
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสิต) จาํนวน 1 งาน 
ตาํบลคลองหน่ึง    อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 
 

งานงวดที่  2 

ฉบับลงวนัที่ 30 กันยายน 2560 



สารบญั   
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สารบัญ 

 
หมวดที่ 1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

- ขอบเขตงาน (SUMMARY OF WORK) 

- การประสานงาน (CO-ORDINATION) 

- บคุลากรในการก่อสร้างและอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

 (FIELD STAFF AND RESPONSIBILITIES) 

- มาตรฐานอ้างอิงและคําจํากดัความทัว่ไป 

(REFERENCE STANDARDS AND DEFINITIONS) 

- แบบเพ่ือก่อสร้าง รายละเอียด และตวัอย่างวสัด ุ

(SHOP DRAWING, PRODUCT DATA AND SAMPLES) 

 - การเทียบเท่าวสัดแุละอปุกรณ์ (MATERIAL EQUIVALENT) 

- การควบคมุคณุภาพ (QUALITY CONTROL SERVICES) 

- การจดัสง่เอกสารและวสัด ุ(SUBMITTALS) 
 
หมวดที่ 2 งานสถานที่ก่อสร้าง 

- การรือ้ถอนอาคาร (BUILDING DEMOLITION) 

- การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง (SITE CLEARING) 

- งานดิน (EARTH WORK) 

- ระบบคํา้ยนังานขดุ (EXCAVATION SUPPORT SYSTEMS) 

- การป้องกนัปลวก (TERMITE CONTROL) 
 
หมวดที่ 3 งานก่อผนัง 

- ผนงัก่ออิฐ (BRICK MASONRY) 

- ผนงัก่อคอนกรีตบลอ็ค (CONCRETE MASORY UNIT) 

- ผนงับลอ็คคอนกรีตมวลเบา (AUTO CLAVED AERATED CONCRETE) 
 
หมวดที่ 4 งานโลหะ 

- งานเหลก็รูปพรรณ 

- งานเหลก็ทางสถาปัตยกรรม 
 
หมวดที่ 5 งานไม้ 

- งานไม้ทางสถาปัตยกรรม 

 

หมวดที่ 6 งานหลังคาและฉนวนป้องกันความร้อน 

- หลงัคาโลหะและผนงัโลหะ (METAL SHEET ROOFING AND SIDING) 
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- หลงัคา ผนงั เกลด็ระบายอากาศไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง (Fibreglass Translucent 

Roofing/Wall/Louvre) 

- ฉนวนป้องกนัความร้อน (BUILDING INSULATION) 
 

หมวดที่ 7 งานป้องกันความชืน้และงานปิดรอยต่ออาคาร 

- ระบบป้องกนัความชืน้และนํา้ซมึผ่าน (WATERPROOFING SYSTEM) 

- วสัดปิุดหรือครอบรอยตอ่อาคาร (EXPANSION JOINT COVERS) 

- การยาแนว (JOINT SEALANT) 
 
หมวดที่ 8 งานป้องกันไฟภายในอาคาร 

- สีเคลือบป้องกนัไฟชนิดบวมตวั (INTUMESCENT FIRE RESISTANCE COATING) 

- ฉนวนป้องกนัไฟชนิดซิเมนต์ (CEMENTITIOUS FIRE PROTECTION COATING) 

- การอดุช่องเปิดเพ่ือป้องกนัไฟลาม (FIRE STOPPING) 
 
หมวดที่ 9 งานประตู หน้าต่าง และกระจก 

- ประตเูหลก็และวงกบ (STEEL DOORS AND FRAMES) 

- ประตไูม้และวงกบ (WOOD DOORS AND FRAMES) 

- ประตแูละหน้าตา่งอลมิูเนียม (ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS) 

- กระจก (GLAZING) 

- งานซิลิโคนยาแนวรอยตอ่เพ่ือการยดึเกาะและป้องกนัการร่ัวซมึ 

(WEATHER & GLAZING SEALANTS) 

- อปุกรณ์ประต ู/ หน้าตา่ง  (DOOR & WINDOW HARDWARES) 

 
 
หมวดที่  10 งานตกแต่ง 

 10.1 งานตกแต่งผิว 

  - ข้อกําหนดทัว่ไป 

  - งานปนูฉาบ (PORTLAND CEMENT PLASTER) 

  - งานแตง่ผิวคอนกรีต (CONCRETE SURFACES) 

 10.2 งานพืน้ 

  - คอนกรีตทบัหน้า  (CONCRETE TOPPING) 

  - กระเบือ้งยาง (VINYL TILE) 

  - กระเบือ้งแกรนิตโต้ (HOMOGENEOUS CERAMIC TILE) 

  - พืน้หินขดั (CEMENT TERRAZZO) 

 10.3 งานผนัง 

  - โครงคร่าวโลหะผนงัเบา (NON-LOADED BEARING WALL METAL FRAMING) 

  - แผ่นยิบซัม่บอร์ด (GYPSUM BOARD) 
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  - ผนงัห้องนํา้สําเร็จรูป (TOILET PARTITION) 

 10.4 งานฝ้าเพดาน 

  - โครงคร่าวฝ้าเพดาน (CEILING SUSPENSION SYSTEM) 

  - ฝ้าเพดานยิบซัม่บอร์ดฉาบรอยตอ่เรียบ 

  - แผ่นฝ้าเพดานกนัเสียง (ACOUSTICAL CEILINGS) 

 10.5 งานทาสี 

  - งานสี (PAINT) 
 
หมวดที่ 11 เคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ (PLUMBING FIXTURE AND ACCESSORIES) 
 
หมวดที่ 12 รายละเอียดอ่ืน ๆ 

  - แผ่นพืน้เคาเตอร์ (COUNTER TOP) 

  - แผ่น HIGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATE (HPL) 

- กาวยดึวสัด ุ(ELASTIC BONDING) 

- กระเบือ้งซิเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ (FIBER-CEMENT BOARD) 

- เส้น P.V.C. หยดุขอบปนูฉาบ และเซาะร่องนํา้หยด 

- วสัดฉุาบแตง่ผิวผนงั SKIMCOAT 

- ไม้เทียมสาํเร็จรูป (WOOD-PLASTIC COMPOSITE) 
 
หมวดที่ 13 งานตกแต่งภายใน 

- การดาํเนินงานทัว่ไป 

 -      รายละเอียดประกอบแบบครุภณัฑ์จดัจ้าง (BUILD-IN FURNITURE) 

 -     รายการข้อกําหนดรายละเอียดทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION)  

-      ข้อกําหนดรายละเอียดงานมา่น 

-      วสัดทุัว่ไปในงานตกแตง่ภายใน (GENERAL MATERIAL SPECIFICATION) 

  

หมายเหต ุ: เลอืกใช้เฉพาะวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนดในแบบก่อสร้างเทา่นัน้ 



หมวดท่ี 1 ข้อกําหนดทัว่ไป   
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หมวดท่ี 1 ข้อกําหนดทัว่ไป   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั      2/22 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

ขอบเขตงาน 
SUMMARY OF WORK 

 
ขอบเขตงานท่ีผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบและดําเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อกําหนดเง่ือนไข และเพ่ือให้ได้ผลงานก่อสร้าง

ทัง้หมดท่ีมมีาตรฐาน มีสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ทนัทีเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ  มีฝีมือการทํางานท่ีประณีตละเอียด และมี

ความถกูต้องตามหลกัวิชาชา่งท่ีด ี

 

1. เง่ือนไขและข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง :- 

1.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง :- 

 เอกสารดงัตอ่ไปนี ้เรียงตามลาํดบัของการบงัคบัใช้ 

 1.1.1 สญัญางานก่อสร้างระหวา่งผู้วา่จ้างและผู้ รับจ้าง 

 1.1.2 คําชีแ้จงระหวา่งการประมลูเสนอราคาคา่กอ่สร้าง ในเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องกบัสญัญาฯ 

1.1.3 คําชีแ้จงระหวา่งการประมลูเสนอราคาคา่กอ่สร้างในเง่ือนไขรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัแบบก่อสร้าง 

รวมถงึรายการละเอียดประกอบแบบ 

1.1.4 แบบรูปหรือแบบก่อสร้างรวมถึงข้อกําหนดตา่งๆ ในแบบและรายการละเอียดประกอบแบบ 

1.1.5 รายการแสดงปริมาณงานและวสัดอุปุกรณ์ (B.O.Q. : BILL OF QUANTITIES) 

1.1.6 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีกําหนด 

 1.2 ข้อกําหนดการบงัคบัใช้ :- 

  - กรณีท่ีมีข้อขดัแย้งในเง่ือนไข ระหวา่งเอกสารใดเอกสารหนึง่ตา่งลาํดบักนั ให้ถือตามเอกสารท่ีมลีาํดบั

ของการบงัคบัใช้สงูกวา่เป็นเกณฑ์ 

  - กรณีที่มีข้อขดัแย้งระหว่างแบบก่อสร้าง หรือแบบรูป หรือระหว่างแบบรูปกับข้อกาํหนดใน

แบบ หรือระหว่างแบบก่อสร้างกับรายการละเอียดประกอบแบบ ระบุให้ผู้ออกแบบเป็นผู้

พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของโครงการเพื่อ

วินิจฉัย และถอืเอาคาํวนิิจฉัยนัน้เป็นที่สิน้สุด 

  - ผู้รับจ้างมีหน้าที่ตรวจสอบแบบก่อสร้างและรายการแสดงปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ 

(B.O.Q.) อย่างละเอียดถี่ถ้วน  ก่อนเสนอราคาประมูลงานก่อสร้าง ไม่สามารถอ้างเหตุว่าแบบ

ก่อสร้างหรือรายการแสดงปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ (B.O.Q.) ตกหล่นหรือไม่ครบถ้วน เพื่อ

ขอปรับเพิ่มราคาได้ภายหลัง  

  -  เอกสารรายการแสดงปริมาณงานและวสัดอุปุกรณ์ (B.O.Q.) รวมถงึเอกสารราคากลาง ให้ใช้เป็น

หลกัเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคา  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขปริมาณงาน เทา่นัน้ 

  - กรณีการขอเทียบเทา่วสัดอุปุกรณ์ โดยทัว่ไปให้เป็นไปตามท่ีระบใุนหมวด 1 เร่ืองการเทียบเทา่วสัดแุละ

อปุกรณ์ ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งให้ผู้วา่จ้างเป็นผู้วินิจฉยั  และถือเอาคําวินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
 

  หมายเหต ุ:  การขอเทียบเทา่จะกระทําได้ตอ่เมื่อได้มีการทําสญัญาจ้างเหมากอ่สร้าง ระหวา่งผู้วา่จ้างและ

ผู้ รับจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 1.3 การขออนมุตัิ :-  

 การขออนมุตัิวสัดุ/อุปกรณ์ หรือรายละเอียดต่างๆ ในการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งหมายถึง การขออนุมตัิใช้

วสัด/ุอปุกรณ์ท่ีปรากฎในแบบรูป หรือข้อกําหนดในแบบรูป หรือในรายการละเอียดประกอบแบบนี ้รวมถึง 
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การขออนุมตัิวิธีการ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ หรือท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบ ฯลฯ ต้องถูกอนุมัติโดย 

ผู้ออกแบบหรือผู้วา่จ้าง ผู้ รับจ้างจึงจะดําเนินการได้ 

 โดยรายการดงัระบดุงัตอ่ไปนี ้ เป็นรายการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องสง่ให้ผู้ออกแบบผา่นทางผู้ควบคมุงานหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้าง พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของโครงการ 

เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเห็นชอบก่อนการจดัซือ้และดาํเนินการ :- 

1. ตวัอยา่ง (SAMPLE) วสัด ุ / อปุกรณ์ / ครุภณัฑ์ / การตกแตง่พืน้ผิวท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบของการ

ออกแบบ หรือท่ีผู้ รับจ้างขอเทียบเทา่ 

2. การพิจารณาเลอืก ส ี/ ลาย / TEXTURE / รูปแบบเฉพาะ ของพืน้ผิวหรือวสัด ุ/ อปุกรณ์ / ครุภณัฑ์ ตา่งๆ 

ท่ีระบใุนแบบรูปงานตกแตง่ 

3. ปัญหาข้อขดัแย้งของแบบก่อสร้าง (ดหูมวด / ขอบเขตงาน ข้อ 1.2) 

4. การพิจารณาตวัอยา่งจําลองรูปแบบจริง (MOCK-UP MODEL) 

5. การพิจารณา SHOP DRAWING ท่ีเก่ียวข้องกบัรูปแบบของการออกแบบหรือการเปลีย่นแปลงแบบรูป 

 หมายเหต ุ:- 

 1.3.1 วสัด/ุอปุกรณ์ใดๆ ท่ีผู้ รับจ้างขออนมุตัิใช้งาน หากตรงกบัท่ีระบใุนแบบรูปหรือข้อกําหนดหรือ

รายการละเอียดประกอบแบบ รวมถงึวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองความ

แข็งแรงของโครงสร้าง หรือรูปแบบของการออกแบบแล้ว ผู้ควบคมุงานสามารถพิจารณาให้

ความเห็นในเบือ้งต้นได้โดยตรง 

 1.3.2 การขอเทียบเทา่วสัด/ุอปุกรณ์ ให้เป็นไปตามระบใุนหมวด 1 การเทียบเทา่วสัดแุละอปุกรณ์ 

 2. โครงการก่อสร้าง มีขอบเขตของงานก่อสร้าง ดงันี ้

 หมวดงานรือ้ถอนและขนทิง้, ขนย้ายวสัดอุปุกรณ์จากอาคาร 1 มาติดตัง้ใหมท่ี่อาคาร 2 (ตามรายการท่ีระบใุนแบบ) 

 - งานรือ้ถอนภายในอาคารหลกั และบริเวณโดยรอบตามท่ีระบใุนแบบ 

 - งานรือ้ถอนเสาธงจากอาคาร 1 ขนย้ายและนํามาติดตัง้ใหมท่ี่อาคาร 2  

 - งานขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั จากอาคาร 1 ขนย้ายและนํามาตดิตัง้ใหมท่ี่อาคาร 2  

หมวดงานปรับปรุงและก่อสร้างใหม ่

 - งานโครงสร้างและโยธา 

 - งานสถาปัตยกรรม 

 - งานระบบประกอบอาคาร  

 - งานสถาปัตยกรรมภายใน และงานเคร่ืองครัว 

 - งานภมูิสถาปัตยกรรม 

3. งานท่ีดาํเนินงานภายใต้สญัญานี ้

 ก. การวา่จ้างอ่ืนใดของสว่นประกอบอาคาร และติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ ในอาคาร ให้ดาํเนินการเป็นสว่นของการ

จ้างเหมาก่อสร้าง และอยูใ่นขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

 ข. ผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิในการจดัหาผู้ รับจ้างยอ่ยมาปฏิบตัิงานในท่ีก่อสร้างเฉพาะงาน 

 ค. ข้อขดัแย้งท่ีเก่ียวข้องกบัสถานท่ีกอ่สร้าง :- 

 : ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัทําข้อมลูการสาํรวจท่ีละเอียดและถกูต้อง ท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดินท่ีจะทําการก่อสร้าง 

ก่อนท่ีจะดาํเนินการก่อสร้าง ดงัระบใุนรายการละเอียดประกอบแบบ หมวดท่ี 1 การสง่เอกสารและวสัด ุ

ข้อ 3 ข้อมลูการสาํรวจ 
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 : โดยเหตท่ีุแบบก่อสร้างโครงการฯ ได้จดัทําบนพืน้ฐานข้อมลูสถานท่ีก่อสร้าง ท่ีได้รับมอบและตกลงกบั

ผู้วา่จ้างตามสญัญาจ้างออกแบบ ดงันัน้ในกรณีท่ีมีข้อขดัแย้งทัง้ในเร่ืองขอบเขตท่ีดินหรือคา่ระดบัตา่งๆ 

รวมถงึเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องระหวา่งแบบก่อสร้างและแบบสาํรวจฯ ของผู้ รับจ้าง ให้ผู้ รับจ้างแจ้งตอ่ผู้

วา่จ้างโดยทนัที เพ่ือตรวจสอบและแก้ไข 

 : คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างท่ีเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมขึน้จากข้อขดัแย้งดงักลา่ว เป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ ผู้ รับ

จ้างไมส่ามารถอ้างเหตหุนึง่เหตใุดจากข้อขดัแย้งดงักลา่ว เพ่ือเรียกร้องขอคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้จาก

ผู้ออกแบบหรือผู้วา่จ้างได้ 

4. ในช่วงระหวา่งการดําเนินงานก่อสร้าง การใช้พืน้ท่ีเพ่ือการก่อสร้างบริเวณท่ีตัง้ตวัอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร

ผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิในการกําหนดขอบเขตการใช้พืน้ท่ีเพ่ือดาํเนินการก่อสร้าง 

5. ครุภณัฑ์และหรืองานอ่ืนท่ีผู้วา่จ้างมีความประสงค์นํามาติดตัง้จดัวาง ผู้ รับจ้างต้องเตรียมฐานรองรับและหรือ

อปุกรณ์อ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องแก่ครุภณัฑ์หรืออปุกรณ์นัน้ๆ และถ้าความเสยีหายของครุภณัฑ์และอปุกรณ์อ่ืนๆ ดงักลา่ว

เกิดความเสยีหายอนัเน่ืองจากการดําเนินงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างเหมาก่อสร้างจะต้องรับผิด ชอบในสว่นเสยีหาย

ดงักลา่วทัง้สิน้ 

6. หากไม่ได้ระบใุห้เป็นอย่างอ่ืนในแบบงานภมูิสถาปัตยกรรม ต้นไม้ยืนต้นบางสว่นท่ีอยู่เดิมในโครงการฯ ให้ผู้ รับจ้าง

ทําการเก็บรักษาหรือเคลือ่นย้ายไปยงัท่ีหนึ่งท่ีใดท่ีผู้ว่าจ้าง เป็นผู้ กําหนด  ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างตดัต้นไม้เหลา่นัน้ ก่อน

ได้รับการเห็นชอบหรืออนุมตัิจากผู้ ว่าจ้าง โดยผู้ออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรม จะเป็นผู้ พิจารณาให้ความเห็น

เบือ้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในการกําหนดจํานวนต้น, ประเภท, ชนิด และตําแหน่งของต้นไม้ท่ี

ต้องการ  คา่ใช้จ่ายในการเก็บรักษาและเคลือ่นย้ายทัง้หมดอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
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การประสานงาน 

COORDINATION 
 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 เอกสารท่ีสมัพนัธ์กบัการประสานงาน 

แบบรูปเอกสารและรายละเอียดในสญัญา รวมถึงเง่ือนไขทัว่ไปและเพ่ิมเตมิ หมายรวมถงึ ข้อกําหนดอ่ืนใด

ในขอบเขตของงาน ต้องดาํเนินการตามข้อกําหนดของการประสานงาน 

 1.2  ขอบเขตการประสานงาน 

ข้อกําหนดให้ดาํเนินการและข้อแนะนําชีแ้จงท่ีจําเป็นของการประสานงานโครงการให้รวมอยูใ่นความ

รับผิดชอบ ของผู้ รับจ้างในการประสานงานทัง้หมด โดยไมจํ่ากดัขอบเขต เฉพาะรายการดงัตอ่ไปนี ้:- 

1. การประสานงานทัว่ไป 

2. การประสานเพ่ือการก่อสร้าง 

3. ประสานงานด้านบคุลากร 

4. การจดัแผนงาน 

5. ความปลอดภยับคุคลและทรัพย์สนิ 

6. เตรียมการตดิตัง้งานทัว่ไป 

7. การทําความสะอาดและป้องกนัความเสยีหาย 

 1.3  การประสานงานโครงการ 

   ก.    การติดตอ่สือ่สาร 

ผู้ รับจ้างจะต้องทํารายการบญัชีผู้เก่ียวข้องเพ่ือสะดวกในการตดิตอ่ โดยมีรายละเอียด ช่ือ ท่ีอยู ่ และ

เบอร์โทรศพัท์ และสาํเนาให้ผู้วา่จ้าง 

ข. ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นไปตามกําหนดและเง่ือนไขตามสญัญาจ้างเหมาก่อสร้างทกุ

ประการ 

 1.4  การประสานแบบเพ่ือการก่อสร้าง 

การประสานแบบงานเพ่ือการก่อสร้าง เป็นการทําแบบเพ่ือใช้สาํหรับผู้ รับจ้างในการก่อสร้างและผู้ติดตัง้

อปุกรณ์ตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องดาํเนินการประสานแบบด้วยความระมดัระวงัในสว่นท่ีต้องมีการติดตัง้อปุกรณ์

หรือการประกอบชิน้สว่นจากนอกสถานท่ีก่อสร้าง และตรวจสอบพืน้ท่ีการติดตัง้อยา่งเพียงพอและมี

ประสทิธิภาพการใช้งาน แบบท่ีได้ประสานและทําขึน้ให้เก็บไว้ท่ีหนว่ยงานก่อสร้างเพ่ือใช้ตรวจดเูมื่อจําเป็น

เหมาะสม 

ก. ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมงานท่ีประสานแล้ว อยา่งน้อยต้องประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

1. แสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่งๆ โดยแยกแสดงเป็นแบบเพ่ือการกอ่สร้าง  

2. แสดงลาํดบัและขัน้ตอนการประกอบและติดตัง้ 

3. แสดงสว่นสมัพนัธ์และประสานกบัระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล หรือระบบงานอ่ืนๆ  

4. แสดงห้องเคร่ืองและหรือบริเวณท่ีติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้หอผึง่นํา้ 

5. สว่นประกอบของการหลอ่คอนกรีตในท่ีก่อสร้าง 

6. การยดึเหน่ียวและการรัง้สว่นตา่งๆ  
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7. ลาํดบัการหลอ่คอนกรีต 

8. ตู้หรือท่ีปิดงานไฟฟ้าแรงตํา่ 

9. ประตแูละประตบูานม้วน 

10. อปุกรณ์สือ่สารและรักษาความปลอดภยั 

11. งานแบบหลอ่คอนกรีตท่ีสมัพนัธ์กบัระบบทอ่นํา้ ระบบทอ่ไฟฟ้า ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบสือ่สาร 

ระบบแสงเสยีง อ่ืนๆ ต้องประสานทัง้ในสว่นของผนงั พืน้ และคาน ท่ีถกูเจาะผา่น หรือฝัง ทกุจดุ 

12. งานอ่ืนๆ ทัง้หมดมีผลกระทบตอ่ระบบของฝ้าเพดาน ทัง้ในด้านความสงูของฝ้า ตําแหนง่ดวงโคม 

หวัจ่ายลม ฯลฯ เป็นต้น 

   ข. การจดัเตรียมแบบท่ีได้รับการประสานให้มเีวลาพอเพียงการตรวจสอบแก้ไขและการจดัซือ้วสัดอุปุกรณ์  

ของผู้ รับจ้าง เพ่ือมใิห้เกิดการลา่ช้าจากแผนงาน 

ค. ถ้าในข้อกําหนดใดให้มกีารจดัทําแผนผงัการติดตัง้เคร่ืองจกัรและ/หรืออปุกรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องแสดง

ระยะ สดัสว่น การจดัวาง เคร่ืองจกัรและ/หรืออปุกรณ์ ทัง้แปลน รูปตดั ท่ีอาจมีผลกระทบกบัการติดตัง้

ทัง้หมด และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 

ง. การแสดงในแบบท่ีประสาน ต้องแสดงอยา่งน้อยประกอบด้วย 

1. ทอ่ลกัษณะหน้าตดัสีเ่หลีย่ม ให้แสดงขนาด กว้าง ยาว และระดบัท้องทอ่ 

2. ทอ่ลกัษณะหน้าตดักลมหรือมนให้แสดงขนาด และระยะแนวของจดุศนูย์กลาง 

3. สาํหรับอปุกรณ์และสว่นประกอบสาํคญัอ่ืนๆ เช่น วาล์ว ป๊ัมนํา้ อปุกรณ์ควบคมุ แคลมเปอร์ ฯลฯ 

ให้กําหนดระยะจากขอบผนงัหรือจากจดุศนูย์กลางของแนวเสา 

   จ. การแสดงแบบรูปในแบบท่ีประสานสาํหรับขนาดทอ่ให้ใหญ่กวา่ 15 ซม. ขึน้ไปให้เขียนเป็นเส้นคูแ่สดง

ความหนา ยกเว้นขนาดท่ีเลก็กวา่ 15 ซม. 

ฉ. การเตรียมแบบท่ีประสานจะต้องแสดงแนวยื่นออกหรือหดเข้าของผนงัการตดิตัง้อปุกรณ์และระยะตา่งๆ 

เพ่ือทราบถงึข้อจํากดัของระยะน้อยสดุหรือมากสดุท่ีเพียงพอในการติดตัง้หรือก่อสร้าง ท่ีอาจทําให้มี

ผลกระทบตอ่การตดิตัง้หรือการกอ่สร้างในบริเวณเดียวกนั 

ช. ระยะและแนวตา่งๆ ทัง้หมด ต้องตรวจสอบในสถานท่ีก่อสร้างให้ถกูต้อง 

ซ. แบบท่ีประสานแล้วต้องเก็บสาํหรับอ้างอิงหรือตรวจสอบ ดงันี ้

1. แบบต้นฉบบัท่ีประสานระบบตา่งๆ ให้เก็บรักษาและแก้ไขให้ข้อมลูลา่สดุพร้อมกบับนัทกึเง่ือน32การ

แก้ไขเปลีย่นแปลง 

2. แบบต้นฉบบัท่ีประสานระบบตา่งๆ ให้แนบคูก่บัแบบท่ีเขยีนตามการก่อสร้างจริง จนแล้วเสร็จ

ทัง้หมดเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิง 

 1.5 การบริหารจดับคุลากร 

บญัชีรายช่ือบคุลากรและโครงสร้างการทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัการกอ่สร้างโครงการให้แจ้งผู้วา่จ้าง ผู้ควบคมุงาน

ภายใน 7 วนัหลงัจากได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการให้เร่ิมดําเนินการก่อสร้าง ในรายการบญัชีช่ือจะต้องแสดง

ตําแหนง่ ความรับผิดชอบ หน้าท่ี พร้อมทัง้ท่ีอยู ่ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้สะดวก และตดิผงัโครงสร้าง

บคุลากรในการทํางานดงักลา่วในสาํนกังานของตวัแทนผู้วา่จ้าง หรือสาํนกังานของผู้ควบคมุงาน 

2. การดาํเนินการ 

 2.1 ความปลอดภยั 
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  ต้องจดัเตรียมบคุลากรรับผิดชอบการรักษาความปลอดภยัในบริเวณสถานท่ีก่อสร้างและกําหนดมาตรการ

ป้องกนัให้มีความปลอดภยัในทรัพย์สนิ ความปลอดภยัในการทํางานและลดอบุตัเิหตคุวามเสยีหายตา่งๆ อนั

อาจเกิดแก่ทรัพย์สนิและบคุคล 

 2.2 การเตรียมการตดิตัง้วสัดอุปุกรณ์ 

 ก.  ต้องศกึษาและตรวจสอบข้อจํากดัตา่งๆ ในการติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ให้เรียบร้อยก่อนดําเนินการ

ติดตัง้ใดๆ จนกวา่ปัญหาข้อจํากดัหรือเง่ือนไขตา่งๆ ได้รับการแก้ไขเป็นท่ียอมรับของผู้ รับผิดชอบในงาน

นัน้ๆ 

  ข.  ข้อกําหนดของผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์จะต้องประสานแบบตามข้อแนะนํา และข้อกําหนดของวสัดอุปุกรณ์

ทกุชนิดอยา่งเคร่งครัด    

  ค.  ต้องตรวจสอบวสัดอุปุกรณ์ทนัทีท่ี32ได้รับอปุกรณ์นัน้ เพ่ือตรวจดคูวามเสยีหาย หรือบกพร่องตา่งๆ ให้

ละเอียดก่อนดําเนินการติดตัง้ 

  ง.  จดัเตรียมจดุเช่ือมตอ่และวิชาการเพ่ือให้มัน่ใจวา่ แนว ระดบั และการขยายตวัของรอยตอ่ได้รับการ

จดัเตรียมให้เรียบร้อยก่อนทําการติดตัง้ 

 2.3 การป้องกนัและรักษาความสะอาด 

 ก. เพื่อป้องกนัความเสียหายแก่วสัดุอุปกรณ์และการใช้งานที่ด ี ผู้รับจ้างเหมาจะต้องมีสิ่งปกคลุม

วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวในระหว่างการตดิตัง้ ทาํความสะอาดและระหว่างการดาํเนินการก่อสร้าง

บริเวณนัน้ๆ และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ข. ทําความสะอาดและดแูลรักษาอยา่งสมํา่เสมอบริเวณท่ีได้ทําการก่อสร้างและตดิตัง้วสัดอุปุกรณ์

เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนเสร็จสิน้การสง่มอบงาน ปรับแตง่หลอ่ลืน่อปุกรณ์และสว่นประกอบเพ่ือให้การ

ใช้งานไมเ่กิดความเสยีหาย 

 ค. ต้องหมัน่ดแูลรักษา วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีได้ดําเนินการแล้วเสร็จ หรือยงัไมแ่ล้วเสร็จก็ตามท่ีอาจได้รับ

ความเสยีหายหรือเป็นอนัตรายหรือสญูหายได้จากการมิได้ป้องกนัการถกูแสงแดด ลม ความร้อน ฝุ่ น

ละออง ฯลฯ โดยตรง 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

บุคลากรในงานก่อสร้างและอาํนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

FIELD STAFF AND RESPONSIBILITIES 
 

1. บุคลากรและขอบเขตของงาน 

 บคุลากรในงานก่อสร้างของโครงการ ครอบคลมุถงึบคุลากรในสว่นตา่งๆ ดงันี ้

1.2 ผู้วา่จ้าง หรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 

 1.2  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 1.3  ผู้ควบคมุงาน 

 1.4  ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร 

 1.5 ผู้ รับจ้าง 

2. อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 2.1  ผู้ควบคมุงาน 

มีหน้าท่ีควบคมุและตรวจงาน ทําการทดสอบ และวิเคราะห์ผลการทํางานของผู้ รับจ้าง ตามระเบียบสาํนกั

นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการพสัดหุรือระเบียบราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 2.2  ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร 

2.2.1 ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร สามารถจะพิจารณาให้ความเห็นในเบือ้งต้น เพ่ือเสนอขออนมุตัิ

จากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดงัระบใุนหมวด 1 ข้อ 1.3 การขออนุมัต ิ ในระหวา่งงานกําลงั

ดําเนินการอยู ่  เช่น วิธีการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีถกูต้อง หรือการดาํเนินการสว่นใดควรจะทําก่อนหรือ

หลงั เพ่ือมใิห้เกิดความเสยีหายกบังานสว่นอ่ืนๆ (ทัง้นีไ้มห่มายถึงการทําให้ราคาเพ่ิมขึน้หรือลดลง) 

ในขณะก่อสร้างหรือภายหลงัได้  

2.2.2 ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร สามารถจะให้ความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้ 

ก.  รือ้ถอนวสัด ุ สิง่ของใดๆ ก็ตามท่ีเห็นวา่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในแบบรูปและสญัญาออกจาก

บริเวณสถานท่ีก่อสร้าง 

ข.  เปลีย่นวสัดสุิง่ของท่ีถกูต้องมาแทน 

ค.  รือ้ถอนงานใดๆ ท่ีมีฝีมือการทํางาน หรือวสัดสุิง่ของท่ีใช้ ไมเ่ป็นไปตามรายการแบบรูปและ

สญัญาแล้วสร้างใหม ่ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัติามคําสัง่ดงักลา่ว ผู้วา่จ้างมีสทิธิท่ีจะวา่จ้าง

ผู้ อ่ืนมาปฏิบตัิตามคาํสัง่นัน้ ตามคําแนะนําของผู้ควบคมุงาน โดยผู้ รับจ้างต้องเสยีคา่ใช้จา่ย

ทัง้หมด และยอมให้ผู้วา่จ้างหกัเงินท่ีจ่ายให้กบัผู้ รับจ้างมาชดเชยการนี ้

2.2.3 ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร สามารถให้ความเห็นในการเปลีย่นแปลงรูปและรายการละเอียด

ประกอบแบบตามความเห็นชอบของผู้วา่จ้าง เพ่ือท่ีจะให้อาคารมัน่คงแขง็แรง หรือในการทํา

ประโยชน์ในการใช้สอยได้ดีขึน้ โดยไมทํ่าให้ราคาคา่ก่อสร้างเพ่ิมขึน้หรือลดลง  

2.2.4 การชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีออกโดยผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงาน ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร

ทัง้โดยวาจาและลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะมีผลให้ราคาคา่ก่อสร้างเปลีย่นแปลงเพ่ิมขึน้หรือลดลง หรือ

ต้องเปลีย่นระยะเวลาการก่อสร้างก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบ เพ่ือตกลงอนมุตัิให้

เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนดําเนินการ การดาํเนินการลว่งหน้าก่อนได้รับอนมุตัิถือเป็นการดาํเนินการโดย

ความยินยอมของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยนัน้ๆ  

 2.3  ผู้ รับจ้าง 
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2.3.1 หากผู้ รับจ้างไม่เข้าใจในแบบหรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็นวสัดุท่ีใช้หรือวิธีการทําก็ตาม ผู้ รับ

จ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพ่ือให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเป็นผู้ ชีแ้จงข้อสงสยั

นัน้ ๆ เป็นลายลกัษณ์อักษรหรือให้รายละเอียดเป็นแบบเพ่ิมเติม  ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างตัดสินใจ       

ทําอยา่งใดอยา่งหนึง่เอง ผลเสยีหายท่ีเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้หมด 

2.3.2 ผู้ รับจ้างจะต้องแตง่ตัง้ตวัแทนท่ีเป็นสถาปนิกและวศิวกร ท่ีมีประสบการณ์เหมาะสมกบังาน

ก่อสร้างและมีอํานาจเต็มประจําตามสถานท่ีก่อสร้างตามจํานวน ตอ่ไปนี ้

ก. งานสถาปัตยกรรม จะต้องมี    สามญัสถาปนิก อยา่งน้อย 1  คน 

ข. งานโครงสร้าง จะต้องมี    สามญัวศิวกรโยธา อยา่งน้อย 1  คน 

ค. งานระบบสขุาภิบาล   จะต้องมี    สามญัวศิวกรสขุาภิบาล อยา่งน้อย 1  คน 

ง. งานระบบไฟฟ้า จะต้องมี    สามญัวศิวกรไฟฟ้า อยา่งน้อย  1  คน 

จ. งานระบบเคร่ืองกล จะต้องมี    สามญัวศิวกรเคร่ืองกล อยา่งน้อย  1  คน 

ทัง้นี ้ต้องทําหนงัสอืแตง่ตัง้ ประวตัิการทํางาน พร้อมรูปถา่ย จํานวน 2 ใบ ตอ่ 1 คน ขอรับรองจาก

ผู้วา่จ้างเสยีก่อน 

2.3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องว่าจ้างช่างฝีมือแต่ละประเภทของงาน กรณี ท่ีผู้ นัน้ประพฤติมิชอบหรือไร้

สมรรถภาพ หรือปลอ่ยปละละทิง้งาน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ ท่ีมีความสามารถมาเปลีย่นโดยทนัที 

2.3.4 ผู้ รับจ้างจะต้องทํารายงานตามแบบฟอร์มตามกําหนดระยะเวลาท่ีผู้วา่จ้างกําหนดให้ เพ่ือแสดง

รายละเอียดของผู้ ทํางานท่ีผู้ รับจ้างได้วา่จ้างไว้ทํางานนี ้

2.3.5 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจดัวางผงัการก่อสร้างให้ถกูต้องตามแบบรูป ตลอดจนการแก้ไข

ท่ีตัง้ ระดบั ขนาด และแนวตา่งๆ ของงาน และแนวตา่งๆ ของงาน จดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์และ

แรงงานให้พอเพียง หากมกีารวางผงัผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหมใ่ห้เป็นท่ีเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้อง

บํารุงรักษา หลกัฐาน แนว หมดุ เคร่ืองหมายตา่งๆ ท่ีใช้ในการวางผงัให้คงสภาพเรียบร้อยอยูเ่สมอ 

2.3.6 ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างเป็นผู้มคีวามชํานาญการก่อสร้างและฝีมือดี ฉะนัน้ความผิดพลาดตา่งๆ ท่ี

ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วศิวกร หรือผู้ควบคมุงานตรวจแบบ อาจจะช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้

หมายความวา่ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานบกพร่องในหน้าท่ี และถ้าหากมี

การผิดพลาดเกิดขึน้ เน่ืองจากกรณีใดๆ ก็ตามเวลาท่ีต้องเสยีไปโดยเปลา่ประโยชน์ ผู้ รับจ้างจะ

นํามาเป็นข้ออ้าง ให้ร่วมรับผิดชอบมิได้เป็นอนัขาด 

2.3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องบํารุงรักษาซอ่มแซมถนนหรือสะพาน หรือเขือ่น ท่ีใช้ผา่นไปยงัสถานท่ีกอ่สร้าง เพ่ือ

หลกีเลีย่งผลเสยีหาย ผู้ รับจ้างจะต้องเลอืกเส้นทางท่ีเหมาะสมกบัยานพาหนะท่ีจะต้องผา่น เมื่อมี

ข้อร้องเรียนวา่ ผู้ รับจ้างทําสะพานหรือถนน หรือเข่ือนเสยีหาย ผู้ รับจ้างจะต้องทําการซอ่มแซม 

แก้ไข หรือทําใหมใ่ห้อยูใ่นสภาพเดิมทนัที 

2.3.8 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามพระราชบญัญตัแิรงงานทกุประการ ตลอดจนกฎข้อบงัคบัตา่งๆ ของ

ท้องท่ีและตามคาํสัง่ของผู้วา่จ้าง 

2.3.9 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจดัสง่ตวัอยา่งเพ่ืออนมุตัแิละสัง่ซือ้ ในเวลาอนัเหมาะสม 

2.3.10 บรรดาวสัดสุิง่ของท่ีใช้ในการก่อสร้างทกุชนิด ท่ีปรากฏในแบบรูปและรายการละเอียดประกอบ

ก่อสร้าง หรือไมไ่ด้ระบแุตจํ่าเป็นต้องนํามาประกอบงานก่อ32สร้าง จะมใีนท้องตลาดหรือขาดตลาด 

หรือมีไมพ่อ เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการเอาไว้ลว่งหน้า ทัง้วสัดเุทียบเทา่เพ่ืออนมุตั ิ

ผู้ รับจ้างจะอ้างวา่ไมม่ใีนท้องตลาดหรือขาดตลาด หรือต้องสัง่จากตา่งประเทศ หรือต้องสัง่ทํา หรือ
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

ต้องรอให้ครบอายกุารใช้งาน แล้วนําเหตผุลเหลา่นัน้ไปเป็นข้ออ้าง เป็นเหตใุห้การก่อสร้างต้อง

หยดุชะงกั หรือลา่ช้าไมท่นักําหนดสญัญา และขอตอ่อายสุญัญาไมไ่ด้ เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้

รับจ้างท่ีจะต้องวางแผนงานให้รอบคอบก่อนลงมือดําเนินการก่อสร้าง 

2.3.11 32ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาวสัด ุ เคร่ืองมืออยา่งถกูต้องตามหลกัวชิาการ ในกรณีมีการบกพร่อง 32

ผู้ออกแบบ / สถาปนิก / วิศวกร หรือผู้ควบคมุงาน สามารถท่ีจะแนะนําให้ผู้ รับจ้างปฏิบตัิ จดัหา 

หรือระวงัรักษาให้ดขีึน้ 

2.3.12 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนินการทดสอบคณุภาพ วสัด ุ สิง่ของ เพ่ือให้ได้คณุภาพตรงตามท่ีระบใุน

รายการ คา่ใช้จา่ยทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้าง 

2.3.13 ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างต้องการให้มกีารทดสอบคณุภาพ ณ โรงงาน หรือต้องการใบรับรองจากผู้ผลติ

สิง่ของใดๆ ก็ตามท่ีนํามาใช้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการนีท้ัง้หมด 

2.3.14 วสัดสุิง่ของทัง้หมด ท่ีผู้ รับจ้างสัง่เข้ามายงัหนว่ยงาน จะต้องเป็นของใหม ่ ไมเ่คยผา่นการใช้งานมา

ก่อนจะต้องบรรจลุงในหีบหอ่เรียบร้อยจากโรงงาน หรือมีใบสัง่ของจากโรงงานกํากบั และจะต้อง

เป็นวสัดสุิง่ของท่ีมีคณุภาพถกูต้องและมีจํานวนพอเพียง วสัดสุิง่ของท่ีไมไ่ด้คณุภาพมาตรฐาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องนําออกนอกบริเวณหนว่ยงานก่อสร้างทนัที 

2.3.15 ในงานบางสว่นท่ีจําเป็นจะต้องทํา จดัทําเป็นตวัอยา่งในหนว่ยงาน เพ่ือแสดงถงึคณุภาพ เป็น

มาตรฐานในการปฏิบตังิาน ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตวัอยา่งท่ีได้รับอนมุตัิและดาํเนินการตาม

ขัน้ตอน 

2.3.16 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบไมใ่ห้เกิดขึน้โดยเดด็ขาด ในเร่ืองก่อความรําคาญหรือเดือดร้อน ตอ่

ทรัพย์สนิหรือตอ่บคุคลในบริเวณ และบริเวณใกล้เคียงการก่อสร้าง 

2.3.17 ในระหวา่งการทํางานตามสญัญานี ้เมื่อใดก็ตามท่ีผู้วา่จ้างหรือผู้ควบคมุงาน  เห็นวา่จะต้องเร่งงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามคําสัง่ และคําแนะนํา ของผู้ควบคมุงานท่ีจะให้หยดุงานในท่ีแหง่หนึง่ 

แล้วย้ายคนงานไปยงัท่ีอีกแหง่หนึง่เพ่ือความเหมาะสม  

2.3.18 เพ่ือให้การดาํเนินงานก่อสร้างบรรลเุป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภยั ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง และคําสัง่ของผู้วา่จ้าง

โดยไมม่ีเง่ือนไข หรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด 

2.3.19 32ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหายามประจํา เพ่ือดแูลรักษาความปลอดภยัในบริเวณงานก่อสร้าง ตลอดระยะ 

เวลาก่อสร้างอาคารตามสญัญา จํานวนยามท่ีใช้ให้พิจารณาตามเหมาะสม โดยได้รับความ

เห็นชอบจาก32ผู้วา่จ้าง 
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มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงและคาํจาํกัดความทั่วไป 

REFERENCE STANDARDS & DEFINITIONS 
 

1. ความมุ่งหมาย (INTENTION OF WORK) 

หมวดนีจ้ะกลา่วถงึรายละเอียดทัว่ๆ ไป สาํหรับใช้ประกอบแบบท่ีไมไ่ด้ระบใุนหมวดนี ้ ถ้าหากมีการระบใุนหมวดอ่ืน

แล้วแตไ่มล่ะเอียดให้ใช้หมวดนีป้ระกอบด้วย 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุดแูลและบริหารการก่อสร้าง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม และหลกัวิชาการก่อสร้างท่ีดี ตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องหาแรงงาน ชา่งฝีมือท่ีมีความชํานาญในงานแตล่ะประเภทและมีความประณีต ถ้าหาก งาน

ไมไ่ด้มาตรฐานทัว่ไปผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิจะสัง่เปลีย่นช่างใหมไ่ด้ 
1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ ท่ีมีคณุภาพมาตรฐานท่ีจะใช้ในการก่อสร้างให้

สาํเร็จลลุว่งตามแบบก่อสร้างและจดุประสงค์ของผู้วา่จ้างด้วยหลกัวิชาการก่อสร้างท่ีถกูต้องสมบรูณ์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานเบือ้งต้นของวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จะต้องมคีณุลกัษณะ ประเภท ขนาด ชนิด ท่ีได้

รับรองมาตรฐานมอก. ของกระทรวงอตุสาหกรรม ยกเว้นวสัดอุปุกรณ์ดงักลา่วยงัมิได้มีกําหนดมาตรฐาน

มอก. เพ่ือเป็นเกณฑ์มาตรฐานเบือ้งต้น 

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างอยา่งละเอียดชดัเจนถงึสภาพสถานท่ีก่อสร้าง ศกึษาแบบก่อสร้าง

รายละเอียดการก่อสร้างให้เข้าใจ ถ้าพบข้อขดัแย้งใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างรับรู้ทนัที มิฉะนัน้ ผู้ รับ

จ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องตามมาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพและหลกัวิชาการก่อสร้างโดยไมค่ิดมลูคา่ 

1.5 การแก้ไข เปลีย่นแปลง เพ่ิมเติม ผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขและเพ่ิมเติมแบบระหวา่งดาํเนินการก่อสร้างเพ่ือให้

เกิดความสมบรูณ์ตามจดุประสงค์ของแบบรูป เพ่ือท่ีจะแสดงรายละเอียดของแบบ รวมทัง้เทคนิคการ

ก่อสร้างตามมาตรฐานท่ีใช้ปฏิบตัิทางสถาปัตยกรรม วศิวกรรม และวิชาก่อสร้างท่ีถกูต้องสมบรูณ์ 

2. คาํจาํกดัความทั่วๆ ไป (GENERAL DEFINITIONS) 

คําตา่งๆ ท่ีจะปรากฏในเอกสารฉบบันี ้รวมถึงเอกสารประกอบสญัญาทกุฉบบั ให้มคีวามหมายตามท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

 2.1 “เจ้าของงาน หรือ ผู้วา่จ้าง หรือเจ้าของโครงการฯ” หมายถงึ โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรม

นกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ เป็น โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 

(ศนูย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 

 2.2 “สถานท่ีก่อสร้าง” หมายถงึ พืน้ท่ีประมาณ 6.01 ไร่ โดยพืน้ท่ีเดมิเป็นขอบเขตของอาคารกิจกรรมนกัศกึษา  

ทิศเหนือ  ติดถนนยงูทอง   ทิศตะวนัออก  ติดถนนตลาดวิชา  ทิศใต้  ติดคลอง กว้าง  12  เมตร  ทิศตะวนัตก  

ติดคลอง กว้าง 21 เมตร   

 2.3 “สถาปนิก/ วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้ออกแบบ” หมายถึง ผู้มีรายนามปรากฏในแบบรูป 

 2.4 “ผู้ควบคมุงาน” หมายถึง บริษัทท่ีปรึกษาควบคมุงาน 

 2.5  “ผู้ รับจ้าง” หมายถึง ผู้ประกวดราคาท่ีได้ทําสญัญารับจ้างเหมากบัผู้วา่จ้าง 

 2.6  “คณะกรรมการตรวจการจ้าง” หมายถึง คณะกรรมการท่ีผู้วา่จ้างแตง่ตัง้ขึน้ในคราวเดยีวหรือเป็นครัง้คราว 

ให้เป็นตวัแทนควบคมุดแูลในขณะระหวา่งการก่อสร้าง ให้การก่อสร้างเป็นไปตามเง่ือนไขแหง่สญัญาแทนผู้

วา่จ้าง 

 2.7  “ตวัแทนผู้วา่จ้าง” หมายถึง ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้วา่จ้าง ให้ควบคมุดแูลงานก่อสร้างนี ้
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 2.8  “งาน” หมายถึง งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสญัญา ซึง่รวมถึงแรงงานหรือวสัด ุ หรือทัง้ 2 อยา่ง 

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ การขนสง่ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสาํหรับการดําเนินงานให้เสร็จ

เรียบร้อยตามสญัญา 

 2.9  “วสัด”ุ หมายถงึ วสัดตุา่งๆ ท่ีถกูระบใุห้ใช้ในงานก่อสร้าง 

 2.10 การติดตัง้ หมายถึง การติดตัง้ท่ีมรีายการติดตัง้ตามมาตรฐานท่ีถกูต้องสมบรูณ์ ตามหลกัวชิาชีพและ

ข้อกําหนดบงัคบั 

 2.11 “อนมุตั”ิ หมายถึง ความเห็นชอบในงานหรือความเห็นชอบในวสัด ุ ตามท่ีกําหนดใช้ในงานก่อสร้าง หรือ

เห็นชอบในแบบรายละเอียดท่ีนําเสนอจะใช้ในงานกอ่สร้าง โดยทัง้หมดเป็นการเห็นชอบครัง้สดุท้าย โดยผู้วา่

จ้างเป็นผู้อนมุตักิ่อนนําไปใช้ในงานก่อสร้างได้ ดหูมวด 1 ขอบเขตงาน ข้อ 1.3 การขออนมุตั ิ

 2.12 “คําสัง่” หมายถงึ การสัง่การให้ปฏิบตัิตามจดุประสงค์ท่ีต้องการของผู้วา่จ้างท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้

รวมความถงึ คําบอกกลา่วท่ีเป็นเวลา ซึง่มีผลบงัคบัใช้แทนคาํสัง่ โดยจะเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมาใน

ภายหลงับคุคลผู้ ท่ีมีอํานาจในการออกคําสัง่ หรือบอกกลา่วทางวาจาได้ตามลาํดบัดงันี ้

ก. ผู้วา่จ้าง 

ข. ตวัแทนผู้วา่จ้าง 

ค. ผู้ควบคมุงาน 

 2.13 “แบบรูป หรือ รูปแบบ” หมายถงึ แบบแปลนท่ีรวมอยูใ่นเอกสารประกอบสญัญา และให้รวมความถึงแบบ

แปลนท่ีออกเพ่ิมเติมโดยผู้วา่จ้าง 

 2.14 “รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง หรือ รายการละเอียดประกอบแบบ หรือ รายการประกอบแบบ 

หรือ  SPECIFICATIONS” หมายถงึ ข้อกําหนดเก่ียวกบัรายละเอียดเก่ียวกบังานก่อสร้าง ถือวา่เป็น

สว่นหนึง่ของสญัญา 

2.15  “คณุภาพเทียบเท่า หรือ เทียบเท่า”  หมายถงึ การเทียบเท่าวสัดตุา่งๆ ท่ีแตกตา่งไปจากท่ีผู้ออกแบบ

ได้กําหนดไว้ในแบบ โดยวสัดนุัน้ จะต้องมีคณุภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากบัวสัดท่ีุกําหนดไว้ในแบบหรือดีกวา่ 

และเป็นท่ียอมรับของผู้วา่จ้างแล้ว โดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทียบเท่าได้ ดหูมวด 1 การเทียบเท่าวสัดแุละอปุกรณ์ 

 2.16 “สญัญา” หมายถงึ เอกสารตา่งๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสญัญาอ่ืน ได้แก ่

เอกสารสญัญาวา่จ้าง 

เอกสารประกวดราคา 

แบบรูปและรูปแบบเพ่ิมเติม 

เง่ือนไขข้อกําหนดตา่งๆ 

รายการละเอียดประกอบแบบ 

เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 2.17 “ตวัแทนท่ีมีอํานาจเตม็” หมายถงึ ตวัแทนท่ีได้รับมอบหมายให้กระทําการใดๆ แทน โดยมีหลกัฐาน

การมอบอํานาจอย่างถกูต้อง  สามารถตรวจสอบได้ 

2.18   “จะต้อง” ให้หมายถงึ คําแนะนําวิธีปฏิบติัเพ่ือให้ผู้ รับจ้างดําเนินการตาม 

3. คาํย่อและมาตรฐานที่ใช้อ้างองิ (ABBREVIATION  & REFERRENCE  STANDARDS) 

3.1 มาตรฐานทัว่ไป 
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  TISI THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITTUTE (มอก.) 

  BMA BANGKOK METROPOLITAN AUTHORITY (กทม.) 

  NEA NATIONAL ENERGY ADMINISTRATION 

  MINISTRY OF INDUSTRY STANDARDS AND REGULATIONS 

 MINISTRY OF INTERIOR  STANDARDS AND REGULATION 

 EIT  ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND (วสท.) 

 ASA AMERICAN STANDARDS ASSOCIATION 

 ANSI AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 

 BS  BRITISH STANDARDS 

 DIN  DEUTSCHER INDUSTRIAL NORMAN (GERMAN INDUSTRIAL STANDARDS) 

 JIS  JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS 

 ACI  AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 

 AISC AMERICAN SOCIETY OF STEEL CONSTRUCTION 

 ASTM  AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS 

 AS  AUSTRALIAN STANDARD 

 3.2  หมายเหต ุ

  มาตรฐานและข้อบงัคบัต่างๆ  ท่ีอ้างถึง ครอบคลมุถึงฉบบัล่าสดุท่ีปรากฏให้มีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัทําการ

ติดตัง้ด้วย โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเอกสารนัน้ๆ ประกอบเพ่ือเสนอเร่ืองให้พิจารณาตอ่ผู้วา่จ้าง 

4. หน่วยงานตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับ และรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น 

4.1 มอก. กระทรวงอตุสาหกรรม 

4.2 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ประยกุต์ 

4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ของทกุสถาบนัการศกึษา ท่ีมีหนว่ยงานททดสอบมาตราฐาน 

4.4 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

4.5 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

4.6 หนว่ยงานท่ีรับรองโดยผู้วา่จ้าง 

 

------------------------ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

แบบเพื่อการก่อสร้าง รายละเอียด และตัวอย่างวัสดุผลิตภัณฑ์ 

SHOP DRAWING, PRODUCT DATA, AND SAMPLES 
 

1. ความต้องการทั่วไป 

 1.1  ข้อกําหนด 

ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการสง่และหรือแก้ไขเอกสารและรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือขออนมุตัิตามข้อตกลง 

ข้อกําหนดเง่ือนไขทัว่ไป รายละเอียดประกอบแบบแหง่หมวดตา่งๆ ของข้อกําหนดทัว่ไป รวมทัง้ตาม

รายละเอียดท่ีกําหนดในหมวดนี ้

 1.2  การขออนมุตั ิ

   ต้องจดัสง่แบบเพ่ือการก่อสร้าง ตวัอยา่ง การขอเทียบวสัด ุและอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในหมวดนี ้

 1.3  การประกนัคณุภาพ 

   ผู้ รับเหมาต้องเตรียมการ และตรวจสอบ รายละเอียดของเอกสาร ดงันี ้

1.3.1 ก่อนท่ีจะสง่เอกสารแสดงรายละเอียดตา่งๆ เพ่ือขออนมุตัิจะต้องตรวจสอบและประสานงานกบั

สว่นท่ีต้องสมัพนัธ์กบัรายละเอียดนัน้ๆ ทกุรายการโดยละเอียด 

1.3.2 เอกสารและรายงานตา่งๆ ท่ีนําเสนอต้องรับรองเอกสารจากผู้มีอํานาจท่ีรับผิดชอบทกุฉบบั 

2. รายละเอียดที่นําเสนอ 

 2.1  แบบเพ่ือการก่อสร้าง 

2.1.1 มาตราสว่นและการวดั จดัทําแบบเพ่ือการก่อสร้างให้ใช้มาตราสว่นใหญ่มากพอและถกูต้องตาม

มาตราสว่น แสดงรายละเอียดตา่งๆ ได้ชดัเจนและแสดงสว่นสมัพนัธ์ตอ่เน่ืองกบัสว่นอ่ืนๆ 

2.1.2 แบบรายละเอียดจะต้องสง่เพ่ือการอนมุตัิ โดยสง่สาํเนาแบบขาวดาํ  2  ชดุ 

 2.2  รายละเอียดเฉพาะวสัด ุผลติภณัฑ์ 

2.2.1 รายละเอียดเฉพาะท่ีนําเสนอทางวิชาการของวสัดผุลติภณัฑ์  ให้สง่เฉพาะสาระท่ีขออนมุตัิ และ

ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนด 

2.2.2 เอกสารต้องนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิ จํานวนพอเพียงแก่ผู้ เก่ียวข้อง 

 2.3  ตวัอยา่งวสัด ุผลติภณัฑ์ 

2.3.1 จํานวนตวัอยา่ง ท่ีนําเสนอเพ่ือขออนมุตัิ จะต้องสง่ตวัอยา่งอยา่งน้อย  1  ตวัอยา่ง 

2.3.2 การนําเสนอตวัอยา่งสามารถเสนอ 1 ตวัอยา่ง โดยติดตัง้เป็นตวัอยา่งในสถานท่ีก่อสร้าง หรือ 

สถานท่ีกําหนดเฉพาะกรณี 

 2.4  สแีละลาย 

   2.4.1 สแีละลาย 

วสัดผุลติภณัฑ์ ท่ีต้องพิจารณาให้ความเห็นในเบือ้งต้นโดยผู้ออกแบบ จะต้องนําเสนอตาราง

ตวัอยา่งส ีท่ีเหมือนจริงหรือตารางลวดลายของวสัดผุลติภณัฑ์นัน้ๆ เพ่ือการขออนมุตัิด้วย 
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3. การจัดระเบียนเอกสาร 

3.1 เอกสารหรือรายละเอียดท่ีต้องนําเสนอใหมท่กุครัง้ ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม การระบหุมายเลข เอกสาร

นําเสนอต้องลาํดบัหมายเลข และวนัเดือนปี ใหม ่ต้องไมซ่ํา้ของเดิม และอ้างหมายเลขเอกสารครัง้แรก (เดมิ) 

ทกุครัง้ 

3.2 เอกสารฉบบัแรกหรือหน้าแรก จะต้องอ้างอิงระบสุาระท่ีผา่นการอนมุตัิในประเด็นตา่งๆ ของรายละเอียดนัน้ๆ 

ทกุครัง้ 

3.3 ต้องทําตารางสรุปและรวบรวมเร่ืองการสง่รายละเอียดตา่งๆ สว่นท่ีได้รับการอนมุตัแิล้วและสว่นท่ียงัมิได้

อนมุตัิทัง้หมดให้ผู้วา่จ้างเมื่อได้รับการร้องขอ 

4. ระยะเวลาการนําเสนอ 

  ต้องจดัเตรียมการลว่งหน้าระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัทําแบบเพ่ือการก่อสร้าง ตวัอยา่ง รายละเอียดตา่งๆ ท่ี

จะต้องนําเสนออนมุตัิการใช้นัน้ให้มีเวลาเพียงพอสาํหรับการติดตัง้ การตรวจสอบ การจดัซือ้ การขนสง่ การ

แก้ไข เปลีย่นแปลงรายละเอียดท่ีมิได้รับการอนมุตัิและต้องนําเสนอใหม ่
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การเทยีบเท่าวัสดุและอุปกรณ์ 

   MATERIAL EQUIVALENT  
 

1. ข้อกาํหนด และเงื่อนไข:- 
 โดยทัว่ไปแบบกําหนดไว้ 3 ยี่ห้อ หรือมากกว่า ในแต่ละรายการ ผู้ รับจ้างสามารถ ร้องขอ และคณะกรรมการตรวจ

การจ้าง สามารถอนญุาตให้ใช้ผลติภณัฑ์อ่ืนท่ีมีคณุสมบตัิเทียบเทา่ หรือดีกว่า  และเข้าหลกัเกณฑ์ตามกฎหมายได้ 
หากพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอนัสมควร และถูกต้องตามระเบียบการขอเทียบเท่าตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรี   
วา่ด้วยการพสัดหุรือราชการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

2.  การเขียนข้อกาํหนดของวัสดุ ที่อยู่ใน VENDOR LIST  

กรณีถ้ามีข้อกําหนดในรายละเอียดทั่วไป เช่น ขนาด ชนิดวสัดุ หรือ การระบุคุณภาพอ่ืนๆ ท่ีระบุขัดกับมาตรฐาน                 

การผลิตของผู้ ผลิต ซึ่งอยู่ใน VENDOR LIST ผู้ผลิตนัน้ สามารถเสนอวสัดุ หรืออุปกรณ์นัน้ๆ ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า               

หรือดีกวา่ เพ่ือใช้แทน ให้ผู้ออกแบบพิจารณาเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาอนมุตัิได้ 
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การควบคุมคุณภาพ 

QUALITY CONTROL SERVICES 
 

 

1. ความต้องการทั่วไป 

รูปแบบเอกสารและรายละเอียดตา่งๆ ตลอดจนข้อกําหนดทัว่ไป ให้บงัคบัใช้ในหมวดนี ้ หมายรวมถงึ การควบคมุ

คณุภาพทางด้านการจดัการและการปฏิบตัิการ ตลอดจนการทดสอบ ตรวจ วดั การรายงาน ทัง้นีก้ารควบคมุ

คณุภาพงาน ยงัรวมถงึเกณฑ์คณุภาพท่ีผู้วา่จ้าง ผู้ออกแบบและหรือสว่นราชการ ท่ีมีนิติสมัพนัธ์ในงาน 

2. ความรับผิดชอบ 

 2.1  การตรวจ การทดสอบและการควบคมุคณุภาพท่ีมลีกัษณะคล้ายคลงึกนันี ้ให้อยูใ่นสว่นรับผิดชอบของผู้

รับจ้าง 

 2.2  การประสานงานตา่งๆ 

2.2.3 การตรวจและทดสอบ วสัดอุปุกรณ์และหรือสว่นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ของผู้ รับจ้างรายยอ่ยนัน้ ผู้ รับจ้าง

จะต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าก่อนทําการตรวจหรือทดสอบในระยะเวลาอนัสมควรอยา่งน้อย  

 3 วนั ทําการ 

2.2.4 ความลา่ช้า ความเสยีหาย อนัเกิดจากการตรวจ และหรือทดสอบท่ีไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนด 

และได้แจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสถาบนั และหรือผู้ควบคมุงานท่ีดําเนินการตรวจ วดั ทดสอบ 

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากความลา่ช้า ความเสยีหายนัน้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบทกุประการ 

2.2.5 สว่นของงานท่ีจะต้องได้รับการตรวจ วดั ทดสอบ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กําหนดก่อนดําเนินการ

ก่อสร้างพืน้ผิวหรือสว่นประกอบอ่ืนปกคลมุ หลงัจากได้รับการอนมุตัิจากผู้วา่จ้างแล้ว ในกรณีท่ีได้

ดําเนินงานก่อนได้รับการอนมุตัิดงักลา่ว ผู้ควบคมุงานสงวนสทิธ์ ในการรือ้ถอนสว่นนัน้ มา

ดําเนินการตรวจ วดั ทดสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกําหนดให้เรียบร้อยก่อน คา่ใช้จา่ยสาํหรับ

ความเสยีหาย ลา่ช้า จากผลดงักลา่ว ผู้ รับจ้างเหมาจะต้องรับผิดชอบทกุประการโดยไมม่ข้ีอแม้

ใดๆ ทัง้สิน้ 

 2.3  การทดสอบใหม ่

   ในกรณีท่ีผลการตรวจ วดั ทดสอบ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์กําหนด   

2.3.3 ผู้ รับจ้าง จะต้องนําเสนอตวัอยา่งวสัดอุปุกรณ์ เพ่ือการทดสอบใหม ่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

2.3.4 ถ้าการตรวจวดั ทดสอบ ยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จะต้องจดัเตรียมวสัดอุปุกรณ์ใหม ่ แล้ว

ทําการทดสอบจนกระทัง่เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด 

2.3.5 คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากการตรวจ วดั ทดสอบ ตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบทกุ

ประการ 

 2.4  การนําเสนอผลทดสอบ 

ผู้ รับจ้าง ต้องสง่ใบรับรองพร้อมรายงานผลการตรวจ วดั ทดสอบ วสัดอุปุกรณ์นัน้ เป็นต้นฉบบัพร้อมสาํเนา 

2 ชดุ รายละเอียดจะต้องประกอบด้วยรายการไมน้่อยกวา่รายการดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1 วนั เดือน ปี ท่ีออกใบรับรองรายงาน 

2.4.2 ช่ือโครงการ และเลขอ้าง32อิงของสถาบนัท่ีตรวจ วดั ทดสอบ 

2.4.3 วนั เดือน ปี สถานท่ี ช่ือสถาบนั ท่ีทําการตรวจ วดั ทดสอบ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

2.4.4 เป้าหมาย ขอบเขตการทดสอบและวิธีการทดสอบ 

2.4.5 อ้างอิงเอกสารหมายเลขท่ีหมวดของรายละเอียดประกอบแบบ วสัด ุอปุกรณ์ท่ี32ตรวจ วดั ทดสอบ 

2.4.6 32ข้อมลูอยา่งละเอียดสมบรูณ์จากการทดสอบ และผลลพัธ์จากการทดสอบ 

2.4.7 32สภาพแวดล้อม ภมูิอากาศ ณ เวลาและสถานท่ีจดัเก็บและทดสอบชิน้ตวัอยา่ง 

2.4.8 32ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ของผู้ เช่ียวชาญท่ีรับผิดชอบการตรวจ วดั ทดสอบ ให้เทียบกบัเกณฑ์

ข้อกําหนดของรายละเอียดวสัดอุปุกรณ์ท่ีปรากฎในแบบรูปหรือในรายการละเอียดประกอบแบบ 

2.4.9 32ช่ือและลายมือช่ือ ของผู้ตรวจ และหรือผู้มีอํานาจการรับรองผลการทดสอบนัน้ 

2.4.10 32การเสนอให้มกีารทดสอบใหม ่(ถ้ามี) 

32 2.5  การประกนัคณุภาพ 

การให้สถาบนัทําการตรวจวดั ทดสอบ ชิน้ตวัอยา่งและหรือวสัดอุปุกรณ์ จะต้องเป็นสถาบนัท่ีกําหนดใน

รายละเอียดประกอบแบบ หรือสถาบนัอ่ืนใดท่ีผู้วา่จ้างอนมุตัใิห้ดาํเนินการ 

 

3. การดาํเนินการ 

 การซอ่มแซมและการป้องกนัความเสยีหาย 

 3.1  หลงัจากสิน้สดุการตรวจ วดั ทดสอบ การจดัเก็บชิน้ตวัอยา่ง และการดาํเนินการอ่ืนใด ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ

ให้ซอ่มแซมสว่นก่อสร้างท่ีเสยีหาย รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์หลกั และพืน้ผิวให้อยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย และมี

ประสทิธิภาพการใช้งานท่ีด ี

 3.2  ป้องกนัความเสยีหายของสว่นก่อสร้างท่ีอาจลอ่แหลมและเสีย่งตอ่ความเสยีหายระหวา่งการก่อสร้าง 

 3.3  การซอ่มแซม การป้องกนัความเสยีหายและการตรวจ วดั ทดสอบ เป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 

 

------------------------------ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

การจัดส่งเอกสารและวัสด ุ

SUBMITTALS 
 

1. ตารางแสดงความก้าวหน้าของโครงการ (PROGRESS SCHEDULES) 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผนงานการก่อสร้างตลอดทัง้โครงการ โดยแสดงเป็นแบบ แผนภมูิแทง่ (BAR 

CHART) หรือแบบ C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) ก็ได้ 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องแสดงการดาํเนินการก่อสร้างจริง คูก่บัแผนงาน โดยแสดงไว้ท่ีหนว่ยงานก่อสร้าง 1 ชดุ และ

สง่ให้ผู้วา่จ้าง หรือผู้ควบคมุงาน สว่นละ 2 ชดุ เป็นรายเดือน ซึง่แสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างจริง 

1.3 หากมกีารปรับแผนงานก่อสร้าง อนัเน่ืองจากผู้ รับจ้างเอง หรือผู้วา่จ้าง หรือผู้ควบคมุงาน มีความเห็นต้อง

ปรับปรุงแผนงานเพ่ือป้องกนัมใิห้แผนงานโดยรวมลา่ช้ากวา่กําหนด ผู้ รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนงาน

ก่อสร้างโดยรวมทัง้หมดสง่ให้ผู้วา่จ้าง  หรือผู้ควบคมุงาน เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารปรับปรุงแผนงานภายใน 7 

วนั นบัจากท่ีได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง  หรือผู้ควบคมุงาน 

1.4 32รายละเอียดแสดงในแผนงานจะต้องมกีารแจงรายละเอียดในแตล่ะสว่นงานของแตล่ะหมวด ซึง่สามารถ

ตรวจสอบได้ อยา่งน้อยจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

32 1.4.1 งานโครงสร้างแบง่เป็น 

32  ก.  งานเสาเขม็ 

32  ข. งานดิน 

32  ค. งานฐานราก 

32  ง. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 

32  จ. งานโครงเหลก็รูปพรรณ 

32 1.4.2 งานสถาปัตยกรรมแบง่เป็น 

32  ก. งานผนงัและตกแตง่ผิวผนงั 

32  ข.  งานพืน้และตกแตง่ผิวพืน้ 

32  ค. งานฝ้าเพดาน 

32  ง. งานหลงัคาและป้องกนัความร้อน 

32  จ. งานประต-ูหน้าตา่ง 

32  ฉ. งานตดิตัง้สขุภณัฑ์ 

32  ช. งานทาส ี

32 1.4.3 งานระบบสขุาภิบาลแบง่เป็น 

32  ก. งานระบบทอ่ทัง้หมด 

32   - ทอ่นํา้ด ี

32   - ทอ่นํา้เสยี 

32   - ทอ่นํา้ฝน 

32   - ทอ่ป้องกนัอคัคีภยั เป็นต้น 

  ข. การตดิตัง้อปุกรณ์หลกัของระบบตา่งๆ 

32  ค. การติดตัง้ระบบบําบดันํา้เสยี 
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32 1.4.4 งานระบบไฟฟ้าและสือ่สารแบง่เป็น 

32  ก. งานตดิตัง้ทอ่ร้อยสาย 

32  ข. งานร้อยสายไฟฟ้า 

32  ค. งานตดิตัง้อปุกรณ์หลกัของระบบตา่งๆ 

32  ง. งานตดิตัง้ดวงโคมและอปุกรณ์อ่ืนๆ 

32  จ. งานตดิตัง้ระบบโทรศพัท์ 

32  ฉ. งานตดิตัง้ระบบสญัญานเตือนอคัคีภยั 

32  ช. งานตดิตัง้ระบบเสยีงประกาศ 

32  ซ. งานตดิตัง้ระบบโทรทศัน์และวิทย ุ

32  ฌ. งานตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

32 1.4.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แบง่เป็น 

32  ก. ติดตัง้ทอ่ลม 

32  ข. งานตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 

32  ค. งานตดิตัง้พดัลมอดัอากาศ 

32 1.4.7 งานภมูิสถาปัตยกรรม 

32 1.4.8 งานตกแตง่ภายในและครุภณัฑ์ 

 1.4.9 งานด้านความปลอดภยัทางอคัคภียัภายในอาคาร 

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (PROGRESS REPORT) 

32เพ่ือตรวจสอบวิธีการและความก้าวหน้าของงาน เป็นหลกัฐานประกอบการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่เอกสารตาม

ข้อกําหนดเวลาท่ีผู้ 32วา่จ้าง หรือผู้ควบคมุงานเป็นผู้ กําหนดดงันี ้

2.1 บญัชีแสดงแรงงาน เคร่ืองมือท่ีประกอบ ในการก่อสร้างในแตล่ะวนัแยกเป็นรายการ ตามประเภทของงาน 

2.2 สาํเนาใบสง่วสัดเุข้ามายงัหนว่ยงานในแตล่ะวนั 

2.3 รายงานความก้าวหน้าของงาน 32(PROGRESS REPORT) 32จดัสง่ทกุ 15 วนั 

2.4 รูปถ่าย (CONSTRUCTION PHOTOGRAPHS) แสดงให้เป็นผลงานและความก้าวหน้าทกุๆ 15 วนั  

2.5 ตารางแสดงขัน้ตอนการก่อสร้าง ภายในกําหนดเวลา 7 วนั ภายหลงัจากวนัเซน็สญัญา 

2.6 ตารางแสดงขัน้ตอนการทํางานจริง เปรียบเทียบกบัแผนงานท่ีวางไว้ทกุๆ 1 เดือน 

2.7 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWING) 

  ผลงานท่ีได้ก่อสร้างหรือติดตัง้ไปแล้ว เมือ่เสร็จสิน้โครงการ ผู้ รับจ้างต้องรวบรวมหลกัฐาน  AS BUILT 

DRAWING ทัง้หมด เป็นรูปเลม่สง่มอบตอ่ผู้วา่จ้างกอ่นสง่มอบงานขัน้สดุท้าย โดยสง่เป็นต้นฉบบั (กระดาษ

ไข) จํานวน 1 ชดุ พร้อมสาํเนา32 จํานวน 3 ชดุ และเป็น COMPUTER FORMAT 3 ชดุ (AUTOCAD และ 

PDF FILE) และสง่มอบตอ่ผู้ควบคมุงาน เป็นสาํเนา จํานวน 1 ชดุ และเป็น COMPUTER FORMAT 1 ชดุ 

2.8 จดัทํารายงานประจําเดือน สรุปการดาํเนินงานและผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในรอบเดือน พร้อมรูป

ถ่าย เสนอตอ่ผู้วา่จ้างภายใน 15 วนัของเดือนถดัไป ตามจํานวนชดุซึง่ผู้วา่จ้างกําหนด 

 

3. ข้อมูลการสาํรวจ 

 ผู้ รับจ้างจดัทําข้อมลูการสาํรวจ สว่นท่ีนอกเหนือจากงานอาคารดงันี ้
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3.1 ผงัพืน้ท่ีโครงการซึง่แสดงขนาด ความยาวของแนวเขตพืน้ท่ีโครงการโดยรอบ 

3.2 แสดงตาํแหนง่สาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีโครงการท่ีทําการก่อสร้าง เช่น ถนน แมนํ่า้ ลาํคลอง ต้นไม้ใหญ่ 

ท่ีดินข้างเคยีง เป็นต้น 

3.3 ระดบัความสงูตํ่าของพืน้ท่ีโครงการในแตล่ะสว่นโดยเปรียบเทียบกบักึ่งกลางถนนทางหลวงท่ีใกล้ท่ีสดุ 

3.4 ข้อมลูแสดงชัน้ดินของพืน้ท่ีโครงการภายในโครงการ 

4. แบบเตรียมการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) 

 4.1 การจดัทําแบบเตรียมการก่อสร้าง 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา SHOP DRAWING  เสนอผู้วา่จ้าง หรือผู้ควบคมุงานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง แบบ 

SHOP DRAWING ท่ีได้รับการเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเขียนเป็น  AS BUILT DRAWING ในทกุๆ 

จุด ให้เขียนลงในกระดาษไขตามขนาดท่ีผู้ควบคุมงานสัง่ พร้อมจัดพิมพ์สําเนา (ตามท่ีกําหนด) ผู้ รับจ้าง

จะต้องรวบรวมต้นฉบบัแบบ SHOP DRAWING และ AS BUILT DRAWING ทัง้หมดสง่มอบให้แก่ผู้ว่า

จ้าง โดยจดัทําเป็นรูปเลม่ในวนัสดุท้ายของการรับมอบงาน 

4.2 การอนมุตัแิบบ SHOP DRAWING 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่แบบ SHOP DRAWING ในระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีผู้ควบคมุงาน หรือผู้ออกแบบ จะ

ตรวจสอบให้ความเห็นชอบให้ทนัตอ่การดาํเนินงาน การท่ีผู้ รับจ้างจดัทําแบบ SHOP DRAWING ลา่ช้า 

และ/หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเ่พียงพอ จะถือเอาเป็นสาเหตใุนการเรียกร้องเวลา หรืออ้างวา่เป็นบญัหา

ความลา่ช้าในการก่อสร้างไมไ่ด้ 

การอนมุตัิ SHOP DRAWING โดยผู้วา่จ้างมิได้หมายถงึวา่ ผู้ รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบใน

การก่อสร้างสว่นนัน้ๆ ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบการก่อสร้างในสว่นนัน้ๆ ในกรณีท่ีมีปัญหาและจะต้อง

รับผิดชอบในการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบรูณ์ 

5. ข้อมูลและผลิตภณัฑ์ตวัอย่างวัสดุ (PRODUCT DATA SAMPLES) 

ข้อมลูผลติภณัฑ์ (PRODUCT DATA) มีความหมายรวมถึงรายละเอียดประกอบวสัด ุ (MANUFACTURAL 

SPECIFICATIONS) และตวัอยา่งวสัด ุ(SAMPLES) ถ้าหากมีการระบใุนหมวดอ่ืนแล้ว แตไ่มล่ะเอียดเพียงพอ ให้

ใช้หมวดนีป้ระกอบด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง โดยผู้วา่จ้างจะใช้ดลุยพินิจในการให้ความ

เห็นชอบอยู ่2 ประการ  

ก. คณุสมบตัิตา่งๆ ท่ีสมบรูณ์ของวสัดตุามท่ีกําหนดให้ใช้ 

ข. มาตรฐานของการทํางานในการติดตัง้วสัดนุัน้ๆ พร้อมทัง้คณุภาพของงานฝีมือในการทํางาน ท่ีเป็นท่ียอมรับ

ทัว่ไปตามหลกัวิชาชา่งท่ีด ี

การจดัสง่ข้อมลูผลติภณัฑ์และตวัอยา่งวสัด ุ

5.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้แตล่ะชนิด รวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ  ท่ีเก่ียวข้องในหมวดนัน้ๆ โดย

สมบรูณ์ไมน้่อยกวา่ 1 ตวัอยา่ง หรือได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน พร้อมทัง้ข้อมลูผลติภณัฑ์ 

5.2 ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบวสัดทุกุชนิดท่ีเก่ียวข้องจากบริษัทผู้ผลติโดยละเอียด ก่อนท่ีจะสง่ให้ผู้วา่จ้างเพ่ือขอ

ความเห็นชอบตามความต้องการท่ีจะนําไปใช้งาน ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งเหลา่นัน้อยา่งน้อยก่อนใช้

งานจริง 30 วนั 
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5.3 รายละเอียดแสดงคณุสมบตัิของวสัดแุตล่ะอยา่งท่ีผู้ รับจ้างต้องจดัสง่นัน้ จะต้องแสดงหลกัฐานผลการ

ทดสอบ (TESTING) และหลกัฐานการรับรองของวสัด ุ ระบบการติดตัง้ตา่งๆ จากผู้ผลติให้ผู้วา่จ้างก่อน

นําไปใช้งานและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 

5.4 ตวัอยา่งวสัดตุ้องเป็นวสัดใุหมไ่ด้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลติ ปราศจากรอยร้าว หรือตาํหนิใดๆ ชนิด ขนาด 

ความหนา ลวดลาย ส ี และแบบ ตามท่ีแบบและรายการประกอบแบบกําหนดให้เป็นหลกั ในกรณีท่ีมีความ

แตกตา่งต้องให้ผู้ออกแบบให้ความเห็นในเบือ้งต้นเพ่ือเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5.5 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบและคํานวณถึงเวลาตามแผนงานหลกัในการก่อสร้างท่ีกําหนดไว้ เพ่ือป้องกนัการ

ขดัแย้งเก่ียวกบัเวลาท่ีใช้ในการแก้ไขเปลีย่นแปลงวสัดแุละการปฏิบตัิงานในการก่อสร้าง และต้องมิให้เกิด

ความลา่ช้าในกรณีการสง่มอบตวัอยา่งวสัดใุห้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้น หากเกิดความลา่ช้า 

ผู้ รับจ้างจะอ้างเหตผุลในการตอ่สญัญาก่อสร้างมิได้ 

5.6 ตวัอยา่งวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดต้องติดแผน่ป้ายบอกช่ือวสัดแุละอปุกรณ์ วนัเดือนปี ท่ีสง่ และข้อมลูตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

5.7 ในกรณีท่ีรายการรายละเอียดระบวุิธีใช้และกรรมวธีิในการปฏิบตัติลอดจนคณุสมบตัิของวสัดจุาก

บริษัทผู้ผลติ ผู้ รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดของวสัดอุปุกรณ์และบริษัทผู้ผลติไปด้วยทกุครัง้ 

5.8 ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการจดัสง่ตวัอยา่งเพ่ือขออนมุตั ิ

5.9 วสัดแุละอปุกรณ์ตวัอยา่งท่ีได้รับการอนมุตั ิ ผู้ควบคมุงานควรจะเก็บไว้เพ่ือเป็นหลกัฐานเปรียบเทียบกบัวสัดุ

และอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ใช้งานจริง  

5.10 การตรวจสอบวสัดท่ีุขอความเห็นนัน้ ผู้ออกแบบ/ สถาปนิก/ วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานจะตรวจสอบหรือ

ทดสอบเฉพาะเทา่ท่ีจําเป็น สว่นท่ีเหลอืซึง่ไมส่ามารถตรวจสอบได้ ให้ถือวา่ผู้ รับจ้างรับผิดชอบวา่เสนอสิง่ท่ี

ถกูต้องเหมาะสม หากปรากฏภายหลงัวา่รายละเอียดดงักลา่วมีปัญหาในการใช้งาน ผู้ รับจ้างจะต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบ 

6. การรับประกนั :- 

 วสัด/ุอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในโครงการฯ หากกําหนดให้มกีารรับประกนัและกําหนดระยะเวลาในการรับประกนั 

รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้:- 

 6.1 ให้เป็นการรับประกนัโดยมเีอกสารการรับประกนัจากบริษัทผู้ผลติวสัด/ุอปุกรณ์นัน้ ตอ่ผู้วา่จ้าง

โดยตรง และต้องเป็นเอกสารท่ีผกูพนั บงัคบัใช้ได้จริงตามกฎหมาย  

  หมายเหต ุ: กรณีเป็นวสัดอุปุกรณ์ท่ีนําเข้าจากตา่งประเทศ ให้บริษัทฯ ระบช่ืุอหนว่ยงาน, บริษัทคูค้่า 

หรือบริษัทภาคพืน้ท่ีต้องรับผิดชอบตอ่การรับประกนันัน้ๆ ด้วย 

 6.2 กรณีเป็นการเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จทัง้วสัด/ุอปุกรณ์ และการติดตัง้ให้มีการรับประกนัจากทัง้

บริษัทผู้ผลติฯ และบริษัทผู้ติดตัง้วสัด/ุอปุกรณ์นัน้ๆ ตอ่ผู้วา่จ้าง โดยตรง 

 6.3 ระยะเวลาการรับประกนัให้เป็นไปตามระบใุนเร่ืองการรับประกนัของวสัด/ุอปุกรณ์นัน้ๆ ใน

ข้อกําหนดในแบบรูปหรือในรายการละเอียดประกอบแบบ 

 6.4 ใบรับประกนัและเอกสารอ่ืนๆ ดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัการรับประกนั จะต้องสง่ให้ผู้ควบคมุงาน เพ่ือ

ประกอบในขัน้ตอนการขออนมุตัวิสัด/ุอปุกรณ์นัน้ๆ 

 

---------------------------- 
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การรือ้ถอนอาคาร 
BUILDING DEMOLITION 

 
1. ขอบเขตของงาน 

1. ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะงานตลอดจนแรงงานและสิง่อ่ืนใดท่ีจําเป็น  สาํหรับงาน

รือ้ถอนอาคารหรือสิง่ปลกูสร้างใดๆ ท่ีมีอยูใ่นอาณาเขตท่ีจะปลกูสร้างอาคารใหมต่ามโครงการนีอ้อกไปจน

หมด  เพ่ือมใิห้เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงานก่อสร้างตามสญัญา 

2. กรณีท่ีพบซากสิง่ก่อสร้างท่ีอยูใ่ต้ดิน  ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคตอ่การทํางาน  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขดุ

เคลือ่นย้ายซากเศษวสัด ุ  ดงักลา่วให้พ้นไปจากบริเวณท่ีจะทํางาน  ทัง้นีผู้้ รับจ้างจกัต้องเสนอวิธีการขดุ  

หรือเคลือ่นย้าย  หรือรือ้ถอน  สิง่ปลกูสร้างและซากถาวรวตัถท่ีุอยูใ่นสถานท่ีก่อสร้างออกไป   เพ่ือขออนมุตัิ

จากผู้วา่จ้างเสยีก่อน 

3. ในกรณีท่ีพบโบราณวตัถ ุ  หรือสิง่ของมคีา่  จากการรือ้ถอนหรือขดุซากถาวรในสถานท่ีก่อสร้าง  ผู้ รับจ้าง

จะต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบทนัที และเก็บรักษาสิง่ท่ีพบไว้ให้ผู้วา่จ้างในสภาพเดิม  ห้ามเคลือ่นย้ายหรือ

นําออกไปจากท่ีเดิมจนกวา่ผู้วา่จ้างจะอนญุาตให้ขนย้ายไปได้ 

4. คา่ใช้จา่ยใดๆ ท่ีเกิดขึน้ในการรือ้ถอนอาคาร  หรือสิง่ปลกูสร้าง  หรือถาวรวตัถ ุ  หรือการเก็บรักษา

เคลือ่นย้ายโบราณวตัถท่ีุพบในสถานท่ีก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างจกัต้องรับภาระในสว่นนีท้ัง้สิน้ 

5. ให้รือ้ถอนศาลพระภมูิเดมิภายในโครงการออก 

2. การรือ้ถอนโครงสร้างเดิม 

2.1 ในกรณีท่ีมีสิง่ปลกูสร้างเดิมอยูใ่นบริเวณท่ีจะก่อสร้างอาคารตามโครงการนี ้  และจําเป็นต้องรือ้ถอนออกไป

ให้หมดผู้ รับจ้างต้องไปสาํรวจโครงสร้างของสิง่ปลกูสร้างเดมิ  แล้วเสนอวิธีการรือ้ถอนและขนย้ายเศษวตัถ ุ 

มาให้ผู้วา่จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบเสยีก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

2.2 ในกรณีท่ีต้องรือ้ถอนโครงสร้างเดมิ  ผู้ รับจ้างจะต้องดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดรวมไว้ในการ

ก่อสร้างแล้ว 

2.3 ในขณะรือ้ถอน  หากเกิดความเสยีหายตอ่สาธารณปูโภค หรือสิง่ปลกูสร้างข้างเคียง  ผู้ รับจ้างต้องแก้ไข

ซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดเีช่นเดิมโดยเร็ว  และหรือชดใช้คา่เสยีหายให้ตามควรแกก่รณี 

3.    การเก็บขนย้ายเศษวัสดุ 

3.1 เศษวสัดท่ีุได้จาการรือ้ถอน  ถือเป็นทรัพย์สนิของเจ้าของโครงการทัง้สิน้  ผู้ รับจ้างจกัต้องขนย้ายออกไปเก็บ

ไว้ ณ สถานท่ีซึง่ผู้วา่จ้างกําหนดให้  ด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

3.2 ในกรณีท่ีนําเศษวสัดไุปทิง้ในท่ีดนิซึง่ผู้วา่จ้างกําหนดให้ ผู้ รับจ้างต้องดาํเนินการด้วยความระมดัระวงั  และ

ตรวจสอบแก้ไขป้องกนัมใิห้เกิดเป็นมลพิษภาวะเดือดร้อนรําคาญตอ่ผู้ ท่ีอยูอ่าศยัข้างเคียง 

3.3 เศษซากวสัดขุนาดใหญ่ท่ีต้องทําให้แตกตวัเป็นเศษยอ่ยกอ่นนําไปทิง้  ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเสยีกอ่น  เพ่ือ

มิให้เป็นภาระของผู้วา่จ้างในภายหน้าในการกําจดัเศษวสัดท่ีุไมย่อ่ยสลายตวั 

---------------------------- 

 

 
 
 
 



หมวดท่ี 2 งานสถานท่ีก่อสร้าง   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        3/9 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง 
SITE CLEARING 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนีร้วมถึงการทําความสะอาด เตรียมพืน้ท่ี กําจดัวชัพืช ย้ายและตดัต้นไม้ ย้ายระบบสาธารณปูโภคท่ี

กีดขวางจดัทําถนนทางเข้าเพ่ือใช้งานตลอดการกอ่สร้างและรวมถงึการเตรียมงานสว่นอ่ืนๆ ด้วยดงันี ้  

1.1 การสาํรวจวางแนว  และกําหนดหมดุระดบัอ้างอิง 

ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ กําหนดแนวแกนของอาคารและโครงการ  รวมทัง้ระดบัอ้างอิงท่ีใช้ใน

แบบให้ผู้ รับจ้างดําเนินการวางแนวถ่ายระดบัมาใช้วางผงัอาคารและก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องหาอปุกรณ์

เคร่ืองมือการสาํรวจท่ีทนัสมยัและจดัวศิวกร ช่างเทคนิค ท่ีมปีระสบการณ์ในงานสาํรวจมาดาํเนินงานนี ้  

หลกัหมดุระดบัอ้างอิงให้จดัทําไว้อยา่งถาวร  เพ่ือใช้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาจนแล้วเสร็จโครงการ  ห้ามมิให้

ผู้ รับจ้างถอดถอนโยกย้ายออกไป  หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ จากการสาํรวจวางแนวและจดัทําระดบั

ก่อสร้างผู้ รับจ้างต้อง รับผิดชอบแก้ไขให้ถกูต้องโดยเร็ว 

1.2 การโยกย้ายระบบสาธารณปูโภค ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการโยกย้ายระบบสาธารณปูโภค

ทกุชนิดท่ีเป็นอปุสรรคในการก่อสร้าง  ออกไปอยูใ่นตําแหนง่ท่ีผู้วา่จ้างเห็นชอบโดยการโยกย้ายระบบ

ดงักลา่วนัน้  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาระบบสาธารณปูการชัว่คราวสาํรองไว้ให้ใช้งานได้ขณะท่ีทําการย้ายระบบ

เดิม  ทัง้นีจ้ะต้องกระทําด้วยความรอบคอบถกูต้องตามหลกัวิชา  มิให้เกิดความเสยีหายหรือเกิดความ

เดือดร้อนรําคาญตอ่สาธารณชน 

1.3 ในกรณีท่ีต้องทําการก่อสร้างกีดขวางการจราจร  เช่นกีดขวางถนน ทางระบายนํา้ หรือทางสาธารณะ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาทางแยก ทางเบ่ียง ทางลาํลอง หรือทางสาธารณปูการชัว่คราว ให้สาธารณชนใช้สอยได้

ตลอดเวลา 

1.4 ผู้ รับจ้างต้องจดัการป้องกนัอบุตัภิยัตา่ง ๆ อนัอาจเกิดขึน้แก่บคุคลท่ี 3 ในบริเวณก่อสร้างและบริเวณ

ข้างเคียง โดยจดัทําประกนัภยัตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้กบับคุคลท่ี 3 และทรัพย์สนิด้วย 

2. การตัดหรือโค่นล้มต้นไม้ 

ในกรณีท่ีมีต้นไม้ใหญ่อยูใ่นเขตพืน้ท่ีก่อสร้าง   ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดําเนินการตามท่ีผู้วา่จ้างกําหนดให้ตดับางสว่น

หรือโคน่หรือย้ายต้นไม้ดงักลา่วไปไว้ในบริเวณอ่ืนดงันี ้

2.1 การตดัหรือโคน่ต้นไม้เดมิในเขตกอ่สร้างเป็นภาระของผู้ รับจ้าง โดยต้องรับอนมุตัิจากผู้วา่จ้างเสยีก่อนจึงจะ

ดําเนินการได้  ต้นไม้ท่ีอนมุตัิให้ตดัหรือโคน่ลงนัน้  ผู้ รับจ้างต้องนําซากไปเก็บกองไว้ ณ บริเวณท่ีกําหนดให้

ด้วยโดยถือเป็นทรัพย์สนิของผู้วา่จ้างทัง้สิน้ 

2.2 ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างกําหนดให้ย้ายต้นไม้ออกไปจากเขตก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการขดุย้ายต้นไม้ดงักลา่ว

ตามขัน้ตอนวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือมิให้ต้นไม้ดงักลา่วตายลง  วิธีการย้ายต้นไม้เร่ิมจากการเตรียมการ  การ

ขดุ  การขนย้ายและการนําไปปลกู  จะต้องได้รับอนมุตัจิากผู้วา่จ้างเสยีก่อน  เมื่อย้ายไปแล้วผู้ รับจ้างต้อง

รับผิดชอบดแูลต้นไม้ดงักลา่วจนกวา่จะทรงตวัได้ดี หรือภายในกําหนดเวลาท่ีผู้วา่ จ้างกําหนดให้ดแูล 

2.3 ผู้ รับจ้างจะต้องระวงัรักษาสนามหญ้า  ไม้พุม่  ต้นไม้  ถนน  และสิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง

หรือใกล้เคยีง  ซึง่ผู้วา่จ้างจะเก็บรักษาไว้  ให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อยมิให้เสยีหายจากการก่อสร้างโดยเฉพาะ

ไม้ยืนต้นท่ีอยูเ่ดิมจะต้องป้องกนัมิให้เป็นอนัตรายจากากรขดุดิน  การถมดิน  แรงสัน่สะเทือนจากขัน้ตอน

การทําเสาเขม็ระหวา่งการก่อสร้าง 



หมวดท่ี 2 งานสถานท่ีก่อสร้าง   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        4/9 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 

3. การปรับระดับดนิเดิมในสนาม 

ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการปรับระดบัพืน้ท่ีบริเวณก่อสร้างให้เหมาะสมท่ีจะดาํเนินงานก่อสร้างตัง้แตง่านเสาเข็ม  ใน

กรณีท่ีอาคารมีระดบัชัน้ใต้ดินลงไปจากระดบัดินท่ีปรากฏ  ผู้ รับจ้างอาจใช้วธีิเปิดหน้าดินออกทัง้หมดก่อนท่ีจะ

ทํางานเสาเข็มเพ่ือความสะดวกในการทํางานเสาเขม็และฐานรากก็ได้  โดยจะต้องจดัเตรียมเสนอวิธีการเปิดหน้า

ดิน  การป้องกนัดินด้านข้างพงัทลาย  การระบายนํา้ออกจากท่ีดนิ  เสนอมาให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบพิจารณาและให้

ความเห็นชอบเสยีก่อนจึงจะดาํเนินการได้ 

ระดบัหวัเสาเขม็  ระดบัฐานราก  ท่ีแสดงในแบบหากผู้ รับจ้างมีข้อสงสยัให้สอบถามผู้วา่จ้าง  เพ่ือชีแ้จงรายละเอียด

ในสว่นนีใ้ห้ชดัเจน  ก่อนท่ีผู้ รับจ้างจะดาํเนินงานก่อสร้างตอ่ไป 

 

---------------------------- 
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งานดนิ 
EARTH WORK 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานดินในหมวดนี ้  รวมถึงงานปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง  งานระบบคํา้ยนัและงานขดุเปิดหน้าดินในบริเวณก่อสร้าง  

การนําดินออกไปถม ณ สถานท่ีท่ีผู้วา่จ้างกําหนด 

1.1 ผู้ รับจ้างต้องนําเสนอวิธีการขดุดนิ  จดัหาเคร่ืองมือกลและแรงงาน  รวมทัง้วิศวกรผู้ ชํานาญงานเข้ามา

ดําเนินการขดุดินนีใ้ห้แล้วเสร็จตามสญัญา  วิธีการและขัน้ตอนการขดุดิน การนําดินไปทิง้เกลีย่ปรับเป็น

ภาระท่ีผู้ รับจ้างต้องนําเสนอขออนมุตัิการทํางาน 

1.2 การขดุดินจะต้องมีระบบคํา้ยนัท่ีเหมาะสม  หรือมีเชิงลาดท่ีปลอดภยัตามระบใุนหมวดระบบคํา้ยนังานขดุ  

การขดุดินต้องได้ระดบัตามแบบท่ีกําหนด  และจะต้องป้องกนัมิให้เกิดอนัตรายตอ่ระบบสาธารณปูโภคท่ี

อาจจะมีอยูใ่นบริเวณก่อสร้างด้วย 

1.3 การตดัต้นไม้ก่อนการขดุดินให้ยดึถือตามข้อกําหนดในการปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง  รวมถงึการระบายนํา้

ออกจากบริเวณขดุดินเป็นภาระของผู้ รับจ้างจนงานแล้วเสร็จ 

1.4 ในกรณีท่ีขดุดินลงไปและพบวา่มแีมลงหรือปลวกท่ีเป็นอนัตรายตอ่งานก่อสร้างอาคารในอนาคต ผู้ รับจ้าง

ต้องดาํเนินการใช้สารกําจดัแมลงท่ีพบให้หมดสิน้ก่อนการก่อสร้างพืน้ชัน้ลา่งสดุของอาคาร 

1.5 การถมดินเมื่อก่อสร้างชัน้ใต้ดินเรียบร้อยแล้ว  ให้กระทําด้วยความระมดัระวงั  มิให้เป็นอนัตรายตอ่

โครงสร้างท่ีแล้วเสร็จ  ในกรณีท่ีต้องถอดถอนระบบคํา้ยนัออกไปก่อน  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการให้ผู้วา่

จ้างอนมุตัิตามระบใุนหมวดระบบคํา้ยนัด้วย 

2. วิธีการดาํเนินงานขุดดนิ 

 ผู้ รับจ้างต้องเตรียมงานขดุดินโดยเสนอวิธีการ  ขัน้ตอน  มาให้ผู้วา่จ้างอนมุตัิเสยีกอ่น 

2.1 วิธีการ  เคร่ืองมือกล  และแรงงานจะต้องเหมาะสมกบังานขดุดินท่ีจะดําเนินการ 

2.2 ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีมีดินออ่น การขดุดินอาจเกิดความเสยีหายตอ่ระบบคํา้ยนัหรืออาจจะเกิดเชิงลาดพงัทลาย

ได้งา่ย  ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการตรวจสอบป้องกนัโดยอาจจะต้องออกแบบระบบคํา้ยนัพิเศษเฉพาะแหง่

ให้มัน่คงแข็งแรง ปลอดภยัตอ่งานขดุดิน 

2.3 โดยทัว่ไปการขดุดินโดยไมม่ีอปุกรณ์ระบบคํา้ยนัป้องกนัดินพงัทลาย  และหากไมม่เีคร่ืองจกัรกลหนกั  หรือ

วสัดกุ่อสร้างกองอยูใ่กล้บริเวณขดุดิน  ผู้ รับจ้างอาจขดุดินโดยมีเชิงลาดไมน้่อยกวา่ 1 ตอ่ 3  สําหรับดิน

เหนียวทัว่ไป  แตส่าํหรับบริเวณท่ีมีการใช้เคร่ืองกลหนกัใกล้เคียงบอ่ขดุ  เชิงลาดด้านข้างไมค่วรจะเกิน 1 

ตอ่ 4  โดยขดุลกึไมเ่กิน 1.50 เมตร 

2.4 สาํหรับการขดุเปิดหน้าดินลกึเกินกวา่  1.50 เมตร  โดยไมม่ีระบบคํา้ยนัแตจ่ะใช้เชิงลาดด้านข้างตาม

คณุสมบตัิของดิน  ผู้ รับจ้างจะต้องออกแบบคาํนวณเชิงลาดท่ีเหมาะสม  ประเมินคา่สว่นปลอดภยั 

(FACTOR OF SAFETY)  ไมต่ํ่ากวา่ 1.5    โดยให้จดัสง่รายการคํานวณท่ีมีวิศวกรของผู้ รับจ้างรับรองมา

ให้ผู้วา่จ้างให้ความเห็นชอบก่อน 

3. การขนดนิไปถมและเกลี่ยปรับ 

3.1 ดินท่ีขดุขึน้มาได้จะต้องนําออกไปกองไว้ให้หา่งจากปากหลมุท่ีขดุดินอยา่งน้อย 3 เทา่ของความลกึท่ีขดุลง

ไปยกเว้นกรณีท่ีมีการติดตัง้ระบบคํา้ยนัป้องกนัดินพงัทลาย  และคํานวณนํา้หนกับรรทกุบนปากบอ่ขดุดินไว้

แล้ว 
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3.2 ดินท่ีขดุขึน้มา  ผู้ รับจ้างต้องนําไปถมเกลีย่ปรับ ณ บริเวณท่ีผู้วา่จ้างกําหนด  เศษวสัด ุ ซากต้นไม้ท่ีติดไปกบั

ดินขดุ  ผู้ รับจ้างต้องแยกออกจากดินถมด้วย 

3.3 การนําดินไปถมจะต้องเกลีย่ปรับเป็นชัน้ ๆ  ชัน้ละไมเ่กิน 0.50 เมตร  จนกวา่จะได้ระดบัความสงูในบริเวณ

ท่ีถมดินตามท่ีผู้วา่จ้างกําหนดให้ 

3.4 ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างกําหนดให้นําไปถมบอ่นํา้เดิม  หรือคนํูา้เดมิ  ผู้ รับจ้างจะต้องขดุลอกวชัพืช  ออกจาก

บริเวณท่ีจะถมให้หมดสิน้เสยีก่อนจึงจะถมดินลงไปในบอ่ 
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ระบบคํา้ยันงานขุด 

EXCAVATION SUPPORT SYSTEMS 
 

1. ขอบเขตของงาน 

 งานในหมวดนีเ้ก่ียวข้องกบังานขดุดิน  ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบดาํเนินงานขดุเปิดหน้าดินในสถานท่ีก่อสร้าง 

เพ่ือทํางานเสาเขม็และทําฐานรากอาคาร  รวมทัง้พืน้จอดรถระดบัใต้ดินตามแบบ  โดยผู้ รับจ้างจะต้องรับภาระ

จดัหาเคร่ืองมือ  อปุกรณ์ แรงงาน ตลอดจนวธีิการคํา้ยนัระหวา่งการขดุดินเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัตอ่

ผู้ปฏิบตัิงานทกุฝ่าย 

1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในงานขดุดิน  และงานระบบคํา้ยนัเข้ามา

ประจําในสถานท่ีก่อสร้าง  เพ่ือปฏิบตัิงานให้แล้วเสร็จด้วยความปลอดภยัภายในกําหนดเวลาสญัญา 

1.2 ระบบคํา้ยนังานขดุดินจดัทําเพ่ือป้องกนัดินพงัทลาย  เพ่ือให้สามารถก่อสร้างอาคารตอ่ไปได้ตามแบบและ

ระดบัท่ีกําหนด  โดยผู้ รับจ้างต้องควบคมุคณุภาพของระบบคํา้ยนัท่ีใช้งานอยู ่  ไมว่า่จะเป็นระบบกําแพง

เสาเขม็ไม้  กําแพงเสาเข็มคอนกรีต หรือกําแพงแผน่เหลก็พืดก็ตาม  ให้มีสภาพดีมัน่คงแขง็แรงตลอด

ระยะเวลาท่ีใช้งานเป็นระบบคํา้ยนัอยูจ่นงานแล้วเสร็จ 

1.3 การถอดถอนระบบคํา้ยนั  ผู้ รับจ้างจะต้องดาํเนินงานเป็นขัน้ตอนให้สอดคล้องกบัความคืบหน้าของงาน

ก่อสร้างจากชัน้ใต้ดินขึน้มา  การรือ้ถอนระบบคํา้ยนัขดุดินจะต้องการทําด้วยความรอบคอบตามขัน้ตอน

วิธีการและกําหนดเวลาท่ีเหมาะสม  โดยมิให้เกิดความเสยีหายตอ่โครงสร้างท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทัง้นีก้าร

ถอดถอนระบบคํา้ยนัจะต้องได้รับอนมุตัิจากผู้วา่จ้างเสยีก่อน 

2. การอนุมัติระบบคํา้ยนังานขุดดิน   

2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการวเิคราะห์ออกแบบระบบคํา้ยนังานขดุท่ีเหมาะสมสาํหรับโครงการนี ้  เช่น ระบบ 

SHEET PILE AND KING POST  โดยคํานวณโครงสร้างของระบบคํา้ยนัและนําเสนอให้ผู้วา่จ้าง

พิจารณาอนมุตัเิสยีก่อนจงึจะนํามาใช้งานได้ 

2.2 ระบบคํา้ยนังานขดุท่ีได้รับอนมุตัจิะต้องรวมถงึ ระบบการขดุตกัดนิ  และขนสง่ออกจากพืน้ท่ีก่อสร้าง  และ

รวมถงึการระบายนํา้  การสบูนํา้ออกจากพืน้ท่ีขดุดิน  ในกรณีท่ีฝนตกหนกัหรือมีตานํา้ในบริเวณท่ีขดุดิน  

โดยต้องจดัให้มีการระบายนํา้ออกเป็นอยา่งดมีิให้เกิดนํา้ทว่มขงัในบอ่ขดุ 

2.3 ระบบคํา้ยนัท่ีได้รับอนมุตัิให้ใช้งาน  ผู้ รับจ้างต้องใช้วสัดท่ีุมคีณุภาพดีมาติดตัง้ใช้งาน  และจะต้องดแูล

รักษาให้มีสภาพมัน่คงแขง็แรงตลอดการใช้งาน  ในกรณีโครงสร้างเหลก็คํา้ยนั  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่ง

เช่ือมท่ีมีฝีมือดีมาประจําในสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือดแูลรักษาองค์ประกอบของระบบคํา้ยนัตลอดเวลา 

3. การขุดเปิดหน้าดนิโดยไม่มีคํา้ยนั 

ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างพิจารณาเห็นวา่  สามารถขดุเปิดหน้าดินออกจนถงึระดบัฐานรากได้โดยไมต้่องมีระบบคํา้ยนั  

เน่ืองจากสถานท่ีก่อสร้างเป็นท่ีโลง่  ไมม่ีอาคารอยูใ่นบริเวณใกล้เคียง  ผู้ รับจ้างอาจทําการคํานวณความลาดเอียง

ด้านข้างตามคณุสมบตัิของชัน้ดนิท่ีจะขดุเปิด  และนําเสนอวิธีการให้ผู้วา่จ้างอนมุตัเิสยีก่อนจึงจะดําเนินการได้  ใน

กรณีนีผู้้ รับจ้างจะต้องดแูลรับผิดชอบเชิงลาดทัง้สีด้่านให้คงสภาพปลอดภยัตลอดระยะเวลาทํางานและดแูลป้องกนั

มิให้เกิดนํา้ทว่มขงัภายในพืน้ท่ีจนกวา่งานขดุดินงานฐานและงานห้องใต้ดินจะแล้วเสร็จ 
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การป้องกันปลวก 
TERMITE CONTROL 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานป้องกนัปลวกท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเขยีนแบบประกอบการติดตัง้ SHOP 

DRAWING รวมถงึสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไปในระบบ SOIL TREATMENT เพ่ือขออนมุตักิอ่นดําเนินการ  หาก

มิได้ระบใุนแบบ  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกนัปลวกในระหวา่งกอ่สร้าง หรือก่อนก่อสร้างปกคลมุพืน้ผิวดิน 

2. วัสดุ 

 วสัดปุ้องกนัปลวกชนิดทีเป็นสารประกอบเคมีนํา้เข้มข้นหรือชนิดของเหลวข้น หรือสารประกอบเคมีชนิดผงใช้นํา้เจือ

จางสารประกอบ ก่อนการใช้งานวสัดดุงักลา่วจะต้องไมเ่ป็นอนัตรายตอ่พืชพนัธุ์ 

 2.1 เลนเทร็ค 400 อีซี (LENTREK 400 EC) อย.วพส. 380/2536 

 2.2 สเตดฟาส 8 เอสซ ี (STEADFAST 8 SC) อย.วพส. 476/2535 

 2.3 ลคิเทน ทีซ ี (LYCTANE TC) อย.วพส. 423/2536 

2.4 เดมอน ทีซ ี (DEMON TC) อย.วพส. 165/2538  

2.5 หรือวสัดเุทียบเทา่ ซึง่ต้องขึน้ทะเบียนผลติภณัฑ์จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดท่ีุจะใช้  ซึง่ผลทดสอบคา่มาตรฐานความปลอดภยั (LD50 ทางปากหน)ู  พร้อมทัง้ทะเบียน

ผลติภณัฑ์จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่ให้ทางผู้วา่จ้าง หรือตวัแทนผู้

วา่จ้าง ตรวจสอบเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 

4. การติดตัง้ 

4.1 การสร้างแนวป้องกนั 

4.1.1 ก่อนก่อสร้าง เมื่ออาคารอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง ให้ปฏิบตังิานเสร็จสิน้ในเวลาเดียว ถ้าจะมเีพ่ิมเตมิหน้า

ดินหรือปรับระดบั ควรกระทํากอ่นท่ีจะสร้างแนวป้องกนัปลวก  การฉีดสารเคมีต้องทําอยา่งตอ่เน่ือง 

และคลมุทกุจดุของพืน้ท่ีก่อสร้าง จะไมม่ีการละเว้นมมุใดหรือสว่นใดของอาคาร 

4.1.2 หลงัก่อสร้าง ในกรณีท่ีไมม่กีารป้องกนัก่อนก่อสร้าง ให้กระทําหลงัก่อสร้างโดยการเจาะพืน้และอดันํา้ยา

ลงไป 

4.2 การเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้าง 

4.2.1 เก็บเศษไม้ รากไม้ และสิง่ปฏิกลูอ่ืนๆ  ซึง่อาจจะเป็นอาหารของปลวกออกจากบริเวณก่อสร้างให้หมด  

บริเวณช่องโลง่ใต้อาคารจะต้องไมเ่หลอืกองหิน กองดิน หรือกองไม้ตกค้างอยู ่

4.2.1 อาคารแยกสว่นหรือสิง่ตอ่เติม จดุเช่ือมตอ่ของอาคารจะต้องเว้นชอ่งวา่ง 2-3 นิว้  เพ่ือการตรวจสอบ

ปัญหาปลวกหรืออดัสารเคมีป้องกนัได้ 

4.2.2 ช่องระบายอากาศใต้อาคารจะต้องทําช่องเปิดทําความสะอาด และเพ่ือเข้าตรวจหาปลวกได้อยา่งทัว่ถึง 

4.2.3 ผนงัโครงสร้างของฐานอาคารท่ีเป็น 2 ชัน้ หรือวสัดกุ่อสร้างท่ีเป็นรูและโพรง เช่น อิฐบลอ็ค ให้อดุด้วย

ปนูซีเมนต์ให้พ้นแนวระดบัผิวดินอยา่งน้อย 1 เมตร 

4.3 สารเคมีและอตัราการใช้ 

สารเคมีท่ีเลอืกใช้ในการป้องกนัปลวก จะต้องได้รับการพิจารณาอนญุาตและขึน้ทะเบียนไว้กบัสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุเทา่นัน้ สารเคมีตามข้อ 2 ท่ีได้ขึน้ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว 
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อตัราการใช้สารเคม ี

สารเคม ี เปอร์เซ็นต์การใช้ 

LENTREK 400 EC 0.5 – 1.0 % 

STEADFAST 8 SC 0.1% 

LYCTANE TC 0.25 – 0.5% 

DEMON TC 0.25 – 0.5% 

  

4.4 การใช้สารเคม ี

4.4.1 ควรเลีย่งการใช้สารเคมีใกล้บริเวณบอ่นํา้ หรือแหลง่นํา้อ่ืนๆ 

4.4.2 ฉีดสารเคมใีห้ทัว่ทกุจดุของฐานอาคารท่ีก่อสร้าง โดยเน้นฐานราก คานคอดิน รวมทัง้จดุท่ีมคีวามชืน้

สงู  ทัง้บริเวณภายในและภายนอกอาคารด้วยเคร่ืองอดัความดนัสงู 25 psi สารเคมต้ีองเป็นชนิดท่ีมี

ความเข้มข้นตามมาตรฐานกําหนด ในอตัราสว่นการใช้สารเคมี 5 ลติร/ตารางเมตร 

4.4.3 ระยะปฏิบตัิงานฉีดสารเคมีควรทําในระยะเวลาก่อสร้าง  ถ้าพืน้ท่ีเป็นช่องโลง่ใต้อาคาร ฉีดสารเคมีเมื่อ

ได้เกลีย่หรือกลบหน้าดินเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นคอนกรีตผิวพืน้ให้ฉีดสารเคมเีมื่อปรับพืน้หรือปรับระดบั

แล้ว และห้ามการขดุคุ้ยดนิพืน้ท่ีหลงัจากฉีดสารเคมี  การฉีดสารเคมีไมค่วรกระทําในพืน้ท่ีท่ีเปียกแฉะ 

เช่น หลงัฝนตกหนกัหรือพืน้ท่ีท่ีมกัถกูชะล้างและมีการเคลือ่นไหลของพืน้ดิน เช่น พืน้ท่ีลาดเอียง 

4.4.4 แนวป้องกนัภายนอกอาคาร ในกรณีท่ีนําดินมาตกแตง่เนินดินหรือแตง่สวนรอบอาคาร จะต้องทําการ

ฉีดสารเคมซีํา้ในบริเวณนัน้ด้วย 

4.4.5 หากมกีารปรับหรือขดุพืน้ท่ีเมื่องานสร้างแนวป้องกนัเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องฉีดสารเคมซีํา้ในพืน้ท่ี

ดงักลา่วอีกครัง้ 

4.4.6 ทอ่นํา้ดี นํา้เสยี หรือทอ่ตา่งๆ ท่ีต้องเจาะเข้า หรือฝังผา่นพืน้อาคาร จะต้องฉีดสารเคมีบริเวณปาก

ทางเข้าโดยรอบทอ่ 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่ท่ีเก่ียวข้อง  หลงัจากการติดตัง้ด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนขออนมุตัิ

ตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภยั 

สารเคมีป้องกนัปลวกอาจจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  โดยซมึเข้าทางผิวหนงั  สดูดมไอระเหย  หรือละอองและเข้าทาง

ปาก  ให้ปฏิบตัิตามคาํแนะนําของผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

7. การรับประกันผลงาน 

เมื่อมกีารฉีดสารเคมีป้องกนัปลวกเสร็จสิน้แล้ว ให้ออกใบรับประกนัผลงานดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ระบวุิธีการปฏิบตัติามข้อกําหนดมาตรฐานของ TPMA (THAILAND PEST MANAGEMENT 

ASSOCIATION) 

7.2 ระบท่ีุอยูข่องสถานท่ีของงานท่ีทํา โดยอธิบายลกัษณะอาคารพอสงัเขป 

7.3 ระบช่ืุอ ท่ีอยู ่ผู้ ทําบริการ 

7.4 ระบช่ืุอสารเคม ี

7.5 วนัท่ีทําบริการ และระยะเวลาประกนั 3 ปี 
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ผนังก่ออิฐ 
BRICK MASONRY 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานก่อผนงัตามท่ีระบไุว้ในแบบ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตวัอยา่งในสว่น

ตา่งๆ เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนทําการติดตัง้ 

2. วัสดุ 

การก่อผนงัทัว่ไป หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้ใช้ผลติภณัฑ์บล๊อคคอนกรีตเชิงตนัรับนํา้หนกัแทนบริค (TAN-

BRICK) หรืออิฐคอนกรีตตนั มวลกลาง Q-BRICKS หรืออิฐมอญท่ีได้มาตรฐาน ม.อ.ก.  โดยมีรายละเอียดดงันี ้:- 

 2.1 บล๊อคคอนกรีตเชิงตนัรับนํา้หนกั 

เป็นผลติภณัฑ์ผลติจากหินฝุ่ น + พอร์ตแลนด์ซิเมนต์ อดัด้วยความดนัสงู มีขนาด 15 x 30 ซม. หนา 7 ซม. 

ได้มาตรฐาน มอก. 60-2516 

คณุสมบตัิ : - อตัราการทนไฟ :  4 ซม. 

- กําลงัอดั : 30-40 กก./ตร.ซม. 

- ความหนาแนน่ : 1,700 - 1,900 กก./ลบ.ม. 

- การดดูซมึนํา้ : 10% - 15% 

- คา่การนําความร้อน : 0.086 W/m.K 

- อตัราการกนัเสยีง :  43 STC 

- นํา้หนกัรวมปนูก่อและปนูฉาบ 2 ด้าน  :  170 กก./ตร.ม. 

 2.2 อิฐคอนกรีตตนั มวลกลาง 

  เป็นผลติภณัฑ์ผลติจากหินเกลด็ + พอร์ตแลนด์ซเิมนต์ อดัด้วยความดนัสงู มีขนาด 13.5 x 39 ซม. หนา 

6.8 ซม. 

  คณุสมบตั ิ - อตัราการทนไฟ : 4 ซม. 

- กําลงัอดั : > 70 กก./ ตร.ซม. 

- ความหนาแนน่ : - 

- การดดูซมึนํา้ : 20% - 25%  

- คา่การนําความร้อน : 0.19 W/m.K 

- อตัราการกนัเสยีง :  47 STC 

- นํา้หนกัรวมปนูก่อนและปนูฉาบ 2 ด้าน : 165 กก./ตร.ม. 

 2.3 อิฐมอญ 

  เป็นอิฐเชิงตนัไมรั่บนํา้หนกั GRADE A ซึง่ทําจากดินเหนียวผิวบน, ดินดาน, ดินทนไฟ มีเนือ้แข็งแกร่ง ไม่

แตกร้าว ขนาดได้สดัสว่นไมบิ่ดเบีย้ว ทําด้วยมือหรือเคร่ืองจกัร และต้องมเีคร่ืองหมายแสดงของผู้ผลติอยา่ง

ชดัเจน ได้มาตรฐาน มอก.  

  คณุสมบตัิ : - อตัราการทนไฟ : 1-2 ซม. 

- กําลงัอดั : 20-30 กก./ตร.ซม. 
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- ความหนาแนน่ : 1,600 – 1,800 กก./ลบ.ม. 

- คา่การดดูซมึนํา้ : ไมเ่กิน 25% 

- นํา้หนกัรวมปนูก่อและปนูฉาบ 2 ด้าน :  180 กก./ตร.ม. 

 2.4 ปนูซเิมนต์ 

ใช้ปนูซเิมนต์ผสมหรือปนูมอร์ตาร์ เพ่ืองานก่อโดยเฉพาะตามมาตรฐาน มอก. เช่น ผลติภณัฑ์ปนูซิเมนต์ตรา

เสอื, ตรางเูหา่ หรือตรานกอินทรีย์ หรือท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ 

 2.5 ทราย 

เป็นทรายนํา้จืด ปราศจากสิง่เจือปนในปริมาณท่ีจะทําให้เสยีความแข็งแรง มีขนาดคละกนัดงันี ้

  เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์สะสมผา่นโดยนํา้หนกั 

 4 100 

 8 95-100 

 16 60-100 

 30 35-70 

 50 15-35 

 100 2-15 

 2.6 นํา้ 

 นํา้ท่ีใช้ผสมปนูกอ่ ต้องเป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากสิง่เจือปนจําพวกแร่ธาต ุกรด ดา่ง และสารอินทรีย์ตา่งๆ 

ในปริมาณท่ีจะทําให้ปนูก่อเสยีความแข็งแรง 

 2.7 ตะแกรงลวด 

ตะแกรงลวดท่ีใช้ยดึผนงัก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสงักะสขีนาดช่อง ¼” 

 2.8 เหลก็เสริม 

ใช้เหลก็ GRADE SR 24 มีคณุภาพเทียบเทา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย มอก.20-2520 (เหลก็

เสริมคอนกรีต หรือเหลก็กลม)  

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้ไมน้่อยกวา่ 1 ตวัอยา่ง และสง่เพ่ือเห็นชอบและอนมุตัิก่อน จงึจะนําไปใช้ตดิตัง้

ได้  นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

4. การก่อผนัง 

 4.1 การผสมปนูก่อ 

ให้ใช้สว่นผสมของปนูก่อโดยปริมาตร ดงันี ้

  ปนูซีเมนต์  1 สว่น 

  ปนูขาว   1 สว่น 

  ทราย   4 - 6 สว่น 

  นํา้   พอประมาณ 

การผสมปนูก่อ ต้องคลกุปนูขาวกบัทรายให้เข้ากนัดี แล้วจึงเติมปนูซีเมนต์และนํา้ ปริมาณของนํา้ท่ีใช้ต้องให้

พอดี ไมแ่ข็งไมเ่หลวจนเกินไป 
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 4.2 การแตง่แนวเซาะร่องรอยตอ่ระหวา่งแผน่อิฐ 

แนวรอยตอ่ระหวา่งแผน่อิฐต้องไมต่รงกนัทกุชัน้ในแนวตัง้ ต้องกอ่สลบัแนวชัน้ตอ่ชัน้ ขนาดรอยตอ่ประมาณ 1 

ซม. นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน ต้องให้เห็นรอยตอ่โชว์แนวอิฐระหวา่งแผน่อิฐแตล่ะแผน่อยา่งชดัเจน ได้ระดบั

ทัง้แนวตัง้และแนวนอน โดยปราศจากการหลดุลอ่นของปนูก่อ 

 4.3 จดุตดัของผนงั 

ท่ีจดุตดัของผนงัต้องยดึด้วยแผน่ตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทกุระยะ 40 ซม. 

4.4 การยดึผนงัติดกบัโครงสร้าง 

ท่ีรอยตอ่ของด้านข้างและด้านบนของผนงักบัโครงสร้างอาคารต้องยดึด้วยเหลก็เสริม  ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 6 

มม. ทกุระยะ 40 ซม. โดยให้ปลายฝังอยูใ่นผนงัไมน้่อยกวา่ 20 ซม. 

 4.5 คานทบัหลงั 

ก. การก่อผนงัอิฐทัง้หมด ให้ก่อโดยมีคานเอ็นทบัหลงัและเสาเอ็น ค.ส.ล. ทัง้หมด  โดยมีคานเอ็นทบัหลงั ค.

ส.ล. ทกุระยะไมเ่กิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทกุระยะไมเ่กิน 2.20 ม. 

ข. ตามวงกบประต-ูหน้าตา่ง ตามแนวชิดกนัระหวา่งผนงัและตามมมุผนงัตา่งๆ ทัง้หมดทกุแหง่ให้ก่อผนงัอิฐ

โดยทําเสาเอ็น และคานเอ็นทบัหลงั ค.ส.ล. ตามความหนาของผนงัทัง้หมด 

 4.6 เสาเอ็น 

ท่ีขอบของช่องเปิดในผนงั (เช่น ประตแูละหน้าตา่ง) และทกุความยาวไมน้่อยกวา่ 40 เทา่ของความหนาของ

ผนงั ต้องมเีสาเอ็นโดยการใช้เหลก็เสริมตามแนวดิ่ง ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 9 มม.  2 เส้นวางอยูใ่นตาํแหนง่

แกนกลางของเสา ปลายเหลก็แตล่ะข้างยดึตดิกบัโครงสร้าง กรอกปนูก่อให้เต็ม นอกจากระบไุว้ในแบบวา่เป็น

อยา่งอ่ืน 

4.7 ร่องกนัแตก (CONTROL JOINTS) 

ให้ทํา CONTROL JOINTS   ในปนู ก่อคานทบัหลงั    และเสาเอ็นตามตําแหนง่ท่ีระบไุว้ในแบบ  ขนาดกว้าง 

1 ซม. ลกึ 1.5 ซม. 

 4.8 การก่อผนงัทัว่ไป หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้ก่อสงูจรดท้องพืน้โครงสร้าง และฉาบปนูเรียบทัง้ 2 ด้านตลอด

ความสงู รวมถึงมีการป้องกนัไฟลาม ตามข้อกําหนดการป้องกนัไฟภายในอาคาร 

 4.9 ผนงัห้องนํา้ – ส้วม ให้ใช้ก่อผนงัด้วยอิฐมอญ 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดทกุแหง่ท่ีเก่ียวข้องหลงัจากการตดิตัง้ด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบ

นํา้ปนู คราบไคล หรือรอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ ก่อนขออนมุตัติรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการก่อ หากเกิดชํารุดเสยีหายอนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัด ุ และ

การก่อ  ผู้ รับจ้างจะต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ตามจดุประสงค์ โดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ 

ทัง้สิน้  

     --------------------------- 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

    ผนังบล็อคคอนกรีตมวลเบา 
AUTOCLAVED AERATED CONCRETE 

 
1. ขอบเขตของงาน 

ภาคนีจ้ะกลา่วถึงงานก่อผนงัด้วยบลอ็คคอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ-อบไอนํา้ ตามท่ีระบไุว้ในแบบ  

ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่บลอ็คคอนกรีตมวลเบา  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING  หรือแผง

ตวัอยา่งในสว่นตา่ง ๆ เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนทําการตดิตัง้ 

2. วัสดุ 

  วสัดท่ีุจะนําเข้าไปยงัสถานท่ีก่อสร้างจะต้องมีเคร่ืองหมายแสดงของบริษัทผู้ผลติอยา่งชดัเจน บรรจบุนพาเลท

และได้มาตรฐาน 

a. บลอ็คคอนกรีตมวลเบา 

เป็นวสัดกุ่อผนงัมวลเบา ท่ีมีฟองอากาศขนาดเลก็กระจายอยา่งสมํ่าเสมอในเนือ้คอนกรีต ก้อนตนัไมม่ีรูกลวง 

และทําให้แขง็ด้วยการอบไอนํา้ ใช้งานด้วยวิธีก่อบางร่วมกบัปนูกอ่บาง 2-3 มม. มีช่ือทางการวา่  “ ชิน้ส่วน

คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอนํา้ ”  (ACC : Autoclaved Aerated Concrete) ผลติภณัฑ์

ได้รับอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.1505-2541 จากสาํนกังานมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ขนาดมาตรฐานกว้าง  20 ซม. ยาว 60 ซม. และความหนา

ตัง้แต ่7.5, 10, 12.5, 15, 20 และ 25 ซม. ตามกําหนดโดยมีรายละเอียดของผลติภณัฑ์ท่ีได้รับอนญุาตชัน้

คณุภาพ 2 ชนิด 0.5 และมีคณุสมบตัิท่ีสาํคญัดงันี ้

2.2.1 ความหนาแนน่แห้ง (DRY DENSITY) ไมเ่กิน 500-600 กิโลกรัม/ลกูบาศก์เมตร 

2.2.2 คา่กําลงัรับแรงอดั (COMPRESSIVE STRENGTH, f’c) ไมน้่อยกวา่ 30 กก./ตร.ซม. 

2.2.3 อตัราการทนไฟ (FIRE RATING) ตามมาตรฐาน BS 476 ไมต่ํ่ากวา่ 4 ชม.ท่ีความหนา 7.5 ซม. 

2.2.4 อตัราการดดูกลนืนํา้ (WATER ABSORPTION) ไมเ่กิน 31% โดยปริมาตร 

2.2.5 คา่การนําความร้อน (THERMAL CONDUCTIVITY) ไมเ่กิน 0.10 วตัต์/เมตร-เคลวิน 

b. ปนูก่อบางสาํเร็จรูป (THIN BED ADHESIVE MORTAR) เป็นปนูก่อบางหรือปนูกาว สาํหรับงานผนงั

คอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้งานได้ทนัทีเมื่อผสมนํา้สะอาดตามสดัสว่นท่ีกําหนดผสมเสร็จ โดยไมต้่องผสม

สารเคมใีดๆ อีก มีคา่กําลงัรับแรงอดัท่ี 28 วนั ไมต่ํา่กวา่ 100 กก./ตร.ซม. คา่แรงยดึเหน่ียวไมน้่อยกวา่ 1.50 

กก./ตร.ซม. ปนูก่อต้องมีแรงยดึเหน่ียวสงูเนือ้ละเอียดรับแรงได้เร็ว ไมร่่วน หรือหลดุง่าย ใช้งานได้โดยไมต้่อง

ราดนํา้ BLOCK ก่อนกอ่ ตามมาตรฐาน DIN 18555 

c. ปนูฉาบสาํเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เป็นปนูฉาบท่ีผลติขึน้สาํหรับงานคอนกรีตเบาโดยเฉพาะ

สามารถใช้งานได้ทนัทีเมื่อผสมนํา้ ผสมเสร็จโดยไมต้่องมีสว่นผสมเพ่ิมใดอีก มีคา่กําลงัรับแรงอดัท่ี 28 วนั 

ประมาณไมเ่กิน 50 กก./ตร.ซม. และมีคา่แรงยดึเหน่ียวไมน้่อยกวา่ 0.80 กก./ตร.ซม.  ตามมาตรฐาน DIN 

18555 เนือ้ละเอียด เหนียวลืน่ ฉาบง่าย ไมย้่อยตวั สามารถฉาบได้บางท่ีความหนา 0.5-1.0 ซม. หลงัจาก

ราดนํา้ท่ีผนงัได้โดยไมแ่ตกร้าว 

d. คานทบัหลงัสาํเร็จรูป (LINTEL) ผลติภณัฑ์คอนกรีตมวลเบา ทําการเสริมเหลก็ 2 ชัน้ เพ่ือให้สามารถรับแรง

ดดัหรือแรงเฉือนได้มากขึน้ ใช้วางลงบนผนงั BLOCK เหนือช่องเปิดประต ู หรือหน้าตา่งทดแทนการหลอ่เสา
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เอ็น หรือทบัหลงั ค.ส.ล. โดยมีระยะนัง่ของปลายคานทัง้สองข้างไมน้่อยกวา่ 15 ซม. ขึน้ไป มีความหนา

เทา่กบัผนงัใช้ได้สาํหรับกรณีท่ีใช้ผนงั BLOCK หนา 10 ซม. ขึน้ไป   

3. ตัวอย่างวัสดุ 

  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้ไมน้่อยกวา่ 1 ตวัอยา่ง และสง่ให้อนมุตักิ่อน จึงจะนําไปใช้ติดตัง้ได้ 

นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

4. วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 

a. ทําความสะอาดบริเวณท่ีจะทําการก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา แล้วกําหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้อง และ

ขงึแนวเส้นเอ็น เพ่ือชว่ยให้ก่อได้งา่ยขึน้ 

b. เร่ิมก่อโดยการใช้ปนูทรายทัว่ไป วางลงไปตามแนวท่ีจะก่อเพ่ือช่วยปรับระดบัพืน้ให้ได้แนวระนาบเดียวกนั 

ความสงูประมาณ  4-5 ซม. จากนัน้ป้ายปนูก่อบางท่ีได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่อหนาประมาณ 2-3 มม. 

ตลอดแนวด้านลา่งบลอ็คก้อนแรกแล้ว วางก้อนบลอ็คลงไปบนปนูทราย ใช้ค้อนยางและระดบันํา้ช่วยจดั

ให้ได้แนวระดบัท่ีถกูต้อง 

c. เร่ิมก่อบลอ็ค ก้อนท่ี 2 โดยป้ายปนูก่อบางลงไปบริเวณด้านข้างของก้อนแรก แล้ววางบลอ็คก้อนท่ี  2 ลง

ไปให้ชิดกบัก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกนั ตรวจเช็คระดบันํา้ทกุครัง้ ทําเช่นนีก้บัก้อนท่ี 3, 4 ไปจนก่อ

จบชัน้นี ้

d. เมื่อจําเป็นต้องตดัก้อนบลอ็คให้วดัระยะให้พอดี แล้วใช้เลือ่ยตดับลอ็คตดัให้ได้แนวดิง่ฉาก 

e. บลอ็คชัน้ท่ี 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลบัแนวระหวา่งแถวชัน้ลา่ง โดยให้แนวเหลือ่มกนัคร่ึงก้อน หรืออยา่งน้อย 10 

ซม. ก่อให้ได้แนวทัง้แนวตัง้และแนวนอน โดยป้ายปนูก่อบางท่ีด้านข้างของก้อนแถวนัน้ และด้านบนของ

ก้อนแถวลา่งด้วยเกรียงก่อ ปนูก่อจะไมห่กล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปนูก่อให้ตอ่เน่ืองตลอดแนวไม่

มีช่องวา่ง (โดยไมต้่องตอกแผน่เหลก็ใดๆ เพ่ือยดึก้อน BLOCK อีก) 

f. ปลายก้อนท่ีก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็น จะต้องยดึด้วยแผน่เหลก็ยดึ (METAL STRAP) ยาว

ประมาณ 22 ซม. เข้ากบัเสาด้วยตะปคูอนกรีต หรือพกุสกรูทกุระยะ 2 ชัน้ของแนวก่อ BLOCK 

g. หากพืน้ท่ีของผนงัมีขนาดใหญ่เกิดมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในตาราง       จะต้องมีเสาเอ็นหรือคานเอ็น ค.

ส.ล. ขนาดประมาณ 10 ซม. โดยให้เหลก็เสริม 2 เส้น เส้นผา่ศนูย์กลางอยา่งน้อย 6 มม. และมีเหลก็

ปลอกเส้นผา่ศนูย์กลาง 6 มม. ทกุระยะ 20 ซม. ปลายของเหลก็จะต้องฝังลกึในพืน้ หรือคานท่ีเป็น

โครงสร้างหลกั 

h. บริเวณมมุผนงัท่ีก่อมาบรรจบกนั อาจก่อประสานเข้ามมุ (INTERLOCKING) ได้  แตท่ัง้นีผ้นงัต้องมี

ระยะไมเ่กินท่ีตารางกําหนด โดยคิดพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกนั (ยกเว้นกรณีใช้ผนงั BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทํา

เสาเอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. ทกุมมุผนงัและทกุขนาดพืน้ท่ีกอ่ไมเ่กิน 10 ตร.ม.) 

i. การยดึวงกบเข้ากบัผนงัสามารถทําได้หลายวิธี อาจใช้แผน่เหลก็ METAL STRAP ยดึด้วยตะปเูข้ากบัวง

กบไม้ทกุชัน้ของรอยตอ่ระหวา่งชัน้ BLOCK แล้วป้ายทบัด้วยปนูก่อก่อนวาง BLOCK ทบัลงไป แล้วอดุ

แนวรอยตอ่ข้างวงกบให้แนน่ด้วยปนูก่อ (ยกเว้นกรณีใช้ผนงั BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทําเสา/คานเอ็น 

ค.ส.ล. โดยรอบ) 
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j. สาํหรับผนงัความหนาตัง้แต ่10 ซม. ขึน้ไป เหนือช่องประตหูน้าตา่งหรือช่องเปิดอ่ืนๆ อาจเลอืกใช้ทบัหลงั

สาํเร็จรูป (LINTEL) วางลงบนชอ่งเปิด ให้มีระยะนัง่บนผนงัทัง้ 2 ด้าน ไมน้่อยกวา่ 15 ซม. ขึน้ไป แทน

การหลอ่เสาและคานเอ็น ค.ส.ล. 

k. การก่อผนงัให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพืน้ทกุแหง่ โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 2-3 ซม. แล้วอดุให้แนน่ด้วยปนู

ทรายตลอดแนว และจะต้องยดึแผน่เหลก็ METAL STRAP ท่ีท้องพืน้หรือท้องคานไว้ทกุระยะไมเ่กิน 120 

ซม. ผนงัท่ีกอ่สงูไมช่นท้องคาน หรือพืน้ (ก่อลอย) จะต้องทําทบัหลงั ค.ส.ล. ขนาดไมเ่ลก็กวา่เสาเอ็นตาม

ข้อ 3.6 ตลอดแนว 

l. การก่อผนงัท่ีชนกบัท้องพืน้โครงสร้างอาคาร ซึง่อาจมีการแอน่ตวัมากเป็นพิเศษ เช่น พืน้ระบบ POST 

TENSIONED หรือโครงสร้างเหลก็ จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ  2-4 ซม. แล้วเสริมวสัดท่ีุมีความยดึ

หยุน่ตวัได้ เช่น โฟม หรือ FIBRE GLASS และหลกีเลีย่งการฉาบชนท้องพืน้ แตห่ากจําเป็นให้เซาะร่องไว้

ตามแนวรอยตอ่ 

m. การวางฝังทอ่สายไฟและทอ่นํา้ในผนงั สามารถใช้เหลก็เซาะร่องขดูออกตามแนว หรือเคร่ืองตดัไฟฟ้า เป็น

ร่องแนวลกึ 2 แนว แล้วสกดัออก  ทัง้นีไ้มค่วรลกึเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนงั จากนัน้อดุปนูทราย

ให้แนน่เตม็ แล้วปิดทบัด้วยตาขา่ยกว้าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบปนูทบั 

n. กรณีท่ีทําการติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟและทอ่นํา้ไว้ก่อน ให้ก่อผนงัหา่งจากแนวทอ่เลก็น้อย แล้วอดุด้วยปนู

ทราย  กรณีท่ีมีช่องใหญ่กวา่ 2 นิว้ ให้เทคอนกรีตตลอดแนวทอ่ หากเป็นทอ่ขนาดเลก็ให้ใช้วิธีบากก้อน 

แล้วติดทบัด้วยลวดตาขา่ย ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทําการฉาบ 

5. การฉาบปูน (HOW TO RENDER) 

5.1 การเตรียมพืน้ผิว 

5.1.1 ใช้แปรงตีนํา้หรือไม้กวาดปาดเศษผงท่ีติดอยูบ่นผนงัออกให้หมด 

5.1.2 หากมีรอยแตกบ่ินของผนงั ให้อดุซอ่มกอ่นด้วยปนูซอ่ม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการ

ตดัเข้ากบัปนูก่อ และนํา้ผสมให้เข้ากนัดี แล้วนําไปป้ายอดุจดุท่ีต้องซอ่ม ทิง้ไว้ให้แห้งก่อนฉาบ 1 วนั 

5.1.3 ราดนํา้ท่ีผนงักอ่นฉาบ เช่นเดยีวกบัผนงัก่อทัว่ไป 

5.1.4 รอให้ผิวผนงัดดูซบันํา้จนแห้งเลก็น้อย จึงเร่ิมลงมือฉาบ 

5.2 วิธีฉาบปนู 

5.2.1 ความหนาปนูฉาบท่ีแนะนํา 0.5-1.0 ซม. โดยทําการฉาบเป็น 2 ชัน้ ชัน้ละประมาณคร่ึงหนึง่ของ

ความหนาทัง้หมด 

5.2.2 เมื่อฉาบชัน้แรกแล้ว ทิง้ไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางสว่นจะเกิดรอยแตกเป็นปกตจิากการหดตวัของ

ปนู  ปนูท่ีฉาบต้องผสมไมเ่หลวจนเกินไป เพราะจะทําให้เกิดการย้อยตวัของปนู เสยีเวลารอให้หมาด

นาน และเป็นสาเหตขุองการแตกร้าว 

5.2.3 ฉาบปนูชัน้ท่ีสองให้ได้ความหนาท่ีต้องการ ปาดหน้าให้เรียบแล้วทิง้ไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมากๆ 

5.2.4 ตีนํา้ด้วยแปรงให้ทัว่ พอดีกบัการป่ันหน้า กดเกรียงแรงๆ แล้วขดัผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง 

5.2.5 การฉาบปนูโดยฉาบเป็นชัน้เดียวแล้วตีนํา้เลยนัน้ ทําได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไมเ่กิน 1.5 ซม. เทา่นัน้ 

5.2.6 การฉาบปนูหนากวา่ 2 ซม. ต้องแบง่ฉาบเป็นชัน้ๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตาขา่ยระหวา่ง

ชัน้ปนู เพ่ือป้องกนัการแตกร้าว กรณีหนากวา่ 4 ซม.ขึน้ไป 
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5.3 ข้อแนะนําอ่ืนๆ 

5.3.1 หากผนงัเปียกชุม่นํา้มากเน่ืองจากฝนตกตอ่เน่ือง ควรทิง้ไว้ให้แห้งไมน้่อยกวา่ 1 สปัดาห์ 

5.3.2 ก่อนฉาบให้ทําการติดลวดตาขา่ยตามคําแนะนํา เช่น มมุวงกบประต-ูหน้าตา่ง, รอยตอ่เสาคาน 

5.3.3 ปนูฉาบสามารถใช้ร่วมกบัเคร่ืองผสม และเคร่ืองพน่ปนูฉาบได้ 

5.3.4 ไมค่วรใช้ปนูฉาบชนิดอ่ืน ฉาบบนผนงัคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปนูทรายผสมเองหน้างาน เพราะ

มีโอกาสหลดุลอ่นและแตกร้าวสงู เพราะไมม่ีคณุสมบตัิยดึเหน่ียวและสารอุ้มนํา้เพียงพอ 
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งานเหล็กรูปพรรณ 
 

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 “กรณีทัว่ไป และกรณีพิเศษ” ท่ีระบใุนภาคอ่ืน (ถ้าม)ี ให้นํามาใช้ในหมวดนีด้้วย 

1.2 บทกําหนดหมวดนีค้ลมุถึงเหลก็รูปพรรณ ทอ่กลม ทอ่เหลีย่ม (STEEL TUBING) ทกุชนิด 

1.3 รายละเอียดเก่ียวกบัเหลก็รูปพรรณ  ซึง่มิได้ระบใุนแบบและกําหนดนีต้าม “มาตรฐานสาํหรับอาคารเหลก็

รูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย ทกุประการ 

2. วัสดุ 

เหลก็รูปพรรณทัง้หมด จะต้องมคีณุสมบตัิสอดคล้องกบัมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.1227-2539 หรือ 

ASTM หรือ JIS ท่ีเหมาะสม  ในกรณีท่ีมิได้ระบใุนแบบ ให้ถือวา่เป็นเหลก็ชนิดเทียบเทา่ A 36 หรือ SS 400 

3. การกองเก็บวัสดุ 

เหลก็รูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแล้วและยงัไมไ่ด้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดิน  จะต้องรักษาเหลก็ให้

ปราศจากฝุ่ น ไขมนั หรือสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวงัรักษาอยา่ให้เหลก็เป็นสนิม  ในกรณีท่ีใช้เหลก็ท่ีมี

คณุสมบตัิตา่งกนัหลายชนิด ต้องแยกเก็บและทําเคร่ืองหมาย เช่น โดยการทาสแีบง่แยกให้เห็นอยา่งชดัเจน 

4. การจัดทาํ SHOP DRAWING 

ก่อนท่ีจะทําการประกอบเหลก็รูปพรรณทกุชิน้  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา SHOP DRAWING เพ่ือรับความเห็นชอบโดย 

SHOP DRAWING นัน้ จะต้องประกอบด้วย 

4.1 แบบท่ีสมบรูณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัตอ่ การประกอบ และการติดตัง้รูสลกัเกลยีว รอยเช่ือม และ

รอยตอ่ท่ีกระทําในโรงงาน 

4.2 สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

4.3 จะต้องมีสาํเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวธีิการยกตดิตัง้ ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 

5. การดัด 

การดดัต้องทําด้วยความระมดัระวงัเพ่ือมิให้เกิดการบิดเบีย้ว หรือเกิดเป็นริว้ลกูคลืน่  การดดัแผน่เหลก็ท่ีอณุหภมูิ

ปกติจะต้องใช้รัศมีของการดดัไมน้่อยกวา่ 2 เทา่ของความหนาของแผน่เหลก็นัน้  ในกรณีท่ีทําการดดัท่ีอณุหภมูิสงู

ห้ามทําให้เย็นตวัลงโดยเร็ว  สาํหรับเหลก็กําลงัสงู (HIGH-STRENGTH STEEL) ให้ทําการดดัท่ีอณุหภมูิสงูเทา่นัน้ 

6. รูและช่องเปิด 

การเจาะ หรือตดั หรือกดทะลใุห้เป็นรู  ต้องกระทําตัง้ฉากกบัผิวของเหลก็  นอกจากจะระบเุป็นอยา่งอ่ืน  ห้ามใช้วิธี

เจาะรูด้วยไฟ  หากรูท่ีเจาะไว้ไมถ่กูต้องจะต้องอดุให้เต็มด้วยวิธีเช่ือม และเจาะรูใหมใ่ห้ถกูตาํแหนง่  ในเสาท่ีเป็น

เหลก็รูปพรรณซึง่ตอ่กบัคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหลก็เสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้  รูจะต้อง

เรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหวง่ ขอบรูซึง่คมและยื่นเลก็น้อยอนัเกิดจากการเจาะด้วยสวา่น ให้ขจดัออกให้

หมดด้วยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมโดยลบมมุ 2 มิลลเิมตร ช่องเปิดอ่ืนๆ นอกเหนือจากรูสลกัเกลยีวจะต้องเสริมแหวน

เหลก็ซึง่มีความหนาไมน้่อยกวา่ความหนาขององค์อาคารท่ีเสริม รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเทา่กบัช่อง

เปิดขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ 

7. การประกอบและยกตดิตัง้ 

 7.1 ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

 7.2 การตดัเฉือน ตดัด้วยไฟ สกดั และกดทะล ุต้องกระทําอยา่งละเอียดประณีต 

 7.3 องค์อาคารท่ีวางทาบกนัจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
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 7.4 การติดตวัเสริมกําลงัและองค์อาคารยดึโยงให้กระทําอยา่งประณีต สาํหรับตวัเสริมกําลงัท่ีติดแบบอดัแนน่

ต้องอดัให้สนิทจริงๆ 

 7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสาํหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ”  ของวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

ท่ี 1003-18 ทกุประการ 

 7.6 ไฟท่ีใช้ตดัควรมเีคร่ืองมือกลเป็นตวันํา 

8. การเชื่อม 

 8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สาํหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 

 8.2 ผิวหน้าท่ีจะทําการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน  ตะกรัน  สนิม  ไขมนั  ส ี และวสัดแุปลกปลอม

อ่ืนๆ ท่ีจะทําให้เกิดผลเสยีตอ่การเช่ือมได้ 

 8.3 ในระหวา่งการเช่ือมจะต้องยดึชิน้สว่นท่ีจะเช่ือมตดิกนัให้แนน่ เพ่ือให้ผิวแนบสนิทสามารถทาสอีดุได้

โดยง่าย 

 8.4 หากสามารถปฏิบตัิได้ให้พยายามเช่ือมในตาํแหนง่ราบ 

 8.5 ให้วางลาํดบัการเช่ือมให้ดเีพ่ือหลกีเลีย่งการบิดเบีย้ว  และหนว่ยแรงตกค้างในระหวา่งกระบวนการเช่ือม 

 8.6 ในการเช่ือมแบบชนจะต้องเช่ือมในลกัษณะท่ีจะให้ได้ PENETRATION โดยสมบรูณ์  โดยมิให้กระเปาะ

ตะกรันขงัอยู ่ ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบหรือ BACKING PLATES ก็ได้ 

 8.7 ชิน้สว่นท่ีจะต้องเช่ือมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกนัท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้  และไมว่า่กรณีใดจะต้องหา่งกนัไม่

เกิน 6 มิลลเิมตร 

 8.8 ช่างเช่ือมจะต้องมคีวามชํานาญในเร่ืองการเช่ือมเป็นอยา่งดี  โดยช่างเช่ือมทกุคนจะต้องมีหนงัสอืรับรองวา่

ผา่นการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เช่น กรมพฒันาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

 8.9 สาํหรับเหลก็หนาตัง้แต ่  25 มม. ขึน้ไป  ต้อง PREHEAT ก่อนเช่ือม  โดยให้ผู้ รับจ้างเสนอวิธีการเพ่ือรับ

ความเห็นชอบก่อนดาํเนินการ 

 8.10 สาํหรับเหลก็หนา 50 มม. ขึน้ไป ให้เช่ือมแบบ SUBMERGED ARC WELDING 

9. การตรวจสอบรอยเชื่อม 

 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบความสมบรูณ์ของรอยเช่ือม  ในตําแหนง่ท่ีวิศวกรผู้ควบคมุงานเป็นผู้ กําหนด  

ลกัษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรับได้จะต้องมีพืน้ผิวท่ีเรียบ ไมม่ีมมุแหลมคมได้ขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ และจะต้อง

ไมม่ีรอยแตกร้าว โดยใช้วิธีการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี ้

 9.1 ในกรณีการเช่ือมแบบทาบ (FILLET WELD) 

  ให้ทดสอบโดยการใช้  DYE PENETRANT ซึง่รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 

165 หรือทดสอบโดยใช้   MAGNETIC PARTICLE ซึง่รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ASTM E 709 

 9.2 ในกรณีการเช่ือมแบบตอ่ขนาน (BUTT WELD) 

  9.2.1 เมื่อแผน่เหลก็ท่ีนํามาตอ่เช่ือมมคีวามหนาไมเ่กิน 40 มม. ให้ทําการตรวจสอบรอยเช่ือมโดยใข้วธีิ

เอ็กซเรย์ (X-RAY) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM E 94 และ ASTM E 142 

  9.2.2 เมื่อแผน่เหลก็ท่ีนํามาตอ่เช่ือมมคีวามหนาเกิน 40 มม. ให้ทําการตรวจสอบรอยเช่ือมโดยใช้วิธีรังสี

แกมมา่ (GAMMA-RAY) หรือทดสอบโดยใช้อลุตราโซนิค (ULTRASONIC) 
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   ทัง้นี ้ ผลการทดสอบจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ เช่ียวชายจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ รายละเอียด

เก่ียวกบัการตรวจกสอบรอยเช่ือมนอกเหนือจากท่ีกําหนดในข้อกําหนดนี ้ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

AWS 

10. การซ่อมแซมรอยเชื่อม 

 10.1 บริเวณท่ีได้รับการตรวจสอบรอยเช่ือมแล้วพบวา่มีปัญหา  จะต้องทําการขจดัทิง้ และทําการเช่ือมแล้ว

ตรวจสอบใหม ่

 10.2 ในบริเวณโลหะเช่ือมท่ีมีรอยแตกจะต้องขจดัรอยเช่ือมออก  วดัจากปลายรอยแตกไมน้่อยกวา่ 50 มม. และ

ทําการเช่ือมใหม ่

 10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลีย่นแปลงรูปร่างขึน้จากการเช่ือม  จะต้องทําการแก้ไขให้ได้รูปทรงท่ีถกูต้อง หรือ

เสริมความแขง็แรงให้มากกวา่ หรือเทียบเทา่กบัรูปทรงท่ีเกิดจากการเช่ือมท่ีถกูต้อง 

11. งานสลกัเกลียว 

 11.1 การตอกสลกัเกลยีวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไมทํ่าให้เกลยีวเสยีหาย 

 11.2 ต้องแนใ่จวา่ผิวรอยตอ่เรียบ และผิวท่ีรองรับจะต้องสมัผสักนัเต็มหน้าก่อนจะทําการขนัเกลยีว 

 11.3 ขนัรอยตอ่ด้วยสลกัเกลยีวทกุแหง่ให้แนน่ โดยใช้กญุแจปากตายท่ีถกูขนาด 

 11.4 ให้ขนัสลกัเกลยีวให้แนน่ โดยมเีกลยีวโผลจ่ากสลกัเกลยีวไมน้่อยกวา่ 3 เกลยีว  หลงัจากนัน้ให้ทบุปลาย

เกลยีวเพ่ือป้องกนัมใิห้สลกัเกลยีวคลายตวั 

12. การต่อ และประกอบในสนาม 

 12.1 ให้ปฏิบตัิตามท่ีระบใุนแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตัง้โดยเคร่งครัด 

 12.2 คา่ผิดพลาดท่ียอมให้ ให้ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล 

 12.3 จะต้องทํานัง่ร้าน คํา้ยนั ยดึโยง ฯลฯ ให้พอเพียง  เพ่ือยดึโครงสร้างให้แนน่หนาอยูใ่นแนว และตําแหนง่ท่ี

ต้องการ เพ่ือความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน  จนกวา่งานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแขง็แรงดแีล้ว 

 12.4 หมดุ (RIVET) ให้ใช้สาํหรับยดึชิน้สว่นตา่ง ๆ เข้าหากนัโดยไมใ่ห้เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้วชํารุดเทา่นัน้ 

 12.5 ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุตัิเรียบร้อยแล้ว 

 12.6 สลกัเกลยีวยดึ และสมอให้ติดตัง้โดยใช้แบบนําเทา่นัน้ 

 12.7 แผน่รอง (BASE PLATE) 

  12.7.1 ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 

  12.7.2 ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิม่เหลก็ 

  12.7.3 หลงัจากได้ยกตดิตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้อดัมอร์ต้าชนิดท่ีไมห่ดตวั (NON-SHRINK MORTAR) 

ใต้แผน่รองให้แนน่  แล้วตดัขอบลิม่ให้เสมอกบัขอบแผน่รอง โดยทิง้สว่นท่ีเหลอืไว้ในท่ี 

  12.7.4 ในกรณีท่ีใช้ ANCHOR BOLT จะต้องฝัง ANCHOR BOLT ให้ได้ตําแหนง่และความสงูท่ีถกูต้อง 

และระวงัไมใ่ห้หวัเกลยีวบิด งอ เสยีรูป หรือขึน้สนิม  และถ้าไมม่ีการระบใุนแบบ ให้ยดึขนักบั

แผน่รองโดยใช้ DOUBLE NUTS 

13. การป้องกนัเหลก็มิให้ผุกร่อน 

 13.1 เกณฑ์กําหนดทัว่ไป 

งานนีห้มายรวมถงึการทาสแีละการป้องกนัการผกุร่อนของงานเหลก็ให้ตรงตามบทกําหนดและแบบ และให้

เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญานีท้กุประการ 

13.2 ผิวท่ีจะทาส ี
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13.2.1 การทําความสะอาด 

(ก) ก่อนจะทาสบีนผิวใดๆ ยกเว้นผิวท่ีอาบโลหะจะต้องขดัผิวให้สะอาด โดยใช้เคร่ืองมือขดัท่ี

เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพืน้ผิวของสทีารองพืน้นัน้ๆ หรือเคร่ืองพน่ทราย 

(ข) สาํหรับรอยเช่ือมและผิวเหลก็ท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจาการเช่ือม จะต้องเตรียมผิว

สาํหรับทาสใีหมเ่ช่นเดียวกบัผิวทัว่ไปตามวิธีในข้อ (ก) 

(ค) ทนัทีก่อนท่ีจะทาสคีรัง้ตอ่ไป  ให้ทําความสะอาดผิวซึง่ทาสไีว้ก่อน หรือผิวท่ีฉาบไว้จะต้อง

ขจดัสท่ีีร่อนหลดุ และสนิมออกให้หมด และจะต้องทําความสะอาดพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูนํา้มนั 

และไขมนัตํ่าๆ แล้วปลอ่ยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสทีบัตามข้อกําหนดในหมวดงานส ี

13.3 ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้าง งานเหลก็ท่ีภายนอกอาคารทัง้หมดจะต้องผา่นการชบุสงักะสี

ตามระบบการจุม่ร้อน ในอตัราความหนาของผิวเคลอืบสงักะสไีมน้่อยกวา่ 60 ไมครอน ซอ่มผิวท่ีเสยีหาย

หรือรอยเช่ือมตา่งๆ ด้วย ZINC-COATING ให้ได้ความหนาตามท่ีระบ ุ  การเตรียมผิวให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในหมวดงานส ี

14. การป้องกนัไฟ 

ชิน้สว่นเหลก็รูปพรรณในสว่นของโครงสร้างอาคาร ซึง่ถกูกําหนดให้มีการป้องกนัไฟ  ให้ถือปฏิบตัิตาม 

“พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 (พ.ศ.2540) โดยจะต้องมอีตัราทนไฟได้ไม่

น้อยกวา่ 3 ชัว่โมง” และจะต้องมีวิศวกรระดบัวฒุวิิศวกร (วฒุิวศิวกรโยธา) เป็นผู้ รับรองวสัดท่ีุจะใช้ตามมาตรฐาน 

ASTM E119 วสัดท่ีุเลอืกใช้เป็นประเภท CEMENTITIOUS มีความยดืหยุน่สงู มีคณุสมบตัิทนตอ่การกดักร่อนและ

ทนไฟ สามารถยดึติดกบัผิวงานโลหะได้ดี ทนตอ่การแตกร้าวภายใต้สภาวะท่ีมีการสัน่เป็นเวลานาน และจะต้องไม่

เป็นอนัตรายและก่อความรําคาญตอ่ผู้อาศยัภายในอาคาร  ทัง้ในสภาวะปกตใินขณะปฏิบตัิงาน และสภาวะฉกุเฉิน

ในกรณีท่ีเกิดเพลงิไหม้ เช่น การหลดุร่วงเป็นละออง เกิดก๊าซพิษในขณะติดไฟ และจะต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีดแูล

รักษาง่าย  ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อนจนเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิงาน มคีา่ใช้จา่ยในการดแูลรักษาตํา่ มรีอบระยะเวลาใน

การดแูลรักษาและอายกุารใช้งานยาวนานไมน้่อยกวา่ 10 ปี หรือเป็นสเีคลอืบป้องกนัไฟชนิดบวมตวั 

(INTUMESCENT FIRE RESISTANCE COATING) สาํหรับโครงสร้างเหลก็ท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ หรือ

โครงสร้างเหลก็ท่ีต้องการแสดง / โชว์ ลกัษณะรูปร่างของเหลก็โครงสร้าง (ดหูมวด 8 งานป้องกนัไฟภายในอาคาร) 

โดยผู้ รับจ้างต้องสง่รายละเอียดให้พิจารณาอนมุตัิก่อนดําเนินการ 

 

 

------------------------ 
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งานเหล็กทางสถาปัตยกรรม 
  

1. ราวบันไดและราวกนัตก 

1.1 ผู้ รับจ้างต้องดาํเนินการตดิตัง้ด้วยช่างฝีมอืดมีีประสบการณ์  ซึง่สามารถแสดงผลงานท่ีผา่นมาให้ดไูด้ และ

ทํางานด้วยความประณีต ให้ได้งานท่ีปรากฎเรียบร้อย สวยงาม มัน่คงแขง็แรง มีรูปลกัษณะตามท่ีแสดงใน

แบบก่อสร้าง  ให้ผู้ รับจ้างจดัทํา SHOP DRAWINGS แสดงการติดตัง้ราวบนัไดและราวกนัตกในแตล่ะ

ลกัษณะ  เพ่ือขออนมุตัิก่อนดาํเนินการ ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการติดตัง้ฝังชิน้สว่นสาํหรับยดึโครงบนัไดหรือ

ราวกนัตกไว้ลว่งหน้า ในคอนกรีตให้ถกูต้องตามวสัดท่ีุใช้ทัง้ตําแหนง่และจํานวน ความลกึไมน้่อยกวา่ 10 

ซม. จากผิวสาํเร็จ ความกว้างใหญ่กวา่เสาของราวท่ีใช้โดยรอบ 20 มม. ห้ามผู้ รับจ้างทําการเคาะ สกดั 

โครงสร้าง เพ่ือการทํางานราวบนัไดหรือราวกนัตก โดยมิได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้วา่จ้างโดย

เด็ดขาด 

1.2 ราวบนัได / ราวกนัตกโลหะ  การติดตัง้และการตอ่ยดึโลหะตา่งๆ ให้ใช้วธีิเช่ือมและขดัแตง่รอยเช่ือมให้

เรียบร้อย  ในบริเวณท่ีมีการหกัมมุให้ใช้วิธีดดัโค้งให้สวยงาม ให้ผู้ รับจ้างทําตวัอยา่งวสัดแุสดงการดดัโค้ง 

และการแตง่รอยเช่ือมให้พิจารณาอนมุตักิ่อนดําเนินการ เมื่อเช่ือมเสาของราวเข้ากบัชิน้สว่นท่ีฝังไว้ลว่งหน้า 

และผู้ควบคมุงานตรวจความถกูต้องสมบรูณ์ของรอยเช่ือมเรียบร้อยแล้ว ให้อดุช่องวา่งรอบเสาราวด้วย 

NONSHRINK, NONMETALLIC GROUT กรอกกระทุ้งให้เตม็ แล้วจึงทําวสัดตุกแตง่ผิวตามข้อกําหนด 

อปุกรณ์ยดึตา่งๆ ท่ีจําเป็น เช่น EXPANSION BOLT, ตะปเูกลยีว, พกุตา่งๆ ให้ใช้ตามความเหมาะสมกบั

ลกัษณะงานท่ีแสดงใน SHOP DRAWINGS ปลายทอ่ท่ีอยูล่อยๆ ให้ใช้แผน่วสัดชุนิดเดยีวกบัทอ่เช่ือมปิดทกุ

ปลาย ขดัรอยแตง่เช่ือมให้เรียบร้อย 

 1.2.1 ราวบนัได ราวกนัตกสเตนเลส บนัไดสเตนเลส รวมทัง้ทอ่สเตนเลสอ่ืนๆ ท่ีใช้ในโครงการนี ้ ถ้าไมไ่ด้

ระบไุว้ในแบบเป็นอยา่งอ่ืน ให้ใช้เกรด 304 ทัง้หมด ผิว NO.8 (MIRROR) แบง่แยกลกัษณะการใช้

งาน และมีขนาดตามท่ีแสดงในแบบ 

 1.2.2 ราวบนัไดและราวกนัตกเหลก็ ให้ใช้ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี ประเภทท่ี 2 (คาดเส้นสนํีา้เงินรอบทอ่) มี

คณุสมบตัิตาม มอก.277 ขนาดตามท่ีแสดงในแบบ พน่สตีามข้อกําหนดในหมวดงานส ี

2. ท่อเหลก็ 

ทอ่เหลก็สาํหรับงานสถาปัตยกรรมทัง้หมดท่ีใช้ในโครงการนี ้ ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบกอ่สร้าง  ให้ใช้เป็น

ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ีประเภทท่ี 2 (คาดเส้นสนํีา้เงินรอบทอ่) มีคณุสมบตัิตาม มอก.277  เส้นผา่ศนูย์กลางตามท่ีระบุ

ในแบบก่อสร้าง ทาสใีนสว่นท่ีมองเห็น ตามข้อกําหนดในหมวดงานส ี การประกอบและตดิตัง้ให้เป็นไปตาม

ข้อกําหนดในงานเหลก็รูปพรรณ 

3. งานสเตนเลส 

แผน่สเตนเลสทัง้หมดสาํหรับโครงการนี ้ ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้าง  ให้ใช้สเตนเลสชัน้คณุภาพ 

304 ผิว NO.4 (HAIR LINE) ในสว่นท่ีมองเห็น  ในสว่นท่ีมองไมเ่ห็นให้ใช้ผิวธรรมชาติ ความหนาไมน้่อยกวา่ 1.5 

มิลลเิมตร  การประกอบและติดตัง้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในงานเหลก็รูปพรรณ  โดยให้สง่ SHOP DRAWINGS 

เพ่ือขออนมุตักิ่อนทําการตดิตัง้ 
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4. จมูกบันได 

ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบเป็นอยา่งอ่ืน  ให้ใช้จมกูบนัไดอลมูิเนียมขนาด 50 x 25 มม. มีวสัดกุนัลืน่ประเภทกากแร่ผสม

อีพ็อกซี่เรซิ่น ผิวละเอียดบรรจอุยู ่  ผลติภณัฑ์  IDEAL PRODUCTS : SAFETRED A3 หรือ APACE : AS3 หรือ 

INFINITE : IC-1 หรือคณุภาพเทียบเทา่  การติดตัง้จะต้องฝังเดอืยยดึของจมกูบนัไดเข้ากบัปนูทรายปรับระดบัของ

บนัได และเมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระดบัผิวบนของจมกูบนัไดจะต้องเสมอกบัระดบัผิวสาํเร็จของลกูนอนบนัได 

ไมว่า่กรณีใดๆ ไมอ่นญุาตให้มกีารตอ่จมกูบนัไดโดยเดด็ขาด  และจะต้องตดิแถบพลาสติก หรือวสัดอ่ืุนใดเพ่ือ

ป้องกนัผิวจมกูบนัไดมใิห้เกิดความเสยีหายในขณะทําการก่อสร้าง 

 

 

----------------------------- 
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งานไม้ 
  

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 งานในหมวดนี ้  รวมถงึงานไม้โครงสร้าง และงานไม้ประกอบตกแตง่ตา่งๆ งานช่างไม้ งานโลหะประกอบ

ตา่งๆ งานติดตัง้ประต-ูหน้าตา่ง โครงคร่าว คิว้ไม้ และบวัตา่งๆ  ดงัท่ีปรากฎในแบบก่อสร้างและแบบขยาย  

รายละเอียดท่ีอาจมีเพ่ิมเติมจากผู้วา่จ้าง 

1.2 ไม้ทกุชิน้ท่ีมองเห็นได้ด้วยตา จะต้องไสตกแตง่ให้เรียบร้อยขนาดเทา่กนัสมํ่าเสมอ 

1.3 การเก็บไม้ ผู้ รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้ หรือจดัหาท่ีเก็บซึง่สามารถป้องกนัแดด นํา้ นํา้ฝน ความชืน้ และ

ปลวกได้เป็นอยา่งดี  และจดักองเก็บให้เรียบร้อย ควรอยูใ่นท่ีโปร่ง ลมพดัผา่นได้ และสามารถนําไม้เข้าเก็บ

ได้ทนัทีท่ีนํามาถึงบริเวณก่อสร้าง 

1.4 ไม้ทัง้หมดท่ีใช้ในโครงการนีจ้ะต้องมคีณุภาพดี ไมม่ตีาไม้หรือกระพี ้ ไมม่ีโพรง หรือรอยแตกร้าว ไมบิ่ดงอ 

และข้อบกพร่องอ่ืนๆ ต้องเป็นไม้ท่ีผา่นการอบและผึง่แห้งดีแล้ว  ไม้ท่ีมีความชืน้เกิน 16% ห้ามนํามาใช้ใน

งานถาวร  หากมีการยืดหดตวัภายหลงั  ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขและรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้

ทัง้หมด 

1.5 ขนาดของไม้ท่ีใช้สาํหรับก่อสร้างทัง้หมด (ยกเว้นไม้สกัเมื่อได้ตกแตง่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมขีนาดเต็ม

ตามท่ีระบใุนแบบ) ยอมให้เสยีเนือ้ไม้เป็นคลองเลือ่ย  และเมื่อไสตกแตง่เรียบร้อยพร้อมท่ีจะประกอบเข้า

เป็นสว่นของอาคารแล้ว  อนญุาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไมเ่กินจากขนาดท่ีระบไุว้ในรายการประกอบแบบนี ้ 

การหดตวัของไม้จะต้องไมทํ่าให้การรับแรงเปลีย่นแปลง และไมเ่ป็นผลเสยีตอ่วสัดท่ีุอยูต่ิดกนั 

  ไม้ขนาด            1/2” ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวา่ 3/8” 

  “ 1” “ 7/8” 

  “ 1 1/2” “ 1 3/8” 

  “ 2” “ 1 7/8” 

  “ 3” “ 2 3/4” 

   “ 4” “ 3 5/8” 

  “ 5” “ 4 5/8” 

  “ 6” “ 5 5/8” 

  “ 8” “ 7 1/2” 

 หมายเหต ุ

 - กรณีระบขุนาดไม้เป็นมิลลเิมตรหรือเซนติเมตร หมายถงึเป็นขนาดไม้ท่ีใสแตง่เรียบร้อยแล้ว 

 - ความยาวของไม้ หากมิได้ระบใุนแบบรูป ให้มีความยาวไมต่ํา่กวา่ 3.00 เมตร 

1.6 ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานไมม่ัน่ใจเก่ียวกบัชนิดของไม้ท่ีสง่เข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง  ผู้วา่จ้างสามารถสัง่ให้ผู้ รับ

จ้างนําตวัอยา่งไม้ไปทําการทดสอบ  เพ่ือให้ได้ไม้ตามมาตรฐานท่ีกําหนด  โดยคา่ใช้จา่ยเป็นของผู้ รับจ้าง 

2. วัสดุ 

ไม้ทัง้หมดท่ีนํามาใช้ในโครงการนี ้ จะต้องมีชัน้คณุภาพท่ีดีท่ีสดุตามมาตรฐาน มอก.423 และ 424 สว่นไม้สกัให้

ยดึถือตามมาตรฐาน มอก.422 
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ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้าง  ให้ใช้ไม้ดงัตอ่ไปนี ้หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.1 ไม้เนือ้แข็ง ท่ีระบใุห้ตกแตง่ผิวด้วยการทาหรือพน่ส ี

- ไม้ตะเคยีนทอง (HOPEA ODORATA) 

- ไม้พยอม (SHOREA TALURA) 

2.2 ไม้เนือ้แข็ง สาํหรับงานโครงสร้างหรือในสว่นท่ีต้องการความแขง็แรง 

- ไม้เต็ง (SHOREA OBTUSA) 

- ไม้รัง (PENTACME SUAVIS) 

- ไม้เคี่ยม (COTYLELOBIUM LANCEOLATUM) 

2.3 ไม้เนือ้แข็ง ท่ีระบใุห้ตกแตง่ผิวด้วยการย้อมส ี

- ไม้มะคา่ (AFZELIA XYLOCARPA) 

- ไม้แดง (XYLIA KERRII) 

2.4 ไม้สกั ตกแตง่ผิวด้วยการย้อมสขีบัลายไม้ 

- ไม้สกัทอง (TECTONA GRANDIS) 

2.5 สาํหรับงานโครงคร่าว 

- ไม้ตะเคยีนทอง 

2.6 ไม้อดั ไม้อดัชนิดตา่งๆ ท่ีระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด  จะต้องเป็นไม้อดัท่ีผลติได้มาตรฐาน มอก.178 ชัน้ 

คณุภาพท่ี 1 ความหนาตามท่ีแสดงในแบบ  โดยใช้ให้ถกูต้องกบัตาํแหนง่ของผนงัดงัตอ่ไปนี ้

- ไม้อดัท่ีระบใุห้ตกแตง่ผิวด้วยการทาหรือพน่ส ีให้ใช้ไม้อดัสกั 

- ไม้อดัท่ีระบใุห้ตกแตง่ผิวด้วยการย้อมสขีบัลายไม้ ให้ใช้ไม้อดัสกั 

- ไม้อดัท่ีระบใุช้ในสว่นของอาคารท่ีมีความชืน้สงู เช่น ห้องนํา้, ครัว ฯลฯ ให้ใช้ไม้อดัชนิดทนความชืน้ 

3. การรักษาเนือ้ไม้ 

3.1 ไม้ทัง้หมดกอ่นนํามาใช้งาน ให้อดันํา้ยาป้องกนัปลวกและแมลงตา่งๆ โดยสอดคล้องกบัมาตรฐาน มอก.516 

ชนิด WATERBORNE PRESERVATIVES บริเวณทัว่ไปให้ใช้อตัราไมต่ํ่ากวา่ 8 กก./ลบ.ม. (CCA 8) ในสว่น

ท่ีสมัผสักบัพืน้ดิน หรือนํา้ให้อดัในอตัราไมต่ํา่กวา่ 16 กก./ลบ.ม. (CCA 16) ไมอ่นญุาตให้ใช้เศษไม้จาก

แบบหลอ่คอนกรีตมาก่อสร้างงานไม้โครงคร่าวผนงัและฝ้าเพดาน 

3.2 การป้องกนัรักษาไม้เสาซึง่ทําจากไม้สกัสวนป่า :- 

 ควาทําการป้องกนัแมลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ปลวก โดยเลอืกปฏิบตัิดงันี ้

1. โดยการทาหรือพน่ด้วยตวัยา BORA-CARE หรือคณุภาพเทียบเทา่ ผสมนํา้ในอตัราสว่น 1 : 1 หรือทา

ด้วยตวัยา LOSPs (LIGHT ORGANIC SOLVENT PRESERVATIVES) การทาหรือพน่ควรทําไมน้่อย

กวา่ 2 ครัง้ 

2. โดยการอดันํา้ยาไม้ตามกรรมวิธีอดัแบบเตม็เซลล์ (FULL CELL PROCESS) ด้วยตวัยาสารประกอบ

โบรอน (BORON COMPOUNDS) ให้มีปริมาณตวัยาแห้งเข้าไปในเนือ้ไม้ (NET DRY SALT 

RETENTION) ไมน้่อยกวา่ 1.2% BAE (BAE คือปริมาณสมมลูกรดบกริก) 
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4. เคร่ืองยดึเหน่ียวงานไม้ 

 4.1 การยดึเคร่ืองทองเหลอืง ตะปเูกลยีว สลกัเกลยีว น็อต และเคร่ืองยดึตา่งๆ ท่ีมิได้ระบใุนแบบก่อสร้าง หรือ

รายการประกอบแบบ แตเ่พ่ือความมัน่คง แข็งแรง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้เพ่ือให้แข็งแรงเรียบร้อย 

โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

4.2 การยดึด้วยตะปหูรือตะปเูกลยีว ความยาวของตะปท่ีูใช้ต้องไมน้่อยกวา่ 2 เทา่ของความหนาของไม้ท่ียดึ

และตะปเูกลยีวท่ีใช้ขนัยดึทกุตวั จะต้องใช้วิธีซอ่นหวัตะปใูนเนือ้ไม้เสมอ 

4.3 การเจาะรูสาํหรับตะปเูกลยีว สลกัเกลยีว หรือตอกตะปเูพ่ือมใิห้ไม้แตก  ขนาดรูท่ีเจาะต้องเลก็กวา่ขนาด

ตะปท่ีูใช้ 

4.4 การยดึด้วยตวัน็อต ให้เจาะรูโตกวา่ขนาดน็อตไมเ่กิน 10% น็อตทกุตวัจะต้องมีแหวนมาตรฐาน หรือสลกั 

(SPLIT RING) รองใต้แป้นเกลยีวทกุตวั  และน็อตท่ีใช้ในสว่นภายนอกอาคารทัง้หมด  รวมทัง้ภายในท่ี

สามารถมองเห็นจะต้องใช้น็อตชนิดสเตนเลสเกรด 304 

4.5 โลหะอ่ืน ๆ ท่ีใช้ประกอบในการกอ่สร้าง สาํหรับงานไม้ เช่น ตะป ูตะปเูกลยีว น็อต เหลก็ฉาก EXPANSION 

BOLT ฯลฯ จะต้องเป็นของใหมห่มด  ไมเ่ป็นสนิม  และมีคณุภาพได้มาตรฐาน มอก. ขนาดเป็นไปตาม

ความเหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีจะใช้หรือตามความเห็นของผู้ควบคมุงาน  อปุกรณ์ยดึและโลหะอ่ืน ๆ ท่ีใช้

ในสว่นภายนอกอาคาร หรือสามารถมองเห็นได้ให้ใช้ชนิดสเตนเลสเกรด 304 

5. การก่อสร้างงานไม้ 

 5.1 การเตรียมงานไม้  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการบงัใบลิน้ร่องตา่งๆ ท่ีจําเป็นสาํหรบเข้าไม้ไว้เรียบร้อย ตลอดจน

จดัเตรียมหลก็ประกบั สกรู ตะป ูและอ่ืนๆ เพ่ือให้ใช้ในการประกอบ และอปุกรณ์ตา่งๆ เหลา่นี ้  หากตดิตัง้

แล้วสามารถเห็นด้วยตา  จะต้องจดัจงัหวะให้แลดเูรียบร้อย   ทัง้นี ้ โดยได้รับการตรวจเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง

ก่อนติดตัง้ 

 5.2 การประกอบและตอ่ไม้ เข้าไม้ การติดตัง้ยดึโครงสร้างทัง้โครงผนงั หรือโครงฝ้าเพดาน จะต้องใช้ชา่งท่ีมีฝีมือ

และความชํานาญโดยเฉพาะ  ซึง่การประกอบการตอ่และการเข้าไม้  จะต้องแนบสนิทเต็มหน้าท่ีประกบกนั

อยา่งเรียบร้อย  ตรงรอยตอ่ต้องยดึให้แนน่มัน่คงแขง็แรง ได้ฉากและได้แนว 

 5.3 การตอ่ไม้  โดยทัว่ไปไมอ่นญุาตให้ตอ่ไม้  เว้นแตม่ีความจําเป็นซึง่ต้องได้รับอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานแล้ว  

โดยผู้ รับจ้างจะต้องทําอยา่งประณีต และคํานงึถงึความสวยงามด้วย และอยา่ตอ่ไม้ในตําแหนง่ท่ีเห็นวา่เป็น

จดุอนัตราย  แม้วา่การตอ่ไม้จะทําได้ดีก็ตาม การยดึสลกัตลอดจนการใช้แหวนรองควรมคีวามแนน่หนา

ถาวรมัน่คงทกุตาํแหนง่ 

 5.4 รอยตอ่ตา่งๆ ของโครงสร้างไม้  และรายละเอียดการก่อสร้างงานไม้  ถ้ามิได้ระบใุนแบบก่อสร้าง ให้ปฏิบตัิ

ตามมาตรฐานการก่อสร้างอาคารไม้ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย  โดยขออนมุตัิหรือขอคําแนะนํา

จากผู้วา่จ้างก่อนทําการตดิตัง้ 

 5.5 การประกอบไม้วงกบ ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามมุ 45 องศา และยดึด้วยตะปเูกลยีว การตดิตัง้วงกบ

ไม้จะต้องได้ฉาก ได้ดิง่ และมีการป้องกนัมใิห้มมุขอบไม้แตกบ่ิน และเป็นรอยใดๆ ทัง้สิน้  การตดิตัง้วงกบไม้

เข้ากบัผนงัก่ออิฐฉาบปนู จะต้องมีเสาเอ็นทบัหลงัโดยรอบผิวปนูฉาบท่ีตอ่กบัวงกบและเรียบเสมอกนั ให้

เซาะร่องขนาด 5 x 5 มม. สมํ่าเสมอตลอดแนวรอยตอ่ของวสัด ุติดตัง้แนววงกบให้สมัพนัธ์กบัผิวผนงัสาํเร็จ 

หรือเป็นไปตามท่ีผู้ควบคมุงานกําหนดให้ 
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 5.6 การติดตัง้ประต-ูหน้าตา่งไม้ เข้าในวงกบ  ต้องใช้ชา่งผู้ ชํานาญงานในการติดตัง้โดยเฉพาะ  เมื่อเรียบร้อย

แล้วจะต้องปิดเปิดได้สะดวกไมม่กีารติดขดั หรือเสยีดสกีนัจนเกิดเสยีงดงั เมื่อปิดจะต้องปิดได้สนิท สามารถ

กนัลมและฝนได้เป็นอยา่งด ี

 5.7 หวัตะปทูัง้หมดจะต้องฝังและอดุให้เรียบร้อย รวมทัง้ผิวไม้ตา่งๆ ทัง้หมดจะต้องขดัด้วยกระดาษทราย อดุรู

ตําหนิ แล้วขดัให้เรียบร้อย ก่อนทําการตกแตง่สตีามท่ีกําหนด 

 5.8 การติดตัง้ผนงัภายในประเภทโครงไม้ หรือโครงโลหะตา่งๆ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

ผนงัสงูและ/หรือยาวไมถ่งึโครงสร้างเสา คาน พืน้คอนกรีต หรือผนงัท่ีหลดุลอยๆ หรือผนงัท่ีสงูเกินระดบั 

3.00 เมตร หรือผนงัตอ่เน่ืองยาวเกินกวา่ 4.50 เมตร หรือผนงัท่ีชนวงกบประต-ูหน้าตา่ง ผู้ รับจ้างจะต้อง

จดัทํา SHOP DRAWINGS และแสดงรายการคํานวณในการเสริมเหลก็โครงสร้าง (SUB-FRAME) เพ่ือยดึ

ผนงัให้แนน่หนาแขง็แรง ไมส่ัน่คลอนและไมแ่อน่เสยีรูป  โดยยดึหลกัความกว้างโครงเหลก็ท่ีเสริมจะต้อง

กว้างเทา่กบัโครงคร่าวผนงั  และได้รับการป้องกนัสนิมพร้อมสทีบัหน้า  ตามรายละเอียดท่ีระบใุนหมวดงาน

ส ี  เมื่อ SHOP DRAWINGS และรายการคํานวณได้รับการแก้ไขหรือพิจารณาอนมุตัิแล้ว  ผู้ รับจ้างจึงจะ

ดําเนินการตดิตัง้งานผนงัได้  โดยปฏิบตัิตาม SHOP DRAWINGS และข้อกําหนดในหมวดงานเหลก็

รูปพรรณอยา่งเคร่งครัด  คา่ใช้จ่ายทัง้หลายท่ีเกิดขึน้จากการเสริมเหลก็  และเตรียมการทําผนงัดงักลา่ว

ทัง้หมด  ถือเป็นภาระของผู้ รับจ้างทัง้สิน้  และจะถือเป็นข้ออ้างในการตอ่อายสุญัญาไมไ่ด้ 

5.9 การกัน้ผนงัทกุชนิด ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้าง  ให้ถือวา่เป็นผนงักัน้สงูติดโครงสร้างคาน 

หรือพืน้คอนกรีตทัง้หมด 

5.10 บวัเชิงผนงัไม้  จะต้องไสปรับแตง่ให้เรียบร้อยตามชนิดและขนาดของไม้ท่ีระบใุนแบบหรือรายการประกอบ

แบบ  และจะต้องรอให้งานปวูสัดพืุน้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จงึดาํเนินการติดตัง้ได้  โดยใช้กาวยางทาให้ทัว่ปะ

ติดผนงัและยดึเสริมด้วยตะปเูกลยีวฝังพกุไนลอ่นซอ่นหวัตะปใูนเนือ้ไม้  พร้อมทัง้อดุหวัตะปดู้วยไม้ชินดและ

สเีดียวกบัไม้บวัเชิงผนงัให้ดกูลมกลนืกนั  แล้วขดัแตง่ให้เรียบร้อย มมุบวัเชิงผนงัทกุมมุให้ใช้วิธีเข้ามมุ  ห้าม

ใช้วธีิตดัชนเป็นอนัขาด 

5.11 ตงไม้ 

- กรณีพืน้ไม้ : ให้ตดิตัง้ตงไม้ทกุระยะท่ีกําหนดในแบบรูปหรือ 

  สาํหรับพืน้ไม้เว้นร่อง : ให้ติดตัง้ตงไม้ทกุระยะไมเ่กิน 0.40 ม. 

  สาํหรับพืน้ไม้เข้าลิน้ : ให้ติดตัง้ตงไม้ทกุระยะไมเ่กิน 0.50 ม. 

- กรณีไมไ่ด้กําหนดในรูปแบบถงึชนิดของไม้ท่ีใช้ทําตง ให้ใช้ไม้ตะเคียนทองหรือไม้เนือ้แข็งอ่ืนๆ ท่ีมี

คณุสมบตัเิทียบเทา่ไม้ตะเคียนทอง 

- ทัง้หมดให้ผา่นกรรมวิธีทานํา้ยากนัปลวก, มอด และนํา้มนัรักษาเนือ้ไม้ (ตามระบใุนรายการทาส)ี  

 

---------------------------- 
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หลังคาโลหะและผนังโลหะ 

METAL SHEET ROOFING AND SIDING 
  

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย พร้อมจดัหาวสัด ุ แรงงานท่ีชํานาญงานโดยเฉพาะ และอปุกรณ์ประกอบท่ี

จําเป็นสาํหรับการตดิตัง้หลงัคาโลหะ ผนงัโลหะ พร้อม FLASHING ตา่งๆ ให้เสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ และป้องกนั

การร่ัวซมึได้ด ี

2. การเสนอรายละเอียด 

 2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียด ข้อกําหนดคณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ท่ีใช้   ข้อมลูทางเทคนิค ข้อแนะนําการ

ติดตัง้ รายการคาํนวณปริมาณนํา้ฝน โดยใช้สถิติย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 30 ปี และข้อมลูประกอบอ่ืนๆ ท่ี

จําเป็นสาํหรับการก่อสร้างงานหลงัคาโลหะ ผนงัโลหะ ตามท่ีผู้วา่จ้างต้องการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

 2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา SHOP DRAWINGS เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนทํางานหลงัคาโลหะ, ผนงั

โลหะ โดยแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.1 ตําแหนง่การตดิตัง้ในแตล่ะสว่นของงาน 

  2.2.2 แบบขยายการตดิตัง้ในแตล่ะสว่นของงาน 

  2.2.3 แบบขยายแสดงการตดิตัง้สว่นประกอบตา่งๆ เช่น FLASHING FASTENER SET, EAVES 

FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ตามลกัษณะของหลงัคา ช่องแสง

ฝ้าเพดาน และผนงั แบบขยายการใช้วสัดอุดุยาแนว ฯลฯ 

  2.2.4 แบบขยายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นตามท่ีผู้ควบคมุงานต้องการ 

3. รายละเอียดวัสดุ 

 หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในแบบรูป ให้มีรายละเอียดดังนี ้

3.1 แผน่โลหะสาํหรับติดตัง้หลงัคา ผนงั ทัง้หมด  ให้ใช้ความหนาตามรายการคาํนวณการรับแรงลมตามเทศ

บญัญตัิ และรับนํา้หนกัจรท่ีกระทําตอ่หลงัคา  แตต้่องไมน้่อยกวา่ท่ีระบใุห้ในรายการประกอบแบบนี ้  และ

ต้องผา่นระบบการผลติและเคลอืบผิวสาํเร็จมาจากโรงงาน  ตามมาตรฐาน AS 2728 ซึง่ประกอบด้วยชัน้สี

รองพืน้ 5 ไมครอน และชัน้สเีคลอืบ POLYESTER ไมต่ํ่ากวา่ 20 ไมครอน  ชัน้สเีคลอืบด้านลา่ง

ประกอบด้วยสโีพลเีอสเตอร์ หนา 10 ไมครอน และต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 แผน่เหลก็ก่อนเคลอืบส ี: เป็นชนิด ALUMINIUM – ZINC ALLOY COATED STEEL SHEET ตาม

มาตรฐาน AS 1397, G550, AZ150 หรือเทียบเทา่ ระดบั PREMIUM GRADE 

3.1.2 ความหนาและรูปลอนของหลงัคาและผนงัโลหะ : ความหนาแผน่เหลก็รวมชัน้เคลอืบสไีมต่ํา่กวา่ 

0.42 มม. ขึน้รูปพร้อมสกรูตามมาตรฐาน AS3566 CLASS 3 และอปุกรณ์การยดึติดตัง้ครบชดุ 

แบง่แยกตําแหนง่การใช้งานตามท่ีแสดงในแบบ 

 3.2 ฉนวนป้องกนัความร้อน 

  ให้เป็นไปดงัรายละเอียดท่ีระบใุนหมวดท่ี 6 งานหลงัคาและฉนวนป้องกนัความร้อน ระบใุนหมวดนี ้

4. การติดตัง้ 

 4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถกูต้องของโครงสร้างหลงัคา ความลาดเอียง ระดบัแป แนวและระยะโครง

คร่าวของผนงัโลหะ เกลด็โปร่งแสง และฝ้าเพดานโลหะ ความเรียบร้อยสมบรูณ์ของสพีน่โครงคร่าว หากพบ

ปัญหาท่ีคาดวา่จะเป็นอปุสรรคตอ่การติดตัง้ให้แจ้งผู้ควบคมุงานทราบทนัที 
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 4.2 แผน่โลหะท่ีจะนํามาใช้ตดิตัง้จะต้องมีขนาดและรูปลอนถกูต้องตามท่ีระบใุนแบบรูป และจะต้องทําความ

สะอาดให้ปราศจากคราบนํา้มนั ไขมนั และคราบสกปรกตา่งๆ 

 4.3 การติดตัง้จะต้องดาํเนินการโดยชา่งผู้ ชํานาญงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ มีความแนน่หนา มัน่คง แข็งแรง 

สามารถรับแรงลมได้โดยไมส่ัน่คลอน หรือหลดุร่วง 

 4.4 การติดตัง้แผน่หลงัคา, ผนงั, SKYLIGHT, เกลด็โปร่งแสง, FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP 

และอปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องทําการติดตัง้ตามคูม่ือของผู้ผลติอยา่งถกูต้องครบถ้วน ดําเนินการอดุยาแนวใน

สว่นท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึ 

 4.5 ความยาวของแผน่โลหะ ให้ใช้ความยาวสงูสดุตามท่ีขนสง่ได้ ในกรณีจําเป็นต้องมีรอยตอ่ (ตามการ

พิจารณาของผู้ควบคมุงาน) ให้ใช้ระยะซ้อนทบัระหวา่งแผน่ 20 ซม. เสริมวสัดอุดุยาแนวในสว่นท่ีซ้อนทบั 

 4.6 ให้ทําความสะอาดหลงัคา โดยการกวาดเศษโลหะออกจากผิวหน้าหลงัคาท่ีมงุเสร็จแล้วในแตล่ะวนั  เพ่ือ

ป้องกนัมใิห้คราบสนิมจบัผิวหน้าสหีลงัคาโลหะ 

 4.7 ดําเนินการตดิตัง้ฉนวนป้องกนัความร้อน โดยวางบนโครงคร่าวฝ้าเพดานโลหะเต็มตลอดพืน้ท่ี ปิดรอยตอ่

และซอ่มรอยตอ่ฉีกขาดด้วยเทปอลมูินัม่ฟอยล์ 

 4.8 ดําเนินการตดิตัง้ฝ้าโลหะพร้อมอปุกรณ์ประกอบตามคูม่ือการติดตัง้ของผู้ผลติ 

 4.9 ห้ามใช้วสัดท่ีุทําจากตะกัว่และทองแดงร่วมกบัแผน่หลงัคา ผนงัโลหะ และฝ้าเพดานโลหะ 

 4.10 ความเสยีหายของผิวเคลอืบแผน่โลหะท่ีเกิดจากการติดตัง้ จะต้องได้รับการเปลีย่นใหมท่นัที โดยเป็น

คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง 

5. การรับประกัน 

งานตดิตัง้หลงัคาและผนงัโลหะทัง้หมด จะต้องได้รับการดแูลอยา่งใกล้ชิดจากผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้าง และต้อง

ออกใบรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละผลงานการติดตัง้วา่ไมร่ั่วซมึ เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี  ในกรณีมีปัญหา

เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซอ่มแซมข้อบกพร่องตา่งๆ โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

หลังคา/ผนัง/เกล็ดระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง 

Fibreglass Translucent Roofing/Walling/Louvre 
  

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย พร้อมจดัหาวสัด ุแรงงานท่ีชํานาญงานโดยเฉพาะ และอปุกรณ์ประกอบท่ี

จําเป็นสาํหรับการตดิตัง้หลงัคา/ผนงั/เกลด็ระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง พร้อม FLASHING ตา่งๆ ให้เสร็จ

เรียบร้อยสมบรูณ์ และป้องกนัการร่ัวซมึได้ด ี
2. การเสนอรายละเอียด 

 2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียด ข้อกําหนดคณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ท่ีใช้   ข้อมลูทางเทคนิค ข้อแนะนําการ

ติดตัง้ รายการคาํนวณปริมาณนํา้ฝน โดยใช้สถิติย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 30 ปี และข้อมลูประกอบอ่ืนๆ ท่ี

จําเป็นสาํหรับการก่อสร้างงานหลงัคา/ผนงั/เกลด็ระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ตามท่ีผู้วา่จ้าง

ต้องการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

 2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา SHOP DRAWINGS เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนทํางานหลงัคา/ผนงั/เกลด็

ระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง โดยแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.1 ตําแหนง่การตดิตัง้ในแตล่ะสว่นของงาน 

  2.2.2 แบบขยายการตดิตัง้ในแตล่ะสว่นของงาน 

  2.2.3 แบบขยายแสดงการตดิตัง้สว่นประกอบตา่งๆ เช่น FLASHING FASTENER SET, EAVES 

FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP และอปุกรณ์อ่ืน ๆ ตามลกัษณะของหลงัคา ช่องแสง

ฝ้าเพดาน และผนงั แบบขยายการใช้วสัดอุดุยาแนว ฯลฯ 

  2.2.4 แบบขยายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นตามท่ีผู้ควบคมุงานต้องการ 

3. รายละเอียดวัสดุ 

 หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในแบบรูป ให้มีรายละเอียดดังนี ้

3.1 แผน่ไฟเบอร์กลาสสาํหรับติดตัง้หลงัคา ผนงั ทัง้หมด  ให้ใช้ความหนาตามรายการคาํนวณการรับแรงลม

ตามเทศบญัญตั ิ และรับนํา้หนกัจรท่ีกระทําตอ่หลงัคา  แตต้่องไมน้่อยกวา่ท่ีระบใุห้ในรายการประกอบแบบ

นี ้  และต้องผา่นระบบการผลติและเคลอืบผิวสาํเร็จมาจากโรงงาน  ตามมาตรฐาน AS 4256.3:2006 และ

มาตรฐาน TIS 612-2549 ซึง่ประกอบด้วยชัน้เคลอืบ DuPont MELINEX Film + MAXIL Shield ไมต่ํ่ากวา่ 

100 ไมครอน  ทนทานตอ่รังส ีUV และต้องมคีณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

4. การติดตัง้ 

 4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถกูต้องของโครงสร้างหลงัคา ความลาดเอียง ระดบัแป แนวและระยะโครง

คร่าวของผนงัเกลด็โปร่งแสง ความเรียบร้อยสมบรูณ์ของสพีน่โครงคร่าว หากพบปัญหาท่ีคาดวา่จะเป็น

อปุสรรคตอ่การตดิตัง้ให้แจ้งผู้ควบคมุงานทราบทนัที 

 4.2 แผน่หลงัคา/ผนงั/เกลด็ระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ท่ีจะนํามาใช้ติดตัง้จะต้องมีขนาดและรูปลอน

ถกูต้องตามท่ีระบใุนแบบรูป และจะต้องทําความสะอาดให้ปราศจากคราบนํา้มนั ไขมนั และคราบสกปรก

ตา่งๆ 

 4.3 การติดตัง้จะต้องดาํเนินการโดยช่างผู้ ชํานาญงานด้านนีโ้ดยเฉพาะ มีความแนน่หนา มัน่คง แข็งแรง 

สามารถรับแรงลมได้โดยไมส่ัน่คลอน หรือหลดุร่วง 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 4.4 การติดตัง้แผน่หลงัคา, ผนงั, SKYLIGHT, เกลด็โปร่งแสง, FLASHING, END CLOSER, FILLER STRIP 

และอปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องทําการติดตัง้ตามคูม่ือของผู้ผลติอยา่งถกูต้องครบถ้วน ดําเนินการอดุยาแนวใน

สว่นท่ีจําเป็นเพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึ 

 4.5 ความยาวของแผน่ ให้ใช้ความยาวสงูสดุตามท่ีขนสง่ได้ ในกรณีจําเป็นต้องมีรอยตอ่ (ตามการพิจารณาของ

ผู้ควบคมุงาน) ให้ใช้ระยะซ้อนทบัระหวา่งแผน่ 20 ซม. เสริมวสัดอุดุยาแนวในสว่นท่ีซ้อนทบั 

 4.6 ให้ทําความสะอาดหลงัคา โดยการกวาดเศษโลหะออกจากผิวหน้าหลงัคาท่ีมงุเสร็จแล้วในแตล่ะวนั  

 4.7 ความเสยีหายของผิวเคลอืบหลงัคา/ผนงั/เกลด็ระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ท่ีเกิดจากการติดตัง้ 

จะต้องได้รับการเปลีย่นใหมท่นัที โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

5. การรับประกัน 

งานตดิตัง้หลงัคา/ผนงั/เกลด็ระบายอากาศ ไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง ทัง้หมด จะต้องได้รับการดแูลอยา่งใกล้ชิดจากผู้

ควบคมุงานของผู้ รับจ้าง และต้องออกใบรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละผลงานการติดตัง้วา่ไมร่ั่วซมึ เป็นเวลาไม่

ตํ่ากวา่ 5 ปี  ในกรณีมีปัญหาเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ซอ่มแซมข้อบกพร่องตา่งๆ โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง

เอง 

 

 

-------------------- 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

งานฉนวนป้องกันความร้อน 

BUILDING INSULATION 
 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 รายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในแบบกอ่สร้าง บทกําหนดตา่งๆ ของรายการประกอบแบบ และเอกสารสญัญา

ตา่งๆ ของโครงการนี ้ ให้นํามาใช้กบัรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนดนีด้้วย 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยและจดัหาวสัด ุ แรงงาน อปุกรณ์ท่ีจําเป็นสาํหรับการก่อสร้างงานฉนวน

ป้องกนัความร้อน ตามท่ีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

1.3 ผู้ รับจ้างต้องสง่รายละเอียดของฉนวนป้องกนัความร้อนท่ีเลอืกใช้จากผลติภณัฑ์ท่ีระบไุว้ โดยแสดง

คณุสมบตัิของวสัดฉุนวนแตล่ะชนิด ดวัอยา่งท่ีจะใช้จริงสาํหรับโครงการนี ้ผลการทดสอบ วิธีการตดิตัง้ และ

ข้อมลูประกอบอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้วา่จ้างต้องการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.4 ผู้ รับจ้างต้องเก็บรักษาวสัดฉุนวนท่ีสง่เข้าหนว่ยงานก่อสร้างให้พ้นจากความเสยีหาย อนัอาจจะเกิดขึน้จาก

ความชืน้ สิง่สกปรก อณุหภมูิ และสิง่อ่ืน ๆ โดยปฏิบตัิตามวิธีการเก็บรักษาของผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด การ

กองเก็บให้เก็บในลกัษณะหีบหอ่บรรจเุดิมท่ีได้รับมาจากการขนสง่  ซอ่มแซมการบรรจท่ีุเสยีหายและให้กอง

เก็บในพืน้ท่ีแห้ง 

2. วัสดุ 

 หากไมไ่ด้ระบใุห้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้มีรายละเอียด ดงันี ้

 2.1 ฉนวนกนัความร้อนชนิดฉนวนใยแก้ว 

  ให้ใช้ฉนวนกนัความร้อนชนิดฉนวนใยแก้วประเภทแผน่แข็ง (RIGID BOARD FIBERGLASS 

INSULATION) โดยมีแผน่อลมูินัม่ฟอยด์ (ALUMINIUM FOIL) หุ้มปิดสนิทโดยรอบทกุด้าน 

  คณุสมบตัิโดยทัว่ไป :- 

- เป็นไปตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 486/487-2526/2527 

- เป็นชนิดไมอ่มนํา้หรือไมด่ดูซบันํา้ และไมล่ามไฟ 

- ความหนาแนน่ (DENSITY)  : ไมต่ํ่ากวา่ 32 กก./ลบ.ม. (kg/m3) 

- คา่สมัประสทิธ์ิการนําความร้อน : ไมเ่กิน 0.033 w/m-k 

(THERMAL CONDUCTIVITY, K) 

- อลมูินัม่ฟอยด์ (ALUMINIUM FOIL) : เป็นชนิด FOIL / SCRIM / KRAFT เสริมเส้นใยแก้ว

เสริมแรง 3 ทาง ไมล่ามไฟ (FIRE RETARDANT 

ALUMINIUM FOIL TRI-DIRECTIONAL FIBER 

GLASS REINFORCEMENT) ไมส่ะสมความชืน้ และมี

คา่การคายรังส ี (EMITTANCE VALUE) = 0.05 (หรือไม่

เกิน 0.06) 

- เทปอลมูิเนียมฟอยด์ : ให้ใช้ชนิดกาวในตวั ขนาดกว้างไมต่ํ่ากวา่ 2” 

- ความหนา (THICKNESS) :- 

   - สาํหรับพืน้ท่ีใต้ท้องพืน้หลงัคา / ดาดฟ้า : ไมต่ํ่ากวา่ 6” 

   - สาํหรับพืน้ท่ีใต้ท้องพืน้เฉลยีง / ระเบียง : ไมต่ํ่ากวา่ 6” 

    รวมถงึพืน้ท่ีเปิดภายนอกท่ีอยูเ่หนือห้องใช้สอย 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 2.2 ฉนวนกนัความร้อนประเภท POLYETHYLENE FOAM (PE FOAM) 

  ให้ใช้ฉนวนกนัความร้อนชนิดเซลล์ปิด (CLOSE CELL) ประเภท POLYETHYLENE FOAM (PE FOAM) 

ปิดทบัด้วยแผน่อลมูิเนียมฟอย์ด (ALUMINIUM FOIL) 2 ด้าน 

  คณุสมบตัิโดยทัว่ไป :- 

  - ผา่นการทดสอบการลามไฟสาํหรับวสัดปุระเภทโฟม (FLAMMABILITY UL94) 

  - ผา่นการทดสอบการตดิไฟและการลามไฟสาํหรับวสัดท่ีุใช้ในงานก่อสร้าง CLASS O (BS 476 PART 

6 & 7) 

  - มีคณุสมบตัคิงสภาพของมิตเิมื่อได้รับความร้อน (THERMAL STABILITY) ตามมาตรฐาน ASTM K-

6767 

  - คา่การดดูซมึนํา้ (WATER ABSORBTION) : ไมเ่กิน 0.00015 g/cm2 

  - ความหนาแนน่ (DENSITY) : 24-26 kg./m3 

  - คา่สมัประสทิธ์ิการนําความร้อน : ไมเ่กิน 0.025 w/m-k 

   (THERMAL CONDUCTIVITY, K) 

  - อลมูิเนียมฟอยด์ (ALUMINIUM FOIL) : ชนิด ANTI-CORROSIVE ความหนา

ไมต่ํ่ากวา่ 8 ไมครอน 

2.3 อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 

- หมดุอลมูิเนียม : ฐานเจาะรูสาํหรับยดึกาวขนาดไมต่ํ่ากวา่ 24 x 24 มม.  

 เส้นผา่ศนูย์กลางหมดุไมต่ํา่กวา่ 1.6 มม. ความยาวกําหนดให้ยาว

กวา่ความหนาของฉนวนท่ีจะตดิตัง้ประมาณ 12 มม. พร้อม 

SPRING WASHER สาํหรับลอ็คแผน่ฉนวน 

  - การยดึหมดุ : สาํหรับผิวปนูหรือผิวคอนกรีต ให้ใช้กาว EPOXY สาํหรับผิวโลหะ

ให้ใช้กาวประเภท DENATURED ACRYL ซึง่ทนอณุหภมูิสงู สว่น

ผิวอ่ืนๆ ให้ขออนมุตัเิป็นกรณีๆ ไป 

3. การติดตัง้ 

 หากไมไ่ด้ระบใุนแบบเป็นอยา่งอ่ืน การติดตัง้ฉนวนป้องกนัความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติ โดย

มีรายละเอียดทัว่ไปดงันี ้:- 

3.1 หากไมไ่ด้ระบตุาํแหนง่การตดิตัง้ในแบบรูป ให้ติดตัง้ในพืน้ท่ีดงัตอ่ไปนี ้

- ใต้ท้องพืน้หลงัคา / ดาดฟ้า ชัน้บนสดุของอาคาร 

- ใต้ท้องพืน้เฉลยีง / ระเบียง  รวมถึงพืน้ท่ีเปิดภายนอกท่ีทบัอยูเ่หนือห้องใช้สอย 

- ด้านหลงัผนงักระจก CURTAIN WALL ช่วง SPANDREL STRIP 

- พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีระบใุนแบบรูป 

3.2 การติดตัง้วสัดฉุนวนป้องกนัความร้อน จะต้องเป็นไปตามคูม่อืการติดตัง้ของผู้ผลติท่ีได้รับการพิจารณา

อนมุตัิจากผู้วา่จ้างแล้ว และเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีระบใุห้ในรายการประกอบแบบ 

3.3 ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องจนแนใ่จวา่สาํเร็จ และทดสอบเรียบร้อยแล้วจงึจะทําการ

ติดตัง้งานฉนวน  ปัญหาอ่ืนใดท่ีคาดวา่จะเป็นอปุสรรคตอ่การตดิตัง้ ให้แจ้งผู้ควบคมุงานเป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

3.4 การปแูผน่ฉนวนกรณีเหลอืเศษ  ให้ปซู้อนทบักนั  ห้ามแกะหรือตดัแผน่ฟอยล์ (FOIL) ท่ีหุ้มฉนวน 
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3.5 ติดตัง้วสัดผุนงัด้านนอกให้เสร็จเรียบร้อย ทําความสะอาดผิวผนงัหรือพืน้ท่ีท่ีจะติดตัง้ฉนวนให้ปราศจากฝุ่ น 

คราบไขมนั และสิง่สกปรกอ่ืนใด  แบง่แนวกําหนดหมดุยดึตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุงาน  ตดิตัง้หมดุ

อลมูิเนียมทกุระยะไมเ่กิน 30 x 30 ซม. หรือตามท่ีแสดงในแบบ ยดึหมดุด้วยกาวตามชนิดท่ีระบใุห้ 

3.6 ตดัฉนวนให้พอดีหรือใหญ่กวา่เลก็น้อย เพ่ือให้สามารถตัง้อยูไ่ด้โดยไมห่ลดุหรือหลวม หุ้มด้วยวสัดตุามท่ี

ระบใุนแบบ และมีคณุสมบตัิตามท่ีระบใุนรายการประกอบแบบ นําฉนวนใสใ่นช่องผนงัดนัให้หมดุทะลแุผน่

เนบสนิทกบัผิวท่ีติดตัง้ฉนวนใช้ SPRING WASHER ชนิดลอ็คแผน่ได้ในตวั ดนัยดึแผน่ฉนวนไว้ให้เรียบร้อย 

รอยตอ่แผน่ฉนวนจะต้องชนชนิดกนัจนมองไมเ่ห็นพืน้ผิวผนงั 

3.7 ใช้เทปอลมูินัม่ฟอล์ยกว้าง 2” ติดระหวา่งรอยตอ่ของฉนวนทกุแนวรอยตอ่ 

3.8 ดําเนินการตดิตัง้วสัดผุนงัด้านในตอ่ไป 

 

4. การป้องกนั 

ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัฉนวนท่ีทําการติดตัง้เสร็จแล้ว ให้พ้นจากความเสยีหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากความชืน้ และการ

ก่อสร้าง  ความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้กบัฉนวนท่ีตดิตัง้แล้ว  ผู้ รับจ้างต้องทําการเปลีย่นให้ใหมโ่ดยถือเป็นคา่ใช้จา่ย

ของผู้ รับจ้างเอง 

 

 

-------------------------- 
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ระบบป้องกันความชืน้และนํา้ซมึผ่าน 
WATERPROOFING SYSTEM 

 
1. ขอบเขตของงาน 
 1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด,ุ คา่แรง และอปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการทําระบบกนัซมึ  และระบบป้องกนัความชืน้ของ 

ส่วนต่างๆ ของอาคาร  ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามท่ีระบุในแบบและรายการก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างจะต้อง
จดัส่งตวัอย่างรายละเอียด  พร้อมใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวสัดจุากหน่วยงานท่ีได้กําหนดไว้  พร้อม
หลกัฐานยื่นตามท่ีผู้วา่จ้างต้องการเพ่ือขออนมุตัิก่อนจะนําไปใช้งาน  

 1.2 การติดตัง้ระบบป้องกนัความชืน้และนํา้ซึมผ่าน ให้เป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ทัง้วสัดุ/อปุกรณ์ 
และการติดตัง้โดยบริษัทผู้ รับจ้างติดตัง้ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองของการติดตัง้ระบบนีโ้ดยเฉพาะ  และเป็นตวัแทน
จําหน่ายวสัด/ุอปุกรณ์ของระบบดงักลา่ว  ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างหลกั (MAIN  CONTRACTOR) ซือ้หรือจดัหาวสัด/ุ
อปุกรณ์มาดําเนินการติดตัง้เองโดยเด็ดขาด 

2. ข้อกาํหนดทั่วไป 
 หากมิได้ระบใุห้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูปหรือในข้อกําหนดในแบบรูป หรือในรายการละเอียดประกอบแบบหวัข้ออ่ืนๆ 
 ให้ใช้ผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้:- 
 - PRO-ACT ของ บริษัท PRO-ACT MARKETING 
 - BASF ของ บริษัท BITEC HOLDING หรือ BASF (THAI) LIMITED 
 - LANKO ของ บริษัท PAREX DAVCO (THAILAND) 
 - AMS ของ บริษัท ADVANCE MATERIAL SERVICE 
 - SIKA ของ บริษัท SIKA (THAILAND) LIMITED 
 - FOSROC ของ บริษัท FOSROC (THAILAND) LIMITED 
 - PRIMA POLYTECH ของ บริษัท PRIMA POLYTECH 
 - L’AQUATECH ของ บริษัท L’AQUATECH GROUP 
 - FLOW CRETE ของ บริษัท FLOW CRETE THAILAND 
 - XYPEX ของ บริษัท XYPEX MARKETING SERVICE (THAILAND) 
 - RADCON ของ บริษัท RADCON 
 - Zillion ของ บริษัท Zillion Innovation 
 
 2.1 ชนิดของระบบ (TYPE  OF  WATERPROOFING SYSTEM)  
  ระบบหลัก  (BIO-CHEMICAL WATERPROOFING) 

เป็นนํา้ยาเคมีท่ีเข้าไปทําปฏิกิริยาภายในเนือ้คอนกรีต (BIO-CHEMICALCONCRETE-IN-DEPTH) โดย
พ่นลงบนผิวคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเป็นสารประกอบประเภท POLYESTER POLYMER หรือ MODIFIED 
SILICATE 

  ระบบเสริม A  (LIQUID  MEMBRANE A) : 2-COMPONENT BITUMEN MODIFIED 
  เป็นนํา้ยาเคมท่ีีใช้พน่หรือทาลงบนพืน้ผิวคอนกรีตท่ีแข็งตวัแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผน่ฟิล์มยดึติดกบัผิว

วัสดุ  เป็นสารประกอบประเภทบิทูเมน อิมัลชั่น  2 ส่วนประกอบ มีความยืดหยุ่นพิเศษ เป็นวัสดุประเภท 
CATIONIC โดยใช้หลกัการยดึเกาะโครงสร้างเชิงประจไุฟฟ้า บวก และลบ 

  ระบบเสริม B  (LIQUID  MEMBRANE B) : CEMENT-MODIFIED POLYMER 

เป็นแผ่นเยื่อกนันํา้ในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพืน้ผิว 

คอนกรีตท่ีแข็งตวัแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มแข็งยึดติดแน่นกบัพืน้ผิว เป็นสารประกอบ 2 ส่วน 

ประเภท CEMENT-MODIFIED POLYMER สามารถใช้เป็นวสัดกุนัซึมได้ทัง้ในด้านท่ีสมัผสักบันํา้ (POSITIVE 

PRESSURE) หรือด้านตรงข้าม (NEGATIVE PRESSURE) 

ระบบเสริม C (LIQUID MEMBRANCE C) : POLYUREA  
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เป็นแผ่นเยื่อกนันํา้ในรูปแบบของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANCE) ใช้พ่นลงบน

พืน้ผิวคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผ่นฟิล์มยึดติดกับผิววสัดุ เป็นสารประกอบประเภท        

2- COMPONENT HYBRID POLYUREA ชนิด SOLVENT FREE 

ระบบเสริม D (SINGLE PLY MEMBRANE D) : TPO SHEET MEMBRANE  

เป็นวสัดปุระเภทเทอร์โมพลาสติกโพลีโอลีฟีน ซึ่งประกอบด้วยโพลีพรอพีลีนโพลิเมอร์ และเอทีลีน โพพีลีนรับ

เบอร์  ท่ีทําให้คณุสมบตัิทนทานตอ่แสงUV ไม่ลามไฟ โดยไมใ่ช้สารประเภทฮาโลเจน ท่ีทําลายสิง่แวดล้อม และ

ผา่นมาตรฐาน Anti-root จึงเหมาะสาํหรับงานจนสวนบนหลงัคาดาดฟ้า 

  ระบบเคลือบผิว E : MODIFIED FLEXIBLE EPOXY COATING 

เป็นวัสดุประเภทอีพ๊อกซี่ 2 ส่วนผสม (2-COMPONENT EPOXY) ซึ่งดัดแปลงคุณสมบัติทางกายภาพให้มี

ความยืดหยุ่นได้ จึงเหมาะสําหรับงานระบบกันซึมท่ีต้องสัมผัสกับสารเคมีรุนแรง เช่น บ่อบําบัดนํา้เสีย 

(TREATMENT PLANT) 

  ระบบเคลือบผิว F : WEAR RESISTANT COATING 

เป็ น ส า ร เค มี ป ระ เภ ท  SILYLATED PMMA COATING (SILYLATED POLYMETHYLMETHACRYLATE 

COATING) หรือ EXTREMLY DURABILITY 2-COMPONENT SOLVENT FREE POLYURETHANE ใช้ทา

บนพืน้ผิวคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้วอย่างน้อย 28 วัน เพ่ือป้องกันการสึกหรอของผิวคอนกรีต โดยสารเคมีท่ีใช้

เคลือบผิวจะแทรกซึมเข้าไปในผิวคอนกรีต พร้อมทัง้ทําปฏิกิริยากบัอนุภาคแคลเซียมในคอนกรีต เพ่ิมการยึด

เกาะทางเคมีกบัพืน้ผิวและทนทานตอ่แรงเสยีดสไีด้ดีเยี่ยม สามารถเลอืกสไีด้หลากหลาย  

  ระบบเคลือบผิว G :  สีกันตะไคร่ (IMPREGNATOR) 

เป็นนํา้ยาเคมีท่ีใช้เคลือบพืน้ผิว เป็นวสัดุประเภท SILANE/SILOXANE ท่ีมีขนาดเล็กและสามารถเข้าไปทํา

ปฏิกิริยาบนพืน้ผิวหินธรรมชาติหรือผิวคอนกรีต (HYDROPHOBIC IMPREGNANT) ได้ เพ่ือป้องกันการเกิด

ตะไคร่และเชือ้รา 

  แผ่น  TAPE ปิดแนวรอยต่อโครงสร้าง (WATERPROOFING  JOINT  TAPE) 

เป็นแผน่ผ้าสงัเคราะห์  มีความยดืหยุน่สงู ทนทานตอ่การฉีกขาด  ป้องกนันํา้และความชืน้ซมึผา่น  

  แถบยางกันนํา้แบบบวมตัว (HYDROSWELLING WATERBAR)  

ขดยางกันนํา้แบบบวมตัวช้า (SLOW SWELLING ACTION) สําหรับคั่นรอยต่อในส่วนของโครงสร้าง เป็น          

สารป ระกอบ หลักป ระเภท  POLYMER COMPOSITE เช่น  TPE (THERMO-PLASTIC ELASTOMER) มี         

คุณสมบัติไม่บวมตัวทันทีเมื่อสมัผัสนํา้แต่สามารถบวมตวัได้ตลอดเวลาแม้เวลาผ่านไปนาน ไม่มีส่วนผสม        

ของสาร BENTONITE เป็นต้น 

  นํา้ยากนัซึม (WATER-REPELLENT ADMIXTURE) 

เป็นนํา้ยาเคมีผสมในปูนทรายปรับระดบั (TOPPING) หรือในคอนกรีตโครงสร้างท่ีระบุในแบบ เพ่ือให้คอนกรีตมี

ความทึบนํา้ โดยลดปริมาณการใช้นํา้ในการผสมคอนกรีต (WATER REDUCER) ในขณะท่ีคอนกรีตยังคง

สภาพการไหลเทท่ีดี (WORKABILITY) 

 2.2 พืน้ท่ีท่ีต้องติดตัง้ระบบป้องกนัในการซมึผา่นของนํา้ 

  1. พืน้ / ผนงั  ท่ีอยูต่ํ่ากวา่ระดบัดิน  

  2. พืน้ท่ีท่ีอยูต่ิดกบัดิน 

3. พืน้ท่ีท่ีสมัผสันํา้หรือความชืน้ตลอดเวลา 

4. พืน้ท่ีท่ีมีการล้างหรือเปียกนํา้เป็นระยะ (WET AREA) 

5. หลงัคา / ดาดฟ้า ค.ส.ล. / ดาดฟ้า จดัสวนบนดาดฟ้า (ROOF GARDEN) 

6. กนัสาด  ค.ส.ล. 

7. เฉลยีง / ระเบียงภายนอกอาคาร 

8. รางระบายนํา้ฝน / รางระบายนํา้ล้น / รางกรวด 
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9. กระบะต้นไม้ 

10. เสา / ผนงั ค.ส.ล.  เปลอืยผิว  

11. หินธรรมชาติสาํหรับปพืูน้ / ผนงั 

12. CONCRETE  TOPPING  สาํหรับพืน้ท่ีท่ีติดรัง้ระบบฯ  ทัง้หมด  

13. พืน้ท่ีท่ีกําหนดในรูปแบบให้ตดิตัง้ระบบกนัซมึ  

ข้อกาํหนด  -   การติดตัง้ระบบฯ ให้ติดตัง้บนพืน้ผิวด้านท่ีรับแรงดนันํา้โดยตรง (POSITIVE  PRESSURE) 

- การติดตัง้ระบบฯ ให้ติดตัง้บนพืน้ผิวคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแล้วอยา่งน้อย 28 วนั ยกเว้นแตต่ามข้อกําหนด

เฉพาะของผู้ผลติ 

- การติดตัง้ระบบฯ ให้ติดตัง้บนผิวโครงสร้างเทา่นัน้ 

- ให้ถมทรายระหวา่งแนว SHEET PILE / PILE WALL กบัแนวกําแพงกนัดิน และให้ปิดผิวหน้าแผน่กนัซมึ

ด้วยแผน่โฟม (FOAM) หรือแผน่ FIBER CEMENT BOARD เพ่ือป้องกนัการฉีกขาดของแผน่กนัซมึ 

2.3 รายละเอียดการติดตัง้ระบบป้องกนัการซมึผา่นของนํา้ในแตล่ะพืน้ท่ี 

หากมิได้กําหนดเป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูปให้ติดตัง้ระบบกนัซมึตามรายละเอียดดงันี ้:-  

หมายเหต ุ: ให้ดแูบบขยายมาตรฐานประกอบ 
 

พืน้ที่ ชนิดของระบบฯ 

2. พืน้ท่ีท่ีอยู่ตดิกบัดนิ และพืน้ท่ีอ่ืนๆ (พืน้ / ผนงั) 

2.1 พืน้ภายในอาคารท่ีเปิดโลง่ 

2.2 ถนน / ทางเท้า  ภายนอกอาคารท่ีอยู่เหนือท่ีใช้สอยชัน้ล่าง 

2.3 รางระบายนํา้พืน้ / MANHOLD 

2.4 รางระบายนํา้ฝน / กนัสาด  ค.ส.ล. 

2.5 บอ่พกันํา้ฝนชัน้ใต้ดิน  (DRAINAGE  SUMP) 

2.6 รางระบายนํา้ฝนชัน้ใต้ดนิ 

3. WET  AREAS (เฉพาะพืน้)  

3.1     ห้องนํา้ – ส้วม 

3.2     ห้อง JANITOR / ห้อง  DIRTY 

3.3     ห้อง  AHU 

3.4     ห้องเก็บขยะ 

3.5     ห้องครัว 

3.6     เฉลียง / ระเบียง 

3.7     พืน้ท่ีท่ีมีการตดิตัง้ FLOOR  DRAIN 

3.8     พืน้ท่ีอ่ืนๆ  ท่ีกําหนดในแบบรูป 

 

BIO-CHEMICAL WATERPROOFING 

หมายเหต ุ : พืน้ / ผนงั รางระบายนํา้ และบอ่พกันํา้ ให้เท              

TOPPING / ฉาบปนู ทําผิวขดัมนัหลงัตดิตัง้

ระบบฯ 

 

 

 

LIQUID MEMBRANE B (CEMENT-MODIFIED 

POLYMER) 

หมายเหต ุ : การตดิตัง้ระบบฯ ให้ตดิตัง้เฉพาะบนพืน้ และ

ตดิตัง้ขึน้มาท่ีขอบผนงั สงู 20 ซม. จากพืน้ 

 

 

 

4. พืน้ท่ีท่ีเส่ียงตอ่การร่ัวซมึ  (พืน้ / ผนงั ท่ีตดิหรืออยู่เหนือส่วนใช้สอย 

 ภายในอาคาร)  

4.1 บอ่พกันํา้  (SURGE  TANK)  

4.2 ถงัเก็บนํา้ (WATER  TANK) 

4.3 รางระบายนํา้ล้นจากสระนํา้ / รางกรวด 

4.4 สระนํา้/สระวา่ยนํา้ 

4.5 กระบะต้นไม้ / กระบะปลกูหญ้า 

 

BIO-CHEMICAL + LIQUID  MEMBRANE B + JOINT 

TAPE 

หมายเหต ุ: พืน้ / ผนงั บอ่นํา้และกระบะต้นไม้, กระบะปลกู

หญ้า ให้เท TOPPING ฉาบปนู ทําผิวขดัมนั

หลงัตดิตัง้ระบบฯ 
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4.6 พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในรูปแบบ 

5.    พืน้ท่ีชัน้ดาดฟ้าอาคาร 

       5.1     - พืน้ชัน้ดาดฟ้าท่ีมี TOPPING เช่น ปนูมอร์ตาร์, กระเบือ้ง หรือปดู้วยไม้ 

                 - พืน้ระเบียงและผนงัภายนอกทัง้หมดของเคร่ืองยอดอาคาร 

                 - บนัไดภายนอก C-ST-EX01 และ C-ST-EX02 

       5.2     พืน้ชัน้ดาดฟ้าท่ีไม่มี TOPPING และปรับระดบัในท่ี 

                 (หลงัคาถงันํา้ และหลงัคาห้องเคร่ืองลิฟต์) 

       5.3    - ดาดฟ้า ค.ส.ล. ลานจอด HELI  COPTER 

                - พืน้ถนนท่ีจอดรถเก็บขยะชัน้ B1 (BIO-CHEMICAL+WEAR 

RESISTANT COATING) 

       5.4     หลงัคาดาดฟ้า ท่ีมีการจดัสวนบนดาดฟ้า (ROOF GARDEN)   

 

SINGLE PLY MEMBRANE D + JOINT TAPE 

 

 

 

SINGLE PLY MEMBRANE D + JOINT TAPE 

 

WEAR RESISTANT COATING + JOINT TAPE + SINGLE 

PLY MEMBRANE D (ดแูบบขยาย) 

 

SINGLE PLY MEMBRANE D 

  
 

พืน้ท่ี ชนิดของระบบฯ 

6.   พืน้ท่ีท่ีเส่ียงตอ่การร่ัวซมึ และมีสภาพทางเคมีท่ีรุนแรง (พืน้ / ผนงั) 

      6.1     บอ่บําบดันํา้เสีย (TREATMENT  PLANT) 

      6.2     บอ่พกันํา้เสีย (SEWAGE  SUMP) 

 

BIO-CHEMICAL + MODIFIED FLEXIBLE EPOXY 

COATING (ระบบเคลือบผิว E) 

7. ส่วนอ่ืนๆ ของอาคาร 

7.1 ผนงั ค.ส.ล.  เปลือยผิว 

7.2 เสา ค.ส.ล.  เปลือยผิว  

7.3 พืน้ / ผนงั  กรุหนิธรรมชาติ 

7.4     พืน้ผิวหนิธรรมชาต ิ(เคลือบ 6 ด้าน) 

 

IMPREGNATOR   

 

 

8. CONCRETE  TOPPING  สําหรับพืน้ท่ีท่ีตดิตัง้ระบบกนัซมึ WATER-REPELLENT ADMIXTURE 

 

 
3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างติดตัง้ระบบกนัซึมก่อนการดาํเนินงาน 

เน่ืองจากการดาํเนินงานเป็นลกัษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จโดยผู้ รับจ้างตดิตัง้ระบบกนัซมึและป้องกนัความชืน้   

ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและรับประกนัผลงานภายหลงัการติดตัง้  โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ  (ยกเว้นความเสยีหายอนั

เน่ืองจากความผิดพลาดในการรับนํา้หนกัของโครงสร้าง)   

ดงันัน้ เพ่ือให้การติดตัง้ระบบฯ เป็นไปอยา่งสมบรูณ์ในทกุพืน้ท่ี และเพ่ือป้องกนัมใิห้เกิดปัญหาของการร่ัวซมึใน

ภายหลงั พืน้ผิวที่จะถกูตดิตัง้ระบบฯ จะต้องสมบูรณ์เรียบร้อยทุกประการ, ไมม่ีรอยแยก, ไมม่ีการร่ัวซมึ, ไมม่ี

สภาพท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาภายหลงั จึงกําหนดขัน้ตอนท่ีสาํคญั ท่ีผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบฯ ต้องดําเนินการเป็น 2 

ขัน้ตอนใหญ่ ๆ ดงันี ้:- 

ชัน้ตอนท่ี 1 : ขัน้ตอนของการตรวจสอบและซอ่มแซมพืน้ผิวก่อนการติดตัง้ระบบกนัซมึและป้องกนัความชืน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 : ขัน้ตอนของการติดตัง้ระบบกนัซมึและป้องกนัความชืน้ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้:- 

ก่อนดําเนินการตดิตัง้ ให้ผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบฯ   ตรวจสอบสภาพหน้างานจริงทัง้หมด พร้อมทัง้เสนอวิธีการทดสอบ

การร่ัวซมึของโครงสร้าง (เช่นการทดสอบโดยการขงันํา้)โดยกําหนดให้ทางผู้ รับจ้างหลกัเป็นผู้ทดสอบ หากมี

จดุบกพร่องหรือไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานท่ีดงีามในงานก่อสร้าง  หรือไมเ่ป็นไปตามท่ีระบใุนรูปแบบหรือในข้อกําหนด  
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ซึง่เป็นสาเหตใุห้เกิดการร่ัวซมึ  หรือปัญหาอ่ืนๆ ในภายหลงั กําหนดให้ผู้ รับจ้างตดิตัง้ระบบฯ  โดยการประสานงานกบั

ผู้ควบคมุงาน ทําการซอ่มแซมพืน้ผิวโครงสร้าง โดยกําหนดให้ผู้ รับจ้างหลกั (MAIN CONTRACTOR) ทําการทดสอบ

การร่ัวซมึของนํา้หลงัจากการซอ่มแซมให้เรียบร้อยสมบรูณ์ก่อนการติดตัง้ระบบฯ โดยหน้าท่ีของผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบฯ  

มีขัน้ตอนในการดาํเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

3.1  ทําการตรวจสภาพพืน้ผิว และแจ้งให้ผู้ควบคมุงานและผู้ รับจ้างหลกั ให้ทราบถงึตาํแหนง่ท่ีมีปัญหา และ

เง่ือนไขของปัญหา 

3.2 ทําการกําหนดวิธีการซอ่มแซมพืน้ผิว ในแตล่ะตาํแหนง่ 

3.3  ดําเนินการซอ่มแซมพืน้ผิว ท่ีจะตดิตัง้ระบบกนัซมึนัน้ๆ 

3.4  กําหนดวิธีการทดสอบการร่ัวซมึของนํา้ ภายหลงัการซอ่มแซม โดยผู้ รับจ้างหลกั (MAIN CONTRACTOR)

เป็นผู้ดําเนินการทดสอบการร่ัวซมึของนํา้ 

โดยคา่ใช้จ่ายในการดาํเนินงานทัง้หมด จนกระทัง่เสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ เป็นของผู้ รับจ้างหลกั (MAIN CONTRACT) 

โดยไมม่เีง่ือนไข หลงัจากการติดตัง้ระบบเสร็จเรียบร้อย ให้มีการทดสอบการร่ัวซมึของนํา้อีกครัง้หนึง่ ก่อนสง่มอบงาน 

หากมีข้อขดัแย้ง ให้ผู้วา่จ้างเป็นผู้วินิจฉยั 

หมายเหตุ  :   ให้ผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบฯ  ประมาณการคา่ใช้จ่ายและแจ้งลว่งหน้า โดยผู้ควบคมุงานเป็นผู้

พิจารณาก่อนยื่นขออนมุตัิ  

4.    ขัน้ตอนการซ่อมแซมพืน้ผิว ก่อนตดิตัง้ระบบกันซึมและป้องกนัความชืน้ 

ในหลกัการซอ่มแซมพืน้ผิวของโครงสร้าง ผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบฯ พงึกระทําการซอ่มแซมพืน้ผิวโครงสร้างในด้านรับ

แรงดนันํา้โดยตรง (POSSITIVE PRESSURE) เทา่นัน้ การซอ่มแซมพืน้ผิวโครงสร้างในฝ่ังตรงข้ามแรงดนันํา้ 

(NEGATIVE PRESSURE) สามารถกระทําได้เป็นการชัว่คราว แตจํ่าเป็นต้องมีการซอ่มแซมพืน้ผิวในด้านรับแรงดนั

นํา้โดยตรงด้วยอีกครัง้หนึง่ โดยกําหนดให้ผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบหลกั (CONCRETE-IN-DEPTH) เป็นผู้ตรวจสอบและ

ซอ่มแซมพืน้ผิว ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้:- 

         4.1  กรณีผิวคอนกรีตแตกร้าว 

                4.1.1  การแตกร้าวเน่ืองจากการหดตวัของคอนกรีต (SHRINKAGE CRACK) หรือการแตกลายงา (HAIRLINE 

CRACK) 

- ตดัคอนกรีตบริเวณรอยแตกร้าวให้ ลกึ X กว้าง ประมาณ 2 X 0.5 ซม. แตไ่มใ่ห้ลกึจนถงึชัน้เหลก็

เสริมแรง 

- ยิง POLYURETHANE SEALANT บริเวณรอยตดัด้านลกึสดุของคอนกรีต และเกลีย่ให้เรียบเสมอ

กนั 

- ผสมนํา้ยาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 45-

48% โดยผสม กบันํา้สะอาดในอตัราสว่น 1:1 คนให้เข้ากนั แล้วนําสว่นผสมท่ีได้ ผสมกบัซเีมนต์

พิเศษสาํหรับซอ่มแซมโครงสร้างให้กําลงัอดัสงู (HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR) 

- ทานํา้ยาประสานคอนกรีตบนพืน้ผิวรอยแตกก่อนทําการเกร๊าท์ด้วยซีเมนต์พิเศษสาํหรับซอ่มแซม

โครงสร้างท่ีผสมกบันํา้ยาประสานคอนกรีตแล้วให้ทัว่บริเวณรอยตดัจนเต็ม พร้อมทัง้ตกแตง่ผิวให้

เรียบร้อย ในทกุสว่นท่ีมีเป็นรอยตอ่จะต้องใช้นํา้ยาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) ใน

การประสาน 

- ทานํา้ยากนัซมึชนิด POLYESTER POLYMER BASED (BIO-CHEMICAL CONCRETE-IN-

DEPTH)  หรือ MODIFIED SILICATE ให้ทัว่บริเวณท่ีซอ่มแซม  
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 4.1.2   การแตกร้าวเน่ืองจากการโก่งตวัของโครงสร้างคอนกรีต (STRUCTURE DEFLECTION CRACK) หรือ
การแตกร้าวเน่ืองการรับแรงเกินกําลงั (OVERLOAD CRACK) 

 กําหนดให้ใช้วิธีการซอ่มแซมโดยใช้วธีิการอดัฉีดนํา้ยาอีพ๊อกซี ่(EPOXY INJECTION) เข้าไปในรอยแตก 
หมายเหต ุพืน้ผิวท่ีทําการซอ่มจะต้องแห้ง ปราศจากนํา้ มิเช่นนัน้ นํา้ยาอีพ๊อกซีจ่ะไมส่ามารถเซ็ตตวัได้ 

ขัน้ตอนการทํางาน 
 1.   วสัดสุารเคมีตา่งๆ ท่ีใช้ :  อีพ๊อกซี่สาํหรับอดัฉีด 2 สว่นผสม (2-COMPONENT EPOXY 

INJECTION) 
 -  วิธีการผสมอีพ๊อกซี่สาํหรับอดัฉีด 2 สว่นผสม เพ่ือใช้ยิง คือ 

• ผสมอตัราสว่นโดยนํา้หนกั 
• ผสม PART A : PART  B = 2 : 1 จากนัน้คนให้เข้ากนัจนเป็นเนือ้เดียว 

 2.   การเตรียมพืน้ท่ี  
 - ทําความสะอาดรอยร้าวด้วยแปรงลวด และใช้เคร่ืองเป่าลมบริเวณรอยร้าวให้ปราศจาก

คราบฝุ่ นไขมนั เพ่ือให้การยดึเกาะของ EPOXY กบัพืน้ด ี
 - ทําการวดัความกว้างของรอยร้าวไว้ทกุๆตําแหนง่ เพ่ือเป็นตวับง่บอกถึงปริมาณการใช้นํา้ยา

ท่ีจะใช้ในตาํแหนง่นัน้ๆ 

 - ทําการติดตัง้หวัอดั INJECTOR PORT ชนิด PLASTIC PIN โดยการยดึด้วย EPOXY 
PUTTY กบัพืน้ผิวในคอนกรีต โดยเว้นระยะหา่งระหวา่งหวัอดั ประมาณ 25 – 30 CM. 

จากนัน้ให้วางเร่ิมต้นตวัแรกท่ีปลายสดุของรอยร้าว และท่ีปลายสดุของรอยร้าวทกุๆจดุ ต้อง
วางหวัอดัฉีดอยูเ่สมอ หา่งไมเ่กิน 5 ซม. จากปลายสดุของรอยร้าว 

 - ฉาบปิดรอยร้าวด้วย EPOXY PUTTY แล้วปลอ่ยให้แข็งตวั หลงัจากแข็งตวัแล้ว ให้ตรวจสอบ
วา่มีรอยร้าวขนาดเลก็ท่ียงัไมไ่ด้ถกูปิดเกิดขึน้บ้างหรือไม ่โดยการใช้ลมเป่าอดัอากาศท่ีหวัฉีด 

แล้วใช้ฟองนํา้ชบุนํา้ลบูพืน้ดฟูองอากาศ ถ้ามีต้องรีบแก้ไขโดยการเก็บรอยร้าวด้วย EPOXY 
PUTTY   อีกครัง้  

 3.   การอดัฉีดนํา้ยา EPOXY INJECTION 
 - เอานํา้ยา EPOXY INJECTION ท่ีผสมเรียบร้อยแล้ว แล้วตวงครัง้ละไมเ่กิน 400 CC. ผสม

นํา้ยาให้เข้ากนั แล้วเทลงในเคร่ืองอดัฉีดท่ีปรับแรงดนัได้ ตัง้แต ่0 – 150 BAR. 
 - ทําการอดัฉีดนํา้ยาท่ีผสมกนัดแีล้วเข้าหวั INJECTION PORT หวัท่ี 1 จนนํา้ยาไหลล้นออก

หวัท่ี 2  และทําการอดัฉีดนํา้ยาจากหวัท่ี  1 ตอ่ไปให้นํา้ยาไหลออกหวัท่ี 3 , 4, 5 และ 6 จน
นํา้ยาไมส่ามารถไหลล้นออกหวัถดัไปได้ แล้วให้ทําการย้ายหวัอดัตอ่ไป จนกระทัง่ครบทกุหวั 

 - นํา้ยา EPOXY INJECTION ท่ีอดัฉีดเข้ารอยร้าว ในกรณีท่ีพืน้ท่ีหนา 25 – 30 CM. รอยร้าว

กว้างไมเ่กิน 1 MM. กําหนดนํา้ยาท่ีอดัฉีดเข้ารอยร้าว 200 – 400 CC. ท่ีความยาว 1 เมตร  
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 - ถ้าปริมาณของนํา้ยาท่ีใช้มากจนเกินไป อาจเกิดได้ 2 กรณี คือ 1.นํา้ยาไหลลงไปในรอยร้าว
ได้ดี จนทัว่ทัง้ความหนา หรือ 2. มีการร่ัวของนํา้ยาทะลโุครงสร้างคอนกรีต ให้ทําการหยดุยงิ

นํา้ยา บริเวณนัน้ก่อน และรออีกประมาณ 60 นาที ให้นํา้ยา EPOXY INJECTION  เร่ิมเซต็
ตวัอีกครัง้แล้วจึงทําการยิงนํา้ยาซํา้บริเวณจดุเดมิ 

 4.  การป้องกนัสารเคมีกระจาย 
 - ในระหวา่งการทํางานให้จดัเตรียมภาชนะรองตวัเคร่ืองอดัฉีดนํา้ยา ป้องกนันํา้ยาโดนพืน้

คอนกรีต 

 - เมื่อมีนํา้ยาหกลงพืน้ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุดก็ตาม ให้ใช้ผ้าชบุนํา้เช็ดบริเวณนัน้โดยทนัที 

  ห้ามปลอ่ยทิง้ไว้แล้วกลบัมาทําภายหลงั 

 5.   การเก็บงานคืนพืน้เดมิ ทําได้หลงัจากยิงนํา้ยา เสร็จแล้วทิง้ไว้ 8 ชัว่โมง 

 - เอา INJECTION PORT  และวสัดปิุดรอยร้าวออกโดยใช้เกียง และใบขดัเจียร์ชนิดละเอียด 

 - ให้ใช้ปนูซีเมนต์ชนิดฉาบผิวบาง (SKIMMING RENDERING MORTAR) ทําการฉาบและ

แตง่ผิวให้เรียบ  

 - จากนัน้ใช้ใบขดัเจียร์ ชนิดละเอียดขดัแตง่ผิวอีกครัง้หนึง่ 

 - ทานํา้ยากนัซมึชนิด CONCRETE IN DEPTH  บริเวณรอยท่ีซอ่มแซมแล้ว นํา้ยาจะซมึเข้าไป

ในเนือ้ซเีมนต์เพ่ือผลการประสานรอยร้าวมากขึน้  

 4.2  กรณีผิวคอนกรีตเป็นโพรง           

 คอนกรีตเป็นโพรงสว่นใหญ่เกิดจากเทคอนกรีตท่ีไมด่ี เช่น เช่นไมม่ีการใช้อปุกรณ์สัน่สะเทือน (VIBRATOR) 

เพ่ือให้คอนกรีตผสมกนัอยา่งดี ขัน้ตอนการซอ่มแซมดงัตอ่ไปนี ้

-    พืน้ผิวท่ีทําการซอ่มจะต้องไมม่ีนํา้ท่ีไหลรินผา่นตลอดเวลา มิฉะนัน้ สารเคมีท่ีใช้ซอ่มจะไมส่ามารถเซ็ตตวัได้ 

- ทําการสกดัเนือ้คอนกรีตท่ีเป็นโพรงออก ไมค่วรสกดัลกึเกิน 10 ซม. 

- ทําความสะอาดพืน้ผิวโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงูอยา่งน้อย 100 บาร์ (HIGH PRESSURE WATER JET) 

ทําความสะอาดพืน้ผิวคอนกรีต และทิง้ไว้ให้แห้ง 

- ผสมนํา้ยาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 45-48% โดย

ผสม กบันํา้สะอาดในอตัราสว่น 1:1 คนให้เข้ากนั แล้วนําสว่นผสมท่ีได้ ผสมกบัซีเมนต์พิเศษสาํหรับ

ซอ่มแซมโครงสร้างให้กําลงัอดัสงู (HIGH STRENGTH REPAIR MORTAR)  

- ทานํา้ยาประสานคอนกรีตบนพืน้ผิว ก่อนทําการเกร๊าท์ให้ทัว่บริเวณท่ีสกดัจนเต็ม ด้วยซเีมนต์พิเศษสาํหรับ

ซอ่มแซมโครงสร้างท่ีผสมกบันํา้ยาประสานคอนกรีตแล้ว พร้อมทัง้ตกแตง่ผิวให้เรียบร้อย  

- ทานํา้ยากนัซมึชนิด CONCRETE IN DEPTH ให้ทัว่บริเวณท่ีซอ่มแซม  
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 4.3  กรณีพืน้ผิวมีนํา้ร่ัวซมึ เช่น การร่ัวซมึผา่นกําแพงกนัดิน (RETAINING WALL) ท่ีมีการกลบดินแล้ว (BACKFILL) 

หรือการร่ัวซมึท่ีเกิดจากการทดสอบโครงสร้างโดยการขงันํา้ การซอ่มแซมในกรณีเช่นนีจ้ะเป็นการซอ่มแซมด้าน

ฝ่ังตรงข้ามกบัแรงดนันํา้ (NEGATIVE PRESSURE) ซ่ึงจําเป็นตอ้งซ่อมแซมดา้นรบัแรงดนัน้ําดว้ยอีกครัง้หน่ึง 

(POSITIVE PRESSURE) 

กําหนดให้ใช้วิธีการซอ่มแซมโดยใช้วธีิการอดัฉีดนํา้ยาโพลยีรีูเทน โฟม (POLYURETHANE FOAM)  
  ขัน้ตอนการซอ่มแซมดงัตอ่ไปนี ้

-    ทําการสกดัเปิดผิวคอนกรีตในสว่นท่ีมีการร่ัวซมึเพ่ือค้นหาจดุท่ีนํา้ร่ัวไหล (ตานํา้) หลงัจากนัน้ใช้สวา่น
เจาะเข้า ไปยงัจดุท่ีเป็นตานํา้ลกึประมาณ 10 ซม. พร้อมทัง้ฝังหวัสาํหรับยิงนํา้ยา (PACKER PORT)  

-    นําซีเมนต์แขง็ตวัเร็วสาํหรับอดุนํา้ (WATER PLUG) เช่นผลติภณัฑ์ LANKO 224 K11 RAPID PLUG 
ของ PAREX DAVCO, SIKA WATER PLUG ของ SIKA ,หรือ RENDEROC PLUG ของ FOSROC ผสม

กบันํา้เลก็น้อย แล้วปัน้เป็นก้อน ทําการเกร๊าท์รอบหวั PACKER PORT ให้มกีารไหลของนํา้ผา่นหวั 
PACKER PORT เพียงอยา่งเดียว 

-    ผสมนํา้ยาโพลยีรีูเทน โฟม 2 สว่นเข้าด้วยกนัคนให้ทัว่ หลงัจากนัน้เทใสภ่าชนะรองรับของเคร่ืองอดันํา้ยา

แรงดนัสงู และทําการอดันํา้ยาเข้าหวั PACKER PORT จนกระทัง่นํา้ยาล้นออกมาจากหวั PACKER 
PORT 

-    รอทิง้ไว้อยา่งน้อย 6 ชัว่โมง ให้นํา้ยาโพลยีรีูเทน โฟม พองตวัเตม็ท่ี ถ้ายงัสงัเกตการร่ัวซมึอยู ่ให้ทําการอดั
ฉีดนํา้ยาโพลยีรีูเทน โฟม ซํา้จนการร่ัวซมึของนํา้หายไป 

-   หลงัจากนัน้ ซอ่มแซมสว่นท่ีสกดัคอนกรีตเป็นโพรงตามขัน้ตอนการทํางานหวัข้อ 4.2 ตอ่ไป 
-   ในกรณีของการร่ัวซมึผา่นรอยตอ่โครงสร้างในแนวยาวให้ทําการฝังหวั PACKER PORT ตามแนวยาวโดย

ให้แตล่ะหวัหา่งกนัทกุๆ  50 ซม. และตลอดแนวระหวา่งหวั PACKER PORT ให้ทําการเกร๊าท์ด้วยซีเมนต์
อดุนํา้ชนิดแข็งตวัเร็ว (WATER PLUG) 

 4.4  กรณีช่องเจาะตา่งๆ          
       4.4.1  หลมุ KING POST ชัน้ลา่งสดุท่ีตดิกบัดิน 

ลกัษณะสาํคญัของการซอ่มแซมการร่ัวซมึของหลมุ KING POST ท่ีติดกบัดินคือจําเป็นจะต้องหยดุ
การไหลตวัขึน้มาของนํา้ใต้ดินให้ได้ก่อน กําหนดให้ใช้ซีเมนต์ชนิดแข็งตวัเร็ว (FAST SETTING 

CEMENT) ในการหยดุยัง้นํา้ไว้ชัว่คราวกอ่น ขัน้ตอนการทํางานดงันี ้
-   ทําความสะอาดพืน้ผิวโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงูอยา่งน้อย 100 บาร์ (HIGH PRESSURE 

WATER JET) ทําความสะอาดพืน้ผิวคอนกรีตโดยเฉพาะในสว่นของผนงัในแนวดิง่  

-   ทําการสบูนํา้ออกจากหลมุ KING POST  
 -   เทวสัดท่ีุชว่ยซบันํา้ เช่น ทรายหยาบ หนา 10-15 CM. 

-   เทซีเมนต์ชนิดแข็งตวัเร็ว (FAST SETTING CEMENT) ลงในหลมุ KING POST ให้ความหนา
ประมาณ 10 CM. เพ่ือป้องกนัการขึน้มาของนํา้ 

-   ทําการยิง FLEXIBLE SWELLING STOP เช่น SIKA SWELL S2 ของ SIKA (THAILAND) CO. 
บริเวณตํา่กวา่ขอบบอ่ประมาณ 30 CM. 

-   ใช้ซเีมนต์ชนิดตกผลกึพิเศษ (CRYSTALLINE WATERPROOFING SLURRY) ทาโดยรอบบอ่
ทัง้พืน้และผนงั 

-   เทซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีผสมทราย, หินและนํา้ยาประสานคอนกรีตลงให้เกือบเต็มหลมุ KING 
POST โดยให้ตํ่าจากขอบบอ่ประมาณ 20 CM. ทําการอดัและขดัให้เรียบ ทิง้ไว้จนแห้งสนิท 

-   ในกรณีท่ียงัมีการร่ัวซมึของนํา้อยู ่ ให้ทําการซอ่มแซมโดยการยิง โพลีย่รีูเธน โฟม ในบริเวณท่ีมี
การร่ัวซมึของนํา้ 

- ทําการยงิ FLEXIBLE SWELLING STOP บริเวณขอบผนงัท่ีตดิกบัก้นหลมุทัง้ 4 ด้านโดยรอบ 
(โดยให้ติดกบัผนงัเป็นหลกั) 
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- ใช้ซเีมนต์ตกผลกึพิเศษ (CRYSTALLINE WATERPROOFING SLURRY) ทาโดยรอบบอ่ทัง้พืน้

และผนงั 

- เทซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ท่ีผสมทราย, หิน และนํา้ยาประสานคอนกรีตลงให้เต็มหลมุ ทําการอดัและ

ขดัเรียบ ทิง้ไว้จนแห้งสนิท 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 4.4.2  หลมุ KING POST ท่ีทะลพืุน้ชัน้อ่ืนๆ ท่ีไมต่ิดกบัพืน้ดิน 

           ขัน้ตอนการซอ่มแซมดงัตอ่ไปนี ้                                     

-  ทําความสะอาดพืน้ผิวโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงูอยา่งน้อย 100 บาร์ (HIGH PRESSURE 

WATER JET) ทําความสะอาดพืน้ผิวคอนกรีต  

-   ทําการสกดัหน้าลายบริเวณขอบแนวดิ่งของชอ่งเจาะทะลพืุน้ให้เกิดพืน้ผิวท่ีหยาบในการเกาะ

คอนกรีตท่ีเทใหม ่ 

-   ทําการยิง FLEXIBLE SWELLING STOP บริเวณกึง่กลางของความสงูผนงัขอบแนวดิง่โดยรอบ 

จดุในการยงิ FLEXIBLE SWELLING จะต้องอยูต่ํ่ากวา่ขอบของพืน้ผิวด้านบนอยา่งน้อย 5 ซม. 

-   ติดตัง้แผน่ไม้อดัสาํหรับรองพืน้เวลาเทคอนกรีต ยดึด้วยสกรู 

-   ทานํา้ยากนัซมึชนิดเหลวประเภท HIGHLY FLEXIBLE CENTITIOUS WATERPROOFING 

กําหนดให้ทาบริเวณขอบด้านบนของคอนกรีตลงมา 3 ซม. ทิง้ไว้ให้แห้ง 

-  ผสมนํา้ยาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 

45-48% โดยผสม กบันํา้สะอาดในอตัราสว่น 1:3 คนให้เข้ากนั แล้วนําสว่นผสมท่ีได้ผสมกบั

ซีเมนต์ชนิดไมห่ดตวั (NON-SHRINK GROUT) คนให้เข้ากนัและเทลงไปในชอ่งเจาะให้เตม็

พอดี ทิง้ไว้ให้เซ็ตตวัจนแห้งสนิท 

 -   หลงัจากนัน้ติดตัง้แผน่ TAPE ปิดแนวรอยตอ่โครงสร้าง (WATERPROOFING JOINT TAPE) 

บริเวณแนวรอยตอ่คอนกรีตเทใหม ่ถ้าเกิดความไมส่มํ่าเสมอของบริเวณรอยตอ่ให้ใช้เคร่ืองเจียร์ 

 ผิวคอนกรีตทําการขดัจนเรียบเสมอด ี การตดิตัง้แผน่ TAPE ให้ตดิตัง้คูก่บันํา้ยากนัซมึชนิดเหลว

ประเภท HIGHLY FLEXIBLE CENTITIOUS WATERPROOFING ตามมาตรฐานของผู้ผลติ 

โดยการตดิตัง้แผน่ TAPE ต้องตดิตัง้ในฝ่ังท่ีรับแรงดนันํา้เทา่นัน้ (POSSITIVE PRESSURE) 
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 4.4.3  ช่องเจาะทะลแุผน่คอนกรีต และดาดฟ้า 

           ข้อกําหนดและวิธีการให้ยดึตามหวัข้อ 4.4.2 ทกุประการ 

 4.4.4  ช่องเจาะทอ่แทงทะลแุผน่คอนกรีต 

  ขัน้ตอนการซอ่มแซมดงัตอ่ไปนี ้                                     

-  ทําความสะอาดพืน้ผิวโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงูอยา่งน้อย 100 บาร์ (HIGH PRESSURE 

WATER JET) ทําความสะอาดพืน้ผิวคอนกรีต  

-   ทําการสกดัหน้าลายบริเวณผิวหน้าคอนกรีตในแนวดิ่งของช่องเจาะทะลพืุน้ให้เกิดพืน้ผิวท่ีหยาบ

ในการเกาะคอนกรีตท่ีเทใหม ่ 

-   ทําการยิง FLEXIBLE SWELLING STOP บริเวณกึง่กลางความสงูของผนงัขอบแนวดิง่โดยรอบ 

จดุในการยงิ FLEXIBLE SWELLING จะต้องอยูต่ํ่ากวา่ขอบของพืน้ผิวด้านบนอยา่งน้อย 5 ซม. 

-   ติดตัง้แผน่ไม้อดัสาํหรับรองพืน้เวลาเทคอนกรีต ยดึด้วยสกรู 

-   ทานํา้ยากนัซมึชนิดเหลวประเภท HIGHLY FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOFING 

กําหนดให้ทาบริเวณขอบด้านบนของคอนกรีตลงมา 3 ซม. ทิง้ไว้จนแห้ง 

-   ผสมนํา้ยาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) ชนิด ACRYLIC POLYMER ท่ีมีมวลสาร 

45-48% โดยผสม กบันํา้สะอาดในอตัราสว่น 1:3 คนให้เข้ากนั แล้วนําสว่นผสมท่ีได้ผสมกบั

ซีเมนต์ชนิดไมห่ดตวั (NON-SHRINK GROUT) คนให้เข้ากนัและเทลงไปในช่องเจาะให้เตม็

พอดี ทิง้ไว้ให้เซ็ตตวัจนแห้งสนิท 

-   หลงัจากนัน้ติดตัง้แผน่ TAPE ปิดแนวรอยตอ่โครงสร้าง (WATERPROOFING JOINT TAPE) 

บริเวณแนวรอยตอ่คอนกรีตเทใหม ่ ถ้าเกิดความไมส่มํา่เสมอของบริเวณรอยตอ่ให้ใช้เคร่ืองเจียร์

ผิวคอนกรีตทําการขดัจนเรียบเสมอดี การตดิตัง้แผน่ TAPE ให้ตดิตัง้คูก่บันํา้ยากนัซมึชนิดเหลว

ประเภท HIGHLY FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOFING ตามมาตรฐานของ

ผู้ผลติ โดยการตดิตัง้แผน่ TAPE ต้องติดตัง้ในฝ่ังท่ีรับแรงดนันํา้เทา่นัน้ (POSSITIVE 

PRESSURE) 

 

Joint Tape W/Highly 
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 4.4.5  รูฟอร์มไท (FORM TIE) 

           ขัน้ตอนการซอ่มแซม (เหมือนข้อ 4.2 กรณีผิวคอนกรีตเป็นโพรง) 

 4.4.6  โครงสร้างท่ีมเีหลก็โผล ่

           ขัน้ตอนการซอ่มแซมดงันี ้         

- ทําการสกดัรอบแกนเหลก็ลกึประมาณ 3 ซม. และทําการตดัแกนเหลก็ในลกัษณะการคว้านลง

ไป หลงัจากนัน้ทําความสะอาดโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงู ตอ่จากนัน้ให้ดาํเนินการเหมือนข้อ 

4.2 กรณีผิวคอนกรีตเป็นโพรง 

 
 4.4.7  บริเวณทอ่แทงทะลคุอนกรีต  

ขัน้ตอนการทํางานดงันี ้         

- บริเวณทอ่แทงทะลแุผน่คอนกรีต (PIPE PENETRATION) เป็นจดุท่ีมีการร่ัวซมึได้งา่ยท่ีสดุ 

เพราะฉะนัน้เวลาตดิตัง้ควรกําหนดให้มี FLASHING ด้านในด้วย และมกีารตรวจสอบความ

เรียบร้อยของ FLASHING ก่อนการติดตัง้ 

- หลงัจากติดตัง้ทอ่เสร็จแล้ว ทําความสะอาดพืน้ผิวโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงู (HIGH 

PRESSURE WATER JET)  

- ทานํา้ยากนัซมึชนิดเหลวประเภท HIGHLY FLEXIBLE CEMENTITIOUS WATERPROOFING 

โดยทาเป็นมมุฉากยาวด้านละ 10 ซม. โดยจะต้องตดิตัง้ในด้านท่ีรับแรงดนันํา้เทา่นัน้ 

(POSSITIVE PRESSURE) 

 
รูปแสดงการติดตัง้ระบบกนัซึมบริเวณท่อแทงทะล ุ

Joint Tape W/Highly 

  
Highly Flexible Cement 
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ข้อแนะนําในมาตรฐานการก่อสร้าง 

- การเท CURB บนพืน้แผน่คอนกรีต (ในลกัษณะการป้องกนัการซมึผา่นของนํา้ใต้ CURB) 

 
รูปแสดงการติดตัง้ CURB 

ขัน้ตอนการทํางาน 

1. การเท CURB บนพืน้แผน่คอนกรีต ในลกัษณะการป้องกนัการซมึผา่นของนํา้ เช่น บริเวณขอบประตแูละหน้าตา่ง

กระจก โดยจะเสยีบเหลก็ขึน้มารวมทัง้ผกูเหลก็ในแนวนอนด้วย ข้างใต้ของ CURB จะต้องวาง FLASHING 

สาํหรับกนัการร่ัวของนํา้ข้างใต้ด้วย (กรรมวิธีตาม DIAGRAM ข้างต้น) 

2. สามารถท่ีจะตดิตัง้ แผน่ TAPE ปิดแนวรอยตอ่โครงสร้างเพ่ือป้องกนัอีกลาํดบัหนึง่ (OPTIONAL) 
รายละเอียดยี่ห้อวสัดเุคมีท่ีใช้ในหมวดขัน้ตอนการซอ่มแซมพืน้ผิว 

 1. วสัดอุดุร่องชนิดโพลยีรีูเธน (POLYURETHANE SEALANT) 
 a. SIKAFLEX CONSTRUCTION  
 b. AMS PU SCI 258  
 c. LANKO 603  
 d. Z’SEALANT 

   หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
2. วสัดอุดุร่องชนิดซิลโิคน (SILICONE SEALANT) 

 ดหูมวด 7 การยาแนว  หรือ คณุภาพเทียบเทา่  
 3. นํา้ยาประสานคอนกรีต (BONDING AGENT) 

 a. LANKO 751  
 b. SIKALATEX  
 c. ENVIROPACIFIC TROJAN BONDEX  
 d. Z’BOND 

   หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
 4. นํา้ยาโพลยีรีูเธน โฟม (POLYURETHANE FOAM) สาํหรับการยงิหยดุการร่ัวซมึของนํา้ 

 a. AMS FOAMFLEX SP  
 b. SIKAFIX HH  
 c. FOSROC CONBEXTRA WS 60  
 d. AQUABLOC PUF 

   หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
5. ซีเมนต์พิเศษสาํหรับซอ่มแซมโครงสร้างให้กําลงัอดัสงู(HIGH STRENGTH REPAIRING MORTAR) 
สาํหรับงานฉาบซอ่มแซมโครงสร้าง  

a. LANKO 731  
b. SIKA MONOTOP 614T  
c. FERRO CONSTRUCTION FERRO 518  
d. Z’ MORTAR GP 
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  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
6. ซีเมนต์แข็งตวัเร็วสาํหรับหยดุนํา้ (WATER PLUG)   

 a. LANKO 224 K11 RAPID PLUG  
 b. SIKA 102   
 c. FOSROC RENDEROC PLUG  
 d. AQUABLOC 

  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
7.      ยางบวมนํา้ชนิดใช้ยงิจากหลอด (FLEXIBLE SWELLING STOP) 

 a. SIKASWELL S2  
 b. HYPERSEAL FSU-300E 
 c. URASWELL 
 d. Z’ SWELL 

  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
8.      ซีเมนต์สาํหรับเทชนิดแขง็ตวัเร็ว (FAST SETTING CEMENT)    

 a. CPAC   
 b. TPI/ IRPC 
 c. SIKARAPID-1+CEMENT 
 d. Z’ GROUT GP 

  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
9. นํา้ยาอีพ๊อกซี่สาํหรับยิงซอ่มแซมโครงสร้าง (EPOXY INJECTION)    

 a. SIKADUR 52TH 

 b. BASF 

 c. LANKO 
 d. Z’ SEAL EP 

  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
10. ซีเมนต์ชนิดตกผลกึพิเศษ (CRYSTALLINE WATERPROOFING SLURRY) 

a. AMS UNICONS TC  
 b. XYPEX  
   c. SCHOMBURG AQUAFIN IC 
 d. SIKSTOP SEAL 105 
 e. AQUASEAL X 

  หรือ f. คณุภาพเทียบเทา่  
11. ซีเมนต์กนัซมึชนิดยืดหยุน่พิเศษ (HIGHLY FLEXIBLE CEMENTITIOUS 

WATERPROOFING MEMBRANE)    
   a. LANKO 228  

 b. AMS UNICONS HIFLEX-04  
 c. BOSTIC BOSCOLASTIC  
 d. AQUACEM FLEX 

  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
12. ซีเมนต์สาํหรับเทชนิดไมห่ดตวั (NON-SHRINK GROUT) 

 a. LANKO 701 
 b. FOSROC CONBEXTRA STD 
 c. SIKAGROUT 212 GP 
 d. Z’ GROUT GP 

  หรือ e. คณุภาพเทียบเทา่  
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5.  วัสดุ / อุปกรณ์ 
 ระบบหลัก  BIO-CHEMICAL WATERPROOFING 

เป็นนํา้ยาเคมีท่ีใช้พน่หรือทาลงบนพืน้ผิวคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแล้ว  ทําให้มวลของคอนกรีตหนาแนน่ขึน้และทบึนํา้  เป็น
สารประกอบละลายเป็นเนือ้เดยีวกบั WATER  BASED  SOLUTION ไมม่ีสว่นผสมของสารระเหยแทรกซมึเข้าไปในเนือ้
คอนกรีต  ทําปฏิกิริยากบัอลัคาไลน์อิสระ (FREE  ALKALI) และอนภุาคหินปนูในเนือ้คอนกรีต เพ่ืออดุรูพรุนในคอนกรีต 
(CAPILLARY)   

 ลกัษณะของผลติภณัฑ์  จะต้องผา่นมาตรฐานท่ีได้รับการยอมรับทัว่โลก  เช่น   ASTM, DIN และ BS เป็นต้น 
 เช่น ผลติภณัฑ์  

1)  ENVIROPACIFIC “THE TROJAN WATERPROOFING SYSTEM”        
      หรือ 2)  RADCON 7    
      หรือ 3)  PENESEAL PRO   
          หรือ 4)  RADCON 7    
      หรือ 5)  PENESEAL PRO    
      หรือ 6)  AQUASEAL W 
      หรือ 7)  คณุภาพเทียบเทา่ 
 ลกัษณะและการติดตัง้  

1. ทางผู้ รับจ้างหลกั  (MAIN  CONTRACTOR) จะต้องจดัเตรียมพืน้ผิวท่ีพร้อมสาํหรับการติดตัง้ระบบกนัซมึ  คือ  
พืน้ผิวจะต้องสะอาด  ปราศจากดิน,  ฝุ่ น, นํา้มนั  และเศษปนูมอร์ต้าร์บนพืน้ผิว  การตดิตัง้ระบบกนัซมึประเภท
นีจ้ะต้องติดตัง้ในโครงสร้างคอนกรีตหลกั (MAIN  STRUCTURE) ห้ามติดตัง้ระบบกนัซมึประเภทนีบ้นปนูทราย
ปรับระดบั (CONCRETE  TOPPING) โดยเด็ดขาด  

2. ทางผู้ รับจ้างตดิตัง้ระบบฯ จะต้องทําการสาํรวจ  ตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตก่อนการทําระบบกนัซมึ  ถ้าพบ
ร่องรอยความเสยีหายของโครงสร้างคอนกรีต  ให้ปฏิบตัติาม หวัข้อ 3. ข้อกําหนดหนา้ทีข่องผูร้บัจ้างติดตัง้
ระบบกนัซึมฯ และหวัข้อ 4. ขัน้ตอนการซ่อมแซมพืน้ผิวก่อนติดตัง้ระบบฯ ทกุประการ 

3.    ในสว่นของรอยตอ่โครงสร้างคอนกรีตตา่งๆ เช่น  รอยตอ่การก่อสร้าง,  รอยตอ่การขยายตวัของคอนกรีต  และ
รอยการวางทอ่ทะลพืุน้คอนกรีต(CONSTRUCTION JOINT,  EXPANSION  JOINT,  PIPE  PENETRATION) 
จะต้องมีการวางระบบกนัซมึพิเศษตามท่ีกําหนด  เช่น การวางแผน่ TAPE ปิดรอยตอ่โครงสร้าง หรือยาง              
บวมนํา้  (WATER  SWELLING)  หรืออ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในรูปแบบ  

4.     หลงัจากจดัเตรียมพืน้ผิวเรียบร้อยแล้ว  สเปรย์ผลติภณัฑ์โดยใช้เคร่ืองสเปรย์แรงดนัตํา่  สเปรย์ ด้วยแรงดนัไม่
เกิน 20 PSI  

5. สเปรย์ผลติภณัฑ์อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอด้วยอตัรา 1 ลิตรตอ่พืน้ท่ี 5 ตารางเมตร  ทิง้ไว้จนแห้ง  
6. หลงัจากแห้งสนิทแล้ว  สามารถเปิดพืน้ท่ีสาํหรับการสญัจรไปมาได้ตามความจําเป็น  
7. ทิง้ไว้ประมาณ 1 สปัดาห์  เพ่ือให้เกิดการแทรกซมึและทําปฏิกิริยาอยา่งสมบรูณ์  
หมายเหตุ  :  ไมจํ่าเป็นต้องใช้กรดกดัผิวคอนกรีต (ACID  ETCH)  ในการเตรียมผิว  
ระบบเสริม  A (LIQUID MEMBRANE A) : 2-COMPONENT BITUMEN MODIFIED 
เป็นนํา้ยาเคมีท่ีใช้พน่หรือทาลงบนพืน้ผิวคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแล้ว  เป็นสารประกอบประเภทบิทเูมน อิมลัชัน่ 2 
สว่นประกอบ มีความยืดหยุน่พิเศษ หลงัจากพน่ไปแล้วสามารถเซ็ตตวัและกนันํา้หรือฝนได้ทนัที  เป็นวสัดปุระเภท 
CATIONIC โดยใช้หลกัการยดึเกาะโครงสร้างเชิงประจไุฟฟ้า บวก และลบ โดยมีคณุสมบตัิโดยทัว่ไปดงันีค้ือ 
• ระบบกนัซมึแบบแคททิโอนิค บิทเูมนอิมลัชัน่ 2 สว่นประกอบยืดหยุน่พิเศษ (CATIONIC BITUMINIOUS) 
• เป็นวสัดกุนัซมึแบบทาหรือสเปรย์ ไมม่ีรอยตอ่ความยดืหยุน่สงูมาก  
• หลงัจากติดตัง้แล้ว สามารถกนันํา้หรือฝนได้ทนัที  

• สามารถรองรับรอยแตกร้าวได้ (CRACK BRIDGING) 

• สามารถทําปฏิกิริยาโดยไมใ่ช้อากาศ  

• เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม  

• เนือ้วสัดมุคีวามหนาแนน่สงูสามารถกนัแก็สเรดอน (RADON GAS) ในชัน้ใต้ดินได้  

• สามารถยดึเกาะกบัโครงสร้างท่ีเปียกชืน้โดยใช้หลกัการของประจไุฟฟ้าเคมีบวกและลบ (CATIONIC)   
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• สามารถติดตัง้ได้โดยใช้เคร่ืองพน่ 
• ผา่นมาตรฐานเยอรมนั DIN 18195 หรือเทียบเทา่ 

 เช่น ผลติภณัฑ์ 
 1) SCHOMBURG “COMBIFLEX-C2”    
หรือ 2) SUPERFLEX 10    
หรือ 3) REMMERS 2K-RAPID  
หรือ  4)      SIKAPROOF SB  
หรือ  5)      DEUXAN 2 C  
หรือ 6) AQUAKOTE BF 
หรือ 7) คณุภาพเทียบเทา่ 
หรือ 8) หมายเหต ุ: สามารถใช้ระบบเสริม D (LIQUID MEMBRANE D) : POLYUREA แทนได้ 
 ขัน้ตอนการตดิตัง้ 

1) งานพืน้ใต้ดิน/ฐานราก/ผนงักนัดนิ / พืน้ท่ีติดกบัดิน 
 ให้ใช้ชนิดพร้อมแผน่ใยแก้วสงัเคราะห์เสริมแรง (FIBERGLASS FABRIC REINFORCED) ตลอดทัว่ทัง้พืน้ท่ี 

เมื่อตดิตัง้เสร็จเรียบร้อย ให้มคีวามหนารวมไมต่ํ่ากวา่ 2 มม.โดยการติดตัง้ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1) งานพืน้ใต้ดิน 

- หลงัจากเท LEAN CONCRETE เรียบร้อยแล้วปลอ่ยจนแห้งอยา่งน้อย 1 อาทิตย์ ให้ทําความ
สะอาดพืน้ผิวก่อนโดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงูอยา่งน้อย 100 บาร์ (HIGH PRESSURE WATER  
JET) ทําความสะอาดพืน้ผิวคอนกรีต ทิง้ไว้จนแห้ง ในกรณีท่ีเป็นหลมุไมเ่รียบ เช่น มีหลมุท่ี LEAN 
CONCRETE มีการก่ออิฐเพ่ือเป็นแบบ ให้ทําการฉาบปนูให้เรียบร้อยก่อนการติดตัง้ระบบกนัซมึ 

- หลงัจากนัน้ให้ทานํา้ยา PRIMER ท่ีมีสว่นผสมของสาร BITUMEN เป็นการรองพืน้ท่ี LEAN 
CONCRETE 1 ชัน้ 

- ให้ติดตัง้ตาขา่ย FIBER GLASS ทนัทีในขณะท่ี PRIMER กําลงัหมาดๆ อยู ่ เพ่ือ FIBER GLASS 
จะยดึเกาะกบั LEAN CONCRETE บ้างบางสว่น 

- LIQUID MEMBRANE BITUMEN MODIFIED  จะมีสว่นผสม 2 สว่น PART A จะเป็นผงข้นหนืด 
PART B จะเป็นของเหลว ให้เทในสว่น PART B ลงไปบน PART A แล้วผสมด้วยสวา่นรอบตํา่ 
หลงัจากเทของผสมแล้วลงในเคร่ืองสเปรย์แบบเฉพาะและทําการสเปรย์ LIQUID MEMBRANE 
ชนิด A ในอตัรา 2 ลติร ตอ่ 1 ตารางเมตร ให้ทัว่บริเวณ FIBER GLASS หลงัจากเคมเีร่ิมเซ็ตตวั 
ให้วางตาขา่ย FIBER GLASS ด้านบนอีกชัน้หนึง่ พร้อมทัง้ทําการโรยทรายละเอียดลงบนแผน่ 
FIBER GLASS เพ่ือให้ทรายติดกบั BITUMEN MODIFIED 

- ทําการเตรียมวางเหลก็และเทพืน้คอนกรีตโครงสร้างพืน้หลกัตอ่ไป โครงสร้างหลกัท่ีกําลงัแห้งตวั 
(CONCRETE CURING) จะทําปฏิกิริยาเพ่ือยดึเกาะกบัทรายและ BITUMEN MODIFIED   

1.2) งานผนงัภายนอกของชัน้ใต้ดิน (RETAINING WALL) 
- หลงัจากเทผนงัคอนกรีตเสร็จสิน้แล้วคอนกรีตควรจะมีอายอุยา่งน้อย 28 วนั 
- ทําพืน้ผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่ นและสิง่ท่ีหลดุร่อน โดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงูอยา่งน้อย 100 

บาร์ (HIGH PRESSURE WATER JET) ทําความสะอาดพืน้ผิวคอนกรีต ทิง้ไว้จนแห้ง สาํรวจ
ความสมบรูณ์ของพืน้ผิวและโครงสร้างคอนกรีต ถ้าพบโครงสร้างคอนกรีตท่ีชํารุดเสยีหาย ให้ทํา
การซอ่มแซมโดยยดึถือตาม หวัข้อ 3. ข้อกําหนดหนา้ทีข่องผูร้บัจ้างติดตัง้ระบบกนัซึม ฯ และ
หวัข้อ 4. ขัน้ตอนการซ่อมแซมพืน้ผิวก่อนติดตัง้ระบบฯ 

- ในสว่นท่ีเป็นรอยตอ่โครงสร้าง เช่นในกรณีท่ีเทคอนกรีตไมพ่ร้อมกนัทัง้ในแนวนอนและแนวตัง้ ให้
ติดตัง้เทปปิดแนวรอยต่อโครงสร้าง(ดูรายละเอียดการติดตัง้ในส่วนแผ่น TAPE ปิดรอยต่อ
โครงสร้าง) พร้อมๆ กบัการวางแผน่ยางบวมนํา้ (SWELLING STOP) ไว้ข้างใน 

- ให้ผสมสาร LIQUID MEMBRANE ชนิด A โดยเทในสว่น PART B ลงไปบน PART A แล้วผสมกนั
ด้วยสว่านรอบตํ่า หลงัจากนัน้เทของท่ีผสมแล้วลงในเคร่ืองสเปรย์แบบเฉพาะและทําการสเปรย์ 
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LIQUID MEMBRANE ชนิด A ในอัตรา 2 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร ให้ทั่วบริเวณกําแพงกันดิน 
(RETAINING WALL)  

- หลงัจาก LIQUID MEMBRANE ชนิด A เร่ิมเซ็ตตวั ให้วางตาขา่ย FIBER GLASS ด้านบนอีก
ชัน้หนึง่ 

- หลงัจากติดตัง้ระบบกนัซมึเรียบร้อย ทิง้ไว้ให้เซต็ตวัอยา่งน้อย 3 วนั หลงัจากนัน้ให้กลบ 
(BACKFILL) ด้วยทรายหยาบเทา่นัน้ 

 หมายเหตุ     
- ในการติดตัง้เหลก็เสริมแรงควรระมดัระวงัไมใ่ห้ระบบกนัซมึเสยีหาย โดยให้คนงานใช้รองเท้าพืน้ยางน่ิม

เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสยีหายกบัระบบกนัซมึ 
- หากเกิดการเสยีหายของระบบกนัซมึ ซึง่เน่ืองจากการวางเหลก็โครงสร้าง สามารถซอ่มแซมได้ โดยการ

ลอกระบบกนัซมึท่ีเสยีหายออก แล้วฉาบทาระบบกนัซมึใหมท่บัสว่นท่ีเสยีหายได้ 
ระบบเสริม B (LIQUID MEMBRANE B) : CEMENT MODIFIED POLYMER 
เป็นแผน่เยื่อกนันํา้ในรูปของเหลว (LIQUID-APPLIED WATERPROOFING MEMBRANE) ใช้ทาลงบนพืน้ผิว 
คอนกรีตท่ีแขง็ตวั เมื่อแห้งสนิทจะกลายเป็นแผน่ฟิล์มแข็งยดึติดแนน่กบัพืน้ผิว เป็นสารประกอบชนิด 2 สว่น ประเภท 
CEMENT-MODIFIED POLYMER สามารถใช้เป็นวสัดกุนัซมึได้ทัง้ในด้านท่ีสมัผสักบันํา้ (POSITIVE SIDE) หรือด้าน
ตรงข้าม (NEGATIVE SIDE)  
- การยดึเกาะกบัผิวคอนกรีต (ADHESIVE TO CONCRETE: ASTM C348-02)   : >1.0 N/MM2  
- ความสามารถในการรับแรงกดของนํา้ (HYDROSTATIC PRESSURE)             :   ≥ 20 KGF/CM2 (20 BAR) 
- การทดสอบการซมึผา่นของนํา้ ผ่านการทดสอบตามมาตราฐาน BS หรือ DIN หรือ ASTM หรือเทียบเท่า 
- TENSILE STRENGTH : 8.3 KGF/CM2 
- ELONGATION : ≥ 100% 

 เช่น ผลติภณัฑ์ 
1) UNICONS F-035    

หรือ 2) CONTITE FCW   
หรือ 3) KOSTER NB-4000   
หรือ  4)  MASTER SEAL 536 
หรือ  5)  VIBOND WP EXTRA 
หรือ 6) AQUACEM FLEX 
หรือ 7) คณุภาพเทียบเทา่  

ระบบเสริม C (LIQUDE MEMBRANE C) : POLYUREA เป็นวสัดกุนัซมึประเภท 2-COMPONENT HYBRID 

POLYUREA ชนิด SOLVENT FREE (ใช้ร่วมกบันํา้ยารองพืน้ประเภท MOISTURE BARRIER เทา่นัน้) ใช้พน่ลงบน

ผิวคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแล้ว ด้วยเคร่ืองพน่ชนิด PHURAL-COMPONENT SPRAY GUN ท่ีมีแรงดนัไมน้่อยกวา่ 3500 

PSI โดยมีคณุสมบตัิทัว่ไปดงันี ้:- 

- CHEMICAL RESISTANCE 

- แห้งเร็ว 

- TENSILE STREGTH : 20 MPA 

- ELONGATION : ≥ 250% 

- TEAR RESISTANCE : 15.1 KN 

เช่นผลติภณัฑ์ :- 

1. GECQO PUR  

2. IMPERFLEX  

3. SRU FLEX SEAL 

หรือ  4.     SIKALASTIC 870 BT 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

หรือ 5. AQUASHIELD POLYUREA 

หรือ  6. คณุภาพเทียบเทา่ 

 ขัน้ตอนการตดิตัง้ :- 

1. งานพืน้ชัน้ใต้ดิน / ฐานราก / ผนงักนัดิน / พืน้ท่ีติดกบัดิน 

 ให้ใช้ร่วมกบั PRIMER ชนิด PARTIAL ADHESION เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้แผน่เยื่อกนัซมึติดกบั LEAN CONCRETE 

ทัง้หมด (ยกเว้นบริเวณรอบเสาเข็ม หรือรอบหลมุ KING POST ระยะอยา่งน้อย 30 ซม. ให้ใช้นํา้ยารองพืน้ชนิด 

FULL ADHESION MOISTURE BARRIER แบบเดียวกบัท่ีใช้บนผนงักนัดิน) เมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อย ให้มี

ความหนารวมไมต่ํา่กวา่ 1 มม. โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้:- 

1.1 งานพืน้ 

- หลงัจากเท LEAN CONCRETE เรียบร้อยแล้วปลอ่ยจนแห้งอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ ให้ทําความสะอาด

พืน้ผิวก่อนติดตัง้ระบบฯ โดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดันสูงอย่างน้อย 100 BARS (HIGH PRESSURE 

WATER JET) และทิง้ไว้จนแห้ง ในกรณีท่ีเป็นหลมุไม่เรียบ หรือมีหลมุท่ีมีการก่ออิฐเพ่ือเป็นแบบ ให้

ทําการฉาบปนูให้เรียบร้อยก่อนการตดิตัง้ระบบกนัซมึ 

- หลงัจากนัน้ให้ทานํา้ยารองพืน้ (PRIMER) ชนิด PARTIAL ADHESION เป็นการรองพืน้ท่ี LEAN 

CONCRETE 1 ชัน้ 

- พน่นํา้ยา LIQUID MEMBRANE POLYUREA ให้ทัว่บริเวณ ให้ได้ความหนารวมทัง้หมดไมต่ํ่ากวา่ 1 มม. 

- หลังจากนํา้ยาแข็งตัวอล้วไม่น้อยกว่า 4 ชม. ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืน้ผิวด้วยเคร่ือง 

HOLIDAY CHECK หากพบว่ามี PIN HOLE หรือฟองอากาศในเนือ้วัสดุ ให้ทําการพ่นนํา้ยาซํา้ท่ี

บริเวณนัน้อีกครัง้หนึง่ 

- วางแผน่ GEO-TEXTILE ความหนา 1.5 มม. ลงบนแผน่กนัซมึท่ีแข็งตวัแล้ว เพ่ือป้องกนัการฉีกขาด 

- ทําการเตรียมวางเหลก็ และเทพืน้คอนกรีตโครงสร้างหลกัตอ่ไป 

- หมายเหต ุ: กรณีงานพืน้สว่นอ่ืนๆ การติดตัง้ให้เป็นไปตามคาํแนะนําของบริษัทผู้ผลติฯ 

  1.2 งานผนงักนัดิน (RETAINING WALL) และผนงัสว่นอ่ืนๆ 

   - หลงัจากเทผนงัคอนกรีตเสร็จสิน้แล้ว คอนกรีตควรจะมีอายอุยา่งน้อย 28 วนั 

   - ทําพืน้ผิวให้สะอาดปราศตากฝุ่ นและสิง่ท่ีหลดุร่อน โดยใช้เคร่ืองฉีดนํา้แรงดนัสงู (HIGH PRESSURE 

WATER JET) ไมต่ํ่ากวา่ 100 BARS และทิง้ไว้จนแห้ง 

   - สาํรวจความสมบรูณ์ของพืน้ผิว หากพบพืน้ผิวท่ีชํารุดหรือมรีอยแตก ให้ทําการซอ่มแซมตามหวัข้อ 3 

ข้อกําหนดหน้าท่ีของผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบกนัซมึ และหวัข้อ 4 ขัน้ตอนการซอ่มแซมพืน้ผิวก่อนตดิตัง้

ระบบฯ 

   - ในสว่นท่ีเป็นรอยตอ่โครงสร้างท่ีเทคอนกรีตไมพ่ร้อมกนัระหวา่งแนวตัง้กบัแนวนอน เช่น พืน้กบัผนงั 

ให้ปิดรอยตอ่ด้วย JOINT TAPE ก่อน (ดรูายละเอียดการติดตัง้ในสว่นแผน่ TAPE ปิดรอยตอ่) หรือใช้

วสัด ุ LIQUID MEMBRANE ประเภท CEMENT MODIFIED (FLEXIBLE CEMENT) รวมกบัแผน่ 

POLYESTER STRIP กว้างประมาณ 20 ซม. ทําการฉาบทบัปิดรอยตอ่นัน้ก่อนทานํา้ยารองพืน้ 

   - ทานํา้ยารองพืน้ (PRIMER) ชนิด FULL ADHESION MOISTURE BARRIER ให้ทัว่ และทิง้ไว้

ประมาณ 2-4 ชม. (และต้องวดัคา่ความชืน้ก่อนตดิตัง้ระบบฯ โดยคา่ความชืน้ต้องไมเ่กิน 8%) 

   - ทําการพน่นํา้ยา LIQUID MEMBRANE POLYUREA ให้ทัว่บริเวณ ให้ได้ความหนารวมทัง้หมดไมต่ํ่า

กวา่ 1 มม. 

   - หลงัจากนํา้ยาแขง็ตวัแล้วไมน้่อยกวา่ 4 ชม. ให้ตรวจสอบความสมบรูณ์ของพืน้ผิวด้วยเคร่ือง 

HOLIDAY CHECK หากพบวา่มีฟองอากาศหรือ PIN HOLE อยูใ่นเนือ้วสัด ุ ให้ทําการพน่นํา้ยาซํา้ท่ี

บริเวณนัน้อีกครัง้หนึง่ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

   - หลงัจากติดตัง้ระบบกนัซมึเรียบร้อยไมน้่อยกวา่ 3 วนั จงึติดตัง้แผน่ FOAM หรือ FIBER CEMENT 
BOARD เพ่ือป้องกนัการฉีกขาดของแผน่กนัซมึ หลงัจากนัน้ให้กลบ (BACKFILL) ด้วยทรายหยาบ

เทา่นัน้ 
ระบบเสริม D (SINGLE PLY MEMBRANE D) : TPO SHEET MEMBRANE (ดาดฟ้าที่ไม่มี TOPPING+
ดาดฟ้าจัดสวน) 

เป็นวสัดปุระเภทเทอร์โมพลาสติกโพลีโอลีฟีน ซึ่งประกอบด้วยโพลีพรอพีลีนโพลิเมอร์ และเอทีลีน โพพีลีนรับ

เบอร์  ท่ีทําให้คณุสมบตัิทนทานตอ่แสงUV ไม่ลามไฟ โดยไมใ่ช้สารประเภทฮาโลเจน ท่ีทําลายสิง่แวดล้อม และ

ผา่นมาตรฐาน Anti-root ตามมาตรฐาน FLL/EN 13948 

 1) การทนแรงดงึ (TENSILE STRENGTH)  : > 800N/5mm 

 2) STATIC LOADING  : > 20 KG 

 3) TEAR RESISTANCE  : > 400N 

เช่น ผลติภณัฑ์ 

1) ZILLION     AQUASHIELD ULTRAPLY TPO  

หรือ 2) BLUE PANEI    BLUE TEXALON 

หรือ 3) EUROWALL DÉCOR EZ TPO 

หรือ 4) คณุภาพเทียบเทา่ 

ขัน้ตอนการตดิตัง้ 

        ปดู้วย TPO sheet membrane ท่ีมีความหนาไมน้่อยกวา่ 1.14 ม.ม. ติดตัง้ TPO กบัโครงสร้างด้วยวิธี no 

penetration induction system โดยไมม่กีารเจาะแผน่กนัซมึ โดยการวางด้วยแป้น Induction Plate ท่ีผลติจากกลัป์วาลมุ 

สทีองและเคลอืบสาร TPOรอยตอ่แผน่เช่ือมประสานโดยใช้ลมร้อนด้วยอณุหภมูิ 550 องศาเซลเซยีส โดยเคร่ือง  

Automatic Welding machine   

 การติดตัง้ 

    ขัน้ตอนการทํางานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลติทกุประการ 
วัสดุเคลือบผิว E อีพ๊อกซี่แบบยดืหยุ่นพิเศษ (MODIFIED FLEXIBLE EPOXY COATING) 
เป็นวสัดปุระเภทอีพ๊อกซี่ 2 สว่นผสม (2-COMPONENT EPOXY) ซึง่ดดัแปลงคณุสมบตัิทางกายภาพให้มคีวาม

ยืดหยุน่ได้ สาํหรับงานระบบกนัซมึท่ีต้องสมัผสักบัสารเคมีรุนแรง เช่น บอ่บําบดันํา้เสยี  
คณุสมบตัิเฉพาะ 

• สามารถรองรับรอยแตกร้าวได้(CRACK BRIDGING) 
• คา่ความยืดหยุน่ (ELONGATION AT BREAK)  ประมาณ 10% 

• ทนตอ่สารเคมีท่ีรุนแรง เช่น กรดซลัฟริูก, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดยีมไฮดรอกไซด์ 
• เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ปราศจากสารระเหย (SOLVENT FREE) 

• ความหนาของแผน่ฟิล์มอยา่งน้อย 200 ไมครอนตอ่ 1 COAT 
เช่น ผลติภณัฑ์ 

 1) SIKA   SIKAGARD-62 
หรือ 2) PRIMA   POLYTECH VIBOND HYDROXY 

หรือ 3) AMS   DURAGRIP-ME 
หรือ 4) HITCHINS   

หรือ 5) ZILLION  Z’ FLOOR EP-S 
หรือ 6) คณุภาพเทียบเทา่ 

ขัน้ตอนการตดิตัง้พืน้ท่ีภายในบอ่บําบดันํา้เสยี (TREATMENT PLANT) และบอ่พกันํา้เสยี (SEWAGE SUMP) 

-  คอนกรีตควรจะมีอายไุมต่ํ่ากวา่ 28 วนั  
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

-  หลงัจากติดตัง้ระบบกนัซมึชนิด CONCRETE-IN-DEPTH และแผน่ TAPE ปิดรอยตอ่โครงสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะต้องรอให้ระบบกนัซมึท่ีตดิตัง้แล้วเซต็ตวัสมบรูณ์ก่อน 

-  พืน้ผิวท่ีจะติดตัง้จะต้องอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณ์ ปราศจากรอยแตกร้าว เรียบเสมอ ไมม่ีสว่นขรุขระ รูช่อง แห้ง 
สะอาดปราศจากฝุ่ นละอองเศษหินและนํา้มนั 

-  การเตรียมพืน้ผิวให้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดข้อ 3 และข้อ 4 ทกุประการ 
-  ผสมสารเคมีทัง้ 2 สว่น ตามมาตรฐานของผู้ผลติ โดยใช้สวา่นรอบตํ่าในการป่ันผสมอยา่งน้อย 3 นาทีจน

สว่นผสมเข้ากนัได้ดี สามารถใช้แปรงโรลเลอร์ในการทํางาน โดยทาอยา่งน้อย 2 รอบ ระยะเวลาในการทารอบ

ถดัไปให้ทิง้ไว้ประมาณ 3 ชัว่โมง ความหนาโดยรวมประมาณ 400 ไมครอน ทิง้ไว้ 7 วนั ถึงสามารถใช้งานได้ 
วัสดุเคลือบผิว F เพื่อป้องกันการสึกหรอ (WEAR RESISTANT COATING) 
เป็นวสัดปุระเภท SILYLATED PMMA COATING (SILYLATED POLYMETHYLMETHACRYLATE COATING) 

หรือ 2-COMPONENT POLYURETHANE SOLVENT FREE โดยมีคณุสมบตัิโดยทัว่ไปดงันีค้ือ 
คณุสมบตั ิ 

• กนัซมึ กนัการซมึผา่นของนํา้และของเหลว (CHEMICALLY RESISTANT AND WATERPROOF) 
• มีความคงทนตอ่ภมูิอากาศดมีาก (UV AND WEATHER RESISTANT) 

• มีโครงสร้างท่ีสามารถปลอ่ยไอนํา้ผา่นได้ จึงสามารถใช้บนผิวชืน้ และทนตอ่การบวมเน่ืองจากความชืน้ 
• มีความคงทนตอ่การเปลีย่นแปลงของสอียา่งดีเยีย่ม 

• มีคณุสมบตัเิชิงกลท่ีแข็งแรง เช่น การทนตอ่การขดู การลอก แรงเฉือน (DURABLE-HIGH ABRASION AND 
WEAR RESISTANT) 

เช่น ผลติภณัฑ์ 
1) SIKA  SIKAFLOOR 325/359 N  

หรือ 2) BASF  CONIDECK 2264 
หรือ 3) FOSROC  NITODEK UR-300 
หรือ 4) HITCHINS FORMROK 335 
หรือ 5) ZILLION      Z’ FLOOR EP-C 
หรือ 6) คณุภาพเทียบเทา่ 

การติดตัง้ 
ขัน้ตอนการทํางานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลติทกุประการ 

 ระบบนํา้ยาเคลือบผิว หรือสกีนัตะไคร่ (IMPREGNATOR) 
-   เป็นนํา้ยาเคลอืบผิวคอนกรีต (LIQUID IMPREGNANT) ชนิดเข้าไปทําปฏิกิริยาในเนือ้วตัถ ุ (WATER 

REPELLENT AND CONSOLIDANT)  
-   ใช้พน่หรือทาลงบนพืน้ผิว เมื่อแห้งแล้วไมทํ่าให้พืน้ผิวเปลีย่นส ีหรือเป็นเงามนั (NON-GLOSSY)  
- เป็นสารประกอบองค์ประกอบเดีย่ว (ONE-COMPONENT) ประเภท SILANE SILOXANE 
- อายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี 
- LOW TOXICITY 
-   พืน้ผิวท่ีกําหนดให้มีการเคลอืบผิว 

1. ผิวคอนกรีตเปลอืย (ไมท่าส)ี 
2. ผิวพืน้ท่ีระบใุนแบบรูป 

 หมายเหต ุ   การติดตัง้ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 
 เป็นผลติภณัฑ์ของ   

1) PROOFCOAT GECQO NANO MICRO SEALER 
หรือ 2) BASF MASTERSEAL 355 
หรือ 3) BELLINZONI STRONG 2000 
หรือ 4) AQUAKOTE SEALER P 
หรือ 5) คณุภาพเทียบเทา่ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

การติดตัง้ 
ขัน้ตอนการทํางานให้เป็นไปตามข้อกําหนด ในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลติทกุประการ 
แผ่น TAPE ปิดแนวรอยต่อโครงสร้าง (WATERPROOFING JOINT TAPE) 
-   เป็นแผน่ผ้าสงัเคราะห์ มีความยดืหยุน่สงู (ELASTOMERIC MEMBRANE EMBEDDED IN BACKING 

FABRIC) 
-   ความกว้างของแผน่ประมาณ 120 มม. และ 200 มม. 
-   สามารถยดึตดิกบัพืน้ผิวคอนกรีตด้วยนํา้ยาเคมีกนัซมึชนิดเหลว (CEMENTITOUS LIQUID MEMBRANE) ได้

อยา่งด ี
-   ใช้ปิดทบัรอยตอ่โครงสร้าง (CONSTRUCTION JOINT OR COLD JOINT) 
รายละเอียด 

 -   เป็นวสัดปุระเภท POLYOLEFIN ELASTOMERIC TAPE หรือ THERMOPLASTIC ELASTOMER  

 -   ความหนา  :   ไมต่ํ่ากวา่  0.4 มม. 

 -   ELONGATION  :   มากกวา่ 60% 

 -   TEAR RESISTANCE  :   ไมต่ํ่ากวา่ 15 MPA 

 -   ALKALI RESISTANCE 

 -   OIL/GREASE/SOLVENT RESISTANCE 

 -   WEATHERING RESISTANCE 

 -   UV RESISTANCE 

 -   DECOMPOSITION RESISTANCE 

 -   WATERPROOFING 

เช่นผลติภณัฑ์ของ   

    1) SCHOMBURG ASO JOINT TAPE 2000    

หรือ 2) PECITAPE (DITCHBAND) SEALING TAPE    

หรือ  3) DICHTBAND TAPE     

หรือ  4)  SIKA SEALTAPE  

หรือ  5)  FLEXTAPE K120/JOINT TAPE 20 

หรือ 6) ZILLION         Z’ JOINT TAPE 

หรือ 7) คณุภาพเทียบเทา่       

การติดตัง้ 

-   ให้ใช้งานร่วมกบันํา้ยากนัซมึชนิดเหลวประเภท HIGHLY FLEXIBLE CENTITIOUS WATERPROOFING ดงั

ระบใุนข้อ 11 วสัดเุคมีท่ีใช้ในการซอ่มแซมพืน้ผิว เพ่ือยดึตดิกบัพืน้ผิว 

-   ขัน้ตอนการทํางาน ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลติทกุประการ 

 หมายเหต ุ: การติดตัง้ JOINT TAPE ให้อยูใ่นการดาํเนินการและความรับผิดขอบของผู้ รับจ้างติดตัง้ฯ ระบบ

หลกั (BIO-CHEMICAL WATERPROOFING) 

แถบยางกันนํา้แบบบวมตัว (HYDROSWELLING WATERBAR)  

ขดยางกนันํา้แบบบวมตวัช้า (SLOW SWELLING ACTION) สาํหรับคัน่รอยตอ่ในสว่นของโครงสร้าง เป็น

สารประกอบหลกัประเภท POLYMER COMPOSITE เช่น TPE (THERMO-PLASTIC ELASTOMER) มีคณุสมบตัิไม่

บวมตวัทนัทีเมื่อสมัผสันํา้ แตส่ามารถบวมตวัได้ตลอดเวลาแม้เวลาผา่นไปนาน ไมม่ีสว่นผสมของสาร BENTONITE  

คณุสมบตั ิ 

• สามารถบวมตวัหลงัจากสมัผสันํา้ไปแล้ว 6 ชัว่โมง 

• สามารถบวมตวัได้ตลอดเวลาแม้เวลาผา่นไปนาน เช่น สามารถบวมตวัได้ 800% เมื่อเวลาผา่นไป 14 วนั 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

• การบวมตวัสามารถเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองแม้ในสภาพแห้งและชืน้สลบักนัไป 

• ไมม่ีความเป็นพิษ (NON-TOXIC) เหมาะสมสาํหรับใช้กบัถงัเก็บนํา้ดื่ม 

• SWELLING RATE : ไมต่ํ่ากวา่ 250% 

• HARDNESS  : 42-45 HS 

• TENSILE STRENGTH  : ไมต่ํ่ากวา่ 4 N/m2  

เช่นผลติภณัฑ์ของ   

    1) SIKA  SIKASWELL-P PROFILES   

หรือ 2) BASF  MASTERFLEX-610 

หรือ  3) FOSROC  SUPERCAST SW-20 

หรือ 4) HITCHINS FORMDEX 1010 

หรือ 5) ZILLION         Z’ SWELL 

หรือ 6) คณุภาพเทียบเทา่ 

การติดตัง้ 

-   ติดตัง้ยางกัน้นํา้แบบบวมนํา้ (SWELLABLE WATERSTOP) ตามแนวรอยตอ่ของโครงสร้างคอนกรีต เช่น 

รอยตอ่ของถงัเก็บนํา้, ถงับําบดันํา้เสยี, โครงสร้างชัน้ใต้ดิน เป็นต้น  

-   พืน้ผิวก่อนการติดตัง้ควรจะแห้งหรือมีความชืน้ได้เลก็น้อยและจะต้องปราศจากสิง่สกปรกตา่งๆ เช่นฝุ่ น, คราบ

นํา้มนั, เศษหิน, เศษปนู และรูโพรง  

-   ควรติดตัง้ยางกัน้นํา้แบบบวมนํา้ในตําแหนง่กึง่กลางของความหนาแผน่คอนกรีต โดยมีระยะคอนกรีตหุ้มไมต่ํา่

กวา่ 10 ซม. และควรทําร่องสาํหรับติดตัง้ยางกัน้นํา้แบบบวมนํา้เพ่ือให้ยดึได้อยา่งแข็งแรง การตดิตัง้สามารถใช้

กาวอตุสาหกรรมทัว่ไป หรือแม้กระทัง่ยดึด้วยตะป ู

-   ในระหวา่งเทคอนกรีตจะต้องตรวจสอบอยา่งละเอียดวา่คอนกรีตท่ีเทใหมส่ามารถหุ้มแผน่ยางกัน้นํา้บวมนํา้โดย

ไมเ่กิดโพรงคอนกรีต 

- ขัน้ตอนการทํางานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ของบริษัทผู้ผลติทกุ

ประการ 

 

หมายเหตุ : กรณีใช้กบัหลมุ KING POST ให้ใช้ชนิด FLEXIBLE SWELLING STOP INJECTION ดงัระบใุน

ข้อ 7. วสัดเุคมีท่ีใช้ในการซอ่มแซม 

นํา้ยากนัซึม (WATER-REPELLENT ADMIXTURE) 

เป็นนํา้ยาเคมีผสมในปนูทรายปรับระดบั (TOPPING) หรือในคอนกรีตโครงสร้างท่ีระบใุนแบบ เพ่ือให้คอนกรีตมีความทบึ

นํา้ โดยลดปริมาณการใช้นํา้ในการผสมคอนกรีต (WATER REDUCER) ในขณะท่ีคอนกรีตยงัคงสภาพการไหลเทท่ีด ี

(WORKABILITY) 

เช่น ผลติภณัฑ์ 

 1) SIKA  SIKAPLAST-701    

หรือ 2) BASF  SUPER BARRA-05    

หรือ 3) FOSROC  CONPLAST WP 

หรือ 4) ZILLION         Z’ PROCRETE 

หรือ 5) คณุภาพเทียบเทา่ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

6. การเสนอรายละเอียด 

6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียด ข้อกําหนดคณุสมบตัิของผลติภณัฑ์ท่ีใช้ข้อมลูทางเทคนิค ข้อแนะนําการ

ติดตัง้ และข้อมลูประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสาํหรับการก่อสร้างงานระบบป้องกนัความชืน้ตามท่ีผู้ควบคมุงาน

ต้องการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

6.2 ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา SHOP DRAWINGS เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนทํางานระบบป้องกนัความชืน้ 

โดยแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

33 6.2.1 ตําแหนง่การตดิตัง้ระบบกนัซมึในแตล่ะสว่นของงาน 

33 6.2.2 แบบขยายการตดิตัง้ระบบกนัซมึในแตล่ะสว่น เช่น ขอบ มมุ รอยตอ่ จดุสิน้สดุระบบกนัซมึ การ

ซ้อนทบั ฯลฯ 

33 6.2.3 การทํา FLASHING และการอดุยาแนวในแตล่ะสว่นของงาน 

33 6.2.4 แบบขยายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็นตามท่ีผู้ควบคมุงานต้องการ 

6.3 การทดสอบ 

33-  ภายหลงัการติดตัง้ กําหนดให้มกีารทดสอบการร่ัวซมึโดยผู้ รับจ้างฯ เสนอวิธีการทดสอบในทกุพืน้ท่ีท่ี

สาํคญั โดยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน่ การขงันํา้บนดาดฟ้า หรือในสระนํา้ ฯลฯ  และต้องรับการอนมุตักิ่อน

ดําเนินการ 

- ภายหลงัจากการติดตัง้ ห้ามมใิห้ทําการเจาะ หรือสกดั หรือทําให้พืน้ผิวเกิดความเสยีหายโดยเด็ดขาด  

หากมกีารกระทําใดๆ อนักอ่ให้เกิดความเสยีหายตอ่พืน้ผิว  ให้ผู้ รับจ้างตดิตัง้ระบบฯ เป็นผู้ กําหนด

วิธีการซอ่มแซม  โดยคา่ใช้จ่ายในการซอ่มแซมผู้ รับจ้างหลกั (MAIN CONTRACTOR) เป็นผู้ รับผิดชอบ

ทัง้สิน้โดยไมม่ีเง่ือนไข 

7. การรับประกัน 

 7.1 ให้ผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบป้องกันความชืน้และนํา้ซึมผ่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ดังกล่าว 

ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฯ แสดงเอกสารยืนยันการรับประกันระบบฯ  ซึ่งหมายรวมทัง้วสัดุ/อุปกรณ์/ช่างฝีมือ

แรงงาน รวมถึงการใช้งานเป็นระยะเวลาดงันี ้

33  A. ระบบหลกั (CONCRETE-IN-DEPTH) 15  ปี 

33  B. ระบบเสริม (LIQUID MEMBRANE) 15  ปี 

33  C. ระบบนํา้ยาเคลอืบผิว (IMPREGNATOR)  5   ปี 

33 7.2 - ในกรณีท่ีเกิดปัญหาการร่ัวซมึขึน้  ผู้ รับจ้างฯ จะต้องดําเนินการซอ่มแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไมม่ี

เง่ือนไขข้อแม้ และไมส่ามารถคิดคา่ใช้จา่ยเพ่ิมแตอ่ยา่งใด 

33  - ในกรณีพืน้ท่ีมีการติดตัง้ระบบฯ มากกวา่ 1 ระบบ และเกิดปัญหาการร่ัวซมึ  ให้ผู้ รับจ้างฯ ในระบบท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมด เป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการแก้ไข 

 

33  หมายเหต ุ เฉพาะระบบหลกัและระบบเสริมเทา่นัน้ 

 

33------------------------- 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

วัสดุปิดหรือครอบรอยต่ออาคาร 

(EXPANSION JOINT COVERS) 
 

1. ขอบเขตงาน 

 1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ แรงงาน และอปุกรณ์ สาํหรับงานปิดหรือครอบรอยตอ่อาคารทัง้หมดตามท่ีระบุ

ไว้ในแบบรูปและรายการก่อสร้าง โดยครอบคลมุรายละเอียดดงันี ้

  - วสัดปิุดหรือครอบรอยตอ่สว่นพืน้/ผนงั/ฝ้าเพดานภายในอาคาร 

  - วสัดปิุดหรือครอบรอยตอ่สว่นพืน้/ผนงั/ภายนอกอาคาร 

  - วสัดฉุนวนป้องกนัไฟรอยตอ่อาคาร 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบลกัษณะ/รายละเอียดของแนวขอบรอยตอ่ ตามท่ีกําหนดในแบบรูป ก่อน

ดําเนินการก่อสร้าง และให้ถือเป็นงานประณีตทางสถาปัตยกรรม เหมือนงานตกแตง่พืน้ผิว (FINISHING) 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัซือ้วสัดแุตล่ะชนิดโดยเป็นของผู้ผลติเพียงรายเดยีว เพ่ือให้ระบบเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

รวมถงึภาระและขอบเขตการรับประกนัคณุภาพ 

2. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 2.1 พืน้ท่ีภายนอกอาคาร หมายถงึ 

  -  พืน้ท่ีสว่นเปิดโลง่รับนํา้ฝน 

  -  พืน้ท่ีภายในท่ีไมม่ีผนงักัน้รอบนอก (ลม / ฝน เข้าได้) 

  -  ถนน / ทางเท้า  

  -  พืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ีระบใุนแบบรูป 

 2.2 พืน้ท่ีเปียก หมายถงึ 

  -  สระนํา้ 

  -  กระบะต้นไม้ 

  -  ห้องนํา้ – ส้วม 

  -  ห้องแตง่ตวั (LOCKER ROOM) 

  -  ห้อง JANITOR 

  -  ห้องเคร่ือง / ห้อง A.H.U. 

  -  ห้องเก็บขยะ 

  -  ครัว 

  -  พืน้ท่ีท่ีใช้สาํหรับระบายนํา้ 

  -  พืน้ท่ีท่ีมีการเดินระบบสขุาภิบาล 

  -  พืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีระบใุนแบบรูป 

 2.3 สาํหรับวสัดคุรอบรอยตอ่ชนิดมีโครงกรอบเป็นอลมูเินียม ให้แยกลกัษณะตามตาํแหนง่ท่ีติดตัง้ดงันี ้

  -  พืน้/พืน้ (FLOOR TO FLOOR) 

  -  พืน้/ผนงั (FLOOR TO WALL) 

  -  ผนงั/ผนงั (WALL TO WALL) 

  -  ผนงั/ฝ้าเพดาน (WALL TO CEILIING) 
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  -  ฝ้าเพดาน/ฝ้าเพดาน (CEILING TO CEILING) 

  โดยให้เป็นไปตามแบบและรุ่น ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติทกุประการ 

3. วัสดุ/อุปกรณ์ 

หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป หรือในข้อกําหนดในแบบรูป หรือในรายการละเอียดประกอบแบบข้ออ่ืน ให้ใช้

ผลติภณัฑ์ของ :- 

- MIGUA เยอรมนันี 

- C/S GROUP อเมริกา 

- CAPITAL SERVICES อเมริกา 

- WABO 

- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

พืน้ท่ีภายนอกอาคารและพืน้ท่ีเปียก 

A. สาํหรับพืน้ / ผนงั :- 

 เป็นชนิดป้องกนันํา้ซมึผา่น 100% (WATERTIGHT) โดยมีผลการทดสอบอยา่งเป็นทางการ (OFFICIAL 

TEST CERTIFICATE) เป็นวสัดปุระเภทยางสงัเคราะห์ฝังในกรอบอลมูิเนียม (SYTHETIC RUBBER 

SEALING INSERT IN ALUMINIUM MOUNTING BRACKETS) โดยมีแผน่ STAINLESS STEEL ครอบ

ทบัแนน่ ยดึด้วยสกรู (2.5 mm. THK. STAINLESS STEEL CAPPING, FIXED BY SCREW) 

 โดยเป็นผลติภณัฑ์ เช่น ของ :- 

 -  MIGUA รุ่น MIGUTAN WATERTIGHT 

B. สาํหรับพืน้ / ผนงั :- 

 เป็นชนิดป้องกนันํา้ซมึผา่น เป็นวสัดปุระเภทก้อนยางสงัเคราะห์ (ELASTOMERIC COMPRESSION 

SEAL) ทําจากโพลเีมอร์เชิงซ้อนของสารประกอบโพลเีอทไทลนีไวนิล (VINYL ACETATE 

POLYETHYLENE COPOLYMER) อดัลงในรอยตอ่และยดึตดิกบัผิวคอนกรีตด้านข้าง ด้วยกาว EPOXY 

พิเศษ (ตามคาํแนะนําของบริษัทผู้ผลติ เป็นประเภท MODIFIED EPOXY ADHESIVE) 

 โดยเป็นผลติภณัฑ์ เช่น ของ :- 

 - CAPTIAL SERVICES รุ่น METAZEAL 

 คณุสมบตัิทัว่ไป :- 

- HIGHER HEAT & UV RESISTANCE 

- WATERPROOFING 

- MULTI-DIRECTIONAL MOVEMENT 

- HIGH CHEMICAL RESISTANCE 

- สัง่ได้ตามขนาดของร่องคอนกรีต (CUSTOM FABRICATED) 

พืน้ท่ีภายในอาคาร 

C. สาํหรับพืน้ :- 

 เป็นวสัดปุระเภท SOLID EXTRUSION ALUMINIUM 2 สว่น เลือ่นทบักนั (ALUMINIUM COVER WITH 

STRIATED TOP SURFACE AND PERFORATED MOUNTING BRACKET AND FLEXIBLE RUBBER 

CORDS)  

 โดยเป็นผลติภณัฑ์ เช่น ของ :- 

 - C/S GROUP รุ่น STANDARD ALLWAY METAL FLOOR 
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D. สาํหรับผนงั และฝ้าเพดาน :- 

 เป็นวสัดปุระเภทแผน่ยางสงัเคราะห์ ฝังในกรอบอลมูิเนียม (ELASTOMERIC SEAL WITH ALUMINIUM 

EDGE RETAINER)  

 โดยเป็นผลติภณัฑ์ เช่น ของ :- 

 - C/S GROUP รุ่น FLUSH THINLINE WALL “FWFC-M” 

E. ฉนวนกนัไฟรอยตอ่ :- 

 หากไมไ่ด้ระบใุนหมวดท่ี 8 เร่ืองการอดุช่องเปิดเพ่ือป้องกนัไฟลาม (FIRE STOPPING) ให้ใช้วสัดกุนัไฟ

ประเภทเส้นกลมหรือแบน (FIRE STOP FILLER STRIP) เป็นเส้นใยสงัเคราะห์ มดัเป็นเส้นยาว (MINERAL 

FIBER) หรือเทียบเทา่ เป็นวสัดไุมต่ิดไฟ และมีอตัราทนไฟไมต่ํา่กวา่ 2 ชัว่โมง ใช้อดัลงในรอยตอ่ โดยยดึติด

กบัผิวคอนกรีตด้านข้างด้วยวสัดปุระเภทกาว EPOXY ทนไฟ (FIRE RESISTANT EPOXY ADHESIVE) 

ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติ 

4. การขออนุมัต ิ

   ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดข้อมลูวสัดปิุดรอยตอ่อาคารเพ่ือขออนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

4.1 คณุสมบตัิของประสทิธิภาพฝาครอบรอยตอ่อาคาร 

4.2 คณุสมบตัิของอลมูิเนียม และสว่นประกอบตา่ง ๆ  

4.3 ตวัอยา่งวสัด ุ และจําลองรูปแบบของการติดตัง้เสมือนจริง (MOCK-UP MODEL) ทกุตําแหนง่ท่ีระบุ

รายละเอียดในแบบรูปและรายการประกอบแบบ  พร้อมทัง้ SHOP DRAWING 

5. การติดตัง้ 

 ภายนอกอาคาร และพืน้ท่ีเปียก 

5.1 พืน้ ประกอบด้วยวสัด ุ:- 

A. ยางสงัเคราะห์ฝังในกรอบอลมูิเนียมชนิดป้องกนันํา้ซมึผา่น 100%  

(WATERTIGHT EXPANSION JOINT COVER)  

B. ก้อนยางสงัเคราะห์อดัลงในรอยตอ่  

 (ELASTOMERIC COMPRESSION SEAL) 

5.2 ผนงั (บหิุนธรรมชาติ / ฉาบปนู) ประกอบด้วยวสัด ุ:- 

A. ยางสงัเคราะห์ฝังในกรอบอลมูิเนียมชนิดป้องกนันํา้ซมึผา่น 100%  

(WATERTIGHT EXPANSION JOINT COVER)  

B. ก้อนยางสงัเคราะห์อดัลงในรอยตอ่  

 (ELASTOMERIC COMPRESSION SEAL) 

  ภายในอาคาร 

5.3 พืน้ ประกอบด้วยวสัด ุ:- 

  C. SOLID EXTRUSION ALUMINIUM 2 สว่น เลือ่นทบักนั  

   (ALUMINIUM COVER WITH PERFORATED MOUNTING BRACKET) 

E. FIRE STOP FILLER STRIP 

5.4 ผนงั ประกอบด้วยวสัด ุ:- 
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  D. แผน่ยางสงัเคราะห์ฝังในกรอบอลมูิเนียม (ELASTOMERIC SEAL WITH ALUMINIUM EDGE 

RETAINER) 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัผลงานทัง้การติดตัง้  รวมถึงวสัดตุา่งๆ ท่ีใช้ในการติดตัง้ทัง้หมด  เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี  

หากเกิดการบกพร่องอนัเน่ืองจากคณุสมบตัิของวสัด ุ และ/หรือการติดตัง้หลงัจากการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องมา

ติดตัง้ให้ใหม ่ และซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย โดยไมม่ีเง่ือนไขข้อแม้ และไมค่ิด

คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
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การยาแนว 

JOINT SEALANT 

 

1. ขอบเขตของงาน 

งานยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง รวมถงึหมวด

ตา่งๆ ทัง้หมดถ้าได้กลา่วถึงในหมวดอ่ืนๆ แล้วให้ใช้หมวดนีป้ระกอบด้วยผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมรายละเอียดตา่งๆ ท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนนําไปใช้งาน และหากรอยตอ่ใดท่ีตอ่ยาแนวแตม่ิได้กําหนดในแบบ ผู้ รับ

จ้างจะต้องยาแนวรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อย 

2. วัสดุ 

 วสัดท่ีุจะนําเข้าไปใช้ยงัสถานท่ีกอ่สร้าง จะต้องอยูใ่นหีบเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลติ  โดยมีเลขหมายรายละเอียด

ตา่งๆ ของการผลติแสดงช่ือผู้ผลติภณัฑ์อยา่งสมบรูณ์ชดัเจน วสัดท่ีุใช้ต้องได้มาตรฐานสากล เช่น ASTM เป็นต้น 

 หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้เป็นผลติภณัฑ์ดงันี ้:-  

 2.1 สาํหรับวสัดยุาแนวประเภท SILICONE 

ประเภทรอยตอ่ MOMENTIVE 

(GE) 

DOW 

CORNING 

SIKA  

กระจกกบัขอบอลมูิเนียม N-10 DC793 WS-305  

วงกบกบัผนงัคอนกรีต SCS2900 DC791 WS-605S  

กระจกกบักระจก (Float 

Glass) 

SCS1000 DC999A GS-621  

กระจกกบักระจก 

(REFLECTIVE, 

LAMINATED, 

INSULATING) 

N-10 DC793 WS-305  

หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2 SIDED/4 SIDE 

CURTAINWALL 

SSG4000, 

SSG4400, 

SSG4600 

DC995, DC983 SG-20, SG-500  

หินแกรนิต, หินออ่น, 

แผน่อลมูิเนียมคอมโพสติ 

SCS9000 DC756 SMS WS-655  

สขุภณัฑ์ในห้องนํา้ TOSSEAL 83 DC786 SONNEBORN 

“OMNIPLUS” 

 

 2.2 สาํหรับวสัดยุาแนวประเภท POLYURETHANE  

ประเภทของรอยตอ่ BASF SIKA GECONS  

พืน้คอนกรีตภายใน / 

ภายนอก  

(ท่ีไมม่ีการสญัจร) 

MASTERFLEX - 

474 

SIKAFLEX – 

PRO 3WF 

SONOLASTIC – 

SL1 

 

พืน้คอนกรีตภายใน / MASTERFLEX - (TREMCO) SONOLASTIC –  
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ภายนอก  

(ท่ีมีการสญัจรมาก) 

474 VULKEM 45 

SSL 

SL1 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

พืน้คอนกรีตกบัผนงั

ภายใน / ภายนอก 

MASTERFLEX - 

474 

SIKAFLEX – 

PRO 3WF 

SONOLASTIC – 

SL1 

 

ผนงั PRECAST CONC.  

ภายใน / ภายนอก 

SONOLASTIC – 

NP1 

SIKAFLEX – 1A (TREMCO) 

VULKEM 116 

 

 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้แตล่ะชนิด รวมถงึอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่

เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน เช่น 

3.1 ตวัอยา่งสขีอง SEALANT แตล่ะชนิด ท่ีจะใช้กบัวสัดท่ีุเก่ียวข้อง 

3.2 วสัดตุวัอยา่งท่ีเก่ียวข้องกบั SEALANT เช่น BACKING, GASKET, BACKER ROD, SETTING BLOCK 

เป็นต้น 

3.3 รายละเอียดประกอบตวัอยา่ง SEALANT แสดงถึงการใช้ การตดิตัง้ และคณุภาพ (PRODUCT MANU- 

FACTURE’S SPECIFICATIONS) ของบริษัทผู้ผลติ รวมทัง้การทดสอบท่ีได้ตามมาตรฐานสากล เช่น 

ASTM หรือ ม.อ.ก. เป็นต้น 

3.4 ผู้ รับจ้างต้องสง่ผลการทดสอบซลิโิคนยาแนวงานโครงสร้างกบัวสัดท่ีุจะยาแนว จากสถานทดสอบของผู้ผลติ

ซิลโิคนยาแนวก่อนการติดตัง้ ผลการทดสอบขัน้ตํา่ต้องประกอบด้วย 

3.4.1 การทดสอบเข้ากนัได้ (COMPATABILITY TEST) ของวสัดทุัง้หมดท่ีใช้ร่วมกนั ได้แก่ กระจก

อลมูิเนียม โฟมหนนุ (BACKER ROD) (ถ้าม)ี ยางหนนุ (SETTING BLOCK) (ถ้าม)ี เทปโฟม 

(SPACER) กบัซิลโิคนยาแนวท่ีใช้ 

3.4.2 การทดสอบการยดึเกาะ (ADHESION-IN-PEEL TEST) ตามมาตรฐาน ASTM C 794 บนผิวกระจก

และอลมูิเนียมท่ีใช้งานจริงสาํหรับโครงการนี ้

3.4.3 ข้อแนะนําจากห้องปฏิบตัิการเก่ียวกบัความจําเป็นในการใช้สารรองพืน้ (PRIMER) ชนิดของสารรอง

พืน้ และข้อแนะนําชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด 

4. การติดตัง้ 

4.1 การเตรียมผิวงาน 

4.1.1 ผิวงานท่ีจะยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แลคเกอร์ และความชืน้ 

4.1.2 ต้องเช็ดทําความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายท่ีผู้ผลติซิลโิคนยาแนวแนะนํา ผ้าท่ีใช้จะต้องเป็นผ้า

ฝ้าย 100% สขีาวใช้ผ้าผืนแรกชบุสารละลายเช็ดท่ีผิวงาน แล้วใช้ผ้าผืนท่ีสองเช็ดตามเพ่ือเป็นการ

ดดูซบัสิง่สกปรกและไขมนัทนัทีกอ่นท่ีสารละลายจะระเหย 

4.1.3 การทาสารรองพืน้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลติวสัดยุาแนวแตล่ะประเภท / ชนิด อยา่ง

เคร่งครัด โดยบริษัทผู้ผลติต้องเป็นผู้ตรวจสอบและให้คาํแนะนําในการติดตัง้อยา่งครบถ้วน 

4.2 ติดเทปโฟม (SPACER) ยางหนนุ (SETTING BLOCK) โฟมหนนุ (BACKER ROD) ตามแบบ 

4.3 การฉีดซิลโิคนยาแนว 
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4.3.1 ผู้ ฉีดซิลโิคนยาแนวจะต้องมีประสบการณ์เพียงพอ สามารถฉีดซลิโิคนยาแนวได้อยา่งประณีต และ

ไมม่ีฟองอากาศในแนวยา 

4.3.2 การฉีดซิลโิคนยาแนวอาจฉีดด้วยปืนฉีดแบบมือบีบ หรือแบบใช้แรงลมอดัก็ได้ 

4.3.3 ปาดตบแตง่ผิวซิลโิคนยาแนวด้วยแทง่ปาด ภายใน 10 นาที หลงัจากฉีดซิลโิคนยาแนวแล้วลอกเทป

กระดาษออกทนัที 

4.3.4 ไมเ่คลือ่นย้ายแผงกระจกจนกวา่ซิลโิคนยาแนวจะแขง็ตวัเต็มท่ี ระยะเวลาขึน้อยูก่บัคาํแนะนําของ

ผู้ผลติซิลโิคนยาแนวท่ีใช้ 

4.3.5 แผงกระจกท่ีรอเวลาแข็งตวัต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม ไมม่ีฝุ่ นมกีารระบายอากาศได้ด ี

4.4 รอยตอ่ระหวา่งวงกบกบัผนงัคอนกรีตหรือผนงัอ่ืนๆ จะต้องเว้นช่องไมน้่อยกวา่ 1/4" โดยรอบ โดยหนนุด้วย

วสัดรุองรับท่ีเหมาะสม และยาแนวรอยตอ่ด้วยซิลโิคน โดยให้สดัสว่นของซิลโิคนท่ียาแนวในร่องกว้าง:ลกึ 

อยูใ่นสดัสว่น 2:1 

4.5 งานประตแูละหน้าตา่ง ท่ีอยูภ่ายนอกอาคารต้องรับฝนและลมโดยตรง จะต้องยาแนวด้วยระบบ DUAL 

DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM เป็นการยาแนวรอยตอ่กระจกกบัขอบอลมูเินียมหรือโลหะ

อ่ืนๆ ในสว่นด้านนอกยาแนวด้วยซิลโิคน สว่นด้านในใช้ยางอดัชนิด EPDM หรือ NEOPRENE ตามความ

เหมาะสม  ร่องกระจกกบัขอบอลมูิเนียมท่ีจะยาแนวจะต้องกว้างไมน้่อยกวา่ 1/8" และจะต้องมีวสัดรุองรับ

ซิลโิคนท่ีสามารถเข้ากนัได้กบัซิลโิคน (COMPATABILITY) เชน่ POLYETHYLEME FOAM ROD, 

POLYULETHANE GLAZING TAPE, SILICONE SPACER เป็นต้น 

4.6 รอยตอ่ตา่งๆ ในแบบท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ให้ยาแนว แตด้่วยหลกัวิชาการก่อสร้างท่ีดต้ีองมกีารยาแนว  ผู้ รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบในการยาแนวรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อย 

4.7 การเลอืกใช้ซิลโิคนเช่ือมตอ่วสัดชุนิดเดียวกนั หรือตา่งชนิดกนัให้เลอืกใช้ดงันี ้

4.7.1 ซิลโิคน ท่ีการแห้งตวัมีสภาพเป็นกรด (ACID) ใช้ได้กบังานกระจกทัว่ไป (FLOAT GLASS) 

4.7.2 ซิลโิคน ท่ีการแห้งตวัมีสภาพเป็นกลาง (NEUTRAL) ใช้ได้กบักระจกท่ีเคลอืบผิวหน้า (REFLECTIVE 

GLASS) กระจก 2 ชัน้ (LAMINATED GLASS) วสัดทุาสจํีาพวก FLUOROPOLYMER และ 

POLYESTER หินออ่น ทองแดง 

5. การควบคุมคุณภาพการทาํงาน 

5.1 ให้มีระบบการบนัทกึการหมนุเวียนของวสัดยุาแนว ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

-  วนัท่ีท่ีรับของ 

 -  ช่ือและหมายเลขผลติภณัฑ์ 

 -  หมายเลขการผลติ 

 -  วนัท่ีเบิกของไปใช้ 

 -  ช่ืองานท่ีนําไปใช้ 

5.2 ให้มีการกรีดวสัดยุาแนว (DEGLAZING) เพ่ือตรวจสอบความเต็มของแนวยา ความกว้างของแนวยา 

(STRUCTURAL BITE) และการยดึเกาะ (ADHESION) ระหวา่งวสัดยุาแนวกบัผิวงาน ปริมาณการกรีด

แนวมีดงันี ้

    50 แผงแรก   ตรวจสอบ  1  แผน่ 

    ทกุๆ 100 แผงตอ่ไป  ตรวจสอบ  1  แผน่ 
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ทกุๆ ชดุการผลติจะต้องมีหมายเลขประจําแผง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้  หากพบข้อบกพร่องภายหลงั 

ผลการทดสอบการกรีดแนวจะต้องสง่ให้ผู้วา่จ้างเพ่ือตรวจสอบ 

6. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่ท่ีเก่ียวข้องหลงัจากการยาแนว ด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนขออนมุตัิ

ตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

7. การรับประกันผลงาน 

 ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพ คณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติและเอกสารการ

รับประกนัเป็นระยะเวลา 10 ปี ท่ีออกโดยบริษัทผู้ผลติวสัดยุาแนวทัง้ประเภท SILICONE และประเภท 

POLYURETHANE  เมื่อติดตัง้แล้วจะต้องไมม่ีการหลดุร่อน หรือมีตําหนิใดๆ หากเกิดการดงักลา่ว  ผู้ รับจ้างจะต้อง

ซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพด ี ด้วยความประณีตเรียบร้อย โดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ และเป็นไปตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลติ 

 

 

----------------------------- 

 

 



หมวดท่ี 8 งานป้องกนัไฟภายในอาคาร   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        1/12 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 8 

งานป้องกันไฟภายในอาคาร 

 

 



หมวดท่ี 8 งานป้องกนัไฟภายในอาคาร   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        2/12 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

สีเคลือบป้องกันไฟชนิดบวมตัว 

INTUMESCENT FIRE RESISTANCE COATING 

 

1. ขอบเขตของงาน :- 

งานติดตัง้สีเคลือบป้องกนัไฟตามระบ ุ ให้ครอบคลมุถงึการติดตัง้บนงานโครงสร้างเหลก็หรือโลหะท่ีต้องการ

แสดง/โชว์ ลกัษณะรูปร่างของโครงสร้าง หรืองานโครงสร้างเหลก็หรือโลหะท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ หรือท่ี

ระบใุนแบบรูป 

2. วัสดุ :- 

 2.1 สีเคลือบป้องกนัไฟชนิดบวมตวั (INTUMESCENT FIRE RESISTANCE COATING) เป็นสีท่ีใช้ทา

หรือพ่นบนผิวโครงสร้างเหลก็หรือโลหะ หรือสว่นประกอบของอาคารท่ีเป็นโลหะท่ีกําหนด เพ่ือ

ป้องกนัไฟ ซึง่เม่ือถกูความร้อนหรือเปลวไฟ สีท่ีเคลือบผิวนีจ้ะบวมตวัหนาขึน้ (INTUMESCENT) 

และเปลี่ยนสภาพเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนสูผิ่วโลหะ 

  โดยสีเคลือบป้องกนัไฟชนิดบวมตวั ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น UL FIRE 

RESISTANCE DIRECTORY (โดยสถาบนั UNDERWRITER’S LABORATORIES INC.) และ

มาตรฐานการทดสอบของ ASTM E-119 หรือเทียบเท่า 

  หากมิได้ระบใุห้เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้เป็นผลิตภณัฑ์ :- 

  - ISOLATEK  WB-3  

  - SK TIGHGA COAT  

  - INTERCHAR 212  

 หรือ - คณุภาพเทียบเท่า 

  โดยมีคณุสมบติัทัว่ไปดงันี ้:- 

  - ระยะเวลาในการป้องกนัไฟ   : ไมต่ํ่ากวา่ 3 ชม. 

  - IMPACT RESISTANCE ความต้านทานแรงกระแทก  :  >56 inch-lb. (0.65 kg-m) 

   ตามมาตรฐาน ASTM D2794 

  - BOND STRENGTH แรงยดึเกาะ  :  > 280 psi (1931 k Pa) 

   ตามาตรฐาน ASTM D4541 

  - DUROMETER HARDNESS มาตรฐานวดัความแข็งแรง  :  > 84 minimum Shore D 

   ตามมาตรฐาน ASTM D2240 

  - ABRASION RESISTANCE ความต้านทานการขดัถ ู :  ≥ 0.6505 g/1000 cycles 

   ตามมาตรฐาน ASTM D4060 

  - SURFACE BURNING คณุสมบติัเม่ือผิวถกูไหม้  : 

   มาตรฐาน ASTM E84 

   - FRAME SPREAD การแผ่ขยายของเปลวไฟ 0-10 

   - SMOKE DEVELOPMENT ควนัเพ่ิมขึน้ 0-50 
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3. ตัวอย่างวัสดุพร้อมหนังสือรับรอง 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหารายละเอียดวสัดขุอง FIREPROOFING (MANUFACTURE’S SPECIFICATION) 

โดยแสดงถงึการทดสอบคณุภาพของวสัด ุ และตวัอย่างท่ีจะใช้ รวมทัง้มีหนงัสือรับรองมาตรฐานการป้องกนั

ไฟตามท่ีกําหนดในเทศบญัญติั เพ่ือการขออนมุติัและตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปติดตัง้ 

4. การตดิตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชํานาญในการติดตัง้ โดยทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องได้ความหนา

ของสีตามตารางคํานวณ และตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติอย่างเคร่งครัด 

4.1 ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อนการติดตัง้ ถ้าหาก

พบข้อบกพร่องตา่งๆ ให้แก้ไขให้เรียบร้อย และให้ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 

4.2 สถานท่ีท่ีจะติดตัง้จะต้องมีการระบายอากาศท่ีดี 

4.3 วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างทัง้หมดต้องมีช่ือบริษัทผู้ผลิต เคร่ืองหมายการค้า และเลขหมายตา่งๆ ติดอยู่

ครบถ้วนสมบรูณ์ 

4.4 วสัดตุ้องเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีมีสิง่ปกคลมุ โดยปราศจากความชืน้ หากวสัดมีุความเปียกชืน้ห้าม

นํามาใช้ติดตัง้เป็นอนัขาด 

5. การรับประกัน 

ผู้ รับจ้างจะต้องมีการรับประกนัวสัดปุ้องกนัไฟเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเป็นไปตามมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลิต 

 

  

 

--------------------------------- 
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ฉนวนป้องกันไฟชนิดซิเมนต์ 

CEMENTITIOUS FIRE PROTECTION COATING 

 

1. ของเขตของงาน 

งานติดตัง้ฉนวนป้องกนัไฟตามระบ ุให้ครอบคลมุถงึการติดตัง้บนงานโครงสร้างเหลก็ หรือโลหะท่ีซอ่นอยู่ใน

กลอ่งหรือซอ่นอยู่ในฝ้าเพดาน หรือในพืน้ท่ีท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ หรือในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีระบใุน

แบบรูป 

 

2. วัสดุ 

 - ฉนวนป้องกนัชนิดซิเมนต์ (CEMENTITIOUS FIRE PROTECTION COATING) เป็นฉนวนท่ีใช้พน่

ลงบนผิวโครงสร้างเหลก็หรือโลหะทัง้หมดท่ีไมใ่ช่เหลก็เสริมคอนกรีต หรือพน่ลงบนสว่นประกอบของ

อาคารท่ีเป็นเหลก็หรือโลหะท่ีระบเุพ่ือป้องกนัไฟ (SPRAYED-ON FIREPROOFING) เป็นวสัดุ

ประเภท GYPSUM-BASED CEMENTITIOUS หรือ CERAMIC-BASED CEMENTITIOUS 

FIREPROOFING 

 - เป็นสารประกอบของซิเมนต์ (CEMENT), ไฟเบอร์ (FIBER) และสารประกอบ INORGANIC อ่ืนๆ 

เช่น CALCIUM CARBONATE หรือ ALUMINIUM HYDROXIDE หรือ VERMICULITE โดยมี

ความสามารถในการยดึเกาะกบัผิวโลหะได้ดี ไมห่ลดุลอ่นเน่ืองจากแรงลม เป็นชนิดหนาแน่นปาน

กลาง (MEDIUM DENSITY) 

 - เป็นสารประกอบท่ีปราศจากแร่ใยหิน และปราศจากควนัเม่ือถกูความร้อนหรือเปลวไฟ (NO 

ASBESTOS & SMOKED DEVELOPMENT) 

 - ความหนาและระยะเวลาในการป้องกนัไฟ (FIRE RESISTANCE) ต้องได้ตามมาตรฐานกฎข้อบงัคบั

ควบคมุการก่อสร้างอาคาร และตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานอ่ืนตามท่ีระบใุนแบบรูป หรือ

รายการละเอียดประกอบ โดยต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น UL FIRE 

RESISTANCE DIRECTORY (โดยสถาบนั UNDERWRITER’S LABORATORIES INC.) และ

มาตรฐานการทดสอบของ ASTM E-119 หรือ JIS หรือเทียบเท่า 

  หากมิได้ระบใุห้เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้เป็นผลิตภณัฑ์ :- 

   - FIRECUT F-1  

   - CERATIGHCA NO.2  

   - ALBI DURASPRAYS  

   -  MONOKOTE Z-106/G 

  หรือ - คณุภาพเทียบเท่า 

  โดยมีคณุสมบติัทัว่ไปดงันี ้:- 

  - ระยะเวลาในการป้องกนัไฟ   : ไมต่ํ่ากวา่ 3 ชม. 

 -  ความหนาแนน่ (MINIMUM AVERAGE DENSITY) : ไมต่ํ่ากวา่ 500 KG./CU.M. 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

   ASTM E605 / UBC STD 7-6  (31 PCF) 

 -  แรงยดึเกาะ (BOND STRENGTH) : ไมต่ํ่ากวา่0.97 KG/SQ.CM. 

   ASTM E 736  (2,000 PSF) 

 -  แรงกด (COMPRESSIVE STRENGTH) :  ไมต่ํ่ากวา่ 11.9 KG./SQ.M. 

  ASTM E 761 (เม่ือได้รับแรงกดต้องไม่เปล่ียนแปลงรูปลกัษณะเกิน 10%)  (24,320 PSF) 

 -  ความทนตอ่อากาศ (AIR EROSION) : 0.000 GR/SQ.M. 

   ASTM E 859 (คา่ MAX WEIGHT LOSS ต้องไม่เกิน 0.005 GM./FT2) 

 -  แรงกระแทก (BOND IMPACT) ASTM E 760 :  ไมแ่ตกและลอกเป็นสะเก็ด

หรือแยกขัน้จากผิวของวสัดท่ีุติดตัง้  

 -  คณุสมบติัเม่ือพืน้ผิวถกูไหม้ (SURFACE BURNING ) ASTM E 84 

  ก.  การแผ่ขยายของเปลวไฟ (FAME SPREAD) ≤ 10 

  ข.  ควนัเพ่ิมขึน้ (SMOKED DEVELOPMENT) = 0 

 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหารายละเอียดวสัดฉุนวนป้องกนัไฟชนิดพน่ (MANUFACTURE’S 

SPECIFICATIONS) แสดงถงึการทดสอบคณุภาพของวสัด ุ และตวัอย่างท่ีจะใช้เพ่ือขออนมุติั

ตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปติดตัง้ 

 3.2  นํา้ท่ีใช้ผสมวสัดตุ้องเป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจําพวกแร่ธาต ุกรด ดา่ง และสารอินทรีย์

ตา่งๆ 

 3.3 วสัดทุัง้หมดท่ีใช้สําหรับผลิตภณัฑ์ป้องกนัไฟ ท่ีสง่เข้าในหน่วยงานก่อสร้างต้องสง่มาในบรรจภุณัฑ์

ปิดผนกึภายใต้ช่ือของโรงงาน ตราเคร่ืองหมายการค้า และคํายืนยนัจากห้องทดลอง รวมถงึ

ใบรับรองคณุภาพ 

 3.4  บรรจภุณัฑ์ ถงุ/หีบห่อใดท่ีโดนนํา้ก่อนใช้จะไมอ่นญุาตให้ใช้ จะต้องนําไปทิง้และผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 

จะต้องใช้ก่อนวนัหมดอาย ุ

 

4. การตดิตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างฝีมือดีมีความชํานาญในการติดตัง้ ทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องมีความประณีต

เรียบร้อยถกูต้องตามกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และตามหลกัวิชาการก่อสร้างท่ีดี 

 4.1 การเตรียมพืน้ผิวท่ีต้องการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะติดตัง้ให้ถกูต้องเรียบร้อยก่อน

การติดตัง้ ถ้าหากพบข้อบกพร่องตา่งๆ ให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการติดตัง้ และพืน้ผิวเหลา่นัน้ต้อง

ปราศจากนํา้มนัจารบี เกลด็สนิมเหลก็ และสีรองพืน้  ซึง่เป็นอปุสรรคในการยดึเกาะของฉนวน

ป้องกนัไฟ และหากมีความจําเป็นผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดพืน้ผิวนัน้ๆ ก่อนทําการพ่นฉนวน

ป้องกนัไฟ 

4.2 สถานท่ีจะติดจะต้องมีการระบายอากาศท่ีดี 
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 4.3 วสัดตุ้องเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีมีสิง่ปกคลมุโดยปราศจากความชืน้ ถ้าวสัดมีุความเปียกชืน้ ห้ามนํามาใช้

ในการติดตัง้โดยเดด็ขาด 

 4.4 สว่นผสมตา่งๆ ของฉนวนป้องกนั ให้ปฏิบติัการมาตรฐานกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

 4.5 ความหนาของฉนวนป้องกนัไฟ ให้ปฏิบติัตามมาตรฐานของผู้ผลิต หากมีความหนาเกินกวา่ 15 มม. 

จะต้องทําการพ่นเป็นชัน้ๆ โดยการพ่นครัง้แรก มีความหนาประมาณ 13 มม. หรือ 1.2” และการพ่น

ชัน้ตอ่ไปจะต้องทําการหลงัจากพ่นครัง้แรก หรือครัง้ก่อนเรียบร้อยแล้ว 

4.6 การใช้เคร่ืองมือสําหรับพ่น ให้ปฏิบติัตามความแนะนําของบริษัทผู้ผลิตฯ 

4.7 ฉนวนป้องกนัไฟ เม่ือพ่นเสร็จใหม่ๆ  ยงัไมแ่ห้ง จะต้องระมดัระวงัป้องกนัการเกิดความเสียหาย ผู้ รับ

จ้างจะต้องติดป้ายตกัเตือนไว้ทกุแห่ง 

 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดหลงัจากการติดตัง้ในสว่นท่ีเก่ียวข้องให้สมบรูณ์สะอาดเรียบร้อย โดย

ปราศจากสิ่งสกปรก เปรอะเปือ้น และรอยดา่งตา่งๆ ถ้าหากมีข้อบกพร่องดงักลา่วเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้อง

แก้ไขให้สมบรูณ์เรียบร้อยก่อนการอนมุติัตรวจสอบ 

 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการติดตัง้เป็นระยะเวลา 10 ปี หากเกิดข้อบกพร่องตา่งๆ อนั

เน่ืองมาจากคณุสมบติัของวสัดแุละการติดตัง้หลงัจากการติดตัง้  ผู้ รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม ่ แก้ไข หรือ

ซอ่มแซม ให้อยู่ในสภาพท่ีดีด้วยความประณีตเรียบร้อย โดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

------------------------------ 
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การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกันไฟลาม 

FIRE STOPPING 

 

1. วัสดุป้องกันไฟลาม 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด,ุ แรงงาน และอปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการติดตัง้ระบบอดุช่องเปิดเพ่ือป้องกนัไฟลาม 

ตามระบใุนแบบและรายการกอ่สร้าง โดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่เอกสาร, ตวัอย่าง, รายละเอียด รวมถงึ

วิธีการ, พร้อมหลกัฐานอ่ืนๆ ตามท่ีระบหุรือตามท่ีผู้วา่จ้างร้องขอ เพ่ือขออนมุติัก่อนดําเนินการ 

 โดยจดุมุง่หมายของงานในหมวดนี ้ครอบคลมุถงึการจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟ และควนัลามท่ีเหมาะสม รวมถงึ

วิธีการและขัน้ตอนในการติดตัง้ท่ีถกูต้อง และเป็นไปตามระบบท่ีผ่านการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 

โดยมีขัน้ตอนในการควบคมุคณุภาพในการทํางาน เพ่ือการป้องกนัท่ีสมบรูณ์  

 การอดุช่องเปิดเพ่ือป้องกนัไฟลามนี ้ เป็นการอดุช่องเปิดตา่งๆ ทัง้พืน้และผนงั หรือระหวา่งพืน้กบัผนงั เพ่ือ

ป้องกนัมิให้ไฟหรือควนัลามจากพืน้ท่ีหนึง่ไปยงัอีกพืน้ท่ีหนึง่ท่ีอยู่ติดกนั ซึง่ประเภทของชอ่งเปิดดงักลา่วมี

ดงันี ้:- 

- ช่องเปิด, ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุา่น (THROUGH PENETRATIONS)  

- ช่องเปิดประเภทรอยตอ่งานโครงสร้าง (CONSTRUCTION JOINTS) 

- ช่องเปิดประเภทรอยตอ่ระหวา่งผนงักระจก CURTAIN WALL และพืน้อาคาร (PERIMETER 

JOINTS) 

โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้:-  

 1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีเหมาะสมกบัการกนัไฟ ควนั และก๊าซร้อนตามแบบ

ท่ีกําหนด ช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยตอ่ใดท่ีต้องปิดเพ่ือการกนัไฟลามแตมิ่ได้กําหนดในแบบ 

ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและลามปิดช่องเปิดหรือรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อยด้วย ซึง่รวมไปถงึ 

- ช่องเปิดทกุช่องไมว่า่จะอยู่ท่ีใดของผนงั พืน้ คาน หรืออ่ืนๆ 

- รอยตอ่ระหวา่งท้องพืน้และผนงั 

- รอยตอ่ระหวา่งผนงัและพืน้ 

- รอยตอ่ระหวา่งผนงัคอนกรีตหลอ่สําเร็จ 

- รอยตอ่ระหวา่งระบบผนงักระจกเคอร์เทิร์นวอลล์กบัพืน้คอนกรีต 

- ช่องท่อตา่งๆซึง่ได้เตรียมไว้สําหรับการใช้ในงานติดตัง้ระบบท่อหลงัจากท่ีได้ติดตัง้ท่อไปแล้ว

และมีช่องวา่งเหลืออยู่ 

- ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดท่ีเตรียมไว้สําหรับติดตัง้ระบบท่อในอนาคต 

- ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดสําหรับสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ หรือรางสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ ท่ีมีช่องวา่งอยู่ 

- ภายในช่องเปิด ช่องท่อ หรือชอ่งลอดท่ีทะลพืุน้ทนไฟ ผนงัทนไฟหรือเพดานทนไฟ 
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 ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนั

ลามท่ีผ่านการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และผ่านการอนมุติัจากผู้

วา่จ้าง 

 

1.2 หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอ้างอิง 

 1.2.1 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM): 

- ASTM E84 STANDARD TEST METHOD FOR SURFACE BURNING 

CHARACTERISTICS OF BUILDING MATERIALS 

- ASTM E119 STANDARD TEST METHODS FOR FIRE TESTS OF BUILDING 

CONSTRUCTION AND MATERIALS 

- ASTM E814 STANDARD TEST METHOD FOR FIRE TEST OF 

PENETRATION FIRE STOPS 

- ASTM E1966 STANDARD TEST METHOD FOR FIRE-RESISTIVE JOINT 

SYSTEMS 

- ASTM E2307 STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING FIRE 

RESISTANCE OF PERIMETER FIRE BARRIER SYSTEMS USING 

INTERMEDIATE-SCALE, MULTI-STORY TEST APPARATUS 

1.2.2 INTERNATIONAL BUILDING CODE (IBC) 

1.2.3  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA): 

- NFPA LIFE SAFETY CODE 101 

 1.2.4 UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. (UL): 

- UL1479 FIRE TESTS OF THROUGH-PENETRATION FIRESTOPS 

- UL 2079 TESTS FOR FIRE RESISTANCE OF BUILDING JOINT SYSTEMS 

- UL723 TESTS FOR SURFACE BURNING CHARACTERISTICS OF 

BUILDING MATERIALS 

 1.2.5 สถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ได้แก่ 

- INTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL (IFC) 

- UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL) 

 

 1.3 ข้อกําหนดทางด้านประสิทธิภาพ 

 1.3.1 ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (THROUGH PENETRATIONS): ระบบกนั

ไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภทนี ้ ท่ีมีวสัดปุ้องกนัไฟและควนั

ลามเป็นสว่นประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 1479 และจะต้องมีความสามารถ

ในการกนัไฟลาม (F-RATING) ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง  
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 1.3.2 ช่องเปิดประเภทรอยตอ่งานก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINTS): ระบบกนัไฟและควนั

ลามสําหรับช่องเปิดประเภทนี ้ ท่ีมีวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเป็นสว่นประกอบเม่ือทดสอบ

ตามวิธีการทดสอบ UL 2079 และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-RATING) ไม่

น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง และระบบกนัไฟลามจะต้องสามารถรองรับการเคลื่อนไหวของรอยตอ่ท่ี

คาดวา่จะเกิดขึน้ได้ตามวิธีการทดสอบ UL2079 

 1.3.3 ช่องเปิดประเภทรอยตอ่ระหวา่งผนงักระจก CURTAIN WALL และพืน้อาคาร 

(PERIMETER JOINTS): ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิดประเภทนี ้ ท่ีมีวสัดุ

ป้องกนัไฟและควนัลามเป็นสว่นประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ ASTM E2307 

และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-RATING) ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง และระบบ

กนัไฟลามจะต้องสามารถรองรับการเคลื่อนไหวเน่ืองจากแรงเฉือนในแนวตัง้ได้ตามวิธีการ

ทดสอบ ASTM E2307 

 1.3.4 การติดตัง้ระบบกนัไฟและควนัลามจะต้องไมทํ่าให้อตัราการทนไฟของสว่นประกอบของ

ช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยตอ่ลดลง 

 1.3.5 สําหรับวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีติดตัง้ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ สามารถสมัผสั

ได้ ต้องผ่านการขดัสี บริเวณท่ีมีการสญัจร มีความชืน้ และบริเวณท่ีอาจมีความเสียหาย

อ่ืนๆนัน้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ต้องสามารถรองรับหรือทนทานตอ่ความเสียหาย

เหลา่นีท้ัง้ในขณะติดตัง้และเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

 1.3.6 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไมก่่อให้เกิดควนัพิษเม่ือได้รับความร้อนหรือติดไฟ 

 1.3.7 ผู้ผลิตจะต้องออกเอกสารรับรองวา่วสัดยุาแนวป้องกนัไฟและควนัลามต้องไมมี่สว่นผสม

ของสารเคมีอนัตรายก่อมะเร็ง ได้แก่ แร่ใยหิน (ASBESTOS),  POLYCHLORINATED 

BIPHENYL (PCB) และ ETHYLENE GLYCOL โดย 

 1.3.8 ผู้ผลิตจะต้องออกเอกสารรับรองวา่วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามชนิดขยายตวัได้เม่ือเกิด

เพลิงไหม้(INTUMESCENT) จะต้องไมล่ะลายนํา้ 

 1.3.9 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามจะต้องทนตอ่การสมัผสันํา้และไมล่ะลายในนํา้หรือหลดุลอ่น 

 1.3.10 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีเป็นวสัดชุนิดขยายตวั (INTUMESCENT) เม่ือเกิดเพลิงไหม้

จะต้องขยายตวัอย่างน้อย 8 เท่า 

 1.3.11 ในกรณีท่ีไมมี่ระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือใช้ใน

การติดตัง้สําหรับช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยตอ่นัน้ๆ ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องขอเอกสาร 

ENGINEERING JUDGMENT (EJ) จากผู้ผลิตวสัดกุนัไฟลามนัน้โดยเฉพาะ มาขออนมุติั

ใช้ระบบกนัไฟลามนัน้ กบัผู้วา่จ้าง และเอกสาร ENGINEERING JUDGMENT (EJ) ควรมี

รูปแบบตามแนวทางของ INTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL (IFC) 

 

 1.4 เอกสารและวสัดท่ีุต้องนําสง่ 

 1.4.1 ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนและวิธีการในการนําสง่เอกสารและวสัด ุ
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 1.4.2 เอกสารและวสัดท่ีุต้องนําสง่คือ 

- รายละเอียดทางเทคนิคของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภทท่ีใช้ 

(TECHNICAL DATASHEET)  

- ผลการทดสอบการกนัไฟของระบบท่ีทดสอบท่ีกนัไฟได้ 2 ชัว่โมงท่ีทดสอบโดย UL (UL 

FIRESTOP SYSTEM TEST REPORT) โดยจะต้องย่ืนผลทดสอบให้ตรงกบัระบบท่ีจะ

ใช้ติดตัง้ในระบบนัน้ๆ   

- เอกสารข้อแนะนําวิธีการติดตัง้และวิธีการควบคมุคณุภาพท่ีถกูต้องสําหรับวสัดุ

ป้องกนัไฟและควนัลามแตล่ะประเภทจากผู้ผลิต 

- เอกสารแผ่นข้อมลูความปลอดภยั (MSDS) ของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุ

ประเภทท่ีใช้  

- เอกสาร ENGINEERING JUDGMENT (EJ) จากผู้ผลติวสัดกุนัไฟลาม โดยให้

พิจารณาเป็นทางเลือกสดุท้ายในกรณีท่ีไมมี่ระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรอง

จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 

- ตวัอย่างวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ทกุชนิดและทกุประเภท  

 

 1.5 การควบคมุคณุภาพ 

 1.5.1 ผู้ รับจ้างต้องผ่านการอบรมวิธีการติดตัง้จากผู้ผลิตวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามในการติดตัง้

ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับประเภทช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยตอ่งานก่อสร้าง 

1.5.2 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้แตล่ะชนิดต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกนั 

 

2. วัสดุป้องกันไฟและควันลาม 

2.1 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีนํามาใช้ต้องผ่านการอนมุติัก่อน โดยให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของผู้ผลติตอ่ไปนี ้ 

  - SPECIFIED TECHNOLOGY INC (STI)  

 หรือ - WR GRACE 

 หรือ - 3M   

 หรือ - คณุภาพเทียบเท่า 

 

 2.2 หากมิได้ระบใุห้เป็นอย่างอ่ืนในแบบงานวิศวกรรมระบบป้องกนัไฟภายในอาคาร วสัดปุ้องกนัไฟและ

ควนัลาม/ระบบกนัไฟและควนัลาม ให้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้:- 

 2.2.1 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องเป็นวสัดชุนิดท่ีเหมาะสมกบัประเภทของงานโดยเฉพาะ 

 2.2.2 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามและวสัดท่ีุเก่ียวข้องแตล่ะประเภทจะต้องเข้ากนัได้ 

(COMPATIBLE) 

 2.2.3 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีสามารถใช้ได้ได้แก ่
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 2.2.3.1 สําหรับช่องเปิดรอบท่อพลาสติก ให้ใช้วสัดเุทียบเท่า FIRESTOP COLLAR หุ้ม

รอบท่อโดยเป็นวสัดท่ีุขยายตวัได้เม่ือเกิดเพลิงไหม้ (INTUMESCENT) 

 2.2.3.2 สําหรับการร้อยสายสายไฟ สายโทรศพัท์ หรือสายเนตเวอร์ค ผ่านผนงัหรือพืน้ 

ให้ใช้ร้อยสายผ่านวสัดปุระเภท PATH FIRE RATED PATHWAY  หรือ

เทียบเท่า 

 2.2.3.3 สําหรับช่องชาฟท์ให้ใช้ FIRESTOP MORTAR 

 2.2.3.4 สําหรับรอยตอ่ระหวา่งหวัผนงัและท้องพืน้ ให้ใช้ระบบป้องกนัไฟชนิดแผ่น

สําเร็จรูปท่ีผลิตจากโรงงาน  ปิดบนรอยตอ่แล้วพ่นทบัด้วยสเปร์ยกนัไฟประเภท 

ELASTOMERIC SPRAY  หรือเทียบเท่า 

 2.2.3.5 สําหรับรอยตอ่ผนงัพรีคาสต์คอนกรีต ให้ใช้วสัดปุระเภท FIRESTOP 

SILICONE หรือเทียบเท่า 

 2.2.3.6 สําหรับรอยตอ่ระหวา่งพืน้คอนกรีตและผนงัเคอร์เทินวอลล์ ให้ใช้วสัดชุนิด 

SILICONE-URETHANE HYBRID หรือเทียบเท่า 

 2.2.3.7 สําหรับช่องเปิดขนาดใหญ่ท่ีจะต้องมีการแก้ไขในอนาคตให้ใช้ FIRESTOP 

PILLOW หรือเทียบเท่า 

 2.2.3.8 สําหรับช่องเปิดรอบท่อลม ให้ใช้ระบบป้องกนัไฟลามแบบเป็นแท่งโลหะฉากท่ี

มีสารป้องกนัไฟในตวัแบบพร้อมใช้ท่ีผลิตจากโรงงานเท่านัน้เป็นวสัดปุระเภท 

FIRESTOP ANGLE หรือเทียบเท่า 

 2.2.3.9 สําหรับช่องเปิดรอบท่อโลหะ ให้ใช้วสัดปุระเภท FIRESTOP SILICONE หรือ

เทียบเท่า 

 2.2.3.10 สําหรับรอยตอ่ระหวา่งพืน้คอนกรีตกบัพืน้คอนกรีต ให้ใช้วสัดปุระเภท  

FIRESTOP SILICONE หรือเทียบเท่า 

 

3. การดาํเนินการ 

 3.1 การตรวจสอบ 

 3.1.1 ตรวจสอบบริเวณท่ีจะทําการติดตัง้ระบบกนัไฟลาม หากบริเวณนัน้มีข้อบกพร่องจากการ

ก่อสร้างซึง่ไมต่รงกบัรายละเอียดในระบบกนัไฟลามท่ีได้รับการอนมุติัให้ใช้ ให้แจ้งแกผู่้วา่

จ้าง 

 3.1.2 ตรวจสอบพืน้ผิววสัดท่ีุจะทําการติดตัง้ระบบกนัไฟและควนัลามโดยต้องไมใ่ห้มีนํา้มนั จารบี 

ฝุ่ น หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆท่ีทําให้ความสามารถในการยดึเกาะของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม

ลดลง 

 3.1.3 ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่สภาวะแวดล้อมมีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัการติดตัง้ระบบกนั

ไฟลาม 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

3.1.4 ไมติ่ดตัง้ระบบกนัไฟลามหากข้อบกพร่องของการก่อสร้างไมไ่ด้รับการแก้ไข 

 

 3.2 การติดตัง้ 

 3.2.1 ก่อนติดตัง้ให้ตรวจสอบวา่สภาพพืน้ท่ีจะทําการติดตัง้และสภาพแวดล้อมขณะทํางานให้

เป็นไปตามท่ีผู้ผลิตกําหนด  

 3.2.2 ติดตัง้วสัดหุนนุ (Forming Materials) และวสัดอ่ืุนๆตามท่ีกําหนดในระบบกนัไฟลามนัน้ๆ

เพ่ือรองรับวสัดกุนัไฟลามและเพ่ือให้วสัดกุนัไฟลามมีรูปร่างหน้าตดัและความลกึตามท่ี

กําหนด เพ่ือให้ได้คา่การกนัไฟลามตามท่ีกําหนด หลงัจากติดตัง้วสัดกุนัไฟลามให้เอาวสัดุ

ในสว่นท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในระบบวา่เป็นวสัดถุาวรออก ให้ปฏิบติัตามวิธีการติดตัง้ท่ีระบไุว้ใน

สว่นการติดตัง้วสัดหุนนุในระบบกนัไฟลาม  

 3.2.3 ติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามตามวิธีการติดตัง้ท่ีผู้ผลิตกําหนดและสอดคล้องกบัระบบ

กนัไฟและควนัลาม 

 3.2.4 สําหรับวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีสามารถมองเห็นได้หลงัการติดตัง้เสร็จสิน้ให้ตกแตง่

ผิววสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้เรียบ ขอบเป็นเส้นตรง และเป็นแนวเดียวกบัวสัดรุอบข้าง 

 3.2.5 หลงัการติดตัง้ระบบกนัไฟลามให้ติดป้ายระบ ุ“ระบบกันไฟลาม ห้ามรือ้ถอนหรือทาํลาย 

หากเสียหายโปรดแจ้งฝ่ายบาํรุงรักษาอาคาร” รวมถงึช่ือสถาบนัท่ีทําการทดสอบระบบ 

หมายเลขระบบ วนัท่ีติดตัง้ระบบ และช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ รับจ้าง 

 

3.4 การทําความสะอาด 

 3.4.1 ทําความสะอาดวสัดกุนัไฟลามท่ีเกินออกมาจากแบบท่ีกําหนดไปพร้อมๆกบัการติดตัง้ด้วย

สารทําความสะอาดท่ีได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้จดัจําหน่ายวสัดกุนัไฟลาม 

 3.4.2 ทําความสะอาดบริเวณทํางานทกุแห่งหลงัจากติดตัง้วสัดกุนัไฟลามแล้วด้วยความประณีต

เรียบร้อยก่อนการอนมุติัตรวจสอบ และก่อนสง่มอบงาน 

 3.4.3 ป้องกนัวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทัง้ขณะติดตัง้และหลงัติดตัง้เพ่ือให้มัน่ในวา่ระบบกนัไฟ

และควนัลามไมไ่ด้รับความเสียหาย แตห่ากวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเสียหายให้รือ้ออก

และเปลี่ยนวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามใหมท่นัที 

4. การรับประกันผลงาน 

 ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดกุนัไฟลามและการติดตัง้ตามมาตรฐานของผู้ผลิตวสัดปุ้องกนัไฟ

และควนัลาม และการติดตัง้ตามวิธีการติดตัง้ท่ีระบ ุ เป็นเวลา 1 ปี เม่ือติดตัง้แล้วต้องไมมี่การหลดุร่อนหรือ

มีข้อบกพร่องใดๆ ท่ีพิสจูน์ได้วา่เป็นความผิดพลาดเน่ืองจากการติดตัง้และผลิตภณัฑ์ท่ีนํามาติดตัง้ ภายใน

ระยะประกนั ผู้ รับจ้างต้องทําการซอ่มแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆทัง้สิน้ 

 

--------------------------------- 
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ประตูเหล็ก และ วงกบ 

STEEL DOORS & FRAMES 
 

1. ขอบเขตของงาน 

32ประตเูหลก็และวงกบเหลก็ท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเขียนแบบประกอบการ

ติดตัง้ SHOP DRAWING รวมถงึสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ๆ ไป ซึง่จะต้องแสดงรายละเอียดการตดิตัง้ 

(INSTALLATION) การยดึ (FIXED) ระยะตา่งๆ ให้ถกูต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและหลกัวชิาการท่ีด ี

2. วัสดุ  

2.1 32ประตแูละวงกบเหลก็ท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง  ให้ใช้ความหนาของเหลก็ดงันี ้

2.1.1 32หนา 1.6 มม. (GAUGE 16) ประตภูายนอก ประตภูายใน และประตกูนัไฟ 

2.1.2 32หนา 1.6 มม. (GAUGE 16) สาํหรับวงกบ 

2.2 32ประตเูหลก็และวงกบ ต้องเป็นระบบสาํเร็จรูปจากโรงงาน การทําสแีละการตดิตัง้อปุกรณ์ LOCK, มือจบั, 

บานพบั ฯลฯ จะต้องทําเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน ก่อนนํามาติดตัง้ และต้องได้รับการอนมุตักิ่อนดําเนินการ  

การทําสใีห้เป็นระบบเคลอืบสโีดยระบบ POWDER COATED ทัง้วงกบและตวับาน 

2.3 32ประตเูหลก็ และประตเูหลก็กนัไฟ 

2.3.1 32บานประต ูต้องมคีวามหนาไมต่ํา่กวา่ 1 3 /4 ” หรือ 44 มม. สาํหรับประตกูนัไฟและกนัเสยีง และ

ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 35 มม. สาํหรับประตทูัว่ไป  แผน่เหลก็ท่ีใช้ทําตวับานประต ู ต้องเป็นแผน่

เหลก็ชบุสงักะส ี(GALVANIZED)  ความหนาต้องไมต่ํา่กวา่ 1.6 มม. (GAUGE 16) 

2.3.2 32กรณีเป็นบานกนัไฟ ภายในบานประตบูรรจแุนน่ด้วยฉนวนกนัไฟ เช่น SOLID MINERAL FIBER 

CORE  หรือวสัดเุทียบเทา่ และทัง้นีทํ้ามาจากวสัดไุมต่ิดไฟ และไมเ่กิดควนัพิษ (TOXIC) เมือ่

ได้รับความร้อน  ทนทานตอ่การลกุไหม้ได้  โดยท่ีประตสูามารถทนไฟได้ไมต่ํ่ากวา่ 3 ชัว่โมง และ

ได้มาตรฐานกนัไฟ (SPREAD OF FLAME) CLASS A FLAME SPREAD RATING ASTM E84-

80  หรือ  FIRE RATING CLASS O AS PER ISO 834  และทัง้นีต้้องได้รับความเห็นชอบก่อน

ดําเนินการ 

2.3.3 32การประกอบบานประต ูต้องเป็นระบบ MECHANICALLY INTERLOCKED VERTICAL EDGES 

โดยสนัของบานประตปูราศจากรอยตะเข็บ (SEAMLESS) ได้มาตรฐาน ANSI/SDI 100-1991 

เกรด III EXTRA HEAVY DUTY หรือมาตรฐานเทียบเทา่ หรือตามท่ีระบรุายละเอียดใน

รายละเอียดในรายการแบบ  

2.3.4 32โครงสร้างภายใน (STIFFENER) ระยะหา่งต้องไมเ่กิน 20 ซม. ของบานประต ู  ต้องทําจากเหลก็

แผน่ชบุสงักะส ี (GALVANIZED) และจดุรองรับอปุกรณ์ประตทูัง้หมด จะต้องเสริมเหลก็แผน่ชบุ

สงักะส ี(GALVANIZED) หนา 3.2 มม. ได้มาตรฐาน ANSI A 115 

2.3.5 32ในกรณีบานประตมูกีระจกให้ใช้กระจกชนิดเสริมลวด (WIRE GLASS) ในพืน้ท่ีไมเ่กิน 100 ตร. นิว้ 

2.3.6 32วงกบ (FRAME)  :  

32สาํหรับบานท่ีใช้บานพบั BUTT HINGE 

32เป็นชนิดขึน้รูปบงัใบคู ่  มีร่องเพ่ือฝังซอ่นแถบยางสงัเคราะห์ชนิด THERMOSEAL (DOUBLE 

RABBET W / GROOVE FOR SEAL INSERTED) 
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    หมายเหต ุ ขนาดวงกบเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติ หรือไมต่ํ่ากวา่ 2” x 4”  สาํหรับ

ประตหู้องทัว่ไป (หนา 35 มม.) ไมต่ํ่ากวา่ 2” x 5”  สาํหรับประตเูข้าห้องนํา้-ส้วม และประตกูนัไฟ 

    : สาํหรับบานท่ีใช้บานพบั FLOOR HINGE หรือ PIVOT BEARING 

32เป็นชนิดซอ่นด้านหลงับานประต ู พร้อมมีร่องเพ่ือฝังซอ่นแถบยางสงัเคราะห์ ชนิด 

THERMOSEAL 

32 2.3.7  บานพบั (HINGE)  

   : BUTT HINGE - ประตเูข้าบนัไดหนีไฟ / ประตเูหลก็ทัว่ไป 

32   : PIVOT HINGE - SMOKE CHECK DOOR เป็นประตท่ีูมีแมเ่หลก็ไฟฟ้า จบัให้เปิดค้างอยู่

ตลอดเวลา 

32    - FIRE PROOF DOOR เป็นประตท่ีูมีแมเ่หลก็ไฟฟ้า จบัให้เปิดค้างอยู่

ตลอดเวลา 

  2.3.8 ธรณีประต ู  

: สาํหรับประตเูข้าบนัไดหนีไฟ ให้มีธรณีประตทํูาด้วย ALUMINIUM   หรือ (THRESHOLD) 

STAINLESS STEEL พบัขึน้รูป ชนิด THERMOSEAL ความสงูธรณีประตไูมเ่กิน 6 มม. จากผิวพืน้ 

เทียบเทา่ RAVEN RP95 ใช้คูก่บั RAVEN BOTTOM SEAL RP 51 SI 

32   : สาํหรับประตเูหลก็ทัว่ไป ไมต้่องมีธรณีประต ู

32   FINISHING : เป็นระบบเคลอืบส ีPOWDER COATED ทัง้วงกบและตวับาน 

2.4 32ประตสูเตนเลส (STAINLESS STEEL DOOR) 

32ความหนาของบานประตไูมต่ํา่กวา่ 44 มม. โดยแผน่สเตนเลสท่ีใช้ทําตวับานประต ู ให้ใช้แผน่สเตนเลส 

GRADE 304 หนาไมต่ํ่ากวา่ 1.2 มม. พบัหุ้มโครงภายใน การประกอบตวับานประตใูห้ใช้วิธีพบัขึน้รูป

ประกบเช่ือมติดกนั ภายในช่องวา่งฉีดด้วย POLY URETHANE FOAM จนเต็มพืน้ท่ี  ในกรณีบานเกลด็ ให้

ใช้บานเกลด็มาตรฐานของผู้ผลติ   จดุรองรับอปุกรณ์ประตทูัง้หมดต้องเสริมด้วยแผน่เหลก็ชบุสงักะส ี หนา

ไมต่ํ่ากวา่ 3.2 มม. ผิวประตเูป็น HAIR LINE FINISHING เช่นเดียวกบัวงกบ 

2.5 HARDWARE ตามท่ีระบไุว้ในหมวดอปุกรณ์ประต ู / หน้าตา่ง ต้องเป็นของใหม ่คณุภาพดี ขนาดเหมาะสม

กบัการใช้ และติดตัง้ด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 32ทัง้หมดเป็นผลติภณัฑ์ :- 

32- ABEC / MASON 

- DIAMOND DOOR 

- WATTANA 

- SCL 

- SMC 

- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

32ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดท่ีุใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง   พร้อมทัง้ SHOP DRAWING เพ่ือขออนมุตัิ และ

ตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปติดตัง้ เช่น 
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3.1 32ตวัอยา่งของประตท่ีูจะใช้งานก่อสร้าง แสดงถงึ ส ีและ FINISHING  

3.2 32รายละเอียดประกอบตวัอยา่ง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบคณุภาพของ

ประตแูละสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

3.3 32ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ (HARDWARE) ท่ีจะใช้มาด้วย เพ่ือพิจารณาประกอบการติดตัง้ 

4. การติดตัง้ 

32ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดีมีความชํานาญในการติดตัง้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดของ SHOP DRAWING 

และได้มาตรฐานทางวชิาการก่อสร้างท่ีด ี

4.1 32ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการตดิตัง้ให้สมบรูณ์เรียบร้อย   ถ้ามีข้อบกพร่องตา่งๆ ให้แก้ไขให้ถกูต้อง 

ก่อนจะมกีารตดิตัง้ 

4.2 32การติดตัง้ต้องมีความมัน่คงแขง็แรง เปิด-ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องมีขอยดึ หรืออปุกรณ์รองรับ มิให้เกิด

ความเสยีหายกบัประตหูรือผนงั 

4.3 32การติดตัง้วงกบ จะต้องได้ดิ่งและฉากถกูต้องตามหลกัวิชาชา่งท่ีดี การยดึทกุจดุต้องมัน่คงแข็งแรง 

4.4 32รอยตอ่รอบๆ วงกบประตทูัง้ภายในภายนอก สว่นท่ีแนบติดกบัปนูฉาบคอนกรีตไม้หรือวสัดอ่ืุนใด จะต้องอดุ

ด้วย SILICONE SEALANT ผลติโดยบริษัท G.E. หรือ DOW CORNING  หรือ SIKA หรือเทียบเทา่ด้วย

ความประณีตเรียบร้อย ก่อนทําการอดุจะต้องทําความสะอาดรอยตอ่ให้ปราศจากฝุ่ น คราบนํา้มนั สิง่เปรอะ

เปือ้น สกปรกตา่งๆ และจะต้องปฏิบตัิตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติ  SILICONE SEALANT โดยเคร่งครัด  

4.5 32การปรับระดบั ภายหลงัการติดตัง้ประตแูล้ว อปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องได้รับการปรับให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปิด-

ปิดได้สะดวก 

4.6 32ช่องเปิดสาํหรับการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องไมพ่ยายามใสบ่านประตเูข้ากบัช่องท่ีไมไ่ด้ฉาก หรือขนาดเลก็ไป 

ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพ่ือการติดตัง้โดยรอบ ประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอยา่งน้อย 

5. การส่งมอบงาน 

32ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดในสว่นท่ีเก่ียวข้องให้เรียบร้อยทกุแหง่ ผิวสว่นท่ีเป็นเหลก็ของประตทูกุด้านให้

สะอาดปราศจากคราบนํา้ปนู รอยขีดขว่น หรือตาํหนิตา่งๆ ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

32ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของประต ู รวมถึงวสัดตุา่งๆ ท่ีใช้ในการติดตัง้ทัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี  หากเกิดการ

บกพร่องตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการติดตัง้ หลงัจากการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องมาติดตัง้ให้ใหม่

และซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย โดยไมม่ีเง่ือนไขข้อแม้ และไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

---------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 9 งานประต ูหน้าตา่ง และกระจก   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        5/16 
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ประตูไม้และวงกบ 
WOOD DOORS AND FRAMES 
 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการตดิตัง้อปุกรณ์ประต/ูหน้าตา่งไม้ ตามระบใุน

แบบรูปและรายการ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบการติดตัง้ 

1.2 งานประตไูม้และวงกบ ให้ถือเป็นลกัษณะของระบบสาํเร็จรูปจากโรงงาน  ประกอบเสร็จจากโรงงาน  ซึง่

หมายรวมถงึ การทําส,ี ระบบ FINISHING และการติดตัง้อปุกรณ์  ก่อนนํามาตดิตัง้ในสถานท่ีกอ่สร้าง และ

ต้องได้รับการอนมุตัิกอ่นดําเนินการ 

1.3 บานประตแูละวงกบ ให้ถือเป็นชดุสาํเร็จ 1 ชดุ ไมแ่ยกจากกนั  ห้ามสลบับานและวงกบกบัชดุอ่ืน 

1.4 ประตไูม้และวงกบเหลก็ท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเขียนแบบประกอบการ

ติดตัง้ SHOP DRAWING รวมถึงสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ๆ ไป  ซึง่จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ 

(INSTALLATION) การยดึ (FIXED) ระยะตา่งๆ รวมถึงรูปแบบของการเก็บขอบบาน (DOOR STILE) 

ตามท่ีระบใุนแบบและรายการละเอียดให้ถกูต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและหลกัวชิาการท่ีด ี

2. วัสดุ 

 หากไมไ่ด้ระบใุห้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ใช้วสัด ุ/ อปุกรณ์ดงันี ้:- 

32 วงกบ : ไม้เนือ้แข็ง 

   ขนาดไมต่ํา่กวา่ 2” x 4” สาํหรับประตหู้องทัว่ไป หรือประตท่ีูมคีวามหนา 35 มม. 

32   หรือ   ไมต่ํ่ากวา่ 2” x 5” สาํหรับประตหู้องนํา้-ส้วม หรือประตท่ีูมคีวามหนา 44 มม. 

32   หมายเหต ุ ดรูายละเอียดของงานไม้ได้ในหมวด 5 งานไม้ 

 บานประต ู : โครงสร้าง 

32   เป็นบานไม้อดัยางสาํเร็จรูปชนิด HOLLOW CORE 

32โดยทัว่ไปจะต้องมีคณุสมบตัิ มอก.192 เป็นประตท่ีูผลติสาํเร็จรูปจากโรงงาน ต้องได้ฉากไมบิ่ด

งอ บานประตสูว่นท่ีใช้ภายในห้องนํา้หรืออยูต่ดิภายนอก ให้ใช้บานประตไูม้อดัชนิดกนัความชืน้ 

ประตไูม้อดัทัง้หมดให้ใช้  เกรดเอ   ผลติภณัฑ์ของ  บริษัท ไม้อดัไทย จํากดั หรือ บริษัท 

สยามนวภณัฑ์ จํากดั  หรือ  บริษัท ซี.พลสั เทรดดิง้ จํากดั  หรือเทียบเทา่ 

32   ความหนาประต ู

32   : ความหนาไมต่ํา่กวา่  35  มม. สาํหรับประตกูว้างไมเ่กิน 1.00 ม. 

32   : ความหนาไมต่ํา่กวา่  44  มม. สาํหรับประตกูว้างเกิน 1.00 ม. ถึง 1.25 ม. หรือสงูเกิน 2.40 ม. 

   : ความหนาไมต่ํา่กวา่  55 มม.  สาํหรับประตกูว้างเกิน 1.25 ม. หรือสงูเกิน 3.00 ม. 

 บานพบั : BUTT HINGE สาํหรับประตทูัว่ไป 

32     PIVOT HINGE สาํหรับประตท่ีูกว้างเกินกวา่ 1.25 เมตร 

32    หรือความหนาเกินกวา่ 45 มม. 

32    หรือนํา้หนกัเกินกวา่ 130 กก. 

32 FINISHING : วสัดปิุดผิว (FACE VENEER) 

   เป็นวสัดปุระเภท ACRYLIC VINYL หรือเทียบเทา่  ความหนาประมาณ 1 มม. 
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32   เนือ้วสัดเุป็นสเีดียวกนัทัง้หมด (HOMOGENEOUS) มีคณุสมบตัิดงันี ้

FIRE PERFORMANCE CHARACTERISTICS ได้รับเคร่ืองหมายรับรอง UL โดยผา่นการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-E84-01 (CAN/ULC S102.2) ซึง่มผีลตามคา่ตอ่ไปนี ้

- FLAME SPREAD : 25 OR LESS 

- SMOKE DEVELOPMENT : 450 OR LESS 

IMPACT RESISTANCE TEST โดยผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-4226 ต้องได้คา่ 

TEAR (DUCTILE) FAILURE AT 56 IN / LB. 

FACE VENEER WEAR INDEX – ADRASION RESISTANCE TESTING โดยผา่นการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ASTM D 4060-90 ต้องได้คา่ความทนทานไมต่ํา่กวา่ 20,000 CYCLES 

CHEMICAL AND STAIN RESISTANCE TEST โดยผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-

1308-93 

FUNGAL TESTING โดยผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G-21-96 

“DETERMINING RESISTANCE OF SYNTHETIC POLYMERIC MATERIALS TO FUNGI” 

BACTERIAL TESTING โดยผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM G-22-96 

“DETERMINING RESISTANCE OF PLASTICS TO BACTERIA” 

COLOUR MATCH ต้องได้คา่ DELTA E DIFFERENCE ไมม่ากกวา่ 1.5 ตาม HUNTER (LAB) 

SCALE 

32การหุ้มบานประต ู

32ให้เป็นไปตามระบใุนแบบรูปหรือ – ให้หุ้มทัง้ 6 ด้าน โดยสนับานทัง้ 4 ด้าน ต้องเป็นชิน้เดียวกบั

หน้าบานทัง้ 2 ด้าน 

32เป็นผลติภณัฑ์ :- บริษัท CONSPEC (THAILAND) 

32 บริษัท HOME BUILDER AND DECOR 

 บริษัท RASIKA INTERNATIONAL 

 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

32 คิว้ขอบกระจก : เป็นคิว้ไม้สกั (หรือตามกําหนดในแบบรูป) ลกัษณะสีเ่หลีย่มเรียบ ไมม่ีหยกัหรือบวัขอบ 

32 เกลด็ไม้ตดิตาย : เป็นเกลด็ไม้สกั ลกัษณะสีเ่หลีย่มขอบเรียบไมม่ีหยกัหรือบวัขอบ 

3. การติดตัง้ 

3.4 32งานติดตัง้วงกบและบานประตไูม้ จะต้องประกอบและติดตัง้โดยช่างไม้ฝีมือดี ให้ถกูต้องตามท่ีกําหนดใน

แบบและรายการประกอบแบบ 

3.5 32ก่อนการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจดคูวามเรียบร้อยถกูต้องของวงกบประตเูสยีก่อน  ถ้าเกิดข้อผิดพลาด

หรืออ่ืนๆ เน่ืองจากการคด โกง่งอ ของวงกบ หรือเกิดการชํารุด  ซึง่อาจจะเป็นผลเสยีหายแก่ประตภูายหลงั  

ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบ เพ่ือทําการแก้ไขซอ่มแซมให้เรียบร้อย 

3.6 32การติดตัง้ประต ู อาจจะต้องมกีารตดัแตง่บ้างเลก็น้อย  เพ่ือให้พอดีกบัวงกบประต ู  สะดวกในการปิด-เปิด 

และสอดคล้องกบัการทํางานของช่างส ี ผู้ รับจ้างจะต้องทําด้วยความระมดัระวงั โดยถือระยะเหลา่นีเ้ป็น

พืน้ฐาน คือ 

- ด้านบนหา่งจากวงกบประมาณ 1/8” หรือ 3.0 มิลลเิมตร 
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32- ด้านข้างหา่งจากวงกบประมาณ 3/15” หรือ 1.5 มิลลเิมตร 

32- ด้านลา่งหา่งจากพืน้ทําผิวแล้วประมาณ 1/8” หรือ 3.0 มิลลเิมตร 

32 3.4 การติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ เช่น  กญุแจ  ลกูบิด  DOOR CLOSER  ฯลฯ  ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ TEMPLATE 

กําหนดตาํแหนง่ท่ีจะเจาะประตกูอ่น แล้วจึงจะทําการเจาะเพ่ือไมใ่ห้เกิดการผิดพลาดขึน้ได้  หากเกิดความ

ผิดพลาดขึน้  ผู้ รับจ้างต้องเปลีย่นบานประตใูหม ่โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง 

32 3.5 หลงัจากการติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ และได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว  ให้ถอดอปุกรณ์ตา่งๆ ออกให้หมด 

(ยกเว้นบานพบั) แล้วนําเก็บลงในกลอ่งบรรจเุดมิ  ทัง้นี ้ เพ่ือให้ช่างสทํีางานได้โดยสะดวก และเมื่อสท่ีีทา

ประตหูรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จงึทําการติดตัง้อปุกรณ์เหลา่นัน้ใหม ่ และทดสอบจนใช้การได้ดีดงัเดมิ โดย

เป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

32 3.6 ปกคลมุ ปิดบงั หรือจดัทําสิง่ป้องกนัประตแูละวงกบ มใิห้เกิดความเสยีหายจากการก่อสร้าง 

4. การส่งมอบงาน 

32ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดในสว่นท่ีเก่ียวข้องให้เรียบร้อยทกุแหง่  ผิวสว่นท่ีเป็นเหลก็ของประตทูกุด้าน ให้

สะอาดปราศจากคราบนํา้ปนู รอยขีดขว่น หรือตาํหนิตา่งๆ ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

5. การรับประกัน 

32ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของประต ู รวมถึงวสัดตุา่งๆ ท่ีใช้ในการติดตัง้ทัง้หมด เป็นเวลา 5 ปี  หากเกิดการ

บกพร่องตา่งๆ   อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการติดตัง้  หลงัจากการตดิตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องมาติดตัง้ให้

ใหม ่และซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดีด้วยความประณีตเรียบร้อย โดยไมม่เีง่ือนไขข้อแม้ และไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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ประตูและหน้าต่างอลูมเินียม 
ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ยและจดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ แรงงานฝีมือดี ท่ีมีความชํานาญงานโดยเฉพาะ  

ในการออกแบบและติดตัง้งานอลมูิเนียมทัง้หมด งานกระจกทัง้หมด รวมทัง้อปุกรณ์ประกอบตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง  เพ่ือให้งานสาํเร็จลลุว่งและทดสอบจนใช้งานได้ดีไมเ่กิดการร่ัวซมึ  ตามรายละเอียดท่ีกําหนดใน

แบบและรายการประกอบแบบ 

1.2 รายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีระบใุนรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบการก่อสร้าง ถือเป็น

งานท่ีผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิ และได้คิดราคารวมอยูใ่นการเสนอราคาครัง้นีแ้ล้วทัง้หมด  ไมว่า่กรณีใด ๆ ผู้ รับ

จ้างจะยกเป็นข้ออ้างถึงการท่ีตนไมไ่ด้คิดราคารายการใดรายการหนึง่เพ่ือประโยชน์ใด ๆ ของตนมไิด้ 

2. วัสดุ 

32ระบบประต/ูหน้าตา่งอลมูเินียม ให้ผู้ รับจ้างเสนอระบบมาตรฐานตอ่ผู้วา่จ้าง โดยผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแบบ

รายละเอียดหน้าตดั (SECTION) การติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งละเอียดครบถ้วน มาตราสว่น 1:1 เสนอให้ผู้วา่จ้าง

พิจารณาเห็นชอบพร้อมการเสนอราคา จํานวน 3 ชดุ 

2.1 32ผิวของอลมูิเนียม 

32ประต/ูหน้าตา่งรอบนอก 

32ให้เป็นระบบเคลือบสี  FLUOROCARBON FINISHED ผิวอลูมิ เนียมในส่วนท่ีมองเห็น  (EXPOSED 

SURFACE) ต้องเป็นสีชนิด DURANAR XL 3 COAT SYSTEM มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า PPG 

INDUSTRIES INC., U.S.A.หรือ  AKZO NOBEL หรือ BECKER หรือ คุณ ภาพเทียบเท่าส่วนผิวของ

อลมูิเนียมในสว่นท่ีมองไมเ่ห็นให้เป็น MILL FINISHED ความหนาของฟิลม์สีต้องไม่น้อยกว่า 35 MICRON 

การเคลอืบและการเตรียมผิวก่อนเคลอืบสี ให้ดําเนินการตามกรรมวิธีท่ีได้กําหนดในกําหนดมาตรฐานเลขท่ี 

ASTM D-1730-67, TYPE B, METHOD 7 และ ASTM B-449-67(1972) ผู้ เคลือบสีต้องมีเอกสารรับรอง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก PPG INDUSTRIES INC., U.S.A. และต้องรับประกนัคณุภาพของสวี่าฟิลม์สีจะ

ไมห่ลดุร่อนแตกและชอล์คกิง้ภายในเวลา 10 ปี  นบัจากวนัเคลือบและรับรองการซีดจางของสต้ีองไมเ่กิน 5 

UNIT (MBS) ตามท่ีกําหนดในกําหนดมาตรฐานเลขท่ี  AAMA 605 

32ประต/ูหน้าตา่งภายใน 

32ให้เป็นระบบชบุผิว ANODIZE ผิวอลมูิเนียมสว่นท่ีมองเห็น ต้องเป็นสมีคีณุภาพและมาตรฐานเทียบเทา่ 

CORRO-COAT PE-F SERIES 1403-1408 ของ JOTUN หรือ AKZO NOBEL หรือ CORNELหรือ 

คณุภาพเทียบเทา่  ความหนาของฟิลม์จะต้องไมน้่อยกวา่ 60 ไมครอน  การเคลอืบและการเตรียมผิวก่อน

การเคลอืบส ี ให้ดําเนินการตามกรรมวิธีมาตรฐานของผู้ผลติ ผู้ เคลอืบสต้ีองมีเอกสารรับรองเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผู้ผลติ และรับประกนัคณุภาพของฟิลม์สท่ีีจะไมห่ลดุร่อนแตกร้าวซีดจางภายในระยะเวลา 10 ปี 

นบัจากวนัเคลอืบ 

2.2 32เนือ้ของอลมูิเนียม (ALUMINIUM EXTRUSION) ท่ีเป็น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 5OS-T5 ต้องมี

คณุสมบตัิตาม AST SPECIFICATION ดงัตอ่ไปนี ้
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ULTIMATE TENSILE STRENGHT   150 N/mm2 (21,755 PSI) 

YIELD      110 N/mm2 (15,954 PSI) 

SHEAR      17,000 PSI 

ELASTIC MODULUS           10,000,000 PSI 

2.3 32ขนาดความหนา และนํา้หนกัของ SECTION ทกุสว่นจะต้องไมบ่างกวา่ 1.6 มม. หรือท่ีระบเุอาไว้ในแบบ

แปลนหรือจากการคาํนวณ  การรับแรงลมได้ไมน้่อยกวา่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.4 ของหมวดงานนี ้ โดยมี

ความคลาดเคลือ่นท่ียอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล เช่น 

ALUMINIUM STANDARD & DATA U.S.A เป็นต้น 

32หน้าตดัอลมูิเนียมท่ีใช้โดยทัว่ไป จะต้องเหมาะสมกบัลกัษณของตําแหนง่ท่ีจะใช้ โดยมคีวามหนาตาม

รายการคํานวณ  แตไ่มต่ํา่กวา่ท่ีระบไุว้ดงัตอ่ไปนี ้

2.3.1 32ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไมต่ํา่กวา่ 1.6 มิลลเิมตร 

2.3.2 32ประต/ูหน้าตา่งชนิดบานเลือ่น ความหนาไมต่ํา่กวา่ 1.6 มิลลเิมตร 

2.3.3 32บานประตสูวิง ความหนาไมต่ํา่กวา่ 1.6 มิลลเิมตร ใช้กรอบบานขนาดไมเ่ลก็กวา่ 43 x 49 มิลลเิมตร 

2.3.4 32อลมูิเนียมตวัประกอบตา่ง ๆ ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 1.0 มิลลเิมตร 

2.3.5 32เกลด็อลมูเินียม ชนิดพบัปลายกนันํา้ฝน ความหนาไมต่ํา่กวา่ 1.5 มิลลเิมตร 

2.3.6 32วงกบอลมูิเนียมสาํหรับประตภูายในทัว่ไป ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างเป็นอยา่งอ่ืน ให้ใช้ขนาด

ไมเ่ลก็กวา่ 1 3/4 x 4” 

2.3.7 32หน้าตา่งชนิดผลกักระทุ้ง ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 1.6 มิลลเิมตร ขนาดของวงกบให้มีขนาดเทา่กบั

ความหนาของผนงั หรือตามท่ีระบใุนแบบรูป 

2.3.8 FLASHING อลมูิเนียมในสว่นท่ีมองไมเ่ห็น ความหนาไมน้่อยกวา่ 1.6 มิลลเิมตร 

2.3.9 FLASHING อลมูิเนียมในสว่นท่ีมองเห็น และ/หรือเป็นแผน่ผิวของผนงัอาคาร ความหนาไมต่ํ่า

กวา่ 2.0 มิลลเิมตร 

2.4 32ประต/ูหน้าตา่ง กรอบ และวงกบอลมูิเนียม สว่นท่ีอยูภ่ายในอาคารให้ตดิตัง้โดยใช้ยาง NEOPRENE ทัง้ 2 

ด้าน ยาง NEOPRENE ชนิดสกีลมกลนืกบักรอบวงกบอลมูเินียม 

2.5 32ประต/ูหน้าตา่ง กรอบ และวงกบอลมูิเนียมทัง้หมด ให้ตดิตัง้ WEATHERSEALS ชนิด WOOLPILE “FIN 

SEAL” เส้นขน WOVEN/FIBERS ชนิดมีแผน่ P.V.C. คู ่

32ประต/ูหน้าตา่ง ALUMINIUM ท่ีเป็นประตกูนัควนั (SMOKE CHECK DOOR) หรือยูใ่นแนวกนัควนั 

(SMOKE BARRIER) ให้ติดตัง้ DOOR SEAL ชนิด THERMOSEAL โดยรอบ (ดรูายละเอียดหมวดอปุกรณ์

ประต/ูหน้าตา่ง) 

2.6 HARDWARE ตามท่ีระบไุว้  ต้องเป็นของใหมค่ณุภาพดี ขนาดเหมาะสมกบัการใช้และติดตัง้ด้วยความ

ประณีตเรียบร้อย 

2.7 32กระจก หากมิได้กําหนดความหนาของกระจกในแบบก่อสร้างให้ใช้ความหนาของกระจกตามหมวดกระจก 

2.8 32ลกัษณะทัว่ไป 

2.8.1 32กรอบบาน 
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- 32กําหนดให้ความหนาของกรอบบานเทา่กนัทัง้ 4 ด้าน และมคีวามกว้าง 3” โดยเมื่อประกอบ

เสร็จเรียบร้อย ผิวหน้าของกรอบบานทัง้ 4 ต้องเรียบเสมอกนั (กรณีความกว้างของกรอบบาน

ท่ีจําเป็นต้องมคีวามกว้างมากกวา่ 3” ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายการคาํนวณก่อนดาํเนินการ) 

- 32กําหนดให้กรอบบานทัง้ 4 ด้าน มีลกัษณะเป็นรูปสีเ่หลีย่ม ไมโ่ค้งมนด้านในด้านหนึง่ (ยกเว้น

กรอบบานของประตบูานเปิด 2 ทาง) 

- 32กรณีประตบูานเลือ่นคูซ้่าย-ขวา (DOUBLE SLIDE) กําหนดให้กรอบบานข้างท่ีชนกนัของแต่

ละบาน (MEETING STILE) เป็นลกัษณะเข้าลิน้ (TONGUE AND GROOVE) โดยเมื่อชนกนั

สนิท ให้ผิวหน้าของกรอบบานทัง้ 2 บานเรียบเสมอกนั ไมม่ีด้านใดด้านหนึง่ยื่นออกมา 

2.8.2 32ช่องแสงติดตาย 

- 32กําหนดให้วงกบของชอ่งแสงติดตายท่ีติดอยูเ่หนือ หรืออยูด้่านข้างบานประต ูหรือท่ีเป็นอิสระ

ไมต่ิดกบับานประต ู ให้มีร่องในตวัทัง้ 4 ด้าน เพ่ือใสก่ระจก  โดยเมื่อติดตัง้เสร็จเรียบร้อย 

จะต้องไมเ่ห็นคิว้ขอบกระจกโผลเ่กินออกมาด้านใดด้านหนึง่โดยเดด็ขาด 

2.8.3 32คิว้ขอบกระจก 

- 32กําหนดให้คิว้ขอบกระจกท่ีติดตัง้ประกอบกบัวงกบ หรือกรอบบาน  ให้เป็นลกัษณะสีเ่หลีย่ม

เรียบ  เมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อย  ผิวหน้าของคิว้นัน้ๆ ต้องเรียบเสมอผิวหน้าของวงกบ หรือ

กรอบบานท่ีประกอบกนัอยู ่

 2.9 ผู้ผลติและติดตัง้ :- 

32  หากมิได้ระบใุนแบบรูป ให้งานประต ู/ หน้าตา่งอลมูเินียม เป็นของ :- 

32   - YHS INTERNATIONAL 

   - OREGON ALUMINIUM 

   - TEKINT CO.,LTD. 

   - กิมยูเ่สง็ 

32   - PETERSON 1990 

   - PERMASTEELISA 

   - ASIA ALUMINIUM AND GLASS 

  หรือ - TMC ARCHITECTURAL CO.,LTD. 

  โดยให้ใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัท เมืองทองอตุสาหกรรม อลมูิเนียม หรือ ALMET THAI หรือ TOSTEM THAI 

และต้องมีเอกสารใบรับรองยืนยันจากโรงงาน ฯ (ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานท่ีมีมาตรฐานตํ่ากว่าท่ี

กําหนดโดยเด็ดขาด) 
 

3. การเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวัสดุ 

3.7 32ผู้ รับจ้างต้องสง่รายละเอียดข้อกําหนดของผลติภณัฑ์  ข้อมลูทางเทคนิค  ข้อแนะนําการติดตัง้  และข้อมลู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิค้าของตนเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

3.8 32ผู้ รับจ้างต้องสง่ตวัอยา่งวสัด ุ ผลติภณัฑ์พร้อมตวัอยา่งส ี และอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีจะใช้จริงในโครงการนี ้ ให้

ผู้วา่จ้างพิจารณาตรวจสอบ 
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3.9 32ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา SHOP DRAWING และรายการคาํนวณ มาเสนอผู้ควบคมุงานจํานวน 5 ชดุ เพ่ือผู้วา่

จ้างพิจารณาอนมุตัิ โดย SHOP DRAWING จะต้องแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- 32ตําแหนง่บริเวณท่ีจะใช้ 

- 32หน้าตดัและความหนาของอลมูิเนียม 

- 32อปุกรณ์ประกอบทัง้หมด เช่น มือจบั, กญุแจ, บานพบั, โช๊คอพั, ล้อเลือ่น ฯลฯ 

- 32กรรมวธีิในการตดิตัง้ การยดึติดกบัโครงสร้างตา่งๆ 

- 32การใสโ่ลหะเสริมความแขง็แรงของงานอลมูิเนียม และเพ่ือยดึอปุกรณ์ตา่งๆ 

- 32รอยตอ่และการใช้วสัดอุดุยาแนวเพ่ือป้องกนันํา้ 

- 32รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีผู้วา่จ้างต้องการ 

3.10 32รายการคาํนวณ 

32ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการคาํนวณและออกแบบหน้าตดั และความหนาของงานอลมูิเนียม

ทัง้หมด ให้สอดคล้องกบัความต้องการท่ีแสดงในแบบ  โดยใช้คา่ความต้านทานแรงลมทัง้แรงอดัและแรงดดู

ไมต่ํ่ากวา่ 80 กก./ม.2 ท่ีระดบัความสงูไมเ่กิน 20 เมตร และไมน้่อยกวา่ 160 กก./ตร.ม. ท่ีระดบัความสงูเกิน 

20 เมตรขึน้ไป (เฉพาะภายนอกอาคาร)  DEFLECTION ไมเ่กิน L/180 และต้องไมเ่กิน 20 มม.  เมื่อ L คือ

ความยาวของ MEMBER คา่ความปลอดภยั 150% เสนอเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

3.10.1 32การออกแบบหน้าตดัอลมูิเนียม ให้ยดึหลกัความต้องการตามรูปท่ีแสดงในแบบ ความแข็งแรง 

การป้องกนันํา้ และการป้องกนัการร่ัวของอากาศจากภายนอกสูภ่ายในอาคาร  ในกรณีกรอบ

ประต/ูหน้าตา่งท่ีใช้กบักระจกป้องกนักระสนุ  ผู้ รับจ้างจะต้องคํานวณออกแบบและทดสอบให้

กรอบประต/ูหน้าตา่งสามารถรับแรงกระแทกของกระสนุปืนท่ีกระทําตอ่กระจกได้ โดยไมทํ่าให้

กระจกหลดุจากบาน 

3.10.2 32ความหนาของอลมูเินียมท่ีกําหนดให้ในรายการประกอบแบบนี ้ เป็นความหนาขัน้ตํ่าท่ียอมให้ใน

กรณีท่ีผู้ รับจ้างคํานวณแล้ว  ผลการคํานวณแสดงให้เห็นวา่ความหนาของอลมูิเนียมจําเป็นต้อง

หนากวา่ท่ีกําหนดให้  ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามท่ีคํานวณได้ หรือในกรณีท่ีผลการคาํนวณ

แสดงให้เห็นวา่ความหนาของอลมูิเนียมสามารถใช้บางกวา่ท่ีกําหนดให้ได้  ให้ผู้ รับจ้างใช้ความ

หนาตามท่ีกําหนดไว้ในรายการประกอบแบบนีโ้ดยเคร่งครัด  คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงความหนา  หรือการต้องเสริมโลหะเพ่ือความแขง็แรงอ่ืนๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดยีว  และจะถือเป็นข้ออ้างในการขอตอ่เวลาตามสญัญาไมไ่ด้ 

3.11 32รายละเอียดตา่งๆ พร้อมตวัอยา่งดงักลา่วทัง้หมด ให้เสนอขออนมุตัิพร้อมกนัในคราวเดียวกนักบังานประต/ู

หน้าตา่งอลมูิเนียมและกระจก  พร้อมอปุกรณ์ประกอบประต/ูหน้าตา่ง 

3.12 32เมื่อ SHOP DRAWING และรายการคํานวณได้รับการพิจารณาแล้ว  ผู้ รับจ้างต้องจดัทําสาํเนา SHOP 

DRAWINGS ท่ีได้รับการตรวจสอบเห็นชอบในหลกัการแล้ว แจกจา่ยให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องไว้ใช้ทํางาน

ก่อสร้างด้วย 

3.13 32การพิจารณาตรวจสอบรายการคาํนวณ, SHOP DRAWINGS และวสัดตุา่งๆ ของผู้วา่จ้าง มิได้หมายความ

วา่ผู้ รับจ้างจะพ้นจากความรับผิดชอบงานเหลา่นัน้  ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้  

ทัง้ในด้านคา่ใช้จา่ยและเวลาท่ีสญูเสยีไปทัง้หมด 
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3.14 32รายการคาํนวณความมัง่คงแขง็แรง จะต้องมีการรับรองจากสามญัวิศวกร และรายละเอียดการตดิตัง้ต้อง

ได้รับการรับรองจากสามญัสถาปนิก 

 

 

 

4. การติดตัง้ 

4.1 32งานอลมูิเนียมสาํหรับประต/ูหน้าตา่งทัง้หมด จะต้องตดิตัง้โดยชา่งผู้ ชํานาญ ให้เป็นไปตามแบบขยายและ

รายละเอียดตา่งๆ ตาม SHOP DRAWING   ซึง่จดัทําโดยบริษัทผู้ผลติ และมาตรฐานวชิาการกอ่สร้างท่ีด ี

และต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้วา่จ้างเทา่นัน้ 

4.2 32การติดตัง้วงกบ และกรอบบานของหน้าตา่ง จะต้องได้ดิง่และฉากถกูต้องตามหลกัวิชาชา่งท่ีด ี และทัง้หมด

ต้องเป็นลกัษณะท่ีซอ่นไมเ่ห็นหวัตะป ูหรือ RIVET ท่ีใช้ยดึสว่นประกอบแตล่ะสว่นเข้าด้วยกนั 

4.3 32ตะปคูวงทกุตวัท่ีขนัติดกบัสว่นท่ีไมใ่ช่ไม้ และวสัดท่ีุเป็นโลหะ เช่น ผนงั ค.ส.ล., เสา ค.ส.ล. กําแพงก่ออิฐ

ฉาบปนู ฯลฯ ตะปคูวงท่ีขนัจะต้องใช้ร่วมกบัพกุพลาสตดิทําด้วย NYLON หรือเทียบเทา่ ระยะท่ียดึจะต้อง

ไมเ่ว้นช่องเกินกวา่ 50 ซม. ท่ีวงกบด้านบน ด้านลา่ง และด้านข้าง เว้นแตจ่ะระบเุป็นอยา่งอ่ืนในรูปแบบหรือ

รายการการยดึทกุจดุจะต้องมัน่คงแข็งแรง 

4.4 32ตะปคูวงท่ีใช้กบัวงกบทกุตวัต้องเป็น STAINLESS STEEL (ในสว่นท่ีมองเห็นได้) หรือระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

และต้องรับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 

4.5 32รอยตอ่รอบๆ วงกบประต ู และหน้าตา่งภายนอกและภายใน สว่นท่ีแนบติดกบัปนู คอนกรีตไม้ หรือวสัดอ่ืุน

ใด จะต้องอดุด้วย SILICONE SEALANT และจะต้องรองรับด้วย POLYETHYLENE  JOINT BACKING 

เสยีก่อนท่ีจะทําการ CAULKING และก่อนทําการ CAULKING จะต้องทําความสะอาดรอยตอ่ให้ปราศจาก

ฝุ่ น คราบนํา้มนั สิง่เปรอะเปือ้นสกปรกตา่งๆ และจะต้องปฏิบตัติามคําแนะนําของผู้ผลติ SILICONE โดย

เคร่งครัด 

4.6 32สาํหรับการสมัผสักนัระหวา่งอลมูิเนียมกบัโลหะอ่ืนๆ จะต้องทําด้วย ALKALI RESISTANT BITUMINOUS 

PAINT หรือ ZINC-CHROMATE PRIMER หรือ ISOLATION TAPE ตลอดบริเวณท่ีโลหะทัง้สองสมัผสักนั

เสยีก่อน 

4.7 32การปรับระดบั ภายหลงัการติดตัง้ประต/ูหน้าตา่งแล้ว อปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องได้รับการปรับให้อยูใ่น

ลกัษณะท่ีเปิด-ปิดได้สะดวก 

4.8 32ช่องเปิดสาํหรับการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องไมพ่ยายามใสบ่านประต/ูหน้าตา่งเข้ากบัช่องเปิดท่ีไมไ่ด้ฉาก หรือ

ขนาดเลก็เกินไป ช่องเปิดจะมีระยะเว้นเพ่ือการติดตัง้ โดยรอบประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอยา่งน้อย 

กรอบบานจะต้องมคีวามแขง็แรงทกุด้าน ในการตดิตัง้ซึง่มีการขนัเกลยีวต้องระมดัระวงัมใิห้บานประตหูรือ

หน้าตา่งเสยีรูปได้ 

4.9 32การเคลือ่นย้ายบานประต/ูหน้าตา่งระหวา่งการขนสง่ และในสถานท่ีก่อสร้าง ต้องกระทําด้วยความ

ระมดัระวงั ของท่ีจะวางลงต้องหุ้มให้เรียบร้อยวางพิงผนงัหรือคํา้ยนัตามแนวตัง้  และต้องมีหลงัคาคลมุ 

หลงัจากการติดตัง้แล้วยงัต้องรักษาประต/ูหน้าตา่งไมใ่ห้เกิดความเสยีหายในระหวา่งท่ีดาํเนินการปลกียอ่ย

ระยะตอ่มา กญุแจลกูบิดหรือมอืจบัและอ่ืนๆ ต้องหุ้มไว้เพ่ือป้องกนัความเสยีหายจนกวา่จะเสร็จเรียบร้อย 

คณะกรรมการตรวจรับงานจะไมย่อมรับงานท่ีเสยีหาย  ผู้ รับจ้างต้องทําทดแทนให้ใหมโ่ดยไมค่ดิมลูคา่ 
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4.10 32ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่งานทัง้หมด รวมทัง้งานอดุ ตดั เจาะรู  สาํหรับใสม่ือจบัและคลปิ (CLIP) 

ติดตัง้บานประต/ูหน้าตา่งตามลาํดบัท่ี และยกด้วยเคร่ืองมือตามความจําเป็น 

4.11 32ผู้ประกอบต้องติดตัง้ประต/ูหน้าตา่งทัง้หมดให้เสร็จเรียบร้อย ตามช่องเปิดท่ีเตรียมไว้ และต้องรับผิดชอบใน

การเข้าสว่นประกอบหน้าตา่ง ปรับระดบัด้วยปนูฉาบทัง้ภายในและภายนอกเพ่ือให้พืน้ผิวแนบสนิทกนัพอด ี

4.12 32การยดึวงกบประต/ูหน้าตา่งกบัอาคารด้านท่ีตอ่เน่ือง หรือด้านประชิดตามแบบก่อสร้าง  สาํหรับหน้าตา่งท่ี

จะต้องติดตัง้กบัผนงัก่อ ให้ใสชิ่น้สว่นสาํหรับยดึไว้ในผนงัขณะทําการก่อ การยดึ และตรึง จะต้องใช้ขอหรือ

สลกัติดกรอบบานเข้ากบัเสาเอ็นและผนงัอาคารอยา่งมัน่คง    การยดึจะต้องไมเ่ว้นช่วงหา่งเกิน 50 ซม. ท่ี

วงกบด้านบน ด้านข้างและด้านลา่ง เว้นแตจ่ะระบเุป็นอยา่งอ่ืน  ในรูปแบบหรือรายการการยดึทกุจดุต้อง

แข็งแรงพอท่ีจะยดึสว่นประกอบอ่ืนทกุชิน้ให้อยูก่บัท่ีได้ 

5. อุปกรณ์ประตู/หน้าต่าง 

32หากไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบรูปหรือในหมวดรายการอปุกรณ์ประต/ูหน้าตา่ง  ให้ตดิตัง้อปุกรณ์ตามรายการตอ่ไปนี ้

32หมายเหต ุ : อปุกรณ์ประกอบชดุหน้าตา่งทัง้หมด จะต้องมีขนาดและรุ่นท่ีสมัพนัธ์กบันํา้หนกั และขนาดของบาน

หน้าตา่งท่ีติดตัง้  โดยเป็นไปตามระบใุนเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) หรือคําแนะนํา 

(INSTRUCTION) ของอปุกรณ์นัน้ๆ และจะต้องมีการทดสอบก่อนการติดตัง้จริง 

  ผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิสัง่เปลีย่นแปลง รุ่น / ขนาด / ยี่ห้อ ของอปุกรณ์ได้ทนัที  ในกรณีท่ีผลของการทดสอบ

เร่ืองของการรับนํา้หนกัหรือการใช้งาน ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบ ุ หรือคาดวา่จะเกิดปัญหาภายหลงั  โดย

คา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้ ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 

5.1 ประตอูลมูิเนียมเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) 

1. กลอน : ชนิดฝังในกรอบบานของ HAFELE, RYOBI, Y-DOOR หรือ LOCKWOOD (กรณี

บานเปิดคู)่ หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2. LOCKSET : เป็นชนิด MORTISE LOCK EURO SYSTEM ของ :- 

   VACHETTE / MULTI-LOCK   

32   หรือ  GLUTZ / KABA   

   หรือ HAFELE / ABUS   

   หรือ DORMA / WINKHAUS   

   หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

3. PULL HANDLE : เป็น STAINLESS STEEL เส้นผา่ศนูย์กลาง 18-20 มม. ยาวไมต่ํา่กวา่ 20 ซม. ของ 

ASSA ABLOY, HAFELE, UNION, HOME DECOR  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

32 5.2 ช่องแสงติดตายวงกบ 

32ให้ใช้วงกบอลมูเินียมขนาด 1 3/4” x 4”  ความหนาของวงกบอยา่งน้อย 2 มม. (การตดิตัง้จะต้องซอ่นสกรู

ท่ีขนัยดึติดวงกบไมใ่ห้มองเห็น) 

5.3 32หน้าตา่งบานเปิดและบานกระทุ้งอลมูิเนียม 

1. CAM HANDLE W/LOCK ใช้ของ “TRUTH”, LOCKWOOD, HAFELE หรือ INTERLOCK หรือ

คณุภาพเทียบเทา่ 

2. 32บานพบัใช้ของ “TRUTH”, LOCKWOOD, HAFELE หรือ INTERLOCK หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

5.4 32ประตบูานเลือ่นอลมูิเนียม 
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1. ROLLER ใช้ของ HAFELE หรือ HENDERSON หรือ HUFCOR หรือ DORMA หรือคณุภาพ

เทียบเทา่ 

2. “FLUSH PULL HANDLE” ใช้ของ RELIANCE, LOCKWOOD, HAFELE หรือ INTERLOCK หรือ

คณุภาพเทียบเทา่ 

3. “LOCKSET” เป็นชนิด MOTISE LOCK (ดรูายละเอียดประตบูานเปิด 2 ทาง) 

5.5 32หน้าตา่งบานเลือ่นอลมูิเนียม 

1. ROLLER ใช้ของ HAFELE หรือ HENDERSON หรือ HUFCOR หรือ DORMA หรือคณุภาพ

เทียบเทา่ 

2. FLUSH PULL HANDLE W/LATCH ใช้ของ RELIANCE, LOCKWOOD, HAFELE หรือ 

INTERLOCK หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

5.6 32หน้าตา่งบานหมนุ (PIVOT WINDOW) 

1. PIVOT HINGE เป็นชนิด S.S. ขนาด .12”  

2. FLUSH LOCK ใช้ของ TRUTH, LOCKWOOD, HAFELE หรือ INTERLOCK หรือคณุภาพ

เทียบเทา่ 

5.7 SEAL 

1. WEATHER SEAL GASKET เป็นชนิด EPDM ของ RAVEN, PEMKO, LORIENT,ZERO หรือ

คณุภาพเทียบเทา่ 

2. SMOKE SEAL เป็นชนิด THERMOSEAL ของ RAVEN, PEMKO, LORIENT,ZERO หรือคณุภาพ

เทียบเทา่ 

5.8 32ประตกูระจกนิรภยั (TEMPERED GLASSDOOR) 

32ประตแูละกระจกตดิตายท่ีเก่ียวข้องกนัจะต้องเป็นกระจกนิรภยัชนิดใส (CLEAR TEMPERED GLASS) 

ความหนาไมน้่อยกวา่ 12 มม.  ดงัรูปแบบท่ีแสดงในแบบ 

6. การทดสอบ (TESTING) และการทาํแผงตวัอย่าง (MOCK-UP SAMPLE) 

 การทดสอบ 

32ประต/ูหน้าตา่ง ช่องแสง ท่ีอยูต่ิดภายนอกอาคารจะต้องผา่นการทดสอบ ร่วมกบัการทดสอบระบบ CURTAIN 

WALL เมื่อทดสอบด้วย STATIC และ DYNAMIC PRESSURE 3.33 PSF  โดยพน่กระจายนํา้ 5 แกลลอนตอ่

ตารางฟตุ/ชัว่โมง จะต้องไมป่รากฎการร่ัวซมึของนํา้ 

32หรือ ผู้ รับจ้างใช้หนงัสือยืนยนัการทดสอบ ระบบประต ูหน้าต่างอลมูิเนียมท่ีใช้ในโครงการนี ้โดยมีผลการทดสอบ

ตามรายการท่ีได้ระบไุว้เบือ้งต้น เพ่ือแจ้งให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ

การจ้างเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

32แผงตวัอยา่ง (MOCK-UP SAMPLE) 

32หลงัจากรายการคํานวณ, SHOP DRAWING และรายละเอียดวสัดทุัง้หลายได้รับการอนมุตัิแล้ว  ให้ผู้ รับจ้าง

ดําเนินการจดัทําแผงตวัอยา่งตามลกัษณะ และวสัดท่ีุใช้จริงในหนว่ยงานก่อสร้าง  สถานท่ีและรายละเอียดให้

ปรึกษาผู้วา่จ้างกอ่นดาํเนินการจดัทําและตดิตัง้จริง  เมื่อผู้วา่จ้างพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  หรือเลกิใช้แล้ว  

การรือ้ถอน เคลือ่นย้ายแผงตวัอยา่งออกไปเป็นภาระของผู้ รับจ้าง และรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 

7. 32การทาํความสะอาด (CLEANING) 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

32ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดผิวสว่นท่ีเป็นอลมูเินียมของบานประต/ูหน้าตา่ง ทัง้ด้านนอกและด้านในให้สะอาด 

ปราศจากคราบปนู ส ี หรือสิง่อ่ืนใด  เพ่ือให้ดเูรียบร้อยไมกี่ดขวางการยาแนวของ SEALANT และการทํางานของ

อปุกรณ์ประต/ูหน้าตา่ง  ผู้ รับจ้างต้องไมใ่ช้เคร่ืองมือทําความสะอาดท่ีอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่สิง่ตกแตง่ผิว

บานได 

8. 32แบบก่อสร้าง 

32ในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของบานประต/ูหน้าตา่งอลมูเินียม  เพ่ือบอกวตัถปุระสงค์และขนาดเทา่นัน้  ผู้ รับจ้าง

และบริษัทผู้ผลติจะต้องจดัทํา 

8.1 คํานวณ จดัหาหน้าตดั และความหนาท่ีเหมาะสมสาํหรับจดุประสงค์หนึง่ๆ ตามตาํแหนง่ท่ีติดตัง้ในอาคาร 

8.2 ตรวจสอบรอยตอ่ตา่งๆ และระยะจดัทําแบบขยาย SHOP DRAWINGS และขนาดท่ีแนน่อนของประต/ู

หน้าตา่งทนัทีท่ีสามารถจดัทําได้  ภายหลงัจากท่ีได้รับใบสัง่แล้ว  โดยมีการประสานงานและรับการอนมุตัิ

ก่อนลงมือทําการผลติแบบขยาย (SHOP DRAWINGS) นีจ้ะจดัทําเป็น 5 ชดุ   ซึง่จะถกูสง่คืนแก่

บริษัทผู้ผลติโดยมีการตรวจสอบดดัแปลงแก้ไขหรือรับความเห็นชอบ 1 ชดุ 

8.3 แบบประกอบการตดิตัง้  (SHOP DRAWING) จะต้องแสดงความหนาของ SECTION และรูปแบบ

รายละเอียดการติดตัง้ (INSTALLATION) การยดึ (FIXED) การกนันํา้ (WATER TIGHT) และจะต้องแสดง

ระยะตา่งๆ  ตลอดจน TOLERANCE โดยละเอียดให้ถกูต้องตามมาตรฐาน มอก.744-2530 และ มอก.829-

2531 

9. 32การป้องกนัประตูหน้าต่างอลมิูเนียมขณะกาํลังก่อสร้าง 

32เมื่ อติดตั ง้วงกบ ป ระตู /ห น้าต่างเส ร็จแล้ว ผู้ รับ จ้างจะต้องพ่น  STRIPABLE P.V.C. COATING ห รือติ ด 

PROTECTIVE TAPE เพ่ือป้องกันผิวของวสัดุเอาไว้ให้ปลอดภยัจากนํา้ปูน หรือจากสิ่งอ่ืนใด  อันอาจจะทําการ

เสยีหายกบัวงกบประต/ูหน้าตา่งได้  ห้ามใช้นํา้มนัเคร่ืองหรือนํา้มนัอ่ืนๆ ทาผิวเพ่ือป้องกนันํา้ปนูเป็นอนัขาด 

10. 32การตรวจสอบการจ้างเหมา 

10.1 ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินให้แล้วเสร็จทนัภายในกําหนดเวลาท่ีระบใุนสญัญา  ซึง่ได้กระทํากบัผู้วา่จ้างให้

เรียบร้อยก่อนทําการสง่มอบงาน 

10.2 ก่อนนดัผู้วา่จ้างเพ่ือทําการตรวจรับงาน ให้ผู้ รับจ้างทําการเก็บกวาดสิง่สกปรกเพ่ือซอ่มแซมสว่น ประกอบ

ของอาคารท่ีชํารุด  อนัเน่ืองจากการติดตัง้อลมูเินียมและกระจกโดยฝีมือของชา่งของผู้ รับจ้างให้เสร็จ

เรียบร้อย  ตลอดจนให้ทําการทดลองระบบเปิดปิดประต/ูหน้าตา่งท่ีได้ติดตัง้ให้ถกูต้อง สามารถใช้การได้ดี

โดยเรียบร้อยทกุสว่น 

10.3 ในขณะทําการตรวจรับงานของผู้วา่จ้างตรวจรับงาน  หากปรากฎวา่ได้เกิดการชํารุดเสยีหายเกิดขึน้แก่

อาคารสิง่ก่อสร้างสว่นบริเวณท่ีได้ทําการติดตัง้อลมูเินียมและกระจกไว้ หรือเกิดการชํารุดเก่ียวกบัอปุกรณ์ท่ี

ได้ติดตัง้ไว้ก็ดี ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างในการท่ีจะทําการซอ่มแซมแก้ไขหรือเปลีย่นให้ใหม่

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดขึน้  โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 

10.4 ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะการร่ัวซมึของนํา้ รวมถงึครุภณัฑ์ หรือสว่นประกอบอาคารอ่ืนๆ ท่ี

เสยีหายเน่ืองจากการร่ัวซมึอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง  ท่ีจะต้องเปลีย่นแปลงแก้ไขให้อยูใ่นสภาพดี

ตลอดระยะเวลาประกนัผลงาน 

11. การรับประกันผลงาน 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

32ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของประต/ูหน้าตา่ง  รวมถึงวสัดตุา่งๆ ท่ีใช้ในการตดิตัง้ทัง้หมดเป็นเวลา 5 ปี หาก

เกิดข้อบกพร่องตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการติดตัง้  หลงัจากการติดตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องมา

ติดตัง้ให้ใหมแ่ละซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย  โดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

32---------------------------- 



หมวดท่ี 9 งานประต ูหน้าตา่ง และกระจก   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        1/7 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

กระจก 
GLAZING 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานกระจกท่ีได้ระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมเขยีนแบบประกอบการติดตัง้ SHOP DRAWING 

รวมถงึสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ (INSTALLATION) โดยละเอียดเพ่ือขออนมุตัิ

และตรวจสอบก่อนท่ีจะทําการตดิตัง้ 
 

2. วัสดุ 

2.1 กระจกทัง้หมดท่ีกําหนดชนิดและความหนาไว้ จะต้องได้รับการตรวจสอบ หรือคํานวณจนพิสจูน์ทราบได้วา่ 

สามารถทนตอ่แรงลมและแรงภายนอกท่ีกระทําโดยมีคา่ DEFLECTION ไมเ่กิน L/180 และต้องไมเ่กิน 15 

มม. กระจกต้องไมเ่กิดการสัน่ไหวจนนา่กลวัเมื่อใช้งาน หากมคีวามเสีย่งทางวชิาการท่ีกระจกจะแตกเกิน

กวา่คา่มาตรฐานระหวา่งประเทศท่ียอมรับได้ เน่ืองจากการรับภาระกรรมจากแรงลม หรือความร้อน หรือ 

SHADING ให้เพ่ิมความหนา หรือ HEAT TREAT กระจก จนสามารถพิสจูน์ความปลอดภยัได้แนช่ดัทาง

วิชาการ สําหรบักระจกทีใ่ชก้บัตวัอาคาร ความหนาทีร่ะบใุนแบบ เป็นความหนาพืน้ฐานจากการออกแบบ

เบือ้งตน้ ใหผู้ร้บัจ้างทํารายการคํานวณความหนาของกระจก ซ่ึงรบัรองโดยวิศวกรโครงสร้าง และปฏิบติั

ตามผลทีไ่ดจ้ากการคํานวณ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขในข้อ 3.3 ในเร่ืองของการเลือกความหนาของกระจกที่

ไดจ้ากการคํานวณ และทีกํ่าหนดในรายการประกอบแบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน  ซ่ึงผูร้บัจ้างจะตอ้ง

เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว 
  2.1.1 กรณีกระจก,ผนงักระจก ภายนอกอาคาร กําหนดคา่ของแรงลมท่ีกระทําตอ่กระจก ตาม พรบ.   

ควบคมุอาคาร  ดงันี ้

32  -  สว่นของอาคารท่ีสงูไมเ่กิน 10 ม.  หนว่ยแรงลมท่ีกระทํา    50     กก. / ตร.ม. 

32  -  สว่นของอาคารท่ีสงูเกิน 10 ม.แตไ่มเ่กิน 20 ม. หนว่ยแรงลมท่ีกระทํา    80      กก./ ตร.ม. 

32  -  สว่นของอาคารท่ีสงูเกิน 20 ม.แตไ่มเ่กิน 40 ม. หนว่ยแรงลมท่ีกระทํา   120      กก./ ตร.ม. 

32  -  สว่นของอาคารท่ีสงูเกิน 40 ม.  หนว่ยแรงลมท่ีกระทํา   160      กก./ ตร.ม. 

2.1.2 กรณีกระจก,ผนงักระจก ภายในอาคาร กําหนดคา่ของแรงท่ีกระทําตอ่กระจกไมต่ํา่กวา่ 25 กิโลกรัม 

ตอ่ตารางเมตร 

32 2.1.3 กําหนดคา่ความโก่งตวัท่ียอมให้ได้ ไมเ่กินกวา่ 10 มิลลเิมตรตอ่ความยาวกระจก 

2.2 กระจกทกุชนิดท่ีนํามาใช้กบัโครงการนี ้จะต้องมคีา่ U ไมเ่กิน 5.621 W/M2K และคา่ SC ไมเ่กิน 0.42 

  หากมิได้กําหนดความหนาของกระจกในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของกระจกตามรายการ ดงันี ้

 - ลกูฟักบานหน้าตา่งโดยทัว่ไป  หนา  8  มม. 

 - ลกูฟักบานประต ู  หนา  8  มม. 

 - กระจกตดิตายไมใ่หญ่กวา่ 10 ตร.ฟ.  หนา  8  มม. 

  หรือความกว้าง/ความสงูไมเ่กิน 4 ฟตุ 

 - กระจกบานเกลด็  หนา  4  มม. 

 - ประตกูระจกท่ีไมม่ีกรอบบาน  หนา 12 มม.(กระจกนิรภยั) 
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 2.3 กระจกทกุชนิดหากมิได้ระบใุนแบบ  ให้เป็นผลติภณัฑ์ของกระจก THAI-ASAHI, SIAM GUARDIAN, 

MIRROTAG, GUARDIAN, SOLARTAG, SOLARSAVE, PILKINGTON, GLAVERBEL, LAMSAFE, 

PMC, TGSG (THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS) , SCHOTT PYRAN, PYROBEL หรือคณุภาพ

เทียบเทา่ 

2.4 32กระจกใส (CLEAR GLASS) 

32 ให้ใช้กระจกใสท่ีมคีวามหนา ตามท่ีระบไุว้ในรูปแบบ หรือรายการกอ่สร้าง มีผิวเรียบสมํ่าเสมอ สใีส ไมเ่ป็น

ฟองอากาศคลืน่ ไมแ่ตกร้าว หรือเป็นรอยขดูขีดเปรอะเปือ้นชนิดของกระจก 

2.5 32กระจกฝ้า (OPAQUE GLASS) 

32 ในกรณีท่ีระบใุห้ใช้กระจกฝ้า ของบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากดั หรือ บริษัท กระจกสยามการ์เดยีน จํากดั  

หรือ บริษัท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตีก้ลาส จํากดั  ขนาดและความหนาตามท่ีระบใุนรูปแบบ 
2.6 32กระจกเงา (MIRROR) 

32กระจกเงา ให้ทํามาจากกระจกโฟลทใส โดยมีความหนาไมต่ํา่กวา่ 6 มิลลเิมตร ทําเป็นกระจกเงาโดยการ

เคลอืบ 4 ชัน้ คือ เคลอืบวสัดเุงิน เคลอืบวสัดทุองแดงบริสทุธ์ิ และเคลอืบสโีดยเฉพาะอีก 2 ชัน้ ให้ใช้

ผลติภณัฑ์ของ TGSG หรือ MIRROTAG หรือ GUARDIAN รุ่น ULTRA MIRROR หรือ ULTRA SAFE หรือ 

CELINA GLASS ของ COLOUR K. DESIGN หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.7 32กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS) 

32กระจกเสริมลวด (WIRE GLASS) ให้ใช้หนาไมต่ํา่กวา่ 6 มม. ขนาดช่องของเส้นลวดลายในกระจกหา่งกนั

ไมเ่กิน 13 x 13 มม. ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของกระจก THAI-ASAHI หรือ TGSG หรือ PILKINGTON หรือ 

GLAVERBEL หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.8 HEAT-STRENGTHENED GLASS 

32 เป็นกระจกท่ีมีความแข็งเป็น 2 เทา่ของกระจกธรรมดา (FLOAT GLASS) โดย32กระจกจะต้องได้มาตรฐาน 

AS 2208     ASTM C 1048   ANSI Z 97.1   ISO/TS16949 By RWTUV  และ ISO 9001:2000/EN ISO 

ISO 9001:2000 by RWTUV  เป็นผลติภณัฑ์ของบริษัท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตีก้ลาส จํากดั   หรือ บริษัท 

กระจกไทย   อาซาฮี จํากดั หรือ บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือคณุภาพเทียบเทา่ และให้สง่

รายการคํานวณความ สามารถการรับแรงลม เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

2.9 SPANDREL GLASS 

32  กรณีแบบมิได้ระบกุระจกท่ีปิดบริเวณหน้าคาน ให้ใช้ SPANDREL GLASS ชนิด CERAMIC FRITZ หรือ 

OPAQUESIFIEL บน HEAT-STRENGTHENED GLASS ตามมาตรฐาน AUSTRALIAN STANDARD 

AS.2208 หรือ ASTM C 1048 หรือ CAN/GCSB-12.9 จะต้องมีความทบึแสง (LIGHT TRANSMISSION 

VALUE น้อยกวา่ 25%) ถ้ายืนหา่งระยะประมาณ 3 เมตร จะต้องมองไมเ่ห็นความไมเ่รียบของส ีและความ

สมํ่าเสมอของแสงท่ีผา่นเข้ามา 

2.10 32กระจกสตีดัแสง (TINTED GLASS) 

32  เป็นกระจกสผีลติจาก FLOAT GLASS ซึง่มีคณุสมบตัใินการลดแสงและดดูซบัพลงังานความร้อน ตัง้แต ่

30-50%  ซึง่จะมีสตีามท่ีกําหนดในแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากดั หรือ บริษัท 

กระจกสยามการ์เดยีน จํากดั หรือ บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ บริษัท ไทย-เยอรมนั สเปเชีย

ลตีก้ลาส จํากดั หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
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2.11 32กระจกฉนวน (INSULATED GLASS) 

32กระจกฉนวน (INSULATING GLASS UNIT) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดย32กระจกจะต้องได้มาตรฐาน AS 

2208     ASTM E2190 โดย IGCC.   ANSI Z 97.1   ISO/TS16949 By RWTUV  และ ISO 

9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 by RWTUV  ชนิดของกระจกท่ีนํามาประกอบให้เป็นไปตามแบบ 

และมคีณุสมบตัติามท่ีระบใุนรายการประกอบแบบนี ้ ความหนาของกระจกให้เป็นไปตามรายการคํานวณ  

แตไ่มน้่อยกวา่ท่ีระบใุนแบบ / AIR SPACE 10 มม. ใช้ SPACER แบบเบนดิง้อลมูินัม่(Bending Aluminum 

Spacer) บรรจสุารอาร์กอนแล้ว อดุยาขอบโดยรอบด้วย STRUCTURAL SILICONE SEALANT  ให้ใช้

ผลติภณัฑ์ TGSG หรือ GUARDIAN หรือ PMC หรือเทียบเทา่ 

2.12 32กระจกทนแรงอดั (TEMPERED GLASS) 

32  เป็นกระจกท่ีผา่นกระบวนการเผาด้วยความร้อน ทําให้ทนแรงอดัได้มากกวา่กระจกธรรมดา 5-7 เทา่ และ

สามารถทนความร้อนสงูได้ถงึ 500 องศาเซลเซียส   ซึง่จะใช้กบับานประตกูระจกเปลอืย หรือสว่นตา่ง ๆ ท่ี

ต้องการความแข็งแรงและปลอดภยั โดย32กระจกจะต้องได้มาตรฐาน AS 2208     ASTM C 1048   ANSI Z 

97.1   ISO/TS16949 By RWTUV  และ ISO 9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 by RWTUV  เป็น

ผลติภณัฑ์ของ บริษัท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตีก้ลาส จํากดั หรือ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากดั หรือ 

บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.13 32กระจกอดัแผน่ฟิล์ม (LIMINATED GLASS) 

32  เป็นกระจกนิรภยัท่ีประกอบด้วยกระจกตัง้แต ่2 ชิน้ขึน้ไป ตวักระจกให้ใช้กระจกชนิด LID (LOW-IRON) ซึง่

เป็นชนิดใสพิเศษ ยดึตดิด้วยแผน่ POLYVINYL BUTYRAL (PVB) อดัด้วยความดนัและความร้อนสงู ความ

หนา และจํานวนชัน้ของกระจก โดย32กระจกจะต้องได้มาตรฐาน AS 2208     ASTM C1172   ANSI Z 97.1   

ISO/TS16949 By RWTUV  และ ISO 9001:2000/EN ISO ISO 9001:2000 by RWTUV  หากไมไ่ด้ระบใุน

แบบให้ใช้เป็นผลติภณัฑ์ของ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จํากดั หรือบริษัท ไทย-เยอรมนั สเปเชียลตีก้ลาส 

จํากดั หรือ บริษัท เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

  กรณีกระจก LAMINATED อยูภ่ายนอกอาคาร ต้องโดนนํา้ฝน,ความชืน้ ให้ใช้กระจก LAMINATED ท่ียดึติด

ด้วยแผน่  IONO PLASTIC (INP.)ความหนาอยา่งน้อย 0.89 มม. ซึง่เมื่อโดนความชืน้แล้วจะไมเ่กิดคราบ

ขาวบริเวณขอบกระจก  (delamination)  

2.14 กระจกป้องกนัไฟ 

32 กระจกป้องกนัไฟ จะต้องมีคณุสมบตัิเทียบเทา่มาตรฐาน CLASS A BS6206 และ BS476 PART 22 เป็น

กระจกนิรภยั  สามารถทนไฟฟ้าไมต่ํา่กวา่ 120 นาที  ความหนาของกระจกให้เป็นไปตามรายการคํานวณ 

ให้ใช้ผลติภณัฑ์ SCHOTT PYRAN หรือ PMC หรือ PYROBEL หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
2.15  PYROLITIC CVD COATING LOW-E GLASS 

32  หากตามแบบมิได้ระบ ุให้ใช้กระจก LOW-E ชนิด PYROLITIC CVD COATING หรือหากจะต้องใช้กระจก

ใสท่ีมีกระจก LOW-E ประกอบอยูด้่วย ให้ใช้กระจกใส LOW-E ชนิด PYROLITIC CVD COATING LOW-E 

GLASS  ซึง่มคีา่ TRANSMITTANCE ดงันี ้:- 

- DAYLIGHT > 40% 
- SOLAR  < 30% 

- IR emissivity at 283 K   ≤   0.17  ± 0.01  
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2.16  กระจกสะท้อนแสงประหยดัพลงังาน (REFLECTIVE LOW-E GLASS) 
REFLECTIVE LOW-E GLASS  กําหนดให้ผลติโดยวิธี PYROLITIC CVD COATING เคลอืบกระจกด้าน

ใน (HARD COAT) บนกระจกตดัแสง  เป็นกระจกประเภท HEAT STRENGTHENED REFLECTIVE 

LOW-E GLASS ทัง้หมด ความหนาตามรายการคํานวณ แตไ่มต่ํ่ากวา่ 6 มม. อตัราการสะท้อนไมเ่กินท่ี

กฎหมายกําหนด  สใีห้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ TGSG หรือ SOLARSAVE หรือ 

GUARDIAN หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 2.17 กระจกพน่เซรามิค (CERAMIC COATED GLASS) 

กระจกทําสรีะบบเซรามิค เป็นกระบวนการทําสบีนผิวกระจกท่ีทําให้กระจกกลายเป็นชนิด TEMPERED 

หรือ HEAT STRENGTHENED โดยระบใุห้กระจกท่ีเป็นกระจกเดีย่วเป็น TEMPERED สว่นกระจกท่ีถกู

นําไปประกบเป็นกระจกลามเินท (ตามแบบขยายตา่งๆ) เป็นชนิด HEAT STRENGTHENED  ถ้าแบบมิได้

ระบเุป็นอยา่งอ่ืน   ตวักระจกให้ใช้กระจกชนิด LID (LOW-IRON) ซึง่เป็นชนิดใสพิเศษ32  และสท่ีีใช้ในระบบสี

เซรามิค จะต้องเป็น สชีนิดท่ีปลอดจากสารตะกัว่ตามมาตรฐาน RoH โดยกระจกท่ีผลติจะต้องได้มาตรฐาน 

AS 2208     ASTM C1048   ANSI Z 97.1   ISO/TS16949 By RWTUV  และ ISO 9001:2000/EN ISO 

ISO 9001:2000 by RWTUV 

สขีองเซรามิคนี ้ทกุสต้ีองทําตวัอยา่งเสนอขออนมุตักิ่อนดาํเนินการเสมอ  ให้มาตรฐานพืน้ฐานเทียบของ 

TGSG  หรือ GUARDIAN  โดยรหสัสทีัว่ไป ดงันี ้

   CHROMA WH201 เป็นสขีาวทบึ 

   CHROMA FR002  เป็นสขีาวขุน่(ฝ้า)บางๆ คอ่นข้างใส 

   CHROMA MT903  เป็นสเีงิน,เทา ขุน่ 

   CHROMA BK901    เป็นสดีํา 

 2.18    กระจก ProfilitTM , U shape glass 

           กระจก Profilit หรือกระจกขึน้รูปตวัย ู ผิวกระจกเป็นผิวส้มสมํ่าเสมอ   

-    ติดตัง้ในลกัษณะสองชัน้ (Double glazing) มีคา่ U value ประมาณ 2.8 W/m2K และคา่ sound 

insulation value RW ในชว่ง 100-3200 Hz ท่ีประมาณ 38 dB.  

-    ติดตัง้ชัน้เดียว (Single Glazing) มีคา่ U value ประมาณ 5.6 W/m2K และคา่ sound insulation value 

RW ในช่วง 100-3200 Hz ท่ีประมาณ 22 dB.  

ให้ใช้ผลติภณัฑ์ ProfilitTMของ TGSG หรือ Linit หรือเทียบเทา่ โดยมีรายละเอียดกระจกดงันี ้

-    กระจก Profilit (กระจกขึน้รูปตวัย)ู K25/60/7 ความหนา 7 มิลลิเมตร ขนาดหน้ากว้าง 262 มิลลเิมตร 

และความสงูครีบขนาด  60 มิลลเิมตร  

-    กระจก Profilit (กระจกขึน้รูปตวัย)ู K25 ความหนา 6 มิลลเิมตร ขนาดหน้ากว้าง 262 มิลลเิมตร และ

ความสงูครีบขนาด  41 มิลลเิมตร 

 ระยะความสงูในการติดตัง้เพ่ือความปลอดภยัให้เป็นไปตามเง่ือนไขตามท่ีเจ้าของผลติภณัฑ์กําหนด  

3. ตัวอย่างวัสดุ 

32ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดขุนาด 30 x 30 ซม. ท่ีจะใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง เพ่ือขออนมุตัติรวจสอบก่อนท่ี

จะนําตดิตัง้ เช่น  
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3.1 32ตวัอยา่งกระจกแตล่ะชนิด, GASKET, SEALANT  ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึงลวดลาย ส ี และ  

FINISHING 

3.2 32รายละเอียดประกอบตวัอยา่งกระจกจากบริษัทผู้ผลติกระจก (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) 

แสดงถงึการทดสอบคณุภาพของกระจกแตล่ะชนิด รวมถึงการทดสอบของยางอดักระจก (GASKET), ยาง

รองรับกระจก, SEALANT 

3.3 32รายการคาํนวณแสดงความสามารถในการรับแรงลม กรณีท่ีใช้ในอาคารสงูหรือขนาดของกระจกใหญ่กวา่ 

20 ตารางฟตุ คา่ DEFLECTION ของแผน่กระจกไมเ่กินกวา่ L/180 หรือเกินกวา่ความหนาของแผน่กระจก 

เมื่อรับแรงลม 80 กก./ตร.ม. และ/หรือตามบญัญตัิ RESISTANCE FACTOR ของกระจก ANNEAL ตาม 

FEDERAL SPECIFICATION DD–6-00451 เทา่กบั 2.5 กระจกชนิดอ่ืนให้ใช้ตาม RELATIVE 

RESISTANCE FACTOR  ความหนา ชนิดกระจกและ THERMAL SAFETY ของกระจกจะต้องวิเคราะห์เชิง

คํานวณ โดยใช้ผลการทดสอบข้อมลูจากบริษัทผู้ผลติหรือจากมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีผู้วา่จ้างยอมรับ ในกรณีท่ีผู้

รับจ้างคํานวณแล้ว ผลการคาํนวณแสดงให้เห็นวา่ความหนาของกระจกจําเป็นต้องหนากวา่ท่ีกําหนดให้  

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามท่ีคํานวณได้ หรือในกรณีท่ีผลการคํานวณแสดงให้เห็นวา่ ความหนาของ

กระจกสามารถใช้บางกวา่ท่ีกําหนดได้  ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามท่ีกําหนดให้ไว้ในรายการประกอบ

แบบอยา่งเคร่งครัด (ยกเว้นระบใุนแบบก่อสร้างให้เป็นอยา่งอ่ืน) คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเพ่ิมขึน้จากการ

เปลีย่นแปลงความหนา  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแตเ่พียงผู้เดยีว และจะถือเป็นข้ออ้างในการขอตอ่เวลา

ตามสญัญาไมไ่ด้ 

3.4 SHOP DRAWING 

32ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา SHOP DRAWING อยา่งน้อย 5 ชดุ  เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาอนมุตัิ  โดยแสดง

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

32 -  การแบง่ขนาดช่องของกระจก 

32 -  การประกอบกระจกเข้ากบักรอบบาน 

32 -  การป้องกนันํา้ 

32 -  กรรมวิธีในการตดิตัง้กระจกและจดุยดึตา่งๆ 

32 -  การยาแนวรอยตอ่ตา่งๆ 

32 -  การหนนุยางรองกระจก 

32 -  รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีผู้วา่จ้างต้องการ 

4. การติดตัง้ 

4.1 32การติดตัง้กระจก แยกออกเป็น 2 ระบบ 

4.1.1 32ระบบการติดตัง้แบบ CONVENTION SYSTEM  

4.1.2 32ระบบการติดตัง้แบบ STRUCTURAL SILICONE SYSTEM 

4.2 32ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียดในการติดตัง้ รวมถึงอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งละเอียดเพ่ือขอ

อนมุตัิก่อนทําการติดตัง้ 

4.3 32รายละเอียดการตดิตัง้อ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ด้กลา่วถึง  ให้ปฏิบตัิตามกรรมวิธีของผู้ผลติ และคูม่ือการตดิตัง้กระจก 

FGMA-GLAZING MANUAL ซึง่ได้รับการพิจารณาอนมุตัิแล้ว 
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4.3.1 ให้มีการประสานงานร่วมกนัระหวา่งผู้ รับจ้างหลกักบับริษัทผู้ตดิตัง้หน้าตา่ง ระบบ ALUMINIUM 

CURTAIN WALL เพ่ือดําเนินการเตรียมงานก่อสร้างในสว่นท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 

4.3.2 ตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะมกีารตดิตัง้ให้สมบรูณ์เรียบร้อย ถ้ามข้ีอบกพร่องตา่ง ๆ ให้แก้ไขให้ถกูต้อง

ก่อนจะมกีารตดิตัง้ เช่น ทําความสะอาดร่องวงกบ โดยปราศจากสิง่สกปรกตา่ง ๆ 

4.3.3 การติดตัง้กระจกต้องติดแนน่ไมส่ัน่สะเทือน ป้องกนัมใิห้นํา้ไหลซมึเข้าไปภายในได้ 

ก. กรอบอลมูิเนียม ใช้ยางรองรับกระจก (NEOPRENE) คา่ความแขง็แรง (HARDNESS) 80+5 

DUROMETER หรือได้ระบไุว้อยา่งอ่ืนในแบบรูป 

ข. กรอบเหลก็ยดึด้วยคลปิอลมูิเนียม และยาแนวด้วยความประณีต 

4.3.4 ช่องเว้นสาํหรับการติดตัง้ 

ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลติ การติดตัง้จะต้องแนน่ ไมส่ัน่สะเทือนกนันํา้มใิห้ไหลซมึ

เข้าไปภายในได้ 

การตดักระจก ต้องเป็นลกัษณะตดัแล้วได้ขนาดเลย ไมอ่นญุาตให้มีการใช้คีมหนีบเป็นฟันเลือ่ย 

เพราะจะทําให้กระจกเสยีคณุภาพ 

4.3.5 ขอบกระจก 

ทัง้หมดต้องขดัเรียบ จะมีสว่นแหลมคมอยูไ่มไ่ด้ เพราะจะเป็นสาเหตใุห้เกิดแรงกดรวมกนัท่ีขอบ

สว่นนัน้ทําให้กระจกแตกในท่ีสดุ 

4.3.6 ร่องใสก่ระจก 

ร่องใสก่ระจกจะต้องแห้งสะอาดปราศจากสิง่สกปรก ผงเศษวสัดท่ีุหลดุออก กาว สนิม นํา้มนั หรือ

คราบ  สาํหรับกรอบอลมูิเนียมต้องมยีางอดักระจก (GASKET) ชนิด EPDM หรือ SILICONE 

SEALANT วสัดรุองกระจก (GLASS SETTING BLOCK) ชนิด EPDM ท่ีระยะ 2/4 ของความ

กว้างกระจก แตต้่องหา่งจากมมุไมน้่อยกวา่ 150 มม. 

4.3.7 ยางอดักระจก ต้องได้มาตรฐานกรรมวิธีจากบริษัทผู้ผลติ 

HARDNESS   :  (SHOREA) 50+ 5 DUROMETER 

TENSILE STRENGTH :  800 PSI (MIN) 

ELONGATION  :  300 % MIN 

TEAR, DIE B  :  65 PSI (MIN) 

32โดยใช้ยางอดักระจกของ DORDAN หรือ KING WAI หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

4.3.8 32การป้องกนัการร่ัวซมึ เมื่อประกอบและติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องสามารถกนันํา้ฝนร่ัวซมึเข้ามาในตวั

อาคารได้เป็นอยา่งด ี(ดรูายละเอียดหมวดท่ี 7 การยาแนว) 

32การอดุรอยร่ัว (SEALANT) 

ก. 32ระหวา่งกระจกกบัโครงสร้างอลมูเินียม ใช้ SEALANT ของ DOW CORNING หรือ 

MOMENTIVE (G.E.) หรือ  ELASTOSIL  หรือ  SIKA หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

ข. 32ระหวา่งโครงสร้างอลมูเินียมกบัคอนกรีต ใช้ METAL SEALANT ของ DOW CORNING      

 หรือ MOMENTIVE (G.E.) หรือ ELASTOSIL หรือ SIKA  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
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4.3.9 กระจกทกุแผน่ท่ีนํามาติดตัง้ จะต้องมีฉลากช่ือพิมพ์ติดมาจากโรงงาน  ระบถุึงบริษัทผู้ผลติ ชนิด

ของกระจก และความหนา  อีกทัง้จะต้องตดิไว้ท่ีกระจกจนกระทัง่ติดตัง้กระจกเสร็จเรียบร้อย และ

ได้รับการอนมุตัจิากผู้วา่จ้างแล้ว 

 4.3.10 การตดักระจก ลบมมุขอบกระจก ยาแนว รวมถงึกรรมวิธีทดสอบควบคมุคณุภาพ ต้องเป็นไปตาม

กรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติกระจก และได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างแล้ว 

4.3.11 32กระจกท่ีติดตัง้แล้ว ห้ามทําให้เกิดการสะเทือน หรือโยกย้ายสว่นท่ีติดกระจกแล้ว รวมทัง้ห้ามเปิด

บานประตหูน้าตา่งท่ีเป็นบานเปิดจนกวา่วสัดยุดึกระจกจะแห้งดแีล้ว 

4.3.12 32งานกระจกท่ีไมส่มบรูณ์ กระจกท่ีติดตัง้แล้วหากมีรอยแตกร้าวหรือมีรอยขดูขีด ผู้ รับจ้างจะต้อง

จดัการเปลีย่นให้ใหมโ่ดยไมค่ิดมลูคา่ ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดและปิดกระจกให้เรียบร้อยทัง้

สองด้าน 

5. การทาํความสะอาด 

32ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาด และขดักระจกให้สะอาดเรียบร้อยทกุแหง่  ผิวของกระจกต้องปราศจากรอยขีดขว่น

หรือมีตําหนิก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

32ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของกระจกในระยะเวลา 5 ปี หากเกิดการแตกร้าว อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของ

วสัดแุละการติดตัง้  ผู้ รับจ้างจะต้องมาติดตัง้ให้ใหม ่หรือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดตีามจดุประสงค์ของผู้วา่จ้าง โดย

ไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

  

 

 

----------------------------- 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

งานซลิิโคนยาแนวงานรอยต่อเพื่อการยดึเกาะและป้องกันการร่ัวซมึ 
WEATHER & GLAZING SEALANTS 

 
รายละเอียดทางเทคนิคนี ้ ครอบคลมุถึงการจดัหาซิลโิคนชนิดท่ีเหมาะสม  วิธีการและขัน้ตอนท่ีถกูต้องในการยาแนว 

 
1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างงานประต-ูหน้าตา่ง จะต้องจดัหาซิลโิคนท่ีเหมาะสมกบัการยาแนว เพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึของอากาศ ฝน 

และอ่ืนๆ ตามท่ีแบบกําหนด  รวมทัง้รอยตอ่ใดท่ีต้องยาแนวแตม่ิได้กําหนดในแบบ  ผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยตอ่

นัน้ให้เรียบร้อย 
 

2. วัสดุยาแนว 

วสัดยุาแนวจะต้องเป็นซิลโิคนยาแนว ชนิดท่ีเหมาะสมกบัวสัดนุัน้ๆ โดยเฉพาะตามมาตรฐานของ MOMENTIVE 

(GE) หรือ DOW CORNING CORPORATION, MIDLAND, MICHIGAN 48640 หรือ SIKA 

2.1 งานประตแูละหน้าตา่งท่ีอยูภ่ายนอกอาคาร ท่ีต้องรับฝนและลมโดยตรง จะต้องยาแนวด้วยระบบ DUAL 

DEFENCE WET & DRY GLAZING SYSTEM เป็นการยาแนวรอยตอ่กระจกกบัขอบอลมูเินียม หรือโลหะ

อ่ืนๆ ในสว่นด้านนอกด้วยซิลโิคนและมีประวตัิการใช้งานจริงมาแล้วไมต่ํ่ากวา่ 15 ปี โดยสามารถใช้ซิลโิคน 

GE SIL GLAZE N-10 หรือ DOW CORNING NO.793 หรือ SIKA WS-305  หรือคณุภาพเทียบเทา่   สว่น

ด้านในใช้ยางอดัชนิด EPDM หรือ NEOPRENE ตามความเหมาะสม  ร่องกระจกกนัขอบอลมูิเนียมท่ียา

แนวจะต้องกว้างไมน้่อยกวา่ 1/6” และจะต้องมวีสัดรุองรับซิลโิคนท่ีสามารถเข้ากนัได้กบัซิลโิคน 

(COMPATABILITY) เช่น POLYETHYLENE FOAM ROD, POLYLETHANE GLAZING TAPE, 

SILICONE SPACER เป็นต้น 

2.2 รอยตอ่ระหวา่งวงกบกบัผนงัคอนกรีต หรือผนงัอ่ืนๆ จะต้องเว้นร่องไมน้่อยกวา่ 1/4" โดยรอบ   โดยหนนุด้วย

วสัดรุองรับท่ีเหมาะสม  และยาแนวรอยตอ่ด้วยซิลโิคนและมีประวตัิการใช้งานจริงมาแล้วไมต่ํา่กวา่ 10 ปี 

โดยสามารถใช้ซิลโิคน GE ULTRAPRUF SCS2900 หรือ DOW CORNING NO.791 หรือ SIKA WS-605S 

หรือคณุภาพเทียบเทา่ โดยให้สดัสว่นของซิลโิคนท่ียาแนวในร่องกว้าง : ลกึ อยูใ่นสดัสว่น 2 : 1 

2.3 รอยตอ่ระหวา่งกระจกกบักระจก (BUTT JOUNT GLAZLING) กระจกกบัครีบกระจก (BUTTFIN 

GLAZING) จะต้องเช่ือมตอ่ด้วยซิลโิคน GE CONTRACTORS SCS1000 หรือ DOW CORNING 

NO.999A หรือ SIKA GS-621 หรือคณุภาพเทียบเทา่ สาํหรับภายในกระจกทัว่ไป (FLOAT GLASS)   สว่น

กระจก REFLECTIVE, LAMINATED INSULATING ให้ใช้ซิลโิคน GE SILGLAZE N-10 หรือ DOW 

CORNING NO.793 หรือ SIKA WS-305 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.4 สาํหรับงาน  2 SIDED/4 SIDE CURTAIN WALL ให้ใช้ซิลโิคนประเภท STRUCTURAL ท่ีมีคา่แรงดงึสงูสดุ

มามาตรฐาน ASTM C1135 ไมน้่อยกวา่ 100 PSI และต้องมีประวตัิการใช้งานจริงมาแล้วไมต่ํา่กวา่ 15 ปี 

โดยสามารถใช้  GE SSG4000, GE SSG4400, GE SSG4600 หรือ DC995, DC983 หรือ SIKA SG-20, 

SIKA SG-500 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.5 รอยตอ่ระหวา่งหินแกรนิตหรือแผน่อลมูิเนียมคอมโพสติ ให้ใช้ยาแนวประเภท NON-STAIN ท่ีผา่นการ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C1248 และต้องผา่นการใช้งานในประเทศไทยมาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 ปี โดย

สามารถใช้ GE SILPRUF NB SCS9000 หรือ DC 756 SMS หรือ SIKA WS-655 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

2.6 ผู้ รับเหมาต้องสง่ผลการทดสอบซลิโิคนยาแนวงานโครงสร้าง กบัวสัดท่ีุยาแนวจากห้องปฏิบตักิารของผู้ผลติ

ซิลโิคนยาแนวเพ่ือขออนมุตัิก่อนท่ีจะลงมือทํางาน  ผลการทดลองขัน้ตํ่าท่ีต้องประกอบด้วย 

2.6.1 การทดสอบเข้ากนัได้ (COMPATABILITY TEST) ของวสัดทุัง้หมดท่ีใช้ร่วมกนั ได้แก่ กระจก

อลมูิเนียม โฟมหนนุ (BACKER ROD) (ถ้ามี)  ยางหนนุ (SETTING BLOCK) (ถ้ามี) เทปโฟม 

(SPACER) กบัซิลโิคนยาแนวท่ีใช้ 

2.6.2 การทดสอบการยดึเกาะ (ADHESION-IN-PEEL TEST) ตามมาตรฐาน ASTM C 794 บนผิว

กระจก และอลมูิเนียมท่ีใช้งานจริงสาํหรับโครงการนี ้

2.6.3 ข้อแนะนําจากห้องปฏิบตัิการเก่ียวกบัความจําเป็นในการใช้สารรองพืน้ (PRIMER) ชนิดของสาร

รองพืน้ และข้อแนะนํา ชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด 

2.7 ซิลโิคนยาแนวท่ีใช้จะต้องบรรจใุนกลอ่งท่ีแข็งแรงเพียงพอกบัการขนสง่ มีป้ายบอกช่ือผู้ผลติ ชนิดผลติภณัฑ์ 

และหมายเลขการผลติ  จะต้องจดัเตรียมซิลโิคนยาแนวตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

3. การยาแนว 

3.1 การเตรียมผิวงาน 

3.1.1 ผิวงานท่ีจะยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แลคเกอร์ และความชืน้ 

3.1.2 ต้องเช็คทําความสะอาดผิวงาน ด้วยสารละลายท่ีผู้ผลติซิลโิคนยาแนวแนะนํา  ผ้าท่ีใช้จะต้อง

เป็นผ้าฝ้าย 100% สขีาว  ใช้ผ้าผืนแรกชบุสารละลายเช็ดท่ีผิวงาน แล้วใช้ผ้าผืนท่ีสองเช็ดตาม 

เพ่ือดดูซบัสิง่สกปรกและไขมนัทนัที ก่อนท่ีสารละลายจะระเหย 

3.1.3 ทาสารรองพืน้ (ถ้าจําเป็น) เพียงเบาๆ ด้วยผ้าฝ้าย 100% หากสารรองพืน้มากเกินไปจนเห็นเป็น

ฝ้าสขีาว ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า 

3.2 ติดเทปโฟม (SPACER) ยางหนนุ (SETTING BLOCK) โฟมหนนุ (BACKER ROD) 

3.3 การฉีดซิลโิคนยาแนว 

3.3.1 ผู้ ฉีดซิลโิคนยาแนวจะต้องมีประสบการณ์เพียงพอ สามารถฉีดซิลโิคนยาแนวได้อยา่งประณีต 

และไมม่ีฟองอากาศในแนวยา 

3.3.2 การฉีดซิลโิคนยาแนว อาจฉีดแบบมือบีบ หรือแบบใช้แรงลมอดัก็ได้ 

3.3.3 ปาดตกแตง่ซิลโิคนยาแนวด้วยแทง่ปาดภายใน 10 นาที หลงัจากฉีดซิลโิคนยาแนว แล้วลอกเทป

กระดาษออกทนัที 

3.3.4 ไมเ่คลือ่นย้ายแผงกระจกจนกวา่ซิลโิคนยาแนวจะแขง็ตวัเต็มท่ี  ระยะเวลาขึน้อยูก่บัคาํแนะนํา

ของผู้ผลติซิลโิคนยาแนวท่ีใช้ 

3.3.5 แผงกระจกท่ีรอเวลาแข็งตวัต้องเก็บไว้ในท่ีร่ม ไมม่ีฝุ่ น มีการระบายอากาศได้ด 

4. การควบคุมคุณภาพการทาํงาน 

 4.1 ให้มีระบบการบนัทกึการหมนุเวียนของซิลโิคนยาแนว ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

  -  วนัท่ีท่ีรับของ 

  -  ช่ือและหมายเลขผลติภณัฑ์ 

  -  หมายเลขการผลติ 

  -  วนัท่ีเบิกของไปใช้ 

  -  ช่ืองานท่ีนําไปใช้ 
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 4.2 ให้มีการสกดัแนวซิลโิคนยาแนว (DEGLAZING) เพ่ือตรวจสอบความเต็มของแนวยา ความกว้างของแนวยา 

(STRUCTURAL BITE) และการยดึเกาะ (ADHESIOSN) ระหวา่งซิลโิคนยาแนวกบัผิวงานปริมาณการกรีด

แนวมีดงันี ้

  50 แผงแรก   ตรวจสอบ 1  แผน่ 

  ทกุๆ 100 แผน่ตอ่ไป  ตรวจสอบ 1  แผน่ 

ทกุๆ ชดุการผลติจะต้องมีหมายเลขประจําแผง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้  หากพบข้อบกพร่องภายหลงั

ผลการทดสอบการกรีดแนวจะต้องสง่ให้ผู้วา่จ้างเพ่ือตรวจสอบ 

4.3 จดัให้มีการประกนัผลงานซลิโิคนยาแนวตามระบใุนหมวดท่ี 7 การยาแนว โดยผู้ผลติซิลโิคนยาแนว 

5. สีของวัสดุแนวยา 

ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งซิลโิคนยาแนวแตล่ะชนิด  แตล่ะสท่ีีจะใช้อยา่งละ 1 หลอด (30 มิลลลิิตร) เพ่ือขออนมุตัิ

ก่อนนําไปใช้งาน 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

อุปกรณ์ประตู/หน้าต่าง 
DOOR & WINDOW HARDWARES 

 
1. ขอบเขตของงาน 

 1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด,ุ อปุกรณ์, คา่แรง ทัง้หมดท่ีระบใุนแบบรูปหรือข้อกําหนดในแบบรูป หรือใน

รายการละเอียดประกอบแบบนี ้เพ่ือดําเนินการตดิตัง้จนเสร็จสมบรูณ์ใช้งานได้ 

 1.2 วสัด ุ / อปุกรณ์ ทัง้หมด จะต้องได้มาตรฐานตามกําหนด รวมถงึเป็นไปตามมาตรฐานของการกนัไฟในกรณี

ท่ีประตบูานนัน้ๆ อยูใ่นแนวกนัไฟ หรือระบใุห้เป็นประตกูนัไฟ 

 1.3 อปุกรณ์ประต ู / หน้าตา่งท่ีได้ระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมดและในหมวดอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ถ้าได้ระบไุว้ใน

หมวดอ่ืนๆ แล้วแตไ่มส่มบรูณ์ให้ใช้หมวดนีป้ระกอบด้วย ถ้ามีความบกพร่องระหวา่งหมวดนี ้ แบบก่อสร้าง

และหมวดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้วา่จ้างรับรู้ทนัทีก่อนการตดิตัง้  
 

2. วัสดุ 

 วสัด ุ/ อปุกรณ์ ทัง้หมดท่ีปรากฎในหมวดนี ้ประกอบด้วย :- 

 - บานพบั (HINGE) 

 - อปุกรณ์ดงึประตปิูด (DOOR CLOSER) 

 - อปุกรณ์ล๊อค (MORTISE LOCKSET) และมือจบัเขาควาย (LEVER HANDLE) 

 - อปุกรณ์ล๊อคตาย (DEAD BOLT) 

 - อปุกรณ์เปิดประตฉูกุเฉิน (PANIC BAR) 

 - อปุกรณ์กนัประตกูระแทก (DOOR STOPPER) 

 - กลอน (BOLT) 

 - วสัดปิุดรอยตอ่ระหวา่งประตแูละวงกบ (DOOR SEALS) 

 - มือจบัและแป้นผลกั (PULL HANDLE AND PUSH PLATE) 

 - อปุกรณ์รางเลือ่น (SLIDING DOOR RAIL AND SELE CLOSE  SLIDING RAIL) 

 - อปุกรณ์ยดึประตรูะบบแมเ่หลก็ไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC DOOR HOLDER) 

 - อปุกรณ์ลาํดบัการปิดประต ู(DOOR-COORDINATOR) 

 วสัด ุ/ อปุกรณ์ ทัง้หมดต้องมคีณุภาถพ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับได้ดงันี ้:- 

 - DIN STANDARD (DIN) 

 - BRITISH STANDARDS (BS) 

 - UNDERWRITERS’ LABORATORIES INC (UL) 

 - AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE (ANSI) 

 - EUROPEAN STANDARDS (EN) 

 - CANADA NATIONAL STANDARD (CAN) 

 - AUSTRALIAN STANDARD (AS) 

 - SINGAPORE STANDARDS SS-332 (SS) 

หากมิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสร้างและหมวดอ่ืนๆ แล้ว ให้ใช้วสัดคุณุสมบตัิและคณุภาพ ตามระบใุนแบบ

รูปดงันี ้

2.1 บานพบั (HINGE) 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

2.1.1 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

- อปุกรณ์ทัง้หมดทําจาก STAINLESS STEEL GRADE 304 และได้มาตรฐานอตุสาหกรรม 

มอก.759-2531 (สาํหรับ BUTT HINGE และ FLOOR HINGE) หรือ STEEL PRIMED, 

ZINC-PLATED STEEL, DROP FORGED STEEL, DIE-CAST(สาํหรับ PIVOT HINGE) 

- บานพบัประตกูนัไฟ จะต้องได้มาตรฐาน ANSI/BHMA A 156-1 GRADE 1 OR DIN 18200 

& DIN 4102-18 

- ให้ใช้ผลติภณัฑ์ยี่ห้อตามระบใุนแตล่ะชนิดของบานพบั 

2.1.2 รูปแบบ / ชนิด 

- BUTT HINGE :  ชนิดแหวนลกูปืน (BALLBEARING RING) สาํหรับประตบูานไม้และ

บานเหลก็ ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTION) 

 : ความกว้างประตไูมเ่กิน 1.25 ม. 

 : ความหนาประตไูมเ่กิน 45 มม. 

 : นํา้หนกัไมเ่กิน 130 กก. 

 : เป็นผลติภณัฑ์ของ ASSA ABLOY, DORMA, HAFELE, VOCA หรือ

คณุภาพเทียบเทา่ 

- FLOOR HINGE : ชนิด OFFSET-HUNG แกนหมนุรูปกลม (ROUND SPINDLE)    

  (ROUND SPINDLE)  พร้อมแหวนลกูปืนและฝาครอบจดุหมนุ  ใช้ กบับานประต ู

ALUMINIUM/กระจก  ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTION)  

 : ความกว้างประตไูมเ่กิน 1.25 ม. 

 : เป็นผลติภณัฑ์ของ NEW STAR, BEST, PLUS, NAKANISHI, RYOBI 

หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

- PIVOT HINGE : ชนิด  OFFSET-HUNG   แกนหมนุรูปสีเ่หลีย่ม  (RECTANGULAR  

     SPINDLE) พร้อม BUILT-IN ROLLER BEARING และฝาครอบจดุ

หมนุ  สาํหรับบานประตไูม้, ประตเูหลก็ หรือประต ู ALUMINIUM / 

กระจก ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTION) 

    ความกว้างเกินกวา่  1.25 ม. (แตไ่มเ่กิน 1.50 

ม.) 

  หรือ  ความหนาเกินกวา่     45 มม. 

  หรือ  นํา้หนกัเกินกวา่  130  กก. 

  เป็นผลติภณัฑ์ของ ASSA ABLOY, DORMA, HAFELE, BRITON, 

RYOBI หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.1.3 ขนาด 

- BUTT HINGE :  สาํหรับประตคูวามหนาไมเ่กิน 35 มม. ให้ใช้ขนาด 4” x 4” ความหนา

ไมต่ํ่ากวา่ 2.5 มม. 

 : สาํหรับประตคูวามหนาเกิน 35 มม.  แตไ่มเ่กิน 50 มม.  ให้ใช้ขนาด 

5” x 4” ความหนาไมต่ํา่กวา่ 3.0 มม. 

 - FLOOR HINGE และ : ขนาด/รุ่น ให้เป็นไปตามตารางรายการคํานวณท่ีระบใุนเอกสารแสดง 

 PIVOT HINGE  รายละเอียด (CATALOG/INSTRUCTION) ของบริษัทผู้ผลติ 
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  2.1.4 จํานวน / การติดตัง้ 

- BUTT HINGE : สาํหรับประตคูวามกว้างไมเ่กิน 0.90 ม. สงูไมเ่กิน 2.00 ม. ให้ติดตัง้

บานพบัจํานวน 3 ตวั 

 : สาํหรับประตคูวามกว้างเกิน 0.90 ม. สงูไมเ่กิน 2.00 ม. ให้ติดตัง้บาน

พบัจํานวน 4 ตวั 

 : สาํหรับประตสูงูเกินกวา่ 2.00 ม. แตไ่มเ่กิน 2.40 ม. ให้ตดิตัง้บานพบั

จํานวน 4 ตวั 

- FLOOR HINGE และ : สาํหรับประตคูวามสงูไมเ่กิน 2.00 ม. ให้ติดตัง้บานพบัจํานวน 2 ตวั 

   PIVOT HINGE  (บน-ลา่ง) (กรณีความสงูบานประตเูกินกวา่ 2.00 ม.แตไ่มเ่กิน 2.40 ม. 

ให้ติดบานพบัชนิด INTERMEDIATE HINGE อีก 1 ตําแหนง่ เพ่ือกนั

บานประตโูก่งหรือบิด) 

- การติดตัง้บานพบักบับานประต ู ALUMINIUM / กระจก ให้เสริมความแขง็แรงบริเวณตําแหนง่ท่ีมี

การยดึ โดยการฝังแทง่ไม้หรือแผน่หลก็ในวงกบและกรอบบาน 

- กรณีประตบูานเปิด 2 ทาง (DOUBLE ACTION) ชนิดไมต่ดิตัง้ DOOR CLOSER ระบบ FLOOR 

SPRING ให้ใช้บานพบั FLOOR HINGE หรือ PIVOT HINGE  ชนิด CENTER-HUNG (ขนาด/รุ่น/ 

รูปแบบ จะกําหนดในระหวา่งการก่อสร้าง 

2.2 อปุกรณ์ดงึประตปิูด (DOOR CLOSER) 

2.2.1 วสัด ุ

CYLINDER AND HOUSING BODY ทําจาก CAST IRON หรือ HIGH SILICON ALLOY 

(ALUMINIUM DIE-DASTING) ได้มาตรฐาน ANSI.A.156.4 GRADE 1 หรือ AS.1905.1 และ EN 

1154 (INC.EN 1634 PART.1) สาํหรับประตกูนัไฟ หรือ UL และ ULC 

2.2.2 อปุกรณ์ 

ให้ใช้อปุกรณ์ยี่ห้อและรุ่นตามระบใุนแตล่ะประเภทของ DOOR CLOSER 

และให้เป็นชนิดเคลอืบส ี (โดยจะระบสุใีนระหวา่งการก่อสร้าง) 

หมายเหต ุ: DOOR CLOSER แตล่ะประเภทต้องเป็นยี่ห้อและ SERIES เดยีวกนัทัง้โครงการฯ 

ตามระบใุนข้อ 2.2.3.2 (ประเภทของ DOOR CLOSER) 

2.2.3 รูปแบบ / ชนิด 

2.2.3.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

- เป็นชนิด FULLY ADJUSTABLE HYDRAULIC CONTROL WITH BUILT-IN 

PRESSURE RELIEF VALVE 

- ADJUSTABLE CLOSING POWER BY VALVE 

- ADJUSTABLE CLOSING SPEED BY VALVE 

- ADJUSTABLE LATCH SPEED BY VALVE 

- NON-HOLD OPEN WITH BACKCHECK สาํหรับประตหูนีไฟ 

- NON-HOLD OPEN  AND DELAYED ACTION สาํหรับ FIREPROOF / SMOKE 

CHECK DOOR 

2.2.3.2 ประเภทของ DOOR CLOSER 

- SURFACE MOUNTED :  ติดตัง้บนกรอบบานบน (DOOR LEAF FIXING) ชนิด

เปิดทางเดยีว (SINGLE ACTION) แบง่เป็น :- 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 - STANDARD ARM   

 - สาํหรับประตบูานเปิดหนีไฟ ตดิตัง้ด้าน PULL 

SIDE (กรณีบานเปิดตดิผนงัท่ีไมส่ามารถเปิดได้ถึง 

90o ให้ใช้แบบ PARALLEL ARM ติดด้าน PUSH 

SIDE) 

 เช่น ผลติภณัฑ์ของ : LOCKWOOD 7714/7726 

  : BRITON 2003V / 2130BD 

  : ABLOY 

DC240,247,334,335 

  : DORMA TS-93 B/G 

 - SLIDE ARM  

 - สาํหรับประตบูานเปิดทัว่ไป ติดตัง้ด้าน PULLSIDE 

หรือ PUSH SIDE เป็นระบบ CAM ACTION หรือ 

CAM DEVICE (LOW OPENING FORCE 

REQUIRED) 

  เช่น ผลติภณัฑ์ของ : LOCKWOOD 2516 

   : BRITON 2700 SERIES  

   : ABLOY DC250,330 

   : DORMA TS-93 B/G 

    - CONCEALED - SLIDE ARM 

    - ชนิดฝังในกรอบบานบน สาํหรับประตบูานเปิด

ทัว่ไป เป็นชนิด SLIDE ARM ระบบ CAM ACTION 

หรือ CAM DEVICE (LOW OPENING FORCE 

REQUIRED) 

     เช่น ผลติภณัฑ์ของ : LOCKWOOD 9024 

      : BRITON  

      : ABLOY  

      : DORMA ITS-96 

- TRANSOM CONCEALED :   ติดตัง้ฝังในวงกบบน 

  สาํหรับบานประต ูALUMINIUM/กระจกเปิด 2 ทาง 

  (DOUBLE ACTION) 900 HOLD-OPEN 

  ไมม่ีธรณีประต ู(NON-THRESHOLD) ของ GEZE/ 

  HAFELE, RYOBI 30, EFCO หรือ BRITON 2800 

- FLOOR MOUNTED : ฝังในพืน้ 

  (FLOOR SPRING)  สาํหรับประตบูานไม้ / บานเหลก็ / บานกระจก

เปลอืยเปิดทางเดียวหรือเปิด 2 ทาง (SINGLE / 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

DOUBLE ACTION) ของ  DORMA, BRITON 

7000, JEBRON 2000 

- AUTO SWING DOOR  : เป็นอปุกรณ์เปิด-ปิดประตอูตัโนมตัิ (ELECTRO  

  OPERATOR  HYDRAULIC OPERATOR) ชนิดเปิดทางเดยีว 

(SINGLE ACTION) ติดตัง้ท่ีวงกบบน สามารถเปิด

ตัง้ค้างได้ (HELD PERMANENTLY OPEN) 

ควบคมุการเปิด-ปิดด้วยระบบ REMOTE หรือ

ปุ่ มกด หรือ SENSOR 

  ประกอบด้วยระบบทัว่ไปดงันี ้:- 

  - NORMAL AND DELAYED IMPULSE 

  - ADJUSTABLE HOLD-OPEN TIME 

  - FIRE DETECTOR CONNECTION 

  - SAFETY SENSOR 

  - ELECTRO-MECHANICAL LOCK 

  เช่น ผลติภณัฑ์ของ : LOCKWOOD 8002 หรือ  

    JPM-DA3610 (กรณีใช้

ร่วมกบั ACCESS 

CONTROL) 

   : JPM DA-4600 (กรณีบาน

เปิดทัว่ไป) 

   : BRITON 2500 

    : DORMA ED-100 

2.2.3.3 กรณีใช้กบัประตหูนีไฟ หรือประตกูนัไฟ (FIRE DOOR) 

ให้ผู้ผลติแสดงเอกสารยืนยนัการทดสอบอตัราการทนไฟไมต่ํ่ากวา่ 2 ชม. 

2.2.3.4 - ให้ผู้ผลติแสดงเอกสาร ( CATALOG / DOCUMENT / INSTRUCTION ) ตาราง

ความสมัพนัธ์ ความกว้าง/นํา้หนกับานประต ูกบั DOOR CLOSER รุ่นท่ีใช้  รวมถึงต้อง

มีการทดสอบกบับานประตขูนาด/นํา้หนกัตามจริง เพ่ืออนมุตักิ่อนการติดตัง้ 

- สาํหรับ DOOR CLOSER ประเภท SURFACE MOUNTED รุ่น STANDARD ARM ท่ี

สามารถเปลีย่นแปลงเป็นรุ่น PARALLEL ARM หรือ SLIDE ARM ได้ ให้ถือวา่กําลงั 

(POWER) ของอปุกรณ์จะลดลงเป็นสดัสว่นดงันี ้

- PARALLEL ARM MOUNTING ~ 20% LOSS 

- SLIDE ARM MOUNTING  ~ 30% LOSS 

2.2.3.5 กรณีประตบูานเปิดคู ่ เปิดทางเดยีว (SINGLE ACTION) หรือเปิด 2 ทาง (DOUBLE 

ACTION) ให้ติดตัง้ DOOR CLOSER หรือ FLOOR SPRING ทัง้ 2 บาน 

ยกเว้น : บานเปิดคู ่ ท่ีกําหนดให้บานหนึง่เป็นบานติดตาย (FIXED LEAF OR 

PASSIVE LEAF) คือมีขนาดเลก็กวา่อีกบานหนึง่ ให้ติดตัง้ DOOR CLOSER 

เฉพาะบานท่ีใหญ่กวา่ (ACTIVE LEAF) 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 : บานเปิดคู ่ เปิดทางเดียว ท่ีกําหนดให้ใช้ MORTISE LOCK ชนิดเปิดด้วยมือ

จบัเขาควายหรือคนัโยก (LEVER HANDLE) ให้ติดตัง้ DOOR CLOSER แค ่

1 บาน คือ บานท่ีกําหนดให้เป็นบานเปิดใช้งาน (ACTIVE LEAF) 

   2.2.3.6 DOOR CLOSER แตล่ะประเภทต้องเป็นยี่ห้อ และ SERIES เดียวกนัทัง้โครงการฯ 

   2.2.3.7 การรับประกนั 

- ให้ผู้ รับจ้าง / ผู้ผลติแสดงเอกสารยนืยนัการรับประกนัอปุกรณ์และการใช้งานไมต่ํา่กวา่ 5 

ปี 

- ให้ผู้ รับจ้างสง่บคุลากรเข้ามาซอ่มแซม ดแูลรักษา อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ตลอดอายกุาร

รับประกนั 

2.3 กญุแจลกูบิดเขาควาย (LOCKSET  AND LEVER HANDLE) 

2.3.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

- ทัง้หมดเป็นระบบ MORTISE LOCK ยกเว้นระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป 

- มือจบัเป็นชนิดเขาควาย (LEVER HANDLE) 

- อปุกรณ์ทัง้หมดให้ใช้ยี่ห้อและรุ่นตามระบใุนแตล่ะประเภท และชนิดของอปุกรณ์ 

- ผา่นการทดสอบมาตรฐาน EN 12209, BS 5872 : 1980, EN 1303/DIN 18252 

- ผา่นการทดสอบการใช้งานอยา่งน้อย 500,000 CYCLES 

- STRIKE PLATE WITH DUST PROOF BOX 

หมายเหต ุ: LOCK CASE และ KEY CYLINDER ยี่ห้อและรุ่นเป็นไปตามท่ีระบ ุและต้องเป็นของ 

SUPPLIER รายเดียวกนั 

2.3.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

- LEVER HANDLE :  ชนิด SOLID STAINLESS STEEL GRADE 304 แป้นกลม 

(ROUND ROSE) ฝาครอบแป้น เป็นชนิดฝาเกลยีว ทัง้ฝาครอบ

มือจบัและฝาครอบรูกญุแจ มกีลไกหรือสปริงบงัคบัให้มือจบัอยู่

ในแนวนอนเสมอ (TORSION SPRING) ความยาวมือจบัไมต่ํา่

กวา่ 125 ซม. ร้อยน๊อตยาวทะลถุงึกนั (BOLT THROUGH 

FIXING SCREW) 

  เป็นผลติภณัฑ์ของ 

  -  LOCKWOOD  

  - GLUTZ   

  -  HAFELE  

  - DORMA  

- LOCK CASE : เป็นระบบ EURO PROFILE  MORTISE LOCK ฝังในกรอบบาน 

ให้เป็นผลติภณัฑ์ของ :- 

  -  VACHETTE  รุ่น D-450 SERIES  

  - GLUTZ  รุ่น PROFESSIONAL AREA 

INTERNATIONAL  

  -  HAFELE  รุ่น 911.07.082  
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

  - DORMA รุ่น 300/200 ANTI-TRUST LATCH SERIES  

  หมายเหต ุ: กรณีท่ีเป็น ELECTRO MECHANICAL LOCK 

CASE เพ่ือใช้กบัประตท่ีูติดตัง้ระบบ ACCESS 

CONTROL (ตามรายการประกอบแบบประตใูน

แบบก่อสร้าง) ให้ใช้มาตรฐานเทียบเทา่ ABLOY 

รุ่น EL 420, 460, 461, 560, 561 โดยต้องเป็น

ของ SUPPLIER รายเดียวกบัของ LOCK CASE 

ปกติดงัระบขุ้างต้น 

- KEY / CYLINDER : เ ป็ น ร ะ บ บ  ROTATING DISC CYLINDER ห รื อ ร ะ บ บ 

TELESCOPIC PINS TUMBLERS ห รื อ ร ะ บ บ  PINS 

TUMBLERS W/ADDITIONAL RADIAL PINS หรือระบบอ่ืน ท่ี

เทียบเท่าตามมาตรฐาน EN1303/DIN 18252 VDS CLASS-B 

สา ม ารถ ทํ า  MASTER KEY ได้ ไม่ ตํ่ า ก ว่ า  5 ระ ดับ  แ ล ะ มี

คณุสมบตัิทัว่ไปดงันี ้:- 

  - ANTIPICKING / ANTI DRILLING 

  - UPGRADEABLE TO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM 

  - กําหนดให้มีการควบคมุการทําลกูกญุแจ (KEY CONTROL) 

เพ่ือป้องกนัการทํากญุแจซํา้ หรือปลอม หรือทําเพ่ิม โดยไมไ่ด้

รับอนญุาต (DUPLICATION PROOF) โดยระบบ 

PERSONAL REGISTRATION CARD หรือ SIGNATORY 

CONTROL หรือระบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  - กําหนดให้เป็นชดุกญุแจ ท่ีจดัทําเพ่ือโครงการฯ โดยเฉพาะ 

(COPYRIGHT AND REGISTRATION) 

  - ให้เป็นผลติภณัฑ์ :- 

   - MULTI-LOCK MT5  

   - KABA EXPER-T  

   - ABUS SYSTEM INTEGRAL 6 PINS  

   - WINKHAUS SYSTEM VS6  

2.3.3 MASTER KEY 

- เป็นระบบ MULTI-LEVEL MASTER KEY 

- ทัว่ไปแบง่เป็น - MASTER KEY แตล่ะแผนก 

   - MASTER KEY แตล่ะชัน้ 

   - GRAND MASTER KEY 

(การจดัทําและแบง่ระดบั MASTER KEY เจ้าของโครงการฯ จะกําหนดในระหวา่งการก่อสร้าง) 

2.3.4 การรับประกนั 

- ให้ผู้ รับจ้างและบริษัทผู้ผลติ / ผู้แทนจําหนา่ย แสดงเอกสารยืนยนัการรับประกนัวสัด ุ / 

อปุกรณ์ และการใช้งานไมต่ํา่กวา่ 5 ปี 

- ให้ผู้ รับจ้างสง่บคุลากรเข้ามาซอ่มแซม ดแูลรักษาอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ตลอดอายกุาร

รับประกนั 
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2.4 กญุแจตดิตาย (DEADBOLT SET) 

2.4.1 ต้องเป็นชนิด 1" (25 MM) THROW หรือเทียบเทา่ ประกอบด้วย CONCEAL HARDENED 

STEEL ROLLER สามารถป้องกนัการตดั และเลือ่ย BOLT 

2.4.2 เป็นระบบเดียวกบั MORTISE LOCK 

2.4.3 ได้มาตรฐาน  ANSI.A 156.5, 1992 GRADE 3 

- เป็นผลติภณัฑ์ของ :- 
- VACHETTE  
- GLUTZ  สาํหรับ LOCK CASE 
- HAFELE  

- DORMA  

- MULTI-LOCK  

- KABA  สาํหรับ KEY CYLINDER 

- CES  

- WINKHAUS  

หมายเหต ุ: ทัง้ LOCK CASE  และ KEY CYLINDER ต้องมาจาก SUPPLIER รายเดยีวกนั 

2.5 อปุกรณ์เปิดประตฉูกุเฉิน (PANIC EXIT DEVICES) 

2.5.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

-  ต้องได้มาตรฐาน EN 1125:1997 ES (EUROPEAN STANDARD) 

 และหรือ  AS 1905:1:1997 AS (AUSTRALIAN STANDARD) 

 และหรือ  ANSI.A.156.3 GRADE 1 

 และหรือ  UL LISTED FOR PANIC / FIRE EXIT HARDWARE 

- RESISTANCE TO CORROSION : 96 HOURS IN SALT SPRAY TEST 

- LOW OPENING EFFORT : < 8 KG. 

- เปิดหนีออกได้ตลอดเวลา (ESCAPE AT ALL TIMES) 

(ยกเว้น กรณีเป็นลกัษณะ ELECTROMECHANICAL EMERGENCY EXIT LOCKING) 

- รับประกนัการใช้งานไมต่ํา่กวา่ 400,000 ครัง้ หรือไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี 

- อปุกรณ์ DEAD LOCKING LATCH BOLT ป้องกนัการแงะงดัจากภายนอก 

- AUTOMATIC TOP AND BOTTOM LATCH 

- PICK RESISTANT ON TOP OR BOTTOM LATCH 

2.5.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

-   BODY / CHASSIS : STEEL (FIRE GRADE) 

-   INTERNAL MECHANISM : STEEL OR BRASS (กรณีประตกูนัไฟให้อปุกรณ์ภายใน 

        ทัง้หมดทําด้วยเหลก็) 

-   LATCH BOLT  : CHROMATED STEEL หรือ STAINLESS STEEL 

-   PUSH BAR / BODY : เหลก็เคลอืบส ีPOWDER COAT 

ให้ใช้อปุกรณ์ของ  LOCK WOOD 9000 – 9600 SERIES 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

   หรือ KABA ED22/2227 

   หรือ HAFELE PANIC LOCK (HANDLE BAR TYPE) 911.52 

   หรือ JPM FAP 90 PED SERIES (TOUCH BAR 90) 

   หรือ DORMA PHB 3000 

   หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

2.5.3 รูปแบบ / ชนิด 

-  รูปแบบ : PUSH BAR OR CROSS BAR SURFACE MOUNTED PANIC DEVICE 

- FAILSAFE OPERATING สามารถเปิดออกได้ เมื่อระบบถกูตดั หรือมีสญัญาณแจ้งเพลงิ

ไหม้ (OPEN ON RUPTURE OF ELECTRICITY SUPPLY) 

- มี PUSH CONTROL DEVICES (MANUAL RELEASE) สาํหรับเปิดประตกูรณีฉกุเฉิน หรือ

มีสญัญาณแจ้งเพลงิไหม้ 

2.6 อปุกรณ์กนัประตกูระแทก (DOOR STOPPER) 

2.6.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

ประตท่ีูต้องตดิตัง้ DOOR STOPPER 

1. ประตท่ีูไมไ่ด้ระบใุห้ติดตัง้ DOOR CLOSER 

2. ประตท่ีูระบใุห้ติดตัง้ DOOR CLOSER ชนิด NON-HOLD OPEN 

3. ประตหูนีไฟ (FIRE DOOR) 

4. ประตกูนัควนั (SMOKE CHECK DOOR) 

2.6.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

ให้ทําด้วย STAINLESS STEEL หรือ BRASS CHROME PLATED มีปุ่ มยาง หรือแหวนยางกนั

กระแทก  หรือเป็นชนิดมีแมเ่หลก็ เช่น อปุกรณ์ของ HAFELE, VACHETTE, STANLEY หรือ 

RYOBI หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.6.3 รูปแบบ / การติดตัง้ 

ชนิดมีปุ่ มยางหรือแหวนยางกนักระแทก ชนิดมแีมเ่หลก็ 

- ประตท่ีูติดตัง้ DOOR CLOSER  

    ชนิด NON-HOLD OPEN 

- ประตหูนีไฟ 

- ประตกูนัควนั 

- ประตทูัว่ไปท่ีไมไ่ด้ติดตัง้ DOOR  

  CLOSER 

 -  การติดตัง้ ให้ติดตัง้ท่ีพืน้หรือผนงั (FLOOR OR WALL MOUNTED) ตามความเหมาะสม 

- ตําแหนง่ติดตัง้  ให้ผู้ รับจ้างแสดงรายละเอียดตาํแหนง่เพ่ือขออนมุตัิก่อนดาํเนินการ 

2.7 กลอน (BOLT) 

2.7.1 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

วสัดทํุาจาก STAINLESS STEEL, ZINC ALLOY หรือ BRASS (ทําผิวส ี STAINLESS) ชนิดฝัง

เรียบในกรอบบาน (FLUSHBOLT) ความยาวประมาณ 6” 

- สาํหรับบานประตไูม้และประต ูALUMINIUM / กระจก 



หมวดท่ี 9 งานประต ูหน้าตา่ง และกระจก   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        

13/20 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

ให้เป็นระบบคนัโยก (LEVER ACTION) เป็นรุ่นท่ีมี EXTENSION STEEL ROD ผลติภณัฑ์

ของ RYOBI, MIWA, HAFELE, NAKANISHI หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

- สาํหรับบานประตเูหลก็ 

ให้เป็นระบบกลอนอตัโนมตั ิ (AUTOMATIC LOCKING AND RELEASE FLUSH BOLT) 

ลอ็คอตัโนมตัิเมื่อปิดประตขูอง, ASSA ABLOY, HAFELE, MIWA หรือ STANLEY หรือ

คณุภาพเทียบเทา่ 

2.7.2 การติดตัง้ 

- ให้ติดตัง้กบัประตบูานเปิดคู ่ เฉพาะบานท่ีไมต่ดิกญุแจลกูบิด (INACTIVE LEAF) ทัง้บนและ

ลา่ง 

- กรณีเป็นประตกูนัควนั (SMOKE CHECK DOOR) ประตกูนัไฟ (FIRE EXIT) หรือประตท่ีูมี

จดุประสงค์ให้คนสามารถเปิดหนีได้ตลอดเวลา (ESCAPE AT ALL TIMES) ไมต้่องติดกลอน 

2.8 วสัดปิุดรอยตอ่ระหวา่งประตแูละวงกบ (DOOR SEALS) 

2.8.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

ประตท่ีูต้องตดิตัง้ DOOR SEAL 

1. ประตหูนีไฟ (FIRE EXIT / SMOKE PROOF DOOR) 

2. ประตกูนัควนั / ไฟ (SMOKE CHECK DOOR / FIRE PROOF DOOR) 

3. ประตท่ีูอยูใ่นแนวกนัไฟหรือแนวกนัควนั (FIRE BARRIER OR SMOKE BARRIER) 

2.8.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

เป็นแถบยางสงัเคราะห์ ชนิด THERMOSEAL หรือ NYLON BRUSH ชนิดฝังในวงกบหรือกรอบ

บาน  แบง่ประเภทดงันี ้

- SILICON RUBBER   สาํหรับประตกูนัไฟ 

- NEOPRENE สาํหรับประตกูนัควนั หรือกนัเสยีง 

- P.V.C. สาํหรับประตกูนัควนั หรือกนัเสยีง 

- NYLON สาํหรับประตกูนัควนั หรือกนัเสยีง 

- EPDM (ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER) สาํหรับประตกูนัควนั หรือกนัเสยีง 

- TPR  (THERMO PLASTIC RUBBER) สาํหรับประตกูนัควนั หรือกนัเสยีง 

เป็นผลติภณัฑ์ของ  RAVEN   

  หรือ PEMKO   

  หรือ  HAFELE  

  หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

2.8.3 รูปแบบ / ชนิด / การติดตัง้ 

ตําแหนง่ 

   DOOR SIDE : เป็นลกัษณะ FLEXIBLE SEAL ฝังซอ่นในวงกบโดยรอบทัง้ 3 ด้าน 

   (DOOR FRAME)  (FRAME INSERTED) หรือติดตัง้ท่ีสนับาน ตามรายละเอียดในแบบรูป 

   

   DOOR BOTTOM : ประตหูนีไฟ (FIRE EXIT / SMOKE PROOF DOOR) 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

   (THRESHOLD)  เป็นลกัษณะติดกรอบบานลา่งของประต ู เป็น SILICON RUBBER ใน

กรอบ ALUMINIUM เช่น ผลติภณัฑ์ของ RAVEN RP 51 SI พร้อมธรณี

ประต ูเช่นผลติภณัฑ์ของ RAVEN RP 95 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

    : ประตกูนัควนั / ไฟ (SMOKE  CHECK DOOR / FIRE PROOF DOOR) 

     เป็นลกัษณะ AUTO DROP SEAL ติดตัง้ท่ีกรอบบานประต ู (SURFACE 

MOUNTED) เช่นผลติภณัฑ์ของ RAVEN RP38 (SMOKE CHECK 

DOOR), RP38SI (FIRE PROOF)หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

    : ประตท่ีูอยูใ่นแนวกนัควนั (SMOKE BARRIER) 

    เป็นลกัษณะติดกรอบบานลา่งของประต ู เป็น SILICON RUBBER ใน

กรอบ ALUMINIUM เช่น ผลติภณัฑ์ของ RAVEN RP 51 SI พร้อมธรณี

ประตเูช่นผลติภณัฑ์ของ RAVEN RP 95 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

    : ประตท่ีูอยูใ่นแนวกนัไฟ (FIRE BARRIER) 

     เป็นลกัษณะ AUTOMATIC DROP SEAL ติดตัง้ท่ีกรอบบานประต ู เป็น

ชนิดฝังเรียบเสมอผิวบาน (FLUSH MOUNTED) ยาวตลอดความกว้าง

ประต ู เป็นกลอ่ง ALUMINIUM สีเ่หลีย่มผืนผ้าแบน  ภายในมยีาง 

THERMOSEAL ท่ีมีกลไกบงัคบัให้ตกลงมาชนพืน้เมือ่ประตปิูด 

(ALUMINIUM CARRIER AND A MOVABLE DROP BAR SEAL IN 

SERT) เช่น ผลติภณัฑ์ของ RAVEN RP38 (SMOKE CHECK DOOR), 

RP38SI (FIRE PROOF) หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

- กรณีเป็นประตบูานเปิด 2 ทาง (DOUBLE ACTION)  

ให้ใช้ชนิดแผน่ยางสงัเคราะห์ดดัโค้งในกรอบ ALUMINIUM ยดึติดหรือฝังในกรอบบาน 2 ด้าน 

เป็นของ RAVEN RP 30/31 

      หรือ PEMKO  313/314 

      หรือ HAFELE 

 หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

- กรณีบานเปิดคู ่(2-LEAF PANELS)  

- บานเปิดทางเดยีว : ให้ติดตัง้ MEETING STILE SEAL ท่ีร่องกลาง (ทัง้ในกรณีท่ีมีบงัใบ

หรือไมม่ีบงัใบ) เป็นลกัษณะ OVERLAPPING ASTRAGALS เป็น

ชนิดแถบยางสงัเคราะห์ ฝังในกรอบ ALUMINIUM ยดึติดกบักรอบ

บาน 

  เป็นของ RAVEN  RP16, RP71, RP71SI 

       หรือ PEMKO  355 / 356 / 352 

       หรือ HAFELE 

   หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

- บานเปิด 2 ทาง : ให้ติดตัง้ชนิดแผน่ยางดดัโค้งในกรอบ ALUMINIUM ยดึติดหรือฝัง

ในกรอบบาน 2 ด้าน (ทัง้ 2 บาน) 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

  

  เป็นของ RAVEN  PR 30/31 

        หรือ PEMKO  313 / 314 

        หรือ HAFELE 

   หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

2.8.4 การรับประกนั และเง่ือนไข 

- ให้ผู้ รับจ้างและบริษัทผู้ผลติ แสดงเอกสารยืนยนัการรับประกนัวสัด/ุอปุกรณ์ และการใช้งานไม่

ตํ่ากวา่ 5 ปี 

- ผู้วา่จ้างมีสทิธิสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิระบบ  กรณีไมแ่นใ่จวา่อปุกรณ์ท่ีติดตัง้ไปแล้ว 

จะสามารถป้องกนัอบุตัิภยัได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามเง่ือนไข โดยผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตาม 

โดยไมม่ีเง่ือนไขข้อแม้ และไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้  เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิ

และชีวิตผู้คน 

 

2.9 มือจบัและแป้นผลกั (PULL HANDLE AND PUSH PLATE) 

2.9.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

ประต ู/ หน้าตา่ง ท่ีต้องตดิตัง้มือจบัและแป้นผลกั 

1. หน้าตา่งทกุบานท่ีเปิดได้ (ยกเว้นบานท่ีมือจบัและชดุลอ็คเป็นอปุกรณ์ชดุเดียวกนั) 

2. ประตท่ีูไมไ่ด้ติดตัง้กญุแจลกูบิดหรือเขาควาย (ยกเว้นประตชู่อง SHAFT ท่ีใช้กญุแจ 

ENGINEERING KEY) 

2.9.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

ให้ใช้วสัด ุ / อปุกรณ์ ทําจาก STAINLESS STEEL ทัง้หมด  เป็นชนิดไมเ่ห็นหวัสกรู (WITH 

CONCEALED FIXED PLATE) ของ LOCK WOOD, HAFELE, ABLOY, UNION, DORMA หรือ

คณุภาพเทียบเทา่ 

2.9.3 รูปแบบ / การติดตัง้ 

- มือจบัประต ู : ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 18 – 20 มม. ยาวไมต่ํ่ากวา่  

   (DOOR PULL HANDLE)  20 ซม. พร้อมแป้น STAINLESS STEEL (VISIBLE 

PLATE) ขนาดไมต่ํา่กวา่ 10 x 30 ซม. 

- แป้นผลกัประต ู : ขนาดไมต่ํา่กวา่ 10 x 30 ซม. 

   (DOOR PUSH PLATE) 

- มือจบัแบบฝังเรียบ : ขนาดกว้างไมต่ํา่กวา่ 4 ซม. ยาวไมน้่อยกวา่ 12 ซม. 

   (RECESSED FLUSH PULL)   

- มือจบัหน้าตา่ง : ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 10 – 15 มม. ยาวไมต่ํ่ากวา่ 10 ซม. 

   (WINDOW HANDLE)    

2.9.4 การติดตัง้ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

- สาํหรับประตบูานเปิดไม้/เหลก็ ให้ติดตัง้ทัง้มือจบั (PULL HANDLE) และแป้นผลกั (PUSH 

PLATE) บานละ 1 ชดุ (ยกเว้น บานประตหู้องเคร่ือง, ห้องเก็บของ, ห้องท่ีไมม่ีคนอยูอ่าศยั

ภายใน ให้ติดเฉพาะมือจบัท่ีด้านนอก) 

- ประตบูานเปิด ALUMINIUM / กระจก ให้ติดมือจบั (PULL HANDLE) ทัง้ 2 ด้าน (ชนิดไมม่ี 

VISIBLE PLATE) 

- ประตบูานเปิดคู ่ให้ตดิตัง้อปุกรณ์ทัง้ 2 บาน 

- ประต ู/ หน้าตา่งบานเลือ่น ให้ติดตัง้มือจบัแบบฝังเรียบบานละ 1 ชดุ ทัง้ 2 ด้าน 

- หน้าตา่งบานเปิดให้ติดตัง้บานละ 1 ชดุ ด้านเดยีว 

 

2.10 อปุกรณ์รางเลือ่น (SLIDING DOOR EQUIPMENTS) 

2.10.1 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

บานประตไูม้และประตเูหลก็ 

   - ทัว่ไป  :  อปุกรณ์ทัง้หมดให้ถือเป็นระบบสาํเร็จรูป เป็นไปตามรุ่นท่ีกําหนดใน

เอกสารของบริษัทผู้ผลติ (CATALOG) โดยเฉพาะ  โดยเป็นของ

ผู้ผลติรายใดรายหนึง่ตามระบ ุ

   -  รางเลือ่น : เป็นชนิดราง ALUMINIUM ชนิดผิวรางเรียบแขวนบน (TOP HUNG) 

พร้อมอปุกรณ์ยดึราง ไมม่ีร่องหรือธรณีประต ู(ยกเว้นประตเูลือ่นท่ีติด

ด้านนอกอาคาร ให้มีธรณีประตพูร้อมระบบป้องกนันํา้ฝนซมึผา่น) 

-  ลกูล้อ : เป็นชนิด NYLON หรือ PLASTIC มีแกนลกูปืน (BALL BEARING) 

-  อปุกรณ์ประกอบ : - ตวัหยดุบานและลอ็คลกูล้อ (TRACK STOPPER) ชนิดตดิตัง้ในราง 

   - ไกด์ลา่ง (FLOOR MOUNTED GUIDE) 

   - แผน่อลมูิเนียมเคลอืบสปิีดราง (ALUMINIUM FASCIA) 

   - DOOR SEAL (ACOUSTIC OR WEATHER SEAL) 

   - ยางกนักระแทก 

-  ทัง้หมดเป็นผลติภณัฑ์ของ :- 

   : HENDERSON : รุ่น PACER (สาํหรับประตนํูา้หนกัไมเ่กิน 200 กก.) 

    : รุ่น FLEXIROL (สาํหรับประตนํูา้หนกั 200-500 กก.) 

 หรือ : HAFELE : รุ่น SILENT (สาํหรับประตนํูา้หนกัไมเ่กิน 200 กก.) 

    : รุ่น SUPER 500 A/B HAWA (สาํหรับประตนํูา้หนกั 200-500 

กก.) 

 หรือ : HUFCOR  

 หรือ : คณุภาพเทียบเทา่ 

หมายเหต ุ 1. รางเลือ่นทัง้หมดต้องประกอบด้วยแผน่ปิดหน้ารางเลือ่นสาํเร็จรูป (ALUMINIUM 

FASCIA) ชนิดเคลอืบส ี

  2. การเลอืกใช้ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการรับนํา้หนกัของแตล่ะรุ่น 

บานประต ูALUMINIUM / กระจก 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

- ทัว่ไป : อปุกรณ์ทัง้หมดให้เป็นผลติภณัฑ์ของ HENDERSON, HAFELE, HUFCOR, DORMA 

โดยการประกอบและติดตัง้ โดยผู้ติดตัง้งานระบบประต/ูหน้าตา่ง  กระจกและ ALUMINIUM 

- รางเลือ่น : เป็นชนิดราง ALUMINIUM ชนิดผิวรางเรียบแขวนบน (TOP HUNG) 

พร้อมอปุกรณ์ยดึราง ไมม่ีร่องหรือธรณีประต ู

  (ยกเว้นประตเูลือ่นเปิดออกเฉลยีงหรือระเบียงภายนอก ให้มีธรณีประต ู

พร้อมระบบป้องกนันํา้ฝนซมึผา่น) 

- ลกูล้อ : เป็นชนิด NYLON หรือ PLASTIC มีแกนลกูปืน (BALL BEARING) 

- อปุกรณ์ประกอบ : - ตวัหยดุบานและลอ็คลกูล้อ (TRACK STOPPER) 

  - ไกด์ลา่ง  (FLOOR MOUNTED GUIDE) 

  - ยางกนักระแทก 

รางเลือ่นกึง่อตัโนมตัิ (SELF-CLOSE SLIDING RAIL) 

เป็นระบบปิดประตเูลือ่นโดยอตัโนมตัิ ควบคมุกลไกด้วยระบบสปริง (SPRING) และคลชั (ONE-

WAY CLUTCH MECHANISM) อปุกรณ์ทัง้หมดเป็นระบบสาํเร็จรูป ประกอบด้วย :- 

- รางเลือ่น : เป็นรางเลือ่น ALUMINIUM แขวนบน (TOP HUNG) เป็นชนิด

รางขนาน (PARALLEL RAIL) โดยติดตัง้รางขนานกบัวงกบ

หรือกรอบบานประต ูพร้อมอปุกรณ์ยดึราง 

- แผน่ปิดราง : RAIL COVER PLATE (FASCIA) เป็นชนิด ALUMINIUM 

เคลอืบส ี

- กลอ่งควบคมุ : CONTROL DEVICE ระบบ FLUID FRICTION 

RESISTANCE 

- HANGERS : ลกูล้อ และตวัจบัประต ู

- SPRING BOX : กลอ่งเก็บขดสปริง 

- CONTROL RACK SET : สายพานหนว่งความเร็ว 

- DOOR STOPPER : อปุกรณ์หยดุ-จบัประต ู

ข้อกําหนดทัว่ไป :- : ADJUSTABLE SPRING / BRAKE FORCE 

  : ADJUSTABLE CLOSING SPEED 

  : ADJUSTABLE LATCHING FORCE 

  : มีระบบถ่วงเวลา (DELAYED ACTION) 1-2 นาที 

  : มีระบบหยดุประตใูนตาํแหนง่ท่ีกําหนด (HOLD-OPEN 

FUNCTION) 

ให้เป็นผลติภณัฑ์ของ :- 

 NITTO :  

หรือ STL :  

หรือ RYOBI :  

หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 

2.10.2 การติดตัง้ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

- ก่อนดําเนินการ  กําหนดให้มีการทดสอบอปุกรณ์กบัประตท่ีูมีขนาดและนํา้หนกัเทา่กบัประตู

จริง หรือกบัประตบูานท่ีใช้จริง  ในกรณีท่ีผู้วา่จ้างเห็นวา่ จากการทดสอบแล้วยงัมี

ข้อบกพร่องและเป็นข้อบกพร่องท่ียากจะแก้ไข  ผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิท่ีจะสัง่เปลีย่นแปลงแก้ไข  โดย

เปลีย่นรุ่นหรือยี่ห้อหรือบริษัทผู้ผลติอปุกรณ์  โดยผู้ รับจ้างหรือผู้ติดตัง้ต้องปฏิบตัิตามโดย

ปราศจากเง่ือนไขข้อแม้ และไมค่ดิคา่ใช้จ่ายใดทัง้สิน้ 

- กรณีท่ีรุ่นและชนิดของอปุกรณ์ท่ีใช้สมัพนัธ์กบัขนาดและนํา้หนกัของบานประต ู ผู้ รับจ้างหรือ

ผู้ติดตัง้ต้องแสดงรายการคํานวณนํา้หนกัจริงของบานประตชูดุนัน้ๆ  พร้อมทัง้แสดงเอกสาร

ตารางความสมัพนัธ์นัน้ตามระบใุน CATALOG ของบริษัทผู้ผลติ  เพ่ือยืนยนัวา่เป็นอปุกรณ์

ท่ีเหมาะสม 

2.10.3 การรับประกนั 

ให้ผู้ รับจ้างหรือผู้ติดตัง้แสดงเอกสารใบรับประกนัวสัด/ุอปุกรณ์ และการใช้งาน เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ 

5 ปี 

  

2.11 อปุกรณ์ยดึประตรูะบบแมเ่หลก็ไฟฟ้า (ELECTROMAGNETIC DOOR HOLDER) 

2.11.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

1. ติดตัง้กบัประตกูนัควนั / ไฟ (SMOKE CHECK DOOR / FIRE PROOF DOOR) 

2. ติดตัง้กบัประตกูนัไฟหรือกนัควนั ท่ีระบใุนแบบรูป  ท่ีกําหนดให้เปิดค้าง และยดึด้วยระบบ

แมเ่หลก็ไฟฟ้า 

2.11.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ 

- เป็นอปุกรณ์ประกอบด้วย แมเ่หลก็และแป้นจบั (MAGNET AND COUNTER HOLDING 

PLATE) 

- แป้นจบัสามารถปรับเอียงได้ (ADJUSTABLE COUNTER HOLDING PLATE) 

- แมเ่หลก็เช่ือมกบัระบบตรวจจบัควนัไฟ (SMOKE DETECTOR SYSTEM) และจะตดัไฟ

อตัโนมตัิ  ในกรณีเกิดเพลงิไหม้ (ดแูบบวิศวกรรมระบบ) 

- มีสวิทซ์ตดัตอนแยกตา่งหากชนิดฝังเรียบในผนงั (FLUSH-MOUNTED INTERRUPTER 

PUSH BUTTON WITH RED ACTUATING SURFACE) สาํหรับกดปลอ่ยประตกูรณีฉกุเฉิน 

(MANUAL RELEASE OF DOOR HOLDING MAGNET) โดยตดิตัง้ทัง้ 2 ด้านของประต ู

- เป็นอปุกรณ์ของ HAFELE, EFF, DORMA, BRITON, KABA หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.11.3 การติดตัง้ 

- ติดตัง้บนพืน้หรือผนงั 

- ให้ผู้ รับจ้างแสดงรายละเอียด ตาํแหนง่การติดตัง้ ให้อนมุตัิก่อนดาํเนินการ 

2.12 อปุกรณ์ลาํดบัการปิดประต ู(DOOR-COORDINATOR) 

2.12.1 ข้อกําหนดทัว่ไป 

ให้ติดตัง้กบัประตบูานเปิดคู ่ท่ีมบีงัใบและตดิตัง้ DOOR CLOSER 

2.12.2 วสัด ุ/ อปุกรณ์ / รูปแบบ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

เป็นชนิดก้านเดี่ยวหรือก้านคู ่ทําจาก STAINLESS STEEL หรือ ZINC DIECAST หรือ FORGED 

BRASS มีลกูล้อตรงปลายเป็นอปุกรณ์ของ RYOBI JC25/35, HAFELE 940.23.300, DORMA, 

ASSA ABLOY, KABA 1240 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.12.3 การติดตัง้ 

ให้ติดตัง้ท่ีขอบวงกบบน 
 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดท่ีุจะใช้แตล่ะชนิด ไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง  พร้อม CATALOG ท่ีสมบรูณ์แสดงรายละเอียด  

รวมถงึรูปแบบของวสัดนุัน้  โดยทัง้หมดอยูใ่นกลอ่งบรรจแุสดงเคร่ืองหมายบริษัทผู้ผลติ, เลขหมายสนิค้า, สถานท่ี

ผลติ ฯลฯ  รวมถึงเอกสารแสดงการใช้งาน (INSTRUCTION) ครบถ้วน  เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบ ก่อนท่ีจะนําไป

ติดตัง้ เช่น 

3.1 ตวัอยา่งของ HARDWARE ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถงึ ขนาด ลวดลาย ส ีและ FINISHING 

3.2 รายละเอียดประกอบ ตวัอยา่งของ HARDWARE แสดงถึงระบบกญุแจ (KEY SYSTEM), FUNCTION 

และ SPECIFICATION แสดงถึงคณุสมบตัิและข้อแนะนําในการตดิตัง้จากบริษัทผู้ผลติ 

3.3 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดแสดงระยะ ตําแหนง่ การตดิตัง้ของ HARDWARE ให้ผู้วา่จ้างได้รับรู้และ

อนมุตัิก่อนการติดตัง้ HARDWARE 

3.4 กรณีวสัด ุ / อปุกรณ์ ท่ีจะนํามาใช้ต้องสมัพนัธ์กบัขนาดและนํา้หนกัของบานประต ู  ให้ผู้ รับจ้างแสดง

เอกสารตารางยืนยนัการคาํนวณวา่ อปุกรณ์รุ่นนัน้เหมาะสมตามกําหนด และจะต้องทดสอบกบัสภาพจริง

เพ่ือขออนมุตั ิ

 

4. การติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือท่ีดมีีความชํานาญในการตดิตัง้ ทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัในแนวตัง้ และ

แนวนอนด้วยความประณีตเรียบร้อยถกูต้องตามหลกัวิชาการช่างท่ีด ี

4.1 ผู้ รับจ้างตดิตัง้ต้องมีการประสานงานร่วมกบัผู้ รับจ้างหลกั เพ่ือกําหนดตาํแหนง่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการ

ติดตัง้ HARDWARE รวมถึงงานประต/ูหน้าตา่ง ท่ีจะมีการตดิตัง้ให้สมบรูณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่อง

ตา่งๆ ให้แก้ไขให้ถกูต้องก่อนจะมีการตดิตัง้ 

4.2 HARDWARE ท่ีติดตัง้แล้วต้องมีความมัน่คงแขง็แรง มีอายกุารใช้ยาวนาน เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิด

จะต้องมีอปุกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสยีหายกบัประต/ูหน้าตา่งหรือผนงั และสิง่เก่ียวข้องตา่งๆ 

4.3 ตะปคูวง หรือ ตะปเูกลยีว ทกุตวัท่ีขนัติดกบัไม้ วสัดท่ีุเป็นโลหะ ผนงั ค.ส.ล. กําแพงก่ออิฐฉาบปนูจะต้อง

ใช้ร่วมกบัพกุพลาสติคทําด้วย NYLON หรือเทียบเทา่ และใช้ถกูต้องตามหลกัวิชาการช่างท่ีดี การยดึทกุ

จดุจะต้องมัน่คงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปคูวงหรือตะปเูกลยีวท่ีแสดงหวัให้ใช้แบบฝังหวัเรียบ 

(PHILLIPS HEAD) ทัง้หมด 

4.4 วสัด/ุอปุกรณ์ทัง้หมดจะต้องถกูทดสอบการใช้งาน โดยติดตัง้กบัแบบจําลองขนาดเทา่ของจริง เพ่ืออนมุตัิ

ก่อนการตดิตัง้จริง 

4.5 จะต้องมีกญุแจท่ีใช้ระหวา่งการกอ่สร้าง (CONSTRUCTION KEYING) เป็นกญุแจชัว่คราวเทา่นัน้ ให้

ยกเลกิกญุแจชัว่คราวหลงัจากโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ใช้กญุแจจริง จํานวนกญุแจจริงต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 
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5. การส่งมอบงาน 

5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่ท่ีเก่ียวข้องหลงัจากการติดตัง้ โดยปราศจากรอยขดูขดีหรือมีตําหนิ

ตา่งๆ และต้องไมเ่ปรอะเปือ้น ก่อนขออนมุตัิตรวจสอบและสง่มอบงาน 

5.2 ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมตู้เหลก็เคลอืบส ี  ซึง่สามารถปิดลอ็คได้ใสก่ญุแจทัง้หมดอยา่งเป็นระบบ (KEY 

CABINET) พร้อมตารางระบบการจดัเก็บกญุแจท่ีสมบรูณ์  พร้อมใช้งานสง่มอบตอ่เจ้าของโครงการฯ 

5.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเอกสาร CATALOG รวมถึงคําแนะนําในการใช้งาน (INSTRUCTION) พร้อม

รายช่ือ หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู ่ ของบริษัทผู้ผลติ และผู้แทนจําหนา่ยของวสัด ุ / อปุกรณ์ แตล่ะอยา่ง

ทัง้หมด  และรวมถึงเอกสารการรับประกนัแยกเป็นหมวดหมูเ่ข้าแฟ้มเรียบร้อย สง่มอบตอ่ผู้วา่จ้าง 
 

 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพ คณุสมบตัิของวสัด ุและการตดิตัง้ หลงัจากการติดตัง้แล้วต้องแข็งแรงปราศจาก

ตําหนิตา่งๆ หากเกิดตําหนิตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซมแก้ไขให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ โดยไมม่ี

เง่ือนไขข้อแม้ และไมค่ดิมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

------------------------------ 
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10.1  งานตกแต่งผิว 
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ข้อกาํหนดงานตกแต่งผิว 
1. การปวูสัดพืุน้ ผู้ รับจ้างต้องรองพืน้ปนูทรายเพ่ือปรับผิว จึงต้องวางระดบัพืน้โครงสร้างให้ตํา่กวา่ระดบัผิวสาํเร็จ

ตามท่ีกําหนดไว้ประมาณ 40 มิลลเิมตร ในบริเวณท่ีวสัดปุพืูน้ 2 ชนิดมาบรรจบกนั และอยูใ่นระดบัเดียวกนั จะต้อง

ฝังเส้นแบง่ PVC กว้างไมต่ํ่ากวา่ 5  มิลลเิมตร ไว้  โดยแนวการวางเส้นแบง่ให้อยูใ่นดลุยพินิจของผู้ควบคมุงาน 

2. ผู้ รับจ้างต้องนําเสนอ SHOP DRAWING แสดงการจดั PATTERN ลวดลายของวสัดตุกแตง่ผิว และจดัสง่

ตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้ในงานตกแตง่ผิวทัง้หมดให้ตรวจสอบหรือคดัเลอืกตวัอยา่งก่อนใช้งาน ไมน้่อยกวา่ 14 วนั  

ตวัอยา่งทกุชิน้ต้องมีแผน่ป้ายแสดงรายละเอียดวสัด ุ ผู้ผลติ และตําแหนง่ท่ีจะใช้งาน  การทํางานพืน้ผิวใดท่ีไมได้

ผา่นการตรวจสอบตวัอยา่งวสัด ุ หรือยงัไมไ่ด้รับการอนมุตัิ  ผู้วา่จ้างมีสทิธิสัง่ให้รือ้ถอนออกได้ โดยผู้ รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยสว่นนี ้

3. การติดตัง้วสัดตุกแตง่ผิวจะต้องใช้ช่างฝีมือดี มคีวามชํานาญงานโดยเฉพาะ ติดตัง้อยา่งถกูต้องตามหลกัวชิาช่าง

และตามกรรมวิธีของผู้ผลติ  มคีวามเรียบร้อยสวยงาม ร่องแนวตา่งๆ จะต้องตรงถกูต้องตามลกัษณะท่ีกําหนดใน

แบบ ผู้วา่จ้างมีสทิธิสัง่ให้แก้ไขให้สวยงามได้ ถ้าผลงานท่ีผู้ รับจ้างติดตัง้แล้วได้ผลไมเ่ป็นท่ีพอใจ โดยเป็นคา่ใช้จ่าย

ของผู้ รับจ้างทัง้หมด และจะถือเป็นข้ออ้างในการตอ่สญัญาไมไ่ด้ 

4. งานตดิตัง้ฝ้าเพดานทัง้หมด  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบกอ่สร้าง งานระบบตา่งๆ ทกุระบบท่ีต้องติดตัง้เก่ียวข้อง

กบังานฝ้าเพดานให้ละเอียดและรอบคอบ  เพ่ือการเตรียมการประสานงานและการเตรียมโครงสร้างสาํหรับการยดึ

โครงฝ้าเพดานตา่งๆ ให้เป็นไปโดยราบร่ืน และเรียบร้อยทกุๆ ระบบงาน  สาํหรับความสงูของฝ้าเพดานให้ถือตาม

ระดบัท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง  ฝ้าเพดานทกุชัน้ให้ผู้ รับจ้างจดัทําช่องเปิดขนาดและจํานวนตามความเหมาะสม ซึง่

จะกําหนดให้ในขณะทําการก่อสร้าง โดยคา่ใช้จา่ยเป็นภาระของผู้ รับจ้าง 

5. คา่ความคลาดเคลือ่นท่ียอมให้สาํหรับงานตกแตง่ผิว 

 5.1 ความเรียบร้อยของผิวพืน้สาํเร็จวดัโดยการใช้ไม้บรรทดัตรงยาว 3.00 เมตร ทาบกบัผิวพืน้จะต้องไมม่ี

บริเวณใดท่ีเว้าหรือนนู เกินกวา่ 3.0 มิลลเิมตร 

 5.2 ความคลาดเคลือ่นจากระดบัท่ีระบใุนแบบในชว่ง 10.00 เมตร ไมเ่กิน 3 มิลลเิมตร ความคลาดเคลือ่นใดๆ 

ท่ีเกิดขึน้เกินกวา่คา่ท่ีกําหนดไว้  ผู้ รับจ้างต้องดาํเนินการแก้ไขตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยเป็น

คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างเอง 

6. ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มกีารป้องกนัผิววสัดตุกแตง่ตา่งๆ ท่ีติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปลอดภยัจากการทํางานก่อสร้าง  

โดยปิดด้วยแผน่พลาสติก ผ้าใบ หรือแผน่ไม้อดัให้ทัว่บริเวณ  วสัดตุกแตง่สว่นใดท่ีเสยีหายหรือเกิดรอยขดูขดี  หรือ

สกปรกจนไมส่ามารถทําความสะอาดได้  ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเปลีย่นให้ใหมโ่ดยเป็นคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

7. การทําร่องนํา้หยด 

ให้ทําร่องนํา้หยดโดยฝังแทง่ไม้ขนาดไมต่ํา่กวา่ 1” x 1” ลงในแบบหลอ่คอนกรีต ก่อนเทคอนกรีต และจะต้องได้แนว

ท่ียาวตรงกนัตลอด 
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งานปูนฉาบ 

PORTLAND CEMENT PLASTER 
 

1. ขอบเขตของงาน 

 1.1 งานฉาบปนูหมายรวมถงึ งานฉาบปนูผนงัวสัดกุ่อ ผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็ และงานฉาบปนูโครงสร้าง

คอนกรีตเสริมเหลก็ เช่น เสา คาน และท้องพืน้ ตลอดจนฉาบปนูในสว่นท่ีตอ่เน่ืองจากท่ีได้ระบใุนแบบ

ก่อสร้าง 

 1.2 การฉาบปนูทัง้หมด เมื่อฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผนงัจะต้องเรียบสะอาดสมํ่าเสมอ ไมเ่ป็นรอยคลืน่ และ

รอยเกรียง ได้ดิ่ง ได้ระดบั ทัง้แนวนอน และแนวตัง้  มมุทกุมมุจะต้องได้ดิ่งและฉาก (เว้นแตที่ระบไุว้เป็น

พิเศษในแบบก่อสร้าง) 

 1.3 หากมิได้ระบลุกัษณะการฉาบปนูเป็นอยา่งใดอยา่งหนึง่ ให้ถือวา่เป็นลกัษณะการฉาบปนูเรียบทัง้หมด 

2. วัสดุ 

 2.1 ปนูฉาบ ให้ใช้ปนูฉาบสาํเร็จรูป  ผลติมาจากปนูซเิมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ี 1 ท่ีได้รับมาตรฐาน มอก.15 

พร้อม LIMESTONE AGGREGATE คดัขนาด    โดยใช้ CHEMICAL ADDITIVES เป็นตวัประสานชว่ย

ในการยดึเกาะ ให้ใช้ผลติภณัฑ์ตราเสอืคู ่ หรือตราผึง้ หรือ KTP หรือเทียบเทา่  โดยใช้รุ่นท่ีเหมาะสมกบั

พืน้ผิวท่ีใช้ในการฉาบ (กรณีท่ีก่อด้วยอิฐมวลเบา ให้ใช้ปนูฉาบเฉพาะท่ีใช้กบัอิฐมวลเบาเทา่นัน้) 

 2.2 นํา้ ต้องใสสะอาดปราศจากนํา้มนักรดตา่งๆ ดา่ง เกลอื พฤกษธาต ุและสิง่สกปรกเจือปน  ห้ามใช้นํา้จากค ู

คลอง หรือแหลง่อ่ืนใดก่อนได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ควบคมุงาน และนํา้ท่ีขุน่จะต้องทําให้

ใสและตกตะกอนเสยีก่อนจงึจะนํามาใช้ได้ 

3. การผสมปูนฉาบ 

 3.1 การผสมปนูฉาบจะต้องนําสว่นผสมเข้าผสมรวมกนัด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีต การผสมด้วยมือจะอนมุตัิให้

ใช้ได้ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานพิจารณาเห็นวา่ได้คณุภาพเทียบเทา่ผสมด้วยเคร่ือง  ปนูฉาบท่ีผสมแล้วนาน

เกินกวา่ 1 ชัว่โมงไมอ่นญุาตให้นํามาใช้ 

 3.2 สว่นผสมของนํา้จะต้องพอเหมาะกบัการฉาบปนู ไมเ่ปียกหรือแห้งเกินไป ทําให้ปนูฉาบไมย่ดึเกาะผนงั 

4. การเตรียมผิวฉาบปนู 

 4.1 ผิวคอนกรีตเสริมเหลก็ 

ผิวท่ีจะฉาบจะต้องได้รับการทําความสะอาด  โดยใช้ทรายพน่ขดัหรือใช้แปรงลวดขดัล้างขจดัผงเศษวสัด ุ

และนํา้ยาทาไม้แบบออกให้หมด  และได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานแล้ว  ทาด้วยนํา้ยาชว่ยการยดึเกาะ 

แล้วสลดัด้วยปนูทราย อตัราสว่น 1 : 2 (ผสมนํา้ยาชว่ยการยดึเกาะในปนูทรายด้วย ตามอตัราสว่นของ

ผู้ผลตินํา้ยา) ทิง้ไว้ให้แห้ง 

4.2 ผิววสัดกุ่อ 

ผนงัก่อวสัดกุอ่ตา่งๆ จะต้องทิง้ไว้ให้แห้ง  และทรุดตวัจนคงท่ีแล้วเสยีก่อน อยา่งน้อยหลงัจากก่อผนงัเสร็จ

แล้ว 7 วนั จึงทําการสกดัเศษปนูออก แล้วทําความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมนัและสิง่สกปรกตา่งๆ 
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5. การฉาบปูน 

 5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตัง้เซีย้มทําระดบั จบัเหลีย่ม เสา คาน ขอบคอนกรีตเสริมเหลก็ตา่งๆ ให้เรียบร้อย ได้แนวดิง่

และแนวระดบั  ผนงัและฝ้าเพดานให้ทําระดบัไว้เป็นจดุๆ ให้ทัว่  เพ่ือให้การฉาบปนูรวดเร็วและเรียบร้อย  

ภายหลงัปนูท่ีตัง้เซีย้มทําระดบัแห้งดีแล้ว  ให้ราดนํา้สว่นท่ีจะฉาบปนูให้เปียกทัว่กนั แล้วจงึทําการฉาบปนู

โดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอดัให้ปนูฉาบเกาะติดแนน่กบัผิวพืน้ท่ีฉาบปนูจนได้ระดบักบัแนวท่ีทําไว้  ความหนา

โดยเฉลีย่ของปนูฉาบประมาณ 15 มม. ทิง้ให้ผิวปนูฉาบหมาดตวัจงึทําการขดัแตง่ผิวให้เรียบ พรมนํา้ใน

บริเวณท่ีจําเป็นเพ่ือความสะดวกในการขดัแตง่  เมื่อผิวปนูฉาบแข็งตวัพอประมาณให้ลบูแตง่เบาๆ ด้วย

ฟองนํา้ (ห้ามขดัด้วยฟองนํา้นานเกินไปจนเป็นเหตใุห้ดดูนํา้ออกจากปนูฉาบ จะทําให้เกิดการแตกร้าวได้) 

แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดทรายออกจากผิวหน้าปนูฉาบ 

 5.2 การฉาบปนูบริเวณผนงัวสัดกุ่อตอ่กบัโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ให้ป้องกนัการแตกร้าวโดยใช้แผน่

ตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL-LATH STRIPMESH ผลติภณัฑ์ DRAGON หรือ 

V&P หรือ EMCO หรือเทียบเทา่กว้างไม้น้อยวา่ 20 ซม. ติดยาวตลอดแนวรอยตอ่ แล้วจึงทําการฉาบปนู 

 5.3 การฉาบปนูในลกัษณะพืน้ท่ีกว้าง หรือมีขนาดพืน้ท่ีเกิน 9 ตารางเมตร หากในแบบก่อสร้างมิได้ระบใุห้มีแนว

เส้นแบง่ไว้  ผู้ รับจ้างต้องขอคาํแนะนําจากผู้ควบคมุงานในการแบง่แนวเส้นปนูฉาบ  หากผู้ รับจ้างมิได้

ปฏิบตัิตามท่ีกลา่วข้างต้น  ผู้ควบคมุงานอาจสัง่ให้สกดัปนูฉาบออก แล้วทําการฉาบใหมต่ามท่ีผู้ควบคมุ

งานแนะนํา โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างทัง้หมด 

 5.4 ในกรณีท่ีระบใุห้ฉาบปนูผิวขดัมนั ให้ฉาบปนูตกแตง่ปรับให้ได้ระดบัผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้นํา้ปนูข้นๆ ทา

โบกทบัให้ทัว่ก่อนท่ีปนูฉาบจะแข็งตวั แล้วทําการขดัผิวให้เรียบมนัด้วยเกรียงเหลก็ 

 5.5 การฉาบปนูท่ีต้องผา่นแนว EXPANSION JOINT หากไมไ่ด้ระบใุนแบบรูปให้เว้นแนวปนูฉาบกว้างเทา่กบั

แนว EXPANSION JOINT โดยใช้ PVC STOP BEAD เป็นตวัหยดุ (ดแูบบขยายมาตรฐาน 

EXPANSION JOINT COVER) 

 5.6 หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ผนงักอ่อิฐเหนือฝ้าเพดาน ให้ฉาบปนูเรียบทัง้ 2 ด้านของผนงั จนจรดท้องพืน้หรือ

ท้องโครงสร้าง 

  หมายเหต ุ : กรณีกําหนดให้เป็นผนงักนัไฟหรือกนัควนั ให้ฉาบปนูเรียบบนผนงัก่ออิฐทัง้ 2 ด้าน จนจรด

ท้องพืน้โครงสร้าง ไมว่า่จะกําหนดให้บผุนงันัน้ด้วยวสัดหุรือระบบใดก็ตาม 

6. การซ่อมผิวปนูฉาบ 

 ผิวปนูฉาบท่ีแตกร้าว หลดุร่อน หรือผิวปนูท่ีไมจ่บักบัผิวพืน้ท่ีท่ีฉาบไว้  จะต้องทําการซอ่มโดยการเคาะสกดัปนูฉาบ

เดิมออกเป็นบริเวณกว้างไมน้่อยกวา่ 10 เซนติเมตร  ฉีดล้างด้วยนํา้สะอาด ทาด้วยนํา้ยาชว่ยการยดึเกาะ 

(BONDING AGENT) แล้วจึงทําการฉาบปนูท่ีมีสว่นผสมของนํา้ยาช่วยการยดึเกาะ ตามคาํแนะนําของผู้ผลติซึง่

ได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานแล้ว  โดยให้ผิวท่ีฉาบใหมเ่รียบสนิทเป็นเนือ้เดียวกนักบัผิวปนูฉาบเดมิ 

7. การป้องกนัผิวปนูฉาบ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการบม่ผิวปนูฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ  ให้มีความชืน้อยูต่ลอดเวลา 3 วนั  โดยใช้นํา้พน่เป็นละออง 

หรือวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม  และป้องกนัมิให้ผิวปนูฉาบถกูแสงแดดโดยตรง  การบม่ผิวปนูฉาบนี ้ ให้ผู้ รับจ้างถือเป็นสิง่

สาํคญัท่ีจะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษด้วย 

---------------------- 
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การแต่งผิวคอนกรีต 

CONCRETE SURFACES 
1. พืน้ผิวขัดมัน 

1.1 ดําเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดท่ีกลา่วในหมวดงานคอนกรีต ขดูขีดผิวหน้าให้หยาบในขณะท่ี

คอนกรีตยงัหมาดๆ อยู ่ โดยต้องเผ่ือระดบัให้ตํา่กวา่ระดบัพืน้สาํเร็จ  40 มม. แล้วทําการบม่พืน้ตลอด  7 วนั 

1.2 ดําเนินการทําความสะอาดพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็แล้ว ชะโลมด้วยนํา้ปนูทรายข้นๆ อตัราสว่นปนูซิเมนต์ 1 

สว่นตอ่ทรายหยาบร่อน 1 สว่น ก่อนนํา้ปนูทรายแห้งให้เทปนูทรายรองพืน้อตัราสว่นปนูซิเมนต์ 1 สว่นตอ่

ทรายหยาบร่อน 3 สว่น ให้ได้ระดบัตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง แตง่ผิวพืน้ปนูทรายให้เรียบ โรยผงปนูซิเมนต์

ทัว่ถึง แล้วขดัผิวมนัให้เรียบร้อย โดยเฉพาะตามมมุพืน้และขอบตา่งๆ พืน้ผิวขดัมนัเมื่อทําเสร็จแล้วจะต้อง

ไมเ่ป็นคลืน่หรือเป็นแอง่ หรือพองตวัใดๆ ทัง้สิน้ 

2. พืน้ผิวขัดเรียบ 

2.1 ดําเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดท่ีกลา่วในหมวดงานคอนกรีต ขดูขีดผิวหน้าให้หยาบในขณะท่ี

คอนกรีตยงัหมาดๆ อยู ่ โดยต้องเผ่ือระดบัให้ตํา่กวา่ระดบัพืน้สาํเร็จ 40 มม. แล้วทําการบม่พืน้ตลอด 7 วนั 

2.2 ดําเนินการทําความสะอาดพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ แล้วชะโลมด้วยนํา้ปนูทรายข้นๆ อตัราสว่นปนูซิเมนต์ 1 

สว่นตอ่ทรายหยาบร่อน 1 สว่น ก่อนนํา้ปนูแห้งให้เทปนูทรายปรับระดบัในอตัราสว่นปนูซิเมนต์ 1 สว่นตอ่

ทรายหยาบร่อน 3 สว่น ให้ได้ระดบัตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้าง แตง่ผิวพืน้ปนูทรายให้เรียบ ทิง้ไว้ให้หมาดๆ 

แล้วจึงเร่ิมขดัแตง่ผิวหน้าด้วยเกรียงไม้จนทัว่พืน้ผิว ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเมด็ทรายออกจากผิวหน้าให้

เรียบร้อย 

3. ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ดําเนินการเทคอนกรีตเสริมเหลก็ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในหมวดงานคอนกรีต โดยให้มีความเอียงลาดตามท่ี

แสดงในแบบ  ในขณะท่ีคอนกรีตยงัเปียกอยูใ่ห้โรยสว่นผสมปนูทรายแห้งอตัราสว่นปนูซิเมนต์ 1 สว่นตอ่ทราย

หยาบร่อน 3 สว่น ให้ทัว่พืน้ผิว  แล้วทําการขดัแตง่ให้เรียบร้อยด้วยเกรียงไม้ จากนัน้ให้เซาะร่องผิวคอนกรีตให้เป็น

รูปตวั U ระยะหา่งประมาณ 10 เซนติเมตร แตง่แนวให้เรียบร้อย แล้วจึงทําการบม่อยา่งน้อย 7 วนั 

4. การแต่งผิวถนนและที่จอดรถ 

4.1 ผิวถนนทัว่ไปภายในอาคารและท่ีจอดรถ ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบก่อสราง ให้ผู้ รับจ้างแตง่ผิวใน

ลกัษณะขดัหยาบโดยอนญุาตให้ใช้เคร่ืองมือ หรือเคร่ืองจกัรกลได้ และในทนัทีท่ีแตง่ผิวเสร็จ ให้ตรวจสอบ

โดยทาบระดบัไม้ตรงยาว 3.00 เมตร สว่นทีเป็นแอง่ให้เติมด้วยคอนกรีตท่ีมีสว่นผสมเดียวกนั สาํหรับสว่นท่ี

โค้งนนูให้ตดัออกแล้วแตง่ผิวใหมใ่นขณะท่ีคอนกรีตยงัไมแ่ข็งตวั 

งานถนนคอนกรีตภายในและท่ีจอดรถโดยทัว่ไป ไมอ่นญุาตให้เทปนูทรายเพ่ือปรับผิว แตใ่ห้แตง่ผิวบนพืน้

โครงสร้างคอนกรีตเมื่อคอนกรีตหมาดๆ อยู ่

4.2 ผิวถนน/ท่ีจอดรถภายในอาคารทัง้หมด หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ทําระบบพืน้ผิวแกร่ง โดย

พน่นํา้ยาเคมีประเภท LIQUID FLOOR HARDENER ชนิด LITHIUM BASE เช่น ผลติภณัฑ์ของ 

- C2-HARD / SUPERHARD  

หรือ - GECQO SUPERHARD   

หรือ - POLYTECH EVERSEAL  

หรือ - SIKA FLOOR CUREHARD LI  หรือ คณุภาพเทียบเทา่ 
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4.3 ผิวถนนและท่ีจอดรถภายนอกอาคาร ท่ีอยูเ่หนือชัน้ใต้ดิน หรือท่ีมีห้องหรือพืน้ท่ีสว่นใช้งานอยูข้่างลา่ง  ให้ติดตัง้

ระบบกนัซมึผา่นของความชืน้และนํา้ (WATERPROOF SYSTEM) โดยพน่ด้วยนํา้ยาเคมีประเภทซมึเข้าไปทํา

ปฏิกริยาภายในเนือ้คอนกรีต (BIO-CHEMICAL CONCRETE-IN-DEPTH) ได้สารประกอบประเภท POLYESTER 

GEL หรือ MODIFIED SILICATE    เป็นผลติภณัฑ์ของ 

  - THE TROJAN WATERPROOFING SYSTEM  

 หรือ - RADCON 7 

 หรือ - PENESEAL PRO  

 หรือ - คณุภาพเทียบเทา่ 

5. ผิวคอนกรีตเปลือย 

 5.1 ค.ส.ล. ผิวเปลอืยเรียบ หรือคอนกรีตเปลอืยผิว ตามท่ีระบใุนแบบรวมทัง้สว่นแผงกนัแดดท่ีระบใุห้เป็น 

PRECAST ค.ส.ล. โครงสร้างพืน้ผนงัและฝ้า หมายถึง ผิวเปลอืยเรียบสวยงาม โดยผู้ รับจ้างต้องใช้แบบหลอ่

คอนกรีตคณุภาพสงู เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีทางด้านสถาปัตยกรรม และมีกรรมวิธีทํางานท่ีเหมาะสมเพ่ือให้ได้

ผิวเรียบ ไมโ่ก่ง หรือมีรูพรุน ท่ีเป็นปัญหา และรอยตอ่ระหวา่งแบบไมเ่รียบร้อย โดยให้เสนอ SHOP 

DRAWING กบัผู้ออกแบบเพ่ืออนมุตัิเห็นชอบในหลกัการก่อน  ทัง้วิธีการทํางานและประสทิธิผล  ผนงัผิว

เปลอืยเรียบนีใ้ห้ทาเคลอืบด้วยนํา้ยาประเภท IMPREGNATOR เป็นผลติภณัฑ์ของ 

  - BELLINZONI STRONG 2000  

 หรือ - LITHOFIN SPLASH STOP  

 หรือ - GECQO NANO SEALER  

 หรือ - BASF MASTERSEAL 355 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 5.2 ไม้แบบ 

  ผิวเปลอืยเรียบพิเศษ 

ทัว่ไปให้ใช้แผน่วีวา่บอร์ด หรือเทียบเทา่  สว่นท้องพืน้และกนัสาดให้ใช้แบบเหลก็คณุภาพสงู หรือไม้แบบดํา

คณุภาพสงู แบบไม้ให้ใช้ได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ ขอบของแบบทัง้วีวา่บอร์ดและไม้แบบต้องทานํา้ยากนัซมึ เพ่ือ

ป้องกนัความเสยีหายของกรอบทกุด้าน  ก่อนนํามาทําแบบให้ทาด้วยนํา้ยาทาแบบสตูรนํา้ บนัไดผิวเปลอืย

พบัผ้า ค.ส.ล. ทัง้หมดให้ใช้แบบเหลก็หนา 3 มม. พบัขึน้รูปเป็นขัน้บนัได 

  ผิวเปลอืยเรียบทัว่ไป 

  ให้ใช้ไม้แบบเหลก็  โดยต้องมีความหนาพอสมควรท่ีจะไมทํ่าให้เกิดการโกง่ตวัของแผน่ 

5.3 ผิวเปลอืยเรียบเมื่อแกะแบบออกมา ผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ท่ีตกลงกนัวา่ได้คณุภาพ

หรือไม ่ โดยผู้ออกแบบเป็นผู้ให้ความเห็นในเบือ้งต้น  ห้ามทําการฉาบตกแตง่ก่อนเป็นอนัขาด  ในการ

ซอ่มแซมผิวเปลอืยท่ีไมไ่ด้คณุภาพเป็นเนือ้งานท่ีละเอียดออ่น และอาจสร้างผลเสยีหายอยา่งมากตอ่งาน  

ผู้วา่จ้างจะเป็นผู้ กําหนดวธีิการแก้ไขเป็นกรณีๆ ไป 

5.4 การจดัทํา SHOP DRAWING รอยตอ่ของแบบ, วิธียดึแบบ, การกนันํา้  เพ่ือขออนมุตักิ่อนเป็นเร่ืองสาํคญั

ของงานผิวเปลอืย ท่ีผู้ รับจ้างจะละเลยมิได้ 

5.5 ตําแหนง่ปลัก๊, สวิทซ์, ดวงโคม ท่ีติดบนเสา, ผนงั หรือฝ้าเปลอืย ต้องกําหนดตําแหนง่ให้แมน่ยาํและทําตาม 

DETAIL มาตรฐานท่ีแบบกําหนด 

------------------------------ 
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คอนกรีตทบัหน้า 

CONCRETE TOPPING 
1. ขอบเขตของงาน 

คอนกรีตทบัหน้าตามระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING 

รายละเอียดตา่งๆ ในการติดตัง้ ตามแบบก่อสร้าง32  เพ่ือขออนมุตัแิละตรวจสอบก่อนดําเนินงาน 

งานในสว่นนีค้รอบคลมุถึงการทําคอนกรีตทบัหน้าบนพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ทัว่ไป  เพ่ือปรับระดบัให้ได้แนวระนาบ 

หรือให้มีความลาดเอียงเพ่ือระบายนํา้ตามแบบ  และรวมถึงคอนกรีตทบัหน้าบนพืน้สว่นท่ีเทหลอ่ลดระดบัไว้ก่อน 

และจะต้องเทคอนกรีตทบัหน้าเสริมเพ่ือปรับระดบัพืน้ท่ีแตล่ะสว่นให้ได้ระดบัตามกําหนดในแบบสถาปัตยกรรม 

1.1 งานคอนกรีตทบัหน้าจะต้องสอดคล้องกบังานก่อสร้างทางวศิวกรรมในหมวดอ่ืนๆ เช่น งานคอนกรีตหลอ่ใน

ท่ีงานแบบหลอ่คํา้ยนั งานเหลก็เสริมคอนกรีต และหมวดสารผสมคอนกรีตเป็นต้น 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดบัในพืน้ท่ีสว่นตา่งๆ ของอาคารท่ีจะต้องเทคอนกรีตทบัหน้าปรับระดบัให้

ถกูต้องตามท่ีกําหนดในแบบสถาปัตยกรรมด้วย  โดยจะต้องปรับลดระดบัไว้สาํหรับวสัดปุพืูน้ท่ี กําหนดใน

หมวดสถาปัตยกรรมด้วย 

1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือ วสัด ุ และแรงงานท่ีเหมาะสม  บคุลากรท่ีมีความชํานาญ มาปฏิบตัิงาน 

เพ่ือให้งานได้คณุภาพท่ีดี ถกูต้องตามแบบและรายการ 

1.4 กรณีระบใุนแบบรูปเป็น “ปนูทรายปรับระดบั” ถือเป็นอยา่งเดยีวกนักบัคอนกรีตทบัหน้า 

2. คุณสมบัตขิองคอนกรีตทับหน้า 

 2.1 คอนกรีตทบัหน้าให้ยดึถือคณุสมบตัิของงานคอนกรีตเสริมเหลก็  สาํหรับคอนกรีตทบัหน้าท่ีมีความหนา

ตัง้แต ่5 ซม. ขึน้ไป  โดยทัว่ไปกําหนดความหนาของคอนกรีตทบัหน้าภายในอาคารไมต่ํา่กวา่ 5 ซม. (รวม

ความหนาวสัดปุพืูน้) 

 2.2 ในกรณีท่ีมีการปรับระดบัผิวพืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ด้วยปนูทรายหนาไมเ่กิน 5 ซม. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่

อตัราสว่นผสมของปนูทรายท่ีจะใช้ปรับระดบัเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน ในกรณีนีผู้้ควบคมุงานอาจสัง่ให้

ผู้ รับจ้างทําตวัอยา่งแทง่ทดสอบปนูทรายดงักลา่วก่อนท่ีจะดําเนินงานก็ได้ 

 2.3 กรณีเป็นพืน้ภายนอกอาคาร 

  2.3.1 กําหนดให้มีการเสริมเหลก็ TEMPERATURE STEEL ตลอดทัง้พืน้ท่ี เพ่ือป้องกนัการแตกร้าว  

เน่ืองจากการยดืหดขยายตวั เป็นเหลก็ตะแกรง WIRE MESH หรือลกัษณะอ่ืนตามท่ีทางผู้วา่จ้าง

เป็นผู้ กําหนด 

  2.3.2 กําหนดให้มีการเว้นแนวรอยตอ่ เพ่ือช่วยในการยืดหดขยายตวัของคอนกรีต ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 4.00 

ม. ความกว้างของรอยตอ่ไมเ่กิน 10 มม. การยาแนวให้เป็นไปตามกําหนดในหมวดการยาแนว 

  2.3.3 กําหนดให้มีการผสมนํา้ยากนัซมึ เพ่ือป้องกนัการซมึผา่นของนํา้ เป็นผลติภณัฑ์ SUPER BARRA-

05 ของ BASF หรือ FOSROC CONPLAST-WP หรือ SIKAPLAST-701 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

   สาํหรับสว่นผสมปนูซิเมนต์ ใช้มาตรฐานทรายนํา้จืดสะอาดปราศจากสิง่เจือปน ในปริมาณท่ีจะทํา

ให้เสยีความแขง็แรง มีขนาดคละกนัดงันี ้

     เบอร์ตะแกรงตามมาตรฐานสหรัฐ  เปอร์เซ็นต์ผา่นโดยนํา้หนกั 

 8 100 

 16 60 - 90 
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 30 35 - 70 

 50 10 - 30 

 100 0 - 5 

 2.4 นํา้จืดต้องปราศจากสิง่เจือปน 

4. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้ไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่ให้ผู้วา่จ้างเห็นชอบก่อนจึงจะนําไปใช้งาน

ได้  ตวัอยา่งดงักลา่วให้รวมถงึวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ 

5. คุณภาพของงานและการปรับระดับ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างฝีมือดีมคีวามชํานาญในงาน โดยทําได้ระนาบระดบัเทา่กนัสมํา่เสมอ ตามท่ีกําหนดให้ด้วย

ความประณีตเรียบร้อย 

 5.1 การเตรียมผิวพืน้ จะต้องปราศจากเศษวสัด ุขยะ และคราบนํา้มนั 

 5.2 ติดตัง้ปุ่ มระดบัเป็นระยะหา่ง 1.00 ม. #  โดยมีแนวลาดตามท่ีแบบกําหนด ปุ่ มระดบัสว่นท่ีตํ่าท่ีสดุจะต้องสงู

ไมน้่อยกวา่ 3.5 ซม. 

 5.3 ก่อนเทคอนกรีตทบัหน้า ให้ล้างพืน้ท่ีต้องการทําด้วยนํา้สะอาด เพ่ือชําระล้างฝุ่ นท่ีเกาะอยูต่ามผิวพืน้ และ

ป้องกนัพืน้คอนกรีตดดูนํา้จากคอนกรีตทบัหน้า 

 5.4 สว่นผสมคอนกรีตทบัหน้า 

  5.4.1 ปนูซิเมนต์ : ทราย = 1 : 3  กรณีความสงูของพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับระดบัมีความสงูไมเ่กิน 5 ซม. 

  5.4.2 ปนูซิเมนต์ : ทราย : หิน = 1 : 1 : 2 กรณีความสงูของพืน้ท่ีท่ีต้องการปรับระดบัมีความสงูไมน้่อยกวา่ 

5 ซม. และต้องเสริมเหลก็เส้นกลม SR24 dia 6 มม. ระยะ 0.30 ม. # ป้องกนัการแตกร้าวของ

คอนกรีตทบัหน้า 

 5.5 ปรับแตง่ผิวหน้าคอนกรีตทบัหน้าให้ได้ระนาบ ระดบั ความลาดเอียงก่อนคอนกรีต SET ตวั 

 5.6 งานคอนกรีตทบัหน้าเพ่ือปรับระดบั ผู้ รับจ้างจะต้องกระทําด้วยความประณีต ในกรณีท่ีบริเวณปรับระดบั

เป็นพืน้ท่ีกว้าง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์การปรับระดบัผิวคอนกรีตขณะเททบัหน้ามาใช้งาน 

 5.7 ในกรณีท่ีคอนกรีตทบัหน้ามคีวามหนาเกินกวา่ 5 ซม. ขึน้ไป จะต้องมีคณุภาพเช่นเดียวกบัคอนกรีต

โครงสร้าง 

 5.8 การใช้สารผสมในคอนกรีตทบัหน้า จะต้องได้รับอนมุตัจิากผู้วา่จ้างเสยีก่อนจงึจะใช้งานได้ 

6. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่หลงัจากการตดิตัง้แล้วเสร็จ ผิวของวสัดตุ้องปราศจากรอยแตกร้าว หรือหลดุ

ลอ่น และไมเ่ปรอะเปือ้น ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

7. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้  หากเกิดการชํารุดเสยีหายอนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของ

วสัด ุและการตดิตัง้  ผู้ รับจ้างจะต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ โดยไมค่ดิมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

 

----------------------------- 
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กระเบือ้งยาง 
VINYL TILE 

 
1. ขอบเขตของงาน 

กระเบือ้งยางชนิดแผน่ หรือชนิดม้วน   ตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมดผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP 

DRAWING รายละเอียดตา่งๆ ในการติดตัง้ตามแบบก่อสร้างเพ่ือขออนมุตัิตรวจสอบ โดยการติดตัง้ให้เป็นลกัษณะ

เหมารวมแบบเบด็เสร็จทัง้วสัด/ุอปุกรณ์ และการตดิตัง้ รวมถึงการติดตัง้ปนูปรบัระดบั (SELF-LEVELLING 

COMPOUND) ตามข้อ 4.2  โดยตวัแทนจําหนา่ยวสัด/ุอปุกรณ์ดงักลา่ว 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องเป็นของใหมไ่ด้มาตรฐานของผู้ผลติ ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ชนิด ขนาด ความหนา 

ลวดลาย ส ีและแบบ ตามท่ีระบใุนแบบรูป หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ :- 

- TARKETT 

หรือ - ARMSTRONG 

หรือ - STARFLEX หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

- พร้อมข้อยาง, เส้นขอบยาง และอปุกรณ์อ่ืนๆ ตามลกัษณะงาน 

2.1 วสัดท่ีุใช้ทํากระเบือ้งยางชนิดแผน่ต้องไมม่ีสว่นผสมของใยหิน (NON-ASBESTOS) มีความทนทานตอ่การ

ใช้งาน 

2.2 หากไมร่ะบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน กระเบือ้งยางจะต้องมีความหนาไมต่ํา่กวา่ 2 มม. 

2.3 กาวติดกระเบือ้งยางจะต้องทนตอ่ความชืน้ได้หลงัจากการตดิกระเบือ้งยางแล้วเป็นกาวประเภท 

EMULSION หรือ POLY-VINYL ACETATE ตามคาํแนะนําของบริษัทผลติกระเบือ้งยาง และต้องได้รับการ

อนมุตัิก่อนนําไปใช้ 

 2.4 บวัเชิงผนงั หากไมร่ะบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน บวัเชิงผนงัจะต้องเป็นวสัดยุีห้่อเดยีวกนักบักระเบือ้งยาง ลวดลาย

และสจีะกําหนดภายหลงั (ในระหวา่งการก่อสร้าง) 

3. ข้อกาํหนดทั่วไป 

3.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่ให้ผู้วา่จ้างเห็นชอบก่อน

จึงนําไปใช้งานได้ ตวัอยา่งดงักลา่วให้รวมถึงวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจําเป็น เช่น ขอบคิว้ หรือมมุตา่งๆ  

3.2 การเทียบเทา่ 

 ให้เทียบเทา่จากรุ่นและยี่ห้อท่ีระบใุนแบบรูป  ทัง้คณุสมบตัิและความสวยงาม  โดยใช้ตารางคณุสมบตัิ

มาตรฐานของรุ่นนัน้ๆ เป็นบรรทดัฐาน เช่น การลามไฟ การป้องกนัสารเคมี ฯลฯ  ซึง่ในการเทียบคณุสมบตัิ

ท่ีสาํคญัต้องไมด้่อยกวา่ตวักําหนด สาํหรับเหตผุลด้านความสวยงาม  ผู้ออกแบบเป็นผู้ พิจารณาให้

ความเห็นเบือ้งต้น เพ่ือขออนมุตั ิ

3.3 การระบสุ ี

 กรณีกระเบือ้งยางท่ียงัไมไ่ด้ระบสุ ี จะระบภุายหลงั (ในระหวา่งการก่อสร้าง) ในรุ่นท่ีกําหนด  สาํหรับกรณีท่ี

ระบสุไีว้แล้ว ผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงภายหลงัได้  ซึง่จะอยูใ่นรุ่นท่ีกําหนดหรืออยูใ่นรุ่นอ่ืน  โดยท่ีไม่

ทําให้ราคาเปลีย่นแปลง 

4. การเตรียมพืน้ผิว 
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 4.1 ผิวพืน้คอนกรีตจะต้องทําความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบนํา้มนั และต้องสกดัเศษปนูทรายท่ีเกาะ

แข็งอยูอ่อกให้หมด ล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ทัง้พืน้ท่ี 

 4.2 ให้ทําการปรับระดบัพืน้ท่ี ด้วยปนูปรับระดบั (SELF LEVELLING COMPOUND) ชนิด GRAVITY ของ :- 

  - UZIN-NC 150 OKOLINE 

 หรือ - ARDEX 

 หรือ - THOMSIT 

 หรือ - คณุภาพเทียบเทา่ 

  หมายเหต ุ: การเลอืกใช้ปนูปรับระดบัชนิด GRAVITY รวมถึงกาวท่ีใช้ในการตดิตัง้กระเบือ้งยาง ให้ผู้ติดตัง้

เป็นผู้ระบตุามชนิดท่ีเหมาะสมกบัผลติภณัฑ์ของตน และต้องสง่ตวัอยา่ง, รายละเอียด, 

เอกสารท่ีจําเป็นเพ่ือยื่นขออนมุตักิ่อนดําเนินการ 

5. การปูกระเบือ้งยาง 

การปกูระเบือ้งยาง จะต้องปหูลงัจากงานสว่นอ่ืนท่ีอาจจะมีผลเสยีหายตอ่กระเบือ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ รับจ้าง

ควรจะจดัเตรียมกระเบือ้งยางสาํรองให้แกเ่จ้าของงานทกุสแีละลวดลายของการใช้ ในอตัราสว่น 1% ของปริมาณ

กระเบือ้งยางท่ีป ู

 5.1 การทากาวติดกระเบือ้ง การปาดทา และระยะเวลาท่ียอมให้ปกูระเบือ้งยาง ก่อนกาวแห้งจะต้องปฏิบตัิตาม

คําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 

 5.2 การปกูระเบือ้งยาง จะต้องปตูามแนวท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง  หรือตามอนมุตัิใน SHOP DRAWING  ทัง้นี ้

การปจูะต้องชิดสนิทกนัและได้ฉาก 

 5.3 หลงัจากปเูสร็จ ให้ใช้ลกูกลิง้หนกัประมาณ 50 กก. บดทบัทนัที เพ่ือให้กระเบือ้งยางติดกบัพืน้ทกุแผน่ และ

จะต้องทิง้ไว้ให้ระบายลมไมน้่อยกวา่ 7 วนั  

 5.4 กรณีท่ีกําหนดให้เช่ือมแผน่ด้วย WELDING ROD ทัง้ขัน้ตอน และวิธีการ  ให้เป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลติ

แนะนํา  รวมถงึสขีองเส้นเช่ือม  ซึง่ต้องตรงกบัรุ่นและสขีองกระเบือ้งยาง 

6. การทาํความสะอาด 

การทําความสะอาดและเคลอืบผิวหลงัจากปเูสร็จเรียบร้อยในห้องหรือบริเวณท่ีกําหนด จะต้องทําความสะอาดผิว

ด้วยนํา้ยาทําความสะอาดเพ่ือเช็ดในสว่นของการท่ีซมึขึน้ระหวา่งทําการปกูระเบือ้งยาง ปลอ่ยทิง้ไว้ไมน้่อยกวา่ 5 

วนั จากนัน้ทําการขดัทําความสะอาดด้วยนํา้ยาทําความสะอาดของบริษัทผู้ผลติ 32และเคลอืบผิวด้วยครีม32 WAX 2 

ครัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําให้เรียบร้อยทกุแหง่หลงัจากการติดตัง้ผิวของกระเบือ้งต้องปราศจาก รอยร้าว แตกบ่ิน หรือมี

ตําหนิ หลดุลอ่น ก่อนขออนมุตักิารตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

7. การป้องกนั 

ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัพืน้ผิวกระเบือ้งยางท่ีปเูสร็จเรียบร้อยแล้ว มิให้เกิดความเสยีหายเป็นรอยบริเวณใดท่ีจําเป็น 

ต้องมกีารสญัจรในขณะทําการกอ่สร้าง  ให้ผู้ รับจ้างจดัเตรียมแผน่พลาสติคและแผน่ไม้อดัหนาไมต่ํ่ากวา่ 6 มม. ปู

ปกคลมุให้ทัว่พืน้ผิว  ในกรณีเกิดความไมเ่รียบร้อยใดๆ หรือผิวกระเบือ้งยางเกิดรอยขดูขีด  ผู้ รับจ้างจะต้อง

ดําเนินการเปลีย่นให้ใหมโ่ดยไมถื่อเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิม 

8. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้หลงัจากการติดตัง้แล้วต้องแข็งแรงมัน่คง ปราศจากตาํหนิ

ตา่งๆ หากเกิดตาํหนิตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซมแก้ไข ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์โดยไมค่ิดมลูคา่

ใดๆ ทัง้สิน้ 
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กระเบือ้งเซรามิค 
CERAMIC TILE 

 
1. ขอบเขตของงาน 

 งานกระเบือ้งเคลอืบท่ีใช้ครอบคลมุถึง 

 1.1 กระเบือ้งเคลอืบชนิดไฟตํา่ 

1.2 กระเบือ้งเคลอืบชนิดไฟสงู 

1.3 กระเบือ้งเคลอืบชนิดผิวมนั 

1.4 กระเบือ้งเคลอืบชนิดผิวด้าน 

กระเบือ้งเคลอืบชนิดไฟตํา่ ชนิดไฟสงู ชนิดผิวมนั ชนิดผิวด้าน ตามระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้อง

จดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดตา่งๆ ในการติดตัง้ตามแบบก่อสร้างและวตัถปุระสงค์ของผู้

วา่จ้างเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบ 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องเป็นกระเบือ้ง GRADE A ได้มาตรฐานของผู้ผลติ ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ชนิด 

ขนาด ความหนา ลวดลาย ส ี และแบบ  ตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดให้ แผน่กระเบือ้งเคลอืบต้องมสีว่นประกอบของ

ดินเหนียว ดินขาว หรือ หินฟันม้า (FELDSPAR) และทราย ในอตัราสว่นซึง่ควบคมุนํา้หนกัและปริมาณโดย

บริษัทผู้ผลติ 

ได้มาตรฐานอตุสาหกรรม  หรือผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 13006 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

POLISHED PORCELAIN TILES TECHNICAL SPECIFICATIONS 

NO. DESCRIPTION 

รายละเอียด 

ISO 13006 TEST 

METHOD 

มาตรฐานการทดสอบ 

MEASUREMENT 

UNIT 

หนว่ยวดั 

ISO 13006 

REQUIREMENTS 

คา่มาตรฐานท่ีต้องการ 

1 LENGTH & WIDTH 

ขนาดกว้าง X ยาว 

10545-2 

 

% 

 

+0.5 

 

2 THICKNESS 

ความหนา 

10545-2 % +5.0 

3 PLANARITY 

ระนาบของพืน้ผิว 

10545-2 % +0.5 

4 RECTANGULARITY 

การได้ฉาก 

10545-2 % +0.6 

5 SIDE STRAIGHTNESS 

ความตรงของขอบ 

10545-2 % +0.5 

6 WATER ABSORPTION 

อตัราการดดูซมึนํา้ 

10545-3 % <0.5 

7 MODULUS OF RUPTURE 

การรับนํา้หนกัของกระเบือ้ง 

10545-4 N/MM2 >35 

8 ABRASIVE RESISTANCE 10545-6 MM3 <175 
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ความทนทานตอ่การสกึกร่อน

ของพืน้ผิว 

9 CHEMICAL RESISTANCE 

ความทนทานตอ่ปฏิกริยาเคม ี

10545-13 VISUAL CHECK NO VISIBLE CHANGE 

10 SCRATCH RESISTANCE 

ความทนทานตอ่การขดีขว่น 

EN 101 MOH’S >6 

11 CO-EFFICIENT OF 

THERMAL EXPANSION 

อตัราการขยายตวัตอ่ความร้อน 

EN 103 OC-1 MAX.9 X 10-6 

12 THERMAL SHOCK 

RESISTANCE 

ความทนทานตอ่การ

เปลีย่นแปลงอณุหภมูิอยา่ง

ฉบัพลนั 

10545-9 VISUAL CHECK NO VISIBLE CRACK 

13 MOISTURE EXPANSION 

การขยายตวัตอ่ความชืน้ 

10545-10 % MAX.0.06% 

 

2.1 คณุสมบตัิของกระเบือ้งเคลอืบในการปพืูน้ผิวผนงั 

2.1.1 กระเบือ้งเคลอืบปพืูน้ภายในอาคาร 

นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน กระเบือ้งแตล่ะแผน่ต้องมคีณุสมบตัิ ดงันี ้

ก. แผน่กระเบือ้งต้องมกีารรับนํา้หนกัได้อยา่งน้อย 500 กก./ตร.ซม. 

ข. ผา่นการเผาด้วยอณุหภมูิอยา่งน้อย 1,180 องศาเซลเซยีส 

ค. มีความคงทนตอ่การขดัส ี

ง. กระเบือ้งท่ีใช้ปพืูน้ในห้องนํา้ และพืน้ท่ีมีความชืน้สงู เป็นกระเบือ้งท่ีมีผิวชัน้บนทนตอ่ความ

ลืน่ และอตัราการดดูซมึนํา้น้อย นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน  

2.1.2 กระเบือ้งเคลอืบปผูนงั 

ภายในอาคารนอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนแล้ว กระเบือ้งต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

ก. ต้องผา่นการเผาด้วยอณุหภมูิอยา่งน้อย 1,120 องศาเซลเซยีส 

ข. มีความคงทนตอ่การขดัส ี

ค. กระเบือ้งท่ีใช้ปผูนงัและฝ้าเพดานในพืน้ท่ีมีความชืน้สงู ต้องเป็นกระเบือ้งท่ีมีผิวชัน้บนทนตอ่

ความลืน่ และอตัราการดดูซมึนํา้น้อย  

2.1.3 กระเบือ้งเคลอืบปพืูน้ภายนอกอาคาร 

นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนแล้ว กระเบือ้งแตล่ะแผน่ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

ก. ต้องรับนํา้หนกัได้อยา่งน้อย 500 กก./ตร.ซม. 

ข. ต้องผา่นการเผาด้วยอณุหภมูิอยา่งน้อย 1,180 องศาเซลเซยีส 

ค. มีอตัราการดดูซมึนํา้น้อยกวา่ 1% 
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ง. ทนทานตอ่แรงขดีขว่น ขดัส ีอยา่งน้อย <250 ลบ.มม. 

จ. มีความทนทานตอ่สารเคม ี

ฉ. ผิวชัน้บนของกระเบือ้งต้องเป็นชนิดไมล่ืน่ (NON SLIP) 

2.1.4 กระเบือ้งเคลอืบปผูนงัภายนอกอาคาร 

นอกจากระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนแล้ว กระเบือ้งแตล่ะแผน่ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

ก. ต้องรับนํา้หนกัได้อยา่งน้อย 500 กก./ตร.ซม. 

ข. มีความแขง็ของผิวหน้า 

ค. มีอตัราการดดูซมึนํา้น้อยกวา่ 1% 

ง. ทนทานตอ่แรงขดีขว่น ขดัส ีอยา่งน้อย <250 ลบ.มม. 

จ. มีความทนทานตอ่สารเคม ี

2.2 คณุสมบตัิของกาวซเีมนต์ใช้ในการบผุนงัและพืน้ภายใน 

 ต้องได้รับการอนมุตัิกอ่นนําไปใช้งาน โดยจะต้องเป็น 

กาวซีเมนต์ไร้ฝุ่ น  (DUSTLESS TILE ADHESIVES) เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและผู้ใช้  โดยระบบการผลติ

จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO9001 , ISO14001 และ ISO18001 มีสว่นผสมของซีเมนต์ปอร์ต

แลนด์ท่ีมีเนือ้ทรายละเอียด และโพลเีมอร์ ( POLYMER) คณุภาพสงูชนิดพิเศษ ทัง้นีต้้องมีผลการทดสอบ

คณุสมบตัิผา่นตามมาตรฐาน BS EN 12004: 2007 หรือ  ASTM  หรือ ANSI A118.4-1999 โดยต้องผา่น

การทดสอบคณุสมบตัิตา่งๆ ดงันี ้ 

2.2.1 COMPRESSIVE STRENGTH  

2.2.2 FLEXURAL STRENGTH 

2.2.3 SHEAR BOND STRENGTH 

2.2.4 TENSILE ADHESION BOND STRENGTH 

2.2.5 OPEN TIME  

 และกําหนดให้ใช้วสัด ุดงัตอ่ไปนี ้:- 

 DAVCO SE-7 DUSTLESS   FROM  PAREXDAVCO (THAILAND) หรือ 

WEBER  TAIGRESS   FROM  SAINT GOBAIN WEBER  หรือ 

CROCODILE SILVER    FROM   CERA C-CURE 

หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.3 คณุสมบตัิของกาวซเีมนต์ใช้ในการบผุนงัและพืน้ภายนอก 

รวมทัง้พืน้ภายในห้องนํา้ (BATHROOMS, RESTROOMS, SHOWERS, SWIMMING POOLS) ทัว่ๆ ไป  

 ต้องได้รับการอนมุตัิกอ่นนําไปใช้งาน โดยจะต้องเป็น 

กาวซีเมนต์ไร้ฝุ่ น  (DUSTLESS TILE ADHESIVES) เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและผู้ใช้  โดยระบบการผลติ

จะต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO9001 , ISO14001 และ ISO18001 วสัดมุีสว่นผสมของซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ท่ีมีเนือ้ทรายละเอียด และโพลเีมอร์ (POLYMER) คณุภาพสงูชนิดพิเศษ ทัง้นีต้้องมีผลการ

ทดสอบคณุสมบตัผิา่นตามมาตรฐาน BS EN 12004: 2007 หรือ  ASTM  หรือ ANSI A118.4-1999 โดย

ต้องผา่นการทดสอบคณุสมบตัิตา่งๆ ดงันี ้ 

2.3.1 COMPRESSIVE STRENGTH  

2.3.2 FLEXURAL STRENGTH 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

2.3.3 SHEAR BOND STRENGTH 

2.3.4 TENSILE ADHESION BOND STRENGTH 

2.3.5 OPEN TIME  

 และกําหนดให้ใช้วสัด ุดงัตอ่ไปนี ้

 DAVCO ULTRAFLEX DUSTLESS  FROM  PAREXDAVCO (THAILAND) หรือ 

WEBER  TAIFLEX   FROM  SAINT GOBAIN WEBER  หรือ 

CROCODILE GOLD      FROM   CERA C-CURE 

หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.4 คณุสมบตัิของกาวยาแนว  (COLOR GROUT) 

2.4.1 กาวยาแนวสาํหรับร่องกระเบือ้ง 0.5-10 มม. 

  ต้องได้รับการอนมุตัิก่อนนําไปใช้งาน โดยจะต้องเป็นกาวยาแนวไร้ฝุ่ น  (DUSTLESS COLOR 

GROUT) เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและผู้ใช้  โดยระบบการผลติจะต้องได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน  ISO9001 , ISO14001 และ ISO18001 วสัดตุ้องมีสว่นผสมของสารซานิไทซ์ 

(SANITIZE) ป้องกนัราดํา และสารไฮโดรโพบิค  ( HYDROPHOBIC)  ช่วยลดการดดูซมึนํา้และ

คราบสกปรก เนือ้กาวยาแนวต้องมีสว่นผสมของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมี และเมด็สคีณุภาพสงู

พิเศษ  ทัง้นีต้้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน BS EN 12808: 2008 หรือ  ANSI A118.6 H-2.3  

โดยต้องผา่นการทดสอบคณุสมบตัิตา่งๆ ดงันี ้ 

2.4.1.1 RESISTANCE TO ABRASION 

2.4.1.2 FLEXURAL STRENGTH 

2.4.1.3 COMPRESSIVE STRENGTH 

2.4.1.4 SHRINKAGE 

2.4.1.5 WATER ABSORPTION 

 และกําหนดให้ใช้วสัด ุดงัตอ่ไปนี ้

 DAVCO TITANIUM DUSTLESS  FROM  PAREXDAVCO (THAILAND) หรือ 

 WEBER  COLOR POWER  FROM  SAINT GOBAIN WEBER  หรือ 

 CROCODILE TURBO PLUS GROUT FROM   CERA C-CURE 

 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.4.2 กาวยาแนวสาํหรับกระเบือ้งร่องกว้างตัง้แต ่10 มม. ขึน้ไป 

  ต้องได้รับการอนมุตัิกอ่นนําไปใช้งาน โดยจะต้องเป็นกาวยาแนวไร้ฝุ่ น  (DUSTLESS COLOR 

GROUT) เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและผู้ใช้  โดยระบบการผลติจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  

ISO9001, ISO14001 และ ISO18001  วสัดตุ้องมีสว่นผสมของสารซานิไทซ์ (SANITIZE) ป้องกนั

ราดํา และสารไฮโดรโพบิค  ( HYDROPHOBIC)  ช่วยลดการดดูซมึนํา้และคราบสกปรก เนือ้กาว

ยาแนวต้องมีสว่นผสมของซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เคมี และเม็ดสคีณุภาพสงูพิเศษ  ทัง้นีต้้องได้รับการ

รับรองตามมาตรฐาน BS EN 12808: 2008 หรือ  ANSI A118.6 H-2.3  โดยต้องผา่นการทดสอบ

คณุสมบตัิตา่งๆ ดงันี ้ 

2.4.2.1 RESISTANCE TO ABRASION 

2.4.2.2 FLEXURAL STRENGTH 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

2.4.2.3 COMPRESSIVE STRENGTH 

2.4.2.4 SHRINKAGE 

2.4.2.5 WATER ABSORPTION 

 และกําหนดให้ใช้วสัด ุดงัตอ่ไปนี ้

 DAVCO COLOR GROUT EXTRA DUSTLESS  FROM PAREXDAVCO (THAILAND) หรือ 

 WEBER  COLOR PLUS   FROM SAINT GOBAIN WEBER  หรือ 

 CROCODILE PREMIUM PLUS GOLD GROUT FROM CERA C-CURE 

 หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

2.5 การปกูระเบือ้งแบบธรรมดา (ปนู, ทราย) 

2.5.1 ปนูซิเมนต์ 

ก. ปนูซิเมนต์ (CEMENT) สาํหรับปรับระดบัพืน้และเตรียมพืน้ผิว ปนูซิเมนต์ตามมาตรฐาน

อตุสาหกรรม 

ข. ซิเมนต์ขาว (WHITE CEMENT) ตามมาตรฐาน มอก. 133-2518 

2.5.2 ปนูขาว (LIME)  

เป็นปนูขาวประเภท HYDRATED LIME โดยมีสว่นผสมโดยรวมของ UNHYDRATED CALCIUM 

OXIDE (CAO) และ MAGNESIUM OXIDE (MGO) ไมเ่กินกวา่ 8% โดยนํา้หนกั 

2.5.3 ทราย 

สาํหรับผสมซิเมนต์ในการปรับและเตรียมพืน้ผิว ใช้มาตรฐานทรายนํา้จืด สะอาด ปราศจาก

สิง่เจือปนในปริมาณท่ีจะทําให้ปนูฉาบเสยีความแข็งแรง มีขนาดคละกนัดงันี ้

 เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ          เปอร์เซนต์สะสมโดยผา่นนํา้หนกั 

 8 100 

 16 60-90 

 30 35-70 

 50 10-30 

 100 0-15 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง ดงันี ้

3.1 กรณีใช้ภายในอาคาร ให้ตดิกระเบือ้งเคลอืบบนไม้อดั ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 

3.2 กรณีใช้ภายนอกอาคาร ให้ติดกระเบือ้งดินเคลอืบบนไม้อดั ขนาด 1.20 x 1.20 ม. 

และสง่ให้ผู้วา่จ้างเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน ตวัอยา่งดงักลา่วให้รวมถงึวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ด้วย

เช่น ขอบคิว้ หรือมมุตา่งๆ เป็นต้น รวมทัง้รายละเอียดประกอบตวัอยา่ง (MANUFACTURE SPECIFICATION)  

4. การติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือท่ีมีความชํานาญในการป ู โดยปตูามแนวราบ แนวตัง้ และแนวนอน จะต้องได้ฉาก

แนวระดบัเทา่กนัสมํา่เสมอหรือลวดลายตามท่ีระบใุนแบบรูปให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย ทัง้นีจ้ะมีการ

คลาดเคลือ่นได้ไมเ่กิน 1.5 มม. 

หมายเหต ุ:  การปกูระเบือ้งแบบ (ปนู ทราย) ควรนํากระเบือ้งท่ีใช้ปไูปแช่นํา้ประมาณ 10-15 นาที เพ่ือมใิห้ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

กระเบือ้งดดูซมึนํา้จากปนูซิเมนต์ขาวจึงจะชว่ยป้องกนัปัญหาจากการหลดุลอ่น ทัง้นีต้้องปฏิบตัิ

ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติกระเบือ้ง 

 4.1 การเตรียมพืน้ผิวผนงั และการตดิตัง้ โดยใช้กาวซิเมนต์ (MORTAR) 

 ก. ปรับพืน้ผนงัให้เรียบร้อยและได้ระดบัท่ีต้องการ ทําความสะอาดพืน้และผนงั และทิง้ไว้ให้แห้ง ปราศจาก

คราบนํา้มนั ฝุ่ น กาว กรด ดา่ง และสิง่สกปรกตา่งๆ  

 ข. ผสมกาวกบันํา้ อตัราสว่นกาวให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด 

 ค. ใช้เกรียงหรือฉาบกาวซเิมนต์แล้วขดูให้เป็นรอยทาง บนพืน้ท่ีท่ีระบ ุกระเบือ้งให้ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของ 

  บริษัทผู้ผลติ 

 ง. กดกระเบือ้งบนรอยทางท่ีทําไว้ให้แนน่ภายในเวลาท่ีกําหนดของกาวแตล่ะชนิด เสร็จแล้วปรับแตง่แนว

กระเบือ้งและวดัระดบั 

 จ. ห้ามเคลือ่นย้ายกระเบือ้ง หรือปรับแตง่แนว จดัระดบั หลงัจากติดตัง้แล้ว 10-15 นาที 

 ฉ. ห้ามผสมกาวใหมก่บัสว่นผสมเกา่ท่ีใช้แล้วเป็นอนัขาด 

 4.2 การเตรียมพืน้ผิวแบบธรรมดา (ปนูทราย) 

  การเตรียมพืน้ผิวคอนกรีตท่ีจะปกูระเบือ้งจะต้องปรับระดบัผิว เพ่ือให้ได้ระดบัสมํ่าเสมอหรือเอียงลาดตาม

แบบท่ีกําหนดให้ และต้องทําผิวให้ขรุขระก่อน แล้วจึงทําความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนท่ีจะเทปนูทราย

รองรับ กระเบือ้งจะต้องราดนํา้ให้คอนกรีตอ่ิมตวัเสยีก่อนการเทปนูทรายรองรับพืน้ต้องใช้ปนูทรายท่ีไมเ่หลว

จนเกินไป การเทปนูทรายรองรับพืน้ ต้องเทไมม่ากเกินท่ีจะปกูระเบือ้งได้ทนัภายใน 1 ชัว่โมง การปตู้องได้

แนวได้ระดบักบัอาคารระยะสมํา่เสมอกนัโดยตลอด รวมทัง้กดกระเบือ้งให้ติดแนน่กบัปนูทรายรองรับพืน้ 

เมื่อปเูรียบร้อยแล้วจะต้องอดุรอยตา่งๆ ด้วยปนูซิเมนต์ขาวหรือสตีามระบใุนแบบรูป โดยการอดุต้องให้แนน่

จริงๆ 

 4.3 การเตรียมกระเบือ้ง 

  ต้องตรวจสอบวา่กระเบือ้งมาจากสว่นการผลติและรุ่นเดียวกนั ตรวจสอบสใีห้ถกูต้อง สาํหรับกระเบือ้งท่ีมี

ลวดลายเป็นลายชดุตา่งๆ ต้องตรวจสอบลายให้ถกูต้องก่อนนําไปป ู

 4.4 การตดัแตง่กระเบือ้ง 

  การตดัแตง่กระเบือ้งในแนวตรง แนวโค้ง กระเบือ้งท่ีตดัต้องไมบิ่ดเบีย้ว แตกบ่ิน ต้องมีขนาดตามต้องการ 

โดยใช้เคร่ืองมือในการตดักระเบือ้งท่ีได้มาตรฐานและต้องตกแตง่ขอบกระเบือ้งให้เรียบร้อยก่อนนําไปป ู

 4.5 การเจาะกระเบือ้ง 

   การเจาะกระเบือ้งเพ่ือใสอ่ปุกรณ์ตา่งๆรอยเจาะต้องมขีนาดตามความต้องการ และไมบิ่ดเบีย้ว แตกบ่ิน 

ต้องตกแตง่รอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนํา32กระเบือ้งไปป ู

  4.6 การเจียรขอบกระเบือ้ง 

   การเจียรขอบตรงและขอบเอียง หลงัจากการเจียรกระเบือ้งขอบต้องเรียบตรง และได้ขนาดท่ีถกูต้องไมแ่ตก

บ่ิน ขอบกระเบือ้งด้านในให้ได้มมุรับกนั เพ่ือความสวยงามในการเข้ามมุก่อนนํากระเบือ้งไปป ู

  4.7 CONTROL JOINT 

   ก. การปกูระเบือ้งชิดสาํหรับงานภายใน ให้มี CONTROL JOINT ทกุระยะหา่งกนัประมาณไมเ่กิน  8.00 ม. 

   ข. การปกูระเบือ้งหา่งสาํหรับงานภายใน ให้มี CONTROL JOINT ทกุระยะหา่งกนัประมาณไมเ่กิน 10.00 ม. 

  ค.  การปกูระเบือ้งชิดสาํหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทกุระยะหา่งกนัประมาณไมเ่กิน  5.00 ม. 
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  ง.  การปกูระเบือ้งหา่งสาํหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทกุระยะหา่งกนัประมาณไมเ่กิน 7.00 ม. 

  จ. ตําแหนง่ของ CONTROL JOINT (แนวขยายตวั) ควรอยูใ่นแนวตดัเป็นตาราง (GRID) อยา่งสมบรูณ์

โดยผู้ รับจ้างเสนอแบบ SHOP DRAWING เพ่ือพิจารณาอนมุตักิอ่นดําเนินการ 

  ฉ. CONTROL JOINT ให้เป็นรูปแบบของยางสงัเคราะห์  (NEOPRENE) อยูใ่นกรอบ STAINLESS 

STEEL หรือกรอบ ALUMINIUM ความกว้างไมเ่กิน 6 มม. สเีทา สาํหรับพืน้ภายในอาคาร และ

ประเภทกรอบ STAINLESS STEEL ความกว้างประมาณ 12 มม. สาํหรับพืน้ภายนอกอาคาร (ทัง้ 2 

ประเภทมีความลกึประมาณ 30-40 มม.)  

5. การทาํความสะอาด 

 ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่หลงัจากการตดิตัง้ ผิวของกระเบือ้งต้องปราศจากรอยร้าว แตกบ่ินหรือมี

ตําหนิ หลดุลอ่น หากเกิดความเสยีหายดงักลา่วจะต้องแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงให้ใหม ่ โดยคิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ 

ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

 การทําความสะอาดคราบสกปรกตา่งๆ ให้ปฏิบตัิดงันี ้

 5.1 คราบหินปนู หรือ ซิเมนต์ : ให้ใช้นํา้ยาทําความสะอาดชนิดมีกรด (ACID) เกลอืผสม 

   - คราบสนิมโลหะ หรือนํา้ส้มสายช ู (SULPHURIC ACID, HYDROCHLORIC ACID) 

   - คราบหมกึ 

   - คราบเบียร์ เหล้า ไวน์ ไอศครีม 

 5.2 คราบไขพืช หรือสตัว์ : ให้ใช้นํา้ยาทําความสะอาดชนิดมีดา่งผสม (ALKALI) เช่น โซดาไฟ  

  - คราบกาแฟ บหุร่ี  หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (CAUSTIC SODA, SODIUM  

   - คราบเบียร์ เหล้า ไวน์ ไอศครีม  HYDROXIED)   

 5.3 คราบนํา้มนัจากเคร่ืองจกัร : ให้ใช้ตวัทําละลาย (SOLVENT) เช่น นํา้มนัสน, ทินเนอร์, อลักอฮอล์,  

   - คราบหมกึ ยาง ส ี  อะซิโตน ฯลฯ (TURPENTINE, THINNER, ACETONE)  

   - คราบบหุร่ี 

6. MOCK-UP  

 จะต้องมีการทํา MOCK-UP  โดยการกําหนดพืน้ท่ีหรือห้องตวัอยา่ง เพ่ือทําการปกูระเบือ้งทัง้หมดในพืน้ท่ีนัน้ หรือ

ในห้องนัน้ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ  เพ่ือตรวจสอบความเรียบร้อยความประณีตงดงาม มาตรฐานของวสัดแุละการ

ติดตัง้ทัง้หมด    โดยได้รับความเห็นชอบก่อนเพ่ือเป็นมาตรฐานในการดาํเนินการในสว่นท่ีเหลอืตอ่ไป 

7. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้ หลงัจากการตดิตัง้แล้วต้องแข็งแรงมัน่คง ปราศจาก

ตําหนิตา่งๆ หากเกิดตาํหนิตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซมแก้ไข ให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์โดยไมค่ิด

มลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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พืน้หนิขัด 
CEMENT TERRAZZO 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานหินขดั ตามระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING รายละเอียด 

ตา่งๆ ในการติดตัง้ตามแบบและวตัถปุระสงค์  เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบ 
 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องเป็นวสัดใุหมไ่ด้มาตรฐานผู้ผลติ ปราศจากตําหนิใดๆ ขนาด ลวดลาย สแีละสิง่เก่ียวข้องกบั

แบบตามท่ีระบใุนแบบรูป 

 2.1 ปนูซิเมนต์ 

  ปนูซิเมนต์ขาว ต้องได้มาตรฐาน มอก. 133-2518 ASTM C150-70 TYPE I, BS 12:1971 ORDINARY 

2.2 หินเกลด็ 

หินเกลด็เป็นหินขาวคดัท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอ ชนิด ขนาด เบอร์ และสขีองหินเกลด็จะต้องอยูใ่นดลุยพินิจของ

ผู้ออกแบบ หรือตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดสจีะต้องล้างจนสะอาดปราศจากฝุ่ นและสารอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอ่การยดึ

ตวักบัสว่นผสม 

2.3 นํา้ 

ปราศจากคราบนํา้มนั กรด ดา่ง สารอินทรีย์ หรือสารแขวนลอย อ่ืนๆ  

2.4 สฝีุ่ น 

สฝีุ่ นจะผสมไมเ่กิน 8% โดยปริมาตร 

2.5 เส้นแบง่แนวทองเหลอืง หรือ P.V.C. จะต้องขออนมุตักิ่อนเลอืกใช้ 

2.6 WAX เคลอืบผิว 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมหาตวัอยา่งซึง่แสดงให้เห็นขนาดของเมด็หินและสขีองกระเบือ้งขดั ขนาด 30 x 30 ซม.

รวมถงึวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบคิว้ หรือมมุตา่งๆ เป็นต้น แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 

ตวัอยา่ง เพ่ือขออนมุตัเิห็นชอบกอ่นจึงนําไปใช้งานได้ 

4. การติดตัง้ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือท่ีด ีมคีวามชํานาญในงานหินขดั ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้:- 

- ห้างหุ้นสว่นจํากดั คงุเจริญกิจ 

- บริษัท พี เทอรัซโซ ่จํากดั 

- ห้างหุ้นสว่นจํากดั ธํารงค์ชยั 

- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

4.1 การเตรียมพืน้ผิว 

จะต้องเป็นปนูทรายปรับระดบัหนาประมาณ 2-4 ซม. บนผิวคอนกรีตระดบัเรียบท่ีมีผิวหยาบเหมาะสมตอ่

การยดึเกาะกบัผิวของปนูทราย โดยในสว่นท่ีมีผิวเรียบเกินไปจะต้องสกดัผิวคอนกรีตให้หยาบขึน้ ทัง้นี ้

พืน้ผิวจะต้องสะอาดปราศจากไขมนั นํา้มนั และสารอ่ืนๆ ท่ีจะมผีลตอ่การยดึเกาะของปนูทรายและหินขดั 



หมวดท่ี 10 งานตกแตง่   

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        

14/14 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

และควรทําการหลอ่นํา้พืน้ท่ีทีจะทําหินขดัเพ่ือป้องกนัพืน้ดดูนํา้จากสว่นผสมหินขดั อนัเป็นสาเหตท่ีุทําให้

เกิดการแตกลายงา กะเทาะ หรือหลดุลอ่นภายหลงั 

4.2 การทําผิวหินขดั 

จะต้องวางเส้นแบง่แนวด้วยเส้นทองเหลอืงหรือระบไุว้ตามแบบหรือได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ เพ่ือ

ความสวยงามของลายเส้น และเพ่ือป้องกนัการแตกร้าว อนัเน่ืองมาจากการหดตวัและขยายตวัของพืน้ 

เทหรือฉาบสว่นผสมโดยปริมาตรปนูซิเมนต์ 5 สว่น สฝีุ่ น 1 สว่น และนํา้ 3 สว่น ห้ามผสมหินฝุ่ นโดยเด็ดขาด 

แตง่ผิวหน้าให้เรียบและแนน่ปราศจากฟองอากาศ โดยจะต้องได้ความหนาก่อนขดัระหวา่ง 13-18 มม. 

(หนาเป็นสดัสว่นของขนาดเม็ดหิน) การตกแตง่บดอดัจะต้องบดอดัด้วยลกูกลงึเหลก็ท่ีมีนํา้หนกัเหมาะสม 

และไมค่วรกระทําเกินช่วงเวลา 2 ½  - 3 ซม. เพราะอาจทําให้กําลงัการยดึเกาะและความแข็งแรงของพืน้

หินเสยีไป 

4.3 การขดัผิวหินขดั 

4.3.1 หลงัจากท่ีเทหรือฉาบหินขดัแล้วอยา่งน้อย 7 วนั ให้ขดัลอกหน้า “การขดัหยาบ” ด้วยหินหยาบ 

(ABRASIVE BRICK) แล้วฉาบหน้าปนูด้วยปนูชนิดเป็นสเีดียวของหินขดัอีกครัง้ 

4.3.2 หลงัจากขดัลอกหน้าแล้วอยา่งน้อย 3 วนั ให้ขดัครัง้ท่ี 2 ด้วยหินหยาบ (ABRASIVE BRICK) อีก

เพ่ือแตง่ผิวหน้าให้เรียบและฉาบหน้าด้วยปนูชนิดเป็นสเีดียวของหินขดัอีกครัง้ 

4.3.3 ขดัครัง้ท่ี 3 เมื่องานฝ้าและงานปนูอ่ืนๆ แล้วเสร็จ ขดัด้วยหินละเอียด “การขดัละเอียด” (COMMA 

ABRASIVE SEGMENT) และขดัเงาด้วยหินเคมี (OXALIC ACID SEGMENT) เพ่ือลบรอยขีด

ขว่นเลก็ จากนัน้ทําความสะอาดและจึงเคลอืบเงา (WAX) 

4.4 จะต้องบอกการแบง่แนวหินขดัด้วยเส้นทองเหลอืงกนัการแตกร้าว ในกรณียดึหดตวัจะต้องมีการแบง่แนว

ด้วยเส้นทองเหลอืงทกุๆ ระยะพืน้ท่ี 5-9 ตารางเมตร โดยผู้ รับจ้างจะต้องสง่ SHOP DRAWING การแบง่

แนวเส้นทองเหลอืงเพ่ือขออนมุตักิ่อนการตดิตัง้ 

4.5 หลงัการตดิตัง้ 

ให้ป้องกนัผิวของหินขดั โดยปราศจากคราบนํา้มนัยางไม้หรือสารเคมีอ่ืนๆ โดยการคลมุผิวของหินขดัแผน่

ด้วยพลาสติกโดยรอบคอบ 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดด้วยนํา้ท่ีสะอาด ถ้าเกิดรอยดา่งหรือเป็นคราบให้ทําความสะอาดด้วยนํา้ผงซกัฟอก

และขดัด้วยฝอยขดัพืน้ด้วยกรรมวิธีติดตัง้ทกุแหง่ หลงัจากการตดิตัง้ผิวของหินขดัต้องปราศจากรอยดา่ง เปรอะ

เปือ้น หลดุลอ่น หรือมีตําหนิ ก่อนทําการขออนมุตัิก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกนัผลงาน 

ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้ หลงัจากการตดิตัง้แล้วต้องแขง็แรงมัน่คงปราศจากตําหนิ

ตา่งๆ หากเกิดตําหนิตา่งๆ ผู้ รับจ้างจะต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซมแก้ไขให้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์ โดยไมค่ิดมลูคา่

ใดๆ ทัง้สิน้ 

-------------------------- 
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10.3  งานผนัง 
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โครงเคร่าโลหะผนังเบา 
NON-LOAD BEARING WALL METAL FRAMING 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานโครงเคร่าโลหะผนงัเบาตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมทําแบบประกอบการตดิตัง้ 

SHOP DRAWING รวมถงึสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่ต้องแสดงรายละเอียดการตดิตัง้ (INSTALLATION) การยดึ 

(FIXED) และแสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียดให้ถกูต้องตามแบบกอ่สร้างเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนท่ีจะทําการ

ติดตัง้ 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลติของบริษัทผู้ผลติ มีความหนาไมต่ํ่ากวา่ 0.50 มม. และผา่น

กระบวนการขึน้ลอนเพ่ิมความแขง็แรง หรือหนาไมต่ํา่กวา่ 0.52 มม. (ในกรณีเป็นผิวเรียบไมข่ึน้ลอน) โดยได้

มาตรฐาน มอก. 863-2532 หรือตามระบใุนแบบและเป็นวสัดใุหม ่ ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุตัแิละเห็นชอบก่อน

นําไปใช้งาน 

หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ PROWALL ของ ตราช้าง ของ บริษัท สยามอตุสาหกรรมยิบ

ซัม่ (สระบรีุ)  จํากดั  หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลติภณัฑ์ยิบซัม่ จํากดั หรือโครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะสทีัว่ไปท่ี

ได้มาตรฐาน มอก. หรือผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 โครงเคร่าโลหะ (METAL FRAMING) ต้องผลติจากกรรมวิธีเหลก็รีดเย็น (COLD ROLLED) ชบุสงักะสี

แบบจุ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED STEEL) กนัสนิมได้ตามมาตรฐาน JIS 3302-1987หรือ มอก. 

50-2538 

2.2.2 สกรูเกลยีวปลอ่ย (SCREW) 

2.2.3 พกุเหลก็ (EXPANSION BOLT) 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่ให้ผู้ออกแบบเพ่ือขออนมุตัิและ

ตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

4. การติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มคีวามชํานาญ และประสบการณ์ในการติดตัง้ทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ระดบัและ

เส้นแนวตรง มคีวามประณีตเรียบร้อยมัน่คงและแข็งแรงตามท่ีระบใุนแบบรูป และกรรมวิธีมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลติก่อนการตดิตัง้ ให้มีการประสานงานกบัผู้ รับจ้างหลกั เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องให้

สมบรูณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิง่บกพร่องให้แก้ไขก่อนดําเนินการติดตัง้ 

4.1 โครงเคร่าผนงัสงูไมเ่กิน 3.00 ม. (ผนงัไมจ่รดเพดาน) 

4.1.1 กําหนดแนวผนงัท่ีจะกัน้ ขีดเส้นไว้ท่ีพืน้ห้อง 

4.1.2 ติดตัง้โครงเคร่าโลหะตวัย ูมีความกว้างของหน้าตดัไมน้่อยกวา่ 64 มม. กบัพืน้ห้องด้วยพกุเหลก็ฝัง

พืน้คอนกรีตทกุระยะหา่งไมเ่กิน 60 ซม. 

4.1.3 ติดตัง้โครงเคร่าโลหะตวัซี มีความกว้างของหน้าตดัไมน้่อยกวา่ 62 มม. สงูเทา่ขนาดของผนงัตาม

ต้องการเป็นเคร่าตัง้ วางอดัในเคร่าเหลก็ตวัย ูโดยเว้นระยะหา่งไมเ่กิน 60 ซม. และปิดทบับนโครง

เคร่าตัง้ด้วยเคร่าโลหะตวัย ู
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4.1.4 ถ้าผนงัสงูกวา่ 1.50 ม. ให้ใช้เคร่าโลหะยดึโครงเคร่าตัง้ตามแนวนอนด้วย โดยเว้นระยะหา่งของ

เคร่านอนไมเ่กิน 60 ซม. 

4.1.5 ถ้าผนงัในระนาบเดียวกนั มคีวามยาวเกิน 8.00 ม. และไมม่ีผนงัอ่ืนใดมาชนสมัผสั ให้เสริมเสา

เอนด้วยเหลก็รูปพรรณ จะเป็นเหลก็กลอ่งสีเ่หลีย่มหรือเหลก็รูปตวัซีก็ได้ เพ่ือป้องกนัผนงัล้มทกุ

ระยะ 8.00 ม. โดยเสาเอนเหลก็รูปพรรณต้องยดึติดแนน่กบัพืน้โครงสร้างด้วยพกุเหลก็ 

4.1.6 โครงเคร่าท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ดิ่ง ระนาบ และเป็นเส้นตรง หรือนอกจากระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

 4.2 โครงเคร่าผนงัสงูกวา่ 3.00 ม. แตไ่มถ่ึง 5.00 ม. (ผนงัจรดเพดาน) 

4.2.1 กําหนดแนวผนงัท่ีจะกัน้ ขีดเส้นไว้ฝ้าเพดานและพืน้ห้อง 

4.2.2 ติดตัง้โครงเคร่าตวัยมูีความกว้างของหน้าตดัไมน้่อยกวา่ 76 มม. ท่ีพืน้และเพดานด้วยพกุเหลก็ทกุ

ระยะหา่งไมเ่กิน 60 ซม.  

4.2.3 ติดตัง้โครงเคร่าโลหะตวัซี ซึง่มีความกว้างหน้าตดัไมน้่อยกวา่ 74 มม. โดยอาศยัความฝืดทิง้ช่วง

หา่งไมเ่กิน  40 ซม. และเว้นช่องไว้ตอนบนและลา่งของเคร่าตวัซี 12-15 มม. เพ่ือลดความ

เสยีหายอนัอาจเกิดกบัผนงัเน่ืองจากการสัน่สะเทือนของโครงสร้างอาคาร 

4.2.4 การตอ่โครงเคร่าตวัซี กรณีท่ีความสงูของโครงเคร่าตัง้สงูกวา่ความยาวของเคร่าตวัซี  ให้ตอ่โดยใช้

เคร่าตวัยปูระกบด้านนอกของเคร่าตวัซีท่ีตอ่ชนกนัและยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ย 

4.2.5 โครงเคร่าตวัซี ตามแนวตัง้ทกุตวัจะต้องติดตัง้จากพืน้ห้องจรดห้องพืน้ชัน้ถดัไปทกุตวั 

4.2.6 ถ้าผนงัในระนาบเดียวกนัมคีวามยาวเกินกวา่ 8.00 ม. และไมม่ีผนงัอ่ืนใดมาชนสมัผสั ให้เสริมเสา

เอ็นเหลก็รูปพรรณ เพ่ือป้องกนัผนงัล้มทกุระยะ 8.00 ม. โดยเสาเอ็นเหลก็รูปพรรณต้องยดึติดแนน่

กบัพืน้และเพดานโครงสร้างด้วยพกุเหลก็ 

4.2.7 โครงเคร่าผนงัท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ดิ่งระนาบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

4.3 โครงเคร่าผนงัสงูกวา่ 5.00 ม.  

4.3.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา SHOP DRAWING และรายการโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ เพ่ือใช้รับนํา้หนกั

ของโครงเคร่าผนงัเบา การติดตัง้โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ  

4.3.2 โครงสร้างเหลก็รูปพรรณ ให้เว้นระยะหา่งของโครงตวัตัง้และตวันอนเป็นระยะหา่ง 3.00 ม.  

4.3.3 ติดตัง้โครงเคร่าตวัยท่ีูโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ ทัง้ตวัลา่งและตวับนด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ยทกุ

ระยะหา่งไมเ่กิน 60 ซม. 

4.3.4 ติดตัง้โครงเคร่าตวัซี โดยอาศยัความฝืดทิง้ชว่งหา่งไมเ่กิน  60 ซม. และเว้นชว่งไว้ตอนบนและลา่ง

ของเคร่าตวัซ ี

4.3.5 โครงเคร่าผนงัท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ดิ่งระนาบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่หลงัจากการตดิตัง้ โดยปราศจากการชํารุดและตาํหนิ ก่อนขออนมุตัิ

ตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภ32าพของวสัดแุละการตดิตัง้ โครงเคร่าโลหะผนงัเบาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติ 

หากเกิดการโก่งตวัหรือชํารุดเสยีหาย อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ให้ใหม่

หรือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดีโดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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แผ่นยบิซ่ัมบอร์ด 
GYPSUM BOARD 

 
1. ขอบเขตของงาน 

ยิบซัม่บอร์ดตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบประกอบการตดิตัง้  SHOP  

DRAWING รวมถึงสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่ต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ การยดึ และแสดงระยะตา่งๆ โดย

ละเอียดให้ถกูต้องตามแบบก่อสร้างเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบกอ่นท่ีจะทําการติดตัง้ 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องเป็นของใหม ่ และได้มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 219-2552 ทัง้นีต้้องได้รับการ

อนมุตัิและเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 

หากมิได้กําหนดให้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ตราช้าง ของ บริษัท สยามอตุสาหกรรมยิบซัม่ (สระบรีุ) 

จํากดั หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลติภณัฑ์ยิบซัม่ จํากดั หรือแผน่ยิบซัม่ขอบลาดทัว่ไปท่ีได้มาตรฐาน มอก. 

หรือผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 2.1 แผน่ยิบซัม่บอร์ดชนิดธรรมดา (REGULAR GYPSUM BOARD)  

ต้องประกอบด้วยหินยิบซัม่ในสว่นกลาง ปิดผิวด้วยกระดาษชนิดอดัแนน่ด้านนอก 2 ด้าน หากมไิด้ระบใุน

แบบให้ใช้ดงันี ้

2.1.1 สว่นผสมใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 12 มม. 

2.1.2 ฝ้าเพดานบนโครง T-BAR ใช้ความหนา ไมน้่อยกวา่ 12 มม. ในขนาด 1,200 x 600  มม. และไม่

น้อยกวา่ 9 มม. ในขนาด 600 x 600 มม. 

2.1.3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบบนโครงเคร่าโลหะ ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 9 มม. 

2.1 แผน่ยิบซัม่บอร์ดชนิดทนความชืน้ (MOISTURE RESISTANT GYPSUM BOARD) 

ในสว่นกลางของแผน่ยิบซัม่ ต้องมีสว่นผสมของ SILICONE หรือสารประกอบอยา่งอ่ืนท่ีไมเ่ป็นพิษ 

(NON-TOXIC) สามารถป้องกนัความชืน้ และมกีระดาษชนิดเหนียวพิเศษปิดผิวด้านนอก 2 ด้าน หากมิได้

ระบใุนแบบให้ใช้ดงันี ้

2.1.1 ผนงัภายในท่ีต้องการป้องกนัความชืน้หรือสว่นตอ่เน่ืองจากห้องนํา้ ห้องครัวใช้ความหนา12 มม.  

2.1.2 ฝ้าเพดานท่ีป้องกนัความชืน้ เช่น ในห้องนํา้ชายคาหรือระเบียงภายนอกอาคาร เป็นต้น ใช้ความ

หนา 12 มม. 

2.2 แผน่ยิบซัม่บอร์ดชนิดทนไฟ (FIRE STOP GYPSUM BOARD) 

แผน่ยิบซัม่บอร์ดต้องประกอบด้วยยิบซัม่บริสทุธ์ิและวสัดกุนัไฟ (FIBERGLASS) ในสว่นกลางปิดผิวด้วย

กระดาษชนิดอดัแนน่ด้านนอก 2 ด้าน ใช้กบัผนงัและฝ้าเพดานภายในท่ีระบเุป็นชนิดกนัไฟ เช่น ทางหนีไฟ 

เป็นต้น ความหนาไมน้่อยกวา่ 15 มม. 

2.3 แผน่ยิบซัม่บอร์ดชนิดอลมูิเนียมฟอยล์ (FOIL BACKED GYPSUM BOARD) แผน่ยิบซัม่บอร์ดตามข้อ 2.1

และ 2.2 และมีด้านหนึง่ของแผน่บดุ้วยอลมูเินียมฟอยล์ ใช้กบัผนงัภายในท่ีต้องการ VAPOR BARRIER 

และ INSULATION หรือฝ้าเพดานชัน้บนสดุของอาคารหรือใต้หลงัคา ทัง้นีใ้ห้ดรูายละเอียดจากรายการและ

แบบขยายในการตดิตัง้ ฝาผนงัให้หนัด้านท่ีบอุลมูิเนียมฟอยล์อยูด้่านใน 

2.4 แผน่ยิบซัม่บอร์ดชนิดขอบลาด 
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แผน่ยิบซัม่ท่ีมีขอบแผน่ท่ีลดิพิเศษให้ลาดลงบริเวณขอบ 2 ด้านของแผน่  ซึง่จะลาดลงเวลายงิสกรู ทําให้

ง่ายตอ่การฉาบ 

2.5 โครงเคร่าโลหะ 

2.5.1 โครงเคร่าผนงั ดรูายละเอียดหมวดโครงเคร่าโลหะผนงัเบา 

2.5.2 โครงเคร่าฝ้าเพดาน ดรูายละเอียดหมวดโครงเคร่าฝ้าเพดาน 

2.6 กาวปลาสเตอร์ (ADHESILE PLASTER) 

กาวปลาสเตอร์ ใช้ยดึแผน่ยิบซัม่บอร์ดกบัผนงั และการใช้กาวปลาสเตอร์ ให้ผู้ รับจ้าง ปฏิบตัิตามกรรมวิธีใช้

ของบริษัทผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

2.7 FASTENERS 

2.7.1 สกรูท่ีใช้ยดึแผน่ยิบซัม่บอร์ดกบัโครงเคร่า (METAL STUD) ให้ใช้สกรูเกลยีวปลอ่ย SELF- 

DRILLING TYPE- S SCREW  ชนิด CORROSION – RESISTANT 

2.7.2 การเดินโครงเคร่ารางระดบั (METAL TRACK) ให้ใช้พกุชนิดหวัระเบิด (EXPANSION BOLT) 

ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางอยา่งน้อย 6 มม. 

2.8 ปนูปลาสเตอร์และผ้าเทป 

ใช้สาํหรับฉาบทบัรอยตอ่ ให้ผู้ รับจ้างเสนอขออนมุตักิ่อนนําไปใช้งาน 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุจะใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่เพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบ 

ก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน ตวัอยา่งกลา่ว ให้รวมถงึวสัดปุระกอบอยา่งอ่ืนท่ีจําเป็นต้องใช้ด้วย รวมทัง้รายละเอียด

ประกอบตวัอยา่ง (MANUFACTURES SPECIFICATION) 

4. การติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งฝีมือท่ีมีความชํานาญประสบการณ์ในการติดตัง้ ทกุสว่นท่ีตดิตัง้แล้วจะต้องได้ระดบั

เส้นแนวตรง หรือลวดลายได้ฉากมคีวามประณีตเรียบร้อยมัน่คงแขง็แรง ตามท่ีระบใุนแบบรูปและกรรมวิธี

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลติ ก่อนการติดตัง้ให้มีการประสานงานกบัผู้ รับจ้างหลกั เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถานท่ีท่ี

เก่ียวข้องให้สมบรูณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิง่บกพร่องให้แก้ไขก่อนดําเนินการติดตัง้ 

4.1 การติดตัง้แผน่ยิบซัม่บอร์ดผนงั 

4.1.1 การเตรียมพืน้ผิวผนงั 

ก. โครงเคร่าโลหะ (METAL STUDS) ต้องได้ระดบัในแนวตรงและแนวตัง้ตามหมวดโครงเคร่า

โลหะผนงัเบา 

ข. ผนงัก่ออิฐ หรือผนงั ค.ส.ล. ให้ทําความสะอาดถ้าผนงัเปียกชืน้ ต้องรอให้แห้งสนิทเสยีก่อน 

ผิงผนงัจะต้องราบเรียบและได้ดิง่ในแนวตัง้ 

4.1.2 การยดึแผน่ยิบซัม่บอร์ดกบัผนงั 

ก. บนโครงเคร่าโลหะ ให้ใช้สกรู TYPE-S ยงัยดึแผน่ยิบซัม่บอร์ดให้ตดิกบัโครงเคร่า ให้ผิวของ 

สกรู เรียบเสมอกบัแผน่ยิบซัม่บอร์ด ระยะหา่งของการยดึสกรูประมาณ 30 ซม. โดยเว้น

ระยะหา่งจากขอบแผน่ 1 ซม. 

ข. บนผนงัก่ออิฐ หรือผนงั ค.ส.ล. โดยใช้กาวปลาสเตอร์ท่ีผสมแล้วตามกรรมวิธีของผู้ผลติ แล้ว

โปะลงบนด้านหลงัของแผน่ยิบซัม่บอร์ด หรือโปะบนผนงัก่ออิฐหรือผนงั ค.ส.ล. ขนาดก้อนละ 

ประมาณเส้นผา่ศนูย์กลาง 10 ซม. หนาประมาณ 3 ซม. ระยะหา่งระหวา่งก้อน 30 x 40 ซม. 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

แล้วจึงแยกแผน่ยิบซัม่บอร์ดเข้าตดิฝาผนงั โดยใช้ไม้หนนุให้สงูจากพืน้ 1 ซม. แล้วปรับระดบั

ทนัทีและใช้ไม้เรียบกระแทกปรับแผน่ยิบซัม่บอร์ด โดยให้มชี่องวา่งระหวา่งแผน่ยิบซัม่บอร์ด

กบัผนงั ประมาณ 1 ซม. เมื่อได้ระดบัแล้วปลอ่ยให้แห้งโดยไมต้่องคํา้ยนั 

4.1.3 การตดัแผน่ยิบซัม่บอร์ด 

ก. การตดัด้วยเลือ่ย 

   - ใช้เลือ่ยชนิดฟันละเอียด เลือ่ยแผน่ยิบซัม่บอร์ด 

   - ขดัแตง่รอยตดัให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ 

ข. การตดัด้วยคตัเตอร์ 

- ใช้คตัเตอร์กรีดกระดาษด้านหนึง่ให้ขาดตามแนวท่ีต้องการ 

- หกัแผน่ยิบซัม่ตามรอยกรีด 

- ใช้คตัเตอร์กรีดกระดาษอีกด้านให้แผน่หลดุจากกนั 

- ขดัแตง่รอยตดัให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ 

 4.1.4 การฉาบปิดรอยหวัตะปเูกลยีวปลอ่ย 

ให้ใช้ยิบซัม่ปลาสเตอร์ท่ีผสมแล้ว ปาดทบัรอยหวัตะป ู 3 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้ปาดให้แห้งแล้วปาด

ทบั จากนัน้จงึขดัด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ต้องไมม่ีรอยเว้านนูเน่ืองจากการฉาบ 

4.1.5 การฉาบรอยตอ่ของแผน่ยิบซัม่  

ก. การฉาบรอยตอ่เรียบบนแผน่ยิบซัม่แบบขอบลาด (TAPERED EDGE) 

1. ใช้เหลก็โป๊วตกัยิบซัม่ปลาสเตอร์ ท่ีผสมแล้วปาดทบัรอยตอ่ แล้วปิดทบัด้วยเทปผ้าตาม

แนว โดยให้กึง่กลางเทปอยูต่รงแนวรอยตอ่ รีดเทปให้ตดิกบัแนวยิบซัม่ปลาสเตอร์ท่ี

ปาดไว้ให้แนน่เป็นเนือ้เดยีวกนั 

   2. ใช้เกรียงฉาบตกัยิบซัม่ปลาสเตอร์ ฉาบทบับนเทปอีกครัง้หนึง่ด้วยวิธีการเดียวกนั โดย

ฉาบให้เรียบเสมอผิวหน้าแผน่ทิง้ไว้ประมาณ 1 ชม. 

   3. ใช้สนัเกรียงขดูผิวหน้ารอยตอ่ให้สะอาดและเรียบ แล้วฉาบทบัแนวฉาบเดมิด้วยวิธีการ

เดียวกนั ทิง้ไว้ประมาณ 24 ชม. แล้วใช้กระดาษทรายขดัแตง่ให้เรียบร้อย ต้องไมม่ีรอย

เว้านนูเน่ืองจากการฉาบ 

ข. การฉาบรอยตอ่เรียบบนแผน่ยิบซัม่แบบธรรมดาชนิดขอบเรียบ (SQUARE EDGE) ให้ใช้มดี

กรีดกระดาษด้านหน้าของแผน่ยบิซัม่ให้ขาดตามแนวท่ีต้องการ โดยหา่งจากขอบของแผน่

อยา่งน้อย 1 นิว้ ของแตล่ะแผน่ท่ีจะตอ่กนั  หลงัจากนัน้ให้ปฏิบตัติามวิธีขัน้ตอนแบบแผน่ยิบ

ซัม่ชนิดขอบลาด 

ค. การฉาบรอยตอ่มมุภายในของผนงัและระหวา่งฝ้าเพดานกบัผนงั ให้ใช้เทปผ้าปิดรอยตอ่

ตามแนวโดยให้กึง่กลางเทปอยูต่รงแนวรอยตอ่ หลงัจากนัน้ให้ปฏิบตัิตามวิธีขัน้ตอนแบบ

แผน่ยิบซัม่บอร์ดชนิดขอบลาด 

4.1.6 วิธีการติดตัง้ CORNER BEAD (อปุกรณ์ตกแตง่ระบบผนงัเข้ามมุ) 

ก. ฉาบมมุภายนอก (EXTERIOR CORNER) ด้วยยิบซัม่ปลาสเตอร์ตลอดแนวมมุผนงัโดยใช้

เกรียงโป๊ว 

ข. ติด CORNER BEAD เข้าท่ีมมุผนงัภายนอก กดให้แนบกบัมมุผนงั โดยให้ดนัออกมาตามรู

ของ CORNER BEAD 
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ค. ปาดยิบซัม่ปลาสเตอร์ให้เรียบ โดยฉาบไลจ่ากมมุผนงัออกไปให้ได้ระดบัเดยีวกบัยิบซัม่ โดย

ใช้เกรียงฉาบแล้วปลอ่ยให้แห้ง ประมาณ 2 –3 ชม. หลงัจากนัน้จึงขดัรอยฉาบให้เรียบด้วย

กระดาษทรายละเอียด ต้องไมม่ีรอยเว้านนูเน่ืองจากการฉาบ 

  4.1.7 การติดตัง้ยิบซัม่ชนิดกนัไฟ    ต้องได้มาตรฐานป้องกนัไฟ  (FIRE PROTECTION)  ตามมาตรฐาน 

การทดสอบ ASTM  E119 (1988), BS476 PART 8 (1972) และ AS1530 PART 4 (1984)  อตัรา

การทนไฟของผนงัให้ดจูากรายการแบบและแบบขยาย 

 4.2 การติดตัง้แผน่ยิบซัม่บอร์ดบนโครงเคร่าโลหะ 

4.2.1 ติดตัง้โครงเคร่าเพดาน ต้องได้ระดบัระนาบตามหมวดโครงเคร่าฝ้าเพดาน 

4.2.2 ยดึแผน่ยิบซัม่บอร์ดกบัโครงเคร่าให้ใช้สกรู TYPE-S ให้ผิวของสกรูเรียบเสมอกบัแผน่ยิบซัม่บอร์ด

ระยะหา่งของการยดึสกรูประมาณ 30 ซม. โดยเว้นระยะหา่งจากขอบแผน่ 1 ซม. 

4.2.3 การตดัแผน่ยิบซัม่บอร์ด 

ก. การตดัด้วยเลือ่ย 

- ใช้เลือ่ยชนิดฟันละเอียด เลือ่ยแผน่ยิบซัม่ 

- ขดัแตง่รอยตดัให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ 

   ข. การตดัด้วยคตัเตอร์ 

   - ใช้คตัเตอร์กรีดกระดาษด้านหนึง่ให้ขาดตามแนวท่ีต้องการ 

- หกัแผน่ยิบซัม่ตามรอยกรีด 

- ใช้คตัเตอร์กรีดกระดาษอีกด้านให้แผน่หลดุจากกนั 

- ขดัแตง่รอยตดัให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ 

 4.2.4 การฉาบปิดรอยหวัตะปเูกลยีวปลอ่ย 

ให้ใช้ยิบซัม่ปลาสเตอร์ท่ีผสมแล้ว ปาดทบัรอยหวัตะป ู 3 ครัง้ โดยแตล่ะครัง้ปาดให้แห้งแล้วปาด

ทบั จากนัน้จงึขดัด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ต้องไมม่ีรอยเว้านนูเน่ืองจากการฉาบ 

 4.2.5 การฉาบรอยตอ่ของแผน่ยิบซัม่ 

  ให้ปฏิบตัิตามวิธีขัน้ตอนเหมือนข้อ 4.1.5 ของหมวดนี ้

4.3 การติดตัง้ยิบซัม่บอร์ดบนโครงเคร่า T-BAR 

4.3.1 ติดตัง้ยบิซัม่บอร์ดบนโครงเคร่า T-BAR ต้องได้ระดบัระนาบตามหมวดโครงเคร่าฝ้าเพดาน 

4.3.2 นําแผน่ยิบซัม่บอร์ดท่ีตดัแล้วโดยมีขนาดเลก็กวา่ โครงเคร่า T-BAR เลก็น้อย    ประมาณด้านละ 3 

มม. วางบนโครงเคร่าท่ีตดิตัง้เรียบร้อยแล้ว 

4.4 การซอ่มแซมแผน่ชํารุด 

4.4.1 ตดัผน่ยิบซัม่ให้มีรอยใหญ่กวา่รอยชํารุด โดยแตง่ด้านแตล่ะด้านให้มีมมุลาดเอียง 45 องศา จาก

ด้านหน้าไปด้านหลงั 

4.4.2 นําชิน้ซอ่มวางทาบไปท่ีรอยชํารุดแล้วขีดเส้นเป็นแนวไว้ 

4.4.3 ใช้คตัเตอร์ตามแนวเส้นท่ีขีดไว้ และขดัแตง่รอยตดัให้เอียง 45 องศา เพ่ือท่ีจะรับชิน้ซอ่มตํา่กวา่

แผน่ยิบซัม่เดิมประมาณ 1 มม. 

4.4.4 ฉาบทบัรอยชิน้ซอ่มด้วยกาวปลาสเตอร์อีก  2-3 ครัง้ ทกุครัง้ท่ีฉาบต้องทิง้ให้แห้งสนิท เมื่อผิวฉาบ

เสมอและสงูกวา่ผิวแผน่ยิบซัม่เดมิเลก็น้อย จงึขดัแตง่และทาส ี

5. การทาํความสะอาด 
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ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่หลงัจากการตดิตัง้   โดยปราศจากการเปรอะเปือ้นและตําหนิใดๆ ก่อนขอ

อนมุตัิตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้ และสว่นตา่งๆ ท่ีได้กลา่วไว้แล้ว หากเกิดความเสยีหาย

อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างต้องซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดีโดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

ผนังห้องนํา้สาํเร็จรูป 

TOILET PARTITION 
  

1. ขอบเขตของงาน 

ผนงัห้องนํา้สาํเร็จรูปท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING 

รายละเอียดการติดตัง้ การยดึ ระยะตา่งๆ และต้องเป็นไปตามแบบและขนาด  ซึง่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง  เพ่ือขอ

อนมุตัิและตรวจสอบพิจารณาอนมุตั ิ

2. วัสดุ 

 หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 วสัดท่ีุจะนําเข้าไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง จะต้องหุ้มเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลติ มีเคร่ืองหมายรายละเอียดตา่งๆ 

แสดงช่ือผู้ผลติอยา่งสมบรูณ์ชดัเจน 

2.2 วสัดใุช้ทําประตแูละ PARTITION ต้องทําจากแผน่ MFF (Melamine Face Foamboard)  ความหนาบาน

รวม 25 มม. เป็นการนําแผน่ HPL (High Pressure Laminates) ความหนา 0.8 มม. มาประกบกนั และฉีด  

PU  FOAM (Polyurethane Foam) เข้าไประหวา่งแผน่ HPL ด้วยความหนาแนน่ ระหวา่ง 285 ถึง 350 

กิโลกรัม/ลกูบาศก์เมตร  ซึง่ทําการฉีดพร้อมกบัขัน้ตอนการประกบแผน่ HPL โดยไมใ่ช้กาวใด ๆ ในการผลติ  

เนือ้โฟมท่ีใช้เป็นชนิดปราศจากสาร Chlorofluorocarbons  

2.3 ทัง้หมดเป็นผลติภณัฑ์ของ : 

 1. บริษัท เวลคราฟท์ โปรดคัส์ จํากดั ( ผลติภณัฑ์ WILLY ) 

 2. บริษัท โคเรกซ์ จํากดั 

 3. บริษัท อีลทิ ทอยเลท็ พาติชัน่ จํากดั 

 4. หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

-  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดแุตล่ะชนิดท่ีใช้ เพ่ือตรวจสอบและอนมุตัิ ก่อนท่ีจะทําการติดตัง้ 

- หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้อปุกรณ์เป็น STAINLESS STEEL 

วสัดแุละอปุกรณ์ตา่งๆ รวมถงึ 

3.1 DOOR STOPPER 

3.2 LOCK RIMBOLT 

3.3 SPRING HINGE 

3.4 BUMPER HOOK 

3.5 TISSUE HOLDER 

3.6 HEAD 

3.7 U-BRACKET 

3.8 BRACING 

3.9 ADJUSTABLE FOOTING 

3.10 DOOR  AND PARTITION 

3.11 รายละเอียดประกอบตวัอยา่ง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถงึการทดสอบคณุสมบตัิ

ของวสัด ุและสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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4. การติดตัง้ 

 4.1 ผู้ รับจ้างจะต้องหาชา่งฝีมือท่ีมีความชํานาญในงานตดิตัง้ทกุๆ สว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องมัน่คงและแข็งแรง ได้

ระดบัในแนวตัง้และแนวนอนด้วยความประณีตเรียบร้อย จะต้องปฏิบตัิตามแบบและมาตรฐานกรรมวิธีการ

ติดตัง้ของบริษัทผู้ผลติ 

 4.2 ผู้ รับจ้างจะต้องมีการประสานงานร่วมกบัผู้ รับจ้างหลกั เพ่ือกําหนดตําแหนง่ท่ีเก่ียวข้องในการติดตัง้ทัง้หมด 

และตรวจสอบสถานท่ีทกุแหง่ในสว่นท่ีเก่ียวข้อง ท่ีจะติดตัง้ให้สมบรูณ์เรียบร้อยก่อนจะมีการติดตัง้ 

 4.3 ประตท่ีูติดตัง้แล้วต้องมคีวามมัน่คง แข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก  เมื่อเปิดจะต้องมีอปุกรณ์รองรับ มิให้เกิด

ความเสยีหายกบัประต ู

 4.4 ผนงัห้องนํา้สาํเร็จรูปรวมถงึอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องจะต้องยดึแนน่แข็งแรงกบัผนงัพืน้หรือเพดาน ได้ระยะ

ขนาดท่ีถกูต้องตามท่ีระบใุนแบบรูป 

 4.5 การทดสอบ เมื่อทําการติดตัง้เรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ 32รับจ้างทําการทดสอบการใช้งานของผนงัห้องนํา้สาํเร็จรูป

และอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด  ให้อยูใ่นสภาพการใช้งานท่ีดี  ในกรณีท่ีใช้งานขดัข้อง  ให้ผู้ รับจ้าง

ดําเนินการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน  ในกรณีเช่นนีผู้้ รับจ้างจะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได้ 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดผนงัห้องนํา้สาํเร็จรูป และทกุแหง่ท่ีเก่ียวข้องหลงัจากการติดตัง้  โดยปราศจากรอย

ร้าว แตกบ่ิน รอยขดูขีด รอยดา่ง หรือมีตําหนิ หลดุลอ่น และต้องไมเ่ปรอะเปือ้น  หากเกิดความเสยีหายดงักลา่ว 

จะต้องแก้ไขหรือเปลีย่นแปลงให้ใหมก่่อนขออนมุตัิการตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะจ้องรับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการตดิตัง้  เมื่อตดิตัง้แล้วจะต้องระวงัมใิห้มกีารชํารุดเสยีหาย หรือมี

ตําหนิก่อนสง่มอบงาน  หากอปุกรณ์ใดท่ีตดิตัง้แล้วเกิดชํารุดเสยีหาย  ผู้ รับจ้างต้องเปลีย่นให้ใหมห่รือซอ่มแซม

แก้ไขให้อยูใ่นสภาพดี ตามจดุประสงค์ของผู้วา่จ้าง โดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 

  

-------------------- 
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10.4  งานฝ้าเพดาน 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

โครงเคร่าฝ้าเพดาน 
CEILING SUSPENSION SYSTEMS 

 
1. ขอบเขตของงาน 

งานโครงเคร่าฝ้าเพดานตามระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมทําแบบประกอบการติดตัง้ SHOP 

DRAWING รวมถึงสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ต้องแสดงรายละเอียดการตดิตัง้ (INSTALLATION) การยดึ (FIXED) 

และแสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียดให้ถกูต้องตามแบบก่อสร้างเพ่ือขออนมุตัิ และตรวจสอบก่อนท่ีจะทําการติดตัง้ 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลติของบริษัทผู้ผลติและเป็นวสัดใุหม ่ มคีวามหนาไมน้่อยกวา่ 0.55 มม. 

หรือตามระบใุนแบบ ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุตัิและเห็นชอบก่อนนําไปใช้งาน 

หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ PROLINE ตราช้าง ของ บริษัท สยามอตุสาหกรรมยิบซัม่ 

(สระบรีุ) จํากดั หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลติภณัฑ์ยิบซัม่ จํากดั หรือ DECEM  หรือคณุภาพเทียบเทา่ โดย

ทัง้แผน่ฝ้าเพดานและโครงเคร่าจะต้องเป็นของบริษัทผู้ผลติรายเดยีวกนั 

2.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผน่ฝ้าเพดานยดึติดแนน่ 

2.1.1 โครงเคร่าโลหะ ต้องผลติจากกรรมวิธีเหลก็รีดเย็นชบุสงักะสกีนัสนิม ได้ตามมาตรฐาน JIS-G3302 

หรือ มอก. 863-2532 ความหนาโครงเคร่าไมต่ํา่กวา่ 0.50 มม. และผา่นกระบวนการขึน้ลอนเพ่ิม

ความแข็งแรง หรือหนาไมต่ํา่กวา่ 0.52 มม. (ในกรณีเป็นผิวเรียบ) 

2.1.2 สว่นอปุกรณ์ยดึโครงเคร่า ประกอบด้วย 

คลปิลอ็ค (CLIP LOCK) : ใช้เพ่ือเป็นตวัประกอบตดิโครงเคร่าตวับน/ลา่ง 

ตวัตอ่ : ใช้เป็นตวัตอ่เพ่ือให้ได้ความยาวตามท่ีติดตัง้ 

2.1.3 สว่นอปุกรณ์ชดุปรับระดบั ประกอบด้วย 

ขอลอ็คและสปริงปรับระดบั ทําจาก STAINLESS STEEL 

ลวดโลหะ เส้นผา่ศนูย์กลางไมต่ํา่กวา่ 4 มม. 

สกรูเกลยีวปลอ่ย (SCREW TYPE-S) 

พกุเหลก็ (EXPANSION BOLT) 

2.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR 

2.2.1 โครงเคร่าโลหะ T-BAR ต้องผลติจากกรรมวิธีการขึน้รูปเย็น ชบุสงักะสแีละเคลอืบส ี มีความหนา

แบบพบัซ้อน 2 ชัน้ ชัน้ละไมน้่อยกวา่ 0.35 มม. ความกว้างไมน้่อยกวา่ 24 มม. ความสงูไมน้่อย

กวา่ 32 มม. ได้มาตรฐาน มอก.449-2525 

2.2.2 อปุกรณ์ชดุปรับระดบั เป็นไปตามข้อ 2.1.3 

2.2.3 ในกรณีใช้ควบคูก่บัแผน่ ACOUSTIC ติดตัง้ประกอบกบัโครงเคร่าเหลก็ชบุสงักะส ี มีความหนา

แบบพบัซ้อน 2 ชัน้ ชัน้ละไมน้่อยกวา่ 0.35 มม. สนัโครงเคร่าหลกัสงูประมาณ 38 มม. หน้าโครง

ขนาดประมาณ 24 มม.  ผา่นมาตรฐานการรับนํา้หนกั ASTM C 635 ชนิด LIGHT DUTY 

CLASSIFICATION 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่เพ่ือขออนมุตัแิละตรวจสอบก่อนท่ีจะ

นําไปใช้งาน 
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4. การติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดีมคีวามชํานาญในการติดตัง้ ฝ้าเพดานทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ระดบัและเส้นแนว

ตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามท่ีระบใุนแบบรูป ด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผน่ฝ้าเพดานยดึติดแนน่ 

4.1.1 หาระดบัท่ีต้องการติดตัง้ฝ้าเพดาน แล้วยดึรางระดบัเข้ากบัโครงสร้างอาคารโดยรอบขอบของห้อง

หรือบริเวณท่ีทําการตดิตัง้ฝ้าเพดาน 

4.1.2 ยดึเหลก็ฉากด้วยพกุเหลก็กบัโครงสร้างบนของอาคาร เว้นระยะหา่งกนัไมเ่กิน 1.20 ม. 

4.1.3 ใช้สปริงและลวดปรับระดบัยดึโยงระหวา่งเหลก็ฉากกบัโครงเคร่าโลหะหลกัและให้ได้ระดบั 

4.1.4 ยดึเคร่าซอยเข้ากบัด้านลา่งของเคร่าหลกั ให้แนวตัง้ตัง้ฉากกบัเคร่าหลกั โดยเว้นระยะเคร่าซอย

หา่งกนัทกุระยะ 40 ซม. โดยมีเคร่าหลกัหิว้อยูด้่านบนทกุๆ ระยะ 1.00-1.20 ม.  

4.1.5 ปรับระดบัโครงเคร่าฝ้าเพดานท่ีชดุสปริงปรับระดบัจนได้ระนาบทัง้หมด แล้วจงึนําแผน่ฝ้าเพดาน

ยดึติดกบัโครงเคร่า 

4.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR 

4.2.1 ยกระดบัท่ีต้องการติดตัง้ฝ้าเพดาน แล้วจึงยดึเคร่าริมรับแผน่ฝ้าเพดานกบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดบั 

4.2.2 ยดึเหลก็ฉากด้วยพกุเหลก็กบัโครงสร้างบนของอาคารเว้นระยะหา่ง 1.20 ม. # 

4.2.3 ใช้สปริงและลวดปรับระดบัระหวา่งเหลก็ฉากกบัโครงเคร่ายืน T-BAR และให้ได้ระดบัตามต้องการ

โดยเคร่ายืนหา่งกนัระยะ 1.20 ม. 

4.2.4 สอดเคร่าซอยยดึกบัเคร่ายืน ให้ได้ฉากกบัเคร่ายืน โดยเคร่าซอยเว้นระยะหา่งกนั 60 ซม. 

4.2.5 หากต้องการรูปแบบฝ้า T-BAR เป็นระยะ 0.60 ม. # ให้ใช้เคร่าซอยระหวา่งกลางซอยช่วงระยะ 

1.20 ม. 

4.2.6 ปรับระดบัโครงเคร่าฝ้า T-BAR ท่ีชดุสปริงปรับระดบัจนได้ระนาบทัง้หมด แล้วจึงนําแผน่ฝ้าเพดาน

วางบนโครงเคร่า T-BAR 

4.3 บริเวณดวงโคมท่ีเป็นกลอ่งขนาดใหญ่หรือกลอ่งวางไฟ ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกลอ่งดวงโคม โดยให้

กลอ่งดวงโคมไฟฟ้ายดึแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ห้ามยดึติดกบัโครงฝ้าเพดานโดย

เด็ดขาด อนญุาตให้เฉพาะดวงโคมขนาดเลก็ เช่น DOWN LIGHT  เป็นต้น   

4.4 กรณีใต้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทําให้ระยะลวดยดึโครงเคร่าเหลก็หรือเคร่ายืน  ไมไ่ด้ระยะตาม 

SPECIFICATION ให้ทําเหลก็เสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์นัน้ๆ ด้วยกรรมวิธีหลกั

วิชาช่างท่ีดี ได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง ห้ามยดึโครงเคร่าฝ้ากบั AIRDUCT หรือจดุยดึแขวนของ  

AIRDUCT โดยเด็ดขาด 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่ หลงัจากการตดิตัง้ผิวของวสัดตุ้องปราศจากรอยร้าว ดา่ง รอยขดูขีด หรือมี

ตําหนิ และต้องไมเ่ปรอะเปือ้น กอ่นขออนมุตัิตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภ32าพของวสัดแุละการตดิตัง้ โดยปราศจากการแอน่ตวั (SAGGING) เป็นเวลาอยา่ง

น้อย 5 ปี หากเกิดการแอน่ตวัหรือชํารุดเสยีหาย อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้อง

ติดตัง้ให้ใหมห่รือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี  โดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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ฝ้าเพดานยบิซ่ัมบอร์ดฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะ 
 

1. รายละเอียดวัสดุ 

 หากไมไ่ด้กําหนดให้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป  ให้มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 โครงคร่าวโลหะ ให้ใช้ชนิดเหลก็ชบุสงักะส ี ความหนาแผน่เหลก็ท่ีใช้ทําโครงคร่าวไมต่ํา่กวา่ 0.50 มม. และ

ผา่นกระบวนการขึน้ลอนเพ่ิมความแข็.แรง หรือหนาไมต่ํา่กวา่ 0.52 มม. (ในกรณีเป็นผิวเรียบไมข่ึน้ลอน) 

ขนาดของโครงคร่าวรูปตวัซี ไมต่ํา่กวา่ 16 x 38 มม.  ชัน้คณุภาพไมต่ํ่ากวา่ มอก.863-2532  ชัน้คณุภาพ 2 

ให้ใช้ผลติภณัฑ์ GYPROC ของบริษัท ไทยผลติภณัฑ์ยิบซัม่ หรือ PROLINE ของบริษัทสยามอตุสาหกรรม

ยิบซัม่ (สระบรีุ) หรือ DECEM หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

1.2 แผน่ยิบซัม่บอร์ด ให้ใช้ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ความหนาตามท่ีระบใุนแบบ ขอบลาด มีคณุสมบตัติาม มอก.

219-2552 ผลติภณัฑ์ตามระบใุนหมวด 10.3 แผน่ยิบซัม่บอร์ด  พร้อมอปุกรณ์ประกอบสาํหรับฉาบเรียบ

ทัง้หมด ในสว่นท่ีอาจถกูความชืน้ เช่น ภายในห้องนํา้ ฯลฯ ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ชนิดทนความชืน้ 

2. การติดตัง้โครงคร่าว 

 2.1 ยดึฉาบริมฉาบเรียบกนัผนงัโดยรอบ ให้ได้ระดบัท่ีต้องการ 

 2.2 ยดึฉาบเหลก็เข้ากบัโครงสร้างอาคารให้ได้แนว โดยวางระยะหา่งกนั 1.20 x 1.20 ม. ด้วยพกุเหลก็

เส้นผา่ศนูย์กลาง 6 มม.  

 2.3 ยดึปลายด้านหนึง่ของลวดเข้ากบัฉากเหลก็ 

 2.4 สอดปลายอีกด้านหนึง่ของลวดเข้ากบัสปริงปรับระดบัและชดุหิว้โครง ปรับระดบัด้วยสปริงปรับระดบั 

 2.5 ติดตัง้โครงคร่าวบนเข้ากบัชดุหิว้โครง ทกุระยะ 1.20 ม. 

 2.6 ติดตัง้โครงคร่าวลา่งเข้ากบัโครงเคร่าบนด้วยตวัลอ็คโครง โดยวางแนวให้ได้ฉากกบัโครงคร่าวบน วางโครง

คร่าวลา่งทกุระยะ 0.40 ม. วดัจากศนูย์กลางถงึศนูย์กลางคร่าว 

 2.7 ปรับระดบัโครงคร่าวทัง้ระบบอยา่งละเอียดท่ีสปริงปรับระดบั 

3. การติดตัง้แผ่น 

ติดตัง้แผน่ยิบซัม่บอร์ด ชนิดขอบลาดเข้ากบัโครงคร่าวลา่ง  ยดึแผน่ด้วนสกรูเกลยีวปลอ่ยระยะไมเ่กิน 25 ซม. โดย

ขนัสง่หวัตะปเูกลยีวให้จมลงในแผน่เลก็น้อย บริเวณด้านหวัและท้ายของแผน่ให้ยงิด้วยสกรูหา่ง 15 ซม. เมื่อติดตัง้

แผน่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงดําเนินการฉาบอดุหวัสกรู และติดเทปฉาบแนวรอยตอ่แผน่ให้เรียบร้อยตามคําแนะนํา

ของผู้ผลติ โดยเฉพาะบริเวณฝ้าบรรจบกบัผนงัจะต้องติดเทปแล้วจึงฉาบรอยตอ่ให้เรียบร้อยเช่นกนั  ตรวจสอบ

ความเรียบของฝ้าเพดานโดยใช้ไม้บรรทดัยาว 2.00 ม. ทาบท่ีกึ่งกลางแนว  วดัท่ีปลายไม้บรรทดักบัผิวแผน่ฝ้า

จะต้องไมเ่กิน 5 มม. ทกุแนว ในสว่นท่ีกําหนดให้ทาสใีห้ดําเนินงานตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในหมวดงานสโีดย

เคร่งครัด 

 

-------------------- 
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แผ่นฝ้าเพดานกันเสียง 
ACOUSTICAL CEILINGS 

 
1. ขอบเขตของงาน 

แผน่ฝ้าเพดานกนัเสยีงตามท่ีระบไุว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING 

รายละเอียดตา่งๆ ในการติดตัง้ตามแบบก่อสร้างเพ่ือขออนมุตัิและตรวจสอบก่อนดําเนินการ 

2. วัสดุ 

วสัดแุผน่ฝ้าเพดานทัง้หมดท่ีจะนําเข้าไปยงัสถานท่ีก่อสร้าง จะต้องอยูใ่นหีบหอ่เรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลติ โดยมี

ฉลากแสดงช่ือผู้ผลติและรุ่นอยา่งชดัเจน หากไมไ่ด้ระบใุห้เป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้แผน่ฝ้าเพดานกนัเสยีง ซึง่

เป็นผลติภณัฑ์ของ :- 

หรือ - ARMSTRONG 

หรือ - CELOTEX 

หรือ - USG 

หรือ - คณุภาพเทียบเทา่ 

2.1 แผน่ฝ้าเพดาน ACOUSTIC BOARD ต้องทํามาจากวสัดใุยแร่ MINERAL FIBER ซึง่มีคณุสมบตัิในการเก็บ

เสยีงได้ดี และเป็นฉนวนกนัความร้อนโดยไมเ่ป็นพิษปราศจากใยหิน  (FIBER ASBESTOS) และไมเ่กิด

ควนัพิษเมื่อเวลาไฟไหม้ มาตรฐาน ASTM E1264 CLASS A ขนาดของ แผน่ ชนิด ส ี และลวดลายตามท่ี

กําหนดในแบบรูป 

แผน่ฝ้าเพดาน  ACOUSTIC BOARD ถ้าไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการแบบก่อสร้าง ต้องมีคณุสมบตัิดงันี ้

ก. การดดูซบัเสยีง NOISE REDUCTION COEFIENCIENT (NRC)  = .50 - .60 

ข. การกนัเสยีง SOUND TRANSMISSION CLASS (STC)  = 35 - 39 

ค. FLAME SPREAD     = 0 - 25 

ง. กนัความร้อน (THERMAL RESISTANCE) ”R”  = 1.85 - 2.18 

จ. กนัการสะท้อนแสง (LIGHT REFLECTANCE) “LR”  ได้มากกวา่ 75 % 

ฉ. การป้องกนัได้มาตรฐานทดสอบ 

UNDERWRITER’S LABORATORIES “UL” 

 2.2 แผน่ยิบซัม่บอร์ด (GYPSUM BOARD)  

ให้ใช้แผน่ยิบซัม่ ชนิดขอบเรียบ (SQUARE EDGE) มีความหนาอยา่งน้อย 9 มม. แผน่ยิบซัม่ต้อง

ประกอบด้วยยิบซัม่ในสว่นกลาง ปิดผิวด้วยกระดาษชนิดอดัแนน่ด้านนอก 2 ด้าน ต้องได้มาตรฐาน มอก. 

219-2524 

 2.3 โครงเคร่าฝ้าเพดานโลหะ ต้องผลติจากกรรมวิธีเหลก็รีดเย็น (COLD ROLLED) ชบุด้วยสงักะส ี

(GALVANIZED) กนัสนิม โดยเป็นผลติภณัฑ์ยี่ห้อเดียวกบัฝ้าเพดานนัน้ๆ และเป็นรุ่นท่ีกําหนดให้ใช้ด้วยกนั

ตามเอกสารเผยแพร่ (CATALOG)  ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อนดาํเนินการ 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุใช้แตล่ะชนิดรวมถงึอปุกรณ์การยดึแผน่รวมถึงโครงเคร่า หมดุยํา้ ตา่งๆ ไมน้่อย

กวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่ให้เพ่ือขออนมุตัิ และตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

4. การติดตัง้ 
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ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดีมคีวามชํานาญในการติดตัง้ฝ้าเพดาน ทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ระดบัและเส้นแนว

ตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามท่ีระบใุนแบบรูปด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.3 ติดตัง้ฝ้าเพดานกนัเสยีงชนิดเรียบโดยใช้กาวและ STAPLES ยดึ 

4.3.1 ติดตัง้โครงเคร่าเพดานตามหมวดโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชนิดฝ้าฉาบเรียบ 

4.3.2 ยดึแผน่ยิบซัม่บอร์ดกบัโครงเคร่าเพดาน ต้องได้แนวระดบัเรียบเสมอและแข็งแรงทกุแผน่ท่ีติดตัง้

ยดึติดกบัโครงเคร่าต้องแข็งแรงปราศจากการหลดุลอ่น 

4.3.3 แผน่ฝ้าเพดานกนัเสยีง (ACOUSTIC BOARD) ทกุแผน่ท่ีติดตัง้ยดึติดกบัฝ้ายิบซัม่บอร์ดด้วยกาว

และ STAPLES แผน่ฝ้าเพดานกนัเสยีงทกุแผน่ท่ีตดิตัง้ยดึติดกบัฝ้าเพดานอยา่งแขง็แรงปราศจาก

การหลดุลอ่น 

4.4 ติดตัง้ฝ้าเพดานกนัเสยีงบนโครงเคร่า T-BAR 

4.4.1 ติดตัง้โครงเคร่าเพดานตามหมวด 09120 ข้อ 4.2 

4.4.2 บริเวณดวงโคมไฟฟ้า ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัจดุยดึแขวนของโครงเคร่าฝ้าเพดาน แตต้่องติดตัง้ตามผงั

การออกแบบลวดแขวนทกุเส้นท่ียดึแขวนกลอ่งดวงโคม ต้องพนัให้แนน่อยา่งน้อย 3 รอบ 

4.4.3 กรณีใต้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทําให้ระยะลวดยดึ MAIN T-BAR ไมไ่ด้ระยะตาม 

SPECIFICATION ให้ใช้ CROSS T-BAR ขนาดความยาว 1.20 ม. บริเวณใต้ MAIN AIRDUCT 

กรณี MAIN AIRDUCT มีความกว้าง 1.20 ม. ให้ทําเหลก็เสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์นัน้ๆ ด้วยกรรมวิธีหลกัการชา่งท่ีดแีละได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 

4.4.4 วางแผน่ฝ้าเพดานกนัเสยีง ตามขนาดท่ีกําหนดในแบบ 

4.5 ติดตัง้แผน่ฝ้าเพดานกนัเสยีงชนิดซ้อนโครงเคร่า T-BAR 

4.5.1 ติดตัง้โครงเคร่าเพดานตามหมวด 09120 ข้อ 4.2 

4.5.2 บริเวณกลอ่งดวงโคมไฟฟ้า ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกลอ่งดวงโคม โดยให้กลอ่งดวงโคมไฟฟ้า

ยดึแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบัจดุยดึแทนของโครงเคร่าเพดาน 

แตต้่องติดตัง้ตามผงัการออกแบบ ลวดแขวนทกุเส้นท่ียดึแขวนกลอ่งดวงโคมต้องพนัให้แนน่อยา่ง

น้อย 3 รอบ 

4.5.3 กรณีใต้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทําให้ระยะลวดยดึ MAIN T-BAR ไมไ่ด้ระยะตาม 

SPECIFICATION ให้ใช้ CROSS T-BAR ขนาดความยาว 1.20 ม. บริเวณใต้ MAIN AIRDUCT 

กรณี MAIN AIRDUCT มีความกว้าง 1.20 ม. ให้ทําเหลก็เสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐาน

ผลติภณัฑ์นัน้ ๆ ด้วยกรรมวธีิหลกัการช่างท่ีดแีละได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง 

4.5.4 ติดตัง้ ตามมาตรฐานของผู้ผลติ โดยฝ้าเพดานจะต้องได้ระนาบเสมอกนัตลอดทัง้ฝ้าเพดาน 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่ หลงัจากการตดิตัง้ผิวของวสัดตุ้องปราศจากรอยร้าว ดา่ง รอยขดูขีด หรือมี

ตําหนิ และต้องไมเ่ปรอะเปือ้น กอ่นขออนมุตัิตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภ32าพของวสัดแุละการตดิตัง้ โดยปราศจากการแอน่ตวั (SAGGING) เป็นเวลาอยา่ง

น้อย 5 ปี หากเกิดการแอน่ตวัหรือชํารุดเสยีหาย อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้อง

ติดตัง้ให้ใหมห่รือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดี โดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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งานสี 
PAINT 

 
1. ขอบเขตของงาน 

34ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ และสิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ เพ่ือดําเนินการทาสใีห้ลลุว่งดงัท่ี

กําหนดในแบบ และรายการประกอบแบบ และให้สมัพนัธ์กบังานในสว่นอ่ืนๆ ด้วยการทาส ีหมายถึงการทาสอีาคาร

ทัง้ภายนอก ภายใน และสว่นตา่งๆ ท่ีมองเห็นด้วยตาทัง้หมด ยกเว้นสว่นท่ีกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน หรือสว่นท่ี

กําหนดให้บดุ้วยวสัดปุระดบัตา่งๆ  ทัง้นี ้ หากมีสว่นใดท่ีผู้ รับจ้างสงสยัหรือไมแ่นใ่จ ให้ขอคาํแนะนําจากผู้วา่จ้าง

ทนัที  การทาสใีห้รวมถึงตกแตง่อดุยาแนวผิวพืน้ และการทําความสะอาดผิวพืน้ตา่ง ๆ ก่อนท่ีจะทําการทาส ี

2. ข้อกาํหนดทั่วไป 

 2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบอยา่งละเอียด และแจ้งปริมาณสท่ีีจะใช้กบัโครงการนีใ้ห้ผู้วา่จ้างทราบ 

 2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้สโีดยตรงจากบริษัทผู้ผลติ หรือจากตวัแทนจําหนา่ยของบริษัทผู้ผลติ โดยมใีบรับรอง

จากบริษัทแจ้งปริมาณสท่ีีสัง่มาเพ่ืองานนีจ้ริง  สท่ีีใช้จะต้องเป็นของใหม ่ ห้ามนําสเีกา่ท่ีเหลอืจากงานอ่ืนมา

ใช้หรือผสมเป็นอนัขาด 

 2.3 สท่ีีนํามาใช้จะต้องบรรจแุละผนกึในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลติ และประทบัตรา

เคร่ืองหมายการค้า เลขหมายตา่งๆ ชนิดท่ีใช้และคําแนะนําในการทาติดอยูบ่นภาชนะอยา่งสมบรูณ์ 

กระป๋องหรือภาชนะท่ีใสส่นีัน้จะต้องอยูใ่นสภาพเรียบร้อย ไมบ่บุชํารุด ฝาปิดต้องไมม่ีรอยถกูเปิดมาก่อน 

 2.4 สทีกุกระป๋องจะต้องนํามาเก็บไว้ในสถานท่ีท่ีจดัไว้ หรือในห้องเฉพาะท่ีมิดชิดมัน่คง สามารถใช้กญุแจปิดได้ 

ภายในห้องมีการระบายอากาศดไีมอ่บัชืน้ มีการทําความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจําทกุวนั 

และจะต้องมีการป้องกนัอคัคีภยัเป็นอยา่งดี เป็นท่ีเก็บสแีละอปุกรณ์ในการทาส ี การมอบรับสจีากโรงงาน

หรือการเปิดกระป๋องส ีตลอดจนการผสมส ีให้ทําในห้องนีเ้ทา่นัน้ สาํหรับกระป๋องสท่ีีใช้แล้วห้ามนําออกนอก

บริเวณก่อสร้าง จะต้องเก็บรวบรวมไว้ให้ผู้ควบคมุงานตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ 

 2.5 การตรวจสอบระหวา่งการก่อสร้าง ผู้วา่จ้าง หรือผู้แทน ของบริษัทผู้ผลติ ผู้ จําหนา่ยสมีีสทิธิเข้าตรวจสอบ

คณุภาพและจํานวนของสไีด้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

 2.6 ผู้ รับจ้างจะต้องไมทํ่าการทาสใีนขณะท่ีมีความชืน้ในอากาศสงู หรือมีฝนตก  และห้ามทาสภีายนอกอาคาร

หลงัจากฝนหยดุตกแล้วทนัที จะต้องปลอ่ยทิง้ไว้อยา่งน้อย 72 ชัว่โมง หรือจนกวา่ผู้ควบคมุงานจะ

เห็นสมควรให้เร่ิมทาสไีด้ และการทาสภีายนอกอาคารหลงัจากฝนตกจะต้องขออนมุตัิทกุครัง้ 

 2.7 สว่นท่ีไมส่ามารถทาสไีด้ ถ้าหากมีสว่นหนึง่สว่นใดท่ีสงสยัหรือไมส่ามารถทาสไีด้ตามข้อกําหนด ผู้ รับจ้าง

จะต้องรีบแจ้งให้ผู้วา่จ้างทราบทนัที 

 2.8 การนําสมีาใช้แตล่ะงวด จะต้องให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบกอ่นวา่เป็นสท่ีีกําหนดให้ใช้ได้ 

 2.9 ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามรายการประกอบแบบงานสนีีอ้ยา่งเคร่งครัด หากสอ่เจตนาท่ีจะพยายามบิดพริว้

ปลอมแปลง ผู้วา่จ้างมีสทิธิจะให้ล้างหรือขดูสอีอก แล้วทาใหมใ่ห้ถกูต้องตามกําหนด โดยเป็นคา่ใช้จ่ายของ

ผู้ รับจ้างเอง สว่นเวลาท่ีลา่ช้าตามการนีจ้ะยกเป็นข้ออ้างในการตอ่สญัญาไมไ่ด้ 

 2.10 สิง่อ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการทาสท่ีีไมไ่ด้ระบไุว้ เช่น นํา้มนัสน หรือสารละลายตา่งๆ ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ

ผู้ผลติสนีัน้ๆ 

 2.11 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาชา่งสท่ีีมีฝีมือดี มีประสบการณ์และชํานาญงานมาทํางาน  โดยการทํางานของชา่งสี

จะต้องอยูใ่นความควบคมุดแูลอยา่งใกล้ชิดของผู้ควบคมุงานหรือหวัหน้าชา่งส ี  ช่างสจีะต้องเป็นผู้ เห็นชอบ

และปฏิบตัิตามคําแนะนําในการใช้สหีรือผสมสขีองบริษัทผู้ผลติในการทาส ี  ช่างสจีะต้องทาให้สมีีความ

สมํ่าเสมอกนัตลอดปราศจากรอยตอ่ ช่องวา่ง หรือเป็นรอยแปรงปรากฏอยู ่ไมม่ีรอยหยดของส ีมคีวามแนใ่จ

วา่สแีตล่ะชัน้จะต้องแห้งสนิทดแีล้ว  จึงจะลงมือทาสชีัน้ตอ่ไป ควรจะพิจารณาความเรียบร้อยในการทาสแีต่

ละชัน้ 
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 2.12 การตดัเส้นตามขอบตา่งๆ และการทาระหวา่งรอยตอ่ของสตีา่งกนั จะต้องมีความระมดัระวงัเป็นอยา่งด ี

ปราศจากรอยทบักนัระหวา่งส ีและจะต้องระวงัอยา่ให้มีสสีกปรกเลอะเทอะตามอปุกรณ์ประต-ูหน้าตา่ง 

 2.13 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้บนัได หรือนัง่ร้าน สาํหรับทาสท่ีีเหมาะสม หรือตามความ

จําเป็น และผ้าหรือวสัดอ่ืุนใดท่ีใช้ปกคลมุพืน้ท่ี หรือสว่นอ่ืนของอาคาร เป็นการป้องกนัการสกปรกเปรอะ

เปือ้นเลอะเทอะ ซึง่อาจเกิดขึน้ได้ในงานทาส ี

 2.14 การทาสกีระทําได้โดยการใช้แปรงหรือโดยวิธีพน่ สท่ีีทาแตล่ะชัน้จะต้องมีผิวราบเรียบ และมีความสมํ่าเสมอ

ไมห่ยดย้อย หรือเยิม้ไหล  หากการทาสด้ีวยมือให้ผลไมเ่ป็นท่ีพอใจ ผู้ควบคมุงานมีสทิธิสัง่ให้ผู้ รับจ้าง

เปลีย่นไปใช้วิธีการพน่แทนได้  โดยไมถื่อเป็นคา่ใช้จา่ยเพ่ิม  นอกจากนีใ้นบริเวณซอยมมุของชิน้สว่น

โครงสร้างซึง่ไมอ่าจใช้แปรงทาได้  ให้ทาสใีนบริเวณดงักลา่วด้วยการพน่แทน  โดยผู้ รับจ้างต้องไมค่ดิ

คา่ใช้จา่ยเพ่ิมเติม 

 2.15 สาํหรับแผงสวิทซ์ไฟฟ้า (ELECTRICAL PANEL BOX) จะต้องถอดเอาฝาท่ีปิดแผงออก แล้วทาหรือพน่สี

ตา่งหาก (ถ้าจําเป็น) หลงัจากการทาสขีองผนงัเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึงนําไปตดิตัง้ตามเดมิ โดยเป็น

คา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างงานอาคาร 

 2.16 ฝาครอบสวิทซ์และปลัก๊ไฟฟ้า (ซึง่ได้ตดิตัง้สวิทซ์และปลัก๊เรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน เมื่อทําการ

ทาสเีสร็จและแห้งดีแล้ว จงึทําการติดตัง้ตามเดมิให้เรียบร้อย โดยเป็นคา่ใช้จา่ยของผู้ รับจ้างงานอาคาร 

 2.17 พืน้ท่ีท่ีต้องทาส ี

  หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ทาสใีนพืน้ท่ีตอ่ไปนี ้

  - ผนงัภายใน / ภายนอก รวมถงึฝ้าเพดาน และเป็นพืน้ท่ีท่ีเห็นได้ด้วยตาเปลา่ 

  - ผิวโลหะ / ทอ่ / ไม้  ทัง้ท่ีเห็นและไมเ่ห็นด้วยตาเปลา่ 

  - ถนน หรือ พืน้ ท่ีกําหนดให้มีสญัลกัษณ์จราจร 

  - โครงสร้างเหลก็ทัง้หมด 

  - พืน้ท่ีระบอ่ืุนๆ 

3. การเตรียมพืน้ผิว 

 3.1 ผิวปนูฉาบผิวคอนกรีตท่ีจะทาสจีะต้องแห้งสนิท และจะต้องทําความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่ นละออง 

คราบฝุ่ น คราบสกปรก คราบไขมนั นํา้มนัตา่งๆ ร่องรูพรุนทัง้หมดจะต้องอดุให้เรียบร้อยด้วย CEMENT 

FILLER 

 3.2 ผิวไม้จะต้องแห้งไสแตง่เรียบร้อย ซอ่มอดุรูรอยแตกตา่งๆ ของผิวไม้ให้เรียบร้อยด้วย WOOD SEALER แล้ว

ทําการขดัให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้ปราศจากฝุ่ นและคราบไขมนัตา่งๆ แล้วจงึทาสรีอง

พืน้ไม้ 

 3.3 ผิวโลหะทัว่ไปท่ีไมไ่ด้ชบุสงักะส ี ให้ใช้เคร่ืองขดัขดัรอยตอ่เช่ือม ตาํหนิตา่งๆ แล้วใช้กระดาษทรายขดัผิวจน

เรียบและปราศจากสนิม  ผิวโลหะท่ีพน่ด้วยระบบส ีEPOXY ให้ทําการพน่ทรายจนได้ระดบั SA2.5 หรือตาม

คูม่ือการเตรียมผิวของผู้ผลติส ี

 3.4 ผิวโลหะชบุสงักะส ี ให้ใช้นํา้ยาล้างขจดัไขมนั หรือนํา้มนั เช็ดล้างออกให้หมด แล้วล้างนํา้สะอาด ใช้ผ้า

สะอาดเช็ดหรือลมเป่าให้แห้งสนิม แล้วจึงดําเนินการพน่สรีองพืน้ 

4. ระบบขัน้ตอนคุณภาพของส ี

 4.1 สขีัน้แรก (PRIMER COAT) สรีองพืน้ หมายถึง ชัน้สท่ีีสมัผสัพืน้ผิววสัด ุสชีัน้นีต้้องมคีณุสมบตัิดงันี ้

  - เพ่ิมการยดึเกาะระหวา่งพืน้ผิวเดมิกบัสท่ีีจะทาทบั เช่น พืน้ปนูเก่าจะมคีราบฝุ่ นของสพืีน้เก่าท่ีอาจจะ

รวมเป็นผงอยู ่ (CHALKING) จึงต้องทาสรีองพืน้สาํหรับปนูเก่า เพ่ือให้สารยดึเกาะสามารถจบัฝุ่ น

เหลา่นัน้ให้เกาะแนน่ติดท่ีผิวเสยีก่อน เพ่ือเพ่ิมการยดึเกาะของสชีัน้ตอ่ๆ ไป 

  - ป้องกนัสารเคมจีากพืน้ผิวภายในออกฤทธ์ิกบัสทีบัหน้า เช่น สรีองพืน้ปนูใหม ่ (ป้องกนัสภาพดา่งของ

ผนงัปนู) 
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 4.2 สทีบัหน้า (TOP COAT) หมายถึง สท่ีีอยูบ่นสดุหรือท้ายสดุ  ทําหน้าท่ีให้ความคงทนถาวรตอ่สภาวะดินฟ้า

อากาศ และให้ความสวยงามดเูรียบเนียนเงาตามรายการแบบกําหนดไว้ และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อย

แล้ว 

5. การทาส ี

 ถ้าไมไ่ด้ระบใุนแบบก่อสร้างเป็นอยา่งอ่ืน ให้ทาสตีามกรรมวิธีตอ่ไปนี ้

 5.1 ผิวปนูฉาบ ผิวยิปซัม่ และผิวอ่ืนๆ ท่ีคล้ายคลงึกนั  ทัง้ภายนอกและภายใน ให้ทาสรีองพืน้ประเภท 

ACRYLIC จํานวน 1 ครัง้ และทาทบัหน้าด้วยสปีระเภท PURE ACRYLIC จํานวน 2 ครัง้ ในอตัราปกคลมุ

พืน้ผิวไมต่ํ่ากวา่ 35 ตร.ม. ตอ่ 1 USG. ตอ่ 1 ครัง้  ในกรณีผิวปนูถ้าในแบบระบใุห้ทาสนํีา้มนั ให้ทารองพืน้

ด้วยสรีองพืน้กนัดา่งประเภท ACRYLIC (SOLVENT BASE) จํานวน 1 ครัง้ และทบัหน้าอีก 2 ครัง้ด้วยสี

ประเภท ACRYLIC (SOLVENT BASE) อตัราปกคลมุพืน้ผิวไมต่ํา่กวา่ 35 ตร.ม. ตอ่ 1 USG. ตอ่ 1 ครัง้ 

 5.2 ผิวไม้  ให้ทาสรีองพืน้ประเภท ALUMINUM WOOD PRIMER จํานวน 1 ครัง้ ทารองพืน้เสริมชัน้กลาง

ประเภท UNDER COAT อีก 1 ครัง้ และทาทบัหน้าด้วยสปีระเภท ALKYD RESIN จํานวน 2 ครัง้ ในอตัรา

ปกคลมุพืน้ผิวไมต่ํา่กวา่ 30 ตร.ม. ตอ่ 1 USG. ตอ่ 1 ครัง้ 

 5.3 ผิวโลหะทัว่ไป  ให้พน่สรีองพืน้ป้องกนัสนิม จํานวน 2 ครัง้ ทาทบัหน้าด้วยสปีระเภท ALKYD RESIN จํานวน 

2 ครัง้ ความหนาของฟิล์มสเีมื่อแห้งแตล่ะชัน้ไมต่ํ่ากวา่ 40 ไมครอน  ยกเว้นผิวโลหะในสว่นท่ีระบใุห้พน่สี 

EPOXY ให้พน่สรีองพืน้ EPOXY จํานวน 2 ครัง้ ทบัหน้าด้วยส ีEPOXY อีก 2 ครัง้ ความหนาของฟิล์มสเีมื่อ

แห้งแตล่ะชัน้ไมต่ํ่ากวา่ 60 ไมครอน 

 5.4 ผิวโลหะชบุสงักะส ี  ในสว่นท่ีมองเห็น ให้ทาด้วย WASH PRIMER จํานวน 1 ครัง้ ทารองพืน้ด้วยสปีระเภท 

ZINC CHROMATE อีก 1 ครัง้ แล้วทาทบัหน้าด้วย ALKYD RESIN จํานวน 2 ครัง้ ความหนาของฟิล์มสี

เมื่อแห้งแตล่ะชัน้ไมต่ํา่กวา่ 40 ไมครอน 

 5.5 สทีาถนน (TRAFFIC PLANT)  ให้ใช้สชีนิดคลอรีเน็ตเดด็รับเบอร์ หรือ ACRYLIC ผสมลกูแก้วสะท้อนแสง 

ผลติภณัฑ์โจตนั รุ่น REFLECTIVE TRAFFIC PAINT ชนิดสะท้อนแสง หรือ SHERWIN WILLIAM NO.B29 

หรือ APC INDUSTRIES 

 5.6 การทาสพืีน้ผิวนอกเหนือจากท่ีกลา่วข้างต้น ให้ขอคาํแนะนําจากผู้ควบคมุงานทกุครัง้ 

 5.7 วิธีการทาส ี

  5.7.1 การทาสสีาํหรับสว่นของอาคารท่ีเป็นไม้ 

   ก. ไม้ต้องแห้งมีความชืน้ประมาณ 14-18% รอยตอ่หรือสว่นของไม้ท่ีจะต้องนําไปประกบกบั

วสัดอ่ืุน เช่น ผนงัอิฐซิเมนต์ ปนูพลาสเตอร์ ควรทาสรีองพืน้ก่อนนําไปประกบติดกบั 

    ข. ผิวไม้ใหม ่

     -  ขดัเรียบด้วยกระดาษทราย 

     -  เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 

     -  ทาด้วยสรีองพืน้ไม้หนึง่ครัง้ 

    ค. ผิวไม้ท่ีเคยทาสมีาแล้ว กรณีสเีกา่อยูใ่นสภาพเรียบร้อย ไมม่ีรอยแตก 

     -  กําจดัฝุ่ น, ขีผ้ึง้ ฯลฯ โดยล้างด้วยสบู ่ผงซกัฟอก หรือนํา้ยาขจดัไขมนัตา่งๆ 

     -  ขดัด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ในขณะท่ีพืน้ผิวยงัเปียกอยู ่

     -  ล้างด้วยนํา้สะอาดอีกครัง้หนึง่ แล้วทิง้ไว้ให้แห้ง 

   -  หากมีสว่นใดของพืน้ผิวไม้ท่ีสกีระเทาะออกจนเห็นเนือ้ไม้ เตรียมผิวบริเวณนัน้

เช่นเดียวกบั การเตรียมผิวพืน้ใหม ่  กรณีสเีก่าอยูใ่นสภาพท่ีแตกระแหงและเสือ่มสภาพ

เป็นฝุ่ น 

   -  ลอกสเีก่าออกด้วยนํา้ยาหรือไฟพน่ 

   -  ขดัด้วยกระดาษทรายจนผิวเรียบ 
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   -  เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 

   -  ทาด้วยสรีองพืน้ไม้หนึง่ครัง้ 

  ง. พืน้ผิวท่ีเคยทานํา้มนัรักษาเนือ้ไม้ไว้แล้ว 

   -  ควรทิง้พืน้ผิวนัน้ให้แห้งสนิทอยา่งน้อย 3 เดือน 

   -  ขดัด้วยกระดาษทรายให้เรียบ 

   -  เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 

   -  ทาสรีองพืน้ไม้สองครัง้ แตล่ะครัง้ควรทิง้ระยะเวลาหา่งกนั 48 ชัว่โมง 

  5.7.2 การทาสสีาํหรับอาคารปนูหรือคอนกรีต 

    ก. การเตรียมพืน้ผิวและการรองพืน้ปนูฉาบ อิฐ และคอนกรีต 

     กรณีเตรียมพืน้ผิวก่อนทาส ีจะต้องสะอาด ปราศจากฝุ่ นหรือสิง่สกปรก 

2. 34กรณีผิวใหม ่

34ทิง้ให้พืน้ผิวแห้งสนิทประมาณ 4-5 สปัดาห์ หลงัก่อสร้างเสร็จ ขจดัฝุ่ นโดยใช้ผ้าแห้งเนือ้

หยาบๆ เช็ดแล้วเช็ดตามด้วยผ้าชืน้อีกครัง้หนึง่ ก่อนทาสรีองพืน้ต้องให้แนใ่จวา่ได้ขจดัฝุ่ น

คราบไขมนั คราบปนู จนหมด  รอจนพืน้ผิวนัน้แห้งจริงๆ จงึทาด้วยสรีองพืน้ปนู ALKALI 

RESISTING PRIMER 

3. 34สรีองพืน้ปนู 

34การทา ทาด้วยแปรงหรือลกูกลิง้ ระยะเวลาแห้งหรือการทาทบัทิง้ระยะไว้ 3-4 ชัว่โมง 

4. 34สพีลาสติกทบัหน้า 

34การทา ทาด้วยแปรงหรือลกูกลิง้ การทาทบัทิง้ระยะ 3-4 ชัว่โมง 

5.7.3 34การทาสสีาํหรับพืน้ผิวโลหะ 

34การเตรียมพืน้ผิว 

34พืน้ผิวเหลก็หรือโลหะท่ีมีสว่นผสมของเหลก็ 

1. 34พืน้ผิวโลหะท่ีผิวไมเ่คยทาสมีากอ่น 

- 34ขจดัคราบนํา้มนัด้วยทินเนอร์ หรือนํา้มนัก๊าด 

- 34ขจดัสนิมหรือเศษผงออกด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด 

- 34ทําความสะอาดด้วยนํา้ยาแล้วล้างให้สะอาดด้วยนํา้ 

- 34เช็ดด้วยเศษผ้า แล้วทิง้ไว้ให้แห้งสนิท 

- 34ทาทบัหนึง่ครัง้ด้วยสรีองพืน้กนัสนิม 

 

2. 34พืน้ผิวเหลก็ ซึง่เคยทาสมีาก่อนแล้ว 

- 34ทําความสะอาด กําจดัคราบนํา้มนัและฝุ่ น 

- 34ขดัสลีอกหรือสเีสยีให้หมด 

- 34ขจดัสนิมด้วยการขดู หรือขดัด้วยแปรงลวดจนหมด 

- 34ทารองพืน้ด้วยสรีองพืน้กนัสนิมหนึง่ครัง้ 

    พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ อลมูิเนียม ในสภาพการใช้ปกต ิ

- 34ทําความสะอาดพืน้ผิวด้วยกระดาษทรายแก้วเบอร์ 360 ใช้นํา้มนัก๊าดเป็นตวัหลอ่ลืน่ แล้วเช็ด 

 ด้วยนํา้มนัออก 

- 34ทําความสะอาดด้วยนํา้ยา แล้วล้างให้สะอาดด้วยนํา้ 

- 34เช็ดด้วยเศษผ้า และทิง้ไว้ให้แห้ง 

- 34ทาทบัด้วยสรีองพืน้ GREY GREEN CHROMATE หนึง่ครัง้ 

34พืน้ผิวสงักะสแีละเหลก็ท่ีเคลอืบสงักะส ี
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- 34ขจดัคราบไขมนัและฝุ่ นด้วยนํา้ยา ทาทิง้ไว้ 5 นาที แล้วล้างด้วยนํา้สะอาด 

- 34เช็ดด้วยเศษผ้า ทิง้ไว้ให้แห้ง 

- 34ทาสรีองพืน้ WASH PRIMER  1 ครัง้ 

    สรีองพืน้โลหะกนัสนิม 

- 34ทาบนผิวโลหะท่ีมีเหลก็ปน หรือโลหะอ่ืนๆ 

34การทาใช้แปรงหรือลกูกลิง้ หากจะพน่ให้ผสมด้วยทินเนอร์ 1 สว่นตอ่ส ี8 สว่น ทาทบัเว้นระยะ 6 

ชัว่โมง 

    สรีองพืน้ EPOXY กนัสนิม 

    ไมค่วรใช้ในท่ีพืน้ผิวร้อน  พืน้ผิวเป็นอลมูิเนียม หรือโลหะท่ีไมใ่ชเ่หลก็ 

    การเตรียมผิว 

34พืน้ผิวเหลก็ ควรทําความสะอาดด้วยวิธีใช้ทรายพน่ เพ่ือขจดัสนิมออกให้หมด หรือใช้แปรงลวด

ไฟฟ้าขดัสะอาด  หากไมม่ีเคร่ืองมือดงักลา่ว อาจใช้แปรงลวดขดัสนิมออกก็ได้ และควรทาสรีอง

พืน้ทนัทีท่ีทําความสะอาดเสร็จ 

34วิธีทํา 

34ใช้แปรงหรือลกูกลิง้โดยไมต้่องผสม ไมค่วรใช้วิธีพน่ การทาทบัเว้นระยะหา่ง 6 ชัว่โมง 

5.7.4 34เคร่ืองมือในการเคลอืบผิวด้วยสนํีา้มนั 

- 34การใช้แปรงทา ให้ใช้สว่นท่ีเป็นพืน้ผิวปนู ไม้ กรณีพืน้ผิวโลหะจะต้องขออนมุตักิ่อนดาํเนินการ 

- 34การใช้เคร่ืองพน่ ให้ใช้กบัผิวโลหะทัง้หมด  ซึง่ควรทําการพน่สใีห้เรียบร้อยก่อนการติดตัง้   

 หลงัจากการติดตัง้แล้วเสร็จ  จึงทําการพน่สเีพ่ือเก็บซอ่มแซมรอยเช่ือมตา่งๆ ให้เรียบร้อย 

34ขัน้ตอนการใช้สนํีา้มนั 

34ขัน้ท่ี 1 เคลอืบสรีองพืน้ (PRIMER COAT) 

   1 ชัน้ กรณีพืน้ผิวเป็นไม้ คอนกรีต หรือปนูฉาบ 

   2 ชัน้ กรณีพืน้ผิวเป็นโลหะทกุชนิด 

34หลงัจากการเคลอืบสรีองพืน้ครัง้แรก จะต้องเว้นชว่งให้สแีห้งตวั ไมน้่อยกวา่ 8 

ชัว่โมง ก่อนการเคลอืบสรีองพืน้ครัง้ท่ี 2 หรือการเคลอืบสทีบัหน้า 

34ขัน้ท่ี 2 เคลอืบสทีบัหน้า (TOP COAT) 2 ชัน้ 

34ชนิดเงาหรือด้าน ตามท่ีรายการแบบระบไุว้ และต้องได้ฟิล์มเรียบสมํ่าเสมอ การ

เคลอืบสคีรัง้แรกและครัง้หลงัจะต้องเว้นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 8 ชัว่โมง เพ่ือให้สี

แห้งตวั 

5.7.5 34สกีนัตะไคร่ (IMPREGNATOR) 

34ใช้สาํหรับงานกระเบือ้งดินเผา กรวดล้าง ทรายล้าง หินล้าง และหินกาบ   

34การเตรียมพืน้ผิว 

1. 34ซอ่มแซมรอยแตกร้าวตา่งๆ 

2. 34ปัดเช็ดฝุ่ นละอองออกให้หมด 

34วิธีทํา 

34ใช้แปรงหรือใช้พน่โดยไมต้่องผสม  โดยเป็นไปตามกําหนดในเอกสารเผยแพร่ (CATALOG) ทกุ

ประการ 

5.7.6 34การทาแลคเกอร์ วานิช ฯลฯ 

34ทาบนพืน้ไม้ภายในอาคาร สว่นท่ีต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนือ้ไม้ เช่น วงกบ ชัน้ 

และราวบนัไดไม้ หน้าตา่งด้านใน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

1. 34นํา้มนัวานิชชนิดเงาและด้าน และอ่ืนๆ 
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34การเตรียมผิว  ดรูายละเอียดการเตรียมพืน้ไม้ การทาบนผิวพืน้ เพ่ือความคงทน ให้ทานํา้มนั

วานิช 3 ครัง้  ครัง้แรกผสมทินเนอร์ ร้อยละ 10  ครัง้ตอ่ไปไมจํ่าเป็น  การทาบนพืน้ท่ีมีวานิช

เก่าทาแล้ว  สาํหรับพืน้เกา่ท่ีอยูใ่นสภาพเรียบร้อย ให้ทานํา้มนัวานิชท่ีไมผ่สมทินแนอร์ 2 ครัง้ 

2. 34ข้อพงึระวงั 

34ระยะเวลาสแีห้ง 

- แห้งทาทบัได้ 6-8 ชัว่โมง 

- แห้งสนิทอยา่งน้อย 16 ชัว่โมง 

34ถ้าจะใช้นํา้มนัวานิชนีท้าพืน้เกา่ท่ีมีนํา้มนัวานิชอยูแ่ล้ว  ให้ล้างด้วยนํา้ยาซกัฟอกอยา่งออ่น

ก่อน เช่น ลซิซ ปอล เอ็น ไซลชูัน่ จากนัน้ใช้กระดาษทรายขดัเรียบ แล้วจึงทาด้วยนํา้มนัวานิช  

ถ้านํา้มนัวานิชเก่าอยูใ่นสภาพไมด่ีให้ขดูนํา้มนัเก่าออกให้หมด 

5.7.7 34นํา้มนัทีคออยล์ 

34ผิวพืน้ท่ีจะทํา  ให้ทาบนไม้เฉพาะในกรณีท่ีระบใุห้ใช้เทา่นัน้ 

1. 34การเตรียมผิวพืน้ 

34ซอ่มแซมสว่นท่ีชํารุดโดยปะด้วยวสัดชุนิดเดียวกนั ให้มีลายไม้กลมกลนืและสนิทเรียบร้อย 

ขดัเรียบด้วยกระดาษทราย ขดัฝุ่ นตา่งๆ ออกให้หมดทําด้วยทีคออยล์ 

2. 34การทาทีคออยล์ 

34ขดัด้วยผ้าสะอาดท่ีชบุด้วยทีคออยล์  เวลาขอัอยา่ให้ผ้าแห้งหรือชุม่จนเกินไป  ปลอ่ยให้แห้ง 

4-6 ชัว่โมง แล้วทาซํา้อีก  รวมแล้วต้องไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้  ครัง้สดุท้ายเมื่อทาแห้งสนิทดีแล้ว 

จะต้องขดัให้ทัว่ด้วยผ้าแห้งและสะอาดอีกครัง้ 

3. 34ข้อพงึระวงั 

34นํา้มนัชนิดนีไ้มค่วรทาทบักบัผนงัภายนอกอาคาร หรือสถานท่ีท่ีต้องการความด้านทานของ

นํา้ยาเคมตีา่งๆ 

  5.7.8 การทาสสีาํหรับพืน้ผิวท่ีใช้งานขดีเขียนและลบออกได้เสมือนกระดาน White Board 

1. เตรียมอปุกรณ์การทํางาน 

     ลกูกลิง้ ใช้ลกูกลิง้ขนสัน้เทา่นัน้ ห้ามใช้ลกูกลิง้ขนยาว, ถาดกลิง้ส,ีถ้วยสาํหรับตวง กรณี 

                 ต้องการแบง่ใช้ส,ี แปรง, เทปกาว อปุกรณ์ป้องกนั ถงุมือ, แวน่ตา, ผ้าปิดจมกู แนะนําลกูกลิง้ขน

     สัน้สาํหรับกลิง้ epoxy ยี่ห้อUnipaint 

2. เตรียมตวัก่อนการทํางาน 

    แตง่กายให้มิดชิด สวมหน้ากากกนัสกีระเด็นเข้าตา หลกีเลีย่งการสมัผสัโดยตรง ปิดแอร์หรือระบบ

    ปรับอากาศ และเปิดหน้าตา่งให้อากาศถา่ยเท แสงสวา่งเพียงพอ เพ่ือให้ทาเก็บพืน้ท่ีได้หมด ทํา

    พืน้ท่ีให้สะอาดปราศจากการฟุ้ งกระจายของฝุ่ น 

3. การเตรีมพืน้ผิว 

    ขดัพืน้ผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย **พืน้ผิวทกุประเภทควรปรับให้เรียบ เพ่ือประสทิธิภาพ 

    ท่ีดีของการเขยีนได้ ลบได้ ติดกระดาษกาวบริเวณผนงัทัง้ 4 ด้าน ปกูระดาษหรือถงุดํารองพืน้

    บริเวณพืน้ท่ีทาส ีเพ่ือป้องกนัสกีระเด็นลงพืน้ 

4. การทาสรีองพืน้ 

    พืน้ผิวปนูใหม ่รองพืน้ด้วย ทีโอเอ ควิกไพรเมอร์ 

    พืน้ผิวปนูเกา่ รองพืน้ด้วย ทีโอเอ คอนแทคไพรเมอร์ 

    พืน้ผิวไม้ รองพืน้ด้วย ทีโอเอ รองพืน้ไม้กนัเชือ้รา 

    พืน้ผิวเหลก็ รองพืน้ด้วย ทีโอเอ รัสท์เทค 

     - เลอืกระบบสรีองพืน้ให้เหมาะสมกบัพืน้ผิวท่ีจะทาส ี
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5. การผสมก่อนการใช้งาน 

    ผสมนํา้กบั Part A ชดุ 3 ลติร ผสมนํา้ 300-500 cc , ชดุ 0.8 ลติร ผสมนํา้ 80-150 cc 

                                    สาํหรับ Part B เท Part B ลงในกระป๋อง Part A คนให้เข้ากนัประมาณ 2 นาที  

    - หลงัผสมต้องใช้งานภายใน 1 ชม. 

    หมายเหต ุ สามารถผสม Part A เข้ากบั Part B ก่อนแล้วจึงเตมินํา้ได้ แตถ้่าต้องการให้ผสมง่าย

    ขึน้ ให้ปรับความข้นของ Part A ลงด้วยนํา้บางสว่นก่อนท่ีจะผสม Part B 

6. การทาส ี

   แบง่พืน้ท่ีทํางานทีละสว่น ความกว้างของแตล่ะสว่นประมาณ 1 เมตร เก็บขอบด้วยแปรง 

 การกลิง้ กลิง้สใีห้เต็มพืน้ท่ี A ความกว้าง 1 เมตร  แนะนําให้มีการกลิง้จบในแตล่ะพืน้ท่ีให้กลิง้ไป

ในทิศทางเดียวกนัตลอด เช่น กลิง้จากบนลงลา่ง เมื่อกลิง้พืน้ท่ี A เสร็จให้กลิง้ตอ่ในพืน้ท่ี B และ

เมื่อเร่ิมกลิง้ในพืน้ท่ี B แล้วห้ามกลบัมากลิง้ซํา้ในพืน้ท่ี A  เมื่อใช้งานลกูกลิง้ตดิตอ่กนันานเกิน 1 

ชม. หรือ 18 ตรม. ให้เปลีย่นลกูกลิง้หรือล้างลกูกลิง้ 

7. ระยะเวลาทาทบั 

   ทิง้ผนงัให้แห้ง 7-24 ชัว่โมง แล้วจงึทาทบัรอบท่ีสอง 

8. การใช้งาน 

   ทิง้ให้แห้งสนิท 4 วนั สามารถขดี เขียน วาด ระบาย พน่ และลบทําความสะอาดได้ตามต้องการ 

9. การลบคราบสกปรก 

  สาํหรับปากกาไวท์บอร์ด สามารถลบด้วยผ้าแห้ง ผ้าไมโครไฟเบอร์ หรือทิชช ู

คราบท่ีทิง้ไว้นานลบออกยากสามารถใช้นํา้ยาเช็ดทําความสะอาดไวท์บอร์ดเช็ดทํา ความสะอาด

ช่วย   

ควรหลกีเลีย่งปากกาไวท์บอร์ดสแีดงสาํหรับคราบหนกั คราบท่ีเช็ดออกยาก เช่น สสีเปรย์  สามารถ

เช็ดทําความสะอาดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์คูก่บัทินเนอร์เบอร์ 71, ทินเนอร์เบอร์ 74 หรืออะซิโตน 

6. รายละเอียดวัสดุ 

 6.1 สชีนิดทาภายนอก 

  ผลติภณัฑ์สปีระเภท ACRYLIC 100% เกรด A 

  DULUX WEATHERSHIELD HYDROFRESH ของ I.C.I. 

  KEM LATEX B79  ของ SHERWIN WILLIAMS 

  JOTASHIELD EXTREME  ของ JOTUN 

  SUPER SHIELD TITANIUM  ของ TOA 

  TOA EXTRASHIELD  

  สาํหรับพืน้ผิวท่ีมีความชืน้สงู 14%-40% ของ TOA 

6.2 34สชีนิดทาภายใน 

DULUX EASYCARE ของ I.C.I. 

MAJESTIC OPTIMA ของ JOTUN 

EVERCLEAN INT. LATEX SATIN A97 ของ SHERWIN WILLIAMS 

SUPERSHIELD DURACLEAN ของ TOA 

6.3 34สนํีา้มนั 

DULUX GLOSS FINISH ของ I.C.I. 

KEM LUSTRAL F65 ของ SHERWIN WILLIAMS 
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GARDEX ENAMEL ของ JOTUN 

INDUSTRIAL ENAMEL FINISH ของ RUST-OLEUM 

SUPERSHIELD AQUAGLOSS   ของ TOA 

  หรือGLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL 

34การทาให้ทารองพืน้ตามข้อ 6.4 และทาทบัหน้าอีก 2 ครัง้ 

6.4 34สรีองพืน้ 

34ให้ใช้ของบริษัทผู้ผลติเดยีวกบัสทีาทบัหน้า  โดยเป็นไปตามกรรมวิธีและตามระบใุนเอกสารเผยแพร่ 

(CATALOG)  ของบริษัทผู้ผลติสนีัน้ๆ 

34สาํหรับสรีองพืน้กนัสนิม ให้ทาดงันี ้

34ครัง้ท่ี 1 RED LEAD PRIMER 

34ครัง้ท่ี 2 RED LEAD IRON OXIDE หรือ ZINC CHROMATE 

34โดยเป็นผลติภณัฑ์ :- 

1069 RED PRIMER / 1060 YELLOW PRIMER   ของ RUST-OLEUM 

ALUMINIUM WOOD PRIMER และ 

PILOT PRIMER ORANGE    ของ JOTUN 

 DULUX ALUMINUM WOOD PRIMER และ 

DULUX SPEED UNDERCOAT สาํหรับไม้ 

DULUX GREY GREEN METAL PRIMER สาํหรับเหลก็  ของ I.C.I. 

ALUMINIUM WOOD PRIMER U5 S1 และ 

WOOD & WALL PRIMER B47 W2 สาํหรับไม้ 

REINFORCE RED LEAD PRIMER B50 E2 สาํหรับเหลก็  ของ SHERWIN WILLIAMS 

ALUMINUM WOOD PRIMER G1601 และ 

UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE G1600 สาํหรับไม้  

RED LEAD PRIMER G1264 สาํหรับเหลก็ ของ TOA 

34สาํหรับสรีองพืน้ของส ีEPOXYรองพืน้เหลก็ เป็นผลติภณัฑ์ 

9373 ORANGE PRIMER    ของ RUST-OLEUM 

JOTAMASTIC 87    ของ JOTUN 

BARRUST 231    ของ I.C.I. 

TILE-CLAD II HI-BUILD PRIMER B69 N70 / B60 V70   ของ SHERWIN WILLIAMS 

RUSTTECH    ของ  TOA 

34สาํหรับสรีองพืน้ของส ีEPOXYรองพืน้งานผนงัปนู หรือผนงัคอนกรีต เป็นผลติภณัฑ์ 

  9391 WHITE PRIMER ของ RUST-OLEUM 

PENGUARD VARNISH    ของ JOTUN 

DEVRAN 201    ของ I.C.I. 

TILE-CLAD CONCRET SEALER B69     ของ SHERWIN WILLIAMS 

 EPOGUARD VARNISH สาํหรับผนงั  ของ TOA  

34สาํหรับสรีองพืน้ของส ีEPOXYรองพืน้งานพืน้ปนู หรือพืน้คอนกรีต เป็นผลติภณัฑ์ 

  9391 WHITE PRIMER ของ RUST-OLEUM 

PENGUARD VARNISH    ของ JOTUN 

DEVRAN 201    ของ I.C.I. 
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TILE-CLAD CONCRET SEALER B69     ของ SHERWIN WILLIAMS 

  FLOORGUARD PRIMER สาํหรับพืน้ไมข่ดัมนั  

PENETRATING SEALER สาํหรับพืน้ขดัมนั   ของ TOA 

 6.5 สาํหรับสทีบัหน้าEPOXYงานผนงัปนู หรือผนงัคอนกรีต เป็นผลติภณัฑ์ 

9300 HEAVY-DUTY EPOXY    ของ RUST-OLEUM 

HARD TOP AS    ของ JOTUN 

DULUX URETHANE 388    ของ I.C.I. 

POLANE POLYURETHANE ENAMEL F63    ของ SHERWIN WILLIAMS 

 EPOGUARD ENAMEL สาํหรับภายใน  

 TOPGUARD สาํหรับภายนอก ของ TOA  

 สาํหรับทบัหน้างานพืน้ของส ีEPOXYงานพืน้ปนู หรือพืน้คอนกรีต เป็นผลติภณัฑ์ 

 JOTAFLOOR COATING ของ  JOTUN 

 TRU-GLAZE 4508      ของ I.C.I. 

TILE-CLAD HI-BUILD ENAMEL B69    ของ SHERWIN WILLIAMS 

FLOORGUARD PU 100 สาํหรับพืน้ภายนอก   ของ TOA 

6.6 สป้ีองกนัสนิมทัว่ไป 

RUST-OLEUM NO.7069    ของ RUST-OLEUM 

JOTUN NO.1123    ของ JOTUN 

RUSTSHIELD    ของ TOA  

6.7 ส ีEPOXY-POLYURETHANE 

34สาํหรับงานพืน้ผิว GALVANIZE หรือ STAINLESS STEEL  

34เป็นผลติภณัฑ์ของ RUST-OLEUM หรือ JOTUN หรือ TOAหรือ TOA CHUGOKU  

6.8 34สกีนัตะไคร่ (IMPREGNATOR) 

34สาํหรับผิวกรวดล้าง ทรายล้าง หินล้าง กระเบือ้งดินเผา หินกาบ หินขดั หินธรรมชาติ และผิวคอนกรีต

เปลอืย  

34เป็นผลติภณัฑ์ของ  

1. TOA WATER REPELLENT 213 สตูรนํา้ 

2. PROOFCOAT GECQO NANO MICRO SEALER 

3. BASF MASTERSEAL-355 

4. BELLINZONI STRONG-2000 

34หมายเหต ุ  : เป็นวสัดปุระเภท SILANE SILOXANE หรือเทียบเทา่ 

 ชนิด ONE-COMPONENT LIQUID IMPREGNANT ซึง่เมื่อพน่หรือทาลงบนผิววตัถแุล้ว จะ

ทําปฏิกิริยาภายในเนือ้วตัถ ุโดยไมทํ่าให้เนือ้วตัถเุปลีย่นส ี

 - ผลติภณัฑ์เมื่อติดตัง้แล้ว มีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี โดยมีการรับประกนัไมต่ํ่ากวา่ 

5 ปี 

 - การทาบนผิวหินธรรมชาติ หรือกระเบือ้งดินเผา ต้องทาทกุด้าน (ทัง้หมด 6 ด้าน) ก่อนทํา

การป ู

6.9 34สย้ีอมไม้ภายใน / ภายนอกอาคาร (WOOD STAIN) 

CUPRINOL WOOD STAIN / DECKING STAIN  ของ  I.C.I. 

WOOD STAIN / DECKING STAIN   ของ TOA 
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34หรือ      WOOD STAIN / DECKING STAIN   ของ BEGER 

6.10 34สทีาไม้ภายนอกอาคาร 

  เป็นผลติภณัฑ์ของ BEGER รุ่น WOOD SHIELD หรือ CHEMGLAZE หรือ I.C.I.หรือ ของ TOA รุ่น  

  TIMBERSHIELD / WOODSHIELD 

6.11 34นํา้มนัรักษาเนือ้ไม้ (TEAK OIL) 

34เป็นผลติภณัฑ์ของ BEGER รุ่น TEAK OIL หรือ CHEMGLAZE หรือ I.C.I.หรือ ของ TOA TEAK OIL 

6.12 34นํา้ยาเคลอืบแข็งสาํหรับพืน้ไม้ (POLYURETHANE) 

 SUPERCOTE POLYURETHANE     ของ  I.C.I. 

 POLYURETHANE 2K     ของ TOA 

 B5000 POLYURETHANE 2K     ของ BEGER 

6.13 34สเีคลอืบป้องกนัไฟชนิดบวมตวั 

- 34สาํหรับโครงสร้างเหลก็หรือโลหะ ท่ีมองเห็นด้วยตาเปลา่ หรือท่ีต้องการแสดงลกัษณะรูปร่างของ

โครงสร้าง 

- 34มีอตัราการทนไฟไมต่ํา่กวา่ 3 ชัว่โมง 

- 34ลกัษณะเป็นฟิล์มหนาเคลอืบบนผิวพืน้โครงสร้างเหลก็ และบวมตวัเมื่อถกูความร้อน (THIN-FILM 

INTUMESCENT COATING) สามารถทาสทีบัหน้าได้ 

34เป็นผลติภณัฑ์ของ (ดหูมวด 8 งานป้องกนัไฟภายในอาคาร) 

6.14   สสีาํหรับพืน้ผิวท่ีใช้งานขดีเขียนและลบออกได้เสมือนกระดาน White Board  

34ให้ใช้สโีพลยีรีูเธนสตูรนํา้ชนิด 2 สว่น  ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss)  ท่ีมีคณุสมบตัิทนตอ่คราบสกปรก สารเคม ี

ปากกาไวท์บอร์ด สสีเปรย์ คราบทางนํา้ไหล และสามารถทําความสะอาดคราบสารเคม ีสเปรย์ เขมา่ควนัได้

ด้วยนํา้ ทินเนอร์ หรือ อะซีโตน โดยไมทํ่าให้เนือ้สหีลดุ ลอกลอ่น สาํหรับภายนอก และ ภายใน ให้ใช้ 

ผลติภณัฑ์รุ่น NOTE & CLEAN ของ TOA  

6.15  สจีราจร 

- 34สาํหรับทาถนนแสดงเคร่ืองหมายทิศทางจราจร หรือแนวเส้นแบง่แสดงขอบเขตท่ีจอดรถ หรือสญัลกัษณ์

แสดงตาํแหนง่ลานจอด HELIPAD โดยใช้สขีาว แสดงเคร่ืองหมายทิศจราจร, เส้นแบง่แนวแสดง

ขอบเขตท่ีจอดรถ (ตามมาตรฐานกรมทางหลวง) และใช้สแีดง แสดงตําแหนง่ลาน HELIPAD 

- 34เป็นสท่ีีทํามาจากยางสงัเคราะห์  ท่ีมีคลอรีนผสมกบั ALKYD RASIN และผสมแก้วเข้ากบัเนือ้สรีะหวา่ง

การผลติ เพ่ือชว่ยในการสะท้อนแสง 

  เป็นผลติภณัฑ์ของ JOTUN หรือ I.C.I. หรือ SHERWIN WILLIAMS หรือ  A.P.C. INDUSTRIES หรือ TOA 

  ROADLINE PAINT 

7. ตัวอย่าง 

7.1 ผู้ รับจ้างต้องนําแคตตาลอ็คตวัอยา่งส ีรวมถึง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) และทําแผน่ตวัอยา่งของสี

จริงบนวสัดแุผน่แขง็ ขนาด 30 x 30 ซม. ไมน้่อยกวา่สลีะ 2 ตวัอยา่ง เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนทําตวัอย่

งาสจีริง 

7.2 ผู้ รับจ้างต้องทําสตีวัอยา่งจริงตามท่ีได้เลอืกไว้แล้ว  ตามตาํแหนง่ท่ีผู้วา่จ้างกําหนด ณ สถานท่ีก่อสร้าง  เพ่ือ

ตรวจสอบและพิจารณาเห็นชอบก่อนท่ีจะดาํเนินการสว่นท่ีเหลอืตอ่ไป 

8. การทาํความสะอาด 

34ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดในสว่นท่ีเก่ียวข้องทกุแหง่ ก่อนขออนมุตัิการตรวจสอบก่อนสง่มอบงานโดย

ปราศจากคราบเปรอะเปือ้นและตําหนิตา่งๆ 

9. การรับรองความเสียหาย 

9.1 การซอ่ม 
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 หากสว่นหนึง่สว่นใดของพืน้ผิวท่ีทําการเคลอืบสนํีา้มนัแล้ว เกิดมีการแก้ไขหรือเปรอะเปือ้น  ผู้ รับจ้าง

จะต้องแตง่ผิวสว่นนัน้ๆ และทําการเคลอืบผิวให้ใหม ่ทัง้นีอ้ยูใ่นดลุยพินิจของผู้วา่จ้าง 

9.2 สิง่ท่ีนํามาใช้จะต้องเป็นของใหมม่ีคณุภาพมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติไมห่ลดุหรือลอก หรือแตก ภายในเวลาอนั

สมควร  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่ผู้วา่จ้าง  ทัง้จะต้องทําการตกแตง่ซอ่มแซมให้เรียบร้อยด้วยคณุภาพ

ของวสัดสแุละฝีมือ 

9.3 ผู้ รับจ้างจะต้องนําหลกัฐาน หรือใบรับรองการใช้สจีากบริษัทผู้ผลติมาแสดงตอ่ผู้วา่จ้าง 

9.4 หากผู้ รับจ้างไมป่ฏิบตัิตามรายการก่อสร้างดงัระบขุ้างต้นข้อใดข้อหนึง่ หรือหลายข้อ หรือทัง้หมด ผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิท่ี

จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างขดูล้างสนํีา้มนัออกให้หมด แล้วทําการเคลอืบสใีหมใ่ห้เรียบร้อย  โดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้อง

คา่จ้างเพ่ิมเติมมิได้  หรือผู้วา่จ้างจะเรียกร้องคา่เสยีหายเอากบัผู้ รับจ้าง  ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บัการวินิจฉยัของผู้

วา่จ้าง 

10. การรับประกัน 

34ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนังานทาส ีทัง้วสัดแุละกรรมวิธีดาํเนินการ   

- เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ 5 ปี  สาํหรับสทีาภายในอาคาร 

- เป็นเวลาไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี  สาํหรับสทีาภายนอกอาคาร 

34รวมถึงมเีอกสารยนืยนัการรับประกนัคณุภาพจากบริษัทเจ้าของผลติภณัฑ์ 

 

 

 

----------------------------- 
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เคร่ืองสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 
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เคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 

PLUMBING FIXTURE AND ACCESSORIES 
  

1. ข้อกาํหนดทั่วไป 

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้หมดตลอดจนจดัหาวสัด,ุ อปุกรณ์ตา่งๆ , แรงงานฝีมือดีท่ีมีประสบการณ์และมี

ความชํานาญโดยเฉพาะ ในการติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ รวมทัง้ทําความสะอาด

พร้อมทดสอบจนใช้งานได้ดี 

1.2 เคร่ืองสขุภณัฑ์ หมายถึง เคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ีเป็นดินเผาเคลือบสี เช่น อา่งล้างหน้า ท่ีปัสสาวะ โถส้วมแบบตา่งๆ พร้อมฝา

รองนัง่ ถงัพกันํา้ พร้อมอปุกรณ์ภายในถงั ท่ีใสก่ระดาษชําระ ท่ีวางของ อา่งอเนกประสงค์ ฯลฯ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ี

ไมใ่ช่ดินเผา แตเ่คลือบอบสีเช่นเดียวกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ เช่น อา่งอาบนํา้ชนิดตา่งๆ เป็นต้น และยงัครอบคลมุถึง

สว่นประกอบสําหรับติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์แตล่ะชนิดจนครบชดุ เช่น เคร่ืองแขวน, ยึด, ติด, ตรึง ให้แน่นทัง้หมด ชดุหน้า

จานพืน้ของโถส้วมพร้อมครอบปิดหวัน็อตท่ีมีสีเช่นเดียวกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ และชิน้สว่นประกอบการติดตัง้ตามคูมื่อ

ผู้ผลิตเคร่ืองสขุภณัฑ์ทัง้หมด 

1.3 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ หมายถึง ก๊อกนํา้แบบตา่งๆ ทัง้หมด, ฝักบวัทกุชนิด, วาล์วปิด-เปิดทัง้หมด, สายนํา้ดี, 

สายชําระ, ฟลชัวาล์วแบบตา่งๆ, สะดือนํา้ทิง้ และ P-TRAP ทกุชนิด รวมทัง้ชิน้สว่นสําหรับตอ่เช่ือมเข้ากบัระบบท่อ 

และ/หรือเคร่ืองสขุภณัฑ์จนสามารถใช้งานได้ดี 

1.4 อปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ีมิได้แสดงไว้ในแบบและ/หรือรายการประกอบแบบ แต่มีความจําเป็นต้องใช้ เพ่ือให้

งานแลดเูรียบร้อย สวยงาม และสามารถใช้งานได้ดี ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ให้ด้วย 

1.5 เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ทัง้หมด ต้องสามารถทนแรงดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 1.5 เท่าของ

แรงดนัสงูสดุในระบบนัน้ๆ ยกเว้นท่ีระบไุว้เป็นพิเศษในคณุสมบติัของแตล่ะชนิด 

1.6 เคร่ืองสขุภณัฑ์ และ/หรืออปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกนั 

1.7 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่รายละเอียดอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ทัง้หมด พร้อมตวัอย่างและผลการทดสอบให้ผู้วา่จ้าง

พิจารณาอนมุติัก่อนทําการสัง่ซือ้ 

1.8 รายละเอียดตา่งๆ ของเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ประกอบเคร่ืองสขุภณัฑ์ ท่ีระบใุนรายการประกอบแบบ และ/หรือ

แบบก่อสร้างทัง้หมด ถือเป็นงานท่ีผู้ รับจ้างต้องปฏิบติั และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาโครงการนีแ้ล้วทัง้สิน้ ไม่

วา่กรณีใดๆ ผู้ รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้างถึงการท่ีตนไมไ่ด้คิดราคาไว้เพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

1.9 การทําระดบัให้ทําระดบัพืน้ท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียดห้องนํา้ ในกรณีท่ีไมป่รากฏในแบบ ให้ผู้ รับจ้างปฏิบติัตาม

หลกัช่างฝีมือท่ีดี 

หมายเหต ุ : ไมต้่องปรับความลาดเอียง (SLOPE) สําหรับพืน้ห้องนํา้-ส้วมทัง้หมด ยกเว้น : พืน้ห้องอาบนํา้ 

(SHOWER AREA) 

1.10 การทดสอบเคร่ืองสขุภณัฑ์เม่ือทําการติดตัง้สขุภณัฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับจ้างทําการทดสอบการใช้งานของเคร่ือง

สขุภณัฑ์ทัง้หมด ให้อยู่ในสภาพการใช้งานท่ีดี ในกรณีท่ีใช้งานขดัข้องให้ผู้ รับจ้างดําเนินแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยก่อนสง่

มอบงาน ในกรณีเช่นนีผู้้ รับจ้างจะคิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมมิได้ 

1.11 หลงัจากการติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์และสว่นประกอบตา่งๆ ให้อดุรอยตอ่ตลอดแนวทัง้หมดด้วย SEALANT ชนิดใช้กบั

เคร่ืองสขุภณัฑ์และห้องนํา้ห้องครัว (SANITARY SEALANT) และต้องสง่รายละเอียดของ SEALANT ให้ผู้วา่จ้าง

พิจารณาก่อนการติดตัง้ (ดหูมวด 7 การยาแนว) 

1.12 รายการสขุภณัฑ์ท่ีไมไ่ด้ระบใุนแบบรูป ให้ใช้สขุภณัฑ์ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

AMERICAN STANDARD     
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

COTTO   

TOTO   

KOHLER    

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

อปุกรณ์ห้องนํา้ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

AMERICAN STANDARD     

COTTO  

TOTO  

KOHLER      

หรือคณุภาพเทียบเท่า 

2. คุณลักษณะของเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองสุขภณัฑ์ 

2.1 เคร่ืองสขุภณัฑ์ (SANITARY WARE) 

 เคร่ืองสขุภณัฑ์ดินเผาเคลือบ กําหนดให้เป็นชนิดวิเทรียสไชนา (VITREOUS CHINA) ซึง่เป็นเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมี

คณุภาพสงูแขง็แกร่ง การดดูซมึนํา้ของเคร่ืองสขุภณัฑ์แตล่ะชิน้ไมเ่กินร้อยละ 0.75 ของนํา้หนกั แห้ง ไมมี่รอยแตกร้าว 

ผิวท่ีเคลือบต้องเป็นมนั มีสีสม่ําเสมอ ความหนาทกุสว่นต้องไมน้่อยกวา่ 6 มม. ไมมี่การราน ไมมี่รอยเผาไหม้ โมดลูสั

แตกร้าว (MODULUS OF RUPTURE) ไมน้่อยกวา่ 350 กก./ตร.ซม. ในกรณีท่ีนัง่ส้วมและท่ีปัสสาวะ การชะล้าง

จะต้องไมมี่ปัญหา สามารถผา่นการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมกําหนดทกุประการ 

2.2 ฟลชัวาล์วสําหรับโถส้วม (WATER CLOSET FLUSH VALVE) 

ฟลชัวาล์วท่ีใช้สําหรับโถส้วม มีทัง้หมด 3 แบบ ดงันี ้

2.2.1 SENSOR FLUSH VALVE และ MANUAL แบบปุ่ มกดใน PLATE เดียวกนั กําหนดให้ใช้กบัระบบไฟฟ้า

กระแสสลบั (AC) โดยมีหม้อแปลงให้เป็นกระแสไฟต่ําเพ่ือความปลอดภยัและเหมาะสมกบั อปุกรณ์ 

2.2.2 HYDROLIC FLUSH VALVE ใช้แรงดนันํา้เป็นตวับงัคบัให้ระบบ FLUSH ทํางาน 

2.2.3 ชนิดก้านโยก กําหนดให้ใช้ชนิดทองเหลืองชบุโครเม่ียมเงา วาล์วเป็นแบบ EXTERNAL ADJUSTABLE 

DIAPHRAGM TYPE พร้อมด้วย VACUUM BREAKER และ SCREW-DRIVER ANGLE STOP 

VALVE ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิว้) ตวัคนัโยกของวาล์วเป็นแบบ METAL OSCILLATING NON-

HOLD OPEN HANDLE สามารถทนแรงดนัใช้งานในระบบได้ไมน้่อยกวา่ 5.6 กก./ตร.ซม. (80 ปอนด์ตอ่

ตารางนิว้) 

2.3 ฟลชัวาล์วสําหรับโถปัสสาวะ 

ระบบฟลชัวาล์วของโถปัสสาวะกําหนดให้ใช้ 3 แบบ ดงันี ้

2.3.1 ระบบฟลชัวาล์วชนิด SENSOR ฝัง PLATE กําหนดให้ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) โดยมีหม้อแปลงให้เป็น

กระแสไฟต่ําเพ่ือความปลอดภยัและเหมาะสม 

2.3.2  ฟลชัวาล์ว SENSOR ชนิดฝังอยู่ในโถปัสสาวะ (BUILT-IN SENSOR) กําหนดให้ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั 

(AC) โดยมีหม้อแปลงอยู่ในชดุโถปัสสาวะมาจากโรงงานผู้ผลิตโดยเรียบร้อย 

2.3.3 ฟลชัวาล์วชนิดก้านโยก (MANUAL URINAL FLUSH VALVE) กําหนดให้ใช้ชนิดทองเหลืองชบุโครเม่ียม

เงาวาล์วเป็นแบบ EXTERNAL ADJUSTABLE DIAPHRAGM TYPE ควบคมุการฟลชัด้วยก้านโยกแบบ 

แบบ METAL OSCILLATING NON-HOLD OPEN HANDLE พร้อมด้วย SCREW-DRIVER 
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ANGLE STOP VALVE ขนาด 20 มม. (3/4 นิว้) สามารถทนแรงดนัใช้งานในระบบได้ไมน้่อยกวา่ 5.6 กก./

ตร.ซม. (80 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) 

2.4    STOP VALVE 

 STOP VALVE ใช้สําหรับควบคมุการปิด-เปิดนํา้เข้าสขุภณัฑ์ และใช้ควบคูก่บัสายออ่นชําระ กําหนดให้ใช้ชนิด

ทองเหลืองชบุโครเม่ียมเงา วาล์วเป็นแบบ ANGLE VALVE จะต้องสามารถทนแรงดนัใช้งานระบบได้ไม่น้อยกวา่ 

5.6 กก./ตร.ซม. (80 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) กรณีท่ีไมไ่ด้ระบใุห้เป็นแบบอื่นในแบบรูป 

2.5  สายออ่นเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ 

 สายออ่นเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ใช้ควบคู่กบั STOP VALVE ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศ ตวัสายทําด้วยยางสงัเคราะห์

ถกัเสริมความแขง็แรงด้วย STAINLESS STEEL BRAIDING ขนาดของสายไมเ่ลก็กวา่ 9 มม. (3/8 นิว้) สามารถ

ทนแรงดนัใช้งานในระบบได้ไมน้่อยกวา่ 5.6 กก./ตร.ซม. (80 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) 

2.6 ฝาฉ่ิง (ESCUTCHEON) 

  ใช้สําหรับครอบท่อนํา้ดี / นํา้ทิง้ บริเวณท่ีทะลอุอกจากผนงัทกุจดุ เป็นทองเหลืองชบุโครเมียมเงา ผลิตใน ประเทศ 

2.7    อปุกรณ์ของชดุก๊อกนํา้อตัโนมติั สําหรับอา่งล้างหน้า 

1. ตวัเรือนก๊อกพร้อมชดุเซน็เซอร์ 

2. ชดุวาล์วไฟฟ้า (SOLENOID VALVE) พร้อมตะแกรงกรอง 

3. สายนํา้ดี 

4. STOP VALVE ขนาด 1/2 นิว้  

5. อปุกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (ADAPTOR) 

6. กลอ่งใสอ่ปุกรณ์แปลงไฟฟ้าทําด้วยเหลก็ 

    คณุสมบติั 

1. ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังาน โดยมีอปุกรณ์แปลงไฟให้เป็นกระแสตรง ขนาดไมเ่กิน 12V. 

อปุกรณ์แปลงไฟ (ADAPTOR) ต้องเป็นแบบท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตอ่เน่ือง 

อปุกรณ์แปลงไฟ 1 ชดุ ใช้กบัก๊อกนํา้อตัโนมติั 1 ชดุเท่านัน้ 

อปุกรณ์แปลงไฟ ต้องจ่ายกระแสไมน้่อยกวา่ 700 mA. 

การติดตัง้อปุกรณ์แปลงไฟ ต้องติดตัง้ในกลอ่งเหลก็ท่ีมีช่องระบายอากาศไมน้่อยกวา่ 2 ด้าน 

2. การทํางานด้วยระบบ RADIUS TECHNOLOGY ท่ีรับรู้รอบทิศทาง โดยไมมี่อปุกรณ์อิเลก็ทรอนิค 

อยู่ในหวัก๊อก 

3. ลกัษณะการทํางาน เม่ือนํามือเข้าไปในเขตสญัญาณรับรู้ นํา้จะต้องไหลทนัที และเม่ือออกจากเขตสญัญาณ นํา้

จะต้องหยดุไมเ่กิน 1 วินาที 

4. ก๊อกนํา้ จะปิดนํา้เองอตัโนมติั เม่ือนํา้ไหลตอ่เน่ืองเกินกวา่ 30 วินาที (+/-2 วินาที) 

5. ก๊อกนํา้ ต้องทํางานได้ในช่วงแรงดนันํา้ 0.2 – 10.0 บาร์ (BAR) 

6. ไมใ่ช้รังสีอินฟาเรดและโซลินอยด์วาล์วในการควบคมุการเปิด-ปิดนํา้ 

7. ปลัก๊ตอ่เช่ือมไฟฟ้า (CONNECTOR) ต้องสามารถกนันํา้ได้ 

2.8     อปุกรณ์ของ AUTOMATIC FLUSH VALVE FOR URINAL AND WATER CLOSET 

1. อปุกรณ์เซน็เซอร์ พร้อมวาล์วไฟฟ้า (SOLENOID VALVE) พร้อมตะแกรงกรอง 

2. STOP VALVE ขนาด1/2 นิว้ สําหรับ URINAL และขนาด 1 นิว้ สําหรับ WATER CLOSET  

3. อปุกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (ADAPTOR) 
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4. กลอ่งใสอ่ปุกรณ์แปลงไฟฟ้าทําด้วยเหลก็ 

5. ชดุท่อนํา้ลงโถ ฝาครอบและลกูยาง 

2.9     AUTOMATIC FLUSH VALVE FOR URINAL 

   คณุสมบติั 

1. ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังานโดยมีอปุกรณ์แปลงไฟให้เป็นกระแสตรง ขนาดไมเ่กิน 12 V. 

1.1 อปุกรณ์แปลงไฟ (ADAPTOR) ต้องเป็นแบบท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าตอ่เน่ืองได้ 

1.2 อปุกรณ์แปลงไฟ 1 ชดุ ใช้กบัก๊อกนํา้อตัโนมติั 1 ชดุเท่านัน้ 

1.3 อปุกรณ์แปลงไฟ ต้องจ่ายกระแสไมน้่อยกวา่ 700 mA. 

1.4 การติดตัง้อปุกรณ์แปลงไฟ ต้องติดตัง้ในกลอ่งเหลก็ท่ีมีช่องระบายอากาศไมน้่อยกวา่ 2 ด้าน 

2. การทํางานด้วยระบบอินฟราเรด โดยมีสญัญาณไฟโชว์ตลอดเวลาเม่ือมีการใช้งาน 

3. ลกัษณะการทํางาน นํา้จะไหลอตัโนมติั 2 ครัง้ ครัง้แรกจะไหลเม่ือผู้ใช้เข้ามาอยู่ในเขตสญัญาณ ไมน้่อยกวา่ 3 

วินาที โดยนํา้จะไหลประมาณ 5 วินาที และจะไหลอีกครัง้เม่ือผู้ใช้ทําธุระเสร็จและออกจากเขตสญัญาณ โดยนํา้

ไหลอีก 7 วินาที 

4. เสริมระบบเปิดนํา้เองอตัโนมติัทกุ 12 ชัว่โมง หลงัจากใช้ครัง้สดุท้าย โดยนํา้จะไหลเพียง 1 วินาที เพ่ือห้องกนันํา้

ในท่อดกักล่ินแห้ง 

5. อปุกรณ์ต้องทํางานได้ในช่วงแรงดนันํา้ 0.2 – 10.0 บาร์ (BAR) 

6. โซลินอยด์วาล์ว (SOLINOID VALVE) ต้องเป็นระบบท่ีสามารถถอดทําความสะอาดแผน่ยาง 

(DIAPHRAGM) ได้ง่าย 

7. ปลัก๊ตอ่เช่ือมไฟฟ้า (CONNECTOR) ต้องสามารถกนันํา้ได้ 

8. ชดุอปุกรณ์ฝังในผนงั โดยมีฝาครอบทําด้วยสแตนเลสผิวขนแมว หรือติดตัง้อยู่ในชดุโถปัสสาวะจากแหลง่ผลิต 

2.10 AUTOMATIC FLUSH VALVE  FOR WATER CLOSET 

 คณุสมบติั 

1. ใช้ระบบไฟฟ้าเป็นแหลง่พลงังานโดยมีอปุกรณ์แปลงไฟให้เป็นกระแสตรง ขนาดไมเ่กิน 12V. 

1.1 อปุกรณ์แปลงไฟ (ADAPTOR) ต้องเป็นแบบท่ีสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตอ่เน่ือง 

1.2 อปุกรณ์แปลงไฟ 1 ชดุ ใช้กบัก๊อกนํา้อตัโนมติั 1 ชดุเท่านัน้ 

1.3 อปุกรณ์แปลงไฟ ต้องจ่ายกระแสไมน้่อยกวา่ 700 mA. 

1.4 การติดตัง้อปุกรณ์แปลงไฟ ต้องติดตัง้ในกลอ่งเหลก็ท่ีมีช่องระบายอากาศไมน้่อยกวา่ 2 ด้าน 

2. การทํางานด้วยระบบอินฟราเรด โดยมีสญัญาณไฟโชว์ตลอดเวลาเม่ือมีการใช้งาน 

3. ระบบ MANUAL เพียงผู้ใช้กดปุ่ ม อปุกรณ์จะฟลชันํา้ทนัที เหมือนระบบ DIRECT FLUSH VALVE โดยนํา้

จะไหลไมเ่กิน 6 ลิตร/ครัง้ ตามมาตรฐานอตุสาหกรรม 

4. ระบบอตัโนมติัทํางานด้วยระบบอินฟราเรด ลกัษณะการทํางาน เม่ือผู้ใช้นัง่ในเขตสญัญาณนานเกินกวา่ 10 

วินาที และผู้ใช้เดินออกจากเขตสญัญาณ นํา้จะไหลเองอตัโนมติั โดยไหลไมเ่กิน 6 ลิตร/ครัง้ 

5. เสริมระบบเปิดนํา้เองอตัโนมติัทกุ 24 ชัว่โมง หลงัจากการใช้ครัง้สดุท้าย เพ่ือป้องกนันํา้ในท่อดกักล่ินแห้ง 

6. โซลินอยด์วาล์ว (SOLINOID VALVE) ต้องเป็นระบบท่ีสามารถถอดทําความสะอาดแผน่ยาง 

(DIAPHRAGM) ได้ง่าย 

7. ปลัก๊ตอ่เช่ือมไฟฟ้า (CONNECTOR) ต้องสามารถกนันํา้ได้ 

8. ชดุอปุกรณ์ฝังในผนงั โดยมีฝาครอบทําด้วนสแตนเลสผิวขนแมว 
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3. การทาํความสะอาด 
ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดเคร่ืองสขุภณัฑ์และทกุแห่งท่ีเก่ียวข้องหลงัจากการติดตัง้ โดยปราศจากรอยร้าว แตก บ่ิน รอย

ขดูขีด รอยดา่ง หรือมีตําหนิ หลดุล่อน และต้องไมเ่ปรอะเปือ้น ให้มีความเงางาม ถ้าหากเกิดความเสียหายดงักลา่ว จะต้อง

แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงให้ใหมโ่ดยไม่คิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ ก่อนขออนมุติัการตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

4. การรับประกันผลงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพคณุสมบติัของวสัดแุละการติดตัง้ เม่ือติดตัง้แล้วจะต้องระวงัมิให้มีการชํารุดเสียหาย หรือมี

ตําหนิก่อนสง่มอบงาน หากสขุภณัฑ์ใดท่ีติดตัง้แล้วเกิดชํารุดเสียหาย ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม ่หรือซอ่มแซมแก้ไขให้อยู่ใน

สภาพดี โดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้  

4.1 ระยะเวลาการรับประกนัสินค้าไมน้่อยกวา่ 5 ปี เร่ิมนบัเม่ือผู้ รับเหมาสง่มอบอาคาร โดยหนงัสือการรับประกนัต้องออก

จากโรงงานผู้ผลิตเท่านัน้ 

4.2 เง่ือนไขในหนงัสือการรับประกนั ผู้ผลิตจะทําการซอ่มบํารุงหรือแก้ไขอปุกรณ์ท่ีมีปัญหา ณ จดุท่ีอปุกรณ์นัน้ ติดตัง้

ตลอดระยะเวลาการรับประกนัสินค้า 

4.3 หนงัสือรับรองวา่จะสํารองอะไหลข่องรุ่นหรือแบบ (ตามสญัญาวา่จ้าง) ไมน้่อยกวา่ 10 ปี นบัจากปีท่ีทําสญัญา จาก

โรงงานผู้ผลิตเท่านัน้ 

5. กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบรูป :- 

5.1 สขุภณัฑ์แตล่ะชิน้ จะต้องติดตัง้ดงันี ้:- 

- ท่ีใสก่ระดาษชําระ 1 ชดุ ทกุๆ โถส้วม 1 ท่ี 

 - ท่ีใสส่บูเ่หลว 1 ชดุ ทกุๆ COUNTER SINK 2 ท่ี 

 - ท่ีเป่ามือ (ELECTRIC HAND DRYER) 1 ชดุ ทกุๆ ห้องนํา้-ส้วม 

5.2 เคร่ืองสขุภณัฑ์ตามรายการตอ่ไปนี ้ให้ใช้ย่ีห้อเดียวทัง้โครงการ ได้แก ่

- โถสขุภณัฑ์ 

- อา่งล้างหน้า 

- โถปัสสาวะ 

   

------------------------------ 
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แผ่นพืน้เคาน์เตอร์ 
COUNTER TOP 

 
34เป็นวสัดปุระเภทหินสงัเคราะห์  ทําจาก ACRYLIC MODIFIED POLYESTER RESIN  ผิวหน้าไมม่ีรูพรุน  สามารถเช่ือม

รอยตอ่ให้เป็นเนือ้เดียวกนัได้  สามารถซอ่มแซมพืน้หน้าโต๊ะโดยขดัผิวใหม ่หรือตดัตอ่เฉพาะจดุท่ีชํารุดได้ 

34-  ความหนาแนน่ไมน้่อยกวา่ : 13 มม. 

34-  FIRE RATING : CLASS 1  (ASTM E-84) 

-  BACTERIA AND FUNGI RESISTANCE : ASTM-21, ASTM-22, HIV-1 

-  PHYSICAL PROPERTIES DATA 

   - TENSILE STRENGTH : 6,000 PSI 

   -  FLEXURAL STRENGTH : 9,000 PSI (650 KG./CM2) 

   -  FLAMMABILITY : CLASS I (CLASS A) 

   -  FLAME SPREAD : 10 

   -   SMOKE DENSITY : 5 

   -  IMPACT RESISTANCE : >125 (1/2 lb.BALL) 

   -  HARDNESS : 93 ROCKWELL 

   -  BOILING WATER SURFACE RESISTANCE : NO CHANGE 

   -  HIGH TEMPERATURE RESISTANCE : NO CHANGE 

   -  STAIN RESISTANCE : PASS 

34การรับประกนั 10 ปี 

-  หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป  ให้ความหนารวมโต๊ะไมน้่อยกวา่ 32 มม. ขอบลกึไมน้่อยกวา่ 40 มม. และท่ี  

34    ด้านลา่งขอบโดยรอบมีระบบ WATER DROP EDGE SYSTEM 

 เป็นผลติภณัฑ์ :- 

 - SOLITAIRE  

 - AVONITE  

34 - LG HI-MACS  

34 - หรือคณุภาพเทียบเทา่100 

 

 

 

----------------------------- 
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แผ่น HIGH PRESSURE DECORATIVE LAMINATE (HPL) 
 
34เป็นวสัดปุระเภทเส้นใยกระดาษอดัแนน่เป็นชัน้ ๆ  ประกอบด้วย เส้นใยเซลลโูลส (CELLULOSE FIBROUS MATERIAL) 

อดัขึน้รูปเป็นแผน่ด้วยความดนัสงู (~7 MPa) ใช้กบัสารสงัเคราะห์ประเภท THERMOSETTING RESINS เป็นตวัยดึแตล่ะ

ชัน้  ได้แผน่วสัดท่ีุเป็นเนือ้เดียวกนัทัง้แผน่  (HOMO-GENEOUS) ปราศจากรูพรุน 

 

34องค์ประกอบโดยทัว่ไป 

34-  เส้นใย CELLULOSE : มากกวา่ 60% 

-  THERMOSETTING RESINS : 30% - 40% 

 

34คณุสมบตัิโดยทัว่ไป 

34-  ความหนา : 0.6 TO 30 มม. 

34-  ความหนาแนน่ : > 1.35 กรัม/ลบ.ซม.  

-  จดุติดไฟ : 4000 C 

-  ไมล่ะลายในนํา้, นํา้มนั, METHANOL, DIETHYLETHER, N-OCTANOL, ACETONE 

-  ไมม่ีสว่นประกอบของโลหะหนกั 

34-  สภาวะคงท่ีไมเ่สือ่มสลาย 

34-  ไมม่ีสารเป็นพิษ 

-  เป็นผลติภณัฑ์ :- 

- LAMITAK  

- FORMICA   

34- WILSON ART 

- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 

34การติดตัง้ 

34กําหนดให้ทําการอดัแผน่ LAMINATE ลงบนไม้อดัยาง GRADE A หนา 4 มม. ก่อนนํามาติดตัง้ในโครงการฯ โดยให้เป็น

ระบบสาํเร็จรูปมาจากโรงงาน  และมีหนงัสอืรับรองการทดสอบ  และดําเนินการโดยบริษัทผู้ผลติ ห้ามนําแผน่ LAMINATE 

ติดลงบนไม้อดัในสถานท่ีก่อสร้าง  โดยผู้ รับจ้างเป็นอนัขาด 

 

34รายช่ือโรงงานท่ียินยอมให้ดาํเนินการดงักลา่ว 

34- บริษัท สยาม เพอร์สต๊อป จํากดั 

34- FORMWELL CO.,LTD. 

- WILSON ART CO.,LTD. 

34- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 

----------------------------- 
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กาวยดึวัสด ุ
ELASTIC BONDING 

 
34เป็นกาวชนิดยดืหยุน่ (ELASTIC BONDING) ไมต้่องใช้ PRIMER   

34เป็นทัง้สารยดึตดิ (ADHESIVE)   และวสัดยุาแนว (SEALANT)  

34เป็นวสัดสุงัเคราะห์ประเภท  SILANE MODIFIED POLYMER BASED ELASTIC ADHESIVES   มีองค์ประกอบเดยีว 

(ONE COMPONENT)    แห้งตวัโดยทําปฏิกริยากบัความชืน้ 

34ใช้สาํหรับยดึผนงัไม้, กระจก, พลาสติก, โครงโลหะ     ไมม่ีกลิน่  ปราศจากสารละลายท่ีเป็นพิษ  เชน่   ISOCYANATE 

34คณุสมบตัิทัว่ไป 

34-  DENSITY : 1.4 - 1.5 G/CM3 

-  VOLUME CHANGE (DIN 52-457) : < 2% 

-  SOLIDS CONTENT : 100% 

-  SKIN FORMATION TIME (DIN 50-014) : 10 – 20 MIN. 

-  CURE RATE (DIN 50-014) : 5 MM./24 HRS. 

-  TENSILE STRENGTH (DIN 53-504) : 3 MPa 

-  ELONGATION AT BREAK : 220% 

-  UV RESISTANT : GOOD 

-  TEMPERATURE RANGE : -400C TO 1000C 

- เป็นผลติภณัฑ์ :- 

- TEROSTAT SERIES  

34หรือ - DUPOINT  

34หรือ - SIKA BOND AT-UNIVERSAL  

34หรือ - คณุภาพเทียบเทา่  

 

 

----------------------------- 
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กระเบือ้งซเิมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ 
FIBER-CEMENT BOARD 

 
34แผน่กระเบือ้งซิเมนต์เส้นใยแผน่เรียบ เป็นวสัดสุงัเคราะห์        ผลติจากเส้นใยไฟเบอร์ หรือ เยื่อ CELLULOSE ผสมกบัปนู

ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และทรายละเอียด  โดยไมม่ีสว่นประกอบของใยหิน (ASBESTOS)  ขนาดแผน่ 1.20 x 2.40 เมตร 

34ความหนาแนน่ ~ 1,300 กก./ลบ.เมตร 

34มีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน มอก.1427-2540 

34เป็นผลติภณัฑ์ :- 

- SMART BOARD  

- SHERA FLEXY BOARD  

34- DIAMOND BOARD  

34- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 

 

 

----------------------------- 
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เส้น P.V.C. หยุดขอบปูนฉาบและเซาะร่องนํา้หยด 
 

34ใช้สาํหรับ :  หยดุแนวปนูฉาบตามแนวรอยตอ่อาคาร (EXPANSION JOINT) ตามกําหนดในแบบรูป 

34  : หยดุแนวปนูฉาบในแนวท่ีกําหนดในแบบรูป 

34  : เป็นตวักําหนดแนวร่องนํา้หยด บริเวณชายคา / กนัสาด หรือขอบพืน้ / คาน ภายนอกอาคาร 

(กรณีไมไ่ด้ฝังแนวร่องนํา้หยดไว้ในขัน้ตอนของการหลอ่คอนกรีต) 

 

 

 

----------------------------- 
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วัสดุฉาบแต่งผิวผนัง 
SKIM COAT 

 
34- เป็นวสัดปุระเภทสารยดึเกาะ (ADHESIVE COMPOUND) 

34- ลกัษณะเป็นของเหลวข้น  ใช้ผสมกบัซิเมนต์หรือปนูฉาบ  เป็นสารประเภท SYNTHETIC RESINS IN WATER 

DISPERSION 

34- ใช้สาํหรับฉาบแตง่ผนงัผิวปนูฉาบ หรือผนงัผิวคอนกรีตเปลอืย  โดยสามารถฉาบได้บางตัง้แต ่0.3 มม. – 4  มม. 

34- โดยมีคณุสมบตัิดงันี ้

34 -  ลกัษณะ :  เป็นครีมเหลว 

34 -  ขนาดอนภุาค : 0.40 – 0.12 มม. 

34 -  ความหนาแนน่ : 1.35 + 0.05 

34 -  ความข้นเหลว : 15000  Cps 

 -  PH : 11 

 -  BOND STRENGTH AT 7 DAYS  : 9 MPOL (ASTM C-882) 

 -  COMPRESSIVE STRENGTH AT 7 DAYS : 18 MPOL (ASTM C-109) 

 -  TENSILE STRENGTH AT 7 DAYS : 0.7 MPOL (ASTM C-190) 

 -  อตัราการใช้ : 0.6 – 0.8 กก./ตร.ม. ท่ีความหนา 1 มม.  

34    (ไมร่วมวสัดซุเิมนต์หรือปนูขาว) 

- เป็นผลติภณัฑ์ :- 

 - LANKO-101 PARENDUIT  

 - VIBOND PLASTERING   

34 - SIKA FINE COAT  

34 - หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 

 

----------------------------- 
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ไม้เทยีมสาํเร็จรูป 
Wood-Plastic Composite 

  
1. ขอบเขตของงาน 

งานผนงั/ระแนงผนงั/ฝ้าเพดาน/ระแนงฝ้าเพดานตามท่ีระบใุนแบบก่อสร้างทัง้หมด ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมทําแบบ

ประกอบการตดิตัง้ SHOP DRAWING รวมถึงสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่ต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ 

(INSTALLATION) การยดึ (FIXED) และแสดงระยะตา่งๆ โดยละเอียดให้ถกูต้องตามแบบก่อสร้างเพ่ือขออนมุตัิ

และตรวจสอบก่อนท่ีจะทําการตดิตัง้ 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุนํามาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลติของบริษัทผู้ผลติ ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุตัิและเห็นชอบก่อนนําไปใช้

งานหากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของ  

  - SCI WOOD ของ 39บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จํากดั 

  - MAXISWOOD ของ บริษัท แมกซิส โปรดกัส์ จํากดั 

- BIOWOOD ของ GRM (THAILAND) CO., LTD. 

- THAISUN ของ SURREAL LIVING CO., LTD. 

  - หรือเทียบเทา่ 

3. ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดท่ีุใช้แตล่ะชนิดไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง และสง่ให้ผู้ออกแบบเพ่ือขออนมุตัิและ

ตรวจสอบก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

4. การติดตัง้ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มคีวามชํานาญ และประสบการณ์ในการติดตัง้ทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ระดบัและ

เส้นแนวตรง มคีวามประณีตเรียบร้อยมัน่คงและแข็งแรงตามท่ีระบใุนแบบรูป และกรรมวิธีมาตรฐานของ

บริษัทผู้ผลติก่อนการตดิตัง้ ให้มีการประสานงานกบัผู้ รับจ้างหลกั เพ่ือตรวจสอบบริเวณสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องให้

สมบรูณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิง่บกพร่องให้แก้ไขก่อนดําเนินการติดตัง้ 

โครงเคร่าผนงัติดตัง้ตามมาตรฐานผู้ผลติ โดยเว้นระยะหา่งไมเ่กิน 40 ซม. โครงเคร่าท่ีติดตัง้แล้วต้องได้ดิ่ง ระนาบ 

และเป็นเส้นตรง หรือนอกจากระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

5. การทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดทกุแหง่หลงัจากการตดิตัง้ โดยปราศจากการชํารุดและตาํหนิ ก่อนขออนมุตัิ

ตรวจสอบก่อนสง่มอบงาน 

6. การรับประกันผลงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภ34าพของวสัดแุละการตดิตัง้ โครงเคร่าโลหะผนงัเบาตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติ 

หากเกิดการโก่งตวัหรือชํารุดเสยีหาย อนัเน่ืองมาจากคณุสมบตัิของวสัดแุละการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ให้ใหม่

หรือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดีโดยไมค่ิดมลูคา่ใดๆ ทัง้สิน้ 
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การดาํเนินงานทั่วไป 

1. การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 

1.1 สํารวจสภาพของหน่วยงานท่ีจะทําการตกแต่งภายใน ตรวจวดัระยะขนาดของอาคาร อปุกรณ์ไฟฟ้า

และงานทอ่นํา้โดยละเอียด  เพ่ือเป็นข้อมลูในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแตง่ภายในซึ่งจะต้อง

ปรับตามหนว่ยงานและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ดงักลา่ว 

1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการศึกษาแบบรายละเอียด  และรายการประกอบแบบตลอดจนขัน้ตอนการ

ดําเนินงานต่างๆ รวมถึงการประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมี

ข้อสงสยัต้องการคําชีแ้จงจากผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดเวลา / สถานท่ีเพ่ือให้ผู้ออกแบบเข้า

ร่วมให้คําแนะนํา  และชีแ้จงเก่ียวกับแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง  ตลอดจนตอบ

คําถามข้อสงสยัตา่งๆ ท่ีผู้ เข้าร่วมประกวดราคาเสนอคําถาม  เป็นคําชีแ้จงเก่ียวกบังานก่อสร้าง สญัญา

เง่ือนไข หรืออ่ืนๆ โดยจะถือคําชีแ้จงคําแนะนําเหล่านัน้ เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสญัญาใน

ระหว่างการก่อสร้าง  มิให้ผู้ รับจ้างทํางานโดยปราศจากแบบก่อสร้าง และคําแนะนําท่ีเหมาะสม  ผู้ รับ

จ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่งานทัง้หมด  รวมทัง้แก้ไขให้ถกูต้อง  หากผู้ รับจ้างทําไปโดยพลการ 

1.3 จัดหา จัดซือ้ และนําวสัดุอุปกรณ์ประกอบการตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือและแรงงาน ตลอดจน

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือดําเนินการตกแตง่ตามแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบให้เสร็จ

สมบรูณ์ทนัตามเวลาท่ีกําหนดในสญัญาจ้างเหมางานตกแตง่ภายใน 

1.4 หาวิธีในการปฏิบตัิงาน เพ่ือมิให้เป็นการรบกวนต่อการทํางานของบุคคลข้างเคียงหรือผู้ รับเหมาราย

อ่ืนๆ เช่น การเก็บรักษาวสัดุตกแต่ง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลหรือเศษวสัดเุหลือใช้  และการรักษาความ

สงบในระหวา่งการปฏิบตัิงานและอ่ืนๆ 

2. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอื่นๆ 

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงาน ให้ความยินยอม และให้ความร่วมมือในการติดตัง้หรือตกแตง่แก่ผู้ รับ

จ้างรายอ่ืนท่ีปฏิบัติงานอันไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายใน  และให้มีแผนปฏิบัติงานท่ีประสานกัน เพ่ือให้

ปฏิบตัิงานเป็นไปตามแผนงานนัน้ๆ เช่น งานติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และงานด้านสขุาภิบาล จน

แล้วเสร็จและสามารถ ใช้การได้ดีจนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้วา่จ้าง หากเกิดเหตใุห้เกิดความเสยีหาย  ให้เกิดความลา่ช้า

และเกิดคา่ใช้จ่ายแก่ผู้วา่จ้างอนัเน่ืองมาจากความไมป่ระสานงานกนั ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและไมนํ่ามาเป็น

เหตุในการขอต่ออายุสญัญา  รวมทัง้ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีเกิดแก่ผู้ ว่าจ้าง  และต้องไม่นํามาเป็นเหตุ

เรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ 

3. การจัดแผนงาน 

ผู้ รับจ้างต้องจดัทําแผนงานนําเสนอตอ่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้าง ซึง่จะต้องประกอบด้วย 

3.1 เวลาเร่ิมงานการตกแตง่ภายในแตล่ะขัน้ตอน 

3.2 เวลาการจดัหาวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ 

3.3 การเตรียมงาน ขัน้ตอน และดําเนินการประกอบงานท่ีโรงงาน 

3.4 ระยะเวลาติดตัง้ ณ หนว่ยงาน 

3.5 เวลาแล้วเสร็จของงานตกแต่งภายในทัง้หมด ตามเง่ือนไขท่ีทางผู้ ว่าจ้างได้กําหนดไว้และต้องแสดง

แผนภูมิสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตกแต่งทุกประเภท โดยแสดงไว้ ณ หน่วยงานท่ี

ดําเนินการตกแตง่ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
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4.  ผู้รับเหมาช่วง 

ในกรณีท่ีงานตกแตง่ทัง้หมดจะต้องใช้ช่างหรือผู้ รับเหมาช่วง หรือผู้ ชํานาญด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษหากปรากฏ

ว่าช่างของผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือหรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกับงาน หรือเป็นผู้ ท่ีมีความ

ประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานการปฏิบตัิงานของช่างหรือผู้ รับเหมาช่วงท่ีได้ดําเนินงาน

ไปแล้ว โดยยดึถือความเสยีหายอนัเกิดขึน้แก่งานตกแตง่เป็นของผู้ รับจ้างในทกุกรณี 

5. สวัสดกิารและความปลอดภัย 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพย์สนิของผู้ รับจ้าง การบาดเจ็บ การเสียชีวิต อนัเกิดจาก

อบุตัิเหตใุนการตกแต่งของผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือช่าง และคนงานของผู้ รับเหมา ตลอดจนต้องจดัเตรียมอปุกรณ์การ

ปฐมพยาบาลและสวสัดิการให้คนงานตามสมควร 

6. การป้องกนัความเสียหายอนัจะเกิดขึน้กับอาคาร 

ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้การทํางานเกิดความเสยีหายแก่ตวัอาคาร รวมทัง้โครงสร้างอาคาร และ

สว่นประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอยูแ่ล้ว เชน่ อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสยีหายใดๆ เกิดขึน้ผู้ รับ

จ้างต้องรับผิดชอบเอง จนเป็นท่ีพอใจของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 

7. การควบคุมบุคคลภายนอก 

ผู้ รับจ้างต้องควบคมุบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบังานตกแตง่ เข้ามาในบริเวณท่ีทําการตกแตง่เป็นอนัขาด และจะต้อง

รับผิดชอบตอ่ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณี 

8. ผู้คุมงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจ้างหรือแตง่ตัง้ทีมหน้าคมุงานตกแตง่ หรือผู้ รับผิดชอบงานเพ่ือเป็นตวัแทนรับผิดชอบงานทกุชนิด

ของผู้ รับจ้างทัง้ด้านโรงงาน และการติดตัง้ท่ีสถานท่ีตกแตง่ ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด ข้อสงสยัใดๆ ขณะท่ีผู้ รับจ้าง

ไม่อยู่ หวัหน้าคุมงานจะต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถเข้าใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบอย่างดี และมี

ความรู้ในการใช้วสัดอุปุกรณ์การตกแต่งหากพบว่าหวัหน้าคมุงาน ผู้นัน้ไม่มีประสิทธิภาพ หรือความสามารถใน

การทํางานและปฏิบัติงาน อนัจะทําให้เกิดผลเสียหายกับงาน ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอ

เปลีย่นหวัหน้าคมุงาน 

9. การตรวจงาน 

ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างมีสทิธิตรวจงานและดคูวามคืบหน้าของงานระหวา่งการดําเนินงานตกแตง่ ทัง้ท่ี

โรงงานและหนว่ยงานท่ีทําการตกแตง่ทกุเวลา เพ่ือตรวจสอบและวดัผลการดาํเนินการให้ถกูต้อง โดยผู้ รับจ้างต้อง

แสดงสถิติของการปฏิบตัิงานทกุขัน้ตอนตามความเป็นจริงตัง้แตเ่ร่ิมลงมือก่อสร้างจนกระทัง่แล้วเสร็จสมบรูณ์ อีก

ทัง้การอํานวยความสะดวกในการตรวจงานในหนว่ยงาน 

10. การสั่งซือ้ของและวัสดุ 

วสัดแุละอปุกรณ์การตกแตง่บางอยา่งซึง่จําเป็นต้องสัง่ซือ้พิเศษ ผู้ รับจ้างต้องสัง่ของนัน้ๆ ลว่งหน้าหรือตรวจสอบ

จํานวนวา่มีมากพอท่ีจะใช้หรือไมเ่พ่ือท่ีจะได้ทนักบัการประกอบและดําเนินงานทนัตามสญัญาท่ีกําหนด ไมว่า่

วสัดนุัน้จะสัง่ซือ้ภายในประเทศหรือจากตา่งประเทศ หากการดําเนินการสัง่ซือ้ลา่ช้าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้ รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบในทกุกรณีโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 

11. การใช้วัสดุเทียบเท่าและการใช้วัสดุอื่นแทน 

โดยทัว่ไปแบบจะระบผุลติภณัฑ์ไว้อยา่งน้อย3ยี่ห้อ หรือมากกวา่ในแตล่ะรายการ ผู้ รับจ้างสามารถร้องขอ และ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง สามารถอนญุาตใิห้ใช้ผลติภณัฑ์อ่ืนท่ีมีคณุสมบตัเิทียบเทา่ และเข้าหลกัเกณฑ์ตาม

กฎหมายได้ หากพิจรณาเห็นวา่มีเหตอุนัสมควร โดยใช้ระเบียบการขอเทียบเทา่ตามกฎเกณฑ์ของงานราชการ 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

ผู้ รับจ้างต้องยื่นขออนมุตัิการใช้วสัดเุทียบเทา่ โดยต้องนําเสนอวสัดท่ีุขอเทียบเทา่มากกวา่ 1 รายการ เพ่ือจะได้

เปรียบเทียบคณุภาพได้ตามความประสงค์ และระยะเวลาท่ีเสยีไปในการขอเทียบเทา่นัน้ หากวสัดหุรืออปุกรณ์ท่ี

ขอเทียบเทา่ราคาตํา่กวา่วสัดท่ีุกําหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ผู้ รับจ้างยินดีท่ีจะให้ผู้

วา่จ้างหกัเงินในสว่นของวสัดท่ีุขาดไปเมื่อมีการจ่ายเงินในงวดตอ่ไป หรือถ้าหากราคาสงูกวา่เดมิ ผู้ รับจ้างจะ

เรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพ่ิมจากเดมิไมไ่ด้ ฉะนัน้ ในการขอวสัดเุทียบเทา่หรือวสัดแุทน ให้ใช้วสัดท่ีุมีราคาและคณุภาพ

ใกล้เคยีงกบัวสัดท่ีุกําหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ แตท่ัง้นีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากบคุคล

ตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ข. ตวัแทนผู้วา่จ้าง 

ค. เง่ือนไข :- 

- ผู้ รับจ้างมีสทิธ์ิขอเทียบเทา่ เพ่ือขออนมุตัิเลอืกใช้วสัด ุ / อปุกรณ์ ท่ีมีช่ือหรือยี่ห้อหรือ

รายละเอียดแตกตา่งจากท่ีระบใุนแบบรูป (CONSTRUCTION DOCUMENT) หรือในรายการละเอียดประกอบ

แบบ (SPECIFICATION DOCUMENT) ได้ โดยมีเง่ือนไขดงันี ้:- 

- หากได้ระบหุรือกําหนดยี่ห้อและหรือรุ่นของวสัด ุ / อปุกรณ์นัน้ ไว้ในแบบรูปหรือรายการ

ละเอียดประกอบแบบอยา่งชดัเจนแล้ว ให้ใช้ลกัษณะและคณุสมบตัิรวมถงึรายละเอียดเฉพาะตามระบใุนรุ่นและ

ยี่ห้อของวสัด ุ/ อปุกรณ์นัน้ เป็นบรรทดัฐานในการขออนมุตัิเทียบเทา่ 

- วสัด ุ / อปุกรณ์ท่ีขออนมุตัเิทียบเทา่ ต้องมีคณุภาพท่ีเทา่กนัหรือดีกวา่ และมีราคาท่ีเทา่กนั

หรือแพงกวา่ รวมถึงระยะเวลาในการรับประกนัท่ีเทา่กนัหรือยาวกวา่ วสัด ุ/ อปุกรณ์ท่ีระบนุัน้ๆ 

- ในกรณีท่ีเป็นงานตกแตง่ วสัด ุ / อปุกรณ์ท่ีขออนมุตัเิทียบเทา่ ต้องมีลวดลาย / ส ี / ขนาด / 

รูปร่าง ท่ีใกล้เคียงกบัวสัด ุ/ อปุกรณ์ท่ีระบนุัน้ๆ 

- ให้ระบสุถานท่ีผลติวสัด ุ / อปุกรณ์ท่ีขออนมุตัิเทียบเทา่ (COUNTRY OF ORIGIN) รวมถงึ

แสดงเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลติ และขัน้ตอนตา่งๆ ในการขออนมุตัิให้ปฏิบตัิตามในข้อ 5 หมวด 1 การจดัสง่

เอกสารและวสัด ุ(SUBMITTALS)  

- การขอเทียบเทา่วสัดทุกุครัง้ต้องให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้น เสนอตอ่

คณะกรรมการตรวจการจ้างกอ่น 

12. แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบในงานนีท้ัง้หมด ผู้ รับจ้างจะนําไปใช้ในงานชิน้อ่ืนๆ ไมไ่ด้ และผู้วา่จ้าง

มีสทิธิท่ีจะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเมื่องานตกแตง่ทัง้หมดได้สิน้สดุลง 

13. การรักษาแบบรายละเอียด, รายการประกอบแบบและการขอเอกสารเพิ่มเติม 

ผู้วา่จ้างจะมอบแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง สาํหรับใช้ในการก่อสร้างให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นจํานวน 

2 ชดุ นอกเหนือจากสญัญาโดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาแบบรูปและรายละเอียด

ประกอบแบบ จํานวน 1 ชุด โดยเข้ารูปเล่มให้เรียบร้อยไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้าง และพร้อมท่ีจะนํามาใช้ได้

ตลอดเวลา  ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาสาํเนาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีประกอบสญัญาไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้างด้วย 

หากผู้ รับจ้างมีความประสงค์จะขอสําเนาเอกสารสญัญาสว่นใดสว่นหนึง่เพ่ิมเติม  จะต้องร้องขอเป็นลายลกัษณ์

อกัษรจากผู้ ว่าจ้างโดยตรง  พร้อมทัง้ให้ระยะเวลาอนัสมควรต่อผู้ ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการขอเพ่ิมเติมเอกสาร

ทัง้หมดเป็นภาระของผู้ รับจ้าง 

14. ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
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ในการปฏิบตัิงานตกแต่งภายใน หากมีข้อขดัแย้งหรือประสบปัญหาอนัเป็นข้อขดัแย้งในวิธีปฏิบตัิงานอนัเกิดจาก

แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ  ให้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ ว่าจ้าง หรือตวัแทนผู้ ว่าจ้าง เพ่ือผู้ออกแบบ

พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้น เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนท่ีจะลงมือดําเนินการต่อไปตามท่ี

กําหนดไว้  โดยต้องไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเปลีย่นแปลงแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบแตอ่ยา่งใด 

15. ระยะและมาตรฐานต่างๆ 

ขนาดและมาตรฐานส่วนต่างๆ ท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ  การอ่านแบบให้ถือ

ความสาํคญัตามลาํดบัตอ่ไปนี ้

ก. แบบรูป 

ข. ระยะท่ีเป็นตวัเลข 

ค. อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นแบบรูป 

ง. แบบขยาย, แบบขยายเพ่ิมเติม 

จ. แบบขยายท่ีได้รับอนมุตัิ 

การวดัจากแบบโดยตรงอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้  หากผู้ รับจ้างยงัมีข้อสงสยัอยู ่ ให้ทําการสอบถามจากผู้

ควบคมุงานและผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้น กอ่นลงมือทําการก่อสร้าง ห้ามทําโดยพลการ 

16. การเปลี่ยนแปลงในการตกแต่ง 

ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้าง มีสิทธิท่ีจะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง  หรือ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานท่ีติดตัง้  เพ่ือให้ได้ซึ่งประโยชน์ใช้สอยและให้ได้มาซึ่งงานท่ีสมบูรณ์  

โดยท่ีการเปลีย่นแปลงนีไ้มไ่ด้ทําให้ราคาคา่ก่อสร้างตกแตง่สงูขึน้ 

17.  การตกแต่งที่ไม่ตรงกบัแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

ในกรณีท่ีมีการตรวจพบว่า ผู้ รับจ้างทําการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบ แบบ ผู้ว่า

จ้างหรือตวัแทนของผู้ ว่าจ้าง มีสิทธิให้ผู้ รับจ้างทําการแก้ไขให้ถูกต้องทนัที โดยผู้ รับจ้างจะ เรียกร้องค่าเสียหาย

หรือตอ่สญัญาไมไ่ด้วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

18.  ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ 

ก่อนการดําเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทกุชิน้ ผู้ รับจ้างต้องเสนอตวัอย่างท่ีประกอบเสร็จแล้วอยา่งละ 1 ชิน้ ตอ่ผู้

มีอํานาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเพ่ือทําการปรับปรุงโดยผู้ออกแบบสามารถท่ีจะเสนอ  ให้ทําการปรับปรุง

ตวัอยา่งเฟอร์นิเจอร์นัน้ๆ จนเป็นท่ีพอใจของผู้วา่จ้างและผู้มีอํานาจอนมุตัิและให้ยดึถือตวัอยา่งท่ีได้รับอนมุตัินี ้ซึง่

รวมถึงงานด้านฝีมือและความสวยงามเป็นหลกัในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ชิน้อ่ืนต่อไปโดยถือวา่ตวัอย่างนีเ้ป็น

ส่วนหนึ่งของสญัญา ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมมิได้ อนึ่ง ถ้ามีปัญหาเก่ียวกับวสัดุหรืออุปกรณ์สําเร็จ

ตา่งๆ ท่ีมีรูปทรง ลกัษณะผิว ส ีหรือลวดลายอนัจะก่อให้เกิดความแตกตา่งกนัในด้านความงาม ผู้ รับจ้างต้องสง่

รูปแบบหรือตวัอย่างวสัดหุรืออปุกรณ์นัน้ๆ  ให้ผู้ออกแบบตรวจเลือกเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อนนําไปดําเนินการ หากผู้ รับจ้างดําเนินการติดตัง้หรือประกอบอปุกรณ์ต่างๆ ท่ี

มิได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีผู้วา่จ้างเห็นชอบมาเปลีย่นให้ทนัที 

19. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้

19.1 ทาํความสะอาด 

ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้

เรียบร้อย วัสดุท่ีไม่ใช้แล้วต้องทําการขนออกให้พ้นบริเวณทัง้หมด และปัดกวาดอาคารให้สะอาด 

นอกจากนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดเป็นพิเศษสาํหรับงานดงัตอ่ไปนี ้
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ก. ทําความสะอาดกระจกทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยเปือ้นและสบีนกระจก ล้างพร้อมขดัเงาและ

จะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้กระจกมีรอยขดูขีดใดๆ 

ข. ทําความสะอาดงานทกุชิน้ท่ีทาส ีตกแตง่และย้อมส ีผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยเคร่ืองหมาย รอยเปือ้น 

รอยนิว้มือ ดิน และ/หรือขีฝุ้่ นจากงานทาส ีตกแตง่และย้อมส ี

ค. รือ้งานเคร่ืองป้องกันชัว่คราวออก ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้เคร่ืองป้องกันออกให้หมด ทําความสะอาด

และขดัพืน้เมื่องานเสร็จสมบรูณ์ 

ง. ทําความสะอาดและขดังานไม้ทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดหรือขดังานไม้เมื่องานเสร็จ

สมบรูณ์ 

จ. ทําความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะของงานทัง้หมด ผู้ ว่าจ้างจะต้องทําความสะอาดและขัด

อปุกรณ์โลหะของงานทัง้หมด รวมทัง้ขดัรอยเปือ้น ฝุ่ นละออง ส ีฯลฯ เมื่องานเสร็จ 

ฉ. ขดัรอยจุด ขีด้ิน และสีจากงานปพืูน้กระเบือ้ง ผู้ รับจ้างจะต้องทําวามสะอาดสิ่งติดตัง้และอปุกรณ์

ทัง้หมด ลบรอยเปือ้น ส ีขีฝุ้่ น และสิง่สกปรกทัง้หมด 

ช. ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําความสกปรกหรือเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่งานผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ในบริเวณ

โครงการเดียวกนั 

19.2 การรือ้ถอนสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างของเดิมหรือสิ่งกีดขวางใดๆ ในบริเวณหน่วยงาน

ทัง้หมด วสัดท่ีุรือ้ถอนออกหมดเหล่านัน้จะเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ว่าจ้าง นอกจากผู้ ว่าจ้างจะระบุไว้เป็น

อย่างอ่ืนโดยทําหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเก็บวสัดุดงักล่าวและ

นําไปเก็บไว้ในท่ีท่ีผู้วา่จ้างต้องการ 

19.3       การกาํจัดวัสดุที่ รือ้ถอน 

วสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และอ่ืนๆ ท่ีรือ้ถอนออก จะเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ ว่าจ้าง     ผู้ รับจ้าง

จะต้องกําจดัวสัดท่ีุไมใ่ช้ตามแตผู่้วา่จ้างจะสัง่ 

19.4       การทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ  

ผู้ รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บานเปิด รางเลื่อน กุญแจ ไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์ 

เคร่ืองใช้และอ่ืนๆ จนสามารถใช้การได้ดีทกุจดุ 

ในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ว่าจ้างหรือ มีความประสงค์จะทดสอบอปุกรณ์ต่างๆ ก่อนนําไปใช้

ติดตัง้เพ่ือทํางานจริง ผู้ รับจ้างต้องจัดให้มี การทดสอบตามท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างหรือ

ผู้ออกแบบกําหนด โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้หมดและจะไม่นํามาเป็นเหตเุรียกร้องค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดและจะไมนํ่ามาเป็นเหตเุรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ  

19.5       กุญแจ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัทําป้ายรายละเอียดไว้กบักุญแจ รวมทัง้ Master Key (ถ้ามี) ให้ตรงกับกุญแจทกุชนิด 

และต้องสง่มอบให้ว่าจ้างทัง้หมดทนัทีเมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงาน ลกูกุญแจเหล่านีต้้องอยู่ในความดูแล

ของผู้ รับจ้างเป็นอย่างดี ห้ามจําลองลกูกุญแจเหลา่นีโ้ดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผู้ รับจ้างทํากุญแจ

หาย ผู้ รับจ้างต้องเปลีย่นกญุแจชดุนัน้ใหมโ่ดยจะคิดเงินเพ่ิมไมไ่ด้ 

19.6 การปฏิบัตินอกเหนือจากนี ้ ให้ถือตามข้อตกลงและสญัญาจ้างเหมาตกแตง่ภายในระหวา่งผู้วา่จ้าง

กบัผู้ รับจ้าง 
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19.7 ในการส่งมอบงาน  ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทุกอย่างท่ีระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใช้การภายใน

กําหนดเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญา 
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รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build-In Furniture) 
 

รายการข้อกาํหนดทั่วไป 

1. รายการรายละเอียดประกอบแบบทัง้หมดนี ้ถือเป็นข้อกําหนดมาตรฐานสําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ติดตัง้กับ 

(Build-In Furniture) ท่ีติดตัง้ในโครงการนี ้

2. สญัลกัษณ์ท่ีแสดงเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขใช้แสดงประเภท หรือรายการของครุภณัฑ์ตามแบบรายละเอียด

และข้อกําหนด 

3. ครุภณัฑ์ท่ีจดัจ้างกําหนดให้เป็นชนิดสาํเร็จรูปแบบตา่งๆ ท่ีผลติจากโรงงานเป็นชดุๆ แล้วนํามาประกอบ

ติดตัง้รวมกนั  ตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้  ทัง้นีอ้าจเปลีย่นแปลงใช้ข้อกําหนดและมาตรฐานท่ี

ดีกวา่ได้  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบเบือ้งต้นจากผู้ออกแบบเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้าง

พิจารณาอนมุตัิก่อนจึงจะนํามาใช้ได้ 

4. ในการนําครุภณัฑ์ย่อยต่างๆ แตล่ะชดุ(Modular) มาประกอบต่อกนั  เพ่ือเป็นครุภณัฑ์หลกัตามรหสั (B) ใน

แบบ  อาจจะใช้ชิน้สว่นร่วมกันได้ตามความเหมาะสม เช่น ผนงัร่วม ขาตัง้ร่วม เป็นต้น  แต่พืน้เคาน์เตอร์

(Counter Top/Work Top)  จะต้องยาวต่อเน่ืองกันเป็นชิน้เดียวตลอดความยาวของครุภณัฑ์  หรือตลอด

ความยาวท่ีวสัดชุนิดนัน้จะผลิตได้  ในกรณีท่ีจําเป็นจะต้องมีรอยต่อของพืน้เคาน์เตอร์จะต้องจดัทํา Shop 

Drawing เสนอวิธีการและจดุตอ่ให้ผู้มีอํานาจอนมุตัิเห็นชอบก่อน จึงจะดําเนินการได้ 

5. ในการจดัทําครุภณัฑ์จดัจ้าง(Build-In Furniture) ผนงัตกแตง่ อาทิเช่น  กรุ Compact Laminate, กรุ Cork 

Board, กรุกระจก เป็นต้น  ท่ีอยูร่ะหวา่งตู้ลา่งกบัตู้ลอย  และผนงัท่ีกรุ Laminate เสมอหน้าบาน เหนือตู้ลอย 

ชนฝ้าเพดานทัง้หมด  ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างงานครุภณัฑ์จดัจ้างทัง้สิน้  สว่นงานโครงสร้าง

ผนงั,วสัดกุรุผนงั,โครงสร้างเหลก็เสริมรับนํา้หนกัในผนงั,ช่องหน้าตา่งกระจกหรือประตอูยูใ่นความรับผิดชอบ

ของผู้ รับจ้างงานก่อสร้างหลกั(Main Contractor) แตผู่้ รับจ้างงานครุภณัฑ์จดัจ้างจะต้องรับผิดชอบในการ

ประสานงานกบัผู้ รับจ้างงานก่อสร้างหลกั(Main Contractor)  ในการเตรียมการสาํหรับการติดตัง้ครุภณัฑ์

รวมถงึงานระบบตา่งๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัครุภณัฑ์ เช่นการเตรียมตําแหนง่การติดตัง้ยดึตู้ลอยกบัโครงเหลก็

เสริมในผนงั, การติดตัง้ดวงโคมใต้ตู้ลอย เป็นต้น 

6. ครุภณัฑ์ชุดท่ีติดตัง้ Sink (อ่างล้างมือ, ล้างอุปกรณ์ต่างๆ) จะต้องติดตัง้ระบบท่อนํา้ดี, นํา้ร้อน, ท่อนํา้ทิง้, 

ช่องทําความสะอาด และอ่ืนๆ  ตามข้อกําหนดในงานระบบสุขาภิบาล  โดยผู้ รับจ้างงานครุภัณฑ์จะต้อง

จดัหา Sink พร้อมอปุกรณ์ครบชดุตามข้อกําหนดในแบบ และดําเนินการติดตัง้ตามมาตรฐานข้อกําหนดใน

งานสขุาภิบาล  ซึ่งงานในส่วนนีถื้อเป็นภาระหน้าท่ีของผู้ รับจ้างงานครุภณัฑ์ท่ีจะต้องประสานงานกบัผู้ รับ

จ้างงานระบบสขุาภิบาลในการกําหนดตําแหน่งการเดินท่องานระบบตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัการติดตัง้ Sink 

ในครุภัณฑ์นัน้ๆ ในกรณีท่ีมีความคลาดเคลื่อนของตําแหน่งท่อต่างๆ หรือไม่มีระบุในแบบงาน ระบบ

สขุาภิบาล ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างงานครุภณัฑ์ ท่ีจะต้องจัดหา  และติดตัง้ให้ถูกต้องตาม

แบบ  โดยจะต้องจัดทํา Shop Drawing เสนอผู้ควบคุมงาน และผู้มีอํานาจอนุมัติ เห็นชอบก่อน จึงจะ

ดําเนินการได้ 

7. ครุภัณฑ์ท่ีจะต้องติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า, เดินสายไฟ, สายโทรศัพท์หรือสายสญัญาณอุปกรณ์ Computer 

ต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการจดัเตรียมไว้ให้ถกูต้องตามมาตรฐานข้อกําหนดของผู้ออกแบบงานระบบ

ไฟฟ้า  โดยการติดตัง้จะต้องเตรียมการวางทอ่ร้อยสายไฟ การเจาะช่องติดเพลทปลัก๊, สวิทซ์  หรือติดตัง้ดวง

โคม  ให้เป็นภาระหน้าท่ีของผู้ รับจ้างงานครุภณัฑ์จะต้องประสานงานกบัผู้ รับจ้างงานระบบไฟฟ้าและสือ่สาร 
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ในกรณีท่ีมีระบุในแบบครุภัณฑ์แต่ไม่ปรากฏในแบบระบบไฟฟ้า ให้ถือเป็นความ รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง

ครุภณัฑ์จะต้องประสานงานในการจดัหาและติดตัง้ให้ถกูต้องตามแบบและรายการ 

8. ครุภัณฑ์ทัง้หมดท่ีเป็น Modular ต่อเรียงกันตามรายการ Build-In Furniture (B) และชุดเดี่ยวพิเศษอ่ืนๆ  

ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เสนอรูปแบบของผลติภณัฑ์, วิธีดําเนินการติดตัง้และประสบการณ์ของ

ช่างติดตัง้ให้ผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบให้ความเห็นชอบเบือ้งต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง

พิจารณาอนมุตัิก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

9. วสัด,ุ อปุกรณ์ และมาตรฐานตา่งๆ ท่ีจะนํามาใช้ประกอบติดตัง้ครุภณัฑ์ทกุชนิด จะต้องนําเสนอชิน้ตวัอยา่ง, 

Shop Drawing การติดตัง้และข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคเสนอผู้ ควบคุมงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 90 วนั เพ่ือขออนมุตัิใช้งานแล้วจึงจะมาติดตัง้และดําเนินการใดๆ ได้ 

10. วัสดุ, อุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้และปฏิบัติตามรายการข้อกําหนดรายละเอียดทางเทคนิค (Technical 

Specification) 

11. วตัถปุระสงค์ในการกําหนดให้จดัทําครุภณัฑ์จดัจ้าง Build-In Furniture เป็นชนิดสําเร็จรูป เพ่ือต้องการให้

ได้ผลงานท่ีดี, ได้มาตรฐานในการผลิตโดยเคร่ืองจกัร, มีความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบติดตัง้ และ

มีความสวยงาม ซึ่งมีความจําเป็นท่ีจะต้องได้ผู้ รับจ้างท่ีมีมาตรฐานในการผลิต มีโรงงานและเคร่ืองจักร

พร้อม มีช่างท่ีมีประสบการณ์ในการติดตัง้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี 13 งานตกแตง่ภายใน 

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        

10/21 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

รายการประกอบแบบและข้อกาํหนดทั่วไป 
 

1. Work Top or Counter Top 

Work Top ของครุภณัฑ์แตล่ะชดุจะต้องยาวตอ่เน่ืองกนัตลอดความยาวของครุภณัฑ์นัน้  ในกรณีท่ีจะต้อง

มีรอยตอ่จะต้องทํา Shop Drawing เสนอผู้ควบคมุงานให้ความเห็นชอบกอ่น  Work Top or Counter 

Top มี 2 แบบดงันี ้

1.1 Counter Top หรือ desktop หน้าโต๊ะตา่งๆ ปดู้วย หินสงัเคราะห์  กรุบนพืน้เคาน์เตอร์

ไม้ Particle Board ชนิดกนันํา้ หนายา่งน้อย  20 มม.   ผิวเคลอืบ Melamine Resin 

Film สขีาว  ด้วยระบบ Short Cycle ทัง้สองด้าน แผน่พืน้ Counter Top หินสงัเคราะห์ 

ผลติจาก Acrylic Modified Polyester Resin   ความหนาไมน้่อยกวา่  12 มม.  ผา่น

การทดสอบ มาตรฐาน โดยสถาบนั ASTM ,NEMA ,และ GREENGUARD  ในเร่ือง

ของ คา่การดดูซบันํา้, ระดบัการลามไฟ, ความแข็งแกร่งของผิวตอ่รอยขีดขว่น, การ

เปลีย่นสขีองผิวหน้า...เป็นต้น 

1.2 Desk Top หรือ Top หน้าโต๊ะตา่งๆ ดรูายละเอียดและรายการประกอบแบบเร่ืองไม้  

2. โครงสร้างตู้  

ข้อกําหนดในการนําเสนอโครงสร้าง และการประกอบติดตัง้ตู้  Build-In ตวัตู้จะต้องรับนํา้หนกัได้เทียบกบั

การบรรจหุนงัสอืเต็มตู้ทกุชัน้  โดยโครงสร้างของตู้จะต้องไมเ่สยีรูปทรง ไมบิ่ด, แอน่, ตกท้องช้าง  ซึง่ผู้ รับ

จ้างจะต้องจดัทํา Shop Drawing เสนอ  พร้อมรายการคํานวณการรับนํา้หนกั  รวมถึงการยดึตู้ลอยกบั

ผนงัด้วย วสัดโุครงสร้างทัว่ไป ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ เป็นไม้ประสาน เกรด A (Particle Board Grade 

A) สว่นโครงเสริมจะเป็นแผน่ MDF ก็ได้  ความหนาตามลกัษณะการใช้งานและการรับนํา้หนกั ยกเว้น

แผน่หน้าบานทัง้หมดจะต้องใช้ความหนา 19 มม.  ตามการออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเลอืกใช้มือ

จบัชนิดฝังในบาน  และการปิดขอบอลมูิเนียม   สว่นวสัดปิุดผิวและขอบตามข้อกําหนด  โดยมี

รายละเอียดข้อกําหนดทัว่ไปดงันี ้

2.1 แผน่รองพืน้ Counter Top เป็นไม้ประสาน (Particle Board) เกรด A ความหนา 25 

มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีน (Melamine Resin Film)  ในระบบ Short Cycle ของ 

Germany, Italy หรือ Sweden ทัง้ 2 ด้าน Counter Top ปดู้วยหินสงัเคราะห์ หนา 12 

มม.ขึน้ไป 

2.2 หน้าบานตู้  / หน้าลิน้ชกั ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้เป็นไม้ประสาน (Particle Board) 

หนา 19 มม. ด้านหน้าตู้  ปิดผิวด้วย High Pressure Laminate ชนิด Post form 

Grade  หนา 0.9 มม. ผลติภณัฑ์ ตาม vender list 

โดยการตดิตัง้จะต้อง Press ด้วยเคร่ืองจกัรและใช้กาวอยา่งดี  สว่นด้านใน ปิดผิวด้วย 

Melamine Resin Film   โดยเทียบสใีห้เหมือน High Pressure Laminate 

 แผน่ข้างและหลงักลอ่งลิน้ชกั ความหนา 16 มม. พืน้กลอ่งลิน้ชกัทําด้วยไม้ MDF หนา 3.6 

มม.   ทัง้หมดเคลอืบผิวด้วย Melamine Resin Film ระบบ Short  Cycle ทัง้ 2 ด้าน 

ปิดขอบด้วยเมลามนี 
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

ในกรณีท่ีเป็นลิน้ชกัขนาดใหญ่ให้เพ่ิมความหนาของพืน้กลอ่ง 12, 16 หรือ 19 มม. ตาม

ขนาดของการรับนํา้หนกั 

2.3 แผน่ข้างตู้และแผน่พืน้ตู้   ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ ทําด้วยไม้ Particle Board มีความ

หนา 19 – 25 มม. ตามการรับนํา้หนกั เคลอืบผิว Melamine Resin Film ระบบ Short 

Cycle ทัง้สองด้าน   ยกเว้นด้านท่ีอยูภ่ายนอกและมองเห็นให้ปิดด้วย High Pressure 

Laminate ชนิดเดียวกบัหน้าบาน 

2.4 ชัน้ปรับระดบั ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้  สาํหรับตู้กว้าง 80 ซม.  ใช้ไม้ Particle Board 

หนาอยา่งน้อย 19 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle สขีาว 

ด้านลา่งเสริมด้วยโลหะเพ่ือการรับนํา้หนกัได้ดีขึน้  ขนาดความหนาของชัน้ให้ปรับ

ความหนาได้ จะต้องคํานงึถึงการรับนํา้หนกั  โดยเทียบนํา้หนกัของการวางหนงัสอืตาม

ตัง้เต็มชัน้  จะต้องไมแ่อน่ตกท้องช้าง 

2.5 แผน่ปิดหลงัตู้  ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้  โดยทัว่ไปกําหนดให้เป็นไม้ Particle Board 

หนา 16 มม. ผิวเคลอืบ Melamine Resin Film ระบบ Short Cycle ทัง้ 2 ด้าน ปิด

ขอบ PVC.  ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ รับจ้างเสนอการประกอบติดตัง้ตามข้อกําหนดความ

แข็งแรงและการรับนํา้หนกั แล้วแผน่ปิดหลงัไมไ่ด้มีสว่นในการรับนํา้หนกั สามารถลด

ความหนาหรือใช้แผน่ MDF หนา 9 มม. ก็ได้ 

2.6 แผน่ปิดผนงัใต้ตู้ลอย ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้   กําหนดให้ผนงัระหวา่งตู้ลอยและตู้

ลา่งชว่งเหนือบวัหินสงัเคราะห์  กรุด้วย High Pressure Laminate เหมือนหน้าบาน

ทัว่ไป  โดยขัน้ตอนในการกรุให้กรุ Laminate โดยวธีิ Press บนไม้อดัหรือไม้ Particle 

Board จากโรงงาน และนํามาตดิตัง้ด้วยกาวบนผนงั  เว้นรอยตอ่ตามขนาดของ 

Modular ของตู้   รอยตอ่เว้นร่องกว้าง 4 มม. ลกึ 4 มม. สขีาว  ยกเว้นผนงัท่ีระบใุห้ใช้

วสัดชุนิดอ่ืนๆ 

2.7 แผน่ปิดผนงัเหนือตู้ลอย  ถ้าไมร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนให้  กําหนดให้ทําแผงผนงัเสมอหน้าตู้

ลอย ตลอดแนวของ Build-In สงูชนฝ้าเพดาน  วสัด ุHigh Pressure Laminate 

เหมือนหน้าบาน  ติดตัง้เช่นเดยีวกบั ข้อ 2.6  ในกรณีตู้ไมช่นผนงัด้านข้างให้กรุ

เช่นเดียวกนั  รอยตอ่เข้ามมุด้วยการปิดขอบสขีาว  รอยตอ่ระหวา่ง Modular เว้นร่อง 

กว้าง 4 มม. ลกึ 4 มม. สขีาว  แนวเดยีวกบั ข้อ 2.6 

3. มือจับและวัสดุปิดขอบของชิน้ส่วนต่างๆ 

 หน้าบานตู้และลิน้ชกัทัง้หมด กําหนดให้ใช้มือจบัชนิดฝังขอบบาน ตลอดแนวตอ่เน่ืองกนัเตม็

หน้าบาน  โดยกําหนดให้ใช้มือจบั ผลติภณัฑ์ของ HAFELE BY HAFELE, GRASS BY 

HOME, SUGATSUN  

 สว่นวสัดปิุดขอบหน้าบานทัง้หมดกําหนดให้ใช้ผลติภณัฑ์ PVC EDGE  ความหนา 2 มม. 

Raukantek (Rehau) จากเยอรมนัหรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 ชิน้สว่นอ่ืน เช่น แผงข้าง, แผงบน, แผงลา่ง, ชัน้ปรับระดบั ให้ปิดขอบด้วย PVC EDGE ความ

หนา 2 มม. Raukantek (Rehau) จากเยอรมนั หรือคณุภาพ เทียบเทา่ ลบมมุมนด้วย
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

เคร่ืองจกัรโดยรอบชิน้สว่นอ่ืนๆ ให้ปิดขอบด้วยวสัดปิุดขอบ Melamine Edging ความหนา 

0.03  มม.ขึน้ไป ผลติภณัฑ์ Linnemann ประเทศเยอรมนั หรือคณุภาพ เทียบเทา่ 

 สขีองวสัดปิุดขอบให้ใช้ตามกําหนดในแบบ โดยสง่ตวัอยา่งให้ผู้มอํีานาจ อนมุตัิ พิจารณาก่อน

ดําเนินการ 

 สว่นมอืจบัท่ีแตกตา่งจากนีใ้ห้ดใูนข้อกําหนดในแบบขยายรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์   

4. อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์   

อปุกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ทัง้หมด  ท่ีใช้ในการประกอบติดตัง้  กําหนดให้ใช้อปุกรณ์คณุภาพดี เกรด A     

โดยการกําหนดอปุกรณ์ในข้อกําหนดนีเ้ป็นมาตรฐานทัว่ไป   ซึง่อนโุลมให้เปลีย่นแปลงใช้ข้อกําหนดและ    

มาตรฐานท่ีดกีวา่ของบริษัทผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์สาํเร็จรูปได้    ซึง่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุ   

งาน หรือผู้ออกแบบกอ่นจงึจะดําเนินการได้    โดยอปุกรณ์ตา่งๆ กําหนดมาตรฐานดงันี ้   

4.1 อปุกรณ์บานพบัถ้วย   ชนิดบานพบัทบัขอบ  สาํหรับ บานหนา19 มม   

ผลิตภณัฑ์ หมายเหต ุ

GRASS MP CS 032 T53E10, MP 0  CS 28M : HOME   

  HAFELE รุ่น DUOMATIC SM  329.17.600 DUOMATIC 110 COR. 48/6 S  

SUGATSUNE230  CLIP-ON  CONCEALED  HING 203-C26/19T : HAKON   

 

4.2 อปุกรณ์รางลิน้ชกั 

กําหนดให้ใช้รางรับกลอ่งลิน้ชกั ระบบ  SELF-CLOSING ความยาวตามข้อกําหนดมาตรฐานการใช้ งาน 

รับนํา้หนกัได้ไมน้่อยกวา่ 30 กก.   โดยกําหนดมาตรฐานดงันี ้ 

- สาํหรับลิน้ชกัหน้ากว้าง 40 cm. สาํหรับชดุเฟอร์นิเจอร์ทัว่ไป ลกึ 45 cm.  

ผลิตภณัฑ์ หมายเหต ุ

GRASS MEPLA รุ่น MP MR 2040 : HOME  

HAFELE  รุ่น CAPTIVE ROLLER SLIDES    No.423.36.400,  

SUGATSUN  RKA5 : HAKON    

  

สาํหรับลิน้ชกัท่ีเป็นชดุหน้าลิน้ชกัสงู ให้ใช้ข้างลิน้ชกัสาํเร็จรูป ตามลกัษณะการใช้งาน เช่นชดุทํางาน ใช้แบบ

สาํเร็จรูปเก็บไฟล์, ชดุ PANTRY ใช้ชดุข้างสาํเร็จรูป พร้อมราวกนัตกสาํหรับเก็บอปุกรณ์ครัวเป็นต้น 

4.3 อปุกรณ์กญุแจล๊อค 

สาํหรับตู้และลิน้ชกัทัง้หมดให้ติดตัง้กญุแจล๊อคได้  โดยลกัษณะอปุกรณ์ล๊อคตามรูปแบบการใช้งานตาม

ข้อกําหนดดงันี ้

1. กญุแจทัง้หมดท่ีตดิตัง้ต้องไมซ่ํา้กนั (ลกูกญุแจไมซ่ํา้เบอร์)  หรือเปิดด้วยลกูกญุแจเดยีวกนัได้ 

2. ในกรณีท่ีเป็นตู้  LOCKER และตู้  BUILD-IN ท่ีมีกญุแจล๊อคตัง้แต ่15 ชดุขึน้ไป  จดัให้มี MASTER 

KEY ด้วย  โดยการนบักญุแจให้นบัรวมในหนึง่ห้อง หรือหนึง่พืน้ท่ีใช้งานท่ีมกีารใช้งานร่วมกนั  

3. มาตรฐานผลติภณัฑ์ท่ีกําหนดให้ใช้ 
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                ผลิตภณัฑ์ หมายเหต ุ

 SISO : MODERNFORM รุ่นท่ีทํา MASTER KEY ได้  

HAFELE รุ่น SYMO 3000 LOCKING SYSTEM รุ่นท่ีทํา MASTER KEY ได้  

HETTICH หรือเทียบเทา่ ผลติภณัฑ์กญุแจท่ีคณุภาพดีกวา่  

 

4.4 อปุกรณ์สาํหรับเฟอร์นิเจอร์ KNOCK-DOWN 

อปุกรณ์สาํหรับ KNOCK-DOWN FURNITURE ทัง้หมดท่ีจําเป็นต้องใช้ในการประกอบติดตัง้ อาทิเช่น 

MINIFIX, RAFIX-SE CONNECTOR HOUSING, BALL CATCH, SHELF SUPPORT, CHIPBOARD 

SCREWS, BRACKET, PLUG/BK ฯลฯ 

กําหนดให้ใช้มาตรฐานผลติภณัฑ์ เกรด A  ของ HAFELE, HETTICH  เยอรมนั หรือ CEAN ของอิตาล ี

หรือเทียบเทา่ 
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ข้อกาํหนดรายละเอียดงานม่าน 

 
 สัญลักษณ์     ความหมาย 

 CT     - มา่นระบบมา่นม้วน (ROLLER BLIND) 

 ระบบม่านม้วน(ROLLER BLIND)  

- ระบบโซด่งึ (MANUAL SHADE SYSTEM) 

การแบ่งจาํนวนชุดหรือขนาดผ้าม่าน 

ให้แบง่ชอ่งขนาดของผ้ามา่นตามขนาดของช่องหน้าตา่งกระจก และความสงูของช่องหน้าตา่งทัง้หมด  

โดยทัว่ไปกําหนดดงันี ้

-    ม่านม้วนระบบโซ่ดึง   สว่นท่ีชอ่งหน้าตา่งกระจกกว้างช่องละ 1.00 ม. ให้แบง่ชดุมา่นกว้าง 2.00 

ม. ตอ่ชดุ (2 ช่องหน้าตา่ง) สว่นท่ีช่องหน้าตา่งกว้าง 1.50 ม. ให้แบง่ชดุมา่นกว้าง 1.50 ม. เทา่ช่อง

หน้าตา่ง  ทัง้นีส้ามารถปรับขนาดของมา่นได้ โดยคาํนงึถึง ความลงตวั สวยงาม การรับนํา้หนกัผ้า 

สามารถใช้งานได้สะดวก ไมห่นกัเกินไปในการดงึขึน้ลง  ซึง่ในการแบง่ชดุมา่นจะต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนจึงดาํเนินการได้ 

ข้อมูลทางเทคนิคสาํหรับระบบม่านม้วน  

1. ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ( MANUAL SHADE SYSTEM)  

ม่านม้วนระบบมือดึง เป็นม่านม้วน ชนิดม้วน ขึน้-ลง ด้วยระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า  SUNSCREEN 

กรองแสง 

- ระบบเกียร์ชนิดโซด่งึ  ทําจากพลาสติกอยา่งดี   พร้อมอปุกรณ์ผ้าเบรคสาํหรับตัง้นํา้หนกั ผ้า 

- ขาจบัเป็นแผน่เหลก็เต็มแผน่ ขึน้รูปหนา 3.20 มม.  ยดึด้านหลงัเพ่ือรองรับชดุมา่น  

- แกนม้วนผ้าอลมูิเนียมเส้นผา่ศนูย์กลาง 37 มม. พร้อมร่องสาํหรับสอดผ้าชว่ยให้การถอดทําความ

สะอาด หรือเปลีย่นมา่นทําได้ง่าย  โดยไมต้่องถอดชดุขาจบั 

- โซด่งึสเตนเลสไมข่ึน้สนิม ระยะหา่งเม็ดโซ ่6 มม. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 4.40 มม. 

- กลอ่งมา่นอลมูิเนียม รูปตวั L สามารถติดตัง้เพ่ิมเตมิเพ่ือบงัแกนม้วนผ้า ให้ความสวยงาม และ

ความเรียบร้อย และทําสไีด้ตามต้องการ 

- มา่นผ้า  ให้แสงผ่าน 3% - 5% เพ่ือกรองแสง ในขณะเดียวกนัสามารถมองผา่นผ้า เห็นทศันีย์ภาพ

ภายนอกได้  ผ้าเป็นวสัดไุมล่ามไฟ ทําจาก POLYESTER ผสม PVC. 

2.   ผ้าม่านสาํหรับงานม่านม้วน 

 สว่นประกอบ : ไวนีล 79% และแกนโพลเีอสเตอร์ 21% 

 นํา้หนกั  : 680 กรัม ตอ่ 1 ตารางเมตร 

 ความหนา : 0.85 มิลลเิมตร 

  ความกว้าง : 1.80 เมตรและ 2.10 เมตร หรือ 4” และ  5” 

 ความทนตอ่แสง   : การซีดจางไมเ่กิด 

 ความโปร่งแสง  :  ประมาณ 2-3%สาํหรับห้องประชมุและ 10% 

    สาํหรับห้องทํางานในการให้แสงเข้า 

 ระดบัการกนัไฟ : NF PA 701 มาตรฐานอเมริกาหรือ europeen 
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  การดแูลรักษา :  สามารถใช้เคร่ืองดดูฝุ่ น หรือล้างทําความสะอาดได้ด้วยสบู ่ 

 คณุสมบตั ิ : สามารถมองผา่นตวัมา่นได้ (มองวิวได้) 

     ใช้ได้ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 

     กนันํา้และกนัแสงแดด และไมเ่ป็นท่ีเพาะเชือ้โรค(ANTI BACTERIA)  

    - มาตรฐานผลติภณัฑ์ผ้ามา่นสาํหรับมา่นม้วน  

BY OCEAN NEW LINE หรือเทียบเทา่ 

    - SUPPLIER 1.   OCEAN NEW LINE CO.,LTD. 

   2.   TODAY STYLE 2100 CO.,LTD. 

   3.   PANDEC CO.,LTD. 
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วัสดุทั่วไปในงานตกแต่งภายใน 
GENERAL MATERIAL SPECIFICATION 

1. งานไม้ 

1.1 วสัด ุ

- ไม้ทั่วไปท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้างตกแต่ง ยกเว้นงานชั่วคราว เช่น ไม้แบบ ไม้คํา้ยัน เป็นต้น  

จะต้องแห้ง  ไม้ท่ีมีนํา้หนกัเบากว่าปกติหรือมีรอยแตกร้าว หรือมีตาหรือรู  ห้ามนํามาใช้ตกแต่ง  

นอกจากจะได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ  ไม้ท่ีมีเนือ้ไม้แหวง่ท่ีขอบ

ไมเ่กินกวา่ 1/5 เทา่ของหน้าแคบ  ห้ามนํามาใช้ทําการตกแตง่ 

- ไม้เนือ้แข็งนอกจากระบไุว้เป็นพิเศษ ไม้ท่ีใช้ในการตกแตง่ทัง้หมด (ยกเว้นงานชัว่คราวให้ใช้ไม้เนือ้

แข็ง ไม้เนือ้แข็งท่ีจะใช้จะต้องเป็นไม้เนือ้แข็ง ท่ีมีคณุสมบตัิตามมาตรฐานกรมป่าไม้ ได้แก่ ไม้มะคา่ 

ไม้แดง ไม้ประดู ่ไม้เคี่ยม ไม้ยมหิน ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้พลวง และไม้ตะเคียนทอง 

- ไม้เนือ้อ่อน ไม้สําหรับทําเคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดาน อนุญาตให้ใช้ไม้ยางได้  แต่จะต้องผ่านการอบ

และอดันํา้ยาแล้ว 

การอดันํา้ยาไม้  จะต้องมีคณุภาพไม้น้อยกวา่คณุภาพอดันํา้ยาของโรงงานอดันํา้ยาไม้ขององค์การ

อตุสาหกรรมป่าไม้ คือ ก่อนอดันํา้ยาจะต้องอบไม้ให้แห้งประมาณ 30% แล้วจึงทําการอดันํา้ยา 

โดยใช้นํา้ยาอบแห้งคร่ึงปอนด์ ต่อไม้ 1 ลูกบาศก์ฟุต ไม้สําหรับทําเคร่าฝาหรือเคร่าฝ้าเพดาน 

จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานทัง้หมด ถ้าไม่ได้ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้ยางอบนํา้ยาจากโรงงาน  ห้าม

ใช้เศษไม้ท่ีประกอบเป็นแบบเทคอนกรีตมาทําการก่อสร้างตกแตง่เด็ดขาด 

- ไม้วงกบ ไม้สําหรับทําวงกบทัง้หมด นอกเหนือจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ ให้ใช้ไม้มะค่าขนาด

ของไม้วงกบตามระบใุนแบบ 

- ไม้อดั ไม้อดัทัง้หมดให้ใช้ไม้อดัเกรด “เอ”  ขนาดความหนา และชนิดของไม้อดัตามระบใุนแบบ 

- ไม้สําหรับไม้เนือ้แข็งท่ีระบใุห้ทานํา้ยารักษาเนือ้ไม้  ให้ใช้นํา้ยารักษาเนือ้ไม้ โดยทาตามกรรมวิธี

ของบริษัทผู้ผลติ 

1.2 ขนาดของไม้ 

ไม้สาํหรับทําการตกแตง่ทัง้หมด (ยกเว้นไม้สกั)  ยอมให้เสยีเนือ้ไม้เป็นคลองเลือ่ย  โดยให้ขนาดเลก็กว่า

ท่ีระบใุนแบบได้  แตเ่มื่อตกแต่งพร้อมท่ีจะประกอบเข้าเป็นสว่นของอาคาร จะต้องมีขนาดเหลอืไมน้่อย

กวา่ดงันี ้

ไม้ขนาด 1/2”   ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวา่ 3/8”  

ไม้ขนาด 1” ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวา่ 13/16” 

ไม้ขนาด 1 1/2”  ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวา่ 15/16” 

ไม้ขนาด 3” ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวา่ 2 11/16” 

ไม้ขนาด 4” ไสตกแตง่แล้วเหลอืไมเ่ลก็กวา่ 3 5/8” 
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1.3 การเข้าไม้ 

การบากไม้ก็ดี หน้าไม้ท่ีประกบกนัก็ดี จะต้องขีดเส้นฉากวดัมุมให้ถกูต้องจึงเลื่อย เจาะไส  ตกแต่งให้

หน้าไม้สนิทเต็มหน้าท่ีประกบักนั 

1.4 ไม้ทัง้หมดท่ีไสตกแต่งและประกอบเข้ารูปแล้ว จะต้องได้รับการอดุต่างๆ และขดัด้วยกระดาษทรายให้

เรียบร้อย แล้วจึงทาสหีรือแชลแลคทบัตามระบใุนรายการ 

1.5 งานไม้สาํหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 

- คณุภาพของไม้ 

ไม้ท่ีนํามาใช้ในงานต้องเป็นไม้ตดัแล้วไมม่รีอยบ่ิน แตกร้าว บิดงอ ไมม่ตีาไม้หรือกะพีไ้ม้ หรือตําหนิ

อ่ืนๆ และต้องเป็นไม้ท่ีผ่านการอบหรือผึ่งให้แห้งสนิท  ไม่เกิดปัญหาจากการยึด หด บิด งอใน

ภายหลงั 

- ชนิดของไม้ 

โครงเฟอร์นิเจอร์ โดยทัว่ไปใช้ไม้ขนาด 1” x 2” ในสว่นท่ีเป็นโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้

จากภายนอก ให้ใช้ไม้สกัเนือ้หรือไม้เนือ้แข็งอ่ืนๆ ตามท่ีระบ ุและไม้ท่ีใช้ต้องสามารถย้อมสใีห้เป็นสี

เดียวกนัได้ ยกเว้นท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืน ในสว่นท่ีเป็นโครงภายในหรือไมส่ามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอก ให้ใช้ไม้ยมหอมหรือไม้เนือ้แข็ง ห้ามใช้ไม้เนือ้ออ่นเป็นอนัขาด วสัดท่ีุกรุในสว่นภายนอก

หรือสามารถมองเห็นได้ ให้ใช้ไม้อดัหนา 4 มม.  และในสว่นท่ีรับนํา้หนกัหนา 6 มม. หรือไม้สกัจริง

ตามระบ ุ  หรือนอกจากจะระบเุป็นอยา่งอ่ืน หรือต้องพน่ส ี  สว่นการกรุไม้ภายในตู้   หรือสว่นท่ีไม่

สามารถมองเห็นให้ใช้ไม้อดัหนา 4 มม. ยกเว้นในสว่นท่ีต้องรับนํา้หนกัให้ใช้ไม้อดัยางหนา 6 มม. 

- ขนาดของไม้ 

ขนาดท่ีระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ คือขนาดของไม้ท่ียงัไมไ่ด้ไสเรียบและ

การนําไม้ท่ีไสเรียบทัง้หมดมาใช้ ขนาดต้องไม่เล็กกว่าท่ีระบเุกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดท่ีมีนํา้หนกั

เบาหรือเป่ือย ห้ามนํามาใช้เด็ดขาด 

- โครงภายในให้ใช้ไม้ตะเคยีนทองหรือไม้สะเดาทัง้หมด 

- ไม้อดัสกั เป็นไม้อดัสกัคณุภาพมาตรฐาน มอก.178-2519 เกรด เอ คดัลาย  ขนาดความหนาตาม

แบบ 

- ไม้อดัยาง คณุภาพมาตรฐาน มอก.178-2519 

1.6 งานประกอบ ยดึ หรือติดตัง้โครงไม้ 

การติดตัง้โครงไม้ทัง้หมด ต้องตัง้แนวให้ได้ระดับและได้ฉาก ทัง้แนวตัง้และแนวนอนตามท่ีกําหนด

ระยะห่างของโครงไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน  การเข้าไม้ต้องเข้าเดือย เข้ามุม 

ห้ามตีชนหรือโดยพิจารณาตามความเหมาะสม  กรณีท่ีจะต้องมีการต่อไม้  ให้ต่อท่ีแนวการแบ่งช่วง 

ห้ามตอ่ในสว่นกลางของการแบง่ นอกจากท่ีจําเป็น 

1.7 การแบง่ช่วงหรือระยะตา่งๆ 

ผู้ รับจ้างต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหนว่ยงานท่ีติดตัง้หรือเคร่ืองใช้ท่ีจะต้องติดตัง้ในงานก่อน

เร่ิมดําเนินการประกอบและติดตัง้  การแบง่ช่วงโครงแนวตัง้ให้ยดึถือระยะท่ีได้ตรวจสอบ 

จากสถานท่ีและเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็นแนวในการแล่ง  หากถูกต้องตรงกับช่วงท่ีกําหนดให้ตามแบบ

รายละเอียดและรายการประกอบแบบ และสามารถบรรจุหรือติดตัง้เคร่ืองใช้ท่ีกําหนดให้  ก็ให้
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ดําเนินการต่อไปได้  ในกรณีท่ีต้องทําการปรับขนาดระยะต่างๆ ตามแบบรายละเอียดและรายการ

ประกอบแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหน่วยงานจริง ให้ผู้ รับจ้างทําการปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ก่อน

ดําเนินการ  หากมีข้อบกพร่องหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการท่ีไม่ได้ตรวจสอบขนาดดงักลา่ว ผู้ รับจ้าง

ต้องยินดีท่ีจะแก้ไขจนกระทัง่เป็นท่ีพอใจของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ  โดยจะเรียกคา่ใช้จ่ายใดๆ ไมไ่ด้ 

1.8 การเข้ามมุและการเข้าเดือยตา่งๆ 

การเข้าไม้หรือเข้ามมุตา่งๆ ของการตกแตง่ ต้องสนิทและได้ฉากหรือได้ระดบัแนวดิง่หรือแนวทางการ

เข้าไม้หรือเข้าเดือยเข้ามมุต้องทําด้วยความประณีตทกุจดุ  ต้องอดัแนน่ด้วยกาวท่ีใช้กบังานไม้

โดยเฉพาะ  มีประสทิธิภาพท่ีคงทนและเหนียวแนน่ ห้ามเจอปนสารอ่ืนท่ีทําให้ประสทิธิภาพของกาวเจือ

จางลง  เช่น นํา้หรือนํา้มนัตา่งๆ การเข้าเดือยทกุอนัต้องมขีนาดไมต่ํ่ากวา่ 3/8 นิว้  หรือคร่ึงหนึง่ของหน้า

ตดัไม้ อดัด้วยกาวแดง (กาวผง)  ทิง้ไว้จนกวา่กาวจะแห้งสนิท  การตอกตะปท่ีูมคีวามยาวมากกวา่ 1 

นิว้ ให้ใช้สวา่นเจาะนําก่อน และต้องตอกตะป ูตดัหรือทบุหวั  และสง่ให้จมในเนือ้ไม้ก่อนท่ีจะอดุหวัตะป ู

การตอกอยา่ให้ปากฎรอยฆ้อนท่ีผิวได้ 

2. งานโลหะ 

2.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์ในการติดตัง้งานโลหะทัง้หมดท่ีระบไุว้ในแบบ 

2.2 แบบขยาย 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําแบบขยายและ Shop Drawing ของงานท่ีจําเป็นให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ตรวจ

ก่อน จึงจะทําการก่อสร้างตกแต่งได้ แบบขยายเหลา่นีจ้ะต้องแสดงขนาดจุดเช่ือมและระยะต่างๆ โดย

ละเอียด 

2.3 ตัวอย่าง 

โลหะท่ีจะนํามาติดตัง้ จะต้องสง่ตวัอย่างให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ตรวจเสียก่อน ภายหลงัจากท่ีได้รับ

อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจึงทําการติดตัง้ได้ 

2.4 วัสดุ 

วสัดท่ีุเป็นเหล็กทกุชนิดจะต้องมีคุณภาพดีไม่มีตําหนิหรือเป็นสนิม มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น

และเครียดและพิกดัตา่งๆ ตามมาตรฐานของการผลติทัว่ไป และต้องมีขนาดตามระบใุนแบบ 

2.5 การประกอบและตดิตัง้ 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทัง้หมด  จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การพับ ตัดหรือตัดต่อ

จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดบัรอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบและสนิท การยดึด้วยน็อตสกรู ทกุ

แหง่ต้องใสแ่หวนรองรับและขนัสกรูจนแนน่ 

2.6 การตกแต่ง 

วสัดุท่ีเป็นเหล็กทัง้หมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยต่อและรอยเช่ือมต่างๆ จะต้องขัด

ตกแตง่ให้เรียบร้อยและทาสกีนัสนิมก่อน จึงทําการทาสทีบัหน้าตามระบใุนงานทาสไีด้ 

3.  งานหนิสังเคราะห์ 

3.1 หินสงัเคราะห์  เป็นวสัดปุระเภท RIENFORCED MODIFIED ACRYLIC SOLID SURFACE มีสว่นผสม

ของหินและแร่ตามธรรมชาติบีบอดัโดยใช้ความดนัสงูเป็นเนือ้เดียวกนัทัง้แผน่(HOMOGENEOUS) ไมม่ี

รูพรุน 
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3.2  ผลติภณัฑ์ Acrylate, Unsaturated NGP Polyester Resin Filled ATH (Aluminium-tri-hydrate) และ 

Normal Mineral หรือผลติจาก Solid acrylic surface 100% Polymethylme Thacrylate (PMMA) 

แผน่มีความหนา 12 มม. สามารถขึน้รูปได้ตัง้แต ่ 12 มม.ทนความร้อน 180องศาเซลเซียส ตาม

มาตรฐานทดสอบNEMA LD-3-3,6 วสัดมุีความยืดตวั 0.3% ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D-638 

สามารถดดัโค้งได้ด้วยความร้อน แผน่วสัดไุมเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อม ไมม่ีรูพรุนเชือ้ราและแบคทีรัย

ไมฝั่งตวัและเจริญเติบโตบนแผน่,ไมก่่อเกิดควนัเมื่อเกิดการเผาไหม้และเปลวไฟลกุลามไมก่่อใหเ่กิด

สารพิษในกรณีติดไฟ 

 อตัราการขยายและหดตวัในอณุหภมูิร้อนเย็นได้มาตรฐานASTM D696 ,รัปประกนัการคงสภาพส ี

 10 ปี นบัจากวนัสง่มอบงาน 

 ผลติภณัฑ์   CORIAN  

 SOLITAIRE  

 TRISTON หรือเทียบเทา่ 

4.  งานผนังกรุไม้อดัสัก โครงคร่าวไม้ 

วสัด ุไม้อดัสกัขนาดหนา 4 มม. คณุภาพตามมาตรฐาน มอก.178-2519 เกรด เอ คดัลาย  

การติดตัง้ กรุไม้อดัสกัลงบนไม้อดัยางหนา 6 มม. โครงไม้ยางขนาดระบตุามแบบ อดัด้วย กาวให้แน่น

สนิท ขดัแต่งผิวและรอยต่อให้เรียบร้อย เมื่อติดตัง้เสร็จแล้วผิวไม้อดัจะต้องเรียบ ไม่เป็นรอยคลื่น รอยต่างๆ ให้

เป็นไปตามระบใุนแบบหรือรายการประกอบ  

5.  งานผนังพิเศษอื่นๆ 

ผนงัชนิดอ่ืนท่ีระบุตามแบบ ให้ใช้กรรมวิธีการประกอบและติดตัง้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต  หรือ

ตามท่ีมีการระบเุป็นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง  

6. แผ่นพลาสติกลามิเนท : 

- ชนิดและขนาด ต้องได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 

- ตวัอยา่ง ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอยา่งหรือวสัดแุละอปุกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอตอ่ผู้วา่จ้าง 

หรือผู้มีอํานาจอนุมตัิ เพ่ืออนมุตัิก่อนนําไปติดตัง้ วสัดุท่ีรับการอนุมตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้มีอํานาจอนุมตัิ         พิจารณา แล้ว

เทา่นัน้ จึงจะนําไปใช้งานได้ 

การเตรียมพืน้ผิวท่ีจะกรุ ปัดผง ฝุ่ น เศษสิง่ของตา่งๆ ตามซอกมมุออกให้หมด พืน้ผิวจะต้องสะอาด

ปราศจากเศษวสัดแุละคราบนํา้มนัตา่งๆ 

- การกรุแผ่นพลาสติกลามิเนตถ้าไม่ระบุเป็ยอย่างอ่ืน กําหนดให้ใช้กรุบนไม้อดัสกั เกรด เอ หนา 4 

มม.  ซึ่งจะต้องทําการกรุด้วยการใช้เคร่ืองจกัรจากโรงงานท่ีได้มาตรฐานเทา่นัน้  ห้ามไมใ่ห้นําแผ่น

ลามิเนทมากรุเองท่ีหน้างานโดยเด็ดขาด  โดยจะต้องมีหนงัสือรับรองจากโรงงานท่ีทําการกรุแผ่น

เสนอผู้ควบคมุงานด้วย 

- ในกรณีท่ีกําหนดให้ใช้ Compact Laminate ให้ใช้ตามความหนาท่ีกําหนดให้ 

- รอยต่อทัว่ไปสําหรับงานติดตัง้ Laminate ให้เว้นตามรูปแบบและข้อกําหนดในแบบ โดยทัว่ไปให้

เว้นช่องกว้าง 4 มม. ลกึ 4 มม. (เท่าความลกึของแผ่น Laminate กรุบนไม้อดั 4 มม.)  ภายในร่อง

ทําสพีน่สเีดียวกบัส ีLaminate 
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ผลติภณัฑ์ของ 

-   FORMICA 

-   WINSONART 

-   LAMITAK 

       ตวัอยา่งสแีละลายให้ดเูอกสารประกอบแบบมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์และครุภณัฑ์ 

7.    งานสีและการทาํผิว 

หมายถึงการพน่, การทํา, การลงขีผ้ึง้, การทานํา้มนัตา่งๆ ตลอดจนงานตกแตง่อ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึ

กนั ยกเว้นสว่นท่ีกําหนดให้เป็นวสัดอ่ืุน 

ขัน้ตอนการทําส ี

ประเภทส ี : 

- สนํีา้มนั ทาหรือพน่ผิวไม้หรือโลหะตา่งๆ 

- ทาแชลแลคและทานํา้มนั ทาหรือพน่บนผิวไม้ 

- สอ่ืีนๆ จะระบเุพ่ิมเติมไว้เฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแหง่ 

การเตรียมงานรองพืน้ 

- สว่นท่ีเป็นงานไม้จะต้องแห้งสนิท ปัดฝุ่ นผงและเศษวสัดตุ่างๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบ

นํา้มนั ยํา้หวัตะปใูห้จมลงไปในเนือ้ไม้  และอุดรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขดัไม้

หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ท่ีทําสําเร็จจากโรงงาน ต้องทาสีรองพืน้หรือทาสีในชัน้แรกตามข้อกําหนด

ก่อนท่ีจะนํามาติดตัง้ 

- สว่นท่ีเป็นโลหะ ก่อนอ่ืนต้องทําความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิมฝุ่ นและละอองตา่งๆ หรือสิ่ง

สกปรกอ่ืนๆ โดยใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดขดั และล้างด้วยนํา้ยากนัสนิม เช็ดให้แห้งด้วยผ้า

สะอาดก่อนท่ีจะทาสรีองพืน้เรดอ๊อกไซด์ หรือดําเนินการทาสหีรือผิวท่ีระบใุห้ 

การดาํเนินงาน 

การดาํเนินงานหรือทําผิวทัว่ไปให้ปฏิบตัิตามหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

- สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไมเ่หมาะในการทาส ี

ผู้ รับจ้างจะต้องไมท่าส ี หรือผิวในขณะท่ีมีดินฟ้าอากาศไมเ่หมาะ เช่น ในวนัท่ีมอีากาศชืน้ หรือมี

ฝนตก ห้ามทาสใีนบริเวณท่ีเปียกชืน้ หรือมีฝุ่ นละออง เมื่อมกีารทาสคีรัง้ท่ี 2 หรือในการทาสแีตล่ะ

ครัง้ ต้องรอให้สเีดมิแห้งสนิทเสยีก่อน 

- การทาสทีกุครัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องปิดบริเวณอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ทาสใีห้เรียบร้อยด้วย Tape และแกะออก

เมื่อทาสหีรือผิวเสร็จแล้ว 

- ก่อนทาสจีริงทกุครัง้ ผู้ รับจ้างต้องเสนอตวัอยา่งสจีริงครัง้สดุท้ายให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ พิจารณา

ก่อน หรือแสดงตวัอยา่งของสกีบัผู้วา่จ้างหรือตวัแทน โดยทาพืน้ผิวนัน้ๆ เป็นเนือ้ท่ีประมาณ 1 

ตารางเมตร ทกุๆ พืน้ผิวท่ีจะต้องทําสหีรือผิว หากผู้ รับจ้างดาํเนินการไปโดยพลการ ผลเสยีหายท่ี

เกิดขึน้นัน้  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขเปลีย่นแปลง จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทน 

โดยคา่ใช้จ่ายเป็นของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 

- การเก็บรักษาส ีจะต้องเก็บในท่ีไมอ่บัชืน้ และทกุสท่ีีกําหนดต้องจดัแยกแตล่ะชนิด ไมใ่ห้ปะปนกนั 
 

 การย้อมสแีละพน่ส ี



หมวดท่ี 13 งานตกแตง่ภายใน 

 

               บริษัท ชาน สตดิูโอ จํากดั        
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    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิตเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสิต) จํานวน 1 งาน 

 หลกัการย้อมสแีละพน่ไม้โดยทัว่ไปมีดงันี ้

 การย้อมสไีม้ : 

- ยํา้หวัตะปตูา่งๆ ให้จมลงในเนือ้ไม้ 

- อดุรอยตอ่, หวัตะปมูมุตา่งๆ ด้วยพดุตี ้หรือดินสอพองผสมแชลแลค 

- ขดัผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ ถ้ามีรอยขรุขระให้อดุแตง่อีกครัง้ และขดัด้วยกระดาษทราย

เหมือนครัง้แรก 

- ปิด Tape กนัแนวสว่นท่ีไมไ่ด้ย้อมส ี

- ลงฝุ่ นจีนย้อมผิว และขดัมนัให้เรียบร้อยตามสท่ีีต้องการ (เฉพาะการทําสโีอ๊ค) 

- การทานํา้มนัหรือสจีริงครัง้ท่ี 1 หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไมเ่รียบ ขดัด้วยกระดาษทรายละเอียด 

แตง่ลายและรอยตอ่ตา่งๆ 

- ทานํา้มนัหรือสจีริงครัง้ท่ี 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขดัให้เรียบร้อย ลงลกูประคบ แตง่สคีรัง้สดุท้าย

ก่อนท่ีจะเคลอืบผิวอีกครัง้ 

การทานํา้มนัหรือส ี

การทานํา้มนัหรือสใีนสว่นท่ีมองไมเ่ห็นได้จากภายนอกตู้  ให้ดําเนินการดงันี ้

- ยํา้หวัตะป ู และอดุด้วยพดุตี ้ ขดัผิวและปัดฝุ่ นละอองให้เรียบร้อยและปิด Tape กนัสว่นท่ีไม่

ต้องการ 

- ทานํา้มนัหรือสจีริงครัง้ท่ี 1 และขดัผิวให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะทาสจีริงครัง้สดุท้าย 

งานทาสเีฟอร์นิเจอร์ทัง้หมดนี ้ ให้เสนอตวัอยา่ง 1 ตารางฟตุเพ่ืออนมุตังิานสไีม้สาํหรับเฟอร์นิเจอร์

ลอยตวัทัง้หมด ให้ปฏิบตัติามขัน้ตอนดงันี ้

- สไีม้ เป็นสแีลคเกอร์มนักลบัด้าน 

- ชัน้ท่ี 1  ให้ขดัด้วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกท่ีมองเห็น 

- ชัน้ท่ี 2   ให้ลงแชลแลคขาวใส 

- ชัน้ท่ี 3  ให้ลงแลคเกอร์โดยใช้ลกูประคบโดยตลอด 

- ชัน้ท่ี 4  ให้ขดัด้วยกระดาษทรายนํา้โดยตลอด 

- ชัน้ท่ี 5  ให้พน่แลคเกอร์ด้านโดยตลอด 

- ชัน้ท่ี 6  ให้ขดักระดาษทรายนํา้โดยตลอดอีกครัง้ 

- ชัน้ท่ี 7  ให้พน่แลคเกอร์ด้านขัน้สดุท้าย 2 ครัง้ โดยตลอด สว่นสขีองเนือ้ไม้ ให้ทําตามตวัอยา่ง 
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