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หมวดที ่1 เงือ่นไขทั่วไป 

 

1.1 คาํจาํกัดความและข้อความทั่วไป 

ก. เอกสารประกอบสญัญาจา้ง คือ แบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบ 

 รายการก่อสรา้งประกอบดว้ย 

หมวดท่ี  1 เง่ือนไขทั่วไป 

 หมวดท่ี  2 ขอบเขตงานและขอ้กาํหนดทั่วไป 

 หมวดท่ี  3 รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 

 หมวดท่ี  4 รายการประกอบแบบงานโครงสรา้ง 

 หมวดท่ี  5 รายการประกอบแบบงานวศิวกรรมระบบไฟฟา้และส่ือสาร 

 หมวดท่ี  6 รายการประกอบแบบงานวศิวกรรมสขุาภิบาลและดบัเพลงิ 

 หมวดท่ี  7 รายการประกอบแบบงานปรบักาศและระบายอากาศ 

 หมวดท่ี  8 ขอ้กาํหนดทางเทคนิคลฟิตโ์ดยสาร 

ข. "ผูจ้า้ง" หรอื "ผูว้า่จา้ง" "ผูร้บัจา้ง" และ "คณะกรรมการตรวจการจา้ง" ใหถื้อความหมายท่ีกาํหนดไว้

สญัญาจา้ง 

ค. "สถาปนิก" "ภมูิสถาปนิก" และ "วิศวกร" หมายถงึ สถาปนิก ภมูิสถาปนิก และวิศวกรของผูว้า่จา้ง 

ซึง่ทาํงานตามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย 

ง. "ผูค้วบคมุงาน" หมายถึง ผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูว้า่จา้งใหท้าํหนา้ท่ีควบคมุงานก่อสรา้ง ณ ท่ี

ก่อสรา้งนัน้ ตลอดเวลาท่ีมีการก่อสรา้ง 

จ. "นายงาน" หรอื "ผูค้วบคมุงานของผูร้บัจา้ง" "หรอืผูด้าํเนินงาน" หมายถึง ผูท่ี้ไดร้บัการแตง่ตัง้จากผู้

รบัจา้งใหอ้ยู ่ณ สถานท่ีทาํการก่อสรา้ง ตลอดเวลาการทาํงานก่อสรา้งเพ่ือทาํหนา้ท่ีสั่งการ และให้

คาํแนะนาํในการดาํเนินงานก่อสรา้ง และทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทนผูร้บัจา้ง ในการเซน็ช่ือรบัรอง

เอกสารใดๆ ได ้เม่ือผูร้บัจา้งไมอ่ยู ่ นายงานตอ้งเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ และเป็นบคุคลท่ีผู้

วา่จา้งเห็นชอบดว้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกหนงัสือแจง้ช่ือ ท่ีอยูค่ณุวฒุ ิและหนา้ท่ีของนายงาน พรอ้ม

ทัง้รบัรองวา่บคุคลผูน้ัน้ เป็นผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายอาํนาจใหเ้ป็นตวัแทนผูร้บัจา้งไดท้กุกรณี เอกสารนี ้

ตอ้งลงนามโดยผูร้บัจา้ง นายงาน และพยาน  แคะนาํแนะ หรอืคาํสั่งใดท่ีผูว้า่จา้ง คณะกรรมการ

ตรวจการจา้ง สถาปนิก วิศวกร ไดส้ั่งแก่นายงาน ใหถื้อเสมือนวา่ไดส้ั่งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง และตอ้ง

ดาํเนินการไปตามนัน้อยา่งเครง่ครดั 

ผูร้บัจา้งเหมาท่ีผา่นการพิจารณาคณุสมบตัผิูร้บัจา้งเหมา  ผูค้วบคมุงานจะตอ้งเป็นผูท่ี้ระบไุว้

ในหลกัฐานท่ีย่ืนความจาํนงขอรบัการพิจารณาคณุสมบตัผิูร้บัจา้งเหมา ในกรณีท่ีผูร้บัจา้งเหมาจะ

เปล่ียนผูค้วบคมุงานตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรผูว้า่จา้ง ก่อนการดาํเนินงาน 
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ฉ. งาน" หมายถึง แรงงาน วสัดกุ่อสรา้ง เครือ่งมือ หรอือปุกรณ ์ตลอดจนการขนสง่การประกนัภยั คา่ 

ภาษี ฯลฯ ท่ีจาํเป็นตอ่การดาํเนินงานก่อสรา้งใหส้าํเรจ็ตามสญัญาจา้ง 

1.2 สถานทีก่่อสร้าง 

อาคาร หมายถึง โครงการอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรูปแบบ  ในบรเิวณท่ีไดก้าํหนดไว ้  โดย คณะครุศาสตร ์

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย จะเป็นผูก้าํหนดวนัเวลา ในการชีส้ถานท่ี และรายละเอียดตอ่ไป 

1.3 ขอบเขตของงาน 

ใหผู้ร้บัจา้งทาํการก่อสรา้งงานนี ้ซึง่หมายถึง  โครงการอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในสถานท่ีก่อสรา้งท่ีกาํหนดให ้ ทัง้นีผู้ร้บัจา้ง

จะเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายทัง้สิน้ ในการจดัหาวสัดกุ่อสรา้ง อปุกรณแ์ละเครือ่งมือ แรงงาน การขนสง่ ตลอดจน

การประกนัภยั ภาษี และสิง่อ่ืนๆ อีกท่ีจาํเป็นเพ่ือดาํเนินการก่อสรา้ง อาคารใหแ้ลว้เสรจ็ตามสญัญาจา้ง ซึง่

ประกอบดว้ย  

งานก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตามแบบและรายการ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามรูปแบบ ท่ี

กาํหนดใหท้ัง้นีใ้หร้วมถึง งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรรมโครงสรา้ง งานวิศวกรรมระบบประปา และ

สขุาภิบาล งานวิศวกรรมระบบไฟฟา้และส่ือสาร ตามท่ีปรากฏในแบบก่อสรา้งและรายการ ประกอบแบบ

ก่อสรา้ง ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการจบแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

1.4 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

แบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบก่อสรา้งถือเป็นสว่นหนึง่ของเอกสารประกอบสญัญา 

จา้ง งานก่อสรา้งใดๆ หรอืวสัด ุอปุกรณใ์ด  ท่ีแสดงไวใ้นรายการก่อสรา้งแตไ่มไ่ดแ้สดงไวใ้นแบบก่อสรา้ง  

หรอืไดแ้สดงไวใ้นแบบก่อสรา้งแตไ่มไ่ดแ้สดงไวใ้นรายการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํโดยถือเสมือนวา่ 

ไดแ้สดงไวแ้ลว้ทัง้สองแหง่ 

ในกรณีท่ีแบบก่อสรา้งขดัแยง้กบัรายการประกอบแบบก่อสรา้ง หรอืแบบก่อสรา้งสว่นหนึ่ง 

ขดัแยง้กบัแบบก่อสรา้งอีกสว่นหนึง่ หรอืรายการประกอบแบบก่อสรา้งสว่นหนึ่งขดัแยง้กบัรายการ 

ประกอบแบบก่อสรา้งอีกสว่นหนึ่ง ใหผู้ร้บัจา้งแจง้ตอ่สถาปนิก หรอืวิศวกร เพ่ือคาํวนิิจฉยัทนัที ก่อนท่ีจะ

ดาํเนินการก่อสรา้งในสว่นนัน้  สถาปนิกหรอืวิศวกรผูอ้อกแบบมีอาํนาจในการชีข้าด ตามความเหมาะสม

ตามหลกัการในการปฏิบตัวิชิาชีพและหลกัการชา่ง หรอืใหถื้อสว่นท่ีดี เป็นประโยชน ์ตอ่ราชการหรอื

หนว่ยงานเป็นเกณฑ ์ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัติามทนัที โดยไมค่ดิคา่จา้งเพิ่มเตมิ แบบท่ีแสดงละไวใ้นฐานะท่ี

เขา้ใจ ซึง่เป็นแบบท่ียน่ยอ่ หรอืแสดงเป็นตวัอยา่งบางสว่น ใหผู้ร้บัจา้ง ทาํการก่อสรา้งทัง้หมดใหค้รบ 
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1.5 แบบรายละเอยีดและคาํแนะนาํเพิม่เตมิ 

สถาปนิกหรอืวิศวกร จะเป็นผูจ้ดัทาํแบบรายละเอียด หรอืเพิ่มเตมิ ใหง้านก่อสรา้งบางสว่น 

ดาํเนินไปไดอ้ยา่งเหมาะสม  แบบขยายและคาํแนะนาํเหลา่นี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาจา้งผูร้บัจา้ง ตอ้ง

ดาํเนินงานตามอยา่งเครง่ครดั โดยไมค่ดิคา่จา้งเพิ่มเตมิ หรอืถือเป็นงานเพิ่มเตมิแตอ่ยา่งใด 

1.6 อุปสรรคในการดาํเนินงานก่อสร้าง 

ก. ในกรณีท่ีมีปัญหาท่ีเป็นอปุสรรคในการดาํเนินงาน ใหผู้ร้บัจา้งรบีรายงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร ตอ่

คณะกรรมการตรวจการจา้งเพ่ือพิจารณา ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งไมอ่าจวนิิจฉยัชีข้าดได ้

ใหร้ายงานผูว้า่จา้งตอ่ไปทนัที เม่ือผูว้า่จา้งสั่งการเป็นลายลกัษณอ์กัษรประการใด ใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิ

ตามทนัที 

ข.  ถา้คณะกรรมการตรวจการจา้งพบวา่ ผูร้บัจา้งทาํการก่อสรา้งไมถ่กูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง หรอืรายการ

ประกอบแบบก่อสรา้ง หรอืตามหลกัวชิาช่างท่ีดี หากคณะกรรมการตรวจการจา้ง ไมอ่าจวนิิจฉยัชีข้าด

ไดใ้หร้ายงานตอ่ผูว้า่จา้งในทนัที เม่ือผูว้า่จา้งสั่งการเป็นลายลกัษณอ์กัษร ใหผู้ร้บัจา้งทาํการแกไ้ขให้

ถกูตอ้งตามแบบก่อสรา้งและรายการประกอบแบบก่อสรา้งทนัที  ดว้ยการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรอืรือ้

ถอน หรอืดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรโดยท่ีผูร้บัจา้ง จะเรยีกคา่เสียหายหรอืขอตอ่สญัญามิไดไ้มว่า่

กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

1.7 การเปล่ียนแปลงงานก่อสร้าง 

ผูว้า่จา้งมีสทิธ์ิท่ีจะทาํการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพิ่มเตมิ หรอืลดงานจากแบบก่อสรา้ง และ

รายการประกอบแบบก่อสรา้งไดโ้ดยไมต่อ้งเลกิสญัญาจา้ง แตห่ากจาํเป็นตอ้งตกลงราคาจา้ง หรอื

เปล่ียนแปลงระยะเวลาก่อสรา้ง ทัง้ผูว้า่จา้ง และผูร้บัจา้งจะไดท้าํการตกลงกนัใหมใ่นขณะนัน้ เฉพาะสว่นท่ี

มีการเปล่ียนแปลง กรณีดงักลา่วใหท้าํเป็นหนงัสือหลกัฐานใหไ้วต้อ่กนั  

ในขณะทาํการก่อสรา้ง สถาปนิก หรอื วิศวกร มีสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงงานก่อสรา้งบางอยา่ง ซึง่จะ

ไมท่าํใหเ้พิ่มเวลาหรอืคา่ก่อสรา้งตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม ทัง้นีต้อ้งไมข่ดัตอ่สญัญาจา้ง 

1.8 การตรวจควบคุมงานของสถาปนิก และวิศวกร 

สถาปนิก หรอื วิศวกร มีสทิธิท่ีจะทาํการตรวจควบคมุงานก่อสรา้ง และใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข 

เพ่ือใหง้านก่อสรา้งเป็นไปตามสญัญาจา้งถกูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง และ

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างท่ีดี ทัง้เป็นผูชี้ข้าดเก่ียวกบักรณีขดัแยง้ในแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบ แบบ

ก่อสรา้ง เม่ือสถาปนิก หรอืวศิวกรไดส้ั่งอยา่งหนึง่อยา่งใดไปแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัติาม โดยไมมี่เง่ือนไข 

1.9 การอาํนวยความสะดวกในการตรวจงาน 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้สิ่งอาํนวยความสะดวก เชน่ บนัได ทางเดนิชั่วคราว พรอ้มท่ีจะใหผู้ว้า่จา้ง 

คณะกรรมการตรวจจา้ง สถาปนิก หรอืวิศวกร มาตรวจควบคมุงานก่อสรา้งไดท้กุจดุ และเวลาสิง่อาํนวย 

ความสะดวกเหลา่นีต้อ้งจดัทาํใหแ้ข็งแรง และมั่นคงปลอดภยั งานก่อสรา้งใดท่ีกาํหนดไวใ้นรายการ 
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ประกอบแบบก่อสรา้ง ใหท้าํการทดสอบและตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากสถาปนิก หรอืงานท่ีสถาปนิก หรอื

วิศวกร มีความประสงคจ์ะทดสอบเป็นพิเศษ ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหส้ถาปนิกทราบลว่งหนา้แตเ่น่ินๆ วา่พรอ้ม

จะทาํการทดสอบใหด้เูม่ือใด งานใดท่ีจดัทาํไปโดยท่ียงัไมไ่ดร้บัการตรวจสอบและอนมุตั ิหากสถาปนิก

ตอ้งการตรวจสอบ ผูร้บัจา้งตอ้งการจดัการรือ้ถอนหรอืขดุออกโดยไมค่ดิเงินเพิ่มจากผูว้า่จา้ง 

1.10 คุณภาพของวัสดุ 

วสัดกุ่อสรา้งทกุชนิดจะตอ้งมีคณุภาพดี ถกูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบ 

ก่อสรา้ง เป็นของใหมท่ี่ยงัไมผ่า่นการใชง้าน ไมช่าํรุดแตกรา้วหรอืเสียหาย และจะตอ้งนาํมาเก็บไว ้ในท่ี

ปลอดภยัโดยมิใหเ้กิดความเสียหาย หรอืเส่ือมคณุภาพ ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํวสัดดุงักลา่วออกไป นอกบรเิวณ

ก่อสรา้งใหห้มดทนัทีท่ีไดร้บัคาํสั่งจากผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง 

กรรมการตรวจจา้ง มีสทิธ์ิสั่งใหผู้ร้บัจา้งนาํใบรบัรองจากผูแ้ทนจาํหนา่ยวสัดนุัน้ๆ มาแสดง ตอ่

กรรมการตรวจการจา้งก่อนการตดิตัง้ หรอืก่อนการตรวจรบังาน วา่เป็นของแทต้รงตามท่ีระบไุว ้ในแบบ

ก่อสรา้ง และรายการก่อสรา้ง 

1.11 การจดัหาตวัอย่างวัสดุ-อุปกรณ ์

ใหผู้ร้บัจา้งหาวสัด ุหรอือปุกรณท่ี์กาํหนดไวว้า่ ตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากสถาปนิก หรอืวศิวกร ก่อน

การดาํเนินงาน เพ่ือนาํเสนอใหพ้ิจารณาเสียแตเ่น่ินๆ เม่ือไดร้บัอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรแลว้ ผูร้บัจา้งนาํ

วสัด-ุอปุกรณแ์บบท่ีไดร้บัอนมุตัไิปดาํเนินการจดัสรา้งตอ่ไป คา่ใชจ้่ายในการจดัหาตวัอยา่ง วสัด-ุอปุกรณ ์

ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกเองทัง้สิน้ 

1.12 การใช้วัสดุเทยีบเทา่ 

วสัด-ุอปุกรณท่ี์กาํหนดช่ือสนิคา้ หรอืผูผ้ลติไวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งนีมี้วตัถปุระสงค ์

เพ่ือกาํหนดมาตรฐานการใชว้สัด-ุอปุกรณน์ัน้ ในกรณีท่ีไมมี่วสัดตุามท่ีระบใุนทอ้งตลาด ผูร้บัจา้ง อาจ

เลือกใชว้สัดอุปุกรณอ่ื์นท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่า หรอืดีกวา่ ในกรณีท่ีผูร้บัจา้งจะใชว้สัดเุทียบเท่า ใหผู้ร้บัจา้ง

ทาํหนงัสือขอเทียบเท่าพรอ้มทัง้เหตผุล หลกัฐาน และหนงัสือรบัรองคณุภาพท่ีเทียบเท่า จากสถาบนัของ

ทางราชการ เสนอตอ่ผูว้า่จา้งโดยผา่นคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพ่ือพิจารณาเสนอ ความเห็นชอบไปยงั

ผูว้า่จา้ง เม่ือไดร้บัอนมุตัใิหใ้ชว้สัดเุทียบเทา่ไดจ้รงิจงึจะใชไ้ด ้หา้มใชว้สัด ุซึง่มิไดร้บัอนมุตัเิทียบเทา่ก่อน

โดยเดด็ขาด ระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอเทียบเท่านี ้ผูร้บัจา้งจะถือเป็นเหต ุตอ่สญัญาไมไ่ดไ้มว่า่ในกรณี

ใดๆ ทัง้สิน้ ในการขอเทียบเท่านัน้หากราคาของวสัดท่ีุขอเทียบเท่าตํ่ากวา่ วสัดใุนรายการ ผูร้บัจา้งยอมให้

ผูว้า่จา้งหกัเงินในสว่นของราคาท่ีขาดไป เม่ือมีการจา่ยเงินสาํหรบั งานงวดนัน้ 

1.13 การทดสอบวัสดุ-อุปกรณโ์ดยสถาบนัทีส่ถาปนิก หรือวิศวกรรับรอง 

ในบทกาํหนดรายการก่อสรา้งใด ท่ีระบใุหผู้ร้บัจา้งทาํการทดสอบวสัด ุใหผู้ร้บัจา้งทาํการ

ทดสอบ โดยสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ข. คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ค. กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงอตุสาหกรรม 

ง. สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY) หรอืสถาบนัอ่ืน ท่ีสถาปนิก 

หรอืวิศวกรเห็นสมควรเป็นกรณีไป  

จ. กรมทางหลวง 

1.14 ช่างฝีมือและช่างเทคนิค 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชช้่างท่ีมีฝีมือดี มาทาํการก่อสรา้งใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยตามแบบก่อสรา้ง 

รายการประกอบแบบก่อสรา้งทกุประการ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา้งช่างเทคนิคท่ีมีความชาํนาญมาดาํเนินงาน 

ในการตดิตัง้หรอืปฏิบตังิานโดยเฉพาะ เชน่ การตดิตัง้อปุกรณส์ขุภณัฑ ์การเดนิทอ่ประปา ท่อนํา้ทิง้ การ

เดนิสายไฟฟา้ ฯลฯ ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัทาํงานทาํประเภทใหถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาชา่งท่ีดี มั่นคงแข็งแรง 

และมีคณุภาพสงู และใหท้ดสอบจนใชก้ารไดส้มบรูณต์ามจดุประสงคเ์ป็นท่ีเรยีบรอ้ยทกุประการ 

อนึ่ง สถาปนิก หรอื วิศวกร หรอืผูค้วบคมุงาน มีอาํนาจในการสั่งใหเ้ปล่ียนชา่งท่ีขาดฝีมือ หรอื

ความชาํนาญตามท่ีเห็นสมควรได ้

1.15 ผู้รับเหมาย่อย 

ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอรายช่ือผูร้บัเหมายอ่ย ในการก่อสรา้งสว่นตา่งๆ ท่ีตอ้งใชผู้ร้บัเหมายอ่ย 

ทัง้หมดตอ่ผูว้า่จา้ง ผูร้บัจา้งไมจ่า้งผูร้บัเหมายอ่ยท่ีผูว้า่จา้งไมเ่ห็นดว้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ 

ตอ่ผูว้า่จา้งในการกระทาํใดๆ ของผูร้บัเหมา รวมทัง้ลกูจา้งของผูร้บัเหมาดว้ย 

1.16 ตารางแสดงแผนการดาํเนินการก่อสร้าง 

เม่ือไดท้าํสญัญาจา้งเป็นท่ีเรยีบรอ้ย ใหผู้ร้บัจา้งรบีจดัทาํตารางแสดงแผนการดาํเนินงาน 

ก่อสรา้ง (PROGRESS CHART) เสนอตอ่ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง สถาปนิก และวิศวกร ทนัที

ตารางนีใ้หแ้สดงกาํหนดเวลาเริม่ตน้ และสิน้สดุของงานก่อสรา้งแตล่ะประเภท 

1.17 แบบแสดงก่อสร้างตามทีเ่ป็นจริง (AS-BUILT DRAWING) 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบแสดงการก่อสรา้งตามท่ีเป็นจรงิ (AS-BUILT DRAWING) ดว้ย

ขนาดและมาตราสว่นตามแบบก่อสรา้งของผูว้า่จา้ง สาํหรบังานท่ีกาํหนดใหจ้ดัทาํแบบ แสดงรายละเอียด

การตดิตัง้วสัด-ุอปุกรณต์ามท่ีเป็นจรงิ โดยเฉพาะดา้นระบบสขุาภิบาลและระบบไฟฟา้ หรอืในงานท่ีมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงไปจากแบบก่อสรา้งเดมิ ทัง้นีใ้หท้าํทกุระยะของงาน และตอ้งมอบ ใหผู้ว้า่จา้งในรูปของ

กระดาษไข ซึง่สามารถนาํไปพิมพไ์ด ้พรอ้มกบัพิมพเ์ขียว 3 ชดุ ก่อนสง่งาน งวดสดุทา้ย 

1.18 แบบขยายแสดงรายละเอยีด (SHOP DRAWING) 

ในการก่อสรา้งสว่นใดท่ีกาํหนดให ้ผูร้บัจา้งเสนอแบบขยายรายละเอียด เพ่ืออนมุตั ิก่อน

ดาํเนินการจดัสรา้งงานนัน้ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัดาํเนินการจดัทาํทนัทีก่อนการจดัสรา้งงานนัน้ โดยดาํเนินการ 

1. ใหเ้สนอเป็นแบบพิมพเ์ขียว จาํนวน 2 ชดุ เสนอตอ่สถาปนิก 
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2. แบบขยายจะตอ้งแสดงรูปดา้น รูปตดั แบบขยาย รายละเอียด วธีิตดิตัง้ การเคลือบผิวและอ่ืนๆ ท่ี

จาํเป็น 

3. แบบจะตอ้งแสดง วนัท่ี ช่ือ โครงการฯ ตาํแหนง่ท่ีตัง้ 

4. หากแบบท่ีผูร้บัจา้งเสนอ สถาปนิกพจิารณาแลว้ ไมถ่กูตอ้งตามความมุง่หมาย ใหผู้ร้บัจา้งเสนอแบบ

ใหม ่ตามวธีิการขา้งตน้ 

5. เม่ือสถาปนิกอนมุตัใิหผู้ร้บัจา้งลงวนัท่ีท่ีอนมุตัใินแบบแลว้ มอบพิมพเ์ขียวใหส้ถาปนิกเพ่ือเป็นหลกัฐาน 

จาํนวน 2 ชดุ 

6. หา้มไมใ่หผู้ร้บัจา้งจดัทาํงานท่ีสถาปนิกไมอ่นมุตั ิ

7. การอนมุตัมิิไดห้มายความวา่ ผูร้บัจา้งตอ้งพน้จากความรบัผิดชอบตอ่การดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปตาม

สญัญาแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

8. เจา้ของหรอืสถาปนิก วิศวกร มีสทิธิรอ้งขอใหผู้ว้า่จา้งเขียน แบบขยายแสดงรายละเอียด (SHOP 

DRAWING) ในทกุสว่นของงานก่อสรา้งอาคาร 

1.19 สิทธิในแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง 

สถาปนิก และวศิวกร เป็นผูถื้อสทิธิในแบบก่อสรา้ง และรายการก่อสรา้งโดยสมบรูณ ์หา้มผูร้บั

จา้งหรอืผูอ่ื้นใดนาํไปใชก่้อสรา้ง ณ ท่ีอ่ืนใด นอกจากท่ีระบไุวข้า้งตน้ และหา้มนาํไปพิมพเ์ผยแพร ่เพ่ือ

ผลประโยชนท์างธุรกิจหรอืการคา้ ทัง้นี ้จะโดยดดัแปลงแกไ้ขเพิ่มเตมิหรอืไมก็่ตาม เวน้แตจ่ะไดร้บั อนมุตัิ

จากสถาปนิก หรอืวิศวกร เป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

1.20 การป้องกันการก่อสร้างและทรัพยสิ์น 

ผูร้บัจา้งตอ้งระมดัระวงั และปอ้งกนังานก่อสรา้งและทรพัยส์นิของผูว้า่จา้ง ไมไ่ดร้บัความ

เสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งตอ้งระมดัระวงั ไมใ่หก้ารดาํเนินงานก่อสรา้ง เกิดอนัตราย ตอ่สาธารณชนหรอืเป็น

การกีดขวางทางสญัจรหรอืทาํใหถ้นน ทางระบายนํา้ ทอ่ประปา สายไฟฟา้ สายโทรศพัท ์อาคาร หรอื

ทรพัยส์นิอ่ืนๆ ใกลเ้คียงเกิดความเสียหาย ถา้ผูร้บัจา้งก่อใหเ้กิดการเสียหาย ดงักลา่ว ผูร้บัจา้งตอ้ง

ผูร้บัผิดชอบใชค้า่เสียหายแก่ผูว้า่จา้งเทา่ท่ีผูว้า่จา้งจะเรยีกรอ้งใหท้าํการชดใช ้

1.21 การใช้สถานที ่ไฟฟ้า และประปาเพือ่การก่อสร้าง 

ผูร้บัจา้งจดัสรา้งโรงงานชั่วคราว เพ่ือเป็นสาํนกังานควบคมุ และเป็นโรงเก็บวสัด ุโดยจดัใหมี้

หอ้งนํา้ หอ้งสว้มชั่วคราว เทา่ท่ีจาํเป็น ในบรเิวณภายในขอบเขตเท่าท่ีผูว้า่จา้งกาํหนด ผูร้บัจา้งจะตดิตอ่กบั

หนว่ยงานไฟฟา้และประปาเพ่ือขอมิเตอรช์ั่วคราวเอง การจดัสรา้งโรงงานชั่วคราวนี ้ตอ้งจดัใหมี้ท่ีทาํงาน

สาํหรบัผูค้มุงานและนายงานดว้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรือ้ถอนโรงงานนี ้และปรบับรเิวณใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี

เรยีบรอ้ยทกุประการ หลงัจากตรวจรบังานงวดสดุทา้ยภายใน  7 วนั 
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1.22 การรักษาความสะอาดสถานที ่

ผูร้บัจา้ง ตอ้งทาํความสะอาดเก็บเศษขยะมลูฝอยภายในสถานท่ีก่อสรา้งตลอดระยะเวลา ท่ี

ทาํการก่อสรา้ง และตอ้งทาํความสะอาดสิ่งก่อสรา้ง และบรเิวณก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ยปราศจากเศษขยะ สิ่ง

ปฏิกลู สิ่งของท่ีเหลือใชใ้นการก่อสรา้ง ตลอดจนตอ้งรือ้ถอนโรงงานชั่วคราว ไฟฟา้ ประปา ชั่วคราว ออก

จากพืน้ท่ีก่อสรา้งของผูว้า่จา้งทัง้หมด 

1.23 การมอบหนังสือคู่มือการบาํรุงรักษาเคร่ืองกลและอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ผูร้บัจา้ง ตอ้งจดัรวบรวมหนงัสือคูมื่อการบาํรุงรกัษา จากบรษัิทผูผ้ลติวสัดแุละอปุกรณต์า่งๆ 

ทางเคล่ือนกลและไฟฟา้ โดยเย็บรวมเป็นเลม่เดียวกนั และมอบใหผู้ว้า่จา้ง จาํนวน 1 ชดุ ก่อนสง่มอบงาน

งวดสดุทา้ย 

1.24 รายการประกอบแบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างทีส่ถานทีก่่อสร้าง 

ใหผู้ร้บัจา้งเก็บรายการก่อสรา้ง และแบบก่อสรา้งไว ้1 ชดุ ณ สถานท่ีก่อสรา้ง พรอ้มท่ีจะให ้

ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง สถาปนิก วิศวกร ดไูดท้กุเวลา 

1.25 กุญแจตา่งๆ กับแม่กุญแจ 

กญุแจตา่งๆ ผูร้บัจา้งตอ้งจดัปา้ยถาวรแจง้รายละเอียดไวก้บักญุแจใหต้รงกบัแมก่ญุแจ ทกุ

ชนิดและตอ้งสง่มอบใหผู้ว้า่จา้งทัง้หมดทนัที เม่ือผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานแลว้ อนึง่ ในระหวา่งท่ียงัมิได ้ทาํ

การรบัมอบงาน ลกูกญุแจเหลา่นีจ้ะตอ้งอยูใ่นความดแูลรกัษาของผูร้บัจา้งอยา่งดี และหา้มจาํลอง ลกู

กญุแจเหลา่นีโ้ดยเดด็ขาดไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ หากผูร้บัจา้งทาํลกูกญุแจหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปล่ียน 

กญุแจชดุนัน้ใหม ่และจะคดิเงินเพิ่มอีกไมไ่ด ้
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หมวดที ่2 ขอบเขตงานและข้อกาํหนดทั่วไป  

ขอบเขตงาน 

รายการตา่งๆ ท่ีจะระบตุอ่ไปนี ้ใหถื้อเป็นหนา้ท่ีผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาทัง้แรงงาน วสัด ุ และอปุกรณ ์

ตลอดจนเครือ่งมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการ มาทาํการก่อสรา้งใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณใ์ชก้ารไดดี้และปลอดภยั ตาม

มาตรฐานวิชาช่างท่ีดี 

2.1   รือ้ถอนอาคารเดมิและสิ่งปลกูสรา้งเดมิ เพ่ือใหส้ามารถดาํเนินการก่อสรา้งอาคารตามรูปแบบได ้

การรือ้ถอน จะตอ้งรือ้ถอนสิง่ก่อสรา้งท่ีจะเป็นอปุสรรคในการก่อสรา้ง โดยผูร้บัจา้งตอ้งทาํรายการ 

ขออนมุตักิารรือ้ถอนเพ่ือขอความเห็นชอบจากผูอ้อกแบบทกุรายการ ของท่ีรือ้ถอนหากผูว้า่จา้ง ไม่

ตอ้งการใชป้ระโยชนแ์ลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งนาํออกไปจากบรเิวณใหเ้รยีบรอ้ย โดยผูร้บัจา้งเป็น 

ผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายในการเคล่ือนยา้ยเอง 

จดัทาํรัว้ ระบบปอ้งกนัฝุ่ นและปอ้งกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดระหวา่งการก่อสรา้ง ตามท่ีกฏหมาย กาํหนด  และเพ่ือ

กาํหนดขอบเขตงานก่อสรา้งตามเพ่ือขออนญุาตใชส้ถานท่ีจากผูว้า่จา้ง ก่อนดาํเนินการก่อสรา้ง โครงการ

โครงการอาคารเรียนสาธิตจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม แขวงวังใหม่ เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 

2.2 ตามแบบและรายการประกอบแบบ 

2.3 จดัหาและตดิตัง้งานระบบสาธารณปูโภคภายในอาคาร อนัประกอบดว้ยวิศวกรรมระบบไฟฟา้และ

ส่ือสาร ประปา และสขุาภิบาลในอาคาร ตลอดจนการตดิตัง้ตัง้เพ่ือบรรจบกบังานระบบ

สาธารณปูโภคนอกอาคาร รวมทัง้มิเตอร ์และหมอ้แปลงไฟฟา้ 

2.4 จดัทาํแบบหนา้งาน (SHOP DRAWING) ระหวา่งงานก่อสรา้ง และแบบจรงิ (AS-BUILT 

DRAWING) เม่ือก่อสรา้งแลว้เสรจ็  

2.5 งาน ท่ีระบใุนแบบและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

ข้อกาํหนดทั่วไป 

1. งานจะตอ้งเป็นไปตามขนาดท่ีปรากฏในแบบและรายการนี ้ถา้แบบและรายการไมต่รงกนั ผูว้า่จา้ง จะ

ถือเอาสว่นดีเป็นเกณฑท์กุครัง้ สว่นใดท่ีไมส่มบรูณ ์ผูก่้อสรา้งตอ้งจดัใหส้มบรูณด์ว้ยวสัดท่ีุดี กรณีท่ีแบบ ไม่

ตรงกบัตวัเลขท่ีระบใุหป้รกึษาสถาปนิก 

1.1 ขนาดและรูปแบบ อาจมีการแกไ้ขดดัแปลงเพ่ือใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมกบัความเป็นจรงิ การแกไ้ขให้

เป็นไปตามขอ้ตกลง หรอืแกไ้ขจากสถาปนิกทกุรายการ 

1.2 วสัดตุา่ง ๆ  ท่ีระบชุนิดใหจ้ดัตามรายการท่ีระบ ุหรอืวสัดเุทียบเท่า  และเสนอใหส้ถาปนิก พิจารณา

อนมุตั ิ วสัดท่ีุยงัไมร่ะบจุะตอ้งเสนอตวัอยา่งตอ่สถาปนิก เพ่ือพิจารณาทกุรายการ 

1.3 การอา่นแบบโดยทั่วไป ใหถื้อเอาระยะท่ีเป็นตวัเลขท่ีสาํคญั ถา้สงสยัวา่มีการคลาดเคล่ือน ใหป้รกึษา

สถาปนิกโดยจะถือเอาความถกูตอ้งในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นสาํคญั 
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1.4 สิ่งของท่ีปรากฏหรอืมิไดป้รากฏในแบบ อนัเป็นสว่นหรอืเครือ่งประกอบการก่อสรา้งตามหลกัวิชานัน้ ผู้

ก่อสรา้งจะตอ้งจดัหามารวมอยูท่ัง้สิน้ 

1.5 จะตอ้งจดัหาหรอืทาํตวัอยา่ง วสัด ุพืน้ผิว หรอืสีวสัด ุหรอืเฟอรนิ์เจอร ์แตะละรายการใหส้ถาปนิก 

พิจารณาหรอือนมุตัก่ิอนลงมือทาํจรงิทัง้หมด 

1.6 กรณีท่ีมีการเจาะพืน้ หรอืตดิตัง้อปุกรณใ์ด ๆ เพ่ือใหมี้ความมั่นคงแข็งแรงในการตอ่เตมิ หรอืตดิตัง้ 

ชิน้สว่นอปุกรณใ์ด ๆ ตามรายการ  ซึง่จะกระทบกระเทือนตอ่โครงสรา้งหรอื ผนงัของอาคารเดมิ ตอ้งให้

วิศวกรโครงสรา้งพิจารณาอนมุตัทิกุรายการ 

2. ช่างท่ีเขา้มาดาํเนินการ งานก่อสรา้ง ตกแตง่ภายใน และงานระบบทางวิศวกรรม  รวมทัง้งานสขุภณัฑ ์

เฟอรนิ์เจอรส์าํเรจ็รูป เป็นตน้ จะตอ้งเป็นช่างท่ีมีความรูค้วามชาํนาญงานในแตล่ะสาขาทกุระบบงาน ช่างผู้

ดาํเนินงานทกุระบบจะตอ้งอา่นแบบรวมทัง้หมด โดยเฉพาะสว่นงานท่ีสมัพนัธเ์ก่ียวเน่ืองกนั และมี การ

ประสานงานระหวา่งระบบงานสว่นตา่ง ๆใหก้ารดาํเนินงานครบถว้น  มีประสทิธิภาพ  หากสงสยัหรอื ปรากฏวา่

สว่นใดในแบบไมส่อดคลอ้งกนัใหป้รกึษาสถาปนิก 

3. ในการทาํงานหากตอ้งมีการทบุสกดัสว่นใดของอาคาร จะตอ้งระมดัระวงัมิใหก้ระทบกระเทือน ตอ่ความ

มั่นคงของอาคารเดมิ  และใหป้รกึษาวิศวกรเพ่ือพิจารณาอนมุตัก่ิอนทกุครัง้ 

4. งานก่อสรา้ง หรอืตดิตัง้อปุกรณใ์ด ๆ ท่ีระบใุหมี้การเสนอแบบและวิธีการก่อสรา้ง หรอืตดิตัง้โดย ผูร้บัจา้ง

ก่อนดาํเนินงาน  ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอแบบและวิธีการก่อสรา้ง หรอืตดิตัง้อปุกรณน์ัน้ ๆ ตอ่วิศวกรและ

สถาปนิก เพ่ือพิจารณาอนมุตัก่ิอนทกุกรณี 

5. ในการทาํงานหากมีสว่นเก่ียวขอ้ง หรอื อาจกระทบกระเทือนตอ่งานระบบวิศวกรรมเดมิใด ๆ ของอาคาร 

ไดแ้ก่ ระบบไฟฟา้ ระบบสขุาภิบาล ระบบปรบัอากาศ ระบบเครือ่งกลตา่งๆ และระบบส่ือสารเป็นตน้ 

จะตอ้งสาํรวจวสัดอุปุกรณแ์ละการตดิตัง้ระบบเดมิ สว่นท่ีเก่ียวขอ้งใหมี้การทาํงานสอดคลอ้งกนั เพ่ือความ

ถกูตอ้งและความปลอดภยั หากพบปัญหาท่ีจะมีผลตอ่ระบบใด ๆ ใหป้รกึษาวิศวกรก่อน การดาํเนินงานทกุ

รายการ 

6. การทาํงานจะตอ้งระมดัระวงัรกัษา พืน้ผิว และสว่นตา่ง ๆ ของอาคารเดมิในบรเิวณท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 

โครงการและในสว่นของโครงการนี ้เม่ือสง่มอบงาน พืน้ผิว โครงสรา้งและวสัดอุปุกรณด์งักลา่วทัง้สิน้ 

จะตอ้งอยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ยสมบรูณ ์หากเกิดความเสียหายใด ๆ อนัเกิดจากการดาํเนินงาน  ผูร้บัจา้ง 

จะตอ้งแกไ้ขปรบัปรุง   ซอ่มแซม หรอืจดัหาตดิตัง้วสัดอุปุกรณท์ดแทน ซึง่ไดร้บัการพจิารณาอนมุตั ิจากผูว้า่

จา้งหรอืสถาปนิกทกุรายการ 

7. ในการทาํงานจะตอ้งมีความระมดัระวงัเป็นพิเศษ มิใหเ้กิดอคัคีภยั หรอือบุตัภิยั อนัจะทาํใหเ้กิดความ 

เสียหายแก่บคุคล สถานท่ี หรอืทรพัยส์นิใดโดยเดด็ขาด 

8. การตดิตัง้วสัด ุอปุกรณใ์ด ๆ ตอ้งเป็นไปตามหลกัวิชาชา่ง และกรรมวิธีการตดิตัง้มาตรฐานของผูผ้ลติ 
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หมวดที ่3 รายการประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 

 

หมวดที ่3.1 การเตรียมพืน้ทีก่่อสร้าง  

1. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี ้รวมถึงการทาํความสะอาดสถานท่ี การตดัตน้ไม ้การโยกยา้ยสาธารณปูโภค 

และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีก่อสรา้ง เพ่ือใหง้านในสญัญาดาํเนินตอ่ไปโดยเรยีบรอ้ย 

2. การทาํความสะอาด 

การเริม่ดาํเนินงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีมความสะอาดท่ีก่อสรา้ง พืน้ท่ีท่ีไมเ่รยีบรอ้ย เป็น

หลมุเป็นบอ่จะตอ้งถกูปรบัใหเ้รยีบรอ้ยพอสมควร ตน้ไมบ้รเิวณท่ีก่อสรา้งท่ีจะตอ้งตดัออก จะตอ้งแจง้

ใหผู้ว้า่จา้งทราบก่อนจงึทาํการตดัออกได ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งขนบา้ยวสัดแุละชิน้สว่น ท่ีขจดัทิง้ทัง้หมดออก

นอกบรเิวณก่อสรา้ง 

3. การโยกยา้ยระบบสาธารณูปโภค 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคทกุชนิดท่ีมีอยูเ่ดมิ และ

เป็นอปุสรรคในการก่อสรา้ง  การโยกยา้ยระบบดงักลา่วจะตอ้งกระทาํดว้ยความปราณีต เรยีบรอ้ยและ

ถกูตอ้งตามหลกัวิชาและไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายระบบสาธารณปูโภคเดมิ ชีวิตและทรพัยส์นิใดๆ 

โดยจะตอ้งจดัทาํแบบเพ่ือขออนมุตัจิากผูว้า่จา้งก่อน จงึทาํการโยกยา้ยได ้ 

4. การป้องกันความชืน้จากดนิ 

ก่อนท่ีจะเทพืน้ชัน้ลา่งสว่นท่ีตดิดนิภายในอาคารทัง้หมด จะตอ้งปแูผน่พลาสตกิอยา่งหนา สี

ดาํเตม็พืน้ท่ีทัง้หมด รอยตอ่ของแผน่พลาสตกิใหท้าบ 0.20 เมตร แลว้จงึวางเหลก็เสรมิพืน้ และเท

คอนกรตีตอ่ไป 

5. การป้องกันปลวก 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการจาํกดัปลวกในพืน้ดนิใตอ้าคารและโดยรอบ และเดนิท่อสาํหรบั ฉีด

นํา้ยากนัปลวกใตด้นิ ก่อนท่ีจะดาํเนินการปลกูสรา้ง อาคารตามวิธีการของบรษัิท 12 เพส

คอนโทรล เซอรว์ิส จาํกดั, บรษัิท ซ ีซี เอส จาํกดั หรอื บรษัิท ไอเดีย เพส แมเนจเมนท ์จาํกดั 

หรอืเทียบเทา่ 

• วสัดอุปุกรณท่ี์ใช ้ในการกาํจดัและปอ้งกนัปลวก สาํหรบัอาคารพกัอาศยัในระหวา่ง

การก่อสรา้ง( PVC Pipe Treatment System) ท่อ PVC 8.5 ขนาด 18 มิลลเิมตร     

( ½”) มอก. 17-2532 

• การกาํจดัและปอ้งกนัปลวก ในระหวา่งก่อสรา้ง ( SOIL TREATMENT ) 

ดาํเนินการโดยอดันํา้ยาเคมีฆา่เชือ้ปลวกลงดนิก่อนเทพืน้คอนกรตีชัน้ลา่ง  

เริม่ปฏิบตังิานหลงัจากการถม อดัดนิทรายชัน้สดุทา้ยจนแน่นเรยีบรอ้ยแลว้ 
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เตรยีมพรอ้มสาํหรบัเทพืน้ คสล. ก่อนท่ีจะเทคอนกรตีหลอ่พืน้อาคาร โดยวิธีการอดั

นํา้ยาลงดนิปอ้งกนัปลวกใหเ้ป็นไปดงันี ้

1.  ใชห้วัอดันํา้ยา ( Sub Soil Pressure Injector ) อดันํา้ยาลงใตด้นิห่างจากแนว

ดา้นใน 50 เซนตเิมตร โดยแตล่ะจดุเวน้ระยะหา่งกนั 100 เซนตเิมตร ตลอดแนว

คานดา้นในทกุดา้น 

2. หลงัจากอดันํา้ยาตามแนวคานแลว้เสรจ็ ใชห้วัฉีดนํา้ยา ( Surface Sprayer) 

ฉีดเคลือบผิวดนิดา้นในทัง้หมดแบบปพูรมซํา้ทกุตารางนิว้ เพ่ือใหน้ ํา้ยาซมึลงไป

ประสานกบันํา้ยาซึง่ไวแ้ลว้ในระดบัใตค้าน 

3. สาํหรบัแนวคานดา้นนอกใชห้วัอดันํา้ยา(Sub Soil Pressure Injector) อดันํา้ยา

ลงใตด้นิหา่งจากแนวคานดา้นนอก 50 เซนตเิมตร โดยแตล่ะจดุเวน้ระยะหา่ง

กนั 100 เซนตเิมตร ตลอดแนวคานดา้นนอกอาคาร 

4. หลงัจากอดันํา้ยาตามแนวคานดา้นนอกแลว้เสรจ็ ใชห้วัฉีดนํา้ยา ( Surface 

Sprayer) ฉีดเคลือบผิวดนิดา้นนอกตวัอาคารตลอดแนวขอบห่างจากตวัอาคาร 

1 เมตรโดยปพูรมซํา้ทกุตารางนิว้ หลงัจากนัน้สามารถท่ีจะเทคอนกรตีหลอ่พืน้

อาคารตอ่ไป 

• วิธีการวางระบบการทอ่นํา้ยาป้องกันปลวก (PIPE TREATMENT SYSTEM ) 

การวางท่อ ( Chemical Pipe ) ใตอ้าคารตามบรเิวณหอ้งตา่ง ๆและอดันํา้ยา 

ผา่นท่อโดยใชเ้ครือ่งอดัแรงดนัสงู อดัและฉีดนํา้ยาเคลือบผิวดนิใตอ้าคาร เพ่ือทาํให ้

ผิวดนิสว่นนัน้เป็นพษิเกินกวา่ปลวกจะอาศยัอยูห่รอืแทรกตวัผา่นเขา้มาทาํลาย ตวั

อาคารได ้ 

การตดิตัง้ท่ออดันํา้ยาเคมีปอ้งกนัปลวก ใตพื้น้ระหวา่งก่อสรา้ง การตดิตัง้ท่อ 

อดันํา้ยาเคมี จะเริม่ดาํเนินงานหลงัจากท่ีฝ่ายก่อสรา้งไดท้าํการเทคานคอดนิเสรจ็ 

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยช่างเทคนิคจะทาํการวางระบบท่อ ( Chemical Pipe ) ซึง่สามารถ

ทนแรงดนัไดส้งู ใชว้สัดทุ่อพีวีซีตามมาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรม รบัรอง โดยวาง

ท่อขนานตดิกบัแนวคานดา้นในรอบตวัอาคารและตามหอ้งตา่งๆ ซึง่ทอ่เคมี ( 

Chemical Pipe ) สามารถปอ้งกนัการทาํลายจากนํา้ยาเคมี ไมใ่ห ้เกิดการอดุตนั

และเกิดสนิมในระยะยาว โดยตดิตัง้ทิง้ระยะของหวัสปรงิเกอร ์เพ่ือสเปรยน์ํา้ยาเคมี

ห่างกนัทกุ ๆ 50 เซนตเิมตร และมีจกุหวัอดันํา้ยาเคมีไวต้ามจดุ นอกอาคารเป็นชว่ง 

ๆหรอืไวร้วมกนัขึน้อยูก่บัขนาดและลกัษณะพืน้ท่ีสาํหรบั อดัเคมีเขา้ไปใตพื้น้อาคาร

ไดต้ามตอ้งการ 
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ข. สว่นท่ีเป็นไมท้ัง้หมดใหท้านํา้ยากนัปลวกของ เชลลไ์ดร ์หรอืของ โซลคินั่ม 2 ครัง้ ใหท้า

โดยรอบทกุดา้นของไม ้และตอ้งทาไมก่้อนท่ีจะประกอบเขา้กบัอาคาร 

รูปแบบการดาํเนินการระบบปอ้งกนัปลวกสามารถปรบัเปล่ียนได ้ตามความเหมาะสมของงาน โดยให้

นาํเสนอผูอ้อกแบบและเจา้ของงานเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

 

หมวดที ่3.2 หมวดการป้องกันการซมึผ่านของนํา้ (WATER PROOFING) 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน  อปุกรณท่ี์จาํเป็นในการก่อสรา้ง งานปอ้งกนัความชืน้ของ

หลงัคาดาดฟา้  ถงัเก็บนํา้ใตด้นิ  บอ่บาํบดันํา้เสีย  พืน้-ผนงัหอ้งใตด้นิ  ถงัเก็บนํา้ด่ืม  พืน้-ผนงัหอ้งนํา้   

ระเบียง   กนัสาด   ตามท่ีระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบ

คณุภาพวสัดขุองผูจ้าํหนา่ยหรอืผูผ้ลติ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้ พรอ้มหลกัฐานเพ่ือขออนมุตั ิ

 

2. รายการทั่วไป 

 คอนกรตีสาํหรบัสว่นของอาคารตอ่ไปนีจ้ะตอ้งตดิตอ้งระบบกนัซมึเพ่ือปอ้งกนัการซมึผา่นของนํา้ตามราย 

การดงัตอ่ไปนี ้

ก. การผสมนํา้ยากนัซมึในเนือ้คอนกรตี สาํหรบัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้หลงัคาดาดฟา้คอนกรตี รางนํา้

คอนกรตี  หอ้งนํา้ ระเบียง Roof-Garden สระวา่ยนํา้ แท็งกน์ ํา้ด่ืม ค.ส.ล.  

ข. ระบบกนัซมึหลงัคาดาดฟา้คอนกรตี และรางนํา้คอนกรตี 

ค. ระบบกนัซมึหอ้งนํา้ ระเบียง Roof-Garden สระวา่ยนํา้ แท็งกน์ ํา้ ค.ส.ล.  

(ชัน้ใตด้นิหรอืบนดาดฟา้อาคาร)  

ง. ระบบกนัซมึพืน้คอนกรตีท่ีอยูต่ดิกบัดนิ หรอืพืน้ท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัดนิ 

จ. ระบบกนัซมึผนงัคอนกรตีสว่นท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัดนิ 

ฉ. งานระบบกนัซมึภายในพืน้ท่ีบอ่บาํบดันํา้เสีย 

3. วัสดุ 

ก. นํา้ยากันซมึผสมคอนกรีต 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัด-ุอปุกรณ ์และแรงงานในการก่อสรา้ง นํา้ยากนัซมึผสมคอนกรตี 

(WATER PROOFING) ตามระบใุนแบบรายละเอียด 

2. วัสดุ 

วสัดท่ีุใชจ้ะตอ้งเป็นสารผสมคอนกรตี เพ่ือปอ้งกนัการซมึผา่นของนํา้ (นํา้ยากนัซมึ) หรอืมี

คณุภาพถกูตอ้งตามมาตรฐาน ของ  ZILLION,  VISPAC, PRIMA POLYTECH, CIVIL MASTER

หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 
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3. ส่วนอาคารทีต่อ้งผสมนํา้ยากันซมึ 

  คอนกรตีสาํหรบัสว่นของอาคารตอ่ไปนี ้จะตอ้งผสมนํา้ยากนัซมึ เพ่ือปอ้งกนัการซมึผา่นของนํา้ 

- หลงัคาคอนกรตี และรางนํา้คอนกรตี 

- พืน้หอ้งนํา้ และพืน้เฉลียง 

- พืน้คอนกรตีท่ีอยูต่ดิกบัดนิ หรอืพืน้ท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัดนิ 

- ผนงัคอนกรตีสว่นท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัดนิ 

- พืน้และผนงัถงัเก็บนํา้คอนกรตี ทัง้ท่ีอยูเ่หนือกวา่ระดบัดนิ และอยูต่ ํ่ากวา่ระดบัดนิ 

4. การก่อสร้างการป้องกันการซมึผ่านของนํา้ 

- การผสมนํา้ยากนัซมึ ใหป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํของ บรษัิทผูผ้ลติจาํหนา่ยทกุประการ 

- การเทคอนกรตี สว่นท่ีตอ้งการปอ้งกนัซมึผา่นของนํา้จะตอ้งตอ่เน่ืองเป็นเนือ้เดียวกนั

ตลอดในกรณีท่ีมี 

ความจาํเป็นจะตอ้งหยดุการเทคอนกรตี จะตอ้งเตรยีม CONSTRUCTION JOINT ท่ีกนั

นํา้ไดท่ี้จดุนัน้ได ้โดยไดร้บัอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 

 

ข. ระบบกันซมึหลังคาดาดฟ้า ค.ส.ล และรางนํา้ 

1. การเตรียมผิวพืน้ 

หลงัคาสว่นท่ีเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็  ในการทาํระบบกนัซมึหลงัคา  จะตอ้งมีความเอียง 

ลาดอยา่งนอ้ย    1 : 100 ลงสูท่่อระบายนํา้ การเทคอนกรตีจะตอ้งเทใหเ้รยีบไดร้ะดบัแลว้ขดัมนั 

ผิวคอนกรตีท่ีจะทาํกนัซมึจะตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ นละออง คราบนํา้มนั หรอืคราบสิ่งสกปรก 

จะตอ้งใชแ้ปรงลวดขดัออกใหห้มด พืน้ผิวจะตอ้งเรยีบเสมอ ไมมี่สว่นขรุขระ รูช่อง รอยตอ่ หรอืสว่น

แหลมคมใดๆท่ีอาจจะทาํใหว้สัดกุนัซมึฉีกขาดได ้

2. การดาํเนินการ 

ใหร้องพืน้ดว้ยซีเมนตเ์บสแบบทาชนิด 2 สว่นประเภทสารฟลอูอโรคารบ์อน Vibond  w.p. 

special 1 ชัน้เสรมิแรงดงึดว้ยแผน่ตาขา่ยโพลีเอสเตอรแ์ลว้ทาเคลือบทบัดว้ย Vibond w.p. special 

ทบัอีก1 ชัน้  จากนัน้จงึทาเคลือบดว้ย Lastic Urethane  3 ชัน้ โดยมีความหนาทัง้ระบบประมาณ   

1  มม. 

3. รายละเอยีดวัสดุ 

สาํหรบัหลงัคาท่ีมีการใชง้าน เชน่  พืน้ดาดฟา้ รางนํา้คอนกรตี  ใหใ้ชว้สัดทุากนัซมึ แบบ

ผสมเสรจ็   เป็นสารประเภท Acrylic  modified  Urethane  ไมมี่สว่นผสมของนํา้มนัหรอื แอสฟัลท ์ 

โดยมีคณุสมบตัใินการทน  UV  มีการยดึเกาะในตวัเอง  เป็นเนือ้เดียวตลอด ไรร้อยตอ่  ตอ้งมีคา่

ความยืดหยุน่ตวั(Elongation)ไมน่อ้ยกวา่  700%  และมีความคณุสมบตั ิรบัแรงดงึ (Tensile 
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strength)ได ้ 5-30 N/mm2 ตามมาตราฐาน  DIN 53504  โดยใชป้ระกอบกบัแผน่ตาขา่ย โพลีเอ

สเตอร ์ท่ีมีสว่นผสมของ Acrylic modified  Resin มีความยืดหยุน่สงู  และไมฉี่กขาด ในทกุทิศทาง 

เสรมิอยูใ่นเนือ้วสัดท่ีุทา เพ่ือเพิ่มความแข็งแรง ใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์  

Lastic Urethane       ของบรษัิท วิสแพค จาํกดั 

Rooflex                 ของบรษัิท กรุงเทพ พาณิชยการ  จาํกดั 

Deckshield       ของบรษัิท กรุป๊เมค  จาํกดั 

4. การรับประกัน 

การดาํเนินการงานตดิตัง้  ใหป้ฏิบตัติามขัน้ตอนและคาํแนะนาํของผูผ้ลติ  ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

รบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดาํเนินการตดิตัง้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5  ปี หลงัจากวนัทาํงาน

แลว้เสรจ็ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีหนงัสือรบัประกนัผลงานมอบไวใ้หก้บัผูว้า่จา้ง เป็นหลกัฐาน ในระยะเวลา

รบัประกนัถา้มีการรั่วซมึอนัเกิดจากการเส่ือมสภาพของวสัด ุหรอืจากกการบกพรอ่งในการ

ดาํเนินการผูร้บัประกนัจะตอ้งทาํการซอ่มแซมใหห้ายรั่วซมึโดยเรว็ เม่ือไดร้บัแจง้จากผูว้า่จา้ง โดย

ไมค่ดิมลูคา่ใดๆเพิ่ม 

ค. หอ้งนํา้ ระเบยีง Roof-Garden สระว่ายนํา้ แทง็กน์ํา้ดืม่ ค.ส.ล. (ชั้นใตด้นิหรือบนดาดฟ้าอาคาร)  

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน  อปุกรณท่ี์จาํเป็นในการก่อสรา้งในงาน ปอ้งกนั

ความชืน้ตามท่ีระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสาร ประกอบคณุภาพ

วสัดขุองผูจ้าํหน่ายหรอืผูผ้ลติ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้ พรอ้มหลกัฐานเพ่ือขออนมุตั ิ

 

2. วัสดุทากันซมึ 

สว่นของอาคารท่ีตอ้งทากนัซมึไดแ้ก่ หอ้งนํา้ ระเบียง Roof-Garden สระวา่ยนํา้ แท็งกน์ ํา้

ด่ืม ค.ส.ล. (ชัน้ใตด้นิหรอืบนดาดฟา้อาคาร)  

3. การเตรียมพืน้ผิว  

ก่อนการทากนัซมึผิว ใหเ้ตรยีมพืน้ผิวใหเ้รยีบโดยใหใ้ชน้ ํา้ยา Bonding Agent เป็นตวั

ประสานชนิด Acrylic Polymer  ท่ีมีมวลสาร46-48% โดยผสม 20% ของปนูซีเมนตแ์ละพืน้ผิว 

จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณป์ราศจากรอยแตกรา้ว เรยีบเสมอไมมี่สว่นขรุขระ รูช่อง รอยตอ่  

สะอาดปราศจากฝุ่ นละอองเศษหิน  

4. การดาํเนินการ 

ใหป้ฎิบตัติามกรรมวิธี และขัน้ตอนท่ีระบอุยา่งเครง่คดั  ตามขัน้ตอนการทาํงานดงันี ้

ก. พืน้ผิวท่ีจะตดิตัง้ตอ้งทาํความสะอาดผิวงานใหส้ะอาดท่ีสดุ 
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ข. หลงัจากนัน้ใหท้าดว้ยซีเมนตเ์บสแบบทาชนิด 2 สว่นประเภทสารฟลอูอโรคารบ์อน Vibond 

w.p. Special 1 ชัน้ และทาทบัดว้ยVibond w.p. Extra  อีก 2 ชัน้  แตล่ะชัน้ทิง้ใหแ้หง้

ประมาณ  1  ชั่วโมง 

5. รายละเอยีดวัสดุ 

วสัดฉุาบผิวหรอืทากนัซมึ  ตอ้งเป็นกนัซมึประเภทซีเมนตเ์บสแบบทา ชนิด 2 สว่น  

ประเภทสารฟลอูอโรคารบ์อน  โดยมีคณุสมบตัใินการทนแสง UV   ใหค้า่การยืดหยุน่ตวั ไมน่อ้ย

กวา่ 600%  ทนทานตอ่ความรอ้น-เย็นท่ีอณุหภมูิไมต่ ํ่ากวา่ 150 องศาเซลเซยีส    สามารถทนทาน

ตอ่สารเคมีประเภท  5% NaOH และ 3% H2SO4  ท่ี 23 องศาเซลเซียส ทนทานตอ่การขดูขีดตาม

มาตรฐาน  JIS-A-1453:0,2,8   สามารถรบัแรงดงึไดต้ามมาตราฐาน ASTM D638-91  ไดแ้ละ

สามารถใชก้บัถงันํา้ด่ืมไดโ้ดยไมมี่สารพษิ  ผา่นการรบัรองจากสถาบนัสขุภาพ (Health  Institute 

standard test  KDS-8502) เป็นผลติภณัฑ ์ 

Vibond  w.p. extra   ของบรษัิท  วิสแพค จาํกดั  

Acrugl                      ของบรษัิท  S.C.B  จาํกดั 

Sika  Top-seal107    ของบรษัิท  Sika  จาํกดั 

6. การรับประกัน 

การดาํเนินการงานตดิตัง้  ใหป้ฏิบตัติามขัน้ตอนและคาํแนะนาํของผูผ้ลติ  ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดาํเนินการตดิตัง้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3  ปี หลงัจาก

วนัทาํงานแลว้เสรจ็ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีหนงัสือรบัประกนัผลงาน มอบไวใ้หก้บัผูว้า่จา้งเป็นหลกัฐาน ใน

ระยะเวลารบัประกนัถา้มีการรั่วซมึอนัเกิดจากการเส่ือมสภาพของวสัด ุหรอืจากการบกพรอ่งใน

การดาํเนินการผูร้บัประกนัจะตอ้งทาํการซอ่มแซมใหห้ายรั่วซมึโดยเรว็ เม่ือไดร้บัแจง้จากผูว้า่จา้ง 

โดยไมค่ดิมลูคา่ใดๆ  

ง. งานระบบกันซมึผนังชั้นใตด้นิ 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน  อปุกรณท่ี์จาํเป็นในการก่อสรา้ง ในงานปอ้งกนั

ความชืน้   ตามท่ีระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบคณุภาพ

วสัดขุองผูจ้าํหน่ายหรอืผูผ้ลติ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้ พรอ้มหลกัฐานเพ่ือขออนมุตั ิ

2. วัสดุทากันซมึ ชนิด liquid sheet membrane  

ในสว่นพืน้และผนงัภายนอกชัน้ใตด้นิใหท้ากนัซมึ ชนิดซีเมนตโ์มดฟิลายด ์ชนิด 2 สว่น

เป็นสารประกอบ ฟลอูอโรคารบ์อน โมดฟิลาย  ซีเมนต ์และเสรมิความแข็งแรงดว้ยใยไฟเบอร์

กลาส  เพ่ือเป็นระบบกนัซมึท่ีพืน้และผนงัชัน้ใตด้นิ    

3. การเตรียมพืน้ผิว  
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การเตรยีมพืน้ผิวผนงัภายนอกของชัน้ใตด้นิ  ก่อนการฉาบทากนัซมึผิวผนงัชัน้ใตด้นิ  ให้

เตรยีมพืน้ผิวใหเ้รยีบโดยใหใ้ชน้ ํา้ยา Bonding Agent เป็นตวัประสานชนิด Acrylic Polymer  ท่ีมี

มวลสาร46-48% โดยผสม 20% ของปนูซเีมนตแ์ละพืน้ผิว จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณป์ราศจาก

รอยแตกรา้ว เรยีบเสมอไมมี่สว่นขรุขระ รูชอ่ง รอยตอ่  สะอาดปราศจากฝุ่ นละอองเศษหิน  

4. การดาํเนินการ 

ใหป้ฎิบตัติามกรรมวิธี และขัน้ตอนท่ีระบอุยา่งเครง่คดั  ตามขัน้ตอนการทาํงานดงันี ้

สาํหรบัพืน้ภายนอกของชัน้ใตด้นิ 

ก. หลงัจากเท Lean Concrete เรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้าํความสะอาดพืน้ผิวก่อน 

ข. ทานํา้ยาทาแบบ Vibond MR  ลงบน  Lean Concrete  จาํนวน 1 เท่ียว เพ่ือปอ้งกนัการ

ตดิของนํา้ยากนัซมึ 

ค. ทานํา้ยากนัซมึชนิด Vibond w.p. Extra reinforce Fiberglass   หนา 1.5  มม.  ซึง่เป็น

ระบบกนัซมึท่ีมีประสทิธิภาพสงูโดยใหค้ณุสมบตักิารยดึเกาะท่ีดีกบัพืน้คอนกรตี ทิง้ไว้

อยา่งนอ้ย 72 ชั่วโมง  เพ่ือ Set ตวั 

ง. ทาํการเตรยีมเหลก็และเทพืน้คอนกรตีจรงิตอ่ไป  

สาํหรบัผนงัภายนอกของชัน้ใตด้นิ 

ก. หลงัจากเทผนงัคอนกรตีเสรจ็สิน้แลว้และถอดแบบเรยีบรอ้ยแลว้ 

ข.  สาํรวจโครงสรา้งใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณก่์อนการทาํกนัซมึ 

ค.  ทานํา้ยากนัซมึชนิด  Vibond  w.p. Extra reinforce Fiberglass   หนา 1.5  มม.  ซึง่เป็น

ระบบกนัซมึท่ีเป็นสารประเภท ฟลอูอโรคารบ์อน  มีความยืดหยุน่ตวัสงู ทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 72 

ชั่วโมง เพ่ือ Set ตวั 

ง. ฉาบปนูประมาณ 2 เซนตเิมตร ทบังานหรอื Protect ดว้ยวสัดอ่ืุน เชน่แผน่ไมอ้ดั โฟม เป็น

ตน้ เพ่ือปอ้งกนัการขดูขีดภายหลงัการกลบถมดนิ  

5. รายละเอยีดวัสดุ 

ก. 5.1 วสัดฉุาบผิวหรอืทากนัซมึ  ตอ้งเป็นกนัซมึประเภทซเีมนตเ์บสแบบฉาบทา ชนิด 2 สว่น  

ประเภทสารฟลอูอโรคารบ์อนโมดฟิลายดซ์ีเมนต ์ โดยมีคณุสมบตัใินการยืดหยุน่ตวัสงู  ให้

คา่การยืดหยุน่ตวัไมน่อ้ยกวา่ 400%  และเป็นวสัดทุบึนํา้(คา่ permeabillity =0) และผา่น

คณุสมบตัเิรือ่ง Rasistance to Hydrostatic Head 70 m-77m ตามมาตรฐาน ASTM D 

5385 วสัดทุนทานตอ่ความรอ้นท่ีอณุหภมูิไมต่ ํ่ากวา่ 150 องศาเซลเซียส    สามารถ

ทนทานตอ่สารเคมีประเภท  5%NaOH และ 3%H2SO4  ท่ี 23 องศาเซลเซียส ทนทานตอ่

การขดูขีดตามมาตรฐาน  JIS-A-1453:0,2,8   สามารถรบัแรงดงึไดต้ามมาตราฐาน 
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ASTM D638-91  ไดแ้ละสามารถใชก้บัถงันํา้ด่ืมไดโ้ดยไมมี่สารพษิ  ผา่นการรบัรองจาก

สถาบนัสขุภาพ (Health  Institute standard test  KDS-8502) เป็นผลติภณัฑ ์ 

Vibond  w.p. extra   ของบรษัิท  วิสแพค จาํกดั  

Acrugl                      ของบรษัิท  S.C.B  จาํกดั 

Sika  Top-seal107    ของบรษัิท  Sika  จาํกดั 

6. การรับประกัน 

การดาํเนินการงานตดิตัง้  ใหป้ฏิบตัติามขัน้ตอนและคาํแนะนาํของผูผ้ลติ  ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดาํเนินการตดิตัง้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 10  ปี หลงัจาก

วนัทาํงานแลว้เสรจ็ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีหนงัสือรบัประกนัผลงาน มอบไวใ้หก้บัผูว้า่จา้ง เป็นหลกัฐาน  

ในระยะเวลารบัประกนัถา้มีการรั่วซมึอนัเกิดจากการเส่ือมสภาพของวสัด ุหรอืจากกการ

บกพรอ่งในการดาํเนินการผูร้บัประกนัจะตอ้งทาํการซอ่มแซมใหห้ายรั่วซมึโดยเรว็ เม่ือไดร้บัแจง้

จากผูว้า่จา้ง โดยไมค่ดิมลูคา่ใดๆ ระบบเพิ่ม 

จ. งานระบบกันซมึภายในพืน้ทีบ่่อบาํบัดนํา้เสีย หรือระบบผนังทาสีอพีอกซ ี

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ แรงงาน  อปุกรณท่ี์จาํเป็นในการก่อสรา้ง ในงานปอ้งกนั

ความชืน้   ตามท่ีระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง   ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่เอกสารประกอบคณุภาพ

วสัดขุองผูจ้าํหน่ายหรอืผูผ้ลติ  ท่ีไดก้าํหนดไว ้ พรอ้มหลกัฐานเพ่ือขออนมุตั ิ

2. วัสดุทากันซมึและฉาบผิวดว้ย Epoxy 

บอ่บาํบดันํา้เสีย ในสว่นชัน้ใตด้นิใหท้ากนัซมึ และฉาบผิวดว้ย Epoxy  เพ่ือใชเ้ป็นระบบ

กนัซมึและการทนทานตอ่ความเป็นกรด-ดา่งในการบาํบดันํา้  

3. การเตรียมพืน้ผิว  

ก่อนการทากนัซมึผิวและฉาบดว้ย Epoxy  ใหเ้ตรยีมพืน้ผิวใหเ้รยีบโดยใหใ้ชน้ ํา้ยา 

Bonding Agent เป็นตวัประสานชนิด Acrylic Polymer  ท่ีมีมวลสาร46-48% โดยผสม 20% ของ

ปนูซีเมนตแ์ละพืน้ผิว จะตอ้งอยูใ่นสภาพท่ีสมบรูณป์ราศจากรอยแตกรา้ว เรยีบเสมอไมมี่สว่น

ขรุขระ รูช่อง รอยตอ่  สะอาดปราศจากฝุ่ นละอองเศษหิน  

4. การดาํเนินการ 

ใหป้ฎิบตัติามกรรมวิธี และขัน้ตอนท่ีระบอุยา่งเครง่คดั  ตามขัน้ตอนการทาํงานดงันี ้

ก. พืน้ผิวท่ีจะตดิตัง้ตอ้งทาํความสะอาดผิวงานใหส้ะอาดท่ีสดุ   

ข. หลงัจากนัน้ใหท้าดว้ยซีเมนตเ์บสแบบทาชนิด 2 สว่นประเภทสารฟลอูอโรคารบ์อน Vibond 

w.p.Extra 1 ชัน้ และทาทบัดว้ย Vibond w.p. Extra  อีก 2 ชัน้  แตล่ะชัน้ทิง้ใหแ้หง้ประมาณ  

1  ชั่วโมง 

หมวดที ่3 รายการประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม   3-8 



โครงการอาคารเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 

 

ค. ใหท้ารองพืน้ 1 ชัน้ ดว้ย Epoxy  Enamel  Vanish  หรอื  Hydroxy ซึง่มีคณุสมบตัเิป็น Epoxy 

Water- Baseไมมี่กลิ่นอนัเน่ืองมาจากทินเนอร ์ เม่ือฟิลม์แหง้จะเป็นตวักนัความชืน้จากผิว 

คอนกรตีหรอืมอรต์าร ์ประกอบตวัดว้ยกนั 2 สว่น โดยใชอ้ตัราสว่น 3:1  โดยปรมิาตรทาทิง้ไว ้

ประมาณ  2  ชั่วโมง 

ง. ใหท้า  Vibo Epoxy  Enamel โดยใชอ้ตัราสว่น 4 : 1  โดยปรมิาตร  จาํนวน  2 ชัน้ ท่ีความหนา 

โดยรวมประมาณ  250  ไมครอน ทิง้ไว ้ 7  วนัถงึสามารถใชง้านได ้

5. รายละเอยีดวัสดุ 

ก. วสัดฉุาบผิวหรอืทากนัซมึ  ตอ้งเป็นกนัซมึประเภทซีเมนตเ์บสแบบทา ชนิด 2 สว่น  ประเภท 

สารฟลอูอโรคารบ์อน  โดยมีคณุสมบตัใินการทนแสง UV   ใหค้า่การยืดหยุน่ตวัไมน่อ้ยกวา่ 

600%  ทนทานตอ่ความรอ้น-เยน็ท่ีอณุหภมูิไมต่ ํ่ากวา่ 150 องศาเซลเซียส    สามารถทนทาน 

ตอ่สารเคมีประเภท  5%NaOH และ 3%H2SO4  ท่ี 23 องศาเซลเซียส ทนทานตอ่การขดูขีด 

ตามมาตรฐาน  JIS-A-1453:0,2,8   สามารถรบัแรงดงึไดต้ามมาตราฐาน ASTM D638-91  ได้

และสามารถใชก้บัถงันํา้ด่ืมไดโ้ดยไมมี่สารพิษ  ผา่นการรบัรองจากสถาบนัสขุภาพ (Health  

Institute standard test  KDS-8502) เป็นผลติภณัฑ ์ 

Vibond  w.p. extra    ของบรษัิท  วสิแพค จาํกดั  

Acrugl                      ของบรษัิท  S.C.B  จาํกดั 

Sika  Top-seal107     ของบรษัิท  Sika  จาํกดั 

ข. ใหใ้ชสี้เคลือบอีพ๊อกซี่  ท่ีมีเนือ้สาร 60% โดยนํา้หนกั ท่ีมีความถ่วงจาํเพาะของสีเคลือบอีพ๊อกซี่ 

หลงัจากผสมทัง้  2  สว่น แลว้ เป็น 1.2-1.28 อตัราสว่นในการผสมโดยปรมิาตราเป็น 4:1  ช่ือ   

   Vibo  Epoxy  Enamel    ของบรษัิท  วสิแพค จาํกดั  

   Epoxy coating    ของบรษัิท  KT  FLOORING  

                Epoxy coating    ของ บรษัิท   Durachem  จาํกดั  

6. การรับประกัน 

การดาํเนินการงานตดิตัง้  ใหป้ฏิบตัติามขัน้ตอนและคาํแนะนาํของผูผ้ลติ  ผูร้บัจา้ง

จะตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดาํเนินการตดิตัง้ เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3  ปี หลงัจาก

วนัทาํงานแลว้เสรจ็ ทัง้นีจ้ะตอ้งมีหนงัสือรบัประกนัผลงาน มอบไวใ้หก้บัผูว้า่จา้ง เป็นหลกัฐาน  

ในระยะเวลารบัประกนัถา้มีการรั่วซมึอนัเกิดจากการเส่ือมสภาพของวสัด ุหรอืจาก การ

บกพรอ่งในการดาํเนินการผูร้บัประกนัจะตอ้งทาํการซอ่มแซมใหห้ายรั่วซมึโดยเรว็ เม่ือได ้รบัแจง้

จากผูว้า่จา้งโดยไมค่ดิมลูคา่ใดๆ เพิ่ม 

 

หมวดที ่3.3 งานก่อสร้างผนังอฐิ และฉาบปูน 
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1. งานก่อสร้างผนังอฐิ 

1.1 ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จาํเป็น เพ่ือทาํการก่อสรา้งผนงัอิฐ ให้

ถกูตอ้งตามแบบและรายการก่อสรา้ง 

1.2 รายการทั่วไป 

ก. เสาเอ็นท่ีมมุผนงัอิฐทกุมมุ หรอืท่ีผนงัอิฐหยดุลอยๆ โดยไมต่ดิชนกบัเสา ค.ส.ล. หรอืตรงท่ีผนงั

อิฐตดิกบัวงกบประตหูนา้ตา่ง จะตอ้งมีเสาอ่ืน ขนาดของเสาจะตอ้งไมเ่ลก็กวา่ 10 ซม. และมี

ความกวา้งเทา่กบัแผน่อิฐ เสาเอ็นจะตอ้งเสรมิดว้ยเหลก็ 2 φ 6 มม. และมีเหลก็ปลอก φ 6 

มม. ระยะห่าง 20 ซม. เหลก็เสรมิเสาเอ็นจะตอ้งฝังลกึลงไปในพืน้ และคานดา้นบน โดยโผล่

เหลก็เตรยีมไว ้ในกรณีไมไ่ดเ้พ่ือเหลก็ไวจ้ะตอ้งสกดัพืน้หรอืคาน และเช่ือมเหลก็เสรมิตดิกบั

เหลก็โครงสรา้ง ผนงัอิฐท่ีกวา้งเกินกวา่ 3 เมตร จะตอ้งมีเสาเอ็นยาวตลอดความสงูของกาํแพง 

ระยะของเสาเอ็นจะตอ้งไมเ่กินกวา่ 3 เมตร 

ข. คานทบัหลงัผนงัอิฐท่ีก่อสงูไมถ่ึงทอ้งคานหรอืพืน้ ค.ส.ล. หรอืผนงัอิฐท่ีวงกบหนา้ตา่ง หรอื

เหนือช่องประต-ูหนา้ตา่งท่ีก่อผนงัอิฐทบัดา้นบนจะตอ้งมีคานทบัหลงั ขนาดของทบัหลงัและ

เหลก็เสรมิจะตอ้งไมเ่ลก็กวา่เสาเอ็น ตามระบใุนขอ้ ก. ผนงัอิฐสงูเกินกวา่ 3 เมตร จะตอ้งมี

คานทบัหลงัตรงกลาง ชว่งระยะของคานทบัหลงั จะตอ้งไมเ่กิน 3 เมตร 

ค. ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํช่องเตรยีมไวใ้นขณะก่อสรา้งผนงัอิฐ สาํหรบังานของระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

เช่น ระบบปรบัอากาศ ระบบไฟฟา้ เป็นตน้ 

ง. การสกดัและเจาะผนงัอิฐ เพ่ือตดิตัง้ระบบสขุาภิบาล หรอืระบบไฟฟา้ หรอืระบบปรบัอากาศ 

จะตอ้งทาํดว้ยความประณีต และจะตอ้งมีกรอบไมห้รอืโลหะรอบช่องท่ีเจาะผนงั 

จ. ผนงัท่ีก่อโดยรอบหอ้งนํา้, ผนงัภายนอกโดยรอบอาคาร, ท่ีกนัสาด, ดาดฟา้ ท่ีมีพืน้เสมอกบัพืน้

ภายใน จะตอ้งยกขอบ ค.ส.ล. สงู 10 ชม. เสรมิเหลก็ 2 φ 6 มม. พรอ้มเหลก็ปลอก φ 6 มม.  

20  ฝังเช่ือมตดิกบัพืน้ ค.ส.ล. (KICKER) โดยตลอด และใหใ้ชอิ้ฐก่อเท่านัน้ 

1.3  วัสดุ 

ก. อิฐ หรอืคอนกรตีบลอ็ก ท่ีนาํมาใชต้อ้งมีคณุภาพดี ไมมี่รอยรา้ว แตกหกัตลอดความยาวของ

กอ้น  เผาจนสกุและมีความแกรง่ ความหนาใหเ้ป็นไปตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุตัจิากผู้

ควบคมุงานก่อน 

ข. ปนูก่อ วสัดสุาํหรบัผสมเป็นปนูก่อผนงั และตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. ปนูซีเมนต ์ใหใ้ชป้นูซีเมนตต์ราเสือ ของบรษัิท ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั หรอืตรานกอินทรยี์

ของบรษัิทนครหลวง จาํกดั หรอืตรางเูห่า ของบรษัิท ชลประทานซีเมนต ์จาํกดั หรอืท่ีมีคุ

รภาพเทียบเทา่ โดยไดร้บัอนญุาตจากสถาปนิกก่อน 
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2. ทราย จะตอ้งเป็นทรายนํา้จืดท่ีสะอาด คม และแข็ง และจะตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี ้

   ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์8  ......................................... 100% 

   ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์50 ......................................... 15-40% 

   ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์100 .......................................... 0-10% 

3. นํา้ท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นนํา้ท่ีสะอาด ปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และพฤกษาชาตติา่งๆ ใน

กรณีท่ีนํา้ในบรเิวณก่อสรา้งท่ีมีคณุภาพไมดี่พอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานํา้จากท่ีอ่ืนมาใช ้

นํา้ท่ีขุน่จะตอ้งทาํใหใ้สเสียก่อนนาํมาใช ้

1.4 การเก็บรักษา 

ปนูซีเมนตท่ี์นาํมาใช ้จะตอ้งเก็บรกัษาไวใ้นท่ีท่ีปอ้งกนัความชืน้ทัง้หมดจากหลงัคา ผนงั 

และพืน้ โดยยกพืน้ใหมี้ทางระบายอากาศใตพื้น้ไมน่อ้ยกวา่ 30 ซม. อิฐตา่งๆ ท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งวาง

ซอ้นกนัใหเ้รยีบรอ้ย 

1.5 ส่วนผสมของปูนก่อ 

ปนูท่ีใชก่้อผนงัอิฐ ใหใ้ชส้ว่นผสมของ ซีเมนต ์1 สว่น ตอ่ ทราย 4 สว่น นอกจากจะไดร้บั

อนญุาตจากสถาปนิกเป็นอยา่งอ่ืน การผสมปนูก่อใหผ้สมปนูซีเมนตก์บัทรายใหเ้ขา้กนัดีเสียก่อน 

จงึเตมินํา้สว่นผสมของนํา้จะตอ้งไมท่าํใหป้นูเหลวเกินไป 

1.6 การก่อผนังอฐิ 

ก. อิฐท่ีก่อ จะตอ้งก่อใหแ้นวทัง้ทางตัง้และทางนอน และจะตอ้งเรยีบโดยการชงึเชือกก่อรอยตอ่

โดยรอบแผน่อิฐตอ้งมีแนวรูปปนูก่อไมน่อ้ยกวา่ 1 ซม. ผนงัอิฐท่ีก่อชนเสา ค.ส.ล หรอืเสาเอ็น 

จะตอ้งรดนํา้เสาใหเ้ปียกก่อนทาํการก่อผนงัอิฐ รอยตอ่ผนงัอิฐสาํหรบัผนงัท่ีจะฉาบปนู ผิวหนา้

จะตอ้งขรุขระสาํหรบัยดึปนูฉาบ  

ข. ผนงัอิฐท่ีก่อชนทอ้งคาน หรอืใตพื้น้ ค.ส.ล.จะตอ้งเวน้ช่วงทิง้ไวป้ระมาณ 10 ซม. เป็นเวลาไม่

นอ้ยกวา่ 12 ชั่วโมง เพ่ือใหผ้นงัอิฐตอนลา่งทรุดตวัไดท่ี้เสียก่อนจงึก่ออิฐปิดช่องท่ีเวน้ไว ้ผนงั

อิฐท่ีก่อชนเสา หรอืโครงสรา้ง ค.ส.ล. จะตอ้งโผลเ่หลก็ φ 6 ซ.ม. ยาว 30 ชม. ตามแนวตัง้ทกุๆ 

ระยะ 50 ชม.ตลอดความสงูของผนงั 

ค. ผนงัอิฐท่ีจะก่อ ตอ้งมีเหลก็กา้งปลาขนาดกวา้งเท่าแผน่อิฐ วางเสรมิไประหวา่งปนูก่อตามแนว

กาํแพงท่ีก่อทกุๆ ชัน้ ความสงู 50 ซม. 

2. งานฉาบปูน 

 ขอบเขตของงาน 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวสัด ุแรงงาน และอปกุรณจ์าํเป็นในการก่อสรา้งงานฉาบปนูใหถ้กูตอ้งตาม

แบบและรายการก่อสรา้ง 
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ข. งานฉาบปนู ใหฉ้าบปนูผนงั คาน เสา และเพดาน ทกุสว่นท่ีมองเห็นดว้ยตา นอกจากระบไุว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

 

 วัสดุ 

ก. ปนูซีเมนต ์ใหใ้ชป้นูซีเมนตต์ราเสือ ของบรษัิท ปนูซีเมนตไ์ทย จาํกดั หรอืตรานกอินทรยี ์ของ

บรษัิทนครหลวงซีเมนต ์จาํกดั หรอื คณุสมบตัเิทียบเท่าของ บรษัิท TPI จาํกดั หรอืท่ีมีคณุภาพ

เทียบเท่า โดยไดร้บัอนญุาตจากสถาปนิกก่อน 

ข. ทราย จะตอ้งเป็นทรายนํา้จืดท่ีสะอาด คม แข็ง ปราศจากวสัดอ่ืุนเจือปน และจะตอ้งมี

คณุสมบตัดิงันี ้

  ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์4   ..............................................  100% 

  ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์16 ...............................................  60-90% 

  ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์50 ...............................................  10-30% 

  ผา่นตะแกรงรอ่นเบอร ์100 ..............................................  0-10% 

ค. นํา้ยาผสมปนูฉาบ ใหใ้ชน้ ํา้ยาผสมปนูฉาบ ของ SIKA สาํหรบัผนงัภายใน และผนงัท่ีกนันํา้ 

ชนิดของนํา้ยาท่ีใชใ้นผนงัแตล่ะประเภท ใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติ 

 การเตรียมปูนฉาบ 

ผิวอิฐหรอืคอนกรตีท่ีจะฉาบปนูจะตอ้งสะอาด ปราศจากรอยแตกรา้ว คราบนํา้มนั และ

วสัดอ่ืุนๆ ซึง่จะทาํใหก้ารยดึของปนูฉาบเสียไป ผนงัอิฐจะตอ้งรดนํา้ใหเ้ปียกเสียก่อน จงึทาํการฉาบ

ปนูได ้

 ส่วนผสมของปูนฉาบ 

ปนูฉาบใหใ้ชส้ว่นผสมดงันี ้

   ปนูซีเมนต ์   1 สว่น 

   ทราย    3 สว่น 

   นํา้ยาผสมปนูฉาบ  ตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติจาํหน่าย 

 การผสมปูนฉาบ 

การผสมปนูฉาบ ใหผ้สมปนูและทรายใหเ้ขา้กนัดีเสียก่อนดว้ยเครือ่งผสมคอนกรตี การผสม

ดว้ยมือจะตอ้งมีคณุภาพเท่าผสมดว้ยเครือ่ง เม่ือสว่นผสมแหง้เขา้กนัดีแลว้ จงึเตมินํา้ สว่นผสมของ

นํา้จะตอ้งพอเหมาะกบัการฉาบปนูไมเ่หลวหรอืแหง้เกินไป จนทาํใหป้นูฉาบไมเ่กาะยดึกบัผนงั 

 การฉาบปูน 

ก. การฉาบปนูรองพืน้ 
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1. การฉาบปนูรองพืน้ จะตอ้งตัง้เซีย้มทาํระดบัใหเ้รยีบรอ้ยก่อน ภายหลงัปนูท่ีตัง้เซีย้มทาํระดบั

แหง้ตวัดีแลว้ ใหร้ดนํา้ผนงัใหเ้ปียกโดยทั่วกนัแลว้จงึทาํการฉาบ 

2. ปนูรองพืน้ จะตอ้งใหไ้ดร้ะดบัใกลเ้คียงกบัท่ีตัง้เซีย้มไว ้ก่อนท่ีปนูฉาบรองพืน้จะเริม่แข็งตวัให้

ขดั หรอืขีดผิวหนา้ของปนูฉาบ ใหข้รุขระโดยทั่วกนั เพ่ือใหก้ารยดึเกาะของปนูฉาบครัง้ตอ่ไป

ดีขึน้ ปนูฉาบรองพืน้นีจ้ะตอ้งบม่โดยรดนํา้ใหเ้ปียกชืน้อยูเ่สมอเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และทิง้ไว้

ใหแ้หง้ก่อน 7 วนั จงึทาํการฉาบปนูตกแตง่ได ้ปนูฉาบรองพืน้ จะมีความหนาประมาณ 13 

มม. 

3. การฉาบปนูรองพืน้บนผิวคอนกรตีและผิวคอนกรตีอดัแรง ใหส้ลดัปนูบนผิวคอนกรตีและ

คอนกรตีอดัแรงก่อน ปนูสลดั ใหใ้ชส้ว่นผสมของปนูซีเมนต ์1 สว่น ตอ่ทราย 1 สว่น ก่อนสลดั

ปนูจะตอ้งรดนํา้ผิวท่ีจะสลดัปนูใหเ้ปียกเสียก่อน การสลดัปนูใหส้ลดัดว้ยไมก้วาด  และ

จะตอ้งมีผิวปนูตดิเสมอกนัทัง้หมด รดนํา้ปสูลดัเสมอเป็นเวลา 48 ชั่วโมง และทิง้ไวใ้หแ้หง้จงึ

ทาํการฉาบปนูรองพืน้ได ้

ข. การฉาบปนูตกแตง่ 

1. ก่อนฉาบปนูแตง่ ใหร้ดนํา้ผนงัท่ีฉาบปนูรองพืน้ใหเ้ปียกโดยทั่วกนัเสียก่อน จงึฉาบปนูตกแตง่

ได ้ปนูฉาบตกแตง่จะตอ้งมีความหนาประมาณ 1 ซม. กรณีท่ีกาํหนดใหตี้เสน้ หรอืเซาะรอ่งก็

ใหจ้ดัทาํใหไ้ดด้ิ่ง และระดบัตามกาํหนดอยา่งปราณีต ในขณะท่ีปนูหมาดอยา่งเหมาะสม ใน

กรณีท่ีระบใุหป้นูฉาบขดัมนั ใหฉ้าบปนูตกแตง่ใหไ้ดร้ะดบัเสียก่อนจงึทาํการขดัมนั ผิวหนา้

ปนูฉาบตกแตง่จะตอ้งไดร้บัการรดนํา้ใหเ้ปียกชืน้อยูต่ลอดเวลา 48 ชั่วโมง 

2. การฉาบปนูภายนอก ตรงท่ีผนงัอิฐตอ่กบัโครงสรา้งคอนกรตี เช่น เสา คาน หรอืเสาเอ็น ค.

ส.ล. ใหป้อ้งกนัการแตกรา้วโดยใชแ้ผน่ลวดกรงไก่ตาขนาด 3/4" กวา้งประมาณ 30 ซม. ตอก

ตะปยูดึยาวตลอดรอยตอ่แลว้จงึทาํการฉาบปนูรองพืน้ได ้ผิวของปนูฉาบท่ีแตกรา้ว และผิว

ปนูท่ีไมจ่บัผนงัหลงัจากฉาบปนูแลว้ จะตอ้งทาํการซอ่มแซมโดยสกดัปนูฉาบออกกวา้งไมต่ ํ่า

กวา่ 10 ซม. ทาํผิวกาํแพงใหข้รุขระ ลา้งใหส้ะอาด แลว้จงึทาํการฉาบปนูใหม ่ตามขอ้ ก. และ 

ข. ผิวปนูท่ีฉาบใหมจ่ะตอ้งเรยีบสนิทเป็นเนือ้เดียวกบัผิวปนูฉาบของเดมิ 

3. ผนงัท่ีฉาบปนูเสรจ็ใหม ่ๆ ยงัไมแ่ข็งตวั จะตอ้งปอ้งกนัไมใ่หถ้กูแสงแดด หรอืลมโกรกจนทาํให้

แหง้เรว็กวา่ท่ีควร ทาํใหผิ้วหดตวัและแตกรา้วไดง้า่ย 

 การทาํความสะอาด 

ภายหลงัเสรจ็การฉาบปนูแตล่ะวนั จะตอ้งทาํความสะอาดเศษปนูท่ีเป้ือนหลน่ บนพืน้ให้

เรยีบรอ้ย ปนูท่ีเป้ือนบนผนงัท่ีฉาบตกแตง่แลว้ จะตอ้งทาํใหแ้หง้เสียก่อนจงึขดูออกได ้

 

หมวดที ่3.4 งานประต ูหน้าตา่ง  และกระจก 
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ก. งานประตไูม้ 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงาน ในการตดิตัง้ประตไูม ้ใหเ้ป็นไปตามระบุ

ในแบบและรายละเอียด งานในหมวดนีร้วมถงึ งานตดิตัง้ประตใูหพ้รอ้มวงกบไม ้และวงกบ

อลมูิเนียม ประตชู่องท่อ และประตไูมอ่ื้นๆ 

2. วัสดุ 

ก. วงกบไม ้ใหถื้อตามระบใุนแบบ และรายละเอียด หมวดงานไม ้

ข. วงกบอลมูิเนียม ใหถื้อตามระบใุนแบบและรายละเอียดหมวดงานไม ้และหมวดงานประต-ู

หนา้ตา่ง อลมูเินียม 

ค.  บานประตไูม ้จะตอ้งประกอบขึน้จากไมส้กั เกรด เอ และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานให้

เรยีบรอ้ย การบากและการเขา้ไมจ้ะตอ้งแน่นและสนิท และมีขนาดตามระบใุนแบบ 

ง.  ประตไูมอ้ดั 

- ประตไูมอ้ดัทั่วไปเป็นบานไมอ้ดัสกั หรอืไมอ้ดัยาง ชนิดใชภ้ายใน หรอืตามระบใุนแบบ 

- สว่นท่ีตดิสว่นภายนอกอาคาร เป็นบานไมอ้ดัชนิดกาวทนนํา้ 

- สว่นบานประตไูมอ้ดัสาํหรบัหอ้งนํา้ทัง้หมด เป็นบานไมอ้ดัชนิดอดักาวทนนํา้ 

- สว่นท่ีเป็นบานไมอ้ดัสกัใหท้าแลคเกอรด์า้น สว่นท่ีเป็นไมอ้ดัยางใหท้าสีนํา้มนั หรอืระบุ

เป็นอ่ืน 

จ. ประตสูาํหรบัชอ่งท่อทั่วไป เป็นบา้นไมอ้ดัยาง ทาสีนํา้มนั พรอ้มอปุกรณ ์หรอืตามระบใุนแบบ 

ฉ. อปุกรณส์าํหรบัประต ูใหถื้อตามระบใุนรายละเอียดอปุกรณส์าํเรจ็สาํหรบัประต-ูหนา้ตา่ง 

3. การประกอบและตดิตัง้ 

การประกอบ และการตดิตัง้งานในหมวดนี ้จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนรายละเอียดหมวด

งานไม ้และงานหนา้ตา่งเหลก็ 

4. การตกแตง่ 

วงกบไม ้บานประตไูม ้ใหท้าดว้ยสีนํา้มนัทัง้หมด หรอืตามระบใุนแบบ การทาสีใหป้ฏิบตัิ

ตามรายละเอียดหมวดงานทาสี 

 ข. งานประต ูหน้าตา่ง อลูมิเนียมและงานอลูมิเนียมตกแตง่ 

1 ทั่วไป 

1.1 วงกบ บานกรอบและอลมูิเนียมตวัประกอบตา่งๆ จะตอ้งเป็นผลติภณัฑท่ี์ไดร้บัมาตรฐาน 

      อตุสาหกรรม(มอก.) เชน่ ผลติภณัฑข์องบรษัิท ซมิเมอร ์เมตลั สแตนดารด์ จาํกดั ,บรษัิท 

  มหานครมิทอล จาํกดั , บรษัิท ฟจิู เมททอล จาํกดั โดยผูผ้ลติจะตอ้งเป็นผูค้วบคมุทกุ 

         กระบวนการผลติตัง้แตก่ารรดี ชบุหรอืพน่สี แตเ่พียงผูเ้ดียว โดยไมมี่การวา่จา้งจากบรษัิทอ่ืนๆ 

  ในการผลติบางสว่นหรอืทัง้หมดและจะตอ้งมีใบรบัรองคณุภาพสีจากบรษัิทสีชัน้นาํของประเทศ 
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 โดยผิวของอลมูิเนียมจะตอ้งเป็นชนิด POWDER  COATING และมีความหนาของ FILM  

 ไมน่อ้ยกวา่ 60 MICRONS ผิวของอลมูิเนียมจะตอ้งเป็นชนิด NATURAL ANODIZED FINISH  

และมีความหนาของ ANODIC FILM ไม่นอ้ยกวา่ 15 MICRONS สาํหรบัขนาดและความหนาของหนา้ 

 ตดัอลมูิเนียมทกุชิน้ของวงกบ, ประต,ูหนา้ตา่งและช่องแสงท่ีตดิตัง้ทั่วไป 

1.2    ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่าย และจดัหา วสัด ุอปุกรณ ์แรงงานฝีมือดี ท่ีมีความชาํนาญงาน 

โดยเฉพาะ ในการออกแบบและตดิตัง้งานอลมูิเนียมทัง้หมด งานกระจกทัง้หมด รวมทัง้อปุกรณ ์

ประกอบตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหง้านสาํเรจ็ลลุว่งและทดสอบจนใชง้านไดดี้ไมเ่กิดการรั่วซมึ ตาม 

รายละเอียดท่ีกาํหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

1.3   รายละเอียดตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการประกอบแบบ แบบก่อสรา้ง และเอกสารประกอบการก่อสรา้ง 

ถือเป็นงานท่ีผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตั ิและไดค้ดิราคารวมอยูใ่นการเสนอราคาครัง้นีแ้ลว้ทัง้หมด ไมว่า่ 

กรณีใดๆ ผูร้บัจา้งจะยกเป็นขอ้อา้งถงึการท่ีตนไมไ่ดค้ดิราคารายการใดรายการหนึง่เพ่ือประโยชน ์

ใดๆ ของตนมไิด ้

2 วัสดุ 

2.1   อลมูิเนียมรดี (Aluminium Extrusion) 

เนือ้ของอลมูิเนียมจะตอ้งเป็นอลัลอย (Alloy) ชนิด 6063-T5 มีคณุสมบตัไิมต่ ํ่ากวา่ มอก. 284- 

2530 

2.2  ขนาดและความหนา 

หนา้ตดัหลกัของอลมูิเนียมท่ีใชโ้ดยทั่วไปจะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของตาํแหนง่ท่ีจะใช ้โดยมี 

ความหนาตามรายการคาํนวณ แตไ่มต่ ํ่ากวา่ท่ีระบไุวด้งัตอ่ไปนี ้

(1) ช่องแสง หรอืกรอบตดิตาย      ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.0 มิลลเิมตร 

(2) ประต-ูหนา้ตา่งชนิดบานเล่ือน ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.0 มิลลเิมตร 

(3) บานประตสูวิง                         ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.3 มิลลเิมตร  

      ใชก้รอบบานขนาดไมเ่ลก็กวา่ 43 x 49 มิลลเิมตร 

(4) อลมูิเนียมตวัประกอบตา่งๆ    ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 1.0 มิลลเิมตร 

(5) เกลด็อลมูเินียม ชนิดพบัปลายกนันํา้ฝน ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 1.2 มิลลเิมตร 

(6) วงกบอลมูเินียมสาํหรบัประตภูายในทั่วไป ถา้ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้งเป็นอยา่งอ่ืน ให ้

ใชข้นาดไมเ่ลก็กวา่ 1 3/4" x  4" 

(7) หนา้ตา่งชนิดผลกักระทุง้       ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.0 มิลลเิมตร ขนาดของวงกบใหมี้ขนาด 

เท่ากบัความหนาของผนงั หรอืตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให ้

(8) แผน่ปิดมมุ (Flashing) อลมูิเนียมในสว่นท่ีมองไมเ่ห็น ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 2.0 

มิลลเิมตร 
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(9) แผน่ปิดมมุ (Flashing) อลมูิเนียมในสว่นท่ีมองเห็น และ/หรอืเป็นแผน่ผิวของผนงัอาคาร 

ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 3.0 มิลลเิมตร มีระบบสีเช่นเดียวกบัอลมูิเนียมท่ีใชใ้กลเ้คียง หรอื 

ตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนดให ้

(10) งานอลมูเินียมตกแตง่อ่ืนๆ ใหใ้ชค้วามหนาและรูปลกัษณะตามท่ีระบใุนแบบ 

2.3 ผิวของอลมูิเนียม 

ผิวของอลมูิเนียมทัง้หมดเป็นผิวชนิด PVDF ตามระบบ Kynar 500 หรอื Hylar 5000 หรอื 

Duranar XL 3 Coat System หรอืเทียบเท่า ความหนาของผิวเคลือบรวมไมต่ ํ่ากวา่ 35 ไมครอน 

ซึง่ประกอบดว้ยชัน้ สีรองพืน้ 5 ไมครอน ชัน้สีทบัหนา้ 20 ไมครอน และชัน้ปอ้งกนัผิวอีก 10 

ไมครอน สว่นสีใหเ้ป็นไปตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด 

3 การเสนอรายละเอยีด 

3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่รายละเอียดขอ้กาํหนดของผลติภณัฑ ์ขอ้มลูทางเทคนิค ขอ้แนะนาํการตดิตัง้ และ 

ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัสนิคา้ของตน ตามท่ีผูค้วบคมุงานตอ้งการเพ่ือพจิารณาตรวจสอบ 

3.2 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่ตวัอยา่งวสัด ุผลติภณัฑพ์รอ้มตวัอยา่งสี และอปุกรณท์ัง้หมดท่ีจะใชจ้รงิใน 

โครงการนีใ้หผู้ค้วบคมุงานพิจารณาตรวจสอบ 

3.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop Drawings) และรายการคาํนวณ มาเสนอผู ้

ควบคมุงานจาํนวน 5 ชดุ เพ่ือตรวจสอบและพิจารณา โดยแบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop 

Drawings) จะตอ้งแสดงรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาํแหนง่บรเิวณท่ีจะใชต้ดิตัง้ 

(2) หนา้ตดัและความหนาของอลมูิเนียมและกระจกทัง้หมด 

(3) อปุกรณป์ระกอบทัง้หมด เช่น มือจบั, กญุแจ, บานพบั, โช๊คอพั, ลอ้เล่ือน และยางกนันํา้ 

ตา่งๆ ฯลฯ 

(4) กรรมวิธีในการตดิตัง้การยดึตดิกบัโครงสรา้งตา่งๆ 

(5) การใสโ่ลหะเสรมิความแข็งแรงของงานอลมูิเนียม และเพ่ือยดึอปุกรณต์า่งๆ 

(6) รอยตอ่และการใชว้สัดอุดุยาแนวเพ่ือปอ้งกนันํา้ 

(7) รายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีผูอ้อกแบบหรอืผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

3.4 รายการคาํนวณ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการคาํนวณและออกแบบหนา้ตดั และความหนาของงาน 

อลมูิเนียมทัง้หมด ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแสดงในแบบ โดยใชค้า่ความตา้นทานแรงลม 

ทัง้ แรงอดัและแรงดดูไมต่ ํ่ากวา่ 160 กก./ม.2 คา่การหยอ่นตวั (Deflection) ไมเ่กิน L/175 และ 

ตอ้งไมเ่กิน 19 มม. เม่ือ L คือความยาวของชิน้ สว่น (Member) คา่ความปลอดภยั 150% แลว้ 

เสนอผูค้วบคมุงานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
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(1)     การออกแบบหนา้ตดัอลมูิเนียม ใหย้ดึหลกัความตอ้งการตามรูปท่ีแสดงในแบบ ความ 

        แข็งแรง การปอ้งกนันํา้ และการปอ้งกนัการรั่วของอากาศจากภายนอกสูภ่ายในอาคาร 

(2)   ความหนาของอลมูิเนียมท่ีกาํหนดใหใ้นรายการประกอบแบบนีเ้ป็นความหนาขัน้ต ํ่าท่ียอม 

ให ้ในกรณีท่ีผูร้บัจา้งคาํนวณแลว้ ผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นวา่ความหนาของอลมูิเนียม 

จาํเป็นตอ้งหนากวา่ท่ีกาํหนดให ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชค้วามหนาตามท่ีคาํนวณได ้หรอืในกรณี 

ท่ีผลการคาํนวณแสดงใหเ้ห็นวา่ความหนาของอลมูิเนียมสามารถใชบ้างกวา่ท่ีกาํหนดให ้

ได ้ใหผู้ร้บัจา้งใชค้วามหนาตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายการประกอบแบบนีโ้ดยเครง่ครดั 

คา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีเพิ่มขึน้จากการเปล่ียนแปลงความหนา หรอืการตอ้งเสรมิโลหะเพ่ือความ 

แข็งแรงอ่ืนๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแตเ่พียงผูเ้ดียว และจะถือเป็นขอ้อา้งในการ 

ขอตอ่เวลาตามสญัญาไมไ่ด ้

3.5       รายละเอียดตา่งๆ พรอ้มตวัอยา่งดงักลา่วทัง้หมด ใหเ้สนอขออนมุตัพิรอ้มกนัในคราวเดียวกนักบั 

   งานประตหูนา้ตา่งอลมูเินียมและกระจก พรอ้มอปุกรณป์ระกอบประตหูนา้ตา่ง 

3.6      เม่ือแบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop Drawings) และรายการคาํนวณ ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัแิลว้ 

   ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํสาํเนาแบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop Drawings) ท่ีไดร้บัการตรวจสอบเห็นชอบ 

  ในหลกัการแลว้ แจกจ่ายใหท้กุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้ชท้าํงานก่อสรา้งดว้ย 

3.7     การพิจารณาตรวจสอบรายการคาํนวณ, แบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop Drawings) และวสัดตุา่งๆ 

 ของผูค้วบคมุงานและผูอ้อกแบบ มิไดห้มายความวา่ผูร้บัจา้งจะพน้จากความรบัผิดชอบงาน 

 เหลา่นัน้ ผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบความผิดพลาดทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ทัง้ในดา้นคา่ใชจ้่ายและ 

  เวลาท่ีสญูเสียไปทัง้หมด 

3.8   รายการคาํนวณความมั่นคงแข็งแรง จะตอ้งมีการรบัรองจากสามญัวิศวกรของผูร้บัจา้ง และ 

รายละเอียดการตดิตัง้ตอ้งไดร้บัการรบัรองจากสามญัสถาปนิกของผูร้บัจา้ง 

4 การทดสอบการร่ัวซมึ (Field Test) 

ประต ูหนา้ตา่ง ช่องแสง ท่ีอยูต่ดิภายนอกอาคารจะตอ้งผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM E1105 

โดยพน่กระจายนํา้ 5 U.S.Gal/ft2.h จะตอ้งไมป่รากฏการรั่วซมึ ใหผู้ร้บัจา้งปรกึษาผูค้วบคมุงานเพ่ือ

พิจารณาหาตาํแหนง่ท่ีเหมาะสมในการสุม่ทดสอบจากสถานท่ีจรงิ 

5 การตดิตัง้ 

5.1  งานอลมูิเนียมทัง้หมด จะตอ้งตดิตัง้โดยชา่งผูช้าํนาญงานโดยเฉพาะ และใหเ้ป็นไปตามแบบ 

ขยายและรายละเอียดตา่งๆ ตามแบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop Drawings) วงกบ และกรอบบาน 

ของงานอลมูเินียมจะตอ้งไดด้ิ่งและฉากถกูตอ้งตามหลกัวิชาชา่งท่ีดี และเป็นไปตามคูมื่อการ 

ตดิตัง้ของผูผ้ลติ 

5.2   ตะปเูกลียวสาํหรบัยดึงานอลมูิเนียมตดิกบัปนู จะตอ้งใชร้ว่มกบัพกุชนิดท่ีทาํดว้ยไนลอ่น ระยะท่ี 
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ยดึจะตอ้งไมเ่กินกวา่ 50 เซนตเิมตร การยดึจะตอ้งมั่นคงแข็งแรง ตะปเูกลียวท่ีใชท้ัง้หมดใหใ้ช ้

ชนิดสเตนเลส 

5.3   รอยตอ่รอบๆ วงกบ ประต ูหนา้ตา่ง ทัง้ภายในและภายนอก สว่นท่ีแนบตดิกบัปนูคอนกรตี หรอื 

วสัดอ่ืุนใด จะตอ้งอดุดว้ยซลิโิคน (One Part Silicone Sealant) และรองรบัดว้ยวสัดหุนนุ (Joint 

Backing) ชนิดโพล่ีเอ็ททีลีน (Polyethylene) โดยจะตอ้งทาํความสะอาดรอยตอ่ใหส้ะอาด 

ปราศจากคราบนํา้มนัและสิง่สกปรกเสียก่อน ในกรณีจาํเป็นจะตอ้งใชน้ ํา้ยารองพืน้(Primer) ช่วย 

ในการอดุยาแนว ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัติามกรรมวธีิของผูผ้ลติวสัดอุดุยาแนวอยา่งเครง่ครดั โดย 

เป็นคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้งเอง แลว้แตง่แนวใหเ้รยีบรอ้ย ขนาดของรอยตอ่จะตอ้งกวา้งไมน่อ้ย 

กวา่ 6 มม. แตไ่มเ่กิน 10 มม. 

5.4  การสมัผสักนัระหวา่งอลมูิเนียมกบัโลหะอ่ืนๆ หรอือลมูิเนียมกบัผิวปนูและคอนกรตี จะตอ้งทา 

ดว้ยสีบทิมูินสั (Alkali-Resistant Bituminous Paints) หรอืสีประเภทสงักะสี (Zinc-Chromate 

Primer) หรอื เทปแบง่กัน้ (Isolator Tape) ตลอดบรเิวณท่ีโลหะสมัผสักนัเสียก่อน 

5.5  ยางอดักระจก ใหท้าํมาจากวสัดอีุพีดีเอ็ม (EPDM) โดยใชข้นาดท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

5.6  สกัหลาด (Weather Strip) ใหท้าํมาจากวสัดปุระเภทโพล่ีพรอ็พพีลีน (Polypropylene) มีความสงู 

ของใบท่ีใชต้อ้งมากกวา่ช่องห่างประมาณ 15% ตลอดแนว 

6.2.5.7 ประต-ูหนา้ตา่งบานเล่ือน จะตอ้งมีระบบหรอืเสรมิชิน้ สว่นปอ้งกนัมิใหบ้านหลดุไดอ้ยา่งปลอดภยั 

ช่องเปิดประต-ูหนา้ตา่งอลมูเินียมจะตอ้งเตรยีมช่องระบายนํา้ออกไดอ้ยา่งเพียงพอเม่ือนํา้ฝนสาด 

เขา้ในช่องเปิด 

5.8  ภายหลงัการตดิตัง้ประต ูหนา้ตา่งอลมูิเนียม พรอ้มอปุกรณป์ระกอบทัง้หมด จะตอ้งไดร้บัการปรบั 

ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเปิด-ปิดไดส้ะดวกไมต่ดิขดั 

5.9 การตดิตัง้งานอลมูิเนียมตกแตง่ทัง้หลาย ใหเ้ป็นไปตามรูปลกัษณะท่ีแสดงในแบบและเป็นไปตาม 

กรรมวิธีของผูผ้ลติและตามแบบเพ่ือการก่อสรา้ง (Shop Drawings) ท่ีผูค้วบคมุงานอนมุตัแิลว้ 

6 การป้องกันประต-ูหน้าตา่งขณะกาํลังก่อสร้าง 

วงกบและกรอบบานประต-ูหนา้ตา่งอลมูิเนียม เม่ือตดิตัง้แลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัผิวของวสัดเุอาไว ้

เพ่ือใหป้ลอดภยัจากนํา้ปนูหรอืสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจจะทาํความเสียหายกบัวงกบ และกรอบบาน หา้มใช ้

นํา้มนัเครือ่ง หรอืนํา้มนัอ่ืนใดทาผิวอลมูเินียม เพ่ือปอ้งกนันํา้ปนูเป็นอนัขาด 

7 การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดผิวของงานอลมูเินียมและกระจกทัง้โครงการ ทัง้ดา้นนอกและดา้นในให ้

สะอาดปราศจากคราบนํา้มนั คราบนํา้ปนู สี รอยดนิสอ หรอืสิ่งสกปรกอ่ืนใดก่อนสง่มอบงาน โดยผูร้บัจา้ง 

จะตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งมือและสารละลายใดๆ ทาํความสะอาด อนัอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลมูิเนียมและ 

กระจกได ้
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1. แบบขยาย 

แบบขยายแสดง SECTION และรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบ เป็นเพียงขอ้กาํหนด เพ่ือใช้

แสดงมาตรฐานของ SECTION และการประกอบตดิตัง้สาํหรบัอาคารในสญัญานีเ้ทา่นัน้ ผูร้บัจา้ง

มีสทิธิในการเปล่ียนแปลงรูปรา่งของ SECTION และรายละเอียดตา่งๆ ได ้โดยจะตอ้งเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดตอ่ไปนี ้และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากสถาปนิกก่อน จงึจะทาํการตดิตัง้ได ้

ก. SECTION ตา่งๆ เม่ือประกอบเป็นชดุแลว้ จะตอ้งมีนํา้หนกัรวม / ความยาว ไมน่อ้ยกวา่ 35% 

ของนํา้หนกัรวม / ความยาวท่ีเป็นมาตรฐานท่ีผลติขายตามทอ้งตลาด ชนิดหนา 

ข. มาตรฐานในการประกอบและตดิตัง้ใกลเ้คียงกบัท่ีระบใุนแบบ 

ค. มาตรฐานในการกนันํา้ (WATER TIGHT) เทียบเท่ากบัท่ีผลติขายตามทอ้งตลาด ชนิดกนันํา้ 

ง. SECTION ท่ีนาํมาตดิตัง้ จะตอ้งมีขนาด ความหนา และนํา้หนกัตามท่ีขออนมุตั ิ

2. แบบใช้งาน 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบใชง้าน (SHOP DRAWING) และตวัอยา่งวสัด-ุอปุกรณ ์ใหผู้ค้วบคมุ

งานและสถาปนิกผูอ้อกแบบอนมุตัก่ิอน จงึจะทาํการตดิตัง้ได ้

ข. แบบใชง้าน จะตอ้งแสดงรายละเอียด การตดิตัง้ การกนันํา้ และจะตอ้งแสดงระยะตา่งๆ โดย

ละเอียด 

3. การประกอบและตดิตัง้ 

ก. ก่อนตดิตัง้วงกบอลมูิเนียม จะตอ้งตกแตง่ผนงัอิฐ เสา และคานใหเ้รยีบรอ้ยก่อนจงึตดิตัง้วงกบ

อลมูิเนียมได ้โอยงานผนงั เสา หรอืคาน จะตอ้งไดร้ะดบั ดิ่ง ฉาก ตามมาตรฐานงานใน

รายการประกอบแบบผนงัก่ออิฐ และงานฉาบปนู 

ข. การตดิตัง้ จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบและรายละเอียด 

ค. การตดิตัง้อลมูิเนียม จะตอ้งกระทาํดว้ยชา่งฝีมือโดยเฉพาะ 

ง. การตดิตัง้วงกบอลมูิเนียม จะตอ้งไดด้ิ่งไดร้ะดบั และไดฉ้าก และยดึแน่นกบัผนงัหรอืโครงสรา้ง

โดยรอบดว้ยสกรู ใหแ้ข็งแรง 

จ. วงกบประต-ูหนา้ตา่ง ทัง้หมด จะตอ้งไดฉ้ากแข็งแรง และเรยีบรอ้ย เป็นไปตามวิชาชา่ง

อลมูิเนียมท่ีดี 

ฉ. การตอ่อลมูิเนียมทัง้หมดจะตอ้งแข็งแรง สนิท และเรยีบรอ้ยตามหลกัวชิาช่างอลมูิเนียมท่ีดี 

อปุกรณส์าํหรบัยดึรอยตอ่จะตอ้งเป็นชนิดซอ่นภายในทัง้หมด 

ช. ผิวสมัผสัของอลมูิเนียมกบัโลหะชนิดอ่ืนจะตอ้งทาดว้ย BITUMINIUM PAINT ตลอดบรเิวณท่ี

โลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน จงึทาํการตดิตัง้ได ้

4. อุปกรณ ์
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ก. ตะปคูวงทกุตวัท่ีขนัตดิกบัวสัดชุนิดอ่ืนท่ีไมใ่ช่ไมแ้ละโลหะ จะตอ้งใชร้ว่มกบัพกุพลาสตกิทาํ

ดว้ย NYLON 

ข. ตะปคูวงทกุตวัท่ีมองเห็นดว้ยตาจะตอ้งทาํดว้ย STAINLESS STEEL 

ค. ฉากสาํหรบัยดึชิน้สว่นอลมูเินียมตามขอ้ตา่งๆ ใหใ้ชฉ้ากอลมูิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาด

เหมาะสมกบั SECTION แตล่ะอนั 

ง. DOOR CLOSER สาํหรบับานเปิดทกุบานใหใ้ชช้นิดฝังในวงกบแบบ HEAVY DUTY 

DOUBLE ACTION สามารถเปิดคา้ง 90 องศา มีมาตรฐานคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ ย่ีหอ้ NEW 

STAR, TRISTAR, VVP หรอื DORMA ขนาดของ DOOR CLOSER หรอืตามระบใุนแบบและ

วิธีการตดิตัง้ตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ โดยไดร้บัอนมุตัจิากผูค้วบคมุงานก่อน 

จ. กญุแจประต ูใชช้นิดฝังในกรอบบาน มีมาตรฐานคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ ADAMSRITE, 

RYOBI, VVP ชนิดเปิดไดด้ว้ยกญุแจทัง้สองดา้น หรอืตามระบใุนแบบ 

ฉ. กลอนประต ูใชช้นิดฝังในกรอบบาน มีมาตรฐานคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ VVP, CENZA หรอื 

DETROIT HARDWARE หรอืตามระบใุนแบบ 

ช. กญุแจมือจบัประตบูานเล่ือน หรอืหนา้ตา่งบานเล่ือน ใชช้นิดตดิกบักรอบบาน หรอืชนิดฝังให้

กรอบบาน ลอ็คภายนอกดว้ยกลอนมีมาตรฐานคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ RELIANCE, RYOBI 

หรอื ADAMSRITE  หรอืตามระบใุนแบบ 

ซ. ลกูลอ้บานเล่ือนทัง้หมด จะตอ้งเป็นลกูลอ้ไนลอ่น ซึง่มี BALL BEARING ฝังในแกนและเป็น

ชนิดท่ีมีความแข็งเป็นพเิศษของ มีมาตรฐานคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ DEL-MAR หรอื 

TRAISTAR หรอืตามระบใุนแบบ 

ฌ. ยางอดักระจก จะตอ้งเป็นยางชนิด VINYL สีเดียวกบัวงกบ ผลติในประเทศ มีมาตรฐาน

คณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ REHAL NO. 8005 หรอื THAI GERMAN PVC. หรอืเทียบเทา่ หรอื

ตามระบใุนแบบ 

ญ. มือจบับานประตยูกเวน้ระบเุป็นอ่ืนในแบบใชใ้ชโ้ครงอลมูิเนียมกวา้ง 10  ซม. ตลอดความ

กวา้งของประตบู ุFORMICA ทัง้ 2 ดา้น สีตามกาํหนดขณะก่อสรา้ง ดรูายละเอียดในแบบ

ประกอบ 2.7 การทาํความสะอาด 

ฎ. ก่อนสง่มอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดชิน้สว่นอลมูิเนียมใหเ้รยีบรอ้ย ชิน้สว่นท่ีมีรอย

ขีดขว่นหรอืตาํหนิ จะตอ้งไดร้บัการซอ่มแซม หรอืเปล่ียนใหม ่

ข. งานประตแูละประตพูเิศษ 

1. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนีร้วมถงึ งานตดิตัง้ประตเูหลก็ ประตหูนีไฟ ประตมูว้น และประตเูหลก็อ่ืนๆ 

ตามระบใุนแบบและรายละเอียด 
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2. วัสดุ 

ก. ประตเูหลก็ ขนาดและรูปรา่ง ตลอดจนความหนาของเหลก็ จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบการ

ประกอบและตดิตัง้จะตอ้งมีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ประตเูหลก็ท่ีประกอบโดย บรษัิท นิวโก ้(ไทย

แลนด)์ จาํกดั หรอื บรษัิท โอปนายิกลุ จาํกดั ประตเูหลก็ท่ีใชเ้ป็นประตกูนัไฟ ใหบ้รรจฉุนวนกนั

ความรอ้นภายในบานประตใูหท้ั่ว คณุภาพของฉนวนจะตอ้งมีคณุสมบตัติามมาตรฐานสากล 

ข. ประตมูว้น ใหถื้อตามระบใุนแบบ ประตมูว้นใชช้นิดแผน่เหลก็ ลอนคู ่เบอร ์22 (0.7 มม.) ชบุ

กาลวาไนซ ์หรอืตามท่ีระบใุนรูปแบบ ปิด-เปิดดว้ยระบบมือดงึ พรอ้มกลอ่งและอปุกรณปิ์ด-

เปิด จะตอ้งมีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ ประตมูว้นท่ีผลติโดย บรษัิท ไทยชตัเตอร ์จาํกดั พรอ้ม

กญุแจลอ็กคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ ของ YALE  

ค. อปุกรณ ์อปุกรณท์ัง้หมดใหถื้อตามระบใุนรายละเอียดอปุกรณส์าํเรจ็สาํหรบัประต-ูหนา้ตา่ง 

ง. รางเล่ือน รางเล่ือนสาํหรบัประตเูหลก็บานเล่ือน ใหใ้ชร้างเล่ือนชนิดแขวน ย่ีหอ้ HENDERSON 

ขนาดตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูด้แูล 

3. การประกอบและตดิตัง้ 

ก. การประกอบบานประตแูละวงกบ จะตอ้งกระทาํจากโรงงานดว้ยความประณีต โดยช่างฝีมือ

สาํหรบังานนีโ้ดยเฉพาะ การพบัและเขา้รูปบานประตแูละวงกบจะตอ้งใชเ้ครือ่งมือสาํหรบังาน

นีโ้ดยเฉพาะรอยพบัทัง้หมดจะตอ้งสมํ่าเสมอและเรยีบรอ้ย 

ข. การเช่ือมเหลก็ จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการเช่ือมท่ีดี แนวเช่ือมทงัหมดจะตอ้งขดัแตง่ให้

เรยีบรอ้ย 

ค. ประตแูละวงกบท่ีประกอบเสรจ็เรยีบรอ้ย จะตอ้งแข็งแรงไดฉ้าก ผิวหนา้เรยีบไมมี่รอยยน่หรอืคดงอ 

ง. ประตบูานเปิดทกุบาน จะตอ้งตดิตัง้ยางกนักระแทก เพ่ือไมใ่หเ้กิดเสียงดงัตามระบใุนแบบ 

หรอืตามความเหมาะสม 

จ. การตดิตัง้วงกบกบัผนงั เสา หรอื คาน จะตอ้งเช่ือมเหลก็ท่ีมีขนาด และความยาวท่ีเหมาะสม

เพ่ือใหแ้ข็งแรง การตดิตัง้วงกบจะตอ้งไดด้ิ่ง ไดร้ะดบัและไดฉ้าก  ถกูตอ้งตามระบใุนแบบ 

ฉ. น็อต หรอื สกรู ท่ีมองเห็นดว้ยตาทัง้หมด จะตอ้งเป็นสเตนเลสชนิดฝังหวัเรยีบในเหลก็ 

4. แบบใช้งาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งสง่แบบใชง้าน (SHOP DRAWING) ใหส้ถาปนิกตรวจอนมุตัก่ิอน จงึเริม่

ดาํเนินการไดแ้บบใชง้านจะตอ้งแสดงรายละเอียดครบถว้น 

5. การตกแตง่ 

1. ภายหลงัจากกรประกอบบานประตแูละวงกบ เสรจ็เรยีบรอ้ยจากโรงงาน จะตอ้งทาํความ

สะอาดใหเ้รยีบรอ้ย และทาสีกนัสนิมก่อน 1 ครัง้ จงึจดัสง่มายงัสถานท่ีก่อสรา้งได ้
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2. ภายหลงัจากตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย และทาสีตามระบใุน

แบบ 

ค. งานหน้าตา่งเหล็กและพลาสตกิ 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงาน ในการตดิตัง้หนา้ตา่งเหลก็ หนา้ตา่ง

เกลด็เหลก็ เกลด็พลาสตกิ และหนา้ตา่งเหลก็ชนิดอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามระบใุนแบบและรายละเอียด 

2. วัสดุ 

ก. หน้าตา่งเหล็ก  

หนา้ตา่งเหลก็ทัง้หมด จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี ้

1. เหลก็รูปพรรณทัง้หมด ท่ีนาํมาประกอบเป็นวงกบและหนา้ตา่งเหลก็ จะตอ้งเป็นเหลก็

รูปพรรณท่ีมีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ BS. 990 DARLINGTON และจะตอ้งมีขนาด รูปรา่ง และ

นํา้หนกัตามระบใุนแบบ ผูร้บัจา้งอาจใชเ้หลก็รูปพรรณท่ีมีรูปรา่งแตกตา่งจากท่ีกาํหนดใน

แบบได ้แตจ่ะตอ้งมีนํา้หนกัไมน่อ้ยกวา่ท่ีระบ ุและจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิากผูว้า่จา้งก่อน 

2. การประกอบเป็นวงกบ และบานหนา้ตา่ง จะตอ้งกระทาํภายในโรงงาน และใหไ้ด้

มาตรฐานของโรงงานผูผ้ลติหนา้ตา่งเหลก็สาํเรจ็รูป มีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ โรงงานผูผ้ลติ

หนา้ตา่งเหลก็ภายในประเทศ ย่ีหอ้ PILLAR NACO หรอืเทียบเท่า 

3. รอยตอ่ทัง้หมดของวงกบ และกรอบบานหนา้ตา่ง จะตอ้งใชว้ิธีเช่ือมตอ่และขดัเรยีบดว้ย

เครือ่งไฟฟา้อตัโนมตั ิภายหลงัจากประกอบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งเคลือบผิวปอ้งกนั

สนิมชนิดชบุสงักะสี ดว้ยความรอ้น (HOT DIP. GALVANIZED) จงึสง่ไปยงัสถานท่ี

ก่อสรา้งได ้

4. หนา้ตา่งเหลก็ เม่ือประกอบเสรจ็เรยีบรอ้ยจากโรงงานแลว้ จะตอ้งเรยีบรอ้ย มีขนาด และ

รูปรา่งถกูตอ้งตรงตามระบใุนแบบ 

ข. เกล็ดเหล็ก และเกล็ดไฟเบอรก์ลาส 

1. เป็นบานเกลด็เหลก็ รุน่ TYPE 300 ผลติโดยบรษัิท บลสูโคป ไลสาจท ์(ไทยแลนด)์  จาํกดั  โดย

ผลติจาก แผน่เหลก็เคลือบชิงคาลมู -  โลหะผสมระหวา่งสงักะสีกบัอลมูิเนียม ไมน่อ้ยกวา่ 

150 กรมั ตอ่ตารางเมตร ความหนาของแผน่เหลก็เปลือยก่อนเคลือยผิวไมน่อ้ยกวา่ 0.42 

มม.และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS 1397-G300-GZ150 และเคลือบทบัดว้ยสี 

COLORBOND เกรด XRW ตามมาตรฐานออสเตรเลีย 

2. เกลด็เหลก็เคลือบสีกนัสนิมดว้ยชิงคาลมู - สงักะสีผสมอลมูิเนียมทัง้ 2 ดา้น 150 กรมั ตอ่

ตารางเมตร ตามมาตรฐานออสเตรเลีย 
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3. สีเคลือบดา้นบน ประกอบดว้ย สีรองพืน้ หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสีโพลีเอสเตอร ์

หนา 20 ไมครอน 

4. สีเคลือบดา้นลา่ง ประกอบดว้ย สีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัสีอีพอคซี่ สีเทา 

SHADOW GREY หนา 5 ไมครอน  

5. กรอบโดยรอบผนงับานเกลด็ หรอืหนา้ตา่งบานเกลด็ เป็นกรอบวงกบอลมูิเนียม หรอืเหลก็

ขนาด  และ สีตามระบใุนแบบ 

6. เกลด็ไฟเบอรก์ลาส ผลติจากโพลีเอสเตอรเ์รซนิความหนาไมน่อ้ยกวา่  1.2 มม. รุน่ TYPE 300 

ผลติโดยบรษัิท บลสูโคป ไลสาจท ์(ไทยแลนด)์  จาํกดั หรอื  Amplelite หรอื สยามไฟเบอร์

กลาสหรอืเทียบเท่า 

ค. อุปกรณ ์ 

1. บานพบั บานพบัสาํหรบัหนา้ตา่งบานเปิด ใหใ้ชช้นิด FRICTION HINGE 

2. อปุกรณปิ์ด-เปิดหนา้ตา่ง หนา้ตา่งบานเปิดทกุบาน ใหต้ดิตัง้อปุกรณปิ์ด-เปิด หนา้ตา่ง

ชนิด ROTO OPERATOR มีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ SMITH WALLIS NO. 982  

3. มือจบั หนา้ตา่งบานเปิดทกุบานใหต้ดิตัง้มือจบัชนิดลอ็คในตวัชนิด SATIN CHORME มี

คณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ ย่ีหอ้ SMITH WALLIS NO. 178 

3. ตวัอย่าง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอยา่งหนา้ตดั อปุกรณป์ระต-ูหนา้ตา่งทกุชิน้ ใหส้ถาปนิกอนมุตัก่ิอน 

จงึทาํการตดิตัง้ได ้

4. การตดิตัง้ 

ก. การตดิตัง้หนา้ตา่งเหลก็ ใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติจาํหน่ายทกุประการ 

หนา้ตา่งเหลก็ท่ีตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ย จะตอ้งเรยีบรอ้ย แข็งแรง ไดแ้นว ไดด้ิ่ง และไดร้บัระดบั 

สามารถกนัฝนและกนันํา้รั่วไหลในอาคารได ้100% 

ข. LOUVRE BLADE, TOP COVER และ SIDE CHANNEL จะถกูตดิตัง้กบัโครงเหลก็โดยใช ้

LOUVRE STRAP และสกรู SELF DRILLING หวั WAFER ขนาด 10-24 x 16 

5. การตกแตง่ 

ภายหลงัจากตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย และทาสีตาม

ระบใุนแบบ  

ง. อุปกรณส์าํเร็จสาํหรับประต-ูหน้าตา่ง 

• ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงาน ในการตดิตัง้อปุกรณส์าํเรจ็ สาํหรบังาน

ประต-ูหนา้ตา่งใหถ้กูตอ้งตามระบใุนแบบก่อสรา้งและรายละเอียด 
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• วัสดุ 

นอกจากระบไุวเ้ป็นพิเศษ ในแบบก่อสรา้ง อปุกรณส์าํเรจ็สาํหรบั ประต-ูหนา้ตา่งทัง้หมด 

ใหใ้ชช้นิด STAINLESS STEEL ผิวมนั และเรยีบไมข่รุขระ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก. บานพบั ใหใ้ชบ้านพบั STAINLESS STEEL หรอืเป็นไปตามระบใุนแบบ มีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่

ย่ีหอ้ NSB หรอื NSK หรอื MAX หากไมมี่ระบใุนแบบเป็นอยา่งอ่ืน ใหต้ดิตัง้ตามรายละเอียด 

ดงันี ้

- ประตไูมข้นาดกวา้งไมเ่กิน 60 ซม. ใหต้ดิบานพบั ชนิดมีห่วงพลาสตกิ 4 นิว้ ตดิบานละ 

3 ชดุ ยกเวน้ประตหูอ้งนํา้สาธารณะถอดได ้แผน่หินขดัสาํเรจ็รูปใหใ้ชบ้านพบัชนิดถอด

ได ้ 

- ประตไูมข้นาดกลางไมเ่กิน 70 ซม. ใหต้ดิบานพบั ชนิดมีห่วงพลาสตกิ ขนาด 4 นิว้ ตดิ

บานละ  4 ชดุ 

- ประตไูมข้นาดกวา้งไมเ่กิน 80 ซม. ใหต้ดิบานพบั ชนิดมีห่วงพลาสตกิ ขนาด 5 นิว้ ตดิ

บานละ 4 ชดุ 

- ประตไูมข้นาดกวา้งตัง้แต ่100 ซม. ขึน้ไปใหต้ดิบานพบัชนิดมีแหวนลกูปืน (BALL 

BEARING HINGE) ขนาด 5 นิว้ ตดิบานละ 4 ชดุ 

- ประตบูานเปิดเหลก็ทัง้หมดใหต้ดิบานพบัชนิดมีแหวนลกูปืน (BALL BEARING 

HINGE) ขนาด 5 นิว้ ตดิบานละ 4 ชดุ 

- ประตหูอ้งนํา้ยอ่ยทัง้หมด ใหต้ดิบานพบัชนิดสปรงิสแตนเลส ขนาด 4 นิว้ ตดิบานละ 2 

ชดุ มีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ H.S.K. NO. 300 หรอื อปุกรณม์าตรฐานของ "KOREX"  

ข. กญุแจใหใ้ชก้ญุแจท่ีมีคณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ย่ีหอ้ YALE ผลติภณัฑแ์ทจ้ากอเมรกิา หรอื 

SHLAGE ผลติภณัฑแ์ทจ้ากสหรฐัอเมรกิา หรอื MIWA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า พรอ้ม 

MASTER KEY ประเภทของกญุแจท่ีใชก้บัประตแูตล่ะบานใหด้รูายละเอียดในแบบ 

ค. DOOR CLOSER ประตท่ีูระบใุหต้ดิตัง้ DOOR CLOSER ใหป้ฏิบตัดิงันี ้

- ชนิดเปิดทางเดียว (SINGLE ACTON) ใหใ้ชช้นิด HEAVY-DUTY สามารถเปิดคา้ง 90 

องศาได ้ทาํดว้ย STAINLESS STELL ตดิตัง้ทางดา้นบนของบานประต ูมีคณุภาพ

เทียบเท่าย่ีหอ้ DORMA หรอื RYOBI ตดิตัง้ท่ีบานประตบูานละ 1 ชดุ 

- ชนิดเปิด 2 ทาง (DOUBLE ACTION) ใหใ้ชช้นิดฝังในวงกบ สามารถเปิดคา้ง 90 องศา

ได ้มีความหนาของกลอ่งไมเ่กิน 5 ชม. มีคณุภาพเทียบเท่าย่ีหอ้ DORMA หรอื RYOBI 

ตดิบานละ 1 ชดุ 
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- ประตเูกลียว อปุกรณส์าํเรจ็ทัง้หมดจะตอ้งยดึตดิกบัอาคารดว้ยตะปเูกลียว ท่ีทาํดว้ย

วสัดชุนิดเดียวกบัอปุกรณ ์และมีขนาดแข็งแรงเหมาะสม ตะปเูกลียวจะตอ้งเป็นชนิดหวั

เรยีบสเตนเลส ฝังในอปุกรณ ์

ง. กนัชนประต ูประตทูกุบานท่ีไมไ่ดร้ะบใุหต้ดิตัง้ DOOR CLOSER ใหต้ดิตัง้กนัชนประตดูงันี ้

- ประตทูั่วไป (ยกเวน้ประต ูDUCT) ใหต้ดิกนัชนชนิดประกอบดว้ยปุ่ มยางกนัชนและ

ขอรบัขอสบัติดตัง้บนผนงัหรอืบนพืน้ความเหมาะสม ทาํดว้ย STAINLES STEEL มี

คณุภาพเทียบเท่าย่ีหอ้ MAX STAR NO. 1205-W หรอื NO. 1205-F 

- ประตหูอ้งนํา้ทกุบาน ใหต้ดิกนัชนประตชูนิดมีปุ่ มยาง พรอ้มขอแขวนเสือ้ ทาํดว้ย 

STAINLESS STELL มีคณุภาพเทียบเท่าย่ีหอ้ H.S.K. NO. 449 

จ. กลอน ประตทูกุช่องท่ีมีบานเปิด 2 บาน ใหต้ดิกลอนท่ีบานประตดูา้นขวา กลอนท่ีใชใ้หใ้ช้

กลอนชนิดฝังทาํดว้ยเหลก็เคลือบสี กลอนลา่งใหใ้ชข้นาด 4 นิว้ และกลอนบนขนาด 4 นิว้ มี

คณุภาพเทียบเท่าย่ีหอ้ NSK หรอื MAX 

ฉ. มือจบัประตทูกุบานท่ีตดิกญุแจ DEAD LOCK ยกเวน้ประตชู่องท่อใหต้ดิมือจบั สีกาํหนด

ภายหลงัขนาด 150 มม. มีคณุภาพเทียบเท่า ย่ีหอ้ MAXS STAR NO. B-100 ตดิบานละ1 

ชดุ 

ช. รางเล่ือน รางเล่ือนสาํหรบัประตบูานเล่ือนทัง้หมดใหใ้ชร้างเล่ือนชนิดแขวนดา้นบน มี

คณุภาพไมต่ ํ่ากวา่รางเล่ือนชนิดแขวนย่ีหอ้ HENDERSON ขนาดตามคาํแนะนาํของ

บรษัิทผูผ้ลติ การตดิตัง้รางเล่ือนใหต้ดิตัง้พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ 

ซ. อปุกรณป์ระต-ูหนา้ตา่งอลมูเินียมและหนา้ตา่งเลก็ ใหถื้อตามระบใุนแบบก่อสรา้งและ

รายละเอียดประต-ูหนา้ตา่งอลมูิเนียม และประตเูหลก็ และประตพูิเศษ 

หมายเหตุ  อปุกรณส์าํเรจ็สาํหรบัประต-ูหนา้ตา่งดงักลา่วขา้งบน ใหใ้ชก้รณีท่ีไมไ่ดแ้สดง

รายละเอียดไวใ้นแบบ ใหใ้ชต้ามระบใุนแบบ 

• ตวัอย่าง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอยา่งอปุกรณส์าํเรจ็สาํหรบัประต-ูหนา้ตา่งทกุชิน้ ใหส้ถาปนิกอนมุตัิ

ก่อน จงึทาํการตดิตัง้ได ้

• การตดิตัง้ 

การตดิตัง้อปุกรณส์าํหรบัประต-ูหนา้ตา่ง จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบก่อสรา้งและ

คาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติจาํหน่ายทกุประการ  

• การทาํความสะอาด 
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 ภายหลงัจากตดิตัง้อปุกรณท์ัง้หมดเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งทาํความสะอาดให้

เรยีบรอ้ยพรอ้มทัง้หาเครือ่งปอ้งกนัไมใ่หอ้ปุกรณเ์สียหาย เชน่ ห่อหุม้ดว้ยพลาสตกิ เป็นตน้ จนกวา่

จะสง่มอบงานงวดสดุทา้ย อปุกรณท่ี์เสียหายจะตอ้งเปล่ียนใหม ่จงึสง่มอบงานได ้

จ. งานกระจก 

1. ขอบเขตของงาน 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงาน ในการตดิตัง้กระจก งานอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง 

2. วัสดุ 

ก. กระจก ใหใ้ชก้ระจกชัน้คณุภาพ A ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม เช่น บรษัิท กระจก

ไทยอาซาฮี จาํกดั หรอื  ไทยเยอรมนักลาส หรอื การเ์ดีย้น หรอื PMK ความหนาและสี ตาม

ระบใุนแบบ 

ข. กระจกสาํหรบั ประต ูหนา้ตา่งภายใน และงานตกแตง่ภายในทั่วไปใหใ้ชก้ระจกโฟลต ความ

หนาตามท่ีระบ ุหรอืตามมาตรฐานท่ีผูผ้ลติแนะนาํ 

ค. ประตหูนา้ตา่ง ท่ีเป็นระบบผนงักระจกภายนอก  (Curtain Wall) ตอ้งเป็นกระจกท่ีไดม้าตรฐาน

ความปลอดภยัตามท่ีกฏหมายกาํหนดเป็นอยา่งนอ้ย หรอื ตามท่ีระบใุนแบบ 

ง. กระจกเงา กระจกเงาทัง้หมดใหใ้ชช้นิดเคลือบเงาปรอทดว้ยไฟฟา้ จะตอ้งเป็นกระจกท่ีไมห่ลอก

ตา ความหนาของกระจกตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 3/4 นิว้ (6 มม.) คดัและเจียรนยัขอบเรยีบรอ้ยมาจาก

โรงงาน ขนาดตามระบใุนแบและรายการ 

จ. พตุตี ้(PUTTY) ใหใ้ชพ้ตุตีช้นิดท่ีใชส้าํหรบัโลหะ และไม ้

3. การตดิตัง้ 

ก. การตดิตัง้กระจก ตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบก่อสรา้ง ทัง้ขนาด ความหนา ประเภทของวสัด ุ

และรูปรา่งของวสัด ุ

ข. การตดิตัง้ จะตอ้งกระทาํโดยชา่งผูช้าํนาญงานโดยเฉพาะ การตดิตัง้จะตอ้งเรยีบรอ้ยและ

แข็งแรงกระจกทัง้หมด จะตอ้งตดั และแตง่ขอบใหเ้รยีบรอ้ย ภายหลงัจากการตดิตัง้กระจก

เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งไมเ่ห็นรอยตดัขอบกระจก 

ค. กระจกท่ีตดิตัง้ภายในกรอบไมท้ัง้หมด จะตอ้งอดุดว้ยพตุตี ้เพ่ือกนักระจกสั่น 

4. ตวัอย่าง 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งสง่ตวัอยา่งกระจกทกุชนิด ใหส้ถาปนิกพิจารณาอนมุตัก่ิอน จงึดาํเนินการ

ตดิตัง้ได ้

5. การทาํความสะอาด 
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 เครือ่งหมายตา่งๆ บนกระจกจะตอ้งลบออกใหห้มดก่อนสง่มอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้ง

เช็ดกระจกทกุบานใหส้ะอาด กระจกท่ีแตก หรอืรา้วจะตอ้งเปล่ียนใหม ่เศษกระจกท่ีไมใ่ชแ้ลว้

จะตอ้งเก็บกวาดใหเ้รยีบรอ้ยภายในวนัท่ีตดิตัง้กระจก  

6. ผู้ตดิตัง้ระบบประตหูน้าตา่งกระจกและระบบ CURTAIN WALL ทัง้หมด ใหใ้ช้บริษัท โอ

เรกอน อลูมเินียม จาํกัด, PETERSON, YHS หรือเทยีบเทา่ 

 

หมวดที ่3.5 งานพืน้หรือผนังกระเบือ้งโมเสค เซรามิค หรือ กระเบือ้งแกรนิต 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งหาวสัด ุแรงงาน และอปกุรณท่ี์จาํเป็นในการปพืูน้หรอืผนงักระเบือ้งโมเสคหรอื

เซรามิคตามระบใุนแบบและรายการ 

2. วัสดุ 

ก. ใหใ้ชก้ระเบือ้งโมเสคชนิดเคลือบ กระเบือ้งเซรามิคเกรด A ผลติในประเทศ ขนาดตามระบใุนแบบ 

ข. กาวซเีมนต ์กาวซีเมนตส์าํหรบังานปกูระเบือ้งเซรามิคขนาดไมเ่กิน 15"x15", กระเบือ้งดนิเผา และ

กระเบือ้งโมเสก สาํหรบังานพืน้และผนงั เพิ่มสารยดึเกาะพิเศษทาํใหต้ดิกระเบือ้งไดแ้น่น ไมห่ลดุรอ่น มี

ระยะเวลาแหง้ตวัพอเหมาะ  

ค. แผน่เย่ือปอ้งกนันํา้ ก่อนการปกูระเบือ้งพืน้หรอืผนงัจะตอ้งปดูว้ยแผน่เย่ือปอ้งกนันํา้ ในบรเิวณท่ีมีนํา้

เปียกชืน้ เชน่ พืน้หอ้งนํา้, หอ้งครวั, หอ้งซกัรดี, พืน้ดาดฟา้, ระเบียง, พืน้และผนงัสระวา่ยนํา้ เป็นตน้ 

แผน่เย่ือปอ้งกนันํา้ใหใ้ช ้LATICRETE 9235 ของบรษัิท รวมวสัด ุมารเ์ก็ตติง้ จาํกดั หรอืผลติภณัฑแ์ผน่

กนัซมึท่ีเหมาะสมของ LOUIS. T. LEONOWENS  หรอืโปรแอคท ์หรอืเทียบเท่า 

ง. ปนูซีเมนตย์าแนว ใหใ้ชป้นูซีเมนตส์ปอรตแ์ลนด ์หรอืซีเมนตข์าว  สาํหรบังานปกูระเบือ้งยาแนวกระเบือ้ง 

และงานฉาบตา่ง ๆ เชน่ ฉาบผิวทราย หรอืฉาบขดัมนั  

3. การปู 

ก. พืน้ท่ีจะปกูระเบือ้งโมเสค หรอืเซรามิค จะตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ น ปนู นํา้มนั และวสัดอุยา่งอ่ืน 

ก่อนการปกูระเบือ้งจะตอ้งทาํระดบัทรายเสียก่อนการทาํระดบัจะตอ้งใหมี้ความเอียงลาดลงสูจ่ดุ

เจาะระบายนํา้ (ถา้มี) การปใูหใ้ชก้าวซีเมนต ์เป็นตวัยดึ เม่ือปกูระเบือ้งแลว้จะตอ้งใหไ้ดแ้นวและ

ระดบักระเบือ้งท่ีชนกบัผนงั ฝาครอบท่อระบายนํา้หรอืขอบหนา้ตา่งจะตอ้งจดัใหเ้รยีบรอ้ย 

สมํ่าเสมอ 

ข. การปผูนงักระเบือ้งเซรามิค และการปบูวัเชิงผนงั 

1. ผนงัท่ีจะปกูระเบือ้งเซรามิค หรอืปบูวัเชิงผนงัดว้ยกระเบือ้งเซรามิค จะตอ้งฉาบปนูผนงัสาํหรบัปู

กระเบือ้งเซรามิคและมีอายอุยา่งนอ้ย 4 – 6  สปัดาห ์ใหป้ฏิบตัติามรายละเอียดงานฉาบปนู 

ภายหลงัจากผนงัฉายปนูแข็งตวัแลว้จงึทาํการกระเบือ้งเซรามิคได ้ก่อนกระเบือ้งจะตอ้งรดนํา้ผนงั

ใหเ้ปียกเสียก่อนการปกูระเบือ้งใหใ้ชก้าวซีเมนตเ์ป็นตวัยดึ โดยโบกกาวซีเมนตใ์หท้ั่วดว้ยเกรยีง
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ชนิดพิเศษ (การผสมกาวซีเมนต ์การฉาบ และการปกูระเบือ้ง ใหป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํของ

บรษัิทผูผ้ลติทกุประการ) แลว้จงึปกูระเบือ้งเซรามิคได ้การปกูระเบือ้งใหป้ชูนิดไมเ่วน้แนวรอยตอ่

ของกระเบือ้งจะตอ้งตรงกาบรอยตอ่ของกระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งท่ีปเูสรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้จะตอ้งไดแ้นว ไดด้ิ่ง ไดร้ะดบั และมีรอยตอ่ระหวา่งแผน่สมํ่าเสมอเท่ากนั ผนงัท่ีปกูระเบือ้ง

เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทิง้ไวใ้หแ้หง้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จงึลา้งทาํความสะอาดและอตุแนว

รอยตอ่ดว้ยปนูซีแมนตสี์เดียวกบักระเบือ้งหรอืตามระบใุนแบบ 

ค. บวัเชิงผนงักระเบือ้งเซรามิค เม่ือทาํการก่อสรา้งเสรจ้เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งมีผิวหนา้เรยีบเสมอผิวปู

ฉาบ โดยการปรูองพืน้เผ่ือไว ผิวปนูฉาบสว่นท่ีตดิกบักระเบือ้งเชิงผนงัใหผ้งัเสน้ PVC ตวัย ูขนาด  6 

มม. ใหเ้รยีบรอ้ยหรอืระบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบ 

ง. การปกูระเบือ้งผนงั เม่ือปแูลว้จะเรยีบเสมอผิวของวงกบประตหูรอืหนา้ตา่ง รอยตอ่โดยรอบวงกบให้

ยาแนวดว้ยซลิโิคนสีเดียวกบัวงกบ 

จ. การเขา้มมุกระเบือ้ง ใหใ้ชเ้สน้ PVC สีเดียวกนักบักระเบือ้ง ท่ีรอยตอ่ของกระเบือ้งมมุผนงัทกุมมุยาว

ตลอดความสงูของผนงัปกูระเบือ้ง 

ฉ. ในกรณีท่ีปกูระเบือ้งผนงัไมช่นฝา้เพดานผวิปกูระเบือ้งจะตอ้งเรยีบเสมอปนูฉาบดา้นบน รอยตอ่

ระหวา่งปนูฉาบกบัผนงักระเบือ้งใหฝั้งเสน้ PVC รูปตวัย ูขนาด 6 มม. แบง่ผิววสัดยุาวตลอดรอยตอ่ 

4. การทาํความสะอาด 

ภายหลงัปกูระเบือ้งเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหย้ารอยตอ่ของกระเบือ้ง ใหอ้ดุดว้ยปนูซีเมนตใ์หเ้รยีบรอ้ย 

แลว้ลา้งนํา้ทาํความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ย และขดัดว้ย  WAX 2 ครัง้, ทาํตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ 

 

หมวดที ่3.6 งานกระเบือ้งยาง 

ก. หมวดงานกระเบือ้งยางชนิดแผ่นเคลือบผิว PUR 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ ์ในการปพืูน้กระเบือ้งยาง บวัเชิงผนงั และ

จมกูบนัได ตามระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง 

2. วัสดุ 

ก. กระเบือ้งยางปภูายใน ยกเวน้ระบเุป็นอ่ืนในแบบ ใหใ้ช ้VINYL ชนิด NON-ASBESTOS  มี

คณุภาพไมต่ ํ่ากวา่ ย่ีหอ้ STARFLEX, DYNOFLEX หรอืเทียบเท่า ความหนาและขนาดตามระบใุน

แบบ จะกาํหนดสีใหใ้นขณะก่อสรา้งเคลือบผิวหนา้ดว้ย Polyurethane  และเป็นชนิด NON-

ASBESTOS ผา่นระบบ SANDING ทาํใหมี้ความสมํ่าเสมอทัง้แผน่ ดา้นหลงัมีลายหยาบ ชว่ยใน

การยดึเกาะของกาว 
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ข. บวัเชิงผนงั มีความสงูประมาณ 10 ซม. หนา 2.0 มม. ยดึตดิกบัผนงัและสนิทกบัพืน้ท่ีขอบลา่ง การ

ตดัเขา้มมุชนกนัใหเ้รยีบรอ้ย บวัเชิงผนงัเป็น PVC  

ค. จมกูยางกนัล่ืน ใหใ้ชช้นิดรอ่งกนัล่ืนมีรูปรา่งเป็นมมุฉาก ขอบมนสนิทกบัพืน้และขัน้บนัได  

ง. เสน้ขอบ ใหใ้ชเ้ป็น PVC  

จ. คิว้กนัฝุ่ น สาํหรบังานปกูระเบือ้งยางปบูนัได และรอบช่องโลง่ ใหใ้ชข้นาดมาตรฐานผูผ้ลติกระเบือ้ง

ยางตดิตัง้ขา้งบนัไดดา้นท่ีไมต่ดิผนงัและขอบพืน้รอบชอ่งโลง่ เพ่ือความสวยงามและปอ้งกนัฝุ่ นซึง่

เกิดจากการกวาดพืน้  

3. การปกูระเบือ้งยาง 

ก. พืน้คอนกรตีท่ีจะปกูระเบือ้งยางจะตอ้งเรยีบสนิท แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ น นํา้มนั และความชืน้  

ข. ผิวพืน้คอนกรตีท่ีขรุขระ จะตอ้งตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย โดยใช ้ Self Levelling Compound ของ 

STARFLEX หรอืเทียบเท่า 

ค. กาวท่ีใชป้กูระเบือ้งยาง จะตอ้งเป็นกาวขาวสตูรนํา้ (White Adhesive) ย่ีหอ้เดียวกนักบับรษัิทฯ 

ผูผ้ลติกระเบือ้งยาง  การทากาวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ และจะตอ้งใหมี้การเสมอกนัทั่วหอ้ง 

ง. การปกูระเบือ้งยางจะตอ้งปใูหเ้รยีบ รอยตอ่ของกระเบือ้งยางตอ้งสนิท มมุชนกนัใหเ้รยีบรอ้ย เม่ือปู

กระเบือ้งยางเสรจ็ ใหใ้ชล้กูกลิง้นํา้หนกัประมาณ 30 กิโลกรมั กลิง้ไปมาบนกระเบือ้งท่ีปไูว ้ขณะท่ี

กาวยงัไมแ่หง้ เพ่ือลบรอยฟันเกรยีง และใหก้ระเบือ้งยางตดิแน่นบนพืน้ท่ีดีขึน้ 

จ. ภายหลงัการปกูระเบือ้งยาง และบวัเชิงผนงัเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งเปิดประต-ูหนา้ตา่งใหมี้การระบาย

อากาศพอเพียงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง  การปกูระเบือ้งยางจะตอ้งใชช้่างท่ีชาํนาญทางนีโ้ดยเฉพาะ 

และจะตอ้งปฏิบตัติามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติทกุประการ 

4. การทาํความสะอาด 

ก. ภายหลงัการปกูระเบือ้งยางเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดพืน้ และลงนํา้ยาเคลือบเงา

พืน้ ชนิดนํา้ (แว็กซย่ี์หอ้เดียวกนักบับรษัิทฯ ผูผ้ลติกระเบือ้งยาง  อยา่งนอ้ย 3 ครัง้ โดยใหน้ํา้ยา

เคลือบเงาพืน้แหง้สนิทก่อนยา้ยเฟอรนิ์เจอร ์และเขา้ไปใชพื้น้ท่ี 

ข. ในกรณีใชง้านไปแลว้กระเบือ้งพีวีซีมีคราบสกปรก ใหใ้ชน้ ํา้ยาลา้งพืน้-ลอกแว็กซ ์ ย่ีหอ้เดียวกนักบั

บรษัิทฯ ผูผ้ลติกระเบือ้งยาง มาขจดัคราบสกปรกท่ีตดิอยูบ่นผิวพืน้ออกใหห้มด ก่อนทาํการเคลือบ

นํา้ยาเคลือบเงาใหม ่ 

ข. หมวดงานกระเบือ้งยางชนิดชนิดควบคุมไฟฟ้าสถติย ์ (PVC STATIC CONDUCTIVE 

FLOOR TILES) 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์แรงงานและอปุกรณใ์นการปพืูน้กระเบือ้งยาง บวัเชิงผนงั 

เสน้ขอบ และจมกูบนัได ตามระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง 

2. วัสดุ 
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ก. กระเบือ้งยางปภูายใน ยกเวน้ระบเุป็นอ่ืนในแบบ ใหใ้ช ้กระเบือ้งยางปพืูน้ชนิดควบคมุไฟฟา้สถิตย ์  

(PVC STATIC CONDUCTIVE FLOOR TILES) โดยผูผ้ลติในประเทศ ความหนาและขนาดตาม

ระบใุนแบบ จะกาํหนดสีใหภ้ายหลงั และตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้

- ช่วยควบคมุและปอ้งกนัการเกิดไฟฟา้สถิตย ์ 

- สนิคา้ผลติดว้ยระบบ HIGH PRESSURE IMPACT PROCESS 

- มีลกัษณะเป็น HOMOGENEOUS (เนือ้เดียวกนัตลอดทัง้ความหนา) 

- มีระดบัคา่ความตา้นทานไฟฟา้สถิตย ์1 x 10 4 – 1 x 106 ohms 

- มีผลคารบ์อนเคลือบทั่วเม็ดพีวีซ ีจงึทาํใหมี้คณุสมบตัเิป็นส่ือไฟฟา้ 

- มีการเช่ือมรอยตอ่ระหวา่งแผน่ดว้ยการเช่ือมรอ้น (WELDING ROD) โดยเสน้เช่ือมจะละลาย

ตดิกบัเนือ้กระเบือ้งยาง  

ข. บวัเชิงผนงั มีความสงูประมาณ 10 ซม. หนา 2.0 มม. ยดึตดิกบัผนงัและสนิทกบัพืน้ท่ีขอบลา่ง การ

ตดัเขา้มมุชนกนัใหเ้รยีบรอ้ย บวัเชิงผนงัเป็น PVC มีคณุภาพเทียบเท่าบวัเชิงผนงัของ STARFLEX 

ยกเวน้ระบเุป็นอ่ืนในแบบ 

ค. จมกูยางกนัล่ืน ใหใ้ชช้นิดรอ่งกนัล่ืนมีรูปรา่งเป็นมมุฉาก ขอบมนสนิทกบัพืน้และขัน้บนัได มี

คณุภาพเทียบเท่าจมกูยางของ STARFLEX ยกเวน้แตร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืนในแบบ 

ง. เสน้ขอบ ใหใ้ชเ้ป็น PVC มีคณุภาพเทียบเท่าเสน้ขอบของ STARFLEX ยกเวน้แตร่ะบเุป็นอยา่งอ่ืน

ในแบบ 

จ. คิว้กนัฝุ่ น สาํหรบังานปกูระเบือ้งยางปบูนัได และรอบช่องโลง่ ใหใ้ชข้นาดมาตรฐานผูผ้ลติกระเบือ้ง

ยางตดิตัง้ขา้งบนัไดดา้นท่ีไมต่ดิผนงัและขอบพืน้รอบชอ่งโลง่ เพ่ือความสวยงามและปอ้งกนัฝุ่ นซึง่

เกิดจากการกวาดพืน้  

3. การปูกระเบือ้งยาง 

ก. พืน้คอนกรตีท่ีจะปกูระเบือ้งยางจะตอ้งเรยีบสนิท แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ น นํา้มนั และความชืน้ 

ผิวพืน้คอนกรตีท่ีขรุขระ จะตอ้งตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย โดยใช ้ Self Levelling Compound  

ข. กาวท่ีใชป้กูระเบือ้งยาง จะตอ้งเป็นกาวขาวสตูรนํา้ ย่ีหอ้เดียวกนักบับรษัิทฯ ผูผ้ลติกระเบือ้งยาง  

การทากาวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ และจะตอ้งใหมี้การเสมอ กนัทั่วหอ้ง 

ค. การปกูระเบือ้งยางจะตอ้งปใูหเ้รยีบ รอยตอ่ของกระเบือ้งยางตอ้งสนิท มมุชนกนัใหเ้รยีบรอ้ย เม่ือปู

กระเบือ้งยางเสรจ็ ใหใ้ชล้กูกลิง้นํา้หนกัประมาณ 30 กิโลกรมั กลิง้ไปมาบนกระเบือ้งท่ีปไูว ้ขณะท่ี

กาวยงัไมแ่หง้ เพ่ือลบรอยฟันเกรยีง และใหก้ระเบือ้งยางตดิแน่นบนพืน้ท่ีดีขึน้ 

ง. มีการเช่ือมรอยตอ่ระหวา่งแผน่ดว้ยการเช่ือมรอ้น (WELDING ROD) โดยเสน้เช่ือมจะละลายตดิ 

กบัเนือ้กระเบือ้งยาง 
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จ. ภายหลงัการปกูระเบือ้งยาง และบวัเชิงผนงัเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งเปิดประต-ูหนา้ตา่งใหมี้ การ

ระบายอากาศพอเพียงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง  การปกูระเบือ้งยางจะตอ้งใชช้่างท่ีชาํนาญทางนี ้

โดยเฉพาะ และจะตอ้งปฏิบตัติามคาํแนะนาํ ของบรษัิทผูผ้ลติทกุประการ 

4. การทาํความสะอาด 

ก. ภายหลงัการปกูระเบือ้งยางเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดพืน้ และลงนํา้ยาเคลือบเงา

พืน้ ชนิดนํา้ (แว็กซย่ี์หอ้เดียวกนักบับรษัิทฯ ผูผ้ลติกระเบือ้งยาง  อยา่งนอ้ย 3 ครัง้ โดยใหน้ํา้ยา

เคลือบเงาพืน้แหง้สนิทก่อนยา้ยเฟอรนิ์เจอร ์และเขา้ไปใชพื้น้ท่ี 

ข. ในกรณีใชง้านไปแลว้กระเบือ้งพีวีซีมีคราบสกปรก ใหใ้ชน้ ํา้ยาลา้งพืน้-ลอกแว็กซ ์ ย่ีหอ้เดียวกนักบั

บรษัิทฯ ผูผ้ลติกระเบือ้งยาง มาขจดัคราบสกปรกท่ีตดิอยูบ่นผิวพืน้ออกใหห้มด ก่อนทาํการเคลือบ

นํา้ยาเคลือบเงาใหม ่ 

 

หมวดที ่3.7 งานหลังคาและผนังโลหะ 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จาํเป็นในการก่อสรา้งหลงัคา และผนงั ตาม

ระบใุนแบบและรายการก่อสรา้ง  

2. แบบขยาย 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบขยาย และ SHOP DRAWING  แสดงรายละเอียด ขนาด รูปรา่ง การ

ยดึ ตดิตัง้รอยตอ่ระหวา่งแผน่หลงัคา หรอืแผน่ผนงักบัสว่นตา่ง ๆ  ของอาคาร อปุกรณ ์การปอ้งกนักา

รั่วซมึของนํา้ ใหส้ถาปนิกตรวจสอบเห็นชอบก่อน จงึจะทาํการสั่งของเพ่ือการตดิตัง้ได ้  

3. รายละเอยีดวัสดุ (ทั่วไป) 

ก. หลงัคาอาคารซึง่มีผนงัปิด (PARAPET)  และไมส่ามารถมองเห็นจากมมุมองภายนอกอาคารใหใ้ช้

แผน่เหลก็รดีขึน้รูปเคลือบ ZINCALUME ชนิด   KLIPLOK HITEN 700 ความหนาของแผน่เหลก็

เปลือยก่อนเคลือยผิวไมน่อ้ยกวา่ 0.42 มม.  ของบรษัิท บลูสโคปไลสาจท ์จาํกดั หรอืเทียบเท่า  

ข. หลงัคาและผนงัอาคารมองเห็นจากมมุมองภายนอกอาคาร ใหใ้ชแ้ผน่เหลก็รดีขึน้รูปเคลือบสี 

COLORBOND เกรด ULTRA, XPD หรอื XRW ตามระบใุนแบบ ชนิด KLIPLOK HITEN 700

ความหนาแผน่รวมชัน้เคลือบสี ไมน่อ้ยกวา่ 0.53 มม.  ของบรษัิท บลูสโคปไลสาจท ์จาํกดั หรอื

เทียบเท่า รายละเอียดคณุสมบตัแิละการตดิตัง้ใหด้รูายละเอียด 

ค. ชนิดแผน่เหลก็ของแผน่หลงัคาและผนงั ตลอดจนรายละเอียดแผน่ถา้ขดัแยง้กบัในแบบก่อสรา้ง ให้

ยดึถือรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบเป็นเกณฑ ์
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ง. แผน่พลาสตกิมงุหลงัคาใหใ้ช ้ผลติจากโพลีเอสเตอรเ์รซนิ ขึน้รูปลอนขนาดเดียวกบัหลงัคาเหลก็ 

ชนิด   KLIPLOK HITEN 700 ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 1.2  มม.  ของบรษัิท บลูสโคปไลสาจท ์จาํกดั 

หรอื Amplelite หรอื สยามไฟเบอรก์ลาส หรอืเทียบเทา่  

จ. ฉนวนกนัความรอ้นของหลงัคาแผน่เหลก็ใหใ้ช ้ฉนวนโพลียเูรเทน ชนิดพน่ตดิกบัแผน่เหลก็ ความ

หนาไมน่อ้ยกวา่ 25 มม.   

4. การตดิตัง้  (ทั่วไป) 

ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอผูร้บัจา้งช่วงท่ีมีฝีมือ ประสบการณ ์และผลงานในการตดิตัง้ ท่ีไดม้าตรฐาน ISO 

หรอืไดก้ารรบัรองจากบรษัิทผูผ้ลติ 

ข. จะตอ้งตดิตัง้ดว้ยความปราณีต ใหใ้ชอ้ปุกรณแ์ละเครือ่งมือตดิตัง้ตามมาตรฐานและคาํแนะนาํของ

ผูผ้ลติ  

ค. วสัดท่ีุทาํจากตะกั่วและทองแดงหา้มนาํมาใชร้ว่มกบัแผน่หลงัคาเน่ืองจากจะทาํใหเ้กิดการผกุรอ่น

และเป็นสนิมบนแผน่หลงัคา แปเหลก็จะตอ้งทาสีปอ้งกนัสนิม หรอืเคลือบสงักะสี เพ่ือปอ้งกนัการ

สมัผสัโดยตรง ระหวา่งเนือ้เหลก็กบัแผน่หลงัคา 

ง. ไมอ่นญุาตใหมี้การตอ่แผน่ หากมีความจาํเป็นใหป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํของผูผ้ลติโดยเครง่ครดั  

จ. การตดัแผน่ใหต้ดัท่ีดา้นลา่งก่อนนาํเขา้ตดิตัง้ โดยรองแผน่หลงัคาดว้ยวสัดท่ีุมีความนุ่มไมแ่ข็งจน

ทาํความเสียหายกบัแผน่ เล่ือยท่ีตดัตอ้งเป็นเล่ือยไฟฟา้ ใบเล่ือนเป็นโลหะมีความคมพอโดยไมท่าํ

ใหแ้ผน่เสียหาย  

ฉ. เม่ือตดิตัง้เสรจ็ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการทดสอบการรั่วซมึของนํา้ ตามคาํแนะนาํของ สถาปนิก 

วิศวกร หรอืผูผ้ลติ หากมีการรั่วซมึ 

5. รายละเอยีดคุณสมบัตแิละการตดิตัง้ผนังและหลังคาโลหะแตล่ะรุ่น 

ก. KLIPLOK700 ®  HI-TEN, ชนิดเคลือบสี Clean Colorbond เกรด ULTRA, 0.518 mm. 

• ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงูมีคา่ Yield Strength ไมต่ ํ่ากวา่ 550 Mpa (G550) 

• หนา้กวา้งใชง้าน 700 มม., ความสงูลอน 39 มม. ( ความสงูจากทอ้งลอนถึงปลายซอ้นทบั 14 

มม., ระยะความสงู Capillary  20 มม. ) 

• เคลือบกนัสนิมดว้ยโลหะผสมระหวา่งสงักะสี 45% และอลมูิเนียม 55% ไมน่อ้ยกวา่ 200 กรมั

ตอ่ตารางเมตร (AZ200)  และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ200 

• การเคลือบสี : Clean  Colorbond เกรด ULTRA ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS2728  “Pre-

painted and Organic Film/Metal Laminate Products “ 

• ชัน้เคลือบดา้นบน   :  ประกอบดว้ยสีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสีโพลีเอสเตอร์

หนา 20ไมครอน 

• ชัน้เคลือบดา้นลา่ง  :   ประกอบดว้ยสีโพลีเอสเตอรสี์เทา Bass Grey หนา 15 ไมครอน 
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• การประยกุตใ์ชง้าน : สาํหรบัอาคารในบรเิวณท่ีมีการกดักรอ่นสงู 

• ความหนาแผน่เหลก็เปลือย (BMT) 0.42 มม.   ความหนารวมชัน้เคลือบซงิคาลมู 0.478 มม. 

และความหนารวมชัน้เคลือบสี (TCT) 0.518 มม. 

• นํา้หนกัแผน่ตอ่ตารางเมตรเท่ากบั 4.81 กก./ตร.ม. 

• ในกรณีขนสง่สามารถผลติไดค้วามยาวสงูสดุ 24 เมตร และในกรณีตอ้งการแผน่ยาวมากกวา่ 

24 เมตรขึน้ไปสามารถนาํเครือ่งไปรดีท่ีหนา้งานได ้ซึง่ควรปรกึษากบัทางบรษัิทผูผ้ลติก่อนการ

เลือกใชง้าน  

• การตดิตัง้ : 

- ตดิตัง้ดว้ยระบบไรร้อยเจาะ (Boltless  System) ในการตดิตัง้หลงัคาใหใ้ชค้ลปิรุน่ 

KL70 และสกรู Self –Drilling (Wafer Head) อยา่งนอ้ย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช ้

คลปิ 2 ตวัตอ่ตารางเมตร และมีระยะห่างของคลปิท่ีตดิตัง้ประมาณ 250 มม. และ

สาํหรบัผนงัสามารถเลือกใชก้ารตดิตัง้แบบใชค้ลปิหรอืสกรูก็ได ้ แลว้แตส่ะดวก ถา้ใน

กรณีเลือกใชส้กรูตดิตัง้ ผนงัจะตอ้งใชห้วัสกรูสีเดียวกบัแผน่โดยยดึท่ีทอ้งลอนแบบ

ลอนเวน้ลอน ยกเวน้ท่ีปลายแผน่จะตอ้งยดึทกุลอน 

- Self-Drilling screw สกรูท่ียดึขาคลปิเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566  

- มมุลาดเอียงของหลงัคาตํ่าสดุท่ีแนะนาํสาํหรบัรุน่ Kliplok® 700 Hi-Ten คือ 2 องศา 

หรอืประมาณ 1 ตอ่ 30  

- ระยะแปกลางท่ีแนะนาํ  1.70  เมตร  ระยะแปกลางสงูสดุสาํหรบัหลงัคา  2.00 เมตร  

ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS 1562-1992  และ AS 4040.1-1992  หาก

อาคารสงูเกิน 10 เมตรจะตอ้งพิจารณาการรบัแรงลมของแผน่ดว้ย 

- ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผน่ 

1. รศัมีดดัโคง้แผน่ตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 700 มม. โดยจะตอ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่

แผน่ Crimp Curve 

2. การดดัโคง้แผน่ตรงตามโครงสรา้ง  โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่แผน่ 

Sprung Curve รศัมีตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 50 เมตร  โดยจะตอ้งวางระยะแปกลาง 

1.20-1.50 เมตร  ทัง้นี ้ควรปรกึษากบัผูผ้ลติก่อนทาํการตดิตัง้ 

3. เม่ือมีการดดัโคง้แบบ  Sprung  Curve มีแนวโนม้จะเกิด Oilcanning  คือ รอยบบุ

เลก็ ๆ ท่ีเกิดขึน้บนทอ้งลอนของแผน่เหลก็  ในกรณีตอ้งการดดัโคง้ แผน่ตรงตาม

โครงสรา้ง โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่ Sprung Curve  

• มาตรฐานของ คลปิ KL70 : 
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- ผลติจาก เหลก็ชบุสงักะสีดว้ยวธีิชบุรอ้น (Hot Dipped  Zinc Coated Steel) ปรมิาณ

สงักะสีท่ีเคลือบไมน่อ้ยกวา่ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร (TruZinc Z200 g/m2 minimum 

coating mass) และคา่ Yield Strength ไมน่อ้ยกวา่ 300 Mpa (G300)    

- ความหนา 0.85 มม. 

ข. KLIPLOK700®  HI-TEN, ชนิดเคลือบสี Clean Colorbond เกรด XPD, 0.505 mm.  

• ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงูมีคา่ Yield Strength ไมต่ ํ่ากวา่ 550 Mpa (G550) 

• หนา้กวา้งใชง้าน 700 มม., ความสงูลอน 39 มม. ( ความสงูจากทอ้งลอนถึงปลายซอ้นทบั 14 

มม., ระยะความสงู Capillary  20 มม. ) 

•  เคลือบกนัสนิมดว้ยซงิคาลมู : โลหะผสมระหวา่งสงักะสี 45% และอลมูิเนียม 55% ไมน่อ้ย

กวา่ 150 กรมัตอ่ตารางเมตร (AZ150)  และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-

G550-AZ150 

• การเคลือบสี : Clean  Colorbond เกรด XPD ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS2728  “Pre-

painted and Organic Film/Metal Laminate Products “ 

• ชัน้เคลือบดา้นบน : ประกอบดว้ยสีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสี PVDF ( PVF2 ) 

หนา 20 ไมครอน 

• ชัน้เคลือบดา้นลา่ง  : ประกอบดว้ยสีโพลีเอสเตอรสี์เทา Snowgum Green หนา 10 ไมครอน 

• ระบบสีแบบ PVF2 : Polyvinylidene Fluoride ตามคณุสมบตัขิอง KYNAR500 ท่ีมีสว่นผสม

ของเรซนิ PVDF ( PVF2 ) ไมต่ ํ่ากวา่ 70 % ของเนือ้สี 

• การประยกุตใ์ชง้าน : เหมาะสาํหรบัอาคารท่ีตอ้งการสีซึง่ทนทานเป็นพเิศษ 

•  ความหนาแผน่เหลก็เปลือย (BMT) 0.42 มม.   ความหนารวมชัน้เคลือบซงิคาลมู 0.47 มม. 

และความหนารวมชัน้เคลือบสี (TCT) 0.505 มม. 

• นํา้หนกัแผน่ตอ่ตารางเมตรเท่ากบั 4.74 กก./ตร.ม. 

• ในกรณีขนสง่สามารถผลติไดค้วามยาวสงูสดุ 24 เมตร และในกรณีตอ้งการแผน่ยาวมากกวา่ 

24 เมตรขึน้ไปสามารถนาํเครือ่งไปรดีท่ีหนา้งานได ้ซึง่ควรปรกึษากบัทางบรษัิทผูผ้ลติก่อนการ

เลือกใชง้าน  

• การตดิตัง้ : 

- ตดิตัง้ดว้ยระบบไรร้อยเจาะ (Boltless  System) ในการตดิตัง้หลงัคาใหใ้ชค้ลปิรุน่ 

KL70 และสกรู Self –Drilling (Wafer Head) อยา่งนอ้ย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช ้

คลปิ 2 ตวัตอ่ตารางเมตร และมีระยะ- หา่งของคลปิท่ีตดิตัง้ประมาณ 250 มม. และ

สาํหรบัผนงัสามารถเลือกใชก้ารตดิตัง้แบบใชค้ลปิหรอืสกรูก็ไดต้ามความสะดวก ถา้
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ในกรณีเลือกใชส้กรูตดิตัง้ ผนงัจะตอ้งใชห้วัสกรูสีเดียวกบัแผน่โดยยดึท่ีทอ้งลอน แบบ

ลอนเวน้ลอน ยกเวน้ท่ีปลายแผน่จะตอ้งยดึทกุลอน 

- Self-Drilling screw สกรูท่ียดึขาคลปิเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 

Class2 

- มมุลาดเอียงของหลงัคาตํ่าสดุท่ีแนะนาํสาํหรบัรุน่ Kliplok® 700 Hi-Ten คือ 2 องศา 

หรอืประมาณ 1 ตอ่ 30  

- ระยะแปกลางท่ีแนะนาํ  1.70  เมตร ระยะแปกลางสงูสดุสาํหรบัหลงัคา  2.00 เมตร  

ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS 1562-1992  และ AS 4040.1-1992  

- ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผน่ 

1. รศัมีดดัโคง้แผน่ตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 700 มม. โดยจะตอ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ ซึง่เรยีกวา่

แผน่ Crimp Curve 

2. การดดัโคง้แผน่ตรงตามโครงสรา้ง โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่แผน่ 

Sprung Curve รศัมีตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 50 เมตร  โดยจะตอ้งวางระยะแปกลาง 

1.20-1.50 เมตร  ทัง้นี ้ควรปรกึษากบัผูผ้ลติก่อนทาํการตดิตัง้  

3. เม่ือมีการดดัโคง้แบบ  Sprung  Curve มีแนวโนม้จะเกิด Oilcanning  คือ รอยบบุ

เลก็ ๆ ท่ีเกิดขึน้บนทอ้งลอนของแผน่เหลก็  ในกรณีตอ้งการดดัโคง้ แผน่ตรงตาม

โครงสรา้ง โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่ Sprung Curve 

• มาตรฐานของ คลปิ KL70 : 

- ผลติจาก เหลก็ชบุสงักะสีดว้ยวธีิชบุรอ้น (Hot Dipped  Zinc Coated Steel) ปรมิาณ

สงักะสีท่ีเคลือบไมน่อ้ยกวา่ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร (TruZinc Z200 g/m2 minimum 

coating mass) และคา่ Yield Strength ไมน่อ้ยกวา่ 300 Mpa (G300)  

- ความหนา 0.85 มม. 

ค. KLIPLOK700®  HI-TEN, ชนิดเคลือบสี Clean Colorbond เกรด XRW, 0.505 mm 

• ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงูมีคา่ Yield Strength ไมต่ ํ่ากวา่ 550 Mpa (G550) 

• หนา้กวา้งใชง้าน 700 มม., ความสงูลอน 39 มม. ( ความสงูจากทอ้งลอนถึงปลายซอ้นทบั 14 

มม., ระยะความสงู Capillary  20 มม. ) 

•  เคลือบกนัสนิมดว้ยซงิคาลมู : โลหะผสมระหวา่งสงักะสี 45% และอลมูิเนียม 55% ไมน่อ้ย

กวา่ 150 กรมัตอ่ตารางเมตร (AZ150)  และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-

G550-AZ150 
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• การเคลือบสี : Clean  Colorbond เกรด XRW ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS2728  “Pre-

painted and Organic Film/Metal Laminate Products “ 

• ชัน้เคลือบดา้นบน  : ประกอบดว้ยสีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ย สีโพลีเอสเตอร ์

หนา 20ไมครอน 

• ชัน้เคลือบดา้นลา่ง : ประกอบดว้ยสีโพลีเอสเตอรสี์เทา Shadow Grey  หนา 10 ไมครอน 

• การประยกุตใ์ชง้าน : สาํหรบัหลงัคาและผนงัภายนอกของอาคาร 

• ความหนาแผน่เหลก็เปลือย (BMT) 0.42 มม.   ความหนารวมชัน้เคลือบซงิคาลมู (TCT) 0.47 

มม. และความหนารวมชัน้เคลือบสี (TCT) 0.505 มม. 

• นํา้หนกัแผน่ตอ่ตารางเมตรเท่ากบั 4.74 กก./ตร.ม. 

• ในกรณีขนสง่สามารถผลติไดค้วามยาวสงูสดุ 24 เมตร และในกรณีตอ้งการแผน่ยาวมากกวา่ 

24 เมตรขึน้ไปสามารถนาํเครือ่งไปรดีท่ีหนา้งานได ้ซึง่ควรปรกึษากบัทางบรษัิทผูผ้ลติก่อนการ

เลือกใชง้าน 

• การตดิตัง้ : 

- ตดิตัง้ดว้ยระบบไรร้อยเจาะ (Boltless  System) ในการตดิตัง้หลงัคาใหใ้ชค้ลปิรุน่ 

KL70 และสกรู Self –Drilling (Wafer Head) อยา่งนอ้ย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช ้

คลปิ 2 ตวัตอ่ตารางเมตร และมีระยะห่างของคลปิท่ีตดิตัง้ประมาณ 250 มม. และ

สาํหรบัผนงัสามารถเลือกใชก้ารตดิตัง้แบบใชค้ลปิหรอืสกรูก็ได ้ แลว้แตส่ะดวก ถา้ใน

กรณีเลือกใชส้กรูตดิตัง้ ผนงัจะตอ้งใชห้วัสกรูสีเดียวกบัแผน่โดยยดึท่ีทอ้งลอนแบบ

ลอนเวน้ลอน ยกเวน้ท่ีปลายแผน่จะตอ้งยดึทกุลอน 

- Self-Drilling screw สกรูท่ียดึขาคลปิเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 

Class2 

- มมุลาดเอียงของหลงัคาตํ่าสดุท่ีแนะนาํสาํหรบัรุน่ Kliplok® 700 Hi-Ten คือ 2 องศา 

หรอืประมาณ 1 ตอ่ 30  

- ระยะแปกลางท่ีแนะนาํ  1.70  เมตร  ระยะแปกลางสงูสดุสาํหรบัหลงัคา  2.00 เมตร  

ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS 1562-1992  และ AS 4040.1-1992  หาก

อาคารสงูเกิน 10 เมตรจะตอ้งพิจารณาการรบัแรงลมของแผน่ดว้ย 

- ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผน่ 

1. รศัมีดดัโคง้แผน่ตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 700 มม. โดยจะตอ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ ซึง่เรยีกวา่

แผน่ Crimp Curve 
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2. การดดัโคง้แผน่ตรงตามโครงสรา้ง  โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่แผน่ 

Sprung Curve รศัมีตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 50 เมตร  โดยจะตอ้งวางระยะแปกลาง 

1.20-1.50 เมตร  ทัง้นี ้ควรปรกึษากบัผูผ้ลติก่อนทาํการตดิตัง้  

3. เม่ือมีการดดัโคง้แบบ  Sprung  Curve มีแนวโนม้จะเกิด Oilcanning  คือ รอยบบุ

เลก็ ๆ ท่ีเกิดขึน้บนทอ้งลอนของแผน่เหลก็  ในกรณีตอ้งการดดัโคง้ แผน่ตรงตาม

โครงสรา้ง โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่ Sprung Curve  

 

 

• มาตรฐานของ คลปิ KL70 : 

- ผลติจาก เหลก็ชบุสงักะสีดว้ยวธีิชบุรอ้น (Hot Dipped  Zinc Coated Steel) ปรมิาณ

สงักะสีท่ีเคลือบไมน่อ้ยกวา่ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร (TruZinc Z200 g/m2 minimum 

coating mass) และคา่ Yield Strength ไมน่อ้ยกวา่ 300 Mpa (G300)  

- ความหนา 0.85 มม. 

ง. LYSAGHT  KLIPLOK700®  HI-TEN, ZINCALUME, 0.47mm. (ชนิดไม่เคลือบสี) 

• ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงูมีคา่ Yield Strength ไมต่ ํ่ากวา่ 550 Mpa (G550) 

• หนา้กวา้งใชง้าน 700 มม., ความสงูลอน 39 มม. ( ความสงูจากทอ้งลอนถึงปลายซอ้นทบั 14 

มม., ระยะความสงู Capillary  20 มม. ) 

•  เคลือบกนัสนิมดว้ยซงิคาลมู : โลหะผสมระหวา่งสงักะสี 45% และอลมูิเนียม 55% ไมน่อ้ย

กวา่ 150 กรมัตอ่ตารางเมตร (AZ150)  และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-

G550-AZ150 

• การประยกุตใ์ชง้าน : เหมาะสาํหรบัหลงัคาและผนงัภายนอกของอาคาร 

• ความหนาแผน่เหลก็เปลือย (BMT) 0.42 มม.ความหนารวมชัน้เคลือบซงิคาลมู (TCT) 0.47 

มม.  

• นํา้หนกัแผน่ตอ่ตารางเมตรเท่ากบั 4.66 กก./ตร.ม. 

• ในกรณีขนสง่สามารถผลติไดค้วามยาวสงูสดุ 24 เมตร และในกรณีตอ้งการแผน่ยาวมากกวา่ 

24 เมตรขึน้ไปสามารถนาํเครือ่งไปรดีท่ีหนา้งานได ้ซึง่ควรปรกึษากบัทางบรษัิทผูผ้ลติก่อนการ

เลือกใชง้าน 

• การตดิตัง้ : 

- ตดิตัง้ดว้ยระบบไรร้อยเจาะ (Boltless  System) ในการตดิตัง้หลงัคาใหใ้ชค้ลปิรุน่ 

KL70 และสกรู Self –Drilling (Wafer Head) อยา่งนอ้ย 3 ตวั ตอ่คลปิ 1 ตวั โดยใช ้
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คลปิ 2 ตวัตอ่ตารางเมตร และมีระยะห่าง ของคลปิท่ีตดิตัง้ประมาณ 250 มม. และ

สาํหรบัผนงัสามารถเลือกใชก้ารตดิตัง้แบบใชค้ลปิหรอืสกรูก็ได ้ตามความสะดวก ถา้

ในกรณีเลือกใชส้กรูตดิตัง้ผนงัจะตอ้งใชห้วัสกรูสีเดียวกบัแผน่ โดยยดึท่ีทอ้งลอน แบบ

ลอนเวน้ลอน ยกเวน้ท่ีปลายแผน่จะตอ้งยดึทกุลอน 

- Self-Drilling screw สกรูท่ียดึขาคลปิเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 

Class2 

- มมุลาดเอียงของหลงัคาตํ่าสดุท่ีแนะนาํสาํหรบัรุน่ Kliplok® 700 Hi-Ten คือ 2 องศา 

หรอืประมาณ 1 ตอ่ 30  

- ระยะแปกลางท่ีแนะนาํ  1.70  เมตร  ระยะแปกลางสงูสดุสาํหรบัหลงัคา  2.00 เมตร  

ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS 1562-1992  และ AS 4040.1-1992 หาก

อาคารสงูเกิน 10 เมตรจะตอ้งพิจารณาการรบัแรงลมของแผน่ดว้ย 

- ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผน่ 

1. รศัมีดดัโคง้แผน่ตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 700 มม. โดยจะตอ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ ซึง่เรยีกวา่

แผน่ Crimp Curve 

2. การดดัโคง้แผน่ตรงตามโครงสรา้ง  โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่แผน่ 

Sprung Curve รศัมีตํ่าสดุท่ีทาํไดคื้อ 50 เมตร  โดยจะตอ้งวางระยะแปกลาง 

1.20-1.50 เมตร  ทัง้นี ้ควรปรกึษากบัผูผ้ลติก่อนทาํการตดิตัง้  

3. เม่ือมีการดดัโคง้แบบ  Sprung  Curve มีแนวโนม้จะเกิด Oilcanning  คือ รอยบบุ

เลก็ ๆ ท่ีเกิดขึน้บนทอ้งลอนของแผน่เหลก็  ในกรณีตอ้งการดดัโคง้ แผน่ตรงตาม

โครงสรา้ง โดยไมต่อ้งเขา้เครือ่งดดัโคง้ซึง่เรยีกวา่ Sprung Curve   

• มาตรฐานของ คลปิ KL70 : 

- ผลติจาก เหลก็ชบุสงักะสีดว้ยวธีิชบุรอ้น (Hot Dipped  Zinc Coated Steel) ปรมิาณ

สงักะสีท่ีเคลือบไมน่อ้ยกวา่ 200 กรมัตอ่ตารางเมตร (TruZinc Z200 g/m2 minimum 

coating mass) และคา่ Yield Strength ไมน่อ้ยกวา่ 300 Mpa (G300)  

- ความหนา 0.85 มม 

จ. PANELRIB®  HI-TEN, ชนิดเคลือบสี Clean Colorbond เกรด XRW, 0.505mm.  

• ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงูมีคา่ Yield Strength ไมต่ ํ่ากวา่ 550 Mpa (G550) 

• หนา้กวา้งใชง้าน 850 มม., ความสงูลอน 4 มม 

• เคลือบกนัสนิมดว้ยซงิคาลมู : โลหะผสมระหวา่งสงักะสี 45% และอลมูิเนียม 55% ไมน่อ้ยกวา่ 

150 กรมัตอ่ตารางเมตร (AZ150)  และเป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-

AZ150 
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• การเคลือบสี : Clean  Colorbond เกรด XRW ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS2728  “Pre-

painted and Organic Film/Metal Laminate Products “ 

• ชัน้เคลือบดา้นบน   :  ประกอบดว้ยสีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสีโพลีเอสเตอร ์

หนา 20ไมครอน 

• ชัน้เคลือบดา้นลา่ง  :   ประกอบดว้ยสีโพลีเอสเตอรสี์เทา Shadow Grey หนา 10 ไมครอน 

• การประยกุตใ์ชง้าน : เหมาะสาํหรบัผนงัและฝา้เพดานของอาคาร 

• ความหนาแผน่เหลก็เปลือย (BMT) 0.42 มม.   ความหนารวมชัน้เคลือบซงิคาลมู 0.47 มม. 

และความหนารวมชัน้เคลือบสี (PCT) 0.505 มม. 

• นํา้หนกัแผน่ตอ่ตารางเมตรเท่ากบั 3.90 กก./ตร.ม. 

• การตดิตัง้ : 

- ตดิตัง้ดว้ยระบบ สกรู (Bolt System)  ตาํแหนง่การยดึสกรูใหย้ดึบรเิวณกลางทอ้งลอน 

ในบรเิวณท่ีมีโครงเครา่รองรบั โดยยดึ 4 ตวั/ความกวา้งแผน่ ในสภาพแรงลมปกต ิและ 

8 ตวั/ความกวา้งแผน่ ในสภาพแรงลมรุนแรง หวัสกรูสีเดียวกบัแผน่    โดยจะตดิตัง้

แผน่ในแนวตัง้หรอืในแนวนอนก็ได ้

- สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3มีลกัษณะ ลอน

ตืน้  สามารถดดัโคง้ไดโ้ดยรศัมีโคง้ตํ่าสดุของแผน่(Sprung Curve) คือ 700 มม.  

- ระยะแปกลางท่ีแนะนาํคือ 1.10 เมตรและระยะแปปลายท่ีแนะนาํคือ 1.0 เมตร  ซึง่

เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS 1562-1992  และ AS 4040.1-1992 หาก

อาคารสงูเกิน 10 เมตรจะตอ้งพิจารณาการรบัแรงลมของแผน่ดว้ย 

ฉ. SANDWICH  PANEL  SYSTEM  

 

 

 

• Top Sheet (Lysaght Kliplok700® Hi-Ten) 

- ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงู มีคา่ความแข็งแรงของเหลก็  Yield  Strength  ไมต่ ํ่ากวา่ 

550 Mpa  

- หนา้กวา้งใชง้าน 700 มม., ความสงูลอน 39 มม.  

- เคลือบปอ้งกนัสนิมและปอ้งกนัการกดักรอ่น ดว้ยซงิคาลมู : ซึง่เป็นโลหะผสมระหวา่ง

สงักะสี 43.5 %, อลมูิเนียม 55%   และซลิกิอน  1.5%.  ไมน่อ้ยกวา่ 150 กรมัตอ่

Top Sheet  (Lysaght Kliplok700® Hi-Ten) 

Bottom  Sheet (Lysaght Trimdek® Hi-Ten) ฆSheeSheet 

Insulation   
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ตารางเมตร (AZ150)  และเป็นไปตามตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS1397-G550-

AZ150    

-  การเคลือบสี : Clean  Colorbond® เกรด XRW ตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS2728  

“Pre-painted and Organic Film/Metal Laminate Products  

- ชัน้เคลือบดา้นบน   :  ประกอบดว้ยสีรองพืน้หนา 5 ไมครอน เคลือบทบัดว้ย สีโพลีเอ

สเตอร ์หนา 20 ไมครอน 

- ชัน้เคลือบดา้นลา่ง  :  ประกอบดว้ยสีโพลีเอสเตอรสี์ Shadow Grey หนา  10 ไมครอน 

- ความหนาของแผน่เหลก็ไมร่วมชัน้เคลือบ  0.42 mm. (BMT)  ความหนารวมชัน้

เคลือบซงิคาลมู 0.47 มม. และ ความหนารวมชัน้เคลือบสี Clean  colorbond®  

0.505 มม. 

- การตดิตัง้แบบระบบขบลอ็ค (Boltless  System)  การยดึขาคลปิยดึดว้ยสกรู AS3566 

class2 

- ระยะแปกลางสงูสดุ 2.0 เมตร  ไดร้บัการทดสอบตามมาตรฐานออสเตรเลีย   

AS 1562-1992    “Design  and  installation  of  roof  and  wall  cladding – Part 

1”  และ  AS4040.1 –1992 “Method  of  testing  sheet  roof  and  cladding, 

Method 1 : Resistance  to  concentrated  loads”  หากอาคารสงูเกิน 10 เมตร

จะตอ้งพิจารณาการรบัแรงลมของแผน่ดว้ย 

 

ลกัษณะช่วงแป (Type  of  Span) ระยะพาดของแป 

(หลงัคา)mm 

ระยะพาดของเครา่ 

(ผนงั)mm 

ช่วงแปเด่ียว (Single  Span) 1500 2200 

ช่วงแปปลาย (End  Span) 1600 2000 

ช่วงแปกลาง (Internal  Span) 2000 2400 

ช่วงย่ืนลํา้ไมเ่สรมิแข็ง(Unstiffened  

Overhang) 

150 150 

 

 

• 2.  Bottom Sheet (Lysaght  Trimdek® Hi-Ten) 

- ผลติจากเหลก็กลา้กาํลงัสงู มีคา่ความแข็งแรงของเหลก็  Yield  Strength  ไมต่ ํ่ากวา่ 

550 Mpa  
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- หนา้กวา้งใชง้าน 760 มม., ความสงูลอน 29 มม. 

- เคลือบปอ้งกนัสนิมและปอ้งกนัการกดักรอ่น ดว้ยซงิคาลมู : ซึง่เป็นโลหะผสมระหวา่ง

สงักะสี 43.5 %, อลมูิเนียม 55%   และซลิกิอน  1.5%.  ไมน่อ้ยกวา่ 150 กรมัตอ่

ตารางเมตร (AZ150)  และเป็นไปตามตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS1397-G550-

AZ150   

- ความหนาของแผน่เหลก็ไมร่วมชัน้เคลือบ  0.42 mm. (BMT)  ความหนารวมชัน้

เคลือบซงิคาลมู 0.47 มม.  

- การตดิตัง้แบบระบบสกรู (Bolt  System)  และสกรูใชม้าตรฐานออสเตรเลีย AS3536 

class 3  

- ระยะแปกลางท่ีแนะนาํ  1.50  เมตร  และสาํหรบัระยะแปสงูสดุท่ีแนะนาํ1.90 เมตร  นี ้

ไดร้บัการทดสอบตามมาตรฐานออสเตรเลีย  AS 1562-1992    “Design  and  

installation  of  roof  and  wall  cladding – Part 1”  และ  AS4040.1 –1992 

“Method  of  testing  sheet  roof  and  cladding, Method 1 : Resistance  to  

concentrated  loads”  หากอาคารสงูเกิน 10 เมตรจะตอ้งพิจารณา การรบัแรงลม

ของแผน่ดว้ย 

 

ลกัษณะช่วงแป (Type  of  Span) ระยะพาดของแป 

(หลงัคา)mm. 

ระยะพาดของเครา่ 

(ผนงั)mm. 

ช่วงแปเด่ียว (Single  Span) 1100 2000 

ช่วงแปปลาย (End  Span) 1300 2500 

ช่วงแปกลาง (Internal  Span) 1900 2500 

ช่วงย่ืนลํา้ไมเ่สรมิแข็ง(Unstiffened  

Overhang) 

150 150 

 

6. การทาํความสะอาด 

ในระหวา่งการตดิตัง้ จะตอ้งปัดกวาดเศษโลหะท่ีเกิดจากการตดั เจาะ หรอือ่ืน ๆ  ท่ีตกอยูบ่น

หลงัคาทิง้ทั่วทัง้บรเิวณหลงัคา และรางนํา้  ทกุวนัหลงัเลกิงาน  และหลงัจากการตดิตัง้แลว้เสรจ็ เพ่ือ

ปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดสนิมจากเศษโลหะเหลา่นี ้   
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หมวดที ่3.8 งานเคร่ืองสุขภณัฑ ์และอุปกรณ ์

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงานท่ีจาํเป็นในการตดิตัง้เครือ่งสขุภณัฑแ์ละ

อปุกรณ ์ใหเ้ป็นไปตามระบใุนแบบและรายละเอียด  

2.  งานในสัญญา 

  เครือ่งสขุภณัฑแ์ละอปุกรณท์ัง้หมด ตามระบใุนแบบใหร้วมในสญัญาก่อสรา้ง  

3.  วัสดุ  

เครือ่งสขุภณัฑท์ั่วไป ใหใ้ชช้นิดเคลือบขาว ผลติภายในประเทศ ย่ีหอ้ American Standard 

หรอื  Cotto ตามระบใุนแบบ  

4.  การตดิตัง้  

 การตดิตัง้เครือ่งสขุภณัฑท์ัง้หมดใหป้ฏิบตัดิงันี ้

ก. เครือ่งสขุภณัฑท์ัง้หมด  ใหต้ดิตัง้ตามตาํแหนง่ท่ีระบใุนแบบก่อสรา้ง  

ข. ท่ีใสส่บู ่ ใหต้ดิตัง้ท่ีใสส่บูใ่นหอ้งนํา้ท่ีตดิตัง้ฝักบวั (shower)  ทกุหอ้ง ฝักบวัละ 1 ชดุ  

ค. ท่ีใสก่ระดาษชาํระ ใหต้ดิตัง้ท่ีใสก่ระดาษชาํระสาํหรบัหอ้งสว้มทกุหอ้ง หอ้งละ 1 ชดุ  

ง. ท่ีแขวนผา้ ใหต้ดิตัง้ท่ีแขวนผา้ท่ีหอ้งอาบนํา้ หรอืหอ้งสว้มทกุหอ้ง หอ้งละ 1 ชดุ  

จ. เครือ่งสขุภณัฑอ่ื์น ๆ   ใหด้รูายละเอียดในแบบประกอบการตดิตัง้เพิ่มเตมิ 

ฉ. การตดิตัง้สขุภณัฑเ์คลือบทัง้หมด  จะตอ้งเรยีบรอ้ยไดร้ะดบัตรงตามตาํแหนง่ และแนบสนิทกบั

พืน้ผิวท่ีตดิตัง้ โดยหลงัจากตดิตัง้แลว้จะตอ้งอดุรอยตอ่ชนดว้ยปนูซีเมนตข์าว หรอืซลิโิคนสีขาวให้

เรยีบรอ้ยตลอดรอยตอ่ชน  

ช. สขุภณัฑต์า่งๆ  จะตอ้งประกอบดว้ยอปุกรณป์ระกอบอ่ืนๆทัง้ท่ีระบหุรอืไมไ่ดร้ะบใุนแบบ หรอื

รายการประกอบแบบ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการตดิตัง้ของผูผ้ลติ เม่ือตดิตัง้แลว้เสรจ็จะตอ้งใช้

งานได ้

5.  การทดสอบและการทาํความสะอาด 

เครือ่งสขุภณัฑ ์และอปุกรณท์ัง้หมด ภายหลงัจากตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดร้บั การ

ทดสอบการรั่วซมึและกาํลงัดนัของนํา้ เครือ่งสขุภณัฑแ์ละอปุกรณท่ี์ตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํ

ความสะอาดใหเ้รยีบรอ้ยจงึสง่มอบงานได ้ 

 

หมวดที ่3.9 งานทาสี  

1.  ขอบเขตของงาน 

ก. ผูร้บัจา้ง  จะตอ้งจดัหาวสัด ุ อปุกรณ ์  และแรงงานท่ีจาํเป็นในการทาสีใหเ้รยีบรอ้ย ตามระบใุน

แบบและรายละเอียด  

ข. ขอบเขตของการทาสี  
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• ใหท้าสีผนงั ฝา้เพดาน และโครงสรา้งคอนกรตีทัง้ท่ีฉาบปนูและไมฉ่าบท่ีมองเห็นดว้ยตา  

• ใหท้าสีงานไม ้รวมทัง้ฝาและฝา้เพดานท่ีมองเห็นดว้ยตา  

• ใหท้าสีงานเหลก็ทัง้หมดทัง้ท่ีมองเห็นและมองไมเ่ห็นดว้ยตา   (ยกเวน้เหลก็เสรมิคอนกรตี) 

2.  รายการทั่วไป 

ก. การทาสี ใหท้าสีบนพืน้ผิวตา่ง ๆ ตามท่ีระบใุนรายการดงัตอ่ไปนี ้

1. การทาสีภายนอกอาคาร บนพืน้ผิวคอนกรตีและปนูฉาบ  

2. การทาสีภายในอาคาร บนพืน้ผิวคอนกรตี และปนูฉาบ 

3. การทาสีอีพ็อกซี่ภายนอก บนพืน้ผิวเหลก็ 

4. การทาสีอีพ็อกซี่ภายใน บนพืน้ผิวเหลก็ 

5. การทาสีนํา้มนั บนพืน้ผิวเหลก็ 

6. การทาสีกนัสนิม บนพืน้ผิวเหลก็ 

7. การทาสีรองพืน้ ภายนอก ภายใน และสีอีพ็อกซี่ 

8. การทาสีนํา้มนั บนพืน้ผิวไม ้ทัง้ภายนอกและภายในด 

9. การทาสี TEXTURE บนพืน้ผิวคอนกรตี ปนูฉาบ ยิปซั่มบอรด์ 

10. การทานํา้ยากนัซมึ บนพืน้ผิวกรวดลา้ง หินลา้ง ผนงัก่ออิฐโชวแ์นวและกระเบือ้งดนิเผา 

11. การทาสีทาถนน บนพืน้ผิวคอนกรตีหรอืพืน้ผิวยางมะตอย 

ข. สีท่ีใช ้จะตอ้งสั่งซือ้จากบรษัิทผูผ้ลติจาํหน่ายโดยตรง หา้มซือ้จากรา้นคา้ยอ่ย และจะตอ้งสง่ถึงท่ี

ก่อสรา้งโดย  ไมเ่ปิดกระป๋อง สีทัง้หมดจะตอ้งเก็บไวใ้นบรเิวณก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย หา้มเคล่ือนยา้ย

ออกนอกบรเิวณก่อสรา้ง 

ค. ผูว้า่จา้งสงวนสทิธ์ิท่ีจะสง่ผูแ้ทนตรวจสอบคณุภาพสีไดต้ลอดเวลา 

 

3.  วัสดุ 

ก. สีภายนอก ใหใ้ชสี้นํา้อะครลีกิแท ้100% ลดการยดึเกาะของฝุ่ นละอองในอากาศ ทนทานตอ่ฤทธ์ิ

ดา่งและเชือ้ราสีภายนอกตอ้งผา่นการทดสอบความทนตอ่ลมฟา้อากาศดว้ยวธีิเรง่ ภาวะ QUV 

Test ตาม มอก.ของอิมลัชนั  ท่ีเรยีกวา่ “การทดสอบความทนตอ่ลมฟา้อากาศดว้ยวธีิเรง่ภาวะ” ท่ีมี

ผลการทดสอบวา่สามารถทนแสงแดดได ้2,000 ชั่วโมง โดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้เชน่  SKK, ICI, หรอื 

SUPERSHIELD ฟิลม์เนียน ของ TOA โดยมีคณุภาพเทียบเทา่หรอื ตามระบใุนแบบ 

คณุสมบตัทิางกายภาพ -  เนือ้สีโดยปรมิาตร 39 % 

     -  จดุวาบไฟ  ไมมี่ (ใชน้ ํา้เป็นตวัทาํละลาย) 

     -  ความเงา  ดา้น 

-  ความหนาฟิลม์สี 30 - 40 ไมครอนเม่ือแหง้ 
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-   ความหนาฟิลม์สี 77 - 102 ไมครอนเม่ือเปียก 

ข. สีภายใน ใหใ้ชสี้นํา้อะครลีกิแท ้ ฟิลม์สีละเอียด ชว่ยปกปิดรอยแตกลายงาของผนงั มีคณุสมบตัิ

พิเศษในการยบัยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้ราและแบคทีเรยีท่ีมีประสทิธิภาพไดอ้ยา่งดีเย่ียม และทาํ

ความสะอาดขดัลา้งไดง้่าย โดยตอ้งมีผลการทดสอบวา่ปอ้งกนัเชือ้แบคทีเรยี โดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

เช่น SKK, ICI, หรอื DURACLEAN ของ TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า หรอืตามระบใุนแบบ   

คณุสมบตัทิางกายภาพ -  เนือ้สีโดยปรมิาตร 41 % 

    -  จดุวาบไฟ  ไมมี่ (ใชน้ ํา้เป็นตวัทาํละลาย) 

     -  ความเงา  กึ่งเงา 

- ความหนาฟิลม์สี 60 - 75  ไมครอนเม่ือแหง้ 

- ความหนาฟิลม์สี 146 – 220 ไมครอนเม่ือเปียก  

ค. สีอีพ็อกซี  สาํหรบัภายนอกใหใ้ชสี้โพลียรูเีทน  ของ SKK, ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 

หรอืตามระบใุนแบบ    

คณุสมบตัทิางกายภาพ -  เนือ้สีโดยปรมิาตร 50 % 

    -  จดุวาบไฟ  26 องศาเซลเซยีส 

     -  ความเงา  เงามาก 

- ความหนาฟิลม์สี 40 - 60  ไมครอนเม่ือแหง้ 

- ความหนาฟิลม์สี 80 - 120 ไมครอนเม่ือเปียก  

ง. สีอีพ็อกซี่ สาํหรบัภายในใหใ้ช ้ของ SKK, ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า หรอืตามระบใุน

แบบ 

คณุสมบตัทิางกายภาพ -  เนือ้สีโดยปรมิาตร 55 % 

    -  จดุวาบไฟ  25  องศาเซลเซยีส 

     -  ความเงา  เงามาก 

- ความหนาฟิลม์สี 40 - 60   ไมครอนเม่ือแหง้ 

- ความหนาฟิลม์สี 75 - 110 ไมครอนเม่ือเปียก  

จ. สีนํา้มนั ใหใ้ชสี้นํา้มนั ของ  SKK, ICI, หรอื สีเคลือบเงารุน่ GLIPTON ของ TOA หรอืท่ีมีคณุภาพ

เทียบเท่า หรอืตามระบใุนแบบ เป็นสีนํา้มนัท่ีทาํจากแอลคดิเรซิ่นเหมาะสาํหรบังานภายในภายนอก 

ใหสี้ท่ีคงทนสวยสดงดงาม รวมทัง้มีความเงา และทนตอ่เชือ้ราไดเ้ป็นเลศิ  

คณุสมบตัทิางกายภาพ -  เนือ้สีโดยปรมิาตร 48 % 

     -  จดุวาบไฟ  36  องศาเซลเซยีส 

     -  ความเงา  เงามาก 

- ความหนาฟิลม์สี 30 - 50   ไมครอนเม่ือแหง้ 
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- ความหนาฟิลม์สี 60 -105  ไมครอนเม่ือเปียก   

ฉ. สีกนัสนิม ใหใ้ชสี้กนัสนิม ของ  SKK, ICI, หรอื TOA#G1024 ของ TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 

หรอืตามระบใุนแบบเป็นสีรองพืน้อลัคดิ ท่ีมีสว่นผสมของซงิคฟ์อสเฟต เป็นสารปอ้งกนัสนิม 

สามารถทนความรอ้นแบบแหง้ไดส้งูสดุถงึ 120 องศาเซลเซียส 

      คณุสมบตัทิางกายภาพ -  เนือ้สีโดยปรมิาตร 52% 

     -  จดุวาบไฟ  36  องศาเซลเซยีส 

     -  สี   เทาออ่น , สม้ , แดง 

     -  ความเงา  ดา้น 

- ความหนาฟิลม์สี 30 - 50   ไมครอนเม่ือแหง้ 

- ความหนาฟิลม์สี 60 - 95   มครอนเม่ือเปียก 

ช. สีรองพืน้ 

- สีรองพืน้สาํหรบัสีภายนอก ใหใ้ชสี้รองพืน้พิเศษสาํหรบัสีภายนอก ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ

จาํหน่ายของ SKK, ICI, หรอื สีรองพืน้ปนูใหม ่ULTIMATE ของ TOA 

- สีรองพืน้สาํหรบัสีภายใน ใหใ้ชสี้รองพืน้สาํหรบัสีภายใน ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติจาํหนา่ยของ 

SKK, ICI, หรอื สีรองพืน้ปนูใหม ่ULTIMATE ของ TOA 

- สีรองพืน้สาํหรบัสีอีพ็อกซี่ ใหใ้ชสี้รองพืน้พิเศษสาํหรบัสีอีพ็อกซี่ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ

จาํหน่าย    

ซ. สีนํา้มนัทาไม ้

- พืน้ผิวไมภ้ายนอกใหท้าสีรองพืน้ชัน้แรกดว้ยสีรองพืน้ไมท่ี้มีคณุสมบตัใินการปอ้งกนัยางไมช้นิด 

WOOD    PRIMER 1 ชัน้ ของ SKK, ICI, หรอื สีรองพืน้ไมก้นัเชือ้รา #G1600 และ #G1601  

ของ TOA และทาทบัหนา้ดว้ยสีเคลือบเงาชนิด ALKYD (สีนํา้มนั) 2 ชัน้ ของ   ของ SKK, ICI, 

หรอื สีเคลือบเงา GLIPTON  ของ TOAหรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า หรอืตามระบใุนแบบ 

- พืน้ผิวไมภ้ายใน สว่นท่ีเป็นพืน้ (FLOOR) ใหท้าเคลือบผิวไมด้ว้ย WOODSHIELD INTERIOR 

ของ      ของ  SKK, ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า หรอืตามระบใุนแบบ อยา่งนอ้ย 3 

ชัน้ 

 สว่นท่ีระบใุหย้อ้มสีธรรมชาต/ิไมย่อ้ม ใหท้าดว้ยแชลคยอ้มสีไมก่้อน แลว้ทาเคลือบ

ดว้ยสีประเภท  Varnish อีกอยา่งนอ้ย 3 ชัน้ ผลติภณัฑ ์WOODSHIELD  ของ  ของ   SKK, 

ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ หรอืตามระบใุนแบบ 

ฌ. การทาสี TEXTURE   ใหใ้ชสี้ท่ีทาํมาจากอะครลีคิอีมลัชั่น ประกอบดว้ยไมกา้และมาเบิล้ ชิพ ของ 

SKK, ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า หรอืตามระบใุนแบบ 
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ญ. พืน้ผิวกรวดลา้ง, หินลา้ง, ผนงัก่ออิฐโชวแ์นว และกระเบือ้งดนิเผา ใหท้าเคลือบดว้ยนํา้ยากนัการ

แทรกซมึของนํา้ ชนิดเคลือบใสประเภท SILICONE 3 ชัน้  ผลติภณัฑ ์SILICONE WATER 

REPELLENT ของ SKK, ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ หรอืตามระบใุนแบบ 

11 พืน้ผิวถนนคอนกรตี หรอืถนนลาดยางมะตอยท่ีระบใุหท้าสีแนวเสน้จราจร, ลกูศรแสดงทิศทาง

จราจรและขอบทาง ใหท้าดว้ยสีสาํหรบัทาถนนโดยเฉพาะ โดยทาอยา่งนอ้ย 2 ชัน้ โดย

รายละเอียดตา่งๆ ใหใ้ชม้าตรฐานของกองตาํรวจจราจร ผลติภณัฑ ์TRAFFIC PAINT ของ SKK, 

ICI, หรอื TOA หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ หรอืตามระบใุนแบบ 

4.   การเตรียมผิวทีจ่ะทาสี 

ก. การเตรยีมพืน้ผิวก่อนทาสีอาคารใหม ่ 

1. ผิวคอนกรตี, ปนูฉาบ และกระเบือ้งกระดาษ 

- ปลอ่ยพืน้ผิวใหแ้หง้สนิท ไมต่ ํ่ากวา่ 30 วนั (เฉพาะผิวคอนกรตีหรอืปนูฉาบ) 

- ทาํการขจดัคราบนํา้มนั, เศษปนู, ฝุ่ นละออง และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ออกใหห้มดสิน้ และตกแตง่

ผิวท่ีมีรูพรุน และรอยรา้วใหเ้รยีบรอ้ยก่อนทาสี 

2. พืน้ผิวไม ้

- พืน้ผิวไมต้อ้งแหง้สนิท มีความชืน้ไมเ่กินมาตรฐานท่ียอมรบั ทาํการขดัผิวใหเ้รยีบรอ้ย และ

ตกแตง่รอยแตกรา้วใหเ้รยีบรอ้ยก่อนลงมือทาสี หรอื วารนิ์ช 

3. พืน้ผิวเหลก็ 

- ทาํการขดัใหส้ะอาดดว้ยเครือ่งมือกลท่ีเหมาะสม 

- ขจดัฝุ่ นสนิม และสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ออกก่อนลงมือทาสี 

- ผิวเหลก็ท่ีทาํความสะอาดเรยีบรอ้ยแลว้ควรลงมือทาสีใหเ้รว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะทาํได ้แตไ่มค่วร

เกิน  8 ชั่วโมง 

4. พืน้ผิว Galvanized Steel 

- ทาํการลา้งคราบนํา้มนัและสิง่สกปรกตา่งๆ ออกใหห้มดดว้ย DETERGENT หรอืสารละลาย

เคมีอ่ืนท่ีเหมาะสม 

- ทาํการเช็ด หรอืลา้ง DETERGENT หรอืสารเคมีท่ีตกคา้งออกดว้ยนํา้สะอาด ทิง้พืน้ผิว ให้

แหง้ก่อนทาสี 

ข. การเตรยีมพืน้ผิวก่อนทาสีอาคารเก่า 

1. พืน้ผิวคอนกรตี, ปนูฉาบ และกระเบือ้งกระดาษ 

- พืน้ผิวคอนกรตีท่ีหมดอาย ุลกัษณะเป็นปนูรว่น เม่ือเอามือลบูมีเม็ดทรายหลดุไดง้า่ย ควร

ซอ่มปนูใหม ่ทิง้ใหแ้หง้อยา่งนอ้ยประมาณ 3 สปัดาห ์แลว้ทาสีตามระบบ 
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- พืน้ผิวท่ีมีสีหลดุออกเป็นแผน่ หรอืขึน้รา ควรขดูสีเก่าออกใหห้มด ขดัลา้งทาํความสะอาดทิง้

ใหแ้หง้สนิท แลว้ทาสีตามระบบ 

- พืน้ผิวท่ีสีเดมิเส่ือมคณุภาพมีลกัษณะเป็นผงชอลค์ เม่ือลบูตดิมือขาวหรอืสีซีดจางควรขดัลา้ง 

-   ผงชอลค์ออก เพ่ือใหสี้ใหมเ่กาะตดิกบัสีเดมิท่ีมีสภาพดี ทิง้ใหแ้หง้สนิท แลว้ทาสีตามระบบ 

- สภาพพืน้ผิวท่ีสีดา่ง เน่ืองจากคอนกรตีปนูฉาบแตกลายหรอืบรเิวณใตก้นัสาดท่ีนํา้ซมึได ้

หรอื บรเิวณท่ีนํา้ซมึผา่นได ้ควรแกไ้ขไมใ่หน้ ํา้ซมึผา่นหรอืรั่วได ้เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หสี้ท่ีทาใหม่

เกิดสภาพดา่งขึน้อกึ แลว้ขดูลอกสีเดมิออก ทิง้ใหแ้หง้แลว้ทาสีตามระบบ 

- พืน้ผิวท่ีมีสีเดมิอยูใ่นสภาพดีแตมี่คราบสกปรก ควรทาํความสะอาด เช่น ลา้ง ขดัถ ูทิง้ให้

แหง้แลว้ทาสีตามระบบ 

2. พืน้ผิวไม ้

- พืน้ผิวท่ีสภาพสีเดมิหลดุ ลอก แตก ใหข้ดัออกใหห้มด แลว้ทาสีตามระบบ 

- พืน้ผิวท่ีสภาพสีเดมิเส่ือมเป็นชอลค์ ใหข้ดัเช็ดดว้ยทินเนอร ์(นํา้มนัสน) แลว้ทาสีตามระบบ 

- พืน้ผิวท่ีสภาพสีเดมิดีใหท้าํการขดัหยาบ เพ่ือเพิ่มการยดึเกาะ ทาํความสะอาดสว่นท่ีสกปรก

แลว้ทาสีตามระบบ  

3. พืน้ผิวเหลก็ 

- พืน้ผิวท่ีเป็นสนิม สีเดมิหลดุออก ใหข้ดูออก แลว้ขดัสนิมจนถงึเนือ้เหลก็ แลว้ทาสีตามระบบ 

- พืน้ผิวสีเดมิท่ีเส่ือมเฉพาะผิวหนา้ใหข้ดัพืน้ผิวเดมิใหห้ยาบ เพ่ือชว่ยเพิ่มการยดึเกาะ พรอ้ม 

- ขจดัคราบสกปรกตา่งๆ ออกใหห้มด แลว้ทาสีตามระบบ 

4. พืน้ผิว GALVANIZED STEEL 

- พืน้ผิวเดมิหลดุออก หรอืสีเดมิเส่ือมสภาพหมด ใหข้ดุลอกสีเดมิและขจดัสิ่งสกปรกออกให้

หมด แลว้ทาสีตามระบบ 

- พืน้ผิวสีเดมิท่ีเส่ือมสภาพเฉพาะผิวหนา้ ใหข้ดัพืน้ผิวเดมิใหห้ยาบ เพ่ือช่วยเพิ่มการยดึเกาะ 

พรอ้มขจดัคราบสกปรกตา่งๆ ออกใหห้มด แลว้ทาสีตามระบบ  

5.  กรรมวธีิในการทาสี 

ก. การทาสีทัง้หมด ใหป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติทกุประการ ทินเนอรส์าํหรบัผสมสี

ภายนอก 

ข. และสีอีพ็อกซี่ จะตอ้งเป็นชนิดท่ีกาํหนดโดยบรษัิทผูผ้ลติสี และใหป้ฏิบตัติามรายการทาสีดงันี ้

1.   ผิวท่ีระบใุหท้าสีภายนอก ใหท้ารองพืน้ดว้ยสีรองพืน้ 1 ครัง้ และทาทบัหนา้ดว้ยสีภายนอกอีก 2 

ครัง้ 

2. ผิวท่ีระบใุหท้าดว้ยสีพลาสตกิ ใหท้ารองพืน้ดว้ยสีรองพืน้ 1 ครัง้ และทาทบัหนา้ดว้ยสีพลาสตกิ

อีก 2 ครัง้ 
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3.   ผิวท่ีระบใุหท้าดว้ยสีอีพ็อกซี่ ใหท้าดว้ยสีรองพืน้ สาํหรบัสีอีพ็อกซี่ 1 ครัง้ และทาทบัหนา้ดว้ยสี

อีพ็อกซี่ อีก 2 ครัง้ 

4. ไมท่ี้ระบใุหท้าสี ใหท้าดว้ยสีนํา้มนั 3 ครัง้                                         

5. เหลก็ท่ีระบใุหท้าสี ใหท้ารองพืน้สีกนัสนิม 1 ครัง้ และทาทบัหนา้ดว้ยสีนํา้มนัอีก  2 ครัง้ 

6. ไมท่ี้ตอ้งการโชวเ์นือ้ไม ้ใหท้ารองพืน้ดว้ยแชลคขาว 2 ครัง้และทาทบัหนา้ดว้ยนํา้มนัวานิชดา้น 1 

ครัง้ 

7. ไมท่ี้ตอ้งการยอ้มสี ใหท้าํการยอ้มสีก่อน จงึทานํา้มนัได ้สีท่ียอ้มจะตอ้งเรยีบสมํ่าเสมอ 

ค. การทาสีทบัหนา้แตล่ะครัง้ จะตอ้งปลอ่ยใหสี้ท่ีทาแลว้แตล่ะครัง้แหง้สนิทดีก่อน จงึจะทาทบัหนา้

ครัง้ตอ่ไปได ้หา้มทาสีในขณะท่ีความชืน้สงู เชน่ ขณะท่ีฝนตก ขณะทาสีจะตอ้งใหมี้การระบาย

อากาศท่ีเพียงพอ 

 

6.  ฝีมืองานทาสี 

งานทาสีทัง้หมดจะตอ้งกระทาํโดยช่างฝีมือดีสาํหรบัทาสีโดยเฉพาะ สีท่ีทาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

จะตอ้งเรยีบ ไมเ่ห็นรอยแปรง และจะตอ้งมีสีสมํ่าเสมอกนัทัง้หมด ผิวหนา้ของไมท่ี้ทาดว้ยนํา้มนัวานิช 

จะตอ้งเรยีบเป็นเงาโดยสมํ่าเสมอทัง้แผน่  สีท่ีทาไวไ้มเ่รยีบรอ้ยจะตอ้งทาทบัหนา้ใหม ่โดยการทาทบั

หนา้ทัง้แผน่  (หา้มทาทบัหนา้ตกแตง่เฉพาะจดุท่ีไมเ่รยีบรอ้ย) 

 

หมวดที ่3.10 งานฝ้าเพดาน (Ceiling)  

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณท่ี์จาํเป็นในการตดิตัง้ฝา้เพดาน กระเบือ้ง

กระดาษ ฝา้เพดานยิบซั่มบอรด์ และฝา้เพดานอ่ืน บนโครงครา่วไม ้โครงครา่วเหลก็อาบสงักะสี และ

โครงฝา้เพดาน T-bar ตามระบใุนแบบและรายละเอียด  

2.  รายการทั่วไป 

ก. ผูร้บัจา้ง จะตอ้งตรวจแบบก่อสรา้งงานระบบไฟฟา้ ระบบปรบัอากาศ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานฝา้เพดาน เพ่ือเตรยีมโครงสรา้งสาํหรบัยดึดวงโคม หวัจ่ายระบบปรบัอากาศ และอ่ืน ๆ ให้

เรยีบรอ้ย  

ข. ในกรณีท่ีจาํเป็น จะตอ้งเตรยีมช่องสาํหรบัเปิดฝา้เพดาน สาํหรบัซอ่มแซมระบบท่อ และระบบปรบั

อากาศ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํชอ่งสาํหรบัเปิดขนาดไมเ่ลก็กวา่ 60 x 60 ซม.   โดยใชว้สัดชุนิดเดียวกบั

ฝา้เพดานใหเ้รยีบรอ้ย  

ค. ความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แตอ่าจเปล่ียนแปลงระดบัไดเ้ลก็นอ้ย ตามคาํแนะนาํ

ของสถาปนิก  
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ง. ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบ shop drawing แสดงแนวฝา้เพดาน และการตดิตัง้ฝา้เพดานใหส้ถาปนิก

ตรวจสอบอนมุตัก่ิอน จงึจะทาํการตดิตัง้ได ้ 

จ. การเขา้มมุเพดานยปิซมับอรด์ ใหใ้ชฉ้ากสงักะสี (corner bead)  ปิดทบัแผน่ยิปซั่มบอรด์ ก่อนฉาบ

ปิดใหเ้รยีบรอ้ย  

3.  วัสดุ 

ก. ยิบซั่มบอรด์ ใหใ้ช ้แผน่ “ ซกิน่า ”   ขอบลาด 4  ดา้น ของ สยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรุ)ี 

จาํกดัหรอืแผน่ยิปซมัขอบลาดตราชา้งหรอืเทียบเท่าตามมาตรฐาน มอก.219-2524 ขนาด 120 x 

240 ซม. หนา 9 มม.หรอื 12 มม.  ชนิดธรรมดาสาํหรบัฝา้เพดานทั่วไป  และชนิดกนัชืน้สาํหรบัฝา้

เพดานหอ้งนํา้และฝา้เพดานภายนอก หรอืชนิดบฟุอลย์สาํหรบัฝา้เพดานชัน้ใตห้ลงัคา หรอืดาดฟา้

ตามระบใุนแบบ กรณีงานฉาบเรยีบท่ีตอ้งการคณุสมบตักิารดดูซบัเสียง  ใหลื้อกใชแ้ผน่ฝา้เพดาน

ยิปซมัเจาะรูทะล ุชนิดดดูซบัเสียง  ผลติจากยิปซมับรสิทุธ์ิ ดา้นหลงัแผน่แนบสนิทดว้ยแผน่ Glass 

mat มีคา่ NRC 0.60-0.70  สามารถเลือกลายฉลวุงกลม (R-1,R-2,R-8),ส่ีเหล่ียม(S-8) และ 

ลายเสน้ (L-8)   ขนาด120x240 ซม. หนา12.5 มม. ขอบลาด  ผา่นการทดสอบการดดูซบัเสียงตาม

มาตรฐาน NFN20354 รว่มกบัมาตรฐาน ISO/DIS1 1654  ใชแ้ผน่ยิปซมั Echo Bloc จดัจาํหน่าย

โดย บรษัิทสยามอตุสาหกรรมยิปซมั (สระบรุ)ี จาํกดั , หรอืเทียบเท่า 

ข.  Acoustic Board ใหใ้ชข้นาด  0.60x0.6 ม. ความหนา 15 มม. หรอื ขนาด 0.60x1.20 ม. ความ

หนา 15 มม.  โดยใชผ้ลติภณัฑท่ี์มีคา่ NRC ไมต่ ํ่ากวา่ 0.50 รบัประกนัคณุภาพสนิคา้อยา่งนอ้ย 10 

ปี 

ค. ฝา้อลมูิเนียม ใหใ้ชฝ้า้อลมูิเนียมอบสี ขนาดประมาณ 10 ซม.  หรอืตามระบใุนแบบท่ีมีคณุภาพ

เทียบเท่าย่ีหอ้ Luxalon ผูแ้ทนจาํหนา่ย บรษัิท ฮนัเตอร ์ดกักลาส จาํกดั หรอืเทียบเทา่   

ง. โครงครา่วไม ้ใหใ้ชไ้มย้างอดันํา้ยาตามระบใุนรายละเอียดหมวดงานไม ้ขนาดตามระบใุนแบบ ใน

กรณีท่ีไมไ่ดร้ะบ ุแน่นอนใหใ้ชข้นาด 1  ½ x 3 นิว้ 

จ. โครงครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ตอ้งผลติจากเหลก็ชบุสงักะสีดว้ยกรรมวธีิการจุ่มรอ้น ชัน้เคลือบสงักะสี

ไมน่อ้ยกวา่ 220 กรมัตอ่ตารางเมตร (เกรด Z22)      มีความหนาโครงครา่วไมน่อ้ยกวา่ 0.52 มม. 

ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน JIS3302-1987 หรอื มอก.863-2532 ขนาด 

37x15x4000x0.52mm.  โดยใหใ้ชผ้ลติภณัฑ ์ โปรลายน ์ตราชา้งของบรษัิท สยาม อตุสาหกรรม

ยิบซมั (สระบรุ ี) จาํกดั, หรอืเทียบเท่า   

ฉ.  โครงฝา้ T-BAR ใหต้ดิตัง้ประกอบกบัโครงครา่วเหลก็ชบุสงักะสี มีความหนาแบบพบัซอ้น 2 ชัน้ 

ชัน้ละไมน่อ้ยกวา่ 0.35 มม. สนัโครงครา่วหลกัสงู 32 mm.  (สาํหรบัแผน่ยิปซมัความหนา 9 มม.) 

และสนัโครงครา่วหลกัสงู 38 mm. (สาํหรบัแผน่ยิปซมัความหนา 12 มม.) หนา้โครงเคลือบ 

Polyester สีขาวดา้นใกลเ้คียงกบัแผน่ ขนาด 24 mm. ผา่นมาตรฐานการรบันํา้หนกั ASTM C 635 
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ชนิด Light Duty Classification ย่ีหอ้ตราชา้ง จดัจาํหน่ายโดย  บรษัิท สยาม อตุสาหกรรมยิบซั่ม 

(สระบรุ ี) จาํกดั 

4.  การตดิตัง้  

ก. การตดิตัง้ฝา้เพดานบนโครงครา่วไม ้ฝา้เพดานกระเบือ้งกระดาษ หรอืยิปซั่มบอรด์  ท่ีระบใุหต้ดิตัง้

บนโครงครา่วไม ้ใหป้ฏิบตัติามรายละเอียดท่ีระบใุนแบบ ไมค้รา่วฝา้เพดาน จะตอ้งไสเรยีบจาก

โรงงาน ถา้ไมไ่ดร้ะบเุป็นพิเศษในแบบใหใ้ชค้รา่วไมข้นาด 1 ½” x 3   x 3 นิว้ ระยะ 40 x 40 ซม.  

การตดิตัง้ครา่วฝา้เพดาน จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนหมวดงานไม ้ครา่วฝา้เพดานท่ีตดิตัง้เสรจ็

เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งแข็งแรง เรยีบรอ้ย ไดแ้นว ไดฉ้าก ไดด้ิ่งและระดบัไมห้รอืเหลก็ท่ีหอ้ยจาก

โครงสรา้งอาคาร เพ่ือรบัโครงครา่วเพดานจะตอ้งไดแ้นว ไดด้ิ่ง เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกในการ

ตดิตัง้ของงานระบบอ่ืน ๆ ท่ีอยูเ่หนือฝา้เพดาน  

ข. การยดึแผน่ฝา้เพดานกบัโครงครา่วใหใ้ชต้ะปหูวัแบน ระยะของตะปปูระมาณ 10 ซม.  รอยตอ่ของ

แผน่ฝา้เพดานจะตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบ ฝา้เพดานสว่นท่ีตดิกบัผนงัหรอืเสา  จะตอ้งสนิทและ

เรยีบรอ้ย โดยการฉาบปนูผนงัหรอืเสาก่อน จงึทาํการตดิตัง้แผน่ฝา้เพดานได ้ฝา้เพดานท่ีตดิตัง้เสรจ็

เรยีบรอ้ยไดแ้นวและไดฉ้าก เศษของแผน่ฝา้เพดานภายในหอ้งจะตอ้งเท่ากนัทัง้ 2 ดา้น   

ค. การตดิตัง้ฝา้เพดานบนโครงครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ฝา้เพดานกระเบือ้งกระดาษ หรอืยิปซั่มบอรด์ ท่ี

ระบใุหต้ดิตัง้บนโครงครา่วเหลก็ชบุสงักะสี ใหป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํของผลติ แผน่ฝา้เพดานยิปซั่ม

ซึง่ชนกบัผนงั หรอืเสา จะตอ้งยดึตดิกบัฉากเหลก็ชบุสงักะสี ซึง่ตดิตรงึกบัผนงั หรอืเสาตามระดบัท่ี

กาํหนดในแบบ   

ง. การตดิตัง้ฝา้เพดานบนโครงฝา้ T-bar   การตดิตัง้ฝา้เพดานบนโครงฝา้ T-bar  ใหป้ฏิบตัติาม

รายละเอียดท่ีระบใุนแบบ เหลก็หอ้ยโครงฝา้ T-bar  ใหใ้ชล้วดเหลก็ชบุสงักะสี φ 5 มม.   พรอ้ม

อปุกรณป์รบัระดบั การแขวนลวดเหลก็ใหแ้ขวนกบัเหลก็ฉาก ซึง่ยดึตดิกบัพืน้หรอืคานคอนกรตีดว้ย

พกุฝังคอนกรตี  φ 6 มม. หรอืแขวนกบัท่ีแขวนฝา้เพดานชนิดฝังในคอนกรตี  ceiling anchors  

ขนาด φ 6 มม. ระยะของเหลก็หอ้งโครงจะตอ้งไมม่ากกวา่ 60 x 1.20 ซม.    

ฝา้เพดานท่ีตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  จะตอ้งเรยีบรอ้ย แข็งแรง ไดร้ะดบั และความสงูตามระบใุน

แบบ แนวของ T-bar จะตอ้งไดแ้นว ไดฉ้ากและเป็นไปตามแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่แบบ shop 

drawings  แสดงแนวของ T-bar  ใหก้รรมการตรวจการจา้งหรอืผูค้วบคมุงานตรวจอนมุตัก่ิอนจงึทาํ

การตดิตัง้ได ้

จ. การตดิตัง้ฝา้เพดานอลมูิเนียม การตดิตัง้ฝา้เพดานอลมูิเนียม จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบ และ

ตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลติจาํหน่าย ฝา้เพดานอลมูิเนียมท่ีตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้ง

แข็งแรง ไดแ้นวและระดบั แผน่ฝา้อลมูิเนียมท่ีตดิกบัผนงั  หรอืเสาจะตอ้งตดัแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย  
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5.  การตกแตง่   

  การตกแตง่แผน่ฝา้เพดานจะตอ้งเป็นไปตามระบใุนแบบ และรายละเอียด 

รายการวัสดุเทยีบเทา่งานฝ้าเพดาน 

- หอ้งทั่วไป ใชย้ิปซั่ม หนา 9 มม. ทีโอเอ ยิปซั่มแผน่มาตราฐาน PROBOARD ของบรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์ประเทศ 

จาํกดั มหาชน 

- หอ้งนํา้ ใชย้ปิซั่ม หนา 9 มม ชนิดทนชืน้ ทีโอเอ ยิปซั่มแผน่ทนชืน้ WATER PROOF ของบรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์

ประเทศ จาํกดั มหาชน 

- ฝา้ชายคา ใชย้ิปซั่ม หนา 9 มม ชนิดชายคา ทีโอเอ ยปิซั่มแผน่ชายคา  WATERBLOCK  โดย บรษัิท  ทีโอเอ

เพน้ท ์ประเทศ จาํกดั มหาชน 

- ฝา้เพดานอะคลสูตกิ ใช ้ฝา้เพดานอะคลสูตกิของบรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์ประเทศ จาํกดั มหาชน 

- โครงเครา่มาตราฐาน มอก. โดย บรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์ประเทศ จาํกดั มหาชน 

 

หมวดที ่3.11 งานผนังเบา โครงสร้างผนังเบา และงานไม้  

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุชา่งท่ีมีฝีมือและความชาํนาญเฉพาะและอปุกรณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการ

ก่อสรา้งงานเก่ียวกบัผนงัเบา โครงสรา้งผนงัเบา ไมท้ัง้หมด ท่ีระบไุวใ้นแบบและรายการก่อสรา้ง  

2.  วัสดุ  

ก. ไมเ้นือ้แข็งนอกจากระบไุวเ้ป็นพิเศษ ไมท่ี้ใชใ้นการก่อสรา้งทัง้หมด (ยกเวน้งานชั่วคราว)   ใหใ้ชไ้ม้

เนือ้แข็ง ไมเ้นือ้แข็งท่ีใช ้จะตอ้งมีคณุภาพเทียบเท่าไมเ้นือ้แข็งท่ีกาํหนดโดยกรมป่าไม ้  

ข. ไมเ้นือ้ออ่น ไมส้าํหรบัทาํครา่วฝา้ ครา่วฝา้เพดานหรอืฝา้ไม ้ใหใ้ชไ้มย้างอดันํา้ยา การอดันํา้ยาไม้

จะตอ้งมีคณุภาพเทียบเทา่การอดันํา้ยาของกรมป่าไม ้ 

ค. ไมว้งกบ ไมส้าํหรบัทาํวงกบทัง้หมด ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง มะคา่ดมง หรอืไมแ้ดง หรอืตามระบใุน

แบบ ขนาดของไมว้งกบตามระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง  

ง. ไมอ้ดั ไมอ้ดัทัง้หมดใหใ้ชไ้มอ้ดัเกรด เอ ของบรษัิท ไมอ้ดัไทย จาํกดั หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่าโดย

ไดร้บัอนญุาตจากสถาปนิกก่อน ขนาดและความหนาของไมอ้ดัตามระบใุนแบบ   

3.  ขนาดของไม้  

ไมส้าํหรบัก่อสรา้งทัง้หมด (ยกเวน้ไมส้กั)  ยอมใหเ้สียเนือ้ไมเ้ป็นคลองเล่ือยโดยใหมี้ขนาดเลก็

กวา่ท่ีระบใุนแบบ  แตเ่ม่ือตกแตง่แลว้พรอ้มท่ีจะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคารจะตอ้งมีขนาดเหลือไม่

นอ้ยกวา่ ดงันี ้ 

 

 ไมข้นาด      ½  นิว้    ไสตกแตง่แลว้เหลือไมเ่ลก็กวา่    3/6   นิว้  

 ไมข้นาด      1 นิว้    ไสตกแตง่แลว้เหลือไมเ่ลก็กวา่    13/16   นิว้  
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 ไมข้นาด     1 ½   นิว้    ไสตกแตง่แลว้เหลือไมเ่ลก็กวา่    1 5/16  นิว้  

 ไมข้นาด      3      นิว้    ไสตกแตง่แลว้เหลือไมเ่ลก็กวา่     2 11/16 นิว้  

 ไมข้นาด      4 นิว้    ไสตกแตง่แลว้เหลือไมเ่ลก็กวา่    3  5/6   นิว้  

4.  การเข้าไม้ 

ก. รอยบากไมก็้ดี หนา้ไมท่ี้ประกบกนัก็ดีจะตอ้งยดึเสน้ฉากวดัมมุใหถ้กูตอ้ง จงึเล่ือย เจาะ ไสตกแตง่

ใหห้นา้ไมส้นิทเตม็หนา้ท่ีประกบกนั ไมโ้ครงสรา้งทัง้หมดท่ีมองไมเ่ห็นตอ้งใสดว้ยเครือ่งใหเ้รยีบรอ้ย 

ตะปท่ีูตอกยดึจะตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัขนาดของไม ้กรณีท่ีอาจทาํใหไ้มแ้ตกรา้วไดก็้ใหเ้จาะ

นาํเสียก่อน กรณีท่ีเป็นตะปเูกลียวใหค้วา้นบา่สาํหรบัฝังหวัตะปใูหเ้รยีบรอ้ย และใหส้ง่ตะปดูว้ยไข

ควง หา้มตอกตะปเูกลียวดว้ยฆอ้นโดยเดด็ขาด  

ข. การตอ่ไมโ้ดยทั่วไป ไมอ่นญุาตใหต้อ่ไม ้เวน้แตมี่ความจาํเป็น ซึง่ตอ้งไดข้ออนญุาตจากผูค้วบคมุ

งานแลว้ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํอยา่งประณีต และคาํนงึถึงความสวยงามดว้ย และจะตอ้งไมต่อ่ไม้

ในตาํแหน่งท่ีเห็นวา่เป็นจดุอนัตราย แมว้า่การตอ่ไมจ้ะทาํไดดี้ก็ตาม การยดึสลกัตลอดจนการใช้

แหวนรองควรมีความหนาแน่นถาวรมุง่มั่นคงทกุตาํแหน่ง  

ค. รอยตอ่ตา่งๆ ของโครงสรา้งไม ้ถา้มิไดร้ะบใุนแบบก่อสรา้งใหป้ฏิบตัติามหลกัการช่างท่ีดี  และตาม

คาํแนะนาํของผูค้วบคมุงาน  

ง. บวัเชิงผนงัไม ้จะตอ้งไสปรบัแตง่ใหเ้รยีบรอ้ยตามชนิดและขนาดท่ีระบใุนแบบ  และจะตอ้งรอให้

งานปวูสัดผิุวพืน้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึดาํเนินการตดิตัง้ได ้ 

จ. การประกอบไมว้งกบ ใหใ้ชว้ธีิเจาะเดือยประกอบเขา้มมุ 45 องศา  และยดึดว้ยตะป ูตะปคูวง  

ฉ. การตดิตัง้ประต ูหนา้ตา่งไมเ้ขา้ในวงกบตอ้งใชช้่างผูช้าํนาญงานในการตดิตัง้โดยเฉพาะ เม่ือ

เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งปิด - เปิดไดส้ะดวก ไมมี่การตดิขดั หรอืเสียดสีกนัจนเกิดเสียงดงั เม่ือปิด

จะตอ้งปิดไดส้นิท สามารถกนัลม และฝนไดเ้ป็นอยา่งดี  

ช. หวัตะปทูัง้หมดจะตอ้งฝังและอดุใหเ้รยีบรอ้ย รวมทัง้ผิวไมต้า่งๆ ทัง้หมดจะตอ้งขดัดว้ยกระดาษ

ทรายอดุรูตาํหนิ  หรอืยาแนวแลว้ขดัใหเ้รยีบรอ้ย ก่อนทาํการทาสีตามท่ีไดร้ะบไุว ้

ซ. การตดิตัง้ การยดึของโครงสรา้งไมต้า่ง ๆ รอยตอ่ตา่ง ๆ ของไม ้ ถา้มิไดร้ะบใุนแบบก่อสรา้ง ผูร้บั

จา้งจะตอ้งปฏิบตัติามหลกัการช่างท่ีดี และจดัทาํ shop drawing เสนอผูค้วบคมุงาน เพ่ือพิจารณา

อนมุตัก่ิอนการดาํเนินงาน  

ฌ. การยดึดว้ยน็อตหรอืสลกัเกลียว การเจาะรูจะตอ้งเจาะใหพ้อดีสาํหรบัการตอกน็อต หรอืสลกั

เกลียวเขา้ไดโ้ดยง่ายตามขนาดของน็อตและสลกัเกลียวท่ีระบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง ทัง้นีจ้ะตอ้งมี

แหวนมาตรฐานของน็อตหรอืสลกัเกลียวอยูใ่ตแ้ปน้เกลียวทกุ ๆตวั    
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5.  การตดิตัง้ 

ก. วงกบไม ้วงกบไมจ้ะตอ้งมีขนาดและรูปรา่งตามระบใุนแบบ การประกอบการตดิตัง้และการเขา้ไม้

จะตอ้งเรยีบรอ้ย และแข็งแรงถกูตอ้งตามหลกัวชิาชา่งไมท่ี้ดี การยดึวงกบไมก้บัผนงั ใหใ้ชพ้กุไม ้

ขนาด 2 x 2 นิว้ ฝังในเสา ค.ส.ล. หรอืเสาเอ็น หรอืใชพ้กุพลาสตกิ ระยะระหวา่งพกุไมเ่กิน 60 ซม. 

ขนัวงกบไมต้ดิกบัพกุดว้ยตะปเูกลียวปลอ่ย โดยจะตอ้งฝังหวัตะปเูกลียวปลอ่ยใหเ้รยีบรอ้ยวงกบไม้

ท่ีตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งไดด้ิ่ง ไดฉ้าก และเรยีบสนิทกบัผิวปนูฉาบหรอืผิวหนา้ของวสัดุ

อยา่งอ่ืนท่ีอยูต่ดิกบัวงกบไม ้

ข. วงกบอลมูิเนียมสาํหรบัประตไูม ้การตดิตัง้วงกบอลมูิเนียม จะตอ้งเป็นไปตามระบใุนรายละเอียด

หมวดประต-ูหนา้ตา่งอลมูิเนียมและตามระบใุนแบบก่อสรา้ง บรเิวณท่ียดึบานพบัตดิกบัวงกบ

จะตอ้งฝังพกุไมข้นาดประมาณ 1 1/2 x 4 นิว้ ภายในวงกบอลมูเินียมเพ่ือความแข็งแรง บรเิวณท่ี

จะเจาะช่องรบักลอนกญุแจ จะตอ้งหนนุดว้ยแผน่อลมูิเนียม หรอืแผน่สเตนเลส มีขนาดและรูปรา่ง

เท่ากบัแผน่เหลก็รบักลอนกญุแจ และมีความหนาเท่ากบัของวงกบอลมูิเนียม วงกบอลมูิเนียมท่ี

ตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดด้ิ่ง ไดฉ้าก แข็งแรง  และเรยีบสนิทกบัผิววสัดท่ีุตดิอยูก่บัวงกบ 

ยางสาํหรบัรบับานประต ูใหใ้ชช้นิดผลติภายในประเทศ ย่ีหอ้ REHAL หรอืท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 

ค. การตดิตัง้ราวไม ้นอกจากจะระบเุป็นพเิศษในแบบก่อสรา้ง ราวไมใ้หใ้ชไ้มแ้ดง หรอืไมม้ะคา่ อบใส 

และรางลิน้จากโรงงาน มีขนาดและรูปรา่งตามระบใุนแบบ การยดึราวไมก้บัผนงัใหใ้ชต้ะปเูกลียว

ปลอ่ยขนัตดิกบัพกุพลาสตกิทกุ ๆ ระยะประมาณ 2 x 40  ซม. ราวไมท่ี้ตดิเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้

จะตอ้งแข็งแรง เรยีบรอ้ยไดแ้ลว้ และระดบั และจะตอ้งมีขนาดเท่ากนัโดยตลอด รอยตอ่ระหวา่ง

แผน่จะตอ้งเรยีบไมส่มดลุ ไมส้าํหรบัทาํราวไม ้จะตอ้งมีความยาวไมน่อ้ยกวา่ 3 เมตร การตกแตง่

ราวไมจ้ะตอ้งเป็นไปตามระบใุนหมวดการทาสี 

ง. การตดิตัง้งานไมอ้ดั ครา่วฝาสาํหรบัตดิตัง้ไมอ้ดั จะตอ้งใสเรยีบจากโรงงาน ขนาดและระยะของ

ครา่วตามระบใุนแบบก่อสรา้ง ในกรณีท่ีไมไ่ดร้ะบแุน่นอนในแบบใหใ้ชค้รา่ว ขนาด 1 1/2 x 3 นิว้ 

ระยะ 40 x 40 ซม. สาํหรบัฝาไมอ้ดัหนาไมเ่กิน 6 มม. และระยะ 60 x 60  ชม. สาํหรบัฝาไมอ้ดั

หนาตัง้แต ่9 มม. ขึน้ไป ตะปสูาํหรบัยดึไมอ้ดักบัไมค้รา่วจะตอ้งฝังหวัตะปใูหเ้รยีบรอ้ย ฝาไมอ้ดั

ท่ีตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งแข็งแรง ไมด้ิ่ง ไดฉ้ากและระดบั รอยตอ่ระหวา่งแผน่จะตอ้งเรยีบ

สนิท การตกแตง่ฝาไมอ้ดัใหเ้ป็นไปตามระบใุนรายการหมวดการทาสี 

จ. การตดิตัง้ผนงัยิบซั่มบอรด์ ยบิซั่มบอรด์ท่ีใชท้าํผนงั โดยทั่วไปใชช้นิดหนา 12 มม. ตดิตัง้บนโครง

ครา่วเหลก็ชบุสงักะสี การตดิตัง้ใหเ้ป็นไปตามระบใุนแบบและรายละเอียด และตามคาํแนะนาํของ

บรษัิทผูผ้ลติจาํหน่าย การตดิตัง้โครงคา่วเหลก็ท่ีไมต่ดิกบัผนงัก่ออิฐ โครงครา่วตวัตัง้ททุกุตวั

จะตอ้งวิ่งยาวตลอดถึงโครงสรา้งของอาคาร ในกรณีท่ีไมส่ามารถยดึโครงครา่วตวัตัง้กบัโครงสรา้ง

ของอาคารได ้หรอืในกรณีท่ีระดบัพืน้ถงึหอ้งโครงสรา้งมีความสงูเกินกวา่ 350 ซม. และมีฝา้เพดาน 
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ใหต้ดิตัง้โครงเหลก็ฉากหอ้ยจากโครงสรา้งของอาคาร ตลอดความยาวของผนงัยิปซั่มบอรด์ โครง

เหลก็ฉากจะตอ้งยดึกบัโครงสรา้งของอาคารใหแ้ข็งแรง 

1. โครงเครา่ผนงัสงูไมเ่กิน 3.00 ม. (ผนงัไมจ่รดเพดาน) 

1.1 กาํหนดแนวผนงัท่ีจะกัน้ ขีดเสน้ไวท่ี้ฝา้เพดานโดยใชด้ิง่เป็นตวัถ่ายระนาบของผนงั

ท่ีจะกัน้ลงท่ีพืน้หอ้ง 

1.2 ตดิตัง้โครงเครา่โลหะตวัย ูมีความกวา้งของหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 66 มม. กบัพืน้หอ้ง

ดว้ยพกุเหลก็ฝังพืน้คอนกรตีทกุระยะหา่งไมเ่กิน 30 ซม. 

1.3 ตดิตัง้โครงเครา่โลหะตวัซี มีความกวา้งของหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 65 มม. สงูเทา่

ขนาดของผนงัตามตอ้งการเป็นเครา่ตัง้ วางอดัในเครา่เหลก็ตวัย ูโดยเวน้ระยะห่าง

ไมเ่กิน 60 ซม. และปิดทบับนโครงเครา่ตัง้ดว้ยเครา่โลหะตวัย ู

1.4 ถา้ผนงัสงูกวา่ 1.50 ม. ใหใ้ชเ้ครา่โลหะตวัยยูดึโครงเครา่ตัง้ตามแนวนอนดว้ย โดย

เวน้ระยะห่างของเครา่นอนไมเ่กิน 60 ซม. 

1.5 ถา้ผนงัในระนาบเดียวกนั มีความยาวเกินกวา่ 8.00 ม. และไมมี่ผนงัอ่ืนใดมาชน

สมัผสั ใหเ้สรมิเสาเอ็นดว้ยเหลก็รูปพรรณจะเป็นเหลก็กลอ่งส่ีเหล่ียมหรอืเหลก็ตวัซี

ก็ได ้ เพ่ือปอ้งกนัผนงัลม้ทกุระยะ 8.00 ม.  โดยเสาเอ็นเหลก็รูปพรรณตอ้งยดึตดิ

แน่นกบัพืน้โครงสรา้งดว้ยพกุเหลก็ 

1.6 โครงเครา่เหลก็ท่ีตดิตัง้แลว้ตอ้งไดด้ิ่ง ระนาบ และเป็นเสน้ตรง หรอืนอกจากจะ

ระบเุป็นอยา่งอ่ืนจาก    ผูอ้อกแบบ 

2. โครงเครา่ผนงัสงูกวา่ 3.00 ม. แตไ่มถ่ึง 5.00 ม. (ผนงัจรดเพดาน) 

กาํหนดแนวผนงัท่ีจะกัน้ ขีดเสน้ไวท่ี้ฝา้เพดานและพืน้หอ้ง 

2.1 กรณีผนงัทั่วไป ตดิตัง้โครงเครา่ตวัยมีูความกวา้งของหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 76 มม. 

ท่ีพืน้และฝา้เพดานดว้ยพกุเหลก็ทกุระยะห่างไมเ่กิน 40 ซม. 

2.2 ตดิตัง้โครงเครา่โลหะตวัซี  ซึง่มีความกวา้งหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 75 มม. โดยอาศยั

ความฝืดทิง้ชว่งหา่งไมเ่กิน 40 ซม. และเวน้ช่องไวต้อนบนของเครา่ตวัซี 12-15 

มม. เพ่ือลดความเสียหายอนัอาจเกิดกบัผนงั เน่ืองจากการสั่นสะเทือนของ

โครงสรา้งอาคาร 

2.3 การตอ่โครงเครา่ตวัซี กรณีท่ีความสงูของโครงเครา่ตัง้สงูกวา่ความยาวของเครา่

ตวัซี ใหต้อ่โดยใชเ้ครา่ ตวัยยูาว 30 ซม. ประกบดา้นนอกของเครา่ตวัซีท่ีตอ่ชนกนั

และยดึดว้ยสกรู เกลียวปลอ่ยท่ีปลายทัง้สองดา้น 

หมวดที ่3 รายการประกอบแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม   3-54 



โครงการอาคารเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 

 

2.4 โครงเครา่ตวัซตีามแนวตัง้ทกุตวัจะตอ้งตดิตัง้จากพืน้จรดทอ้งพืน้ชัน้ถดัไปทกุตวั 

โครงเครา่ผนงัท่ีตดิตัง้แลว้ตอ้งไดด้ิ่งระนาบและเป็นเสน้ตรง หรอืนอกจากจะระบุ

เป็นอยา่งอ่ืนจากผูอ้อกแบบ 

2.5 กรณีผนงัรบันํา้หนกั ตดิตัง้โครงเครา่ตวัยมีูความกวา้งของหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 76 

มม. ท่ีพืน้และฝา้เพดานดว้ยพกุเหลก็ทกุระยะหา่งไมเ่กิน 40 ซม. 

2.6 ตดิตัง้โครงเครา่โลหะตวัซี  ซึง่มีความกวา้งหนา้ตดัไมน่อ้ยกวา่ 75 มม. โดยอาศยั 

ความฝืดทิง้ชว่งหา่งไมเ่กิน 60 ซม. และเวน้ช่องไวต้อนบนของเครา่ตวัซี  

12-15 มม. เพ่ือลดความเสียหายอนัอาจเกิดกบัผนงั เน่ืองจากการสั่นสะเทือนของ 

โครงสรา้งอาคาร 

2.7 การตอ่โครงเครา่ตวัซี กรณีท่ีความสงูของโครงเครา่ตัง้สงูกวา่ความยาวของเครา่

ตวัซี ใหต้อ่โดยใชเ้ครา่ ตวัยยูาว 30 ซม. ประกบดา้นนอกของเครา่ตวัซีท่ีตอ่ชนกนั

และยดึดว้ยสกรู เกลียวปลอ่ยท่ีปลายทัง้ สองดา้น 

2.8  โครงเครา่ตวัซี ตามแนวตัง้ทกุตวัจะตอ้งตดิตัง้จากพืน้จรดทอ้งพืน้ชัน้ถดัไปทกุตวั 

2.9 โครงเครา่ผนงัท่ีตดิตัง้แลว้ตอ้งไดด้ิ่งระนาบและเป็นเสน้ตรง หรอืนอกจากจะระบุ

เป็นอยา่งอ่ืนจาก ผูอ้อกแบบ 

3.    โครงเครา่ผนงัสงูกวา่ 5.00 ม. 

3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ SHOP DRAWING และรายการคาํนวณ zของโครงสรา้งเหลก็ 

รูปพรรณ เพ่ือใชร้บันํา้หนกัของโครงเครา่ผนงัเบา การตดิตัง้โครงสรา้งเหลก็ 

รูปพรรณตามกรรมวิธี 

3.2 โครงสรา้งเหลก็รูปพรรณ ใหเ้วน้ระยะหา่งของโครงตวัตัง้และตวันอนเป็นระยะห่าง 

3.00 ม.# 

3.3 ตดิตัง้โครงเครา่ตวัยท่ีูโครงสรา้งเหลก็รูปพรรณ ทัง้ตวัลา่งและตวับนดว้ยสกรู

เกลียวปลอ่ยทกุระยะห่างไมเ่กิน 60 ซม. 

3.4 ตดิตัง้โครงเครา่ตวัซี โดยอาศยัความฝืดทิง้ช่วงหา่งไมเ่กิน 60 ซม. และเวน้ช่วงไว้

ตอนบนของเครา่ตวัซ ี

3.5 โครงเครา่ผนงัท่ีตดิตัง้แลว้ตอ้งไดด้ิ่งระนาบและเป็นเสน้ตรง หรอืนอกจากจะระบุ

เป็นอยา่งอ่ืนจาก   ผูอ้อกแบบ 

ฉ. การเขา้มมุผนงั ใหใ้ชฉ้ากสงักะสี (CORNER BEAD) ปิดทบัแผน่ยิปซั่มบอรด์ ก่อนฉาบปิดให้

เรยีบรอ้ย 

ช. การตดิตัง้ผนงัยิบซั่มบอรด์กบัพืน้ ใหย้กขอบผนงัยิปซั่มบอรด์ สงูจากระดบัพืน้ 1 ซม. เพ่ือปอ้งกนั

นํา้และความชืน้จากพืน้ 
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ซ. การยดึแผน่ยบิซั่มบอรด์กบัโครงเครา่ ใหย้ดึดว้ยตะปเูกลียวปลอ่ยทกุๆ ระยะ 40 ชม. ผนงัยิปซั่ม

บอรด์ท่ีตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแข็งแรง รอยตอ่ของแผน่ยิปซั่มบอรด์ทัง้หมดจะตอ้งฉาบรอยตอ่ให้

เรยีบรอ้ย 

รายการวัสดุเทยีบเทา่งานฝ้าเพดาน 

ผนงัยิปซั่ม 

- ผนงัทั่วไป 12 มม.  ใช ้ทีโอเอ ยิปซั่มแผน่สตรอง STRONGBOARD โดย บรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์ประเทศ จาํกดั 

มหาชน 

- ผนงัทนไฟ1ชม ใชแ้ผน่ยปิซั่มทนไฟ ทีโอเอ ยิปซั่มแผน่ทนไฟ FIRE RESISTANT (single layer) หนา 15 มม 

- ผนงัทางหนีไฟ ทนไฟ 2 ชม ใชแ้ผน่ยิปซั่มทนไฟ ทีโอเอ ยิปซั่มแผน่ทนไฟ FIRE RESISTANT   (Double  

layer) หนา 15 มมโดย บรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์ประเทศ จาํกดั มหาชน 

- โครงเครา่มาตราฐาน มอก. โดย บรษัิท  ทีโอเอเพน้ท ์ประเทศ จาํกดั มหาชน. 

 

หมวดที ่3.12 งานกระเบือ้งหนิขัดสาํเร็จรูป 

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงานท่ีจาํเป็นในการตดิตัง้กระเบือ้งหินขดัปพืูน้ 

กระเบือ้งหินขดับวัเชิงผนงั ใหเ้ป็นไปตามระบใุนแบบและรายละเอียด 

2. วัสดุ 

ก. กระเบือ้งหินขดั ใหใ้ชก้ระเบือ้งหินขดัสาํหรบัปพืูน้ชนิดผลติในประเทศของ MARBLEX หรอื

เทียบเท่าขนาดระบตุามแบบ หนาประมาณ 20 มม. ขดัมนัผิวหนา้เรยีบมาจากโรงงาน สีของ

กระเบือ้งจะกาํหนดใหข้ณะก่อสรา้ง 

ข. กระเบือ้งหินขดัสาํหรบับวัเชิงผนงัใหใ้ชช้นิดเดียวกบักระเบือ้งปพืูน้ตามระบใุนขอ้ ก. ขนาดตามระบใุนแบบ 

ค. ปนูทรายยดึแผน่หินขดั ใหใ้ชป้นูทรายท่ีมีสว่นผสมของปนูซีเมนต ์1 สว่นและทราย 3 สว่น ปนูทราย

สาํหรบัยดึแผน่หินขดั จะตอ้งมีความหนาไมน่อ้ยกวา่ 2 ซม. 

3. ตวัอย่าง 

 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอยา่งหินขดัสาํเรจ็รูป ใหส้ถาปนิกหรอืผูค้วบคมุงานคดัเลือกและ

ตรวจสอบเสียก่อนจงึทาํการตดิตัง้ได ้

หินขดัทัง้หมดจะตอ้งสง่มาถงึบรเิวณท่ีก่อสรา้งในสภาพท่ีเรยีบรอ้ย และจะตอ้งเก็บรกัษา ภายใน

บรเิวณท่ีปอ้งกนัความชืน้จนกวา่จะนาํมาใช ้

4. การปกูระเบือ้งหนิขัด 

ก. การปกูระเบือ้งหินขดั พืน้ท่ีท่ีจะปกูระเบือ้งหินขดั จะตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ น ปนู นํา้มนั และวสัดุ

อยา่งอ่ืน การปกูระเบือ้งใหป้ทีูละแผน่โดยใชป้นูทรายเป็นตวัยดึกระเบือ้งจะตอ้งแนน่ ไมเ่ป็นโพรง 

ในกรณีท่ีเป็นโพรง จะตอ้งรือ้ออกและทาํใหม ่การปกูระเบือ้งหินขดัใหป้แูนวชิด กระเบือ้งท่ีปเูสรจ็
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เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งเรยีบ ไดแ้นวและระดบั กระเบือ้งท่ีปชูนกบัผนงั หรอืขอบตา่งๆ จะตอ้งตดัให้

เรยีบรอ้ย จะตอ้งทิง้ใหแ้หง้โดยไมถ่กูกระเทือน หรอืรบันํา้หนกัเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จงึลา้งทาํความ

สะอาด และอดุรอยตอ่ของกระเบือ้งดว้ยซเีมนตสี์ใหเ้รยีบรอ้ย 

ข. การปบูวัเชิงผนงักระเบือ้งหินขดั การปบูวัเชิงผนงักระเบือ้งหินขดัใหป้ทีูละแผน่โดยใชป้นูทรายเป็น

ตวัยดึแผน่กระเบือ้งหินขดั ปนูทรายท่ียดึแผน่กระเบือ้ง จะตอ้งมีความหนาประมาณ 1 ชม. และตอ้ง

แน่สนิทไมเ่ป็นโพรง การปกูระเบือ้งบวัเชิงผนงั เม่ือปเูสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งมีผิวหนา้เรยีบเสมอ

ปนูฉาบ และจะตอ้งเซาะรอ่งปนูฉาบสว่นท่ีตดิอยูก่บักระเบือ้งเชิงผนงั หรอืระบเุป็นอ่ืนในแบบ แนว

ของกระเบือ้งบวัเชิงผนงั จะตอ้งตรงกบัแนวของกระเบือ้งหินขดัปพืูน้ และอดุรอยตอ่ดว้ยปนูซเีมนต์

ขาวใหเ้รยีบรอ้ย 

5. การทาํความสะอาด 

 ภายหลงัจากปกูระเบือ้งหินขดัและบวัเชิงผนงักระเบือ้งหินขดัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งขดัผิว

ใหเ้รยีบโดยตลอด และลา้งทาํความสะอาดคราบปนูท่ีตดิอยูบ่นแผน่กระเบือ้ง จะตอ้งขดัออกใหห้มด 

แลว้ขดัผิวหนา้ ดว้ย WAX  อีก 2 ครัง้ การขดัใหข้ดัดว้ยเครือ่งขดัหินโดยเฉพาะ 

 

หมวดที ่3.13 งานหนิขัดกับที ่

1. ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้ง จะตอ้งจดัหาวสัด ุอปุกรณ ์และแรงงานท่ีจาํเป็นในการก่อสรา้งพืน้หินขดั และบวัเชิง

ผนงัหินขดั ตามระบใุนรูปแบบและรายละเอียด  

2. ตวัอย่างและแบบขยาย   

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอยา่งหินขดั เสน้แบง่แนวหินขดัและแบบแสดงการวางเสน้หินขดั ให้

สถาปนิก หรอืผูค้วบคมุงานอนมุตัก่ิอน จงึทาํการก่อสรา้งได ้ ตวัอยา่งหินขดั ตอ้งมีขนาดประมาณ 30 

X 30 ซม.   ผิวหนา้ขดัเรยีบเหมือนของจรงิ  

 

3. วัสดุ  

ก. ปนูซีเมนตใ์หใ้ชป้นูซีเมนตข์าวท่ีมีคณุภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม ท่ี 133 – 2518  

ข. หินท่ีจะทาํพืน้หินขดั ใหใ้ชเ้ศษหินออ่นเบอร ์3.5  โดยมีสว่นผสมของหินสีตามตวัอยา่งท่ีจดัสง่ใหใ้น

ระหวา่งก่อสรา้ง  

ค. เสน้แบง่แนวหินขดั ใหใ้ช ้P.V.C.  ขนาดหนา  3/4 นิว้  และมีความกวา้งประมาณ 1 นิว้  

ง. ปนูทรายทาํระดบั ใหใ้ชม้าตรฐานเดียวกบัปนูก่อผนงั  

จ. นํา้ จะตอ้งเป็นนํา้ท่ีสะอาด ปราศจากกรด ดา่ง เกลือ และพฤกษชาต ิเจือปน  

4. ส่วนผสมของหนิขัด    

 ปนูซีเมนตข์าว  ………………………… 1 สว่น 
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  หินสีตา่ง ๆ       ………………………… 1 สว่น 

 สว่นผสมของสี ………………………… ตามคาํแนะนาํของสถาปนิก   

5. การทาํพืน้หนิขัด 

ก. พืน้ท่ีจะทาํหินขดั จะตอ้งสะอาด ปราศจากนํา้มนั ฝุ่ น หรอืเศษปนู  ก่อนลงมือทาํหินขดัจะตอ้งลา้ง

ใหส้ะอาดเสียก่อน ภายหลงัจากทาํความสะอาดแลว้  จงึตัง้เสน้แบง่แนวหินขดัโดยใชป้นูทรายเป็น

ตวัยดึเสน้แบง่แนวกบัพืน้เดมิ  เสน้แบง่แนวจะตอ้งไดร้ะดบัไดฉ้าก และไดแ้นวกบัผนงั เสน้แบง่แนว

ท่ีชนกนัจะตอ้งเรยีบรอ้ย และเช่ือมตดิกนัทัง้หมดทิง้ไวใ้หแ้หง้เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 24 ชั่วโมง   จงึ

ทาํปนูทรายระดบัได ้ 

ข. ก่อนทาํปนูทรายระดบัจะตอ้งลา้งพืน้ใหส้ะอาดเสียก่อน จงึเทปนูทรายทาํระดบัได ้โดยใหเ้หลือผิวท่ี

จะทาํหินขดัใหมี้ความหนาประมาณ 1.5 ซม.  ก่อนท่ีปนูทรายทาํระดบัจะเริม่แข็งตวั ใหข้ดูผิวให้

ขรุขระใหท้ั่วทัง้บรเิวณ ทิง้ไวใ้หแ้ข็งตวัเป็นเวลา 24 ชั่วโมง   จงึทาํผิวหินขดัได ้  

ค. ก่อนลงมือทาํผิวหินขดั ใหร้าดนํา้ผิวปนูทรายใหเ้ปียกโดยทั่วถึงกนัเสียก่อน แบง่พืน้หินขดัดว้ย เสน้ 

P.V.C. ตามท่ีกาํหนดในแบบและคาํแนะนาํขณะก่อสรา้ง จงึเทหินขดัซึง่มีสว่นผสมตามระบไุด ้ผิว

หินขดัจะตอ้งมีความหนาไมน่อ้ยกวา่ 1.5 ซม.   ใชเ้กรยีงตกแตง่ใหเ้รยีบรอ้ย  ผิวหินขดัจะตอ้งเรยีบ

และไดร้ะดบั รดนํา้ใหชุ้ม่อยูเ่สมอ เป็นเวลา 48 ชั่วโมง  และทิง้ไวใ้หแ้ข็งตวัเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 3 

วนั จงึทาํการขดัผิวหนา้ได ้  

ง. การขดัผิวหนา้ใหข้ดัดว้ยเครือ่งโดยใชน้ ํา้เป็นตวัหลอ่ล่ืน การขดัผิวหินขดัใหข้ดัครัง้แรกดว้ยหิน

หยาบ เพ่ือใหไ้ดร้ะดบั แตง่ผิวดว้ยปนูซีเมนตสี์เดมิ และทิง้ไวใ้หแ้หง้ จงึขดัผิวหนา้ครัง้ท่ีสองดว้ยหิน

ละเอียด หินขดัท่ีเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดร้ะดบัมีเมด็หินสมํ่าเสมอโดยทั่วถึงกนัทัง้หอ้ง   

จ. การทาํบวัเชิงผนงัหินขดั ใหต้ัง้เสน้แบง่แนวหินขดัห่างจากผนงั หรอืเสาท่ีจะทาํบวัเชิงผนงัประมาณ 

10 ซม. หรอืตามระบใุนแบบ และเวน้พืน้หินขดัสว่นท่ีตดิกบัผนงัไวท้าํพรอ้มกบัหินขดับวัเชิงผนงั 

บวัเชิงผนงัหินขดัเม่ือทาํเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งมีรูปรา่งตามระบใุนแบบ ผิวของบวัเชิงผนงัหิน

ขดัจะตอ้งเรยีบเสมอผิวปนูฉาบ หรอืผิวของวสัดชุนิดอ่ืนท่ีบผุนงั  

6. การทาํความสะอาด    

 ภายหลงัจากขดัพืน้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งลา้งทาํความสะอาด ทิง้ใหพื้น้หินขดัแหง้สนิทจงึ

ขดัดว้ย WAX 2 ครัง้ ดว้ยเครือ่งขดัหินขดั   

หมวดที ่3.14 งานพืน้และผนังกรวดล้างหรือหนิล้าง 

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงานและอปุกรณใ์นการทาํพืน้และผนงักรวดลา้งตามระบใุน

แบบแผนรายการ 

       2.  วัสดุ 
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ก. กรวด ใหใ้ชก้รวดขนาดใกลเ้คียงกนั ตามขนาดท่ีกาํหนดในแบบ สะอาด ปราศจากเกลือแร ่และ

สารอ่ืนปน 

ข. สว่นผสมของปนูซีเมนต ์ใหใ้ชป้นูซีเมนตข์าว ตามมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 133-

2518 1 สว่น และปนูซีเมนต ์1 สว่น 

ค. นํา้ นํา้ท่ีผสมตอ้งใสสะอาด ปราศจากนํา้มนั กรดตา่งๆ และสิ่งสกปรกเจือปน 

3.  กรรมวธีิ 

ก่อนทาํกรวดลา้งจะตอ้งฉาบปนูรองพืน้เสียก่อน แลว้จงึฉาบผิวหนงัหรอืพืน้ผิว โดยใชส้ว่นผสม

ระหวา่งปนูซีเมนต ์ประมาณ 1 สว่น และกรวด ประมาณ 3 สว่น ภาชนะท่ีใชผ้สมตอ้งสะอาด 

ปราศจากสิง่สกปรกหรอืสนิมเจือปน และนํา้ไมร่ั่ว การผสม ใหก้ะปรมิาณใหเ้พียงพอสาํหรบัฉาบเตม็

ช่วงแบง่โดยเดด็ขาด ภายหลงัจากฉาบแลว้ และสว่นผสมหมาดพอท่ีจะทาํงานได ้ใหล้า้งผิวและขดัถู

ดว้ยแปรง กรณีเป็นผนงั ใหจ้ดัทาํจากบนลา่งเพ่ือปอ้งกนัสว่นท่ีทาํเสรจ็แลว้เปรอะเป้ือน ผิวกรวดลา้งท่ี

เสรจ็แลว้ จะตอ้งมีเม็ดกรวดเรยีบแน่น และสมํ่าเสมอกนั ผิวกรวดลา้งสว่นใดท่ีไมเ่รยีบ หรอืเม็ดกรวด

ไมส่มํ่าเสมอ จะตอ้งเอาออกและทาํใหมท่ัง้แผน่ ภายหลงัจากฉาบผิวแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาห ์ใหล้า้ง

ผิวนีด้ว้ยกรดไฮโดรคลอรกิเจือจาง 

การทาํรอ่งเวน้ระยะโดยฝังเสน้ P.V.C ตามท่ีสถาปนิกกาํหนดให ้ทัง้นีใ้หผู้ร้บัจา้งจดัทาํ

ตวัอยา่งของกรวดลา้ง ใหส้ถาปนิกเลือกและเห็นชอบเป็นลายลกัษณอ์กัษรเสียก่อน จงึจะดาํเนินการ

จดัทาํตอ่ไปไดเ้ม่ือทิง้ไวใ้หแ้หง้สนิทแลว้ จะตอ้งทานํา้ยาเคลือบใสประเภท VINYL CHLORIDE BASE 

RASIN ทบัอีกตามกรรมวิธีของผูผ้ลติ 

 

หมวดที ่3.15 งานอุดรอยตอ่ รูร่ัว 

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุและอปุกรณใ์นการก่อสรา้ง การอดุรูรั่ว (calking and sealant) 

ตามระบใุนรายละเอียด 

2.  บริเวณทีจ่ะตอ้งอุดรอยตอ่ รูร่ัว (CALKING AND SEALANT) 

ก. โดยรอบวงกบประต-ูหนา้ตา่งกระจกดว้ยตายและเกลด็ระบายอากาศตา่งๆ ซึง่ตดิตัง้โดยรอบอาคาร 

ข. รอยตอ่ระหวา่งชิน้สว่นของคอนกรตีสาํเรจ็รูปกบัคอนกรตีสาํเรจ็รูป และรอยตอ่ระหวา่งชิน้สว่นของ

คอนกรตีสาํเรจ็รูปกบัสว่นของอาคาร 

ค. ท่ีจดุตา่งๆ ตามระบใุนแบบก่อสรา้งหรอืตาํแหนง่ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนแบบก่อสรา้ง แตจ่าํเป็นจะตอ้งอดุรูรั่ว 
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3.  วัสดุ (CALKING) 

ก. วสัดทุัง้หมด จะเป็นตอ้งของใหม ่สง่ถงึสถานท่ีก่อสรา้งภายในกระป๋อง หรอืหลอดมาจากโรงงาน

หา้มเปิดจนกวา่จะถงึเวลาใชง้าน 

ข. วสัดท่ีุใชอ้ดุรูรั่ว จะตอ้งเป็นชนิดน่ิม ไมแ่ข็งตวัเม่ือแหง้แลว้ และมีคณุสมบตัใินการกนันํา้เป็นอยา่ง

ดี วสัดท่ีุใชจ้ะตอ้งเป็นชนิด SILICONE RUBBER SEALANT มีคณุภาพเทียบเทา่ย่ีหอ้ DOW 

CORNING ผูแ้ทนจาํหน่าย บรษัิท ตงันํา้ จาํกดั หรอืเป็นชนิด POLYSULFIDE BASE มีคณุภาพ

เทียบเท่าย่ีหอ้ PAR MATIC ผลติโดย PARR PAINT AND SEALANTS INC. หรอื SAFE SEAL 

BUTYL BEEDING COMPOUND ผลติโดย EXPADITE หรอื SIKA JOINT-PS ผลติโดย SIKA 

หรอื FORMROK 28 T ผลติโดย HICKINS RESEARCH LABORATORY หรอืเทียบเท่า 

4.  การตดิตัง้ 

ก. การตดิตัง้ จะตอ้งไปเป็นไปตามคาํแนะนาํ ของบรษัิทผูผ้ลติจาํหน่ายทกุประการ 

ข. การตดิตัง้ จะตอ้งกระทาํโดยช่างท่ีชาํนาญโดยเฉพาะ บรเิวณท่ีจะตดิตัง้ จะตอ้งแหง้ และสะอาด

ปราศจากฝุ่ นละออง นํา้มนั และวสัดอ่ืุนๆ 

ค. การอดุรูรั่วดว้ย CALKING COMPOUND จะตอ้งกระทาํดว้ยความประณีต โดยการตดิเทปตลอด

แนวท่ีจะอดุรูรั่วทัง้ 2 ขา้งเพ่ือปอ้งกนั CALKING COMPOUND  เป้ือนผิวหนา้ของวสัด ุCALKING 

ท่ีอดุรูรั่วจะตอ้งเตม็รอยตอ่ และแตง่ผิวหนา้ดว้ยนิว้มือ หรอืเครือ่งมืออยา่งอ่ืนใหเ้รยีบรอ้ย ทิง้ไวใ้ห้

แหง้ จงึแกะแผน่เทปท่ีตดิสอบขา้งออก 

ง. CALKING COMPOUND ท่ีอดุรูรั่วเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะตอ้งเรยีบรอ้ยไดแ้ลว้ ไดร้ะดบัและสมํ่าเสมอ 

จ. วสัดอุดุรูรั่วท่ีเป้ือนสว่นตา่งๆ ของอาคาร จะตอ้งลา่งออกดว้ยนํา้ยาเคมีใหห้มด หา้มทาสีทบัหนา้

โดยไมล่า้งวสัดอุดุรูรั่วก่อนออกโดยเดด็ขาด 

5.  การทาํความสะอาด 

ภายหลงัจากอดุรูรั่วดว้ย CALKING COMPOUND เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาด

ผนงั ประต ูหนา้ตา่ง หรอืสว่นท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้รยีบรอ้ย  

 

หมวดที ่3.16 งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ALCO panel 

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุแรงงานและอปุกรณใ์นการทาํผนงัอลมูิเนียมคอมโพสติ ตามระบใุน

แบบแผนรายการ 

2. วัสดุ 

ก. ขนาด 

- ความหนา  4.0 6.0mm 
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- หนา้กวา้ง  1020mm 

    1250mm** 

    1575mm 

- ความยาว  8000mm 

- ความยาวตดัตํ่าสดุ  2.0m 

ข. พิกดัความเผ่ือ 

- หนา้กวา้ง  ±2.0mm 

- ความยาว  ±4.0mm 

- ความหนา  ±0.2mm สาํหรบัรุน่ 3.0 และ 4.0mm 

     ±0.3mm สาํหรบัรุน่ 6.0mm 

- อตัราการโก่งของแผน่ ไมเ่กิน 5% ของความยาว หรอืหนา้กวา้ง 

ค. พืน้ผิวของแผน่อลมูิเนียม 

ผิวดา้นนอกเคลือบดว้ยสี PVDF (Polyvinylidene Fluoride) รุน่ KYNAR 500 ผลติโดย ARKIMA 

หรอืเทียบเทา่ มีผลทดสอบการเปล่ียนแปลงของสีนานกวา่ 17 ปี เคลือบหนา 25 ไมครอน 

ง. วสัดแุกนกลาง 

รุน่ธรรมดาผลติจาก (New) Anti-Toxic Low Density Polyethylene (LDPE 5310) (สารท่ีทาํให้

ไมล่ามไฟ) 

จ. คณุสมบตัขิองแผน่อลมูิเนียม 

แผน่อลมูิเนียมท่ีผิวนอกทัง้สองดา้นหนา 0.5mm ทาํจากวสัดอุลมูิเนียมผสมเกรด 3003 

H16 ผลทดสอบแรงดงึตาม ASTM E8M-90a โดย PSB ประเทศสงิคโปร ์

0.2% Proof stress  155 N/mm^2 (MPa) 

Tensile strength  182 N/mm^2 (MPa) 

ฉ. คณุสมบตัดิา้นเทคนิค 

 

รุน่ธรรมดา 

หน่วย ASTM รุ่น 4mm
น�ําหนัก ก.ก./ต.ร.ม. 5.6
แรงดึงสูงสุดของแผ่น Composite ก.ก./ตร.มม. E8 4.99
แรงดึงคราก (Yield) ก.ก./ตร.มม. E8 3.91
การยึดตัว % E8 7.3
Flexural rigidity (ระยะพาด 20cm) ก.ก./ตร.มม. C-393 8.6
Flexural Elasticity ก.ก./ตร.มม. 3222
Deflection Temperature องศาเซลเซียส D-648 115
Bond Integrity ปอนด์/นิ�ว C-297 42.56  
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รุน่กนัไฟ 

หน่วย ASTM รุ่น 4mm
น�ําหนัก ก.ก./ต.ร.ม. 7.1
แรงดึงสูงสุดของแผ่น Composite ก.ก./ตร.มม. E8 5.3
แรงดึงคราก (Yield) ก.ก./ตร.มม. E8 4.4
การยึดตัว % E8 4.1
Flexural rigidity (ระยะพาด 20cm) ก.ก./ตร.มม. C-393 10
Flexural Elasticity ก.ก./ตร.มม. 3666
Deflection Temperature องศาเซลเซียส D-648 115
Bond Integrity ปอนด์/นิ�ว C-297 43.5  

 

ช. คณุสมบตัเิก่ียวกบัความรอ้น 

คณุสมบตักิารไหมไ้ฟ 

รุน่ธรรมดา 

  Flame spread  0 

  Smoke density  0 

ทดสอบตาม ANS/NFPA เทียบไดก้บั UBC No. 8-1 จดัเป็น NFPA Class A, UBC Class 1 

รุน่กนัไฟ 

  Flame spread  0 

  Smoke density  0 

ทดสอบตาม ANS/NFPA เทียบไดก้บั UBC No. 8-1 จดัเป็น NFPA Class A, UBC Class 1 

ทดสอบตาม ASTM E119 จดัเป็นวสัดทุนไฟไดน้าน 60 นาที 

ผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน UBC 26-9 (การทาํ Mock-up Test) 

คา่การนาํความรอ้น 

รุน่ธรรมดา และรุน่กนัไฟ  0.3387 W/m.C (2.35 Btu.in/h.ft^2.F) 

ซ. คณุสมบตัเิก่ียวกบัเสียง 

ผลทดสอบตาม ASTM E-413 การตดัทอนเสียง 
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ความถี� Hz ปริมาณเสียงที�ลดลง dB
100 14.7
125 15.1
160 14.8
200 17.0
250 18.9
315 19.5
400 21.0
500 22.3
630 23.7
800 25.8
1000 27.6
1250 29.3
1600 31.2
2000 32.0
2500 31.8
3150 30.4
4000 24.8  

 

ฌ. การขยายตวัอนัเน่ืองมาจากอณุหภมูิ 

รุน่ธรรมดา และรุน่กนัไฟ 25 x10^-6mm/mm/ºC  ASTM D-696 

ญ. 2.9 คณุสมบตัดิา้นความเรยีบ 

ผิวมีความเรยีบ ทาํความสะอาดฝุ่ นละอองและคราบเขมา่ไดง้่ายโดยใช ้นํา้และ ผงซกัฟอก 

ถอูอกดว้ยฟองนํา้ อตัราการโก่งไมเ่กิน 5% ของความยาว หรอืหนา้กวา้ง 

ฎ. มาตรฐานผลติภณัฑ ์

  มาตรฐานดา้นการจดัการ และควบคมุคณุภาพ ISO 9001:2000 

  มาตรฐานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม  ISO 14001:1996 

  มาตรฐานการผลติแผน่ Aluminum Composite KS F 4737 

 

 

3. การตดิตัง้ 

ก. แผน่ ALCO panel จะตดั พบั หนา้งาน การตดิตัง้จะทาํบนโครงเหลก็ท่ีมีความแข็งแรงเพียงพอกบั

การรบันํา้หนกัของแผน่ และการรบัแรงลม ขึน้อยูก่บัรูปรา่ง และความสงูของอาคาร 

ข. การวางระยะจดุยดึและหนา้กวา้งสงูสดุของแผน่คาํนวณจากการแอน่ตวัสงูสดุเม่ือรบัแรงลมไมใ่ห ้

เกิน 1/175 ของระยะพาด 

ค. โครงเหลก็ เช่ือมหนา้งานโดยช่างผูช้าํนาญ ยดึกบัโครงสรา้งอาคารดว้ยพกุเหลก็ โครงเหลก็ทาํจาก

เหลก็กลอ่งขึน้รูปเย็น ทาสีกนัสนิม Red Lead อยา่งนอ้ย 2 ชัน้ รายละเอียดรอยตอ่แผน่ และโครง

เหลก็ดตูามแบบแนบ 
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ง. ซลิโิคนท่ีใช ้ ผูผ้ลติ DOW CORNING   รุน่  991เป็นรุน่ท่ีไมท่าํใหเ้กิดคราบสกปรกบนผิว 

Cladding ในระยะยาว ผา่นการทดสอบ Non stain ASTM C1284 

คา่แรงดงึสงูสดุ  ASTM D412  1.79 MPa 

อตัราการยดึตวัสงูสดุ ASTM D412  900% 

คา่การเคล่ือนตวัสงูสดุ ASTM C719  ±50%  ของรอ่งรอยตอ่ 

อายกุารใชง้าน  มากกวา่ 30 ปี 

4. การรบัประกนั 

รบัประกนัคณุภาพวสัดตุามรายการดงัตอ่ไปนีเ้ป็นระยะเวลา 10 ปี 

- การบวมของผิวอลมูิเนียม และสีเคลือบ 

- สีลอกลอ่น สีดา่ง หรอืสีแตกลายงา 

- การหลดุลอ่นของผิวอลมูิเนียม  

รบัประกนัคณุภาพงานตดิตัง้ เช่น การกนันํา้ การยดึแนน่ของแผน่ วสัดยุาแนว และโครงสรา้ง 

เป็นเวลา 1 ปี 

 

หมวดที ่3.17 งานผนังหอ้งนํา้สาํเร็จรูป  

ชนิดแผ่น Compact Laminate หรือ High Pressure Laminate 

1.  ขอบเขตของงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุชา่งท่ีมีฝีมือและความชาํนาญเฉพาะและอปุกรณท่ี์จาํเป็นสาํหรบัการ

ก่อสรา้งงานเก่ียวกบัผนงัหอ้งนํา้สาํเรจ็รูป  ท่ีระบไุวใ้นแบบและรายการก่อสรา้ง  

2.  วัสดุ และวิธีการตดิตัง้ 

1 แผน่ผนงัความหนา  10  มม.  ความสงูรวม  2 ม.  โดยขาตัง้ลอยจากพืน้ 0.1 ม.  ผิวเรยีบเนียน

ปราศจากกรอบ และไมมี่รอยตอ่บนผิวหนา้. 

2 โครงสรา้งของผนงั :  แผน่ผนงัทาํจาก  HPL(high pressure laminate) ความหนา 10 มม. โดย

กลงึขอบลบคม รศัมี 3 มม. ทั่วทัง้แผน่  ใชง้านไดดี้ในท่ีแหง้และท่ีเปียก  ผนงักนันํา้ได ้ 100% ผิว

กนัการขีดขว่น  และทนทานตอ่นํา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3 แผน่เสา:  มีอลมีูเนียมประกบสองดา้นพรอ้มกบัปุ่ มยาง  กนักระแทกเพ่ือการใชง้านท่ีเงียบ  มือจบั 

และกลอนตอ้งมีตวัแสดงการใชง้าน เขียว/แดง  และเป็นบานพบัแบบปิดไดเ้อง 

4 การยดึกบัพืน้หอ้ง:  ยดึกบัพืน้หอ้งดว้ยขาตัง้ปรบัระดบัไดโ้ดยใชน๊้อต  และน๊อตทกุตวัตอ้งเป็น 

stainless  โดยมีแผน่แหวนเป็นstainlessและมีฝาครอบพลาสตกิสีดาํ 

5 การยดึกบัผนงัหอ้ง: ดา้นหนา้ใชอ้ลมีูเนียม profile กวา้ง  31  มม. ยาวตลอดแนวเสา  ดา้นหลงัใช ้

ประกบัตวัยยูดึดว้ยน๊อตจาํนวน 3 ชดุ 
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6 อปุกรณท์ั่วไป : อลมีูเนียม ชบุอโนไดซ ์หรอื powder coat  ขอแขวน  ท่ีใสก่ระดาษชาํระเป็น

อปุกรณม์าตราฐาน. 

7 อปุกรณแ์ละการตดิตัง้เป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลติ 

 

หมวดที ่ 3.18 ประต ูหน้าตา่ง 
 
1 ประต ูหน้าตา่ง อลูมิเนียมอบสี 

  1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา วสัดอุปุกรณท่ี์มีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ
ท่ีดี ในการตดิตัง้งานประต-ูหนา้ตา่ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ  

1.2 ผูร้บัจา้งติดตัง้งานอลมูิเนียม จะตอ้งเป็นบรษัิทท่ีมีเครื่องมือท่ีทนัสมยั และมีช่างท่ีมีฝีมือและความชาํนาญ 
มีระบบควบคุมคุณภาพท่ีดี มีประวัติและผลงานการติดตั้งท่ีดีตอ้งมีใบรบัรองวัสดุจากโรงงานผูผ้ลิต 
ใบรบัรองมาตรฐานงานพ่นสีจากผูผ้ลิตสี ใบรบัรองการทดสอบระบบประตูหน้าต่าง และตัวอย่างใบ
ตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิต (QC Final Inspection Report) โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณา
อนมุตัก่ิอนท่ีผูร้บัจา้งจะวา่จา้งใหเ้ป็นผูต้ดิตัง้ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีเอกสารการคาํนวณแรงลมตามกฎหมายโดยมีวิศวกรเป็นผูร้บัรองรายการคาํนวณจดัหา
วสัดซุึ่งมีหนา้ตดัและความหนาท่ีเหมาะสมและแข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของนํา้ฝนไดเ้ป็น
อยา่งดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัก่ิอนการสั่งซือ้ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัขนาดท่ีแน่นอนของประต-ูหนา้ตา่งจากสถานท่ีก่อสรา้งจรงิทนัทีท่ีสามารถจดัทาํได ้และ
จดัทาํ Shop drawing พรอ้มรายละเอียดตา่งๆ ซึง่จะตอ้งแสดงรายละเอียดการตดิตัง้ (Installation) การยดึ 
(Fixed) แสดงระบบ (Pressure Equalization) การกนันํา้ไหลซมึ (Watertight) และแสดงระยะตา่งๆ
ตลอดจนความคลาดเคล่ือน (Tolerance) โดยละเอียดใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐานมอก.744-2530 วงกบและ
กรอบบานโลหะสาํหรบัประตแูละหนา้ตา่ง : หนา้ตา่งอะลมูิเนียมและมอก.829-2531 วงกบและกรอบบาน
โลหะสาํหรบัประตแูละหนา้ตา่ง : ประตอูะลมูิเนียม เพ่ือใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนจดัซือ้และการ
ประกอบตดิตัง้ 

2. ผลิตภณัฑ ์

2.1 อลูมิเนียม จะตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี ้
2.1.1 เนือ้อลมูิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรอืเทียบเท่า หา้มใชอ้ลมูิเนียมท่ีเป็นรไีซเคิลมาทาํเป็นวตัถดุิบ 

(Recycle Alloy) โดยมีมีคณุสมบตัติาม ASTM ดงัตอ่ไปนี ้
- ความตา้นแรงดงึสงูสดุ (Ultimate Tensile Strength) ไม่นอ้ยกว่า 150 เมกะปาสกาล (22,000 

ปอนดต์อ่ตารางนิว้) 
- ความตา้นแรงท่ีจดุคราก (Tensile Yield Strength) ไม่นอ้ยกว่า 110 เมกะปาสกาล (16,000 

ปอนดต์อ่ตารางนิว้) 
- ความยืด (Elongation) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 8 เปอรเ์ซน็ต ์

   -  ใหใ้ชข้อง ซมิเมอร ์เมตลั สแตนดารด์ (SMS Schimmer) หรือ ฟูจ ิเมททอล (Fuji 

Metal) หรือ บริษัท มหานครมิทอล จาํกัด ซึง่จะตอ้งมีขนาดหนา้ตดัท่ีเหมาะสม หรอืตามท่ีระบไุวใ้น
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แบบและรายการประกอบแบบ โดยผูผ้ลติตอ้งออกเอกสารการรบัรองวสัดพุรอ้มทัง้ผลทดสอบชิน้งานอยา่ง

นอ้ย 3 ครัง้ 

2.1.2 ผิวของอลมูิเนียมจะตอ้งเคลือบสีตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

- อลมูิเนียมทาํผิวชุบระบบอโนไดซ ์ANODIZING SURFACEความหนาของฟิลม์ท่ีเคลือบตาม
มาตรฐานของ มอก. 218-2520 โดยจะตอ้งมีความหนาฟิลมใ์นระดบั อช.15 ท่ีมีความหนาฟิลมไ์ม่
ต ํ่ากว่า15 ไมครอน (0.0006 นิว้) สาํหรบังานทั่วไป และความหนาฟิลมใ์นระดบั อช.25 โดยมีความ
หนาฟิลมไ์ม่ต ํ่ากว่า 25 ไมครอน (0.0007 นิว้) สาํหรบังานประเภท HEAVY DUTY หรืองานใกล้
ชายทะเลสีตามระบใุนแบบ 

 
- อลมูิเนียมทาํผิวพ่นสีฝุ่ น POWDER COATING PE-F หรอืเทียบเท่าตามมาตรฐาน AAMA 2604 

ความหนาไม่ต ํ่ากว่า 60 ไมครอนใหใ้ชข้อง JOTUN POWDER COATING หรอื PPG หรอื Akzo 
Nobelสีตามระบุในแบบ โดยโรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับใบรับรองการพ่นสีจากผู้ผลิตสี 
(Approved Applicator) และผูผ้ลติสีตอ้งออกใบรบัประกนัผลงานรว่มกบัโรงงานผูผ้ลิตในการสง่
มอบงาน 

- อลมูิเนียมทาํผิวพ่นสีนํา้มนัฟลอูอโรคารบ์อน (PVDF) หรอืเทียบเท่าตามมารตฐาน AAMA 2605 
ความหนาของฟิลม์ท่ีเคลือบ จะตอ้งไมต่ ํ่ากวา่ 30 ไมครอน สาํหรบัการพน่ 2 ชัน้และไมต่ ํ่ากวา่ 40 
ไมครอน สาํหรบัการพ่น 3 ชั้น โดยโรงงานผูผ้ลิตจะตอ้งไดร้บัใบรบัรองการพ่นสีจากผูผ้ลิตสี 
(Approved Applicator) และผูผ้ลติสีตอ้งออกใบรบัประกนัผลงานรว่มกบัโรงงานผูผ้ลิตในในการ
สง่มอบงาน 

2.1.3 ขนาดและความหนาหนา้ตดัอลมูิเนียม จะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะของตาํแหน่งท่ีจะใช ้โดยมีความ
หนาตามรายการคาํนวณ แตไ่มต่ ํ่ากวา่ท่ีระบไุวด้งัตอ่ไปนี ้
- ช่องแสง หรอืกรอบตดิตายความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.0 มิลลเิมตร 
- ประต-ูหนา้ตา่งชนิดบานเล่ือน ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.0 มิลลเิมตร 
- บานประตสูวิง ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.3 มิลลเิมตร  
- อลมูิเนียมตวัประกอบตา่งๆ ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 1.2 มิลลเิมตร 
- เกลด็อลมูิเนียม ชนิดพบัปลายกนันํา้ฝน ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 1.5 มิลลเิมตร 
- วงกบอลมูิเนียมสาํหรบัประตภูายในทั่วไป ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 1.75 มิลลเิมตร 
- หนา้ตา่งชนิดผลกักระทุง้ ความหนาไมต่ ํ่ากวา่ 2.0 มิลลเิมตร หรอืตามท่ีสถาปนิกกาํหนดให ้
- Flashing อลมูเินียมในสว่นท่ีมองไมเ่ห็น ความหนาไมน่อ้ยกวา่ 2.0 มิลลเิมตร 
- Flashing อลมูิเนียมในสว่นท่ีมองเห็น และ/หรือเป็นแผ่นผิวของผนงัอาคาร ความหนาไม่ต ํ่ากว่า 

3.0 มิลลเิมตร 
- กรอบบานมุง้ลวด หนาไมต่ ํ่ากวา่ 1.5 มิลลเิมตร ขนาดตอ้งสามารถตดิตัง้อปุกรณปิ์ด-เปิดได ้

2.1.4 การรบัแรงลมของประตูหนา้ต่าง จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ พรบ. ควบคุมอาคาร ปี 2544 
และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2557) ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

- สว่นของอาคารท่ีสงูไม่เกิน 10 เมตร ตอ้งตา้นทานแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50 กิโลกรมัต่อตาราง
เมตร (0.5 กิโลปาสกาล) 
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- ส่วนของอาคารสงูเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร ตอ้งตา้นทานแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 80 
กิโลกรมัตอ่ตาราเมตร (0.8 กิโลปาสกาล) 

- ส่วนของอาคารสงูเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร ตอ้งตา้นทานแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 120 
กิโลกรมัตอ่ตาราเมตร (1.2 กิโลปาสกาล) 

- ส่วนของอาคารท่ีสงูเกิน 40 เมตร แต่ตอ้งไม่เกิน 80 เมตร ตอ้งตา้นทานแรงลงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
160 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร (1.6 กิโลปาสกาล) 

- ส่วนของอาคารท่ีสงูเกิน 80 เมตร ตอ้งตา้นแรงลมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 200 กิโลกรมั ต่อตารางเมตร 
(2.0 กิโลปาสกาล) 

2.1.5 การรั่วของอากาศ 

    - บานกระจกติดตาย การรั่วของอากาศตามมาตรฐาน ASTM E283 โดยการทดสอบดว้ย Static 
Pressure 1.56 PSF. (50 MPH) จะตอ้งไมเ่กินกวา่ .60 CFM ตอ่ตารางฟตุ  

    - หนา้ต่างบานกระทุง้ การรั่วของอากาศตามมาตฐาน ASTM E283 โดยทดสอบดว้ย Static 
Presure 6.24 PSF (50 MPH.) จะตอ้งไมเ่กินกวา่ 10 CFM ตอ่ความยาวรอยเปิด 1 ฟตุ 

2.1.6 การรั่วซมึของนํา้ ตามมาตรฐาน ASTM E331 ดว้ย Static Pressure 6.24 PSF (50 MPH) และพน่
กระจายนํา้ 5 แกลลอน ตอ่ ตารางฟตุตอ่ชั่วโมง จะตอ้งไมป่รากฏการรั่วซมึใดๆ 

2.1.7 ความหนาของกระจกตอ้งไม่ต ํ่า 6.0 มม. และสามารถทนแรงลมไดต้ามมาตฐาน พรบ.ความคมุ
อาคารปี พ.ศ. 2544 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2557) จะตอ้งมีเอกสารการคาํนวณแรงลมตาม
กฎหมายโดยมีวิศวกรเป็นผูร้บัรองรายการคาํนวณ 

2.2 อุปกรณป์ระกอบ (Accessories) 
2.2.1 สกรู 

- ยดึวงกบ และยดึตวับานทกุตวัตอ้งใชช้นิดท่ีเป็นสแตนเลสเท่านัน้ 
- สกรูท่ีขนัติดกบัส่วนท่ีเป็นโครงสรา้ง ค.ส.ล. หรือผนงัฉาบปนู ใหใ้ชส้กรูท่ีใชร้ว่มกบัพกุโลหะท่ี

เหมาะสม โดยไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 
2.2.2 ยางอดักระจก (Gasket) ใหใ้ชช้นิด Neoprene หรอืชนิด EPDMหรอืเทียบเท่า 

2.2.3 สกัหลาด (Wool Pile) ซึง่เสียบท่ีกรอบบานประตโูดยรอบ ใหใ้ชข้อง Schlegel หรือ Hafele หรือ
เทียบเท่า   

       2.3 วัสดุยาแนวรอยตอ่ 

2.3.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอลมูิเนียมทัง้ภายนอกและภายใน ส่วนท่ีติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีต หรือวสัดุ
อ่ืนใด จะตอ้งเซาะรอ่งกวา้งประมาณ 5 มิลลิเมตร ลกึ 3 มิลลิเมตร ยาแนวดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสี
ทบัได ้ของ SONNEBORN หรอื TREMCO หรอื DOW CORNING หรอืเทียบเท่า และจะตอ้งรองรบั
ดว้ย Backing หรอือ่ืนๆ ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติวสัดยุาแนว โดยไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 

2.3.2 สว่นรอยต่อกระจกกบักระจก และกระจกกบัอลมูิเนียม หรือกระจกกบัวสัดอ่ืุนใหย้าแนวดว้ยซิลิโคน
ของ MOMENTIVE หรอื TREMCO หรอื DOW CORNING หรอืเทียบเท่า ชนิดปอ้งกนัคราบสกปรก 
(Non-Staining) ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตซิลิโคน โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน ใหใ้ชสี้ท่ี
ใกลเ้คียงหรอืสีเดียวกนักบัสีของอลมูิเนียม 

 2.3.3 การยาแนวรอยตอ่ตา่งๆ จะตอ้งทาํดว้ยฝีมือประณีตและสวยงามทัง้ภายนอกและภายใน 
2.4 ผู้ตดิตัง้งานประต-ูหน้าตา่งอลูมิเนียม 

ให้ใช้บริษัท พงษ์พรรณธารา จํากัด  บริษัท อลูมิเนียม เวิร์ค จํากัด หรือ OREGON 
ALUMINUM CO.,LTD. หรือเทยีบเทา่ 
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3. การดาํเนินการ 

3.1 การประกอบประตู-หนา้ต่างอลูมิเนียม จะตอ้งติดตัง้ตามแบบและรายละเอียดท่ีไดร้บัอนุมัติดว้ยฝีมือ
ประณีต 

3.2 การเคล่ือนยา้ยประต-ูหนา้ต่างอลมูิเนียมระหว่างการขนส่งและในสถานท่ีก่อสรา้ง ตอ้งกระทาํดว้ยความ
ระมดัระวงั ตอ้งห่อหุม้ใหเ้รียบรอ้ย การวางพิงหรือเก็บกอง ตอ้งมีคํา้ยนัหรือวสัดรุองรบัท่ีเหมาะสม ตอ้งมี
หลงัคาคลมุและไมโ่ดนนํา้หรอืฝนสาด 

 กญุแจ มือจบัและอปุกรณอ่ื์นๆ ตอ้งห่อหุม้ไวเ้พ่ือปอ้งกนัความเสียหายจนกวา่จะสง่มอบงาน หากเกิดความ
เสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ข หรอืเปล่ียนใหใ้หมท่นัที โดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้ง 

3.3 การติดตัง้ประตู-หนา้ต่างอลูมิเนียม จะตอ้งติดตัง้ใหถู้กตอ้งครบถ้วนตามช่องเปิดท่ีเตรียมไว ้และตอ้ง
รบัผิดชอบในการตรวจสอบและประสานงานการปรบัระดบัเสาเอ็นและคานทับหลงัโดยรอบช่องวงกบ 
เพ่ือใหว้งกบขนานกบัผิวของเสาเอ็นและคานทบัหลงั และมีระยะเวน้โดยรอบดา้นละประมาณ 5 มิลลิเมตร 
ไดด้ิ่งและไดฉ้ากทกุมมุ 

3.4 การยดึวงกบอลมูิเนียมกบัโครงสรา้ง หรอืเสาเอ็นและคานทบัหลงั ใหต้ิดตัง้ชิน้สว่นสาํหรบัยดึไวอ้ย่างมั่นคง
ก่อน การยดึจะตอ้งเวน้ช่วงห่างไมเ่กิน 500 มิลลเิมตร การยดึวงกบทกุจดุทกุดา้น จะตอ้งมั่นคงแข็งแรง 

3.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใส่บานประตู-หนา้ต่างอลมูิเนียมเขา้กับช่องวงกบท่ีไม่ไดฉ้าก หรือขนาดเล็ก
เกินไป ช่องวงกบจะตอ้งมีระยะเวน้โดยรอบบานประมาณ ดา้นละ 2 มิลลเิมตร 

3.6 การตดิตัง้โดยการขนัสกรู ตอ้งระมดัระวงัมิใหว้งกบและบานประต-ูหนา้ตา่งอลมูิเนียมเสียรูปได ้ 

3.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งยาแนวระหวา่งวงกบอลมูิเนียมกบัผิวปนูฉาบใหเ้รยีบรอ้ยสวยงามทัง้ภายในและภายนอก 

3.8 ภายหลงัการตดิตัง้ประต-ูหนา้ตา่งอลมูิเนียม รวมทัง้กระจก และอปุกรณท์ัง้หมดแลว้ จะตอ้งทาํการทดสอบ
บานเปิดทกุบานใหเ้ปิด-ปิดไดส้ะดวก และจะตอ้งมีการหลอ่ล่ืนตามความจาํเป็น  

3.9 การบาํรุงรกัษาและทาํความสะอาด 

3.9.1 เม่ือติดตัง้วงกบและ/หรือประตอูลมูิเนียมเสรจ็แลว้ แต่งานก่อสรา้งส่วนอ่ืนหรือชัน้บนยงัดาํเนินการ
อยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพืน้ปนูทราย เป็นตน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งพ่น Strippable PVC 
Coatings เพ่ือปอ้งกนัผิวของอลมูิเนียมไมใ่หเ้กิดความเสียหายจากนํา้ปนูหรอืจากสิ่งอ่ืนใด  

3.9.2 เม่ือติดตัง้งานอลมูิเนียมแลว้เสร็จ ขอ้บกพร่องใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้โดยเฉพาะการรั่วซึมของนํา้ฝน 
จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนใชก้ารไดดี้ และไมมี่การรั่วซมึ ดว้ยคา่ใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 3.9.3 ก่อนส่งมอบงาน ผู้รบัจ้างจะตอ้งซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีชาํรุดอันเน่ืองจากการติดตั้ง
อลมูิเนียม พรอ้มทาํการทดลองเปิด-ปิดประตแูละทดลองอปุกรณต์า่งๆ ใหส้ามารถใชก้ารไดดี้  

 3.9.4 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูต้ดิตัง้จะตอ้งทาํความสะอาดผิวอลมูิเนียมและกระจกทัง้ดา้นนอกและ
ดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบสี หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือใหดู้สวยงาม ผูร้บัจา้งตอ้งไม่ใช้
เครือ่งมือและนํา้ยาทาํความสะอาดท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ผิวอลมูิเนียม และกระจกได ้

4. เงือ่นไขการทดสอบ 

 4.1  เพ่ือใหก้ารตรวจสอบคณุสมบตั ิประตแูละหนา้ตา่ง เป็นไปดว้ย ความถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนด มีมาตรฐานทดสอบดว้ยอปุกรณแ์ละวิธีการท่ีไดเ้คยถือปฏิบตัมิาแลว้ในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ โดยใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุดแูลของผูเ้ช่ียวชาญจากสถาบนัในประเทศหรอื
ตา่งประเทศท่ีเช่ือถือได ้ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัใหมี้การทดสอบ โดยเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายสาํหรบัการ
เตรยีมการ รวมทัง้คา่ดาํเนินการอ่ืนๆ ในทกุกรณี หรอืใชผ้ลทดสอบท่ีมีอยูแ่ลว้ และผลการทดสอบ
จะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี ้
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 4.1.1 รายงานการทดสอบและการคาํนวณในโครงสรา้ง (Structural Calculation) การทดสอบใชต้าม
เง่ือนไขของ ASTM E330 หากผลการทดสอบไม่เป็นท่ีพอใจของผูว้่าจา้ง จะตอ้งสง่รายการคาํนวณ
เพิ่มเตมิเก่ียวกบั Deflection และ Stress ในโครงสรา้งของ ประตแูละหนา้ตา่งจนกวา่จะพิสจูนค์วาม
เป็นไปไดจ้นเป็นท่ีแน่ชดัทางวิชาการ 

 4.2 มีการหยอ่นตวัท่ียอมให ้(Allowable Deflective) ไม่เกิน 1/175 ของช่วง Span และจะตอ้งไม่ต ํ่ากว่า 
.075 นิว้ สว่นระยะหย่อนตวัท่ี Sealant Joint ตรงกรอบหนา้ตา่งและสว่นประกอบอ่ืนๆของอาคาร 
จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า Y10 ของ Joint Width ซึง่มีการเสรมิความแข็งแรงดว้ยเหล็กหรอือลมูิเนียมเม่ือ
จาํเป็น สว่นการหยอ่นตวัของ Anchors จะไมเ่กินกวา่ .062 นิว้ สว่นประกอบ ทกุชิน้จะตอ้งออกแบบ
ตามรายการท่ีหย่อนตวัท่ีเกิดขึน้จรงิจาก Wind Load Design Pressure ท่ีกาํหนดตามกฎหมาย 
และตาม ANSI/AAMA 302.9 โดยผูร้บัจา้งตอ้งเสนอผลงานทดสอบพรอ้มรายการคาํนวณให ้ผู้
ควบคมุงานและผูอ้อกแบบพิจารณา 

 4.3 Glass load ชิน้สว่นบานรบักระจกติดตาย จะตอ้งมีการหย่อนตวัของช่วงระหว่างจดุรบันํา้หนกัตาม
แนวขนานและระนาบผนงัไม่เกิน 1/175 ของช่วง (Span) ซึง่ไม่ทาํให ้Glass Bite ลดลงไปเกินกว่า 
25% หรอื .125 นิว้ ชิน้สว่นรบับานกระจกเปิด การหยอ่ยตวัจะตอ้งไมเ่กิน .062 นิว้โดยจะตอ้งไมเ่ป็น
อปุสรรคในการเปิดปิด และอาจจะเสรมิความแข็งแรงดว้ยอลมูิเนียมหรอืเหลก็เม่ือจาํเป็น 

 4.4 ความเคน้ (Stress) โครงสรา้งชิน้ส่วนหนา้ตา่งทัง้หมด จะตอ้งเป็น Aluminium Alloy สามารถรบั 
Ultimate Tensile Strength 22,000 PSI เม่ือทดสอบโครงสรา้งจะเท่ากบั 1.5 เท่า ของความกดดนัท่ี
ออกแบบไว ้และไม่มี Over Stress ปรากฎท่ีสว่นประกอบใน Stress Limits สาํหรบั สว่นประกอบ
ตา่งๆ จะอยูใ่นขอบขีดกาํหนด AAMA และ ANSI อยา่ง เครง่ครดั 

 4.5 Air Infiltration  

   4.5.1 บานกระจกตดิตาย การรั่วของอากาศเม่ือทาํการทดสอบดว้ย Static Pressure 1.56 PSF.(50 MPH) 
จะตอ้งไมเ่กินกวา่ .60 CFM ตอ่ตารงฟตุ ตามมาตรฐาน ASTM E283 

   4.5.2 หนา้ต่างบานกระทุง้ การรั่วของอากาศเม่ือทดสอบดว้ย Static Presure 6.24 PSF (50 MPH.)  
จะตอ้งไมเ่กินกวา่ 10 CFM ตอ่ความยาวรอยเปิด 1 ฟตุ (ทดสอบมาตรฐานของ ASTM E283) 

 4.6 WaterPenetration เม่ือทดสอบตาม ASTM E331 ดว้ย Static Pressure 6.24 PSF (50 MPH) และ
พน่กระจายนํา้ 5 แกลลอน ตอ่ ตารางฟตุตอ่ชั่วโมง จะตอ้งไมป่รากฏการรั่วซมึใดๆ 
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โครงการอาคารเรยีนสาธิตจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ฝ่ายมธัยม 
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หมวดท่ี 1 รายการผลิตภณัฑห์มวดงานสถาปัตยกรรม 

รายละเอียดผลิตภณัฑห์มวดหลงัคา วสัดกุนัความรอ้น 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี หรือเทียบเท่า 

วสัดุ ช่ือสินคา้ หมายเหตุ 

1. หลังคาเหล็กและโครงสรา้ง

หลงัคาเหล็ก 

1. BHP LYSIGHT 

2. ROOFWELL 

3. SANKO 

4. SUNTECH 

5. หรือเทียบเท่า 

ใชห้ลงัคาเหล็กเคลือบสี 

2. ฉนวนกนัความรอ้น  

(ฉนวนใยแกว้) 

 

 

3. กนัซึมหลงัคาค.ส.ล.  

FLINT COAT 

 

 

 

4.ระบบกนัซึมหลงัคาดาดฟ้า 

1. ตราชา้ง 

2. ตราไมโครไฟเบอร ์

3. BRADFORD 

4. หรือเทียบเท่า 

1. PRIMA POLYTECH 

2. VISPACK 

3. ZILLION 

4. CIVIL MASTER 

5. หรือเทียบเท่า 

1. LEX TRZ   

2. VISPACK 

3. ZILLION 

4. หรือเทียบเท่า 

 

ชนิดมีอลมูิเนียมฟอยลปิ์ดผิวรอบดา้น 

รายละเอียดผลิตภณัฑห์มวดงานประต-ูหนา้ตา่ง 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี หรือเทียบเท่า 

วสัดุ ช่ือสินคา้ หมายเหตุ 

1. อลมูิเนียมสาํหรบั  

งานประต-ูหนา้ต่าง 

(EXTRUDED  ANLUMIIUM) 

1. ซมิเมอร ์เมตลั 

สแตนดารด์ (SMS 

Schimmer) 

2. ฟจิู เมททอล (Fuji Metal)  

3. บรษัิท ทอสเทมไทย จาํกดั 

 

ผิวสี NATURAL ANODISED 

(NA) ยกเวน้ท่ีระบุตามแบบ

ก่อสรา้ง 
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2. กระจก (GLASS)   

2.1  ประเภท CLEAR GLASS 1. บ. ไทย-เยอรมนั  

     สเปเชียลต้ีกลาส จาํกดั. 

2. THAI ASAHI GLASS 

3. บ. กระจกสยาม จาํกดั 

4. หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

3. อุปกรณป์ระตู - หนา้ต่าง 

(DOORS&WINDOWS 

HARDWARE) 

  

3.1 อุปกรณป์ระตู-หนา้ต่าง 

บานเปิด 

1. JARTON 

2. HAFELE 

3. SKULTHAI 

4. VVP 

5. WIN WIN 

6. YALE 

7. NSK 

8. หรือเทียบเท่า 

 

3.2 อุปกรณป์ระตู-หนา้ต่าง 

บานเล่ือน 

1. JARTON 

2. HAFELE 

3. SKULTHAI 

4. VVP 

5. CENZA 

6. หรือเทียบเท่า 

 

4. วสัดุยาแนวกระจก 

 ประเภทซิลิโคน 

(SILICONE SEALANT) 

1. DOW CORNING 

2. GE 

3. WACKER 

4. หรือเทียบเท่า 

ใหใ้ช ้ARCHITECT GRADE 

สาํหรบั WEATHER SEAL และ 

STRUCTURE SEAL 
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5. สกัหลาด  

(WOVENPOLYILE  

WEATHER SEAL) 

1. SCHLEGEL 

2. LINEAR 

3. หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

รายละเอียดผลิตภณัฑห์มวดงานผิวสาํเรจ็ 

ใหใ้ชผ้ลิตภณัฑต์ามท่ีกาํหนดดงัต่อไปน้ี หรือเทียบเท่า 

วสัดุ ช่ือสินคา้ หมายเหตุ 

1. กระเบ้ืองยาง 

(VINYL TILE) 

1. DYNOFLEX 

2. STARFLOR (SD) 

3. ARMSTRONG 

4. หรือเทียบเท่า 

ชนิด NON-ASBESTOS  หนา 2 

มม. เช่ือมรอยต่อดว้ยความรอ้น 

ตามมาตรฐานผูผ้ลิต  

และติดตั้งบวัยาง สงู 10 ซม. 

2. ยบิซัม่บอรด์/ อะคูสติกบอรด์ 

(GYPSUM BOARD) 

1. ตราชา้ง 

2. BPB THAI GYPSUM 

3. TOA 

4. หรือเทียบเท่า 

 

3. โครงคร่าวโลหะ 

(GALVANIZED STEEL STUD) 

1. ตราชา้ง 

2. BPB THAI GYPSUM 

3. DECEM 

4. หรือเทียบเท่า 

 

4. สีทาอาคาร 1. ICI 

2. TOA 

3. SKK 

4. หรือเทียบเท่า 

ให้ปฏิบั ติตามมาตรฐานของ

ผูผ้ลิต 

5. วสัดุเสน้แบ่งแนวรอยต่อวสัดุต่าง

ชนิด 

1. APACE 

2. KONEX 

3. หรือเทียบเท่า 

 

6. คอนกรีตมวลเบา 1. ซุปเปอรบ์ล็อค 

2. Q-CON 

3. C-PAC 

4. หรือเทียบเท่า 
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7. แผ่นไฟเบอรซี์เมนต ์ 1. SMART BOARD ตราชา้ง 

2. SHERA FLEXI BOARD 

3. หรือเทียบเท่า 

8. แผ่นไมส้งัเคราะห ์ 1. CONWOOD 

2. SHERA 

3. ตราชา้ง 

4. หรือเทียบเท่า 

หมวดท่ี 2 รายการผลิตภณัฑห์มวดงานเฟอรนิ์เจอร/์ ครุภณัฑ ์
 

 งานเฟอรนิ์เจอร ์/ ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร ์ ของ S.K. POWERABLE หรือ DESIGN 

ALTERNATIVE หรือ  NEO LAB  หรือ เทียบเท่า 

 รายการเทียบเท่า 
วสัดุ    ช่ือสินคา้    หมายเหตุ 

1. เฟอรนิ์เจอร ์   1. S.K. POWERABLE 

     2. DESIGN ALTERNATIVE 

     3. NEO LAB    

2.  งานเฟอรนิ์เจอร ์ / ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร ์ ทั้งหมดรบัประกนัคุณภาพ เป็นเวลา  

2 ปี 
 

 งานเฟอรนิ์เจอร/์ ครุภณัฑห์อ้งสาํนักงาน ของ MODERNFORM หรือ PRACTICA หรือ ROCKWORTH 

หรือ เทียบเท่า 

 รายการเทียบเท่า 

วสัดุ    ช่ือสินคา้    หมายเหตุ 

1. เฟอรนิ์เจอร ์   1. MODERNFORM 

     2. PRACTICA 
     3. ROCKWORTH 

  

หมวดที ่3 ผู้ตดิตัง้งานประต-ูหน้าตา่งอลูมิเนียม 
 

ใหใ้ชบ้รษัิท พงษ์พรรณธารา จาํกดั  บรษัิท อลมูิเนียม เวิรค์ จาํกดั หรือ OREGON ALUMINUM CO.,LTD. 
หรอืเทียบเท่า 
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