรอยตอใหเรียบรอยไมเห็นรอย เมื่อปูพรมเสร็จเรียบ
รอยแลวใหติดตั้งบัวเชิงผนังตอไป

3.2.5 ติดตั้งบัวไมเชิงผนัง ใหปฏิบัติตามการติดตั้งบัวไมเชิงผนังของหมวดงานพื้นไม

4. การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
4.1 งานพรมทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบรอยแลว จะตองไดแนว ไดระดับ สีเรียบสม่ําเสมอ ปราศจากตําหนิตางๆ 

และจะตองดูดฝุนทําความสะอาดขนพรมใหเรียบรอย ความไมเรียบรอยใดๆ ท่ีเกิดขึ้น ผูรับจางจะตอง
ดําเนินการแกไขหรือเปล่ียนใหใหมทันที โดยคาใชจายของผูรับจาง

4.2 เมื่อมีของเหลว หรือส่ิงใดๆ ท่ีจะทําใหเกิดรอยเปอนบนพรมเล็กนอยไมติดแนน จะตองรีบเช็ดออกดวยผา
สะอาดชุบน้ําอุน แลวใชโฟมทําความสะอาดพรม เช็ดออกใหสะอาดอีกครั้ง

4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหงานพรมเสียหายหรือสกปรก ตลอดระยะเวลากอสราง

5. การซอมแซม
5.1 หลังการติดตั้งพรมเสร็จแลว หากพรมมีรอยฉีกขาด ใหแกไขโดยการเย็บตอโดยใชมือเย็บใหเรียบรอย
5.2 หากเกิดรอยเปอนบนพรมมาก หรือติดแนน ใหตัดพรมสวนนั้นออก แลวเปล่ียนใหมเฉพาะจุด จะตอง

เปล่ียนโดยที่พื้นพรมยังไดระดับ และมีสีท่ีเรียบสม่ําเสมอกัน

จบหมวด 09 68 00
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หมวด 09 91 00
งานทาสี

Painting

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุและอุปกรณ ท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบคุณภาพที่ดี 

สําหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณภาพ
1.2 ผูรับจางจะตองจัดสงแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอยางสีท่ีใช สีรองพื้น และอื่นๆ ใหผูควบคุมงานพิจารณา

อนุมัติตามวัตถุประสงคของผูออกแบบกอนการสั่งซื้อ โดยจะตองปฏิบัติตามคําแนะนาํของผูผลิตอยาง
เครงครัด ใหดําเนินการภายใตการแนะนํา การตรวจสอบ และการเก็บตัวอยางของผูเชี่ยวชาญจากผู
ผลิตสี

1.3 สีท่ีนํามาใชจะตองบรรจุอยูในถังหรือภาชนะที่ปดสนิทเรียบรอยมาจากโรงงาน โดยมีใบสงของและรับ
รองคุณภาพจากโรงงานผูผลิตที่สามารถตรวจสอบได

1.4 การเก็บรักษาจะตองแยกหองสําหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไมมีวัสดุอื่นเก็บรวม และเปนหองที่ไมมีความชื้น 
สีท่ีเหลือจากการผสมหรือการทาแตละครั้ง จะตองนําไปทําลายทันที พรอมภาชนะที่บรรจุสีน้ัน หรือตาม
ความเห็นชอบของผูควบคุมงาน

1.5 การผสมสีและขั้นตอนการทาสี จะตองปฏิบัติตามวิธีการของผูผลิตสีอยางเครงครัด โดยไดรับอนุมัติจาก
ผูควบคุมงาน

1.6 หามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไมแหงสนิท และจะตองมีเครื่องตรวจวัดความชื้น
ของผนังกอนการทาสีทุกครั้ง

1.7 งานทาสีท้ังหมด จะตองเรียบรอยสม่ําเสมอ ไมมีรอยแปรง รอยหยดสี หรือขอบกพรองอื่นใด และจะตอง
ทําความสะอาดรอยสีเปอนสวนอื่นๆ ของอาคารที่ไมตองทาสี เชน พื้น ผนัง กระจก อุปกรณตางๆ 
เปนตน

1.8 งานที่ไมตองทาสี โดยทั่วไปสีท่ีทาทั้งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวทอโลหะ 
โครงเหล็กตางๆ ท่ีมองเห็น หรือตามระบุในแบบ สําหรับส่ิงที่ไมตองทาสี มีดังนี้
1.8.1 ผิวกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ฝาอคูสติก กระจก
1.8.2 อุปกรณสําเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแลว
1.8.3 สแตนเลส
1.8.4 ผิวภายในรางน้ํา
1.8.5 โคมไฟ
1.8.6 สวนของอาคารหรือโครงสรางซึ่งซอนอยูภายในไมสามารถมองเห็นได ยกเวน การทาสีกันสนิม 

หรือระบุในแบบเปนพิเศษ
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1.9 การรับประกัน ผูรับจางจะตองเลือกใชวัสดุสีและขั้นตอนการทาสีท่ีดี สามารถรับประกันคุณภาพโดย
บริษัทผูผลิตและบริษัทผูรับจางทาสีเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป

2. วัสดุ
2.1 สีทาภายนอกและสีทาภายในอาคาร เชน สีทาผนังปูนฉาบ, ผนังยิบซั่ม, ฝาเพดานยิบซั่ม, ฝาเพดานไม

สังเคราะห, ฝาเพดาน ค.ส.ล. เปนตน ใหใชสีนํ้าชนิด Acrylic 100% กึ่งเงา หรือตามวัตถุประสงคของผู
ออกแบบ ดังนี้

                                                          ของ                                          
                                                          ของ                                          
                                                          ของ                                          
                                                          ของ                                          
                                                          ของ                                          

2.2 สีรองพื้น ปูนใหใชของผูผลิตสีตามขอ 2.1 โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีน้ันอยางเครงครัด
2.3 สีนํ้ามันสําหรับงานไมและโลหะ หรือสวนที่ระบุใหทาสีนํ้ามัน ใหใชของ …………… หรือ …………… 

หรือ …………… หรือเทียบเทา
2.4 สีรองพื้นกันสนิม ใหใช Red lead หรือ Zinc Chromate ของ ………………… หรือ ……………… หรือ 

……………… หรือเทียบเทา
2.5 สีรองพื้นไม สําหรับไมท่ีระบุใหทาสีนํ้ามัน ใหใชสีรองพื้นไมอลูมิเนียม ของ ………………… หรือ 

……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.6 สียอมเนื้อไมและรักษาเนื้อไม สําหรับงานไมท่ีระบุใหทาสียอมเนื้อไม หรือสีธรรมชาติ เชน วงกบ, บาน

ประตู, หนาตาง, พื้นไมภายนอก, เชิงชายไม เปนตน ใหใชสียอมเนื้อไมและรักษาเนื้อไมประเภทมองเห็น
ลายไมชนิดภายนอก หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ ของ ………………… หรือ ……………… 
หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.7 สีเคลือบแข็ง สําหรับงานพื้นไมภายในที่ระบุใหทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทน ใหใชสีโพลียูริเทนชนิด
ภายนอก สีใส ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา

2.8 สีทาพื้น EPOXY ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา 
หนาไมนอยกวา 0.3 มิลลิเมตร โดยทาบนพื้นปูนทรายปรับระดับแตงผิวเรียบ หรือตามวัตถุประสงคของ
ผูออกแบบ โดยผูรับจางจะตองเสนอวิธีการทาและจัดทําตัวอยางใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอน

2.9 สีพนแกรนิตสําหรับผนังภายนอก ใหใชของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… 
หรือเทียบเทา

2.10 สีอื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงาน และตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ
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3. วิธีการทาสี
3.1 การทาสีสําหรับงานปูนหรือคอนกรีต

3.1.1 ท้ิงใหพื้นผิวแหงสนิทไมนอยกวา 21 วัน หลังการฉาบปูนหรือถอดไมแบบ มีความชื้นไมเกิน 14% 
กอนทาสีรองพื้นตองแนใจวา ไดขจัดฝุน คราบไขมัน คราบปูนจนหมด และพื้นผิวแหงสนิท

3.1.2 ทาสีรองพื้นปูน 1 ครั้ง ท้ิงระยะ 2 ชั่วโมง
3.1.3 ทาสีทับหนา 2 ครั้ง ท้ิงระยะ 4 ชั่วโมง

3.2 การทาสีสําหรับงานโลหะ
3.2.1 พื้นผิวโลหะทั่วไปหรือพื้นผิวเหล็ก ใหขจัดคราบน้ํามันดวยทินเนอรหรือน้ํามันกาด ขจัดสนิมออก

โดยการขัดดวยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อมโดยขัดดวยเครื่องเจียร ทํา
ความสะอาดและเช็ดดวยผาสะอาด ท้ิงใหแหงไมเกิน 4 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Red lead 1 
ครั้ง ขณะสงเหล็กถึงหนวยงานกอสราง (หากเปนเหล็กกลวง ใหใชวิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 
ดวย Red lead เมื่อประกอบหรือเชื่อมเปนโครงเหล็ก และเจียรแตงรอยเชื่อมเรียบรอยแลว และ
ทาครั้งที่ 3 ดวย Red lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะครั้งละ 6 ชั่ว
โมง) ทาสีทับหนา 2 ครั้งดวยสีนํ้ามันเฉพาะโครงเหล็กที่ตองการทาสีทับหนา (การทาสีทับหนาทิ้ง
ระยะครั้งละ 8 ชั่วโมง)

3.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไมมีสวนผสมของเหล็ก ทําความสะอาดพื้นผิวดวยกระดาษทราย แลวเช็ดดวยผา
สะอาด ท้ิงใหแหง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง ทาสีนํ้า
มันทับหนา 2 ครั้ง

3.2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี ทําความสะอาดพื้นผิวและทําใหผิวหยาบดวยกระดาษ
ทราย เช็ดดวยผาสะอาด ท้ิงใหแหง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั้ง ท้ิงระยะ 
1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc chromate 1 ครั้ง ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง

3.3 การทาสีสําหรับงานไมท่ีไมโชวลายไม
3.3.1 ไมตองแหง มีความชื้นไมเกิน 18% รอยตอหรือสวนของไมท่ีจะตองนําไปประกบกับวัสดุอยางอื่น 

เชน ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เปนตน ตองทาสีรองพื้นกอนนําไปประกบติดกัน
3.3.2 ขัดใหเรียบดวยกระดาษทราย เช็ดฝุนออกใหหมด
3.3.3 ทาสีรองพื้นไมอลูมิเนียม 1 ครั้ง เพื่อปองกันยางไม ท้ิงใหแหงเปนเวลา 10 ชั่วโมง
3.3.4 ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อเพิ่มความเรียบเนียนของสีทับหนาหรือสีกันเชื้อรา 1 ครั้ง ท้ิงใหแหง 6 ชั่วโมง
3.3.5 ทาสีนํ้ามันทับหนา 2 ครั้ง ท้ิงระยะ 8 ชั่วโมง

3.4 การทาสียอมเนื้อไมและรักษาเนื้อไมท่ีตองการโชวลายไม
3.4.1 ใหทาบนผิวไมสวนที่ตองการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม หรือยอมสีใหเห็นลายไม 

เชน ไมสัก ไมมะคา ไมแดง ไมอัดสัก เปนตน หากไมระบุในแบบใหใชสียอมเนื้อไมและรักษาเนื้อ
ไมชนิดภายนอกสีดาน

3.4.2 ผิวไมจะตองแหงสนิท ขจัดฝุน นํ้ามัน หรือวัสดุอื่นออกใหหมด อุดรูหัวตะปู ขัดแตงดวยกระดาษ
ทราย
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3.4.3 สียอมเนื้อไมและรักษาเนื้อไมชนิดภายนอก ตามคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับการอนุมัติจากผู
ควบคุมงานกอน ทาอยางนอย 3 ครั้ง ท้ิงระยะ ครั้งละ 8 ชั่วโมง

3.5 การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนสําหรับพื้นไมภายใน
3.5.1 ผิวพื้นไมจะตองแหงสนิท ขจัดฝุน นํ้ามัน หรือวัสดุอื่นๆ ออกใหหมด อุดรอยตอไมใหเรียบแลวขัด

กระดาษทรายดวยเครื่องจนถึงเนื้อไม ใหไดผิวไมท่ีเรียบสนิทสวยงาม
3.5.2 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกสีใสอยางนอย 3 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง หากจําเปน

ตองยอมสีไม เพื่อใหสีของพื้นไมสม่ําเสมอกันกอนการทาเคลือบ จะตองไดรับการอนุมัติจากผู
ควบคุมงานกอน

3.6 สีพนแกรนิตสําหรับผนังภายนอก
3.6.1 พื้นผิวที่จะพนจะตองแหงสะอาด มั่นคง แข็งแรง ทําความสะอาดดวยน้ํา แลวทิ้งใหแหงสนิท
3.6.2 ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีรอยตอ 1 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 3 ชั่วโมง
3.6.3 พนสีแกรนิตหรือสีลวดลายแกรนิต 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง
3.6.4 พนสีเคลือบทับหนา 2 ครั้ง ท้ิงระยะครั้งละ 24 ชั่วโมง

4. การบํารุงรักษา
งานทาสีท้ังหมดที่เสร็จแลวและแหงสนิทดีแลว ผูรับจางจะตองตรวจสอบความเรียบรอย พรอมทั้งซอมแซม
สวนที่ไมเรียบรอย และทําความสะอาดรอยสีเปอนสวนอื่นของอาคารที่ไมตองการทาสีท้ังหมด ตามขั้นตอน
และคําแนะนําของผูผลิต โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน และจะตองปองกันไมใหงานสี
สกปรกหรือเสียหายจากงานกอสรางสวนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลากอสราง หากมีความสกปรก เสีย
หาย หรือไมเรียบรอยสวยงามใดๆ ท่ีเกี่ยวกับงานทาสี ผูรับจางจะตองแกไขในทันที ตามคําส่ังของผูควบคุม
งาน โดยคาใชจายของผูรับจาง

จบหมวด 09 91 00
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หมวด 10 99 00
งานตนไม

Softscape

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบ

คุมคุณภาพที่ดีในการกอสรางงานตนไม ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ
1.2 ใหผูรับจางทําความเขาใจกับแบบทั้งหมดใหละเอียดถี่ถวน ตลอดจนขอบเขตของงานและวัตถุประสงค

ดังแสดงไวในแบบ ถาหากมีปญหาหรือขอขัดแยงใดๆ ใหแจงทางผูควบคุมงานทราบกอน เพื่อหาขอยุติ
กอนทําการกอสราง

1.3 ใหผูรับจางขนยายเศษวัสดุ วัชพชื และสิ่งไมพึงประสงคอื่นใดในบริเวณที่จะกอใหเกิดความไมสะดวกใน
การกอสราง และนําไปทิ้งภายนอกบริเวณที่กอสราง คาใชจายตางๆ ในการรื้อถอนและโยกยาย เปน
หนาที่ของผูรับจางจะตองรับผิดชอบท้ังสิ้น

1.4 ผูรับจางจะตองปกผังและตรวจสอบการปกผังใหถูกตอง และจะตองใหผูออกแบบอนุมัติการปกผังวาถูก
ตองเปนอันดีแลวจึงเริ่มงานขั้นตอไปได ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองไมทําการใดๆ ในงานปกผังอนัจะทําใหสวน
ตางๆ ของอาคารและพื้นผิวกันซึมของพื้นเสียหาย

1.5 ใหถือระดับที่แสดงไวในผังตามที่ปรากฏในแบบเปนมาตรฐาน ผูออกแบบจะเปนผูชี้ตําแหนงใหกอน ผู
รับจางจะตองควบคุมการปกผังและการถายระดับใหถูกตองและเปนไปตามแบบและรายการโดยเครง
ครัด

1.6 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานระบบระบายน้ํา สําหรับตนไม ไมพุม และสนามหญาทั้งหมด ใหสามารถ
ระบายน้ําไดดี โดยไมมีผลเสียหายเกิดขึ้นกับตนไม ไมพุม และตนหญา หากจุดระบายน้ําใดที่อาจทําให
ดินอุดตันได ผูรับจางจะตองหาวิธีปองกัน โดยใชแผน Geocomposite หรือผาหมดิน (Palm Fiber) วาง
กั้นกอนถมดิน และอาจตองเดินทอระบายน้ําเพิ่มเติม ตามคําส่ังของผูควบคุมงาน

1.7 ผูรับจางจะตองตรวจสอบตําแหนงของกอกน้ําใหสามารถตอกับสายยางยาวไมเกิน 15 เมตร เพื่อรดน้ํา
ตนไม ไมพุม และสนามหญาไดท้ังหมด และอาจติดตั้งกอกน้ําและทอน้ําเพิ่มเติม ตามคําส่ังของผูควบ
คุมงาน

2. การเตรียมดินปลูก
2.1 การเตรียมแปลงปลูก

ในบริเวณที่แปลงปลูกไมพุม และไมคลุมดิน ใหทําการสับดินเพื่อทําการเก็บเศษวัสดุและรากไมออกให
หมด กอนทําการหวานปุย กทม.901 และเปลือกถั่ว ในสัดสวน 2:1 ในปริมาณ 50 ลิตร / ตารางเมตร
สําหรับไมพุม และ 30 ลิตร / ตารางเมตร สําหรับไมคลุมดิน เมื่อหวานปุยและเปลือกถั่วแลว ใหทําการ
ไถพรวนหรือใชจอบสับดิน เปนการคลุกเคลาใหเขากับดินลึก 0.40 เมตร โดยใหดนิมีขนาดกอนไมโตกวา
50 มิลลิเมตร แลวจึงเกลี่ยใหเรียบไดระดับตามระบุในแบบ
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สวนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญา จะตองทํารองดินสับรูปตัววี เพื่อกําหนดแนวไมคลุมดินใหเรียบ
รอยสวยงาม รองดินสับควรกวางประมาณ 150 มิลลิเมตร ลึก 100 มิลลิเมตร

2.2 การเตรียมดินปลูกหญา
ใหเตรียมโดยการไถพรวน หรือขุดดวยจอบลึก 150 มิลลิเมตร พรอมท้ังเก็บเศษวัสดุ ขยะมูลฝอย รวมท้ัง
วัชพืชออกใหหมดกอนการบดอัดดวยลูกกลิ้งใหไดความแนนระหวาง 50 – 60% Modified Proctor
Density การปรับระดับสนาม อาจใชทรายละเอียดโรยไวเปนการปรับใหเรียบ แตไมควรหนาเกิน 20
มิลลิเมตร

2.3 การเตรียมดินปลูกนอกสถานที่
ผูรับจางอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ก็ไดหากสะดวกกวา โดยเฉพาะกรณีท่ีฝนตกหนัก หรือใน
กรณีท่ีผูรับจางมีอุปกรณในการผสมดินพรอมอยูนอกสถานที่
ในกรณีเชนนี้ ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ท้ังพรอมสงตัวอยางดินที่ผสมแลว
ตามสูตรที่กําหนดให 3 ถุงๆ ละ 500 กรัม หากปรากฏในภายหลังวาการผสมดินดังกลาวไมเปนไปตาม
สูตร ผูรับจางจะตองขนดินออกจากบริเวณโดยเสียคาใชจายเอง
สวนผสมพิเศษ ในกรณีท่ีตนไมแตละชนิดตองการเครื่องปลูกที่แตกตางกัน การเพิ่มสวนของอินทรียวัตถุ
ปุย วัสดุปรับปรุงดิน ใหผูรับจางทําเฉพาะดินปลูกที่ชั้นบน โดยการควบคุมของผูควบคุมงาน

3. งานปรับระดับและการปลูก

3.1 การปลูกหญา
3.1.1 การเตรียมหญาและการปลูกหญา

ชนิดของหญา หญาที่ใชปลูกในบริเวณ ใหเปนไปตามกําหนดในแบบ
การปู ใชวิธีปูเปนแผน แผนหญาจะตองมีขนาด 500x1000 มิลลิเมตร ท่ีมีหญาเขียวสดชุมชื่น ไม
ขาดริม ไมโหวกลาง ดินที่ติดมากับหญาจะตองมีความสม่ําเสมอ หญาที่เหลือง แหง หรือไม
สมบูรณจะถูกคัดออก
ผูรับจางจะตองเตรียมดินสนามใหพรอมที่จะปูได จึงนําหญาเขามาในบริเวณ หญาที่นํามากองไว
เกิน 3 วัน จะถูกคัดออกเชนกัน
กอนทําการปู จะตองปรับผิวดินใหเรียบ และรดน้ําใหชุมชื่น แตไมเละ ผิวดินที่เสียหาย หรือถูกชะ
โดยฝนหรือน้ํา จะตองไดรับการปรับผิวหนาใหมเสียกอน
การปูหญา จะตองปูใหรอยขอบตอแผนชิดสนิทและเรียบเสมอกัน ขอบเขามุมหรือโคงจะตองตัด
ใหเรียบคมดวยมีดหรือกรรไกรที่เหมาะสม
เมื่อปูเสร็จแลว ใหรดน้ําใหชุม แลวใชลูกกลิ้งบดใหแผนหญาแนบแนนกับผิวของดินเดิม

3.1.2 การดูแลรักษาสนามในระหวางความรับผิดชอบของผูรับจาง
ระยะการดูแลรักษาตามสัญญา ผูรับจางจะตองดูแลรักษาสนามหญาหลังจากสงมอบงานแลว
ขั้นสุดทาย เปนเวลา 120 วัน
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การรดน้ํา หลังจากทําการปูหญาไปแลว ผูรับจางจะตองรดน้ําสนามในปริมาณที่เหมาะสม วันละ
2 เวลา เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจาก 1 สัปดาหไปแลว ใหรดน้ําในเวลาเชาหรือเย็นใหชุม วันละ 1
ครั้ง เปนเวลาอีก 1 สัปดาห เมื่อครบกําหนดแลวใหหยุดรดน้ํา 2 วัน ทําการตัดหญาใสปุย แลวจึง
เร่ิมทําการรดน้ําตอไป
ในสัปดาหท่ี 3 ใหรดน้ําใหชุมโชก 2 วัน / ครั้ง จนถึงวันสงงาน
การรดน้ําจะตองรดดวยหัวฉีดฝอย ไมรดน้ํามากและเร็วจนน้ําไหลไปตามผิวดิน ควรใชหัวฉีดน้ํา
แบบฝอย หมุนดวยแรงน้ํา และควรใชแกวน้ําที่รองวัดน้ําใหไดรวมแลวสัปดาหละ 120 มิลลิเมตร
ในวันฝนตกมาก ผูรับจางอาจงดรดน้ําได
การถอนวัชพืช ผูรับจางจะตองทําการถอนวัชพืชออกทันที ตลอดเวลาที่ทําการดูแลรักษาที่
กําหนดไวตามสัญญา
การบดสนาม หลังจากการบดดวยลูกกลิ้งครั้งแรกแลวเปนเวลา 2 สัปดาห ผูรับจางตองนําลูก
กล้ิงมากลิ้งบดสนามที่ไมเรียบใหเรียบรอยอีกครั้ง หลังจากนั้นใหทําการบดสนามทุกๆ 30 วัน จน
กวาจะหมดสัญญาการดูแลรักษา การบดควรรดน้ําใหดินฟูเสียกอน
การแตงผิวหนา ในกรณีท่ีมีการยุบตัวของดินเกิดขึ้น และไมสามารถแกไขไดดวยการบดลูกกลิ้ง ผู
รับจางจะตองใชปุย กทม.901 ผสมกับทรายละเอียดที่มีอัตราสวน 1:1 รอนผานตะแกรงมุงลวด
แลวนํามาโรยตามรอยยุบของสนามทุกครั้งที่ทําการตัดหญาและบดลูกกลิ้ง

3.2 การปลูกไมใหญ ปาลม และตนไมเล็ก
3.2.1 หลุมปลูก

ผูรับจางจะตองทําการขุดหลุมปลูกตนไมใหญใหไดขนาดหลุมตามกําหนดในแปลน โดยใหทํา
การขุดหลุมที่เปนดินดีใหกองไวท่ีปากหลุมได ดินกนหลุมที่ปะปนเศษวัสดุกอสรางใหขนไปทิ้ง
นอกบริเวณ

3.2.2 ดินปลูกและการปลูก
ดินปลูก ใหใชดินปลูกตามสูตรขางลางตามจํานวนที่กําหนดในรายละเอียดผสมกับดินที่ขุดมา
สวนผสมใชสูตรผสมดินดังนี้

ดินบน (pH 6.5) 2 สวน
ปุยคอก กทม.901 หรือมูลวัว 2 สวน
ทรายหยาบ เปลือกถั่ว หรือแกลบไมเผา 1 สวน

การปลูก ผูรับจางจะตองระมัดระวังอยางสูง เวลายกตนไมออกจากกระถางภาชนะหรือที่ปลูก
ชนิดอื่นๆ เชน เขง ลังไม เพื่อมิใหระบบรากของตนไมเสียหาย การแกะกระสอบตุมหุมดิน จะตอง
ทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง ท่ีจะมิใหดินหลุดจากตุม ผูรับจางควรวัดความสูงของตุมดิน
กอนทําการเตรียมความลึกของกนหลุมใหพอดีกับขนาดของตุมดิน แลวจึงทําการยกตนไมลง
หลุม ตั้งใหตนไมตรงไดแนว ใชมือหรือเทากดพอแนน แลวจึงเติมดินลงไปอีกครั้งละ 150
มิลลิเมตร เมื่อถึงระดับที่กําหนดแลว ใหรดน้ําใหชุม แลวทิ้งไวไมรดน้ําเปนเวลา 3 วัน
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การแตงผิวหนาหลุมปลูก หลังจากการปลูกแลว ผูรับจางจะตองทําการเก็บส่ิงสกปรก ดินปลูก
เศษวัสดุหุมตุมดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปใหหมด เมื่อรดน้ําทิ้งไวครบ 3 วันแลว ใหทําการแตง
พรวนหรือเสริมผิวหนาหลุม

3.2.3 การค้ําจุนตนไม
จะตองกระทําทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใสไมค้ําจุนแลว ตนไมจะตองตั้งตรง แผกิ่งกาน
ไดตามปกติ ไมค้ําจุนจะตองเรียบแข็ง ไมผุกรอน ขนาดของไมและกรรมวิธีในการจัดปกไมค้ําจุน
ตองเปนไปตามที่กําหนดในแบบแปลนทุกประการ

4. วัสดุพืชพันธุ

4.1 ตนไมใหญ ไมพุม ไมเล้ือย และไมคลุมดินทุกชนิด จะตองงาม แข็งแรง และขึ้นตามสภาวะธรรมชาติ
ปราศจากแมลงและโรค

4.2 การวัดเสนผาศูนยกลางตนไม จะวัดจากโคนหรือระดับดินธรรมชาติ 300 มิลลิเมตร
4.3 ตนไมท่ีวัดไดขนาดตามกําหนด แตมีรูปรางไมสมดุลระหวางระยะแผและความสูง หรือบิดงอนาเกลียด

หรือแตกกิ่งเปนมุมแหลมจะถูกคัดออก
4.4 ตนไมท่ีมีขนาดใหญกวากําหนดในแบบอาจนํามาใชได แตผูรับจางจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากที่เสนอไวเดิม

ไมได
4.5 ผูรับจางจะถือเอาความสูงที่เกินกําหนด มาชดเชยกับขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็กกวามิได
4.6 ตนไมท่ีนํามาปลูก จะตองเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะขนาดเทาที่กําหนดไวในแบบ โดยมีระบบ

รากเจริญเต็มกระถางแลว หามมิใหใชตนไมขนาดเล็กกวาเปล่ียนใสกระถางใหญ โดยที่รากยังไมเจริญ
เต็มในดินใหม

4.7 ขนาดของตุมดินของตนไมท่ีขุดยาย จะตองมีขนาดใหญเปน 6 เทาของขนาดลําตน และความสูงของตุม
ดินจะตองเปน 2 ใน 3 ของความกวาง ตนไมท่ียายมาโดยมีขนาดตุมดินเล็กกวากําหนด หรือตุมดินแตก
รากไดรับความเสียหายจะถูกคัดออก

4.8 ตนไมหรือไมพุมที่ไมแข็งแรง โอนเอน ยืนตนโดยปราศจากไมค้ํายันไมได จะถูกคัดออก
4.9 ตนไมใหญจะตองมีลําตนตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของกิ่งกาน ยอด

(Leader) ตองไมหัก ยอดที่มีอยูจะตองเปนยอดเดี่ยว เวนแตจะกําหนดใหมีหลายยอดได
ตนไมท่ีเปลือกฉีกขาด เปนปุมปม มีรอยถูกเสียดสี หรือมีกิ่งหักที่ไมไดรับการตัดแตง และทาสี หรือมี
เปลือกหุมมิดแลว จะถูกคัดออก

4.10 ตนไมท่ีขยายพันธุโดยการปกชํา จะตองงาม มีรากเจริญงอกงามดีแลว ไมนอยกวา 1 ขอ
4.11 ตนไมท่ีนํามาปลูกทุกชนิด ตองไดรับการ “ฝก” ใหคุนกับสภาวะของแสงมาแลวไมนอยกวา 6 สัปดาห

ตนไมท่ีนํามาปลูกในรม หากทิ้งใบหรือตนไมท่ีนําไปปลูกกลางแจงแลวใบแหงเฉา จะถูกคัดออก
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4.12 การเปลี่ยนแปลงตนไมท่ีไมไดขนาด หรือรูปทรงตามที่ระบุในแปลน ควรกระทําใน 15 วัน หลังจากผูรับ
จางไดรับแจงจากเจาของงาน หรือภูมิสถาปนิก ไมพุมและไมคลุมดินควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจาก
ไดรับการแจง

5. การดูแลรักษาตนไม
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศนตามสัญญาตอไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 120 วัน
(หนึ่งรอยยี่สิบวัน) หลังจากการรับงานงวดสุดทายแลว ในระหวางเวลาแหงสัญญานี้ ผูรับจางตองรับผิดชอบ
ในงานตางๆ ดังตอไปน้ี
5.1 การดูแลรักษาสนาม

การปฏิบัติใหถือตามขอ 3.1.2
5.2 การดูแลตนไมพุม

5.2.1 รดน้ําและใหปุยตามระยะเวลาที่เหมาะสม
5.2.2 ตัดแตงและใหปุยตามคําส่ังของผูควบคุมงาน
5.2.3 บําบัดรักษาใหยาฆาแมลงและโรคที่เกิดแกตนไม
5.2.4 เปล่ียนตนไมท่ีตายหรือไมเจริญเติบโต
5.2.5 ปรับปรุงซอมแซมการค้ําจุนตนไม ถอนวัชพืชโคนตนไม

5.3 การดูแลตนไมใหญ
5.3.1 รดน้ําและใหปุยตามระยะเวลาที่เหมาะสม
5.3.2 ตัดแตงและรักษาโรคแมลงตามความจําเปน
5.3.3 เปล่ียนตนไมท่ีตายหรือไมเจริญ
5.3.4 ปรับปรุงซอมแซมการค้ําจุนตนไม พรวนดิน ถอนวัชพืช แตงขอบ

5.4 การทําความสะอาดบริเวณทั่วไป
ผูรับจางมีหนาที่รับผิดชอบตอเศษหญา ใบไม กิ่งไม ถุงพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ท่ีเกิดจากงาน
ดูแลรักษาดังกลาว โดยคนของผูรับจางเฉพาะในวันที่ผูรับจางทําการ การทําความสะอาดถนนและ
สนามประจําวัน ไมอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

จบหมวด 10 99 00
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หมวด 12 50 00
งานเฟอรนิเจอร
Furnitures

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ ในการกอสรางงาน

ตกแตงภายใน ตามระบุในงานตกแตงภายในเปนหลัก หากไมระบุใหยึดถือตามหมวดนี้
1.2 จัดทําและกั้นหอง ตกแตงพื้น ผนัง และเพดานตามแบบและรายการประกอบแบบ
1.3 จัดหาและติดตั้งเฟอรนิเจอรติดผนังและลอยตัว ตามแบบและรายการประกอบแบบ
1.4 จัดหาและติดตั้งมานและอุปกรณ ตามแบบและรายการประกอบแบบ
1.5 ผูรับจางตองประสานงานและใหความรวมมือกับผูรับจางรายอื่นๆ ไดแก งานระบบไฟฟา ระบบปรับ

อากาศ ระบบสุขาภิบาล และอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อใหงานตกแตงภายใน และงานระบบอื่นๆแลวเสร็จ
สมบูรณ

1.6 ในกรณีท่ีเปนงานตอเนื่องหรือตองรวมงานกันหลายฝาย หากไมมีขอกําหนดใหผูใดเปนผูดําเนินการให
แลวเสร็จ ใหถือเปนหนาที่ของผูรับจางตกแตงภายในที่จะดาํเนินการใหตอเนื่องจนแลวเสร็จ

1.7 ผูรับจางตกแตงภายในตองเคารพขอกําหนดตางๆของอาคารเปนหลัก ในการดําเนินงานตลอดจนรับผิด
ชอบในความเสียหายใดๆอันที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดลอมของตัวอาคาร

1.8 งานที่ตองใชความประณีตเปนพิเศษ เชน งานลวดลาย งานชุบโลหะฯลฯ ผูรับจางตองใชชางที่มีความ
ชํานาญเฉพาะดานเปนผูจัดทํา รวมถึงงานที่เกี่ยวของ เชน งานระบบไฟฟา, แสง, เสียง ฯลฯ ผูรับจางจะ
ตองเปนผูจัดทํา หรือประสานงานการติดตั้งใหถูกตองตามแบบและตามหลักวิชาการ

2. วัสดุ
วัสดุและอุปกรณทุกชิ้นตองมีคุณภาพดี ถูกตองตามแบบและรายการประกอบแบบ เปนของใหม ไมมีการ
ชํารุดหรือเส่ือมสภาพ การเก็บรักษาวัสดุถูกตองตามมาตรฐานของผูผลิต และจะตองนําตัวอยางมาใหผูควบ
คุมงานพิจารณาอนุมัติกอน จึงทําการสั่งซื้อหรือติดตั้งได หากผูรับจางติดตั้งโดยพลการ ผูรับจางตองเปลี่ยน
ใหมจนเปนที่พอใจ ของผูออกแบบ โดยคาใชจายของผูรับจาง
2.1 งานไม

2.1.1 คุณภาพของไม
ไมท่ีนํามาใชในงานตกแตงภายในตองคัดแลว ไมมีรอยบิ่น แตกราว บิดงอ ไมมีตาไม หรือกระพี้
ไม หรือตําหนิอื่นๆ และตองเปนไมท่ีผานการอบหรือผ่ึงใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยืดหด
บิดงอ ในภายหลัง

2.1.2 ชนิดของไม
ก) โครงเฟอรนิเจอรท่ัวไป ใชไมขนาด 37.5x75 มิลลิเมตร (1.5x3 น้ิว) ในสวนที่เปนโครงภาย

นอก หรือสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมสัก หรือไมชนิดอื่นๆ ตามที่ระบุ โดย
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สามารถยอมสีใหเปนสีเดียวกันได หรือที่ระบุเปนอยางอื่น ในสวนที่เปนโครงภายใน หรือไม
สามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมยางอัดน้ํายา หรือที่ระบุเปนอยางอื่น

ข) วัสดุท่ีกรุ สวนภายนอกหรือสามารถมองเห็นไดชัด ใหใชไมอัดสักหนา 4 มิลลิเมตร สวนที่รับ
นํ้าหนักใหใชหนา 6 มิลลิเมตร หรือที่ระบุเปนอยางอื่น สวนภายในตู หรือสวนที่ไมสามารถ
มองเห็น ใหใชไมอัดยางหนา 4 มิลลิเมตร สวนที่รับน้ําหนักใหใชหนา 6 มิลลิเมตร หรือที่ระบุ
เปนอยางอื่น

2.1.3 วัสดุบุผิวอื่นๆ ตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงคของผูออกแบบตกแตงภายใน

3. งานติดตั้งโครงไม
3.1 การติดตั้งโครงไม ตองตั้งแนวใหไดระดับและฉาก ท้ังแนวตั้งและแนวนอนตามที่กําหนด ระยะหางของ

โครงไม ไมเกินกวา 400 มิลลิเมตร นอกจากระบุเปนอยางอื่น การเขาไมตองเขาเดือยเขามุม หามใชวิธีตี
ชนเปนอันขาด กรณีท่ีจะตองตอไมใหตอที่แนวแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบง นอกจากการ
ตอแบบบังใบ และเขามุมรอยตอสนิทเปนผิวเดียวกัน สําหรับกรณีท่ีตองติดตั้งชิดผนังใหใชเชือกขึง
ทดสอบความเรียบรอยของผนัง และควรปรับแนวของผนังใหเรียบรอยกอนยึดโครงกับผนังปูน หรือผนัง
คอนกรีต ระยะหางไมเกินกวา 400 มิลลิเมตร กอนตอกใหเจาะรูกอนที่จะตอกและสงหัวตะปูใหสนิทได
ระดับกับผิวไม ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น

3.2 ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระยะตางๆ ของสถานที่ติดตั้ง หรือเครื่องใชท่ีจะตองติดตั้งในงาน
เฟอรนิเจอรกอนเริ่มดําเนินการประกอบและติดตั้ง การแบงชวงโครงแนวตั้งของเฟอรนิเจอรใหยึดถือ
ระยะที่ไดตรวจสอบจากสถานที่และอุปกรณเครื่องใชตางๆ แนวในการแบง หากถูกตองตรงกับชวงที่
กําหนดในแบบ และสามารถบรรจุหรือติดตั้งอุปกรณเครื่องใชท่ีกําหนดได ผูรับจางสามารถดําเนินการ
ตอไปได ในกรณีท่ีไมสามารถแบงชวงไดตามแบบเนื่องจากติดปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับงานอื่นๆ เชน งาน
ระบบไฟฟา งานระบบปรับอากาศ ใหขอความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอน เพื่อหาทางแกไข หากมี
ขอบกพรอง หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูรับจางจะตองแกไขให
ใหมจนเปนที่พอใจของผูออกแบบ โดยคาใชจายของผูรับจาง

3.3 การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉาก หรือไดระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง การเขา
ไมหรือเขาเดือยตองดําเนินการอยางประณีตทุกจุด ตองอัดแนนดวยกาวที่ใชกับงานไมโดยเฉพาะ หาม
เจือปนสารอื่น เชน นํ้า หรือน้ํามันตางๆ การเขาเดือยทุกอันตองมีขนาดไมต่ํากวา 9.5 มิลลิเมตร (3/8 
น้ิว) หรือครึ่งหนึ่งของหนาตัดไมอัดดวยกาวลาเท็กซไวจนกวากาวจะแหงสนิท การตอกตะปูท่ีมีความ
ยาวกวา 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) ใหใชสวานเจาะนํากอนและตองตอกดวยตะปูตัดหัว หรือทุบหัว และสงให
จมในเนื้อไมกอนที่จะอุดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนที่พื้นผิว

4. การกรุผิวหนา
4.1 ไมอัด

ไมอัดที่ใชใหมีคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2549 แผนไมอัด เกรดเอคัดลาย การกรุผิวหนางาน
เฟอรนิเจอรดวยไมอัด การเขาไมใหใชกาวทาที่โครงและสวนที่จะยึดติดกอนตอกดวยตะปูตัดหัวและสง
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ใหลึกลงไปในเนื้อไม การตอกตะปูตองทําดวยความประณีต ไมมีรอยหัวคอนปรากฏที่ผิว ระยะตอกตะปู 
ตองหางไมเกิน 200 มิลลิเมตร และตองอัดแนวตอไวจนกวากาวจะแหงสนิท

4.2 แผนพลาสติกลามิเนต
กอนดําเนินการใหตรวจสอบสวนที่จะกรุและตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหไดขนาด แลวทําความ
สะอาดสวนที่จะกรุ ปดเศษฝุนผงตามซอกมุมออกใหหมดกอนที่จะทากาวยางที่ผิวสวนที่ประกบติดกัน 
และอัดติดแนน อยาใหมีฟองอากาศหรือเปนคลื่น และอัดดวยแมแรง ส่ิงกดทับอื่นๆ จนกาวแหงสนิท 
และแตงขอบลบมุมเล็กนอย ในกรณท่ีีมีการเขามุมใหสวนที่อยูดานบนทับสวนที่อยูดานลาง และอัดขอบ
ใหแนนจนกาวแหงสนิท แลวจึงแตงมุม สําหรับรอยตอของแผนพลาสติกที่มีความยาวเกิน 2.40 เมตรให
ตอที่สวนกลางของตู หรือแบงเปน 3 สวน หรือ 4 สวน หรือตามแนวกึ่งกลางของการแบงชวงตู และการ
ตอตองตรงกันทั้งสวนบนและสวนลาง

4.3 แผน Stainless Steel
แผน Stainless Steel ท่ีใชความหนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร และราบเรียบสม่ําเสมอกอนติดตั้งตอง
ปรับแตงสวนที่จะทําการกรุผิวใหลบมุมสวนที่เปนเหลี่ยม สวนวิธีการติดตั้งเหมือนขอ 4.2 แตใหพับซอน
ขอบแผน Stainless Steel ใหเรียบรอย ผิว Stainless Steel ตองเรียบไมเปนคลื่น แนว สันตองตรงรอย
เชื่อมตอตางๆ ใหขัดหรือปดใหเรียบเปนผิวเดียวกัน

5. บานเปด บานเลื่อน และลิ้นชักตางๆ
กรอบบานเปด บานเลื่อน และหนาล้ินชักที่มองเห็นจากภายนอกทั้งหมด ใหใชไมสัก หรือที่ระบุเปนอยางอื่น 
กรุขนาดตามที่ระบุในแบบ ไมพื้นลิ้นชักเปนไมอัดยาง หนา 6 มิลลิเมตร ตูบานเปดทุกตูติดมือจับบานและ
กลอนลิ้นชักรางเลื่อนตามแบบและรายการประกอบแบบ บานเลื่อนใชอุปกรณรางเลื่อน ลอเล่ือน กุญแจล็อค
ตามแบบและรายการในแบบ

6. การดําเนินการติดตั้งเฟอรนิเจอรติดผนัง
ในการประกอบเฟอรนิเจอรติดผนังที่โรงงาน ระยะและขนาดตางๆ ผูรับจางตองเตรียมเผื่อการตัด และการเขา
มุมกับสถานที่กอนที่จะติดตั้ง หากเฟอรนิเจอรท่ีจะติดตั้งบังอุปกรณไฟฟา หรืออุปกรณใดๆ ผูรับจางตอง
เคลื่อนยายหรือปรับอุปกรณตางๆ ไวบนเฟอรนิเจอรติดผนังในตําแหนงที่เหมาะสม ผูรับจางตองขอความเห็น
ชอบจากผูควบคุมงานกอนดําเนินการติดตั้งงานเฟอรนิเจอรติดผนังกับสถานที่กอสรางทั้งหมด

จบหมวด 12 50 00
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หมวด 22 00 00
งานระบบสุขาภิบาล

Plumbing

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ และมีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งระบบทอน้ําประปา ระบบทอน้ําเสีย ระบบทอระบายน้ําฝน และทอระบายน้ํา
ท้ิง ระบบกําจัดน้ําเสียตามแบบและรายการประกอบแบบทุกรายการ

1.2 บรรดาวัสดุและผลิตภัณฑท่ีผูรับจางเหมากอสรางจะนํามาใชงานนี้ จะตองเปนผลิตภัณฑมาตรฐานจาก
โรงงาน ซึ่งเคยผลิตของชนิดนั้นๆ มาแลวเปนประจํา เปนที่นิยมและเปนที่รูจักของผูใชโดยทั่วไป

1.3 การประสานงานกับผูรับจางกอสรางอาคาร และผูรับจางรายอื่นๆ เปนหนาที่ของผูรับจางงานระบบ
สุขาภิบาล ท่ีจะติดตามและรวมมือกับผูรับจางกอสรางอาคาร ในสวนที่เกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาล ท้ัง
การติดตั้งและอุปกรณเครื่องมือตางๆ ท่ีตองใช

2. วัสดุงานโครงสรางเหล็กและงานโลหะ
2.1 ทอน้ําประปา ใหใชทอเหล็กอาบสังกะสีท่ีใชในการประปา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

277-2532 ประเภท 2 สวน ทอน้ําประปาที่ฝงดินและทอตอระหวางอาคารกับทอฝงดิน ใหใชทอ HDPE 
PN 100 ทอน้ํารอน ใหใชทอทองแดง Type L หุมดวยฉนวน

2.2 ขอตอทอเหล็กอาบสังกะสี เปนขอตอตรง (Socket), ของอ (Elbow), ขอโคง (Bend), สามตา (Tee), ขอ
ลด (Reducer), นิปเปล (Nipple), ยูเนียน (Union), เปนตน ใหใชทอชนิดเหล็กหลอ อบเหนียวตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 249-2540

2.3 ทอน้ําเสีย (ทอสวม) ภายในอาคารใหใชทอ PVC ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17-2532
ประเภท 8.5 ขอตอตางๆ ใหใช PVC ตามมาตรฐานเดียวกัน สวนทอน้ําเสียนอกอาคารหรือฝงดิน ใหใช
ทอ PVC ชนิดหนา ประเภท 13.5 ขอตอตางๆ ใหใชมาตรฐานเดียวกัน

2.4 ทอน้ําทิ้ง ใหใชทอ PVC ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17-2532 ประเภท 8.5 ขอตอและ
อุปกรณใหใช PVC ตามมาตรฐานเดียวกัน

2.5 ทอระบายอากาศ ใหใชทอมาตรฐานเดียวกันกับทอน้ําทิ้ง
2.6 ทอระบายน้ําฝน ใหใชทอมาตรฐานเดียวกันกับทอน้ําทิ้ง
2.7 วาลวน้ําแบบประตู วาลวเปดปดทางน้ําเขา ใหใชวาลวประตูท้ังสิ้น วาลวประตูขนาด 50 มิลลิเมตร (2 

น้ิว) และเล็กลงมาจาก 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) ใหใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียวทนความดันปกติไมนอย
กวา 8.79 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (125 ปอนดตอตารางนิ้ว)

2.8 กอกน้ําหรือกอกสนาม ท่ีไมไดระบุเปนพิเศษ ใหใชกอกน้ําคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห
กรรม มอก. 343-2523
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3. การติดตั้ง
3.1 ผูรับจางจะตองควบคุมการทํางานของชางใหดําเนินไปโดยชอบดวยหลักปฏิบัติดังนี้

3.1.1 การตัดทอแตละทอน จะตองใหไดระยะสั้นพอดี ตามความตองการที่จะใช ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อตอ
ทอบรรจบกันแลว จะไดแนวที่สม่ําเสมอ ไมคดโกง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป

3.1.2 การวางทอ จะตองวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของทอ เนื่องจากการเปลี่ยน
แปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรือขยายตัวของทอนั้น จะไมทําใหเกิดการเสียหายแกทอ และแกส่ิง
ใกลเคียง

3.1.3 การตัดทอ ใหใชเครื่องสําหรับตัดทอโดยเฉพาะ และจะตองควานปากทอขุดเศษทอที่ยังติดคาง
อยูปากทอออกเสียใหหมด หากจะทําเกลียวตองใชเครื่องทําเกลียวที่มีฟนคม เพื่อใหฟนเกลียว
เรียบ และไดขนาดตามมาตรฐาน

3.1.4 ทุกที่ท่ีจะตองเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของทอ ใหใชขอตอตามความเหมาะสม (ขอตอหมายถึง ขอ
โคง ของอ สามตา ฯลฯ เปนตน) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของทอ ณ จุดใด ใหใชขอลดเทานั้น

3.2 การติดตั้งทอ จะตองกระทําดวยความประณีต ปรากฏความเปนระเบียบเรียบรอยแกสายตา การเลี้ยว 
การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับ จะตองใชขอตอที่เหมาะสม ใหกลมกลืนกับลักษณะรูปรางของอาคาร
สวนนั้นๆ แนวทอตองใชขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ อยาใหเฉหรือเอียงจากแนวอาคาร หากที่ใด
จะตองแขวนทอจากเพดานหรือจากโครงสรางเหนือศรีษะ และมิไดกําหนดตําแหนงที่แนนอนไวในแบบ 
ใหแขวนทอชิดซายบนมากที่สุด เพื่อมิใหทอนั้นเปนที่กีดขวางแกส่ิงที่ติดตั้งบนเพดาน เชน โคมไฟ ทอลม 
เปนตน
ผูรับจางตองจัดทําแบบประสานกันทุกระบบ (Combine Shop Drawing) ไดแกทอระบบสุขาภิบาล, 
ระบบไฟฟา และระบบปรับอากาศ และตรวจสอบแนวระดับทอของระบบตางๆ ใหเรียบรอย และขอ
อนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดตั้งทอระบบใดๆ เพื่อไมใหทอเหลานั้นกีดขวางกัน

3.3 บรรดาสวนประกอบตางๆ ของระบบทอ เชน วาลวน้ํา กอกน้ํา เปนตน จะตองวางใหอยูในตําแหนงที่
เหมาะสมกับการใชงานโดยปกติ และสามารถถอดซอมบํารุงรักษา หรือเปล่ียนใหมไดโดยงาย

3.4 ระบบทอน้ําที่ใชในการบริโภค หามตอบรรจบกับระบบทอโสโครกและทอระบายน้ําทิ้งเปนอันขาด หาก
แนวของทอนํ้าที่ใชในการบริโภคจะตองเดินขนานหรือตัดกับแนวของทอโสโครก หรือทอระบายน้ําทิ้ง
แลว ทอน้ําที่ใชในการบริโภคจะตองอยูเหนือทอโสโครก หรือทอระบายน้ําทิ้ง

3.5 การปองกันการชํารุดระหวางการติดตั้ง ใหปฏิบัติดังนี้
3.5.1 ปลายทอทุกปลายใหใชปล๊ักอุด หรือฝาครอบเกลียว หากจะตองหยุดงานตอทอในสวนนั้นชั่ว

คราว
3.5.2 เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณประกอบสุขภัณฑท่ีติดตั้งแลว ใหหอหุมดวยพลาสติกใส เพื่อปองกัน

มิใหเกิดการแตกหรือเสียหาย
3.5.3 วาลวน้ํา ขอตอ และสวนประกอบอื่นๆ สําหรับการติดตั้งทอ ใหตรวจดูภายใน และทําความ

สะอาดภายในใหท่ัวถึงกอนนํามาประกอบติดตั้ง
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3.5.4 เมื่อไดทําการติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว จะตองตรวจดูความเรียบรอย และทําความสะอาดเครื่อง
สุขภัณฑและอุปกรณตางๆ อยางทั่วถึง  เพื่อสงมอบงานใหแกผูวาจางในสภาพที่ปราศจากตําหนิ
และขอบกพรอง

3.6 ทอที่เดินภายในอาคารและไมไดฝง จะตองแขวนยึดติดไวกับโครงสรางของอาคารอยางมั่นคงแข็งแรง 
การแขวนตามแนวราบ ใหใชเหล็กรัดทอตามขนาดของทอ แลวแขวนยึดติดกับโครงสรางอาคารอยาง
แข็งแรง หากมีทอหลายทอเดินตามแนวราบขนานกันเปนแพ ใหใชเหล็กตัวซีแขวนรับไวท้ังชุด หามใช
เหล็กรัดทอแขวนแตละทอ หามแขวนทอดวยโซ ลวด เชือก หรือส่ิงอื่นใดที่ไมมั่นคงแข็งแรงและสวยงาม

3.7 หากมีส่ิงกอสรางใดๆ กีดขวางแนวทอ ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ พรอมกับเสนอวิธีการที่
จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นพรอมวิธีการซอมกลับคืนดวย และจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน 
จึงจะปฏิบัติงานตอไปได การตัด เจาะ และซอมส่ิงกีดขวางนี้ ผูรับจางจะตองใชชางที่มีความชํานาญใน
การนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะตองกระทําดวยความระมัดระวัง

3.8 ทอที่เดินผาน ค.ส.ล. หรือผนัง เชน คาน พื้น ผนัง ค.ส.ล. ผนังอิฐ เปนตน จะตองรองดวยปลอกรองทอ 
(Sleeve) ตามขนาดที่พอเหมาะกับทอกอน หากทอจะผานทะลุพื้นอาคารมีหลายทอ ใหเจาะพื้นอาคาร
เปนชองแทนการใชปลอกรอง ชองที่เจาะนี้จะตองเสริมกําลังตามความจําเปนและเหมาะสมสําหรับงาน
คอนกรีต หากประสงคท่ีจะติดตั้งปลอกรองทอไว ณ จุดใด ก็ใหติดตั้งในขณะเทคอนกรีต ในผนังอิฐให
ติดตั้งปลอกรองทอนี้ในขณะที่กออิฐมาถึงที่จุดนั้น ผูรับจางจะตองตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และ
ติดตั้งปลอกรองทอไวตามจุดที่จําเปน แมจะไมไดแสดงไวในแบบก็ตาม การใชปลอกรองทอใหใชหลัก
เกณฑดังนี้
3.8.1 ขนาดของปลอกรองทอ ปลอกที่จะนํามาใชในการรองทอ จะตองใหมีขนาดเสนผานศูนยกลาง

ภายในโตกวาขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกของทอ ไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร ยกเวนทอที่
เดินทะลุผานฐานรากหรือผนังที่รับน้ําหนัก  ใหปลอกโตกวาทอไมนอยกวา 15 มิลลิเมตร

3.8.2 ชนิดของวัสดุ ปลอกรองทอจะตองใชวัสดุดังนี้
1. สําหรับฐานรากใหใชปลอกเหล็กหลอ
2. สําหรับผนังที่รับน้ําหนัก ใหใชปลอกเหล็กหลอ หรือเหล็กเหนียว
3. สําหรับคอนกรีตและผนังอิฐ ใหใชปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกลา

3.8.3 ปลอกรองทอที่พื้นอาคาร จะตองฝงใหปากปลอกสูง พื้นระดับพื้นที่ยังไมไดตกแตง 25 มิลลิเมตร 
และหลังจากที่เดินทอเสร็จเรียบรอยแลว ใหอัดชองระหวางทอกับปลอกทอดวยวัสดุยาแนวชนิด
กันไฟใหแนนและเรียบรอย

3.9 ทุกๆ จุดที่ทอเดินทะลุผานผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารซึ่งตกแตงผิวหนาแลว ผูรับจางจะตองจัด
การปดชองโหวท้ังทางเขาและทางออกของทอดวยแผนตะกั่ว ซึ่งมีขนาดโตพอที่จะปดชองรอบๆ ทอได
อยางมิดชิด แผนตะกั่วที่ใชท่ีเพดานและผนังจะตองยึดดวยสลักแบบใชสกรู หามใชคลิปสปริง
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3.10 การติดตั้งทอระบบตางๆ
3.10.1 การตอทอน้ํา

1. ทอน้ําและขอตอของทอน้ํา ใหใชขอตอตามที่ไดกําหนดไว
2. วาลวน้ํา ใหติดตั้งวาลวน้ําไวท่ีทอน้ํา กอนเขาเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณทุกแหง และ ณ 

ตําแหนงที่ไดแสดงไวในแบบ โดยกําหนดชนิดของวาลวไวดังนี้
- วาลวประตู วาลวตัดตอนน้ํา (Gate Valve) ใหใชวาลวประตูทุกแหง วาลวประตูขนาด 50 

มิลลิเมตร (2 น้ิว) และเล็กลงมา ใหใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียว
- โกลบวาลว (Globe Valve) ในระบบทอที่ตองการปรับความดันและอัตราไหลของน้ํา ให

ติดตั้งโกลบวาลวไวทุกแหง ใหใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียว
- วาลวกันน้ํากลับ (Check Valve) ในระบบทอที่จําเปนและไมตองการใหนํ้าไหลกลับ จะ

ตองติดตั้งวาลวกันน้ํากลับไวทุกแหง ใหใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียว
- ยูเนียน (Union) ใหติดตั้งยูเนียนไวทางดานใตนํ้าของวาลวทุกตัว และกอนทอจะเขา

เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณท้ังหมด เวนแตกรณีท่ีกอนทอจะเขาเครื่องสุขภัณฑและ
อุปกรณน้ันๆ ไดมีขอตอชนิดที่สามารถถอดทอออกไดงายติดมาดวยแลว การติดตั้ง
ยูเนียนหามติดฝงไวในคอนกรีตหรือผนังใดๆ

3. ตําแหนงและชนิดของวาลวน้ํา มีขอกําหนดในการติดตั้งดังนี้
- วาลวน้ําจะตองติดตั้งตามตําแหนงที่แสดงไวในแบบ
- ทอน้ําที่แยกหรือตรงเขาอาคารทุกๆ ทอ ผูรับจางจะตองติดตั้งวาลวประตูนํ้าให ณ บริเวณ

จุดที่ทอจะเขาอาคารแหงละตัว ท้ังนี้ไมวาจะแสดงไวในแผนผังหรือไมก็ตาม
- วาลวทุกตัวจะตองติดตั้งในตําแหนงที่สะดวกแกการตรวจหรือถอด เพื่อซอมหรือเปล่ียน 

หรือมิฉะนั้นก็ตองจัดใหมีชองทางที่จะจัดการถอดเพื่อซอมหรือเปล่ียนได
- การติดตั้งวาลวทุกตัวบนทอที่เดินในระดับดิน จะตองไมใหแทนวาลวอยูต่ํากวาระดับดิน
- วาลวทุกตัวจะตองเปนชนิดที่ทําขึ้นเพื่อใชกับแรงดันปกติภายในทอเทากับ 8.79 กิโลกรัม

ตอตารางเซนติเมตร (125 ปอนดตอตารางนิ้ว) เวนไวแตจะระบุไวเปนอยางอื่น
4. ความลาดเอียงของทอน้ํา ทอน้ําจะตองเดินใหมีความลาดเอียงลงสูทางระบายน้ําทิ้ง ถามีทอ

สาขาแยกออกจากทอเมนซึ่งติดตั้งไวในแนวดิ่ง ก็ใหตอทอสาขานี้เอียงลงสูทอเมน และ ณ จุด
ท่ีมีระดับต่ําที่สุดในระบบทอน้ํานี้ ใหติดตั้งวาลวสําหรับเปดระบายน้ําทิ้งไว เพื่อจะไดระบาย
นํ้าจากระบบไดหมดสิ้น

5. ทอสาขา ทอสาขาซึ่งแยกจากทอเมนนั้น จะแยกจากสวนบนตอนกลาง หรือใตทองของทอ
เมนก็ได โดยใชขอตอใหเหมาะสม

6. ขอตอแบบเกลียว การตอทอแบบเกลียว ใหใชเทปพันทอพันที่เกลียวตัวผู เพื่อปองกันสนิม
และกันรั่วซึม แลวสวมขอตอเกลียวเขาไป เมื่ออัดแนนแลวจะตองเหลือไมเกิน 2 เกลียวเต็ม 
เกลียวที่เหลือนี้ใหทาดวยวัสดุอุดโดยรอบใหท่ัว เกลียวทอนี้จะตองตัดฟนใหคมเรียวไปทาง
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ปลายทอ และทอทุกทอเมื่อตัดและทําเกลียวเสร็จแลว จะตองควานปากในปาดเอาเศษที่ติด
อยูรอบๆ ท้ิงใหหมด

3.10.2 การติดตั้งทอน้ําเสียและทอระบายน้ํา
1. ทอใตดิน ทอน้ําเสียระบายและขอตอตางๆ ท่ีฝงใตดิน ใหใชวิธีการและวัสดุดังนี้

- การอุดรอยตอ สําหรับทอเคลือบ ใหใชเชือกมะนิลา หรือเชือกปอพันโดยรอบ แลวใช
แอสฟลทเทอุดใหเรียบรอย ไมมีรอยร่ัว ถาเปนทอ PVC ใหใชนํ้ายาตอทอของผูผลิต

- กนรอง ตองกระทุงดินใหแนนโดยตลอด ถาดินเดิมไมดีตองขุดออกใหหมด แลวนําวัสดุอื่น
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานมาใสแทน แลวกระทุงใหแนน

- แนวตอ ตองตรง ไมคดไปมา ความลาดตองถูกตองตามแบบ
- รอยตอ ทุกอันจะตองแนนสนิท นํ้าซึมไมได เมื่อหยุดพักงานจะตองปดปากทอ เพื่อปองกัน

มิใหนํ้า ทราย ดิน เขาไปในทอ
- ทอลอดถนน จะตองเทหุมดวยคอนกรีตหนาไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร และดนิที่อยูใต

และเหนือกวาสวนทอสวนนี้ตองกระทุงใหแนนเปนชั้นๆ ไป
2. ทอเหนือพื้นดิน สําหรับทอระบาย ทอน้ําเสีย ใหใชทอและอุปกรณตามที่ไดกําหนดไว การใช

ขอตอและอุปกรณตางๆ ใหเปนไปตามที่ผูผลิตทอแตละชนิดแนะนํา การหักมุมใหใชขอโคง
เสมอ เวนไวแตในกรณีพิเศษซึ่งระบุใหใชของอ การตอในระยะสั้นๆ อาจใชตอดวยขอตอเหล็ก
เหนียวชนิดเกลียว หรือดวยขอตอเหล็กหลอประเภทที่ใชกับทอระบายน้ําก็ได

3. ความลาดเอียง ทอน้ําเสียและทอระบายจะตองติดตั้งใหมีความลาดเอียงลงไปสูปลายทอ 20 
มิลลิเมตรตอเมตร เวนไวแตจะแสดงในแบบเปนอยางอื่น

4. การลดขนาดของทอ ใหใชขอลดดวยขนาดและแบบที่เหมาะสม สวนการหักเลี้ยว ใหใชขอตอ
รูป Y ประกอบกับขอโคง เพื่อใหไดแนวตองการ เวนไวแต
- การหักเลี้ยวในแนวดิ่ง ใหใชสามตาได
- ในกรณีท่ีนํ้าโสโครกไหลจากแนวราบลงสูแนวดิ่ง ใหใชขอโคงสั้น 90 องศา
- การหักเลี้ยวของทอสงน้ําโสโครกจากโถสวม ใหใชขอโคงสั้น 90 องศา

5. ท่ีดักผง การติดตั้งที่ดักผง ซึ่งหมายรวมถึงคอหาน และถวยสําหรับทอระบายน้ํา มีขอกําหนด
ดังนี้
- ทอทุกทอที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ หรืออุปกรณทุกชิ้นลงสูทอระบาย ผูรับจางจะตองจัด

หาและติดตั้งที่ดักผงใหดวย ยกเวนในกรณีท่ีสุขภัณฑหรืออุปกรณน้ันๆ มีท่ีดักผงหรือ
อุปกรณอื่น อันมีความมุงหมายทํานองเดียวกันประกอบติดอยูในตัวแลว

- ท่ีดักผงจะตองตั้งใกลเคียงกับเคร่ืองสุขภัณฑและอุปกรณใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
- เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณแตละชุด หามมิใหติดเครื่องดักผงมากกวา 1 ท่ี
- ท่ีดักผงซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่เขาถึงไดงายขึ้น จะตองติดปลั๊กหรืออุปกรณอื่นใดที่ผูวา

จางเห็นเหมาะสมในการถอดออก เพื่อถายผงทิ้งและทําความสะอาดภายในไดสะดวก
- ขอตอแบบสวม จะนํามาใชตอเขากับท่ีดักผงไดก็เฉพาะเมื่อตอเหนือที่ดักผงขึ้นมาเทานั้น
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6. ทอระบายน้ําจากพื้นหอง ใหใชทอเหล็กหลอติดที่ดักผงหรือคอหาน สวนที่ปากทอรับน้ําจาก
พื้นหองนั้น ใหใสตะแกรงปดปากทอไว

3.10.3 การติดตั้งทอระบายอากาศ ใหใชหลักเกณฑดังนี้
1. ทอระบายอากาศจากทอน้ําเสีย จะตองตอทอใหสูงพนระดับหลังคาอาคารเสมอ เวนไวแตจะ

ปรากฏในแบบเปนอยางอื่น
2. หากกระทําได ทอระบายอากาศจากทอน้ําเสียหลายทอ ใหตอรวมเปนทอเดียวกัน แลวตอทอ

เหลานี้ใหสูงพนระดับหลังคาอาคาร
3. ทอระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเคร่ืองสุขภัณฑท้ังหลาย อาจตอรวมเขาเปนทอ

เดียวกันได และจะตองมีมุมลาดเอียงไปสูสุขภัณฑน้ันๆ
4. ทอรับน้ําเสีย ซึ่งรับน้ําเสียจากเครื่องสุขภัณฑตั้งแต 2 ชุดขึ้นไป จะตองตอทอระบายอากาศ

ออกทางปลายขางหนึ่งของทอ เวนไวแตเครื่องสุขภัณฑแตละชุดมีทอระบายอากาศของตน
เองแลว

5. การตอทอระบายอากาศเขากับทอระบายที่วางตามแนวนอนนั้น ใหตอท่ีดานบนของทอ
ระบาย

6. ปลายลางของทออากาศนั้น ใหตอในลักษณะที่หากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดขางในทอแลว 
จะถูกน้ําชะใหไหลออกไปทางทอระบายได

7. ทอระบายอากาศ จะตองติดตั้งใหปลายทอบนอยูสูงพื้นหลังคาขึ้นไปเปนระยะไมนอยกวา 
300 มิลลิเมตร (12 น้ิว)

4. การทดสอบ ตรวจสอบ และทําความสะอาด
4.1 การตรวจและทดสอบ ระบบทอทั้งหมดมีทอน้ําเสีย ทอระบายน้ํา ทอระบายอากาศ และทอน้ํา จะตองได

รับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ และฝมือการติดตั้งตามวิธีดังจะกลาวตอไป ทอน้ําเสียหรือทอ
ระบายที่ฝงไวใตดินนั้น จะตองทําการทดสอบกอนกลบดิน

4.2 การทดสอบทอร่ัว ใหปฏิบัติดังนี้
4.2.1 ใชปล๊ักอุดทอระบายน้ําและทอระบายอากาศ แลวเติมน้ําใหเขาเต็มทอ จนกระทั่งระดับน้ําขึ้นถึง

จุดสูงสุดของทอระบายอากาศเหนือหลังคา
4.2.2 ท้ิงใหอยูในสภาพเชนนี้เปนเวลา 30 นาที แลวตรวจระดับน้ํา ถาระดับน้ําลดต่ําลงมาไมเกิน 100 

มิลลิเมตร ก็ถือวาใชได
4.2.3 ถาจะทดสอบทอสวนใดสวนหนึ่ง ก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับที่ไดกลาวมาแลว เวนไวแตวาใหตอ

ทอจากสวนที่จะทําการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่จะทําการทดสอบ 3 เมตร และเติมน้ํา
จนถึงระดับสูงสุดของทอน้ํา เพื่อใหเกิดแรงกดดันจากน้ํา (อาจใชเครื่องสูบน้ํา เพื่อใหเกิดแรงดัน
ตามที่กําหนด) แลวใหตรวจระดับดังกลาวตามขอ 4.2.2

 4.3 การทดสอบดวยแรงดัน เมื่อไดทําการติดตั้งวางทอเสร็จ และกอนที่จะตอทอเขาเครื่องสุขภัณฑและ
อุปกรณท้ังหมด สําหรับทอน้ํา ใหใชวิธีสูบอัดน้ําเขาในระบบทอจนไดแรงดัน 7.03 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร (100 ปอนดตอตารางนิ้ว) เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที แลวใหตรวจรอยรั่ว ทอทอนใดจะ
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ตองฝงในผนังกอนงานทอทั้งหมดจะแลวเสร็จ ใหทดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยวิธีทํานองเดียวกันกับที่
กลาวแลวกอนที่จะฝง

4.4 ทอร่ัวซึมหรือชํารุดบุบสลาย จากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบ หากปรากฏวามีทอร่ัวซึมหรือชํารุด
บุบสลาย ไมวาจะเปนดวยความบกพรองในคุณภาพของวัสดุ หรือฝมือการติดตั้งก็ดี ผูรับจางเหมากอ
สรางจะตองแกไขหรือเปล่ียนใหมใหทันที และจะตองทําการตรวจสอบใหมอีกครั้งหนึ่ง จนปรากฏผลวา
ระบบทอที่ติดตั้งนั้นเรียบรอย ใชงานไดตามความประสงคทุกประการ การซอมทอร่ัวซึมนั้น ใหซอมโดย
วิธีถอดออกแลวติดตั้งใหม หรือเปล่ียนของใหมเทานั้น

4.5 การทําความสะอาด หลังจากงานติดตั้งระบบทอเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําความสะอาด
ระบบทอทั้งหมด รวมท้ังเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอยางทั่วถึง ท้ังภายนอก
ภายใน โดยเช็ดถูขัดลางน้ํามันจาระบี เศษโลหะ และสิ่งสกปรกตางๆ ออกใหหมด
หากการติดตั้งหรือทําความสะอาดระบบทอน้ีไดกระทําความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นแกสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคารหรือวัสดุตกแตงอาคาร ผูรับจางจะตองซอมแซมหรือเปล่ียนสวนนั้นๆ ใหใหมในทันที โดยคา
ใชจายของผูรับจาง

5. การรับประกัน
ผูรับจางจะตองรับประกันเปนลายลักษณอักษรตอผูวาจาง วางานทุกชิ้นที่ไดปฏิบัติลงไปปราศจากขอ
บกพรองในดานฝมือ แรงงาน วัสดุ และดานการทํางานของอุปกรณตางๆ หรือตามระบุในสัญญาจางเหมา 
จากวันที่ผูวาจางรับมอบงานแลว ปรากฏวามีขอบกพรองเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝมือแรงงาน คุณภาพของ
วัสดุ หรือการทํางานของเครื่องอุปกรณใดๆ ก็ตาม ผูรับจางจะตองจัดการเปลี่ยนแปลง แกไข ซอมแซม จน
เปนที่พอใจของผูวาจาง โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น

จบหมวด 22 00 00
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หมวด 22 40 00
สุขภัณฑ

Plumbing Fixtures

หมวด 10 28 13
อุปกรณประกอบหองสวม
Toilet Accessories

หมวด 10 28 16
อุปกรณประกอบหองน้ํา
Bath Accessories

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีดี มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี สําหรับงานติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ  และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามระบุในแบบ
และรายการประกอบแบบ พรอมการทดสอบ

1.2 กอนการติดตั้งสุขภัณฑท้ังหมด ผูรับจางจะตองตรวจสอบ ขนาด ตําแหนง ระดับในงานระบบตางๆ ท่ี
เกี่ยวของทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนงานโครงสรางหรืองานเทคอนกรีต งานปูกระเบื้องหรือหินกอนติดตั้ง
สุขภัณฑ จนถึงขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณประกอบสุขภัณฑ

1.3 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย ท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการติดตั้ง
สุขภัณฑและอุปกรณประกอบ หากคาดวาจะมีปญหา ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ เพื่อหา
ทางแกไข หามกระทําไปโดยพลการ

1.4 ผูรับจางจะตองจัดแค็ตตาล็อก หรือตัวอยาง 2 ชุด รายละเอียดการติดตั้งและอื่นๆ ใหผูควบคุมงาน และ/
หรือ ผูออกแบบพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing หองน้ําทุกหอง เพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนงานเท
คอนกรีตโครงสรางของหองน้ํา ดังนี้
1.5.1 แบบแปลน, รูปดาน, รูปตัด แสดงตําแหนงสุขภัณฑและอุปกรณประกอบทั้งหมด พรอมแสดง

แนวรอยตอกระเบื้องหรือหิน ระบุรุนของสุขภัณฑและอุปกรณประกอบใหชัดเจน รวมถึงขนาด
ระยะตางๆ และรูปรางจะตองถูกตองตามรุนที่ระบุ

1.5.2 แบบขยายการติดตั้งตางๆ ท่ีเกี่ยวของและจําเปนตามความตองการของผูควบคุมงาน
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2. วัสดุ
2.1 สุขภัณฑและอุปกรณประกอบ ใหใชรุนและสีตามที่ระบุในแบบ หากไมระบุสีของสุขภัณฑในแบบ ใหใช

สีขาว ของ ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบเทา
2.2 ผนังกั้นหองน้ําพรอมประตูสําเร็จรูป ใหใชแบบ Polyester Resin Finished หนา 25 มิลลิเมตร พรอม

อุปกรณแสตนเลสครบชุด ของ ……………… หรือ …………… หรือ …………… หรือเทียบเทา
2.3 กระจกเงา ขนาดตามระบุในแบบ ใหใชกระจกเงาอยางดีตามที่ระบุในหมวดงานกระจก หนา 6 

มิลลิเมตร หากไมระบุขนาดในแบบ ใหใชขนาด 600x900 มิลลิเมตร (2x3 ฟุต) ยึดดวยหมุดสแตนเลส 4 
มุม ลบขอบและมุมกระจกใหเรียบรอย ติดตั้งบนผนังบุกระเบื้องหรือผนังบุหินเหนืออางลางหนาทุกอาง

2.4 ชองระบายน้ําพื้น (Floor Drain) ใหใชชนิดแสตนเลส ของ ………………… หรือ ……………… หรือ 
……………… หรือเทียบเทา

3. การติดตั้งและจํานวน
กรณีท่ีไมไดระบุในแบบ ผูรับจางจะตองติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณดังนี้
3.1 ท่ีใสกระดาษชําระ 1 อัน ทุกๆ โถสวม 1 ท่ี หากเปนหองน้ําสําเร็จรูปใหใชท่ีใสกระดาษของหองน้ําสําเร็จ

รูปนั้น
3.2 ท่ีใสสบู 1 อัน ทุกๆ อางอาบน้ําและทุกฝกบัวอาบน้ํา หรือทุกหองอาบน้ํา
3.3 กอกติดผนังหรือกอกเตี้ย 1 ชุด ทุกหองน้ํา 1 หอง เพื่อไวลางทําความสะอาดหองน้ําหองนั้น
3.4 ตะขอแขวนผาที่บานประตูหองสวมทุกหองและหองน้ําทุกหอง
3.5 ราวแขวนผาสําหรับทุกหองที่มีฝกบัวอาบน้ํา
3.6 Stop Valve สําหรับทอน้ําดีทุกอางลางหนา ทุกโถสวม (ฟลัชแทงค) และทุกสายฉีดชําระ
3.7 Floor Drain สําหรับทุกหองอาบน้ํา ทุกหองน้ํา เพื่อการระบายน้ําไดดีของหองน้ําทุกหอง โดยพื้นดัง

กลาวจะตองเอียงลาดสู Floor Drain ตาม Shop Drawing ท่ีไดรับอนุมัติ หากไมระบุในแบบใหใช Floor 
Drain แสตนเลส ขนาดไมเล็กกวา Dia. 75 มิลลิเมตร (3 น้ิว) โดยทอระบายน้ําทั้งหมดที่ตอจาก Floor 
Drain ดังกลาว จะตองมีขนาดไมเล็กกวา Dia. 75 มิลลิเมตร (3 น้ิว)

4. การบํารุงรักษา
4.1 งานสุขภัณฑและอุปกรณท่ีติดตั้งเสร็จแลว ผูรับจางจะตองทําการทดลองใหใชงานไดดี และไมมีการรั่ว

ซึมใดๆ แลวทําความสะอาดใหเรียบรอย
4.2 การทําความสะอาด จะตองใชนํ้ายาทําความสะอาด ท่ีไมทําใหเกิดความเสียหายตอสุขภัณฑและ

อุปกรณประกอบตางๆ
4.3 ผูรับจางจะตองปองกันไมใหสุขภัณฑและอุปกรณประกอบตางๆ สกปรก หรือเสียหาย หรือมีการใชงาน 

ตลอดระยะเวลากอสราง หากมีสวนใดสวนหนึ่งเสียหาย แตกราว เปนคราบดางไมสวยงามหรือร่ัวซึม ผู
รับจางจะตองทําการแกไขหรือเปล่ียนใหใหม ตามคําส่ังของผูควบคุมงาน โดยคาใชจายของผูรับจาง

จบหมวด 22 40 00, 10 28 13 และ 10 28 16
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หมวด 26 00 00
งานระบบไฟฟา

Electrical

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ และมีระบบควบ

คุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา ตลอดจนงานชั่วคราว เพื่อใหงานติดตั้งระบบไฟฟาแลวเสร็จ
สมบูรณ และใชงานไดตามความประสงคของผูวาจาง

1.2 ผูรับจางตองประสานงานกับผูรับจางกอสรางอาคาร และผูรับจางรายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหงาน
กอสรางระบบไฟฟาแลวเสร็จสมบูรณ

1.3 ผูรับจางเปนผูติดตอประสานงานกับการไฟฟาฯ พรอมทั้งขออนุญาตและติดตั้งงานระบบไฟฟา จนกวา
จะมีกระแสไฟฟาใชในอาคาร โดยผูวาจางจะออกคาใชจายตามใบแจงหนี้ท่ีเรียกเก็บจากการไฟฟาฯ 
เทานั้น

1.4 ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งงานไฟฟาทั้งหมดใหถูกตองตามกฎของการไฟฟาฯ ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยสําหรับงานระบบไฟฟาของประเทศไทยและ NEC ผูรับจางตองแกไขงานที่ผิดกฎ และ/หรือ 
มาตรฐานดังกลาวใหถูกตอง โดยคาใชจายของผูรับจาง

1.5 งานติดตั้งระบบไฟฟาของผูรับจาง เร่ิมจากสายไฟฟาแรงต่ํา 220/380 โวลท 3 เฟส 4 สาย 50 Hz จาก
จุดที่กําหนดเปนมิเตอรไฟฟา ซึ่งอยูบริเวณดานหนาอาคาร และเดินสายไฟฟาแรงต่ําไปยังแผงไฟฟาที่
กําหนดไวในอาคาร จนถึงจุดตําแหนงดวงโคม เตารับ และอุปกรณไฟฟาทั้งหมด ใหถูกตองตามแบบ
และรายการประกอบแบบ

1.6 จุดของดวงโคม, ปล๊ัก, สวิทช และอุปกรณไฟฟาตางๆ ท่ีแสดงในแบบ เปนจุดตําแหนงโดยประมาณเทา
น้ัน ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของอาคาร โดยผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawing ใหผู
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนดําเนินการ

1.7 วัสดุและอุปกรณท่ีนํามาติดตั้ง ตองเปนของใหม ไดมาตรฐาน อยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณ และไมเคย
ผานการใชงานมากอน เปนของที่กําหนดไวในแบบและรายการประกอบแบบ และผานการพิจารณา
อนุมัติจากผูควบคุมงาน ซึ่งเปนชนิดที่การไฟฟาฯ ยินยอมใหใช และมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก., BS, 
DIN, NEMA, VDE วัสดุอุปกรณท่ีไดรับการอนุมัติแลว มิไดหมายความวาเปนการพนความรับผิดชอบ
ของผูรับจาง หากตรวจพบขอผิดพลาดในภายหลัง ผูรับจางตองดําเนินการแกไขใหถูกตอง โดยคาใช
จายของผูรับจาง

1.8 การทดสอบ
1.8.1 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือและทําการทดสอบการใชงานวัสดุและอุปกรณไฟฟาทั้งหมด ตามกฎ

ของการไฟฟาฯ ตามมาตรฐานที่ดีและปลอดภัย โดยมีผูควบคุมงานรวมในการทดสอบดวย
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1.8.2 การปรับแตงอุปกรณไฟฟากอนสงมอบงาน ผูรับจางตองปรับแตงอุปกรณในระบบไฟฟาใหมี
ขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่และความตองการใชงาน เชน การปรับการสมดุลของโหลด การปรับ
แตงแรงดันของระบบ การปรับแตงการปองกันการใชกระแสเกิน และการลัดวงจร เปนตน

1.8.3 ผูรับจางตองเปดเดินเคร่ืองและอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานเต็มที่ หรือพรอมที่จะใชงาน
ไดเต็มที่เปนเวลา 24 ชั่วโมงติดตอกันกอนสงมอบงาน

1.8.4 ผูรับจางตองทําการทดสอบวัสดุและอุปกรณไฟฟา ตามที่ผูควบคุมงานกําหนดใหทดสอบจนกวา
จะไดผลเปนที่พอใจ และแนใจวาวัสดุอุปกรณเหลานั้นสามารถทํางานไดดี โดยคาใชจายของผูรับ
จาง

2. งานระบบไฟฟาทั่วไป
2.1 สีของสายไฟฟา

2.1.1 ระบบไฟฟา 380/220 โวลท 3 เฟส 4 สาย ใชสีเทาออนหรือขาวสําหรับสายศูนย สีแดงสําหรับ
สายเฟสเอ สีนํ้าเงินสําหรับเฟสซี และสีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลืองสําหรับสายดิน

2.1.2 ระบบไฟฟา 220 โวลท 1 เฟส 2 สาย ใชสีเทาออนหรือขาวสําหรับสายศูนย สีดําสําหรับสายไฟ 
และสีเขียวหรือสีเหลืองสําหรับสายดิน

2.1.3 สายขนาดใหญและสายที่มีผลิตเฉพาะสีเดียว ใหทาสีหรือพันเทปที่สายไฟทุกแหงที่มีการตอสาย
และการตอเขากับอปุกรณ ดวยสีท่ีกําหนดใหดังกลาว

2.2 การเดินสายไฟฟา
2.2.1 สายไฟฟาตองเดินรอยในทอโลหะ และ/หรือ เดินลอย และ/หรือ ตามท่ีกําหนดในแบบ
2.2.2 ทอโลหะและอุปกรณ ตองเปนวัสดุท่ีใชเฉพาะกับงานไฟฟา โดยวิธีการปองกันการเปนสนิม คือใช

เหล็กอาบสังกะสี มีขนาดไมเล็กกวา 12.5 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) ทอที่ไมไดฝงในผนังหรือคอนกรีต
จะตองยึดดวยประกับโลหะ และ/หรือ ประกับสําหรับแขวนทอทุกๆ ชวง 1.5 เมตร จากกลองตอ
สายหรืออุปกรณ

2.2.3 การเดินสายไฟฟาในทอ ตองกระทําภายหลังการวางทอรอยสาย กลองตอสาย กลองดึงสาย และ
อุปกรณตางๆ เสร็จเรียบรอยแลวเทานั้น อุปกรณการดึงสายไฟฟา ตองรอยสายในขณะที่เดินสาย
ไฟแตละชวง หามมิใหตระเตรียมหรือรอยสายไฟไวในทอรอยสายลวงหนาอยางเด็ดขาด

2.2.4 ทอที่ตอเขากับกลองตอสายและอุปกรณ ตองมีขอตอเขากลองตอสาย (Box Connector) ติดไว
ทุกแหง ปลายทอที่มีการรอยสายเขาทอ ถาอยูในอาคารตองมี Conduit Bushing ใสไว ถาอยู
นอกอาคารหรือในที่เปยกชื้น ตองมีหัวงูเหา (Service Entrance Fitting) ใสไว  ท่ีปลายทอที่ยังไม
ไดใชงาน ตองมีฝาครอบ (Conduit Cap) ปดไวทุกแหง การตอทอโลหะชนิดบางที่ฝงในผนังหรือ
พื้นใหใชขอตอชนิดกันน้ํา การงอทอตองใหมีรัศมีความโคงของทอไมนอยกวา 6 เทา ของเสนผา
ศูนยกลางภายนอกของทอ โดยใชเครื่องมือดัดที่เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอแลวตองไมเกิน 
360 องศา (ระหวางกลองตอสายสองจุด)
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2.3 ทอรอยสายไฟฟา
2.3.1 ทอโลหะชนิดหนา (RSC) ใชฝงในดิน ใตถนน ฝงในปูนทราย ในพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และใช

สถานที่ท่ีอาจไดรับความเสียหายไดงาย ทอโลหะชนิดหนาใชขอตอชนิดเกลียว ทอฝงในคอนกรีต 
ฝงในดิน และที่อยูภายนอกอาคารที่อาจจะเปยกชื้น หรืออยูในที่เปยกชื้น ตองทาน้ํายาที่เกลียว 
(Electrical Pipe Joint Compound) กอนใสขอตอเพื่อกันน้ําเขา

2.3.2 ทอโลหะชนิดกลาง (IMC) ใชติดตั้งในกรณีดังนี้ คือ ท่ี Service Entrance ที่ตองการฝงในดิน หรือ
ในคอนกรีตที่เดินนอกอาคาร หรือฝงในคอนกรีตที่เดินในอาคาร หรือเปนสายปอนหรือสาย
มอเตอร หรือที่ชื้น ตามขอกําหนดของ NEC

2.3.3 ทอโลหะชนิดบาง (EMT) ใชเดินลอยเกาะติดกับผนังเหนือเพดาน ทอโลหะชนิดบาง โดยทั่วไปใช
ขอตอแบบสลักเกลียวขัน และแบบใชเครื่องมือบีบ

2.3.4 ทอโลหะชนิดออน (FMC) ใชตอเขาอุปกรณไฟฟาที่มีการสั่นขณะใชงาน เชน มอเตอร หรือ
อุปกรณไฟฟาที่ตองการความคลองตัวขณะปรับตําแหนง เชน ดวงโคม หรือใชในที่อื่นๆ ท่ี
สามารถใชทอแข็งได และใชขอตอสําหรับทอออนโดยเฉพาะ ตัวทอใหใชขนาดไมเล็กกวา 12.5 
มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) ทอออนที่ใชในบริเวณที่อาจจะเปยกชื้นหรืออยูในที่เปยกชื้น ตองเปนแบบกัน
นํ้า และใชขอตอชนิดกันน้ํา

2.4 การตอสายไฟฟา
2.4.1 สายไฟฟาที่มีพื้นที่หนาตัดไมเกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ใหตอโดยใช Insulated Solderless Wire 

Connector ชนิดเกลียวลวด หรือชนิดใชเครื่องมือกลบีบอัด โดยมีฉนวนเปนไวนีลพลาสติกออน 
และทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 600 โวลท ขนาดใหเลือกตามมาตรฐานของผูผลิต

2.4.2 สายไฟฟาที่มีพื้นที่หนาตัดตั้งแต 16 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไป ใหตอโดยใช Solderless Wire 
Connector ชนิดใชเครื่องมือกลบีบอัด หามใชหัวตอชนิดใชสลักเกลียวอัด นอกจากจะไดรับ
ความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบ

2.4.3 การตอสายเขาอุปกรณไฟฟา
- อุปกรณไฟฟาที่ใชขั้วแบบมีหัวสกรูยึดสาย ใหใส Terminal ชนิดเครื่องมือกลอัดทุกแหง หาม

ใชสายพันรอบสกรูไวเฉยๆ ยกเวนสายที่ตอเขาเตารับ โดยที่หัวตอและ Terminal ทุกชนิด ตอง
ใชชนิด UL-Approved หรือเทียบเทา

- เครื่องมือกลอัดที่ใชในการอัดหัวตอ ตองเปนเครื่องมือที่ทําขึ้นสําหรับงานอัดหัวตอโดยเฉพาะ 
และตองใชเครื่องมือตามขนาดที่ผูผลิตแนะนํา

- หัวตอชนิดไมมีฉนวนในตัว ตองหุมดวยเทปพันสายอยางนอย 3 ชั้น เมื่อพันแลวตองหนาไม
นอยกวา 7 มิลลิเมตร มีกาวเหนียวในตัว ทนความรอนไดไมนอยกวา 105 องศาเซลเซียส 
กรด ดาง นํ้า และสารเคมีตางๆ ทนแรงดันไฟฟาไดไมต่ํากวา 600 โวลท เชน เทป Scotch 
No. 33
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2.5 ชนิดและขนาดของสายไฟฟา
2.5.1 สายไฟฟา ใหใชชนิดทนแรงดันไดไมต่ํากวา 750 โวลท ตัวนําเปนทองแดง ตามมาตรฐาน มอก. 

11-2531 ชนิดใชกับอุณหภูมิไมเกิน 70 องศาเซลเซียส หรือตามที่กําหนดในแบบ
2.5.2 สายไฟฟา ใหใชท่ีการไฟฟาฯ รับรอง ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก. 11-2531, ASTM, MEA หรือ 

VDE
2.5.3 สายวงจรยอย สายที่ตอไปยังเตารับและสายดิน ใชขนาดไมเล็กกวา 2.5 ตารางมิลลิเมตร หรือ

ตามที่กําหนดในแบบ
2.5.4 สายจากวงจรยอย ไปยังดวงโคมแตละดวง ใชขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตารางมิลลิเมตร สําหรับ

ความยาวไมเกิน 4.5 เมตร จากสายวงจรยอยเทานั้น หรือตามที่กําหนดในแบบ
2.5.5 สายที่ใชในดวงโคมหลอดไส ใชสายหุมฉนวนชนิดทนอุณหภูมิไดไมต่ํากวา 90 องศาเซลเซียส 

เชน สายที่ใชฉนวนใยหิน หรือฉนวนซิลิโคน
2.6 กลองตอสาย

2.6.1 กลองตอสายและฝาครอบทุกชนิด ใชแบบทําในประเทศดวยเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียม 
หนาไมนอยกวา 1.0 มิลลิเมตร กลองตอสายสําหรับสวิทชและเตารับแบบกันน้ําฝนได ท่ีใชเกาะ
ผนังใหใชชนิดโลหะหลอ (Die Cast) พนสีอบ หรือกลองพลาสติก กลองตอสายสําหรับติดสวิทช
ไดขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสวิทช ลึกประมาณ 54 มิลลิเมตร กลองตอสายสําหรับติดดวงโคม
และอุปกรณไฟฟา ใชชนิดหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม ตามมาตรฐาน NEMA ใชขนาดลึก
ประมาณ 41 มิลลิเมตร กลองตอสายสําหรับติดเตารับใชขนาด 54x112x54 มิลลิเมตร กลองตอ
สายใหใชทุกแหงที่มีสวิทชเตารับ จุดที่ตอแยกไปยังดวงโคมและอุปกรณไฟฟา จุดที่มีการตัดตอ
สาย จุดที่มีการเลี้ยวโคงเกินกวาที่กําหนด และตามความจําเปน

2.6.2 กลองดึงสาย และฝาครอบขนาดใหญ ใหทําดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.4 มิลลิเมตร พนสี
กันสนิมและพนสีชั้นนอกดวย

2.6.3 ขนาดกลองตอสาย และจํานวนสายในกลอง ตองเปนไปตามมาตรฐาน NEC หรือ VDE
2.6.4 กลองสําหรับสวิทชและเตารับที่ฝงในผนังและเสา ซึ่งไมสามารถใชขนาดลึก 54 มิลลิเมตรได ให

ใชชนิดลึก 41 มิลลิเมตร แทนได โดยไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบกอน กลองตอ
สายดินอื่นๆ และ Junction Box ใหใชขนาดไมเล็กกวา 102x102x54 มิลลิเมตร

2.6.5 การติดตั้งดวงโคมแตละดวง ตองมีกลองตอสายดินติดตั้งตางหากภายนอกดวงโคม หามตอทอ
เขาดวงโคมโดยตรง และไมใหรอยสายวงจรผานทะลุดวงโคมไปยังจุดจายไฟอื่นๆ

2.7 แผงสวิทชตัดตอนอัตโนมัติ (Panel Board)
2.7.1 แผงสวิทชตัดตอนอัตโนมัติ เปนชนิด Dead-Front ใชกับไฟฟาระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 

โวลท บัสบารพรอมฉนวนตองทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 415 โวลท บัสบารตองเปนทองแดง
ท่ีมีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 98% แผงตอสายศูนยตองทนกระแสไฟฟาไดเทาบัสบารท่ีอุณหภูมิ 
40 องศาเซลเซียส การออกแบบและประกอบเปนไปตามมาตรฐาน IEC หรือ UL
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2.7.2 ตัวตู ตองเปนแบบติดลอย หรือฝงที่ผนัง ตามที่แสดงไวในแบบ มีฝาเปด-ปดติดบานพับ ตัวตูทํา
ดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร ผานกรรมวิธีปองกันสนิมพนสีอบ Epoxy Powder 
Coating และพนสีทับทุกดาน เปนตูท่ีทําไวสําหรับติดเมนสวิทชภายใน มีประตูเปด-ปดดานหนา 
เปนแบบ Flush Lock ตองมี Key Lock และมี Terminal ของนิวตรอลและสายดินครบตาม
จํานวนวงจรยอย

2.7.3 สวิทชตัดตอนอัตโนมัติภายใน ตองสามารถทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 230 โวลท สําหรับ
ชนิด 1 สาย และ 400 โวลท สําหรับชนิด 3 สาย ขนาดตามที่กําหนดในแบบที่อุณหภูมินอกแผง 
40 องศาเซลเซียส แตละสวิทชตัดตอนอัตโนมัติ จะตองมีแผงปายบอกโหลดที่ควบคุม โดยมอง
เห็นเดนชัดและไมลบเลือนไดงาย

2.8 หลอดไฟฟา
2.8.1 หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต ขนาด 18 วัตต และ 36 วัตต สี Warm White ขาสปริง โดยใช 

บัลลาสตเพาเวอรแฟกเตอรสูง ความสูญเสียต่ํา และมีคะแปซิเตอรท่ีมีเครื่องปลอยประจุท่ีเหมาะ
สมตอขนานปรับคาเพาเวอรแฟกเตอรใหไดอยางนอย 0.85 และเปนแบบใชสตารทเตอรดวย

2.8.2 หลอดไส ใหใชของหลอดประหยัดไฟแบบ Compact Fluorescent ขั้วหลอดชนิดเกลียว ฉนวน
เปนกระเบื้อง ตามมาตรฐาน VDE หรือ MEMA

2.9 ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณประกอบ
2.9.1 ดวงโคม ใหใชตามที่กําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ โดยตองมีคุณสมบัติท่ัวไปตามที่

ระบุ ดวงโคมที่ผลิตตามมาตรฐานของผูผลิตในประเทศ อาจมีขนาดแตกตางจากที่กําหนดไดเล็ก
นอย ดวงโคมทุกชนิดตองเสนอแบบหรือตัวอยางใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ

2.9.2 ดวงโคมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ตองเปนชนิดทนตอสภาพดินฟาอากาศภายนอกอาคารได 
(Weatherproof) และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE หรือ NEMA

2.9.3 ดวงโคมจะตองทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร พนสีและผานการอบ (Baked 
Enamel) และมีกรรมวิธีปองกันสนิมและผุกรอนไดดี เชน ชุบฟอสเฟต หรือชุบสังกะสี เปนตน

2.9.4 อุปกรณขาหลอด ตองผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือ NEMA
2.10 สวิทชและเตารับ

2.10.1  สวิทชใชกับดวงโคมและพัดลมชนิด 1 เฟส เปนชนิดใชกับกระแสไฟฟาสลับ ทนแรงดันไฟฟาไม
ต่ํากวา 250 โวลท ทนกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 10 แอมแปร กานสวิทชเปนกลไกแบบกดเปด-
ปด โดยวิธีกระดกสัมผัส Contact ตองเปนเงิน (Silver) โดยไมผสมโลหะอื่น ตัวสวิทชเปนสีงาชาง 
หรือสีอื่นตามกําหนด ขั้วตอสายตองเปนชนิดที่มีรูสําหรับสอดใสปลายสายไฟที่ไมไดหุมฉนวนยึด
ติดแนนดวยตัวของมันเอง (Automatically Lock) สามารถกันสายแตะกับสายสวิทชอื่นในกลอง
เดียวกันหรือเขากับกลอง สามารถกันมือหรือนิ้วแตะกับขั้วโดยตรง หามใชสวิทชท่ียึดสายไฟฟา 
โดยการใชสกรูกดอัด

2.10.2  เตารับทั่วไปตองเปนแบบติดผนัง มี 3 ขั้ว 3 สาย (รวมสายดิน) ท่ีเสียบไดท้ังขากลมและขาแบน 
ใชกับกระแสไฟฟาสลับ ทนแรงดันไฟฟาไดไมต่ํากวา 250 โวลท และทนกระแสไดไมต่ํากวา 10 
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แอมแปร ตัวเตารับเปนสีงาชางหรือสีอื่นตามที่ระบุในแบบ ขั้วตอสายเตารับตองเปนชนิดที่มีรู
สําหรับสอดไสปลายสายไฟที่ไมไดหุมฉนวน มีสกรูกดอัดขันเขาโดยตรง สามารถกันมือหรือนิ้ว
แตะเขากับขั้วโดยตรง หามใชเตารับยึดที่ยึดสายไฟโดยการทับสายใตตัวสกรูโดยตรง ฝาครอบส
วิทชและเตารับภายในตัวอาคารเฉพาะในที่แหง ใหใชฝาครอบชนิดโลหะไมเปนสนิม เชน 
Anodized Brushed Aluminum หรือ Stainless Steel มีฉนวนอยูดานหลัง เพื่อกันไมใหสวนที่มี
กระแสของตัวสวิทชหรือเตารับแตะกันไดกับฝาครอบ ฝาครอบตองเปนของผูผลิตสวิทชและ
เตารับ

จบหมวด 26 00 00
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หมวด 31 31 16
การปองกันปลวก
Termite Control

1. ขอบเขตของงาน
1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือและความชํานาญ มีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดีในการทํางานปองกันปลวกตามแบบและรายการประกอบแบบ พรอมการรับประกันคุณ
ภาพ

1.2 หากไมระบุในแบบ ใหถือวาการปองกันปลวกจะตองมีสําหรับอาคารทุกขนาด ทุกหลัง กอนงานเท
คอนกรีตพื้นชั้นลาง ใหใชแบบระบบทอ (Pipe Treatment)

1.3 ผูรับจางตองสงรายละเอียดของทอพรอมอุปกรณประกอบ และสารเคมีท่ีเลือกใช อัตราการใช ชื่อทาง
การคา ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใชสารเคมี และการรักษาพยาบาลเบื้องตน เมื่อถูกพิษของ
สารเคมี

1.4 ผูรับจางตองสงสําเนาใบอนุญาตเพื่อแสดงวา เปนผูดําเนินงานปองกันปลวกที่มีใบอนุญาตถูกตองจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และไดรับการอนุญาตใหใชสารเคมีตามที่
เลือกใช

1.5 ผูรับจางตองสงสําเนาตัวอยางใบรับประกันสําหรับงานปองกันปลวก และหนังสือแสดงผลงานที่ผานมา
1.6 ผูรับจางตองจัดทํา Shop Drawing แสดงแผนผังการเดินแนวทอน้ํายาเคมี ตําแหนงวาลวฉีดน้ํายาเคมี

ตําแหนงหัวสําหรับอัดฉีดน้ํายาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดทอติดโครงสรางอาคาร ขั้นตอน
การทํางานปองกันปลวก และแบบขยายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของหรือจําเปนกอนการติดตั้ง

1.7 ไมอนุญาตใหทํางานอัดฉีดน้ํายาเคมีปองกันปลวก ในสภาพพื้นที่ท่ีเปยกแฉะ หรือหลังฝนตก หรือมีการ
เคลื่อนไหลของดิน

1.8 การรับประกันผลงานเปนระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่งานปองกันปลวกแลวเสร็จ และจัดสงเจาหนาที่มา
ตรวจเช็คทุก 6 เดือน หากมีปญหาเรื่องปลวกและไดรับแจง จะตองสงเจาหนาที่มาตรวจสอบและแกไข
ภายใน 24 ชั่วโมง

2. วัสดุ
2.1 ทอน้ํายาเคมี ใหใชทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาด Dia. 12.5 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) พรอมขอตอ PVC ชั้น 13.5

และ Clamp รัดทอชนิด PVC ยึดดวยตะปูเกลียวสแตนเลสพรอมพุกพลาสติก วาลวฉีดน้ํายาเคมีใชชนิด
PVC หรือ วัสดุท่ีสามารถปองกันการกัดกรอนของน้ํายาเคมีได

2.2 สารเคมีใหใชในกลุม Pyrethroid โดยไดรับการอนุญาตและขึ้นทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอมนุษยและสัตวเล้ียงเปน
หลัก เชน
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Steadfast 8 SC ความเขมขน 0.1 % หรือ
Lyctane TC ความเขมขน 0.25 – 0.5 % หรือ
Demon TC ความเขมขน 0.25 – 0.5 %

2.3 เลือกสารเคมีตามที่กําหนด ผสมในอัตราสวนและฉีดคลุมบริเวณพื้นที่ตามปริมาณที่กําหนดของผู
ดําเนินงานปองกันปลวก โดยไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอน เพื่อใหไดผลงานที่ดี มีมาตรฐาน
การทํางานอาจปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพพื้นที่

2.4 ใหใชผูดําเนินงานปองกันปลวก ………………… หรือ ……………… หรือ ……………… หรือเทียบ
เทา

3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 การวางทอ

หลังจากดําเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน ถอดไมแบบ และถมดินปรับระดับเรียบรอยแลว โดยไมมีการ
ขุดดินออกหรือเติมดินใหมแลว คานที่จมดินใหติดตั้งทอต่ํากวาดินไมเกิน 100 มิลลิเมตร คานลอยใหติด
ตั้งทอสูงกวาทองคาน 100 มิลลิเมตร วางทอน้ํายาเคมียึดติดกับคานใหแข็งแรงดวย Clamp ทุกระยะไม
เกิน 800 มิลลิเมตร ท่ีคานดานในรอบตัวอาคารและสวนกลางของอาคาร ตาม Shop Drawing ท่ีไดรับ
อนุมัติ ระยะวาลวฉีดน้ํายาเคมีบนทอหางกันไมเกิน 1 เมตร โดยใกลกับมุมเสามากที่สุด ความยาวของ
ทอไมเกินชวงละ 15 เมตร ติดหัวอัดน้ํายาเคมีท่ีหัวและทายของชวงทอนั้นๆ ใหสูงกวาพื้นดินประมาณ
100 มิลลิเมตร โดยมีหัวอุดที่เรียบรอยสวยงาม การวางทอจะตองสามารถอัดฉีดน้ํายาเคมีไดครอบคลุม
เต็มพื้นที่ของใตพื้นอาคารที่ทําการปองกันปลวก

3.2 การอัดและฉีดพนน้ํายาเคมี
3.2.1 อัดน้ํายาเคมีลงดินบริเวณรอบตอมอ และรอบสวนของโครงสรางที่สัมผัสกับดิน โดยใชเครื่องอัด

แรงดันสูงอัดน้ํายาเคมีลงใตดินลึกประมาณ 300 มิลลิเมตร หางจากตอมอหรือรอบโครงสรางใต
ดินประมาณ 200 มิลลิเมตร และทิ้งระยะหางตอจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว โดยใชนํ้ายา
ผสมเสร็จ 5 ลิตร ตอ 1 จุด

3.2.2 ฉีดน้ํายาเคมีเคลือบผิวหนาดินแบบครอบคลุมทุกตารางเซนติเมตร โดยใชนํ้ายาผสมเสร็จ 5 ลิตร
ตอ 1 ตารางเมตร หากเปนพื้นเทบนดิน (On ground) เมื่อถมทรายปรับระดับ กอนเทคอนกรีต
พื้น จะตองพนน้ํายาใหท่ัวอีกครั้ง โดยใชนํ้ายาผสมเสร็จ 1 ลิตร ตอ 1 ตารางเมตร

3.2.3 อัดน้ํายาเคมีเขาทอ โดยใชนํ้ายาผสมเสร็จ 5 ลิตร ตอทุกๆ ความยาว 1 เมตร ของทอ
3.2.4 ฉีดน้ํายาเคมีเคลือบผิวหนาดินใหท่ัวรอบนอกอาคาร โดยหางจากแนวอาคารไมต่ํากวา 1 เมตร

อัตราการใชนํ้ายาผสมเสร็จ 5 ลิตร ตอ 1 ตารางเมตร

จบหมวด 31 31 16
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