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หมวดที ่ 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 บทน า  

ให้ผู้รับจ้างด าเนินก่อสร้าง อาคารตามแบบก่อสร้าง รวมทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆให้ถูกต้องตามแบบรูป 
รายการ ขนาด และสัญญาประกอบตามแบบรูปและแบบประกอบอื่นๆทุกประการด้วยช่างฝีมือดีได้
มาตรฐานทางวิชาช่าง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีตามข้อก าหนดในแบบรูปรายการ ให้เสร็จเรียบร้อย
สมบูรณ์ทุกประการ สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ว่าจ้างได้ก าหนดไว้ 

1.2 ค าจ ากัดความ 

ค านาม  ค าสรรพนาม  ที่ปรากฏในข้อก าหนดสัญญา และรายการก่อสร้าง รวมทั้งเอกสารอื่นที่แนบสัญญา 
ให้มีความหมายตามท่ีระบุไว้ในหมวดนี้  นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 

“เจ้าของโครงการ” หมายถึง เจ้าของงานก่อสร้างโครงการนี้ตามที่ลงนามในสัญญาและมี
อ านาจตามที่ระบุในสัญญา 

“เจ้าของโครงการ”           หมายถึง เจ้าของงานก่อสร้างโครงการนี้ตามที่ลงนามในสัญญาและมี 
อ านาจตามที่ระบุในสัญญา 

“สถาปนิก/วิศวกรหรือ
ผู้ออกแบบ”     

หมายถึง สถาปนิกหรือวิศวกรผู้มีอ านาจซึ่งปรากฏอยู่ในแบบและใน
เอกสารต่างๆในฐานะเป็นผู้ออกแบบและก าหนดรายการก่อสร้าง 

“ผู้คุมงาน”                     หมายถึง ผู้แทนเจ้าของโครงการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน 

“ผู้รับจ้าง”                      หมายถึง นิติบุคคลและตัวแทนหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่ลงนามเป็น
คู่สัญญากับเจ้าของโครงการ 

“งานก่อสร้าง”                หมายถึง งานต่างๆที่ได้ระบุในแบบก่อสร้างประกอบสัญญารายการ
ก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญารวมทั้งงานประกอบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

“แบบรูป หรือรูปแบบ”         หมายถึง แบบแปลนที่รวมอยู่ในเอกสารประกอบสัญญาและให้รวมถึงแบบ
แปลนที่ออกเพ่ิมเติมโดยผู้ว่าจ้าง ที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก
เจ้าของโครงการ และผู้คุมงาน 
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“รายละเอียดประกอบ
แบบหรือข้อก าหนด” 

หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุมคุณภาพของ วัสดุ-
อุปกรณ์ เทคนิค และข้อตกลงต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานก่อสร้างที่
ปรากฏ หรือไม่มีปรากฏในแบบก่อสร้างตามสัญญานี้ 

“คุณภาพเทียบเท่าหรือ
เท่ากับ” 

หมายถึง การอนุญาตให้ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ในงานก่อสร้างนอกเหนือจาก
รายการชื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างหรือในแบบรูปการเทียบเท่าให้เทียบเท่าโดยยึดถือ
คุณภาพเท่ากันหรือดีกว่า  ราคาเท่ากันหรือสูงกว่า  ทั้งนี้ต้องแจ้ง
ให้หน่วยงานรับทราบพร้อมอนุมัติ 

“ตัวแทนที่มีอ านาจเต็ม” หมายถึง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้กระท าการใดๆ แทนโดยมีหลักฐาน
การมอบอ านาจอย่างถูกต้อง  สามารถตรวจสอบได้ 

“อนุมัติ” หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติ 

“ค าสั่ง” หมายถึง การสั่งการให้ปฏิบัติตามจุดประสงค์ที่ต้องการของผู้ว่าจ้าง  ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร  และให้รวมถึงค าบอกกล่าวที่เป็นวาจาซึ่งมี
ผลบังคับใช้แทนค าสั่ง  โดยจะเป็นลายลักษณ์อักษรตามมาใน
ภายหลัง 

“สัญญา” หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาอันได้แก่ 

ก. เอกสารสัญญาว่าจ้าง 
ข. เอกสารประกวดราคา 
ค. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง 
ง. แบบรูป 
จ. เงื่อนไขข้อก าหนดต่างๆ 
ฉ. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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หมวดที ่ 2 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 

2.1 พนักงาน 

2.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรหัวหน้าช่างและช่างช านาญงานที่มีประสบการณ์ ความสามารถ
เหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีเพ่ือให้งาน
แล้วเสร็จทันตามก าหนดการของเจ้าของโครงการ 

2.1.2  วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้างต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมตาม
พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคุมการติดตั้ง
ให้เป็นไปตามแบบ รายละเอียด และข้อก าหนด ให้ถูกต้องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่
ยอมรับ การลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงาน จะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

2.1.3 ในกรณีที่ผู้คุมงานพิจารณาเห็นว่า พนักงานของผู้รับจ้างมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม เจ้าของโครงการ
สงวนสิทธิที่จะสั่งการให้ผู้รับจ้าง จัดหาบุคคลที่เหมาะสมกว่ามาทดแทนได้ 

 

2.2 เครื่องมือเครื่องใช้ 

ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน เป็นชนิดที่เหมาะสม อีกท้ังจ านวนเพียงพอกับปริมาณงาน เจ้าของโครงการมีสิทธิ์ที่จะ
ขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจ านวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 

2.3 การเตรียมงาน 

2.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบ ส ารวจบริเวณที่จะท าการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆของ
สถานที่ก่อสร้าง เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการท า SITE WORK ต่างๆและเส้นทางส าหรับการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

2.3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผัง จัดท าระดับ แนวและระยะต่างๆและตรวจสอบ
ความถูกต้องของขอบเขตที่จะท าการปรับปรุงก่อสร้าง   และจัดรายงานถึงความถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน หรือ
ความไม่แน่นอนไปจากแบบก่อสร้างประการใดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สถาปนิก วิศวกรตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนด าเนินการขั้นต่อไป 
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2.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดีและแรงงานที่เหมาะสม
ให้เพียงพอและพร้อมเพ่ือปฏิบัติงานก่อสร้างให้ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อยมีประสิทธิภาพและได้
ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการโดยมีผลงานที่มีคุณภาพ 

2.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบในการกระท าให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานหรือเทศ
บัญญัติ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานก่อสร้างเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีการป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้อ่ืนและ
สาธารณูปโภคข้างเคียงและต้องประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดข้ึนต่อทรัพย์สินสวัสดีภาพของคนงานและบุคคล
อ่ืนอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้างและหากมีความเสียหายต่างๆผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ
เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 

 

2.4 น้ าใช้และไฟฟ้าชั่วคราว 

น้ าประปา และไฟฟ้าที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้างนี้ เบื้องต้นผู้รับจ้างจะต้อง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้าง ถ่ายรูป มิเตอร์ไฟฟ้า และน้ าประปา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับอ้างอิง  พร้อมรายงานผล
ประกอบการส่งงวดงานงวดสุดท้าย รายละเอียดอื่นๆ ให้สอบถามจากตัวแทนขององค์การฯ เพ่ือยืนยันอีกครั้ง 

 

2.5 การป้องกันและการรักษาสิ่งก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมไม่ให้บุคคลซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณที่ก่อสร้างเป็นอันขาดและจะต้อง
ดูแลรักษาป้องกันสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งของใหม่และของเดิมไม่ให้เกิดความเสียหายใดๆในทุกกรณี ในการนี้ผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี  โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

 

2.6 การจัดโครงการปฏิบัติงาน 

2.6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าก าหนดการด าเนินงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) แสดงระยะเวลาใน
อายุสัญญา พร้อมทั้งจัดล าดับการประสานงานรับจ้างรายอ่ืนๆด้วย 

2.6.2 สถาปนิกและวิศวกรโครงการ จะต้องเซ็นชื่อรับรองปฏิบัติงานโครงการ 

2.6.3 การจัดท าโครงการปฏิบัติงานจะต้องท าเสนอต่อผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างภายใน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่เซ็นสัญญาก่อสร้างและต้องให้ค าชี้แจง รายละเอียดและข้อมูลแก่ผู้ควบคุมงานเพ่ือขอรับความ
เห็นชอบ 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม 
สถ-7 

 

2.6.4 การยื่นโครงการปฏิบัติงานและการที่ผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบในโครงการนั้นก็ดีการให้
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นก็ดีไม่เป็นการพ้นไปจากความรับผิดชอบแต่อย่างใดของผู้รับจ้างและจะต้อง
รับผิดชอบในการด าเนินการประสานงานต่างๆ กับผู้รับจ้างอ่ืนๆ หากมีข้อบกพร่อง ล่าช้าหรือเสียหายแก่งาน
ก่อสร้าง เนื่องมาจากการไม่สนใจติดตามหรือมิได้เตรียมงานก่อสร้างอย่างพร้อมมูลหรือถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยตรงทั้งหมดและจะขออายุสัญญาเพ่ิมมิได้ 

2.6.5 ผู้รับจ้างจ าต้องท าแผนผังแสดงโครงการปฏิบัติงานไว้ในหน่วยงานก่อสร้างและผู้รับจ้างจะต้อง
บันทึกการท างานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับที่ได้วางไว้ก่อนเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนและวัดผล
การด าเนินการก่อสร้างได้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นงานก่อสร้างจนเสร็จสมบูรณ์ 

2.6.6 หากว่าการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับแผนงานที่ระบุไว้ผู้รับจ้างจะต้องท าแผนงาน 
การท างานใหม ่ตามท่ีผู้ควบคุมงานร้องขอ ทั้งนี้จะอยู่ในภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

 

2.7 แบบและรายละเอียดการก่อสร้าง 

แบบและรายการก่อสร้างถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหากมีส่วนใดขัดแย้งกันให้ถือค าวินิฉัยของผู้
ว่าจ้างเป็นหลักหรือระบุในแบบ แต่มิได้ระบุในรายการก่อสร้าง หรือระบุในรายการก่อสร้างมิได้ระบุในแบบ ให้
ถือเสมือนว่าได้ระบุทั้งสองที่ หรือมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพ่ือความเรียบร้อย  ของงานก่อสร้างหรือเพ่ือส่วนดี
ของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ตกลงไว้ 

 แบบและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชุด โดยอยู่ในสภาพ
ที่ดี  และเป็นแบบแก้ไขครั้งสุดท้ายเท่านั้น ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามส่วนต่างๆให้ถือเอาตัวเลข  ที่ระบุในแบบ
เป็นหลัก ห้ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ว่าจ้างก่อนลงมือด าเนินการก่อสร้างทุกครั้ง  

 

2.8 การเตรียมวัสดุ 

2.8.1 วัสดุก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการก่อสร้างก็ดีหรือมิได้ปรากฏในแบบและรายการ
ก่อสร้างก็ดีอันเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบของการก่อสร้างอาคารนี้ให้เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารวมอยู่และใช้ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 

2.8.2 วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง จะต้องจัดซื้อหลังจากได้รับอนุมัติ จากผู้ควบคุมงาน
และผู้ว่าจ้างและจัดเตรียมน ามาใช้ให้ทันกับการก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้งานก่อสร้างล่าช้า 

2.8.3 ในกรณีวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์การก่อสร้างบางอย่างซึ่งระบุให้ใช้วัสดุต่างประเทศ ผู้รับจ้าง
จะต้องสั่งของนั้นๆล่วงหน้าให้ทันการใช้วัสดุนั้นภายในระยะเวลาด าเนินการก าหนดโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ 
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2.8.4 ห้ามผู้รับจ้างน าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ใช้งานก่อสร้างนี้หรือไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
เข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง 

 

2.9 คุณภาพของวัสดุ 

วัสดุก่อสร้างทุกชิ้นทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของที่ไม่มีลักษณะที่อาจจะมองเห็นว่าเป็น
ของที่เคยน ามาใช้งานหรือเหลือจากการใช้งานมาก่อนและต้องเป็นของใหม่จากผู้ผลิตซึ่งจะต้องมีคุณภาพดี  ไม่
มีรอยช ารุด  เสียหาย  แตกร้าวใด ๆและจะต้องถูกต้องตรงตามท่ีระบุในแบบรูปและรายการก่อสร้าง  ตลอดจน
มีหนังสือรับประกันคุณภาพวัสดุรับรองจากผู้ผลิตวัสดุนั้น 

 

2.10 การเสนอรูปแบบและวัสดุอุปกรณ์ตัวอย่าง 

 2.10.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบต้องการตัวอย่างวัสดุเพื่อประกอบการอนุมัติ โดยจัดท าเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ 
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการจัดซื้อ การพิจารณาเอกสารที่เสนอขออนุมัติ
แต่ละครั้งใช้เวลา 15 วันท าการ ดังนั้นผู้รับจ้างจึงควรรวบรวมเอกสารการขออนุมัติในคราวเดียวให้ครบถ้วน 
การเสนอขออนุมัติที่ล่าช้าผู้รับจ้างไม่สามารถถือเป็นเหตุอ้างอิงในการขอต่ออายุสัญญา 

 2.10.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ท้ังหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อน หากผู้
รับจ้างด าเนินการติดตั้งโดยพลการมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเปลี่ยนใหม่ทันทีตามที่ผู้ควบคุม
งานเห็นชอบและจะถือว่าเป็นข้ออ้างขอต่อเวลาการก่อสร้าง หรือค านวณราคาเพ่ิมเติมไม่ได้ วัสดุที่ได้รับการ
อนุมัติแล้วยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในกรณีที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหรือบริวารท าการติดตั้ง
โดยไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่ดี 

 2.10.3 การขอเทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์ และการขอใช้วัสดุแทน 

 - ผู้รับจ้างสามารถขอใช้วัสดุอุปกรณ์เทียบเท่า ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ตามที่แบบรูปและ
รายการประกอบแบบก าหนด หรือเหตุกรณีอ่ืนๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าที่แบบรูป และรายการประกอบแบบ
ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าเอกสารระบุเหตุผลและส่งหลักฐานการขอเทียบเท่า และรายการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติและราคาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติเห็นชอบ หากวัสดุอุปกรณ์ที่ขอเทียบเท่าราคาสูงกว่าที่ตกลงในสัญญา 
ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพ่ิมเติมมิได้ และหากราคาวัสดุอุปกรณ์ต่ ากว่าที่ตกลงในสัญญา 
ผู้รับจ้างต้องยินยอมหักเงินค่าจ้างตามจ านวนที่แตกต่าง ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ที่จะปฏิเสธการขอเทียบเท่า 
และยืนยันให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุ อุปกรณ์ตามแบบรูป และรายการประกอบแบบ หรือตามข้อตกลงของสัญญา โดย
ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ (การค านวณราคาค่าก่อสร้างเพ่ือเสนอราคา ให้เสนอราคาตามที่ก าหนดในรูปแบบรายการ
ละเอียดและเอกสารประกอบแบบเท่านั้น) 
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 - ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ
หรือวัสดุเทียบเท่า ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าต่างกัน แต่มีคุณภาพไม่ต่ ากว่า แทนวัสดุอุปกรณ์ที่ก าหนดไว้ได้ แต่
การใช้แทนกันนี้ ต้องท ารายละเอียดเปรียบเทียบกับรายการประกอบแบบ เพ่ือให้ได้รับความเห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างเสียก่อน โดยจัดท าหนังสือซึ่งมีหัวข้อที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ขอเทียบเท่าวัสดุ อุปกรณ์ ส่งให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุ หรืออุปกรณ์ หรือเอกสารรับรอง หรือ
เอกสารแสดงมาตรฐานรวมทั้งรายละเอียด ราคาของวัสดุ อุปกรณ์ มาให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างขอ
สงวนสิทธ์ที่จะปฏิเสธการขอเทียบเท่า และยืนยันให้ใช้วัสดุตามแบบรูปรายการละเอียด หรือตามข้อตกลงของ
สัญญา 

 - ส าหรับวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาแทน หากมีราคาสูงกว่าของเดิมที่ก าหนดไว้ หรือท าให้ผู้รับจ้างต้อง
เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับการน าวัสดุ อุปกรณ์นั้นมาใช้แล้ว ผู้รับจ้างต้องไม่
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนแต่อย่างใด รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างด้วย 

 - วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ผู้รับจ้างประสงค์ที่จะใช้หรือจ าเป็นที่จะขอใช้ผิดไปจากที่ก าหนดไว้ในแบบรูป
และรายการประกอบแบบ เนื่องจากผู้ผลิตเลิกผลิต หรือผู้แทนจ าหน่ายเลิกสั่งมาจ าหน่าย ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง
เอกสารหลักฐานและเหตุผลพร้อมหนังสือรับรองจากผู้ผลิตเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนในเวลา
อันควร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะน าไปใช้ได้ ส าหรับระยะเวลาที่เสียไปในการขอใช้วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนแทนนี้ 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่ออายุสัญญาไม่ได้ และหากผู้ว่าจ้างยินยอมให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนแทนได้ ซึ่งราคาวัสดุ 
อุปกรณ์อ่ืนต่ ากว่ารายการที่ก าหนดไว้ในแบบรูป และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างต้องยินยอมหักเงินค่าจ้าง
ตามจ านวนที่แตกต่าง เมื่อมีการจ่ายเงินส าหรับงวดนั้นๆ แต่หากราคาของวัสดุ อุปกรณ์นั้นสูงกว่าราคาวัสดุ 
อุปกรณ์ตามที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะเรียกร้องราคาเพ่ิมเติมจากสัญญาเดิมไม่ได้ 

 2.10.4 การเลือกใช้พัสดุในการด าเนินการก่อสร้าง ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

 

2.11 การจัดท าแบบ SHOP DRAWINGS /แบบ AS BUILT และเอกสารอ่ืนๆ  

 ผู้รับจ้างจะต้องท า SHOP DRAWINGS เสนอผู้ควบคุมงานอนุมัติตลอดระยะเวลาก่อสร้างแบบ 
SHOP DRAWINGS ที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเขียนเป็นแบบ AS BUILT DRAWINGS    พร้อมจัดพิมพ์
ส าเนา ตามรายการที่ก าหนด 

 ผู้รับจ้างจะต้องท าการส่งสิ่งของและเอกสารต่างๆให้แก่ผู้ว่าจ้างในการส่งมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งถือ
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วย ได้แก่ 

- แบบสร้างจริงกระดาษขาว      : จ านวน 1 ชุด  
(ขนาดกระดาษต้องไม่น้อยกว่าแบบ DESIGN) 
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- แบบสร้างจริงพิมพ์เขียว      : จ านวน 3 ชุด  
(ขนาดกระดาษต้องไม่น้อยกว่าแบบ DESIGN) 

- ข้อมูลในรูปแบบของ USB Flash Drives/External Hard disk : จ านวน 2 ชุด 
 AutoCAD File, PDF. File ของแบบสร้างจริงทั้งหมด,                                                           
คู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเครื่อง, อุปกรณ์ ในรูปแบบ PDF. File 

- หนังสือคู่มือการใช้และบ ารุงรักษาเครื่อง อุปกรณ์   : จ านวน 3 ชุด 
- จัดท าเอกสาร COMMISSIONING    : จ านวน 3 ชุด    
- เครื่องมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  
- อุปกรณ์ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ 
- อะไหล่ต่าง ๆ ตามข้อก าหนด 
- อ่ืนๆ ดูเพิ่มเติมในรายการประกอบแบบงานระบบ 

 

2.12 สิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว 

 2.12.1 รั้วชั่วคราว 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก าหนดแนวรั้วชั่วคราว
ให้  รั้วชั่วคราวจะต้องท าการก่อสร้างโดยโครงไม้ให้แข็งแรงมั่นคงบุด้วยแผ่นไม้อัด หรือวัสดุอ่ืนตามที่ระบุให้
ภายหลัง สูงประมาณ 2.00  เมตร  มีประตูปิด-เปิดควบคุมได้  วัสดุที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ เรียบร้อยและ
จะต้องบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาโครงการ 

2.12.2 ป้ายบอกชื่อโครงการ 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งป้ายบอกชื่อโครงการ หน้าบริเวณก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน
จะเป็นผู้ก าหนดขนาดป้ายโครงการบริเวณ ต าแหน่ง การติดตั้งป้ายจะต้องแข็งแรงและผู้รับจ้างจะต้องดูแล 
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย  ตลอดระยะเวลา  การก่อสร้างห้ามมิให้ติดตั้งเครื่องหมายการค้าหรือแผ่นป้ายโฆษณา
ทุกชนิดในบริเวณงานก่อสร้างเว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้ก่อสร้าง 

2.12.3รายละเอียดในสิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว  

 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางตัวแทนหรือองค์การที่จะเป็นผู้ก าหนดให้ผู้รับจ้าง 

 

2.13 การรับประกัน 
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2.13.1 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพความสามารถการใช้งานของเครื่อง
วัสดุ-อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นเวลา ตามท่ีทางองค์การเภสัชกรรม ก าหนดนับจากวันลงนามใน
เอกสารรับมอบงานแล้ว 

2.13.2 ระหว่างเวลารับประกัน หากเจ้าของโครงการตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดน าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีไม่ถูกต้อง
หรือคุณภาพต่ ากว่าข้อก าหนดมาติดตั้งตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้อง 

2.13.3 ในกรณีที่เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องมาจาก
ข้อผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยน
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิม โดยมิชักช้า 

2.13.4 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการให้เปลี่ยน   หรือแก้ไขเครื่อง
อุปกรณ์ตามสัญญารับประกัน มิฉะนั้นเจ้าของโครงการสงวนสิทธิ์ ที่จะจัดหาผู้อ่ืนมาด าเนินการ
โดยค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

2.14 มาตรฐานอ้างอิง 

2.14.1 สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพ่ือใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบ
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ส าหรับงาน
ก่อสร้างนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมี
ชื่อเรียกย่อและของสถาบันดังต่อไปนี้ 

1.1 มอก. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.3 AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 

1.4 ACI American Concrete Institute 

1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 

1.6 ANSI American National Standards Institute 

1.7 ASTM American Society For Testing and Materials 

1.8 AWS American Welding Society 

1.9 BS BSI British Standards 
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1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 

1.11 IEC International Electrotechnical Commission 

1.12 JIS Japanese Standards Association 

1.13 NEC National Fire Protection Association 

1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 

1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2.14.2 สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้ 

2.1   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 

2.2   คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) 

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 

2.4 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

2.5 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

2.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) 

2.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 

2.8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 

2.9 สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัติโดยผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ 

2.10 กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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หมวดที ่ 3 

การประสานงาน 

3.1 การให้ความร่วมมือต่อผู้คุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือต่อผู้คุมงาน และวิศวกรในการท างานตรวจสอบ วัด เทียบ จัดท าตัวอย่าง 
และอ่ืน ๆ ตามสมควรแก่กรณี 

 

3.2 การประชุมโครงการ 

ผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยผู้รับจ้าง
ต้องมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งพร้อมมอบอ านาจในการท างาน/อนุมัติด าเนินการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
เข้าร่วมทุกครั้ง และทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 
 

3.3 การประสานงานในด้านมัณฑนาการ 

หากพ้ืนที่ใดของอาคารที่เก่ียวข้องกับการตกแต่ง ทั้งที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือทราบว่าจะมีการ
ตกแต่งในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับสถาปนิก และมัณฑนากรโดยใกล้ชิดตามที่ผู้คุมงานร้องขอ 
 

3.4 การติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ 

ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืน ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานและ
ความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความร่วมมือดังกล่าว ที่ท าให้มีผลเสียหายต่อโครงการ
เจ้าของโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง 
 

3.5 สาธารณูปโภค เพื่อใช้ระหว่างการก่อสร้าง 

3.5.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่ง
เกี่ยวพันกับระบบงานในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างส าหรับใช้ในการก่อสร้างตามโครงการ  ใน
กรณีไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้าง (หลัก) ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างส านักงานสนาม พร้อมห้องน้ าไว้ให้
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้าง 
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3.6 การรักษาความสะอาด 

3.6.1   ผู้รับจ้าง ต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ออกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงานทุกวัน โดย
น าไปท้ิงรวมกันในบริเวณส่วนกลางที่จัดไว้ให้ 

3.6.2    ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องร่วมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอยต่าง 
ๆ ออกจากบริเวณโครงการ 

 

3.7 การรักษาความปลอดภัย 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ภายในสถานที่ก่อสร้าง โดยถ้ามิได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องเฉลี่ยค่าใช้จ่ายที่มีข้ึน ร่วมกับผู้รับจ้างงานอ่ืน ๆ 
 

3.8 การติดต่อหน่วยงานรัฐ และค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องมีหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐ (และ/
หรือ เอกชน) ในระบบที่เก่ียวข้องกับผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์ของระบบประกอบอาคารนั้น 
ส าหรับใช้ในโครงการ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดต่อด าเนินงานรวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าด าเนินการที่
เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐ เจ้าของโครงการจะเป็นผู้จ่ายให้ตามหลักฐานการรับเงินของหน่วยงานนั้น ๆ 
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หมวดที ่   4 

งานปรับพื้นที่และงานท าระดับ 

4.1 งานปรับพื้นที่ 

 หลังจากด าเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ทั้งที่อยู่บริเวณที่จะท าการปรับปรุง 
และขนย้ายออกจากบริเวณที่จะปรับปรุงแล้ว ให้ด าเนินการปรับระดับพ้ืนให้เรียบเสมอกัน พร้อมที่จะ
ด าเนินการ วางผัง ก่อสร้างอาคาร ก าหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามที่ก าหนดในแบบและรายการ
ประกอบแบบตามสัญญาต่อไป  การรื้อถอนหากเป็นของที่มีค่า และสามารถน ากลับไปใช้ได้ใหม่ ให้ส่งมอบคืน
กับองค์การ รวมถึงของที่จะขนย้ายออกจากองค์การเพ่ือน าไปทิ้งต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การหรือตัวแทน
ขององค์การก่อนก่อนทุกครั้ง 

 

4.2 งานปักผังท าระดับ 

งานท าระดับต่างๆ ที่ปรากฏในแบบรูป หรือที่ผู้ว่าจ้างมีค าสั่งให้เป็นรูปแบบอ่ืนๆ นั้นให้ถือเอาระดับนั้น
เป็นผิวหน้าของวัสดุที่ตกแต่งแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะต้องท าการลดระดับของโครงสร้างนั้นให้เพียงพอ 

 

4.3 ช่องเปิดเพื่อการซ่อมบ ารุง 

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบและ/หรือแสดงความต้องการช่องเปิดที่ใช้เพ่ือการตรวจซ่อม (SERVICE 
PANEL) เครื่อง วัสดุ-อุปกรณ์ ภายหลังการติดตั้งงานแล้วเสร็จ โดยต้องเสนอขนาดและต าแหน่ง ตามความ
จ าเป็นต่อผู้คุมงาน เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
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หมวดที ่ 5 

แบบและเอกสาร 

5.1 ระยะ ขนาด และต าแหน่งท่ีปรากฏในแบบ 

ระยะ ขนาด และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ให้ถือตัวเลขเป็นส าคัญ ห้ามใช้วิธีวัดจาก
แบบโดยตรง ในส่วนที่ไม่ได้ระบุตัวเลขไว้ เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางท่ีควรจะเป็นไปได้เท่านั้น ผู้รับจ้าง
ต้องตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้ในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง 

 

5.2 ข้อขัดแย้งของแบบ 

ในกรณีที่เกิดความคลาดเคลื่อน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจน ในแบบประกอบสัญญารายการ เครื่อง วัสดุ 
อุปกรณ์และเอกสารสัญญา ในระหว่างการเสนอราคาผู้รับจ้างต้องรีบถามผู้ออกแบบเพื่อเป็นที่เข้าใจในการ
เสนอราคา  ทั้งนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้เสนอราคาครอบคลุมแล้ว ยกเว้นในกรณีปัญหาที่เกิดจากการประสานงาน
ในระหว่างก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้คุมงานทราบ เพ่ือขอค าวินิจฉัยทันที โดยผู้คุมงานจะถือเอาส่วนที่
ดีกว่า ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หากผู้คุมงานยังไม่แจ้งผลการพิจารณา ห้ามผู้รับจ้างด าเนินการในส่วนนั้น  มิฉะนั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และผู้คุมงานอาจจะเปลี่ยนแปลงงานส่วนนั้นได้ตามความ
เหมาะสม ในกรณีผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไข โดยจะคิดค่าจ่ายเพิ่มและขอต่อสัญญา ไม่ได้ 

 

5.3 แบบประกอบสัญญา 

แบบประกอบสัญญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผังที่ออกแบบไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการคิดราคาจ้างเหมา 
ตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่านั้น ในการติดตั้งจริง ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตย์ แบบ
โครงสร้างและงานระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกันไปด้วย  ทั้งนี้หากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจาก
แบบที่ได้แสดงไว้ โดยที่เห็นว่าเป็นความจ าเป็นที่จะท าให้การติดตั้งงานระบบถูกต้อง ได้คุณภาพตามความ
ต้องการแล้ว ผู้รับจ้างต้องด าเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 

5.4 แบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) 
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5.4.1 ทันทีที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบใช้งาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของเครื่อง อุปกรณ์ 
และต าแหน่งที่จะท าการติดตั้ง ยื่นเสนอขออนุมัติด าเนินการต่อผู้คุมงานอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการ
ติดต้ัง 

5.4.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้อง ตามความต้องการใช้งานและ
การติดตั้งพร้อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่ก ากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 

5.4.3 ในกรณีที่แบบใช้งานของผู้รับจ้างแตกต่างไปจากแบบประกอบสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดท าสารบัญ
รายการที่แตกต่าง และใส่เครื่องหมายแสดงการเปลี่ยนแปลงก ากับ 

5.4.4 ผู้รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม   แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายใน   และ
งานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพ่ือให้การจัดท าแบบ
ใช้งานเป็นไปโดยถูกต้องและไม่เกิดอุปสรรคกับผู้รับจ้างอ่ืน ๆ จนเป็นสาเหตุให้หมายก าหนดงาน
โครงการต้องล่าช้า 

5.4.5 แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพื่อแสดง
รายละเอียดที่ชัดเจน และท าความเข้าใจได้ถูกต้อง ให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสมตาม
สากลนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้คุมงาน 

5.4.6 ผู้คุมงานมีอ านาจและหน้าที่สั่งการให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งส่วนหนึ่งส่วนใด
ของงานระบบที่เห็นว่าจ าเป็น 

5.4.7 ผู้รับจ้างต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับอนุมัติจากผู้คุมงาน มิฉะนั้นแล้วหากผู้
คุมงานมีความเห็นให้แก้ไขเพ่ือความเหมาะสม ซึ่งแตกต่างไปจากแบบ และ/หรือการติดตั้ง ที่ได้
ขออนุมัติไว้ ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

5.4.8 แบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติแล้ว   มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากผู้
คุมงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

5.4.9 แบบใช้งานที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้คุมงานจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ และอาจส่งคืนโดยไม่มีการ
พิจารณาแต่ประการใด 

 

5.5 แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 

5.5.1 ในระหว่างด าเนินการติดตั้ง   ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงต าแหน่งของเครื่อง
อุปกรณ์ รวมทั้งการแก้ไขอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตั้งส่งให้ผู้คุมงานตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ 
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5.5.2 แบบสร้างจริงต้องมี ขนาดและมาตราส่วน เท่ากับแบบประกอบสัญญา   และ/หรือแบบใช้งาน 
นอกจากแบบขยาย ให้ใช้มาตราส่วนตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ 

5.5.3 แบบสร้างจริงต้องจัดสารบัญแบบ โดยอาจจ าแนกเป็นส่วน ๆ เพ่ือสะดวกในการค้นหา    เมื่อ
ต้องการใช้งาน 

5.5.4 แบบสร้างจริงทั้งหมด ต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดยวิศวกรของผู้รับจ้าง และส่งให้ผู้คุมงาน 1 
ชุด เพื่อตรวจสอบ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันส่งมอบงาน หรือตามที่องค์การเภสัชกรรมก าหนด 

 

5.6 ตัวอย่าง Template แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS)  

     และ แบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) 
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หมวดที ่ 6 

งานพื้น 

6.1. งานพื้น POLYURETHANE 

ผลิตภัณฑ์ที่แนะน าให้ใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ของ วิสต้า อินโน จ ากัด (Vista Inno), โฟร์กรีต (FLOWCRETE), 
แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จ ากัด (AMS) หรือเทียบเท่า  

6.1.1. คุณลักษณะ 

- ความหนาของระบบเคลือบพ้ืนต้องไม่ต่ ากว่า 1.5 มม. 

- ระบบเคลือบพ้ืน POLYURETHANE ชนิดผิวเรียบ 

- วัสดุที่น ามาใช้ต้องมีความสามารถของสารยับยั้งและลดจ านวนการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และ 

เชื้อราและต้องผ่านการทดสอบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น 
สถาบัน SIRIMQAS – JIS Z 2801 : 2000 และSETCO – JISZ 2801 : 2000 

- วัสดุที่น ามาใช้ต้องมีค่าของสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ า (Low VOCs content) ไม่เกิน 50 กรัมต่อลิตร  

- วัสดุที่น ามาใช้ ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี, ทนทานต่อการขัดถูเสียดสี, แรงกระแทก, การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน และทนต่อแรงดันน้ าความดันสูงที่ใช้ในการท าความสะอาด 

- วัสดุที่น ามาใช้ต้องมีผลงานการติดตั้งในประเทศไทยมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี และเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมีแหล่ง
การผลิตและมีใบส่งน าส่งวัสดุที่ชัดเจน โดยรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ 
โดยโรงงานที่ผลิตจะต้องผ่านมาตรฐาน ISO 9001:2008 ในเรื่องการผลิตและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 

- วัสดุที่น ามาใช้ต้องมีระยะเวลาการบ่มตัวสั้น สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากติดตั้งแล้ว
เสร็จไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 

6.1.2 ข้อก าหนดเฉพาะ: ระบบพ้ืนโพลียูรีเทน  

- การเตรียมพ้ืนผิว 

1) ท าการเตรียมผิวด้วยเครื่องขัดพ้ืนด้วยระบบปิด (ห้ามมิให้ฝุ่นฟุ้งกระจายโดยเด็ดขาด) เพ่ือ
ขจัดเอาคราบไขมันที่ผิวออกและเพ่ิมค่าการยึดเกาะของวัสดุและพ้ืนผิว 
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2) ท าความสะอาดผิวหน้าอีกครั้งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก 

3) หากพบว่าผิวเดิมไม่เรียบ ให้ผู้รับจ้างด าเนินการปรับผิวให้เรียบก่อนตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

 

- ขั้นตอนการเคลือบผิว POLYURETHANE 

1) ท าการทาชั้นรองพ้ืน (PRIMER) ด้วยวัสดุประเภท POLYURETHANE PRIMER ตาม
อัตราส่วนผสมและการใช้งาน ของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ 

2) เคลือบผิวชั้น TOP COAT ด้วยวัสดุประเภท POLYURETHANE SELF SMOOTHING หรือ 
ระบบ COATING ตามท่ีระบุในแบบ ตามอัตราส่วนผสมและการใช้งาน ของบริษัทผู้ผลิตนั้นๆ 
(เลือกสีก่อนด าเนินการ) 

3) ในระหว่างการด าเนินงานแต่ละข้ันตอนเสร็จ ให้ผู้รับจ้างนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพ่ือตรวจสอบก่อนที่จะด าเนินการตามวิธีการข้ันตอนต่อไป ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยจนกว่า
คณะกรรมการตรวจการจ้างยินยอมให้ด าเนินการข้ันตอนต่อไป และเหตุของความล่าช้าจาก
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขงาน จะถือเป็นเหตุให้ผู้รับ
จ้างต่ออายุสัญญามิได้ 

- ระยะเวลาการบ่มตัว 

- 12 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถเดินเข้าพ้ืนที่ได้ 

- 24 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- 6 วันหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มที่ตามคุณสมบัติของวัสดุที่ระบุใน 
Technical Datasheet และล้างท าความสะอาดด้วยน้ าหรือน้ ายาล้างพ้ืนได้ 

6.1.3 การท าความสะอาด 

งานระบบพ้ืนโพลียูรีเทนทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ าเสมอ ไม่มีรอยด่าง หรือข้อบกพร่องอ่ืนใด และ
จะต้องท าความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคาร 

6.1.4 การตรวจสอบ/ทดสอบ/รับประกัน 

- ควบคุมจากน้ าหนักของวัสดุตามอัตราส่วนผสมของบริษัทผู้ผลิตเทียบกับปริมาณการใช้งานจริง 

- วัดความหนาของระบบพ้ืนด้วยชิ้นตัวอย่างที่ด าเนินการพร้อมกับพ้ืนที่จริง หรือตามกรรมวิธีของ
ผู้ผลิตวัสดุนั้นๆ 
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- ตรวจสอบตามคุณสมบัติที่ต้องการ 

- ทดลองใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ 

- แก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เช่น วิสต้า อินโน จ ากัด (Vista Inno), โฟร์กรีต (FLOWCRETE), แอดวานซ์ แมทที
เรียล เซอร์วิส จ ากัด (AMS) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการทดสอบตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ASTM , BS หรือ
เทียบเท่าจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันที่องค์การเภสัชกรรมเชื่อถือภายในระยะเวลา 5 ปี โดยผลการ
ทดสอบระบบพื้นโพลียูรีเทน ประกอบไปด้วย 

- ชื่อผู้ผลิต/ชื่อผลิตภัณฑ์/ชื่อเฉพาะวัสดุตัวอย่าง 

- ค่าแรงอัด Compressive Strength ไม่ต่ ากว่า 45 N/mm2  

- ค่าแรงดึง Tensile Strength ไม่ต่ ากว่า 5 N/mm2  

- ค่าการยึดเกาะคอนกรีต Bond to Concrete ไม่ต่ ากว่า 7 N/mm2  

- วัน/เดือน/ปี ที่ทดสอบ และสถาบันที่ทดสอบ 

- ตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ค่า ถือว่าผ่านเกณฑ์ 

 

6.2 งานพื้น EPOXY 

ผลิตภัณฑ์ที่แนะน าให้ใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ของ วิสต้า อินโน จ ากัด (Vista Inno), โฟร์กรีต (FLOWCRETE), 
SKK หรือเทียบเท่า  

6.2.1 คุณลักษณะ:  

- ความหนาของระบบเคลือบพ้ืนรวมระบบกันความชื้นต้องไม่ต่ ากว่า 3 มม. 

- วัสดุที่น ามาใช้ไม่ควรมีส่วนผสมของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เกินกว่าค่าตามมาตรฐานที่องค์กร
สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (EPA) ระบุไว้ ตามมาตรฐาน  USEPA Method24 & SCAQMD Method 303-
91, ASTM D2369-98, ASTM D4017-96a 

- วัสดุที่น ามาใช้ต้องมีผลงานการติดตั้งในประเทศไทยมาไม่ต่ ากว่า 10 ปี และเป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมี
แหล่งการผลิตและมีใบส่งน าส่งวัสดุที่ชัดเจน โดยรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ หรือ
ผ่านมาตรฐาน 

- วัสดุที่น ามาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถังหรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน  
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- วัสดุที่น ามาใช้ต้องทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และทนต่อแรงดันน้ าความดันสูงที่ใช้ในการท า
ความสะอาด 

- ระบบของวัสดุเคลือบพ้ืนผิวอีพ๊อคซี่ แบบ Self Levelling ความหนาที่พ้ืน 1.5 มม. หรือแบบทา 
ความหนา 500 ไมครอน หรือ ระบบ COATING ตามท่ีระบุในแบบ 

6.2.2 การประกอบและติดตั้ง 

ก. การเตรียมพ้ืนผิวคอนกรีต 

- พ้ืนคอนกรีตที่จะท าการเคลือบพื้นผิวต้องมีค่าก าลังอัดของคอนกรีต (Compressive strength) ไม่
ต่ ากว่า 25 นิวตัน ต่อ ตารางมิลลิเมตร 

- คอนกรีตต้องมีอายุอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 28 วัน และมีค่าความชื้นไม่เกิน 5 % 

- ผิวของคอนกรีตเตรียมด้วยวีธีการขัดมัน 

- พ้ืนที่เสียหายจะต้องซ่อมโดยใช้อีพ็อคซี่มอร์ต้าโฟรเท็กซ์ มอร์ต้า (Flowtex F1 Mortar). 

- พ้ืนผิวที่ไม่เรียบหรือไม่ได้ระดับจะท าการใช้ผลิตภัณฑ์อีพ็อกซ่ีมอร์ต้า 

- ท าต าแหน่งรอยต่อโครงสร้าง รอยต่อคอนกรีต และรอยต่อ expansion joint บนผนัง 

ข. การติดตั้งระบบพื้นอีพ็อกซ่ี 

- หลังจากเตรียมคอนกรีตตามข้อก าหนดของพ้ืนผิวคอนกรีต แล้ว ให้เตรียมพ้ืนผิวคอนกรีตอีกครั้ง
ด้วยเครื่องเตรียมผิวด้วยเครื่อง Scarified เพ่ือก าจัดส่วนที่ด้อยของผิวหน้าคอนกรีตออกรวมทั้งสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 
และเพ่ิมค่าการยึดเกาะของวัสดุกับผิวพ้ืน 

- ท าการเคลือบชั้นรองพ้ืนด้วย epoxy primer ชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของตัวท าละลาย ทิ้งไว้ให้แห้ง 

- พ้ืนผิวที่มีรูพรุนอาจทารองพ้ืนถึง 2 เที่ยว ควรปล่อยให้รองพ้ืนเที่ยวแรกแห้งก่อนทารองพ้ืนเที่ยวที่
สองซึ่งจะใช้เวลา 6-8 ชั่วโมง 

- ท าการเคลือบทั้งหมด 2 ชั้นด้วยวัสดุอีพ็อกซ่ี ด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งขนสั้น แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง 

ค. ระยะเวลาการบ่มตัว 

- 8 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถเดินเข้าพ้ืนที่ได้ 

- 24 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

- 3-5 วันหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถรองรับการใช้งานได้เต็มที่ตามคุณสมบัติของวัสดุที่ระบุใน     

Technical Datasheet และสามารถล้างท าความสะอาดด้วยน้ าหรือน้ ายาล้างพื้นได้ 
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6.2.3 การท าความสะอาด 

งานระบบพ้ืนอีพ็อกซ่ีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ าเสมอ ไม่มีรอยด่าง หรือข้อบกพร่องอ่ืนใด และ
จะต้องท าความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคาร 

6.2.4 ขอบเขตงาน 

- ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ มีระบบคุณภาพ
ที่ดี ส าหรับงานระบบพ้ืนอีพ็อกซ่ี ตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

- การผสมวัสดุอีพ็อกซ่ี และขั้นตอนการติดตั้ง จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดย
ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

6.2.5 การรับประกันคุณภาพ 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันการเสื่อมสภาพของสี และผิวพ้ืนอีพ็อกซ่ี เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ให้กับผู้ว่าจ้างในความบกพร่องของวัสดุ 
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หมวดที ่ 7 

งานผนัง 

7.1 งานผนังอิฐมวลเบา 

7.1.1 วัสดุ 

ก.  อิฐที่ใช้ส าหรับงานก่อผนัง 

 - อิฐมวลเบา Q – con, Super Block หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุในแบบ 

ข.  วัสดุประสาน 

- ผนังอิฐดินเผาหรือบล็อกคอนกรีตอ่ืนๆให้ใช้ซิลิการ์ซีเมนต์คุณภาพไม่ต่ ากว่า ตราเสือ ตรา
นกอินทรี ตราพญานาค ตรา TPI สีเขียวหรือใช้ปูนก่ออิฐส าเร็จรูปของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
หรือ tpi หรือบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวงหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพเทียบเท่า 

- ทราย จะต้องเป็นทรายน้ าจืดที่สะอาด คมและแข็ง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

    ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์    8----------------------------------------100% 

    ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์   50-------------------------------------15-40% 

    ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์  100-------------------------------------0-10% 

- ปูนขาวหรือน้ ายาผสมปูนก่อ ใช้ปูนขาวคุณภาพดีปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกหรือน้ ายาผสม
ปูนก่อให้ใช้คุณภาพไม่ต่ ากว่า  DIAMOND STONE, TOA 111 MORTARPLAST, SIKA หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- น้ าจะต้องใช้น้ าที่สะอาดปราศจากน้ ามัน กรด ด่าง เกลือ หรือพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที่น้ า
ในบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างมีคุณภาพไม่ดีพอผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ าจากแหล่งอ่ืนมาใช้ 

7.1.2 ส่วนผสมของปูนก่อ  

ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ต่อทรายหยาบให้ใช้อัตราส่วน 1:1:4 นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนจากผู้ควบคุม
การผสมจะต้องผสมปูนซีเมนต์กับทรายกับปูนขาวให้คลุกเคล้ากันดีเสียก่อนจึงผสมน้ า ปูนก่อที่ผสมน้ าแล้วนาน
เกินกว่า 2-1/2 ชั่วโมง ห้ามน ามาใช้ ในส่วนของปูนก่ออิฐมวลเบาให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
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7.1.3 กรรมวิธีก่อ 

ก. ที่มุมผนังอิฐก่อหรือผนังอิฐก่อที่อยู่ลอยๆโดยไม่ติดเสา ค.ส.ล.หรือตรงที่ผนังอิฐก่อติดกับวงกบประตู 
- หนา้ต่างจะต้องมีเสาเอ็นและคานทับหลัง เสาเอ็นและคานทับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ใช้หินเกล็ดได้ขนาด
ต้องไม่เล็กกว่า10 ซม.และมีความกว้างเท่ากับแผ่นอิฐการเสริมเหล็กเสริมด้วยเหล็ก 2-Dia.6 มม.และมีเหล็ก
ปลอกลูกโซ่ Dia 6 มม. ทุกระยะ 20ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลึกลงในพ้ืนหรือคาน ค.ส.ล.ทั้งสองด้าน 
หรือต่อเชื่อมกับเหล็กท่ีเสียบเตรียมเอาไว้ในกรณีท่ีไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ผนังอิฐก่อทุก ๆความยาว 3 เมตร
จะต้องมีเสาเอ็นและทุก ๆความสูง 2.50 เมตร จะต้องมีคานทับหลัง ความยาวของคานทับหลังจะต้องไม่ยาว
กว่า 3 เมตรในแต่ละช่วงหรือตลอดแนวผนังนั้นๆหรือในผนังที่มีพ้ืนที่ 6 ตารางเมตร 

ข. ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องเตรียมไว้ในขณะก่อสร้างงานผนังก่ออิฐส าหรับงานระบบอ่ืนๆ เช่น งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ ฯลฯ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานสั่ง การเจาะช่องต้องท าด้วยความประณีต 

ค. ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเสียบเหล็กส าหรับงานก่ออิฐหากไม่แน่ใจต าแหน่งจะต้องปรึกษาผู้ควบคุม
งานเสียก่อน ระยะตามดิ่งไม่เกิน 30 ซม.ปลายฝังในคาน ค.ส.ล.จะต้องงอขอให้เรียบร้อยส่วนที่ยื่นออก
โครงสร้างต้องไม่น้อยกว่า 30 ซม. หรือผู้รับจ้างจะต้องสกัดเสาหรือส่วนของโครงสร้างนั้น ๆให้เห็นเหล็กเสริม 
แล้วเชื่อมเหล็กเสริมกับเหล็กเสาเอ็นที่เตรียมเอาไว้ โดยจะต้องเทเสาเอ็นเชื่อมรอยต่อนั้น ๆแล้วค่อยเสียบเหล็ก
เสียใหม ่

ง. การก่อจะต้องได้แนวและระดับการก่อในครั้งเดียวจะต้องมีความสูงไม่เกิน 1 เมตรโดยจะต้องทิ้งไว้
อย่างน้อย 3 ชั่วโมงจึงก่อเสริมได้การก่อผนังอิฐชนคาน ผู้รับจ้างจะต้องก่ออิฐทิ้งระยะไม่น้อยกว่า 15 ซม.ตลอด
แนวคานทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงจึงท าการก่อพอกชนคานได้ กรณีที่ก่ออิฐพอกนี้ตามนอนไม่อนุญาตให้ก่อ
ตามเฉียงได้ ระยะของปูนก่อจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ซม.ปูนก่อจะต้องเต็มหน้าแผ่นอิฐ 

จ. การก่อผนังอิฐโชว์แนวหรืออิฐประดับผู้รับจ้างจะต้องคัดแผ่นอิฐที่ได้มาตรฐานทุกๆ แผ่นการก่อ
จะต้องได้ระดับทั้งแนวนอนและดิ่ง การก่อในแต่ละชั้นจะต้องขึงเชือกหัวท้าย กรรมวิธีก่อให้ปฏิบัติตามข้อ 
2.1.3 ก่อนที่ปูนก่อจะแห้งสนิทจะต้องเซาะรอยตามแนวปูนก่อให้เป็นร่องลึกประมาณ 1 ซม.อิฐทุกแผ่นต้อง
ช าระสิ่งสกปรกจากคราบปูนหรือวัสดุอ่ืนๆก่อนที่คราบสกปรกนั้นจะแห้งจนยากแก่การท าความสะอาด การยา
แนวร่องผนังอิฐโชว์แนวใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายละเอียดหลังจากผนังอิฐก่อโชว์แนวแห้งสนิทและผู้รับจ้าง
จะต้องกระท าจากส่วนบนลงมาข้างล่าง หากไม่ระบุไว้ในแบบให้เซาะร่องด้วยรูปตัว U การเจาะร่องต้องกระท า
ไปพร้อมการท าความสะอาดผนัง 

ฉ. อิฐที่จะใช้ก่อให้ท าให้ชุ่มน้ าเสียก่อน ยกเว้นอิฐบล็อกห้ามท าให้ชุ่มเพ่ือป้องกันการขยายตัว 

7.1.4 การรักษาความสะอาด 

เศษปูน เศษอิฐ ทุกชั้นจะต้องเก็บให้เรียบร้อยก่อนที่เศษปูนจะแห้ง ผู้รับจ้างจะต้องรักษาผนังให้
สะอาดปราศจากรอยขีดเขียนต่าง ๆ จนกว่าจะรับมอบงาน 
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7.1.5 การส่งตัวอย่าง 

ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุจริงให้ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 

 

7.2 งานฉาบ ผนังอิฐมวลเบา 

ให้ใช้ปูนซีเมนต์ฉาบอิฐมวลเบาส าเร็จรูปของบริษัทเครือซิเมนต์ไทยจ ากัดหรือบริษัทวอลลิตี้คอน
สตรัคชั่นจ ากัดหรือผลิตภัณฑ์ตราลูกดิ่งหรืออ่ืนๆที่คุณภาพเทียบเท่าส าหรับอิฐมวลเบา น้ ายาผสมปูนฉาบให้ใช้
ผลิตภัณฑ์  SIKA, LOTUS, TOA หรือคุณภาพเทียบเท่า 

7.2.1 การส่งตัวอย่าง 

ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุจริงให้ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 

7.2.2 การส่งตัวอย่าง 

ก. ก่อนท าการฉาบปูนตกแต่ง ผู้รับจ้างจะต้องจับเฟ้ียมหรือติดปุ่มให้ทั่วบริเวณพ้ืนที่ที่จะฉาบ ทิ้งไว้ให้
แห้งแล้วรดน้ าให้ชุ่มพอประมาณ จึงลงมือฉาบปูนตกแต่งได้ 

ข. การฉาบปูนให้แบ่งกรรมวิธีฉาบเป็น 2 ช่วง คือ ฉาบรองพ้ืนโดยทิ้งให้ปูนฉาบรองพ้ืนเริ่ม SET ตัว 
จึงลงมือฉาบตกแต่งได้ 

ค. ส าหรับผิวปูนฉาบธรรมดาให้ตกแต่งผิวด้วยฟองน้ าแล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้าแต่งผิว อีกครั้ง ส าหรับ
ผิวซีเมนต์ขัดมันจะต้องขูดให้ขรุขระหลังจากแต่งผิวแล้วเตรียม ส าหรับฉาบขัดมัน หรือจะฉาบขัดมันพร้อมกัน
เลย ขณะผิวปูนฉาบยังไม่แห้งก็ได้ ส าหรับผิวบุผนังกระเบื้องหรือผนังบุผิวด้วยสีพ่นเม็ดทราย หรือสีพ่นระเบิด
เมื่อฉาบได้ระดับแล้วไม่ต้องแต่งผิวชั้นละเอียด 

ง. ผิวของปูนฉาบโดยค าแนะน าจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.5  ซม.และให้ท าการฉาบเป็น 2 ชั้น 

ส าหรับผิวปูนฉาบที่จ าเป็นต้องฉาบปูนหนากว่า 4 ซม.จะต้องแบ่งฉาบปูนทรายรองพ้ืนเป็นสองครั้ง ครั้ง
แรกเริ่ม SET ตัวจะต้องกรุด้วยลวดกรงไก่แล้วฉาบรองพ้ืนครั้งที่สอง การฉาบตกแต่งให้ถือตามกรรมวิธีข้างต้น
การฉาบปูนส่วนที่ผนังติดกับโครงสร้าง ค.ส.ล. ให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นลวดกรงไก่ ขนาด 3/4"กว้าง
ประมาณ 30 ซม. ยึดยาวตลอดรอยต่อ แล้วจึงฉาบรองพ้ืนได้ 

จ. ในส่วนการฉาบผนังอิฐมวลเบาให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตปูนฉาบอิฐมวลเบา 

ฉ. ในส่วนการฉาบผนังที่ต่อเนื่องกับโครงสร้างเหล็กให้ป้องกันการแตกร้าวโดยใช้แผ่นลวดกรงไก่ 
ขนาด 3/4"กว้างประมาณ 30 ซม. ยึดยาวตลอดรอยต่อ แล้วจึงฉาบรองพ้ืนได้ และให้ท าซ้ าอีกครั้งในการฉาบ
แต่งผิวหน้า 
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ส่วนผสมของปูนฉาบ ให้ใช้ส่วนผสมดังนี้ ส าหรับอิฐมวลเบาให้ใช้ปูนฉาบอิฐมวลเบาเท่านั้น 

  ปูนซีเมนต์                       1         ส่วน 

  ทราย(ละเอียด)        5         ส่วน 

  ปูนขาวหรือน้ ายาผสมปูนฉาบ  2         ส่วน    

ตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน หรือให้ใช้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบส าเร็จรูป 

7.2.3 การเตรียมพื้นผิว 

ส าหรับผนังอิฐก่อจะต้องท าความสะอาดสิ่งสกปรกและคราบน้ ามันให้หมดเสียก่อนรดน้ าให้ชุ่มพอ 
ประมาณส าหรับผิวค.ส.ล.ก่อนฉาบปูนจะต้องท าผิวสลัดปูนเสียก่อน ทิ้งให้ปูนสลัดยึดเกาะกับผนังก่อนฉาบต้อง
รดน้ าให้ทั่วบริเวณจึงฉาบปูนทับผิวได้ 

7.2.4 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

หลังจากฉาบปูนตกแต่งแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย  24 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องบ่มผิวปูนฉาบติดต่อกันอย่างน้อย 
3 วันโดยฉีดน้ าให้ทั่ว หรือคลุมด้วยกระสอบปานรอยสกปรกที่เกิดจากเศษปูนต้องทิ้งให้ผิวฉาบแห้งสนิทก่อน 
จึงท าการขูดออกได้ 

7.2.5 การซ่อมแซม 

ผิวปูนฉาบจะต้องแน่นตลอดผิว  ที่ใดมีเสียงเคาะดังโปร่งหรือมีรอยแตกร้าว จะต้องท าการซ่อมแซม
โดยสกัดออกเป็นบริเวณรอบรอยร้าวหรือบริเวณนั้นโปร่งไม่น้อยกว่า 10 ซ.ม.ท าความสะอาดรดน้ า
พอประมาณแล้ว จึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมน้ ายาประเภท BONDING AGENT ผิวของปูนฉาบใหม่กับปูนฉาบ
เก่าจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตเกี่ยวกับโครงสร้างโดยวิธีฉาบ ผู้รับจ้างจะต้อง
ท าการซ่อมแซมส่วนนั้นตามค าสั่งของผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรผู้ออกแบบผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรผู้ ออกแบบ
จะเป็นผู้ก าหนดกรรมวิธี ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมทั้งหมด 
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บทที่  8 

งานฝ้าเพดาน 

 

8.1 รายการทั่วไป 

ก)  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสร้างส าหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศ
และประสานงานกับงานระบบส่วนอื่น ๆให้ท างานไปด้วยความเรียบร้อย 

ข) ในกรณีที่จ าเป็นต้องเตรียมช่องส าหรับเปิดฝ้าเพดานส าหรับซ่อมแซมส่วนต่างๆของอาคารที่
ซ่อนในฝ้าเพดานในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องท าช่องส าหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60 x 60 ซม.
ให้แข็งแรงและเรียบร้อยตามก าหนดในแบบก่อสร้าง หรือเสนอแบบ SHOP DRAWING ให้ผู้
ควบคุมงานอนุมัติ  

ค)  ความสูงของฝ้าเพดานให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามค าแนะน าของผู้
ควบคุมงาน 

 

8.2 งานฝ้าเพดานยิปซั่ม 

แผ่นยิบซั่มบอร์ด ขนาด 1.20 x 2.40 ความหนา 9 มม. (หรือระบุเป็นอย่างอ่ืน) ประเภทขอบเรียบ/ 
ขอบลาดชนิดทนชื้นสีเขียว  หรือชนิดธรรมดาตามระบุในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเครือซิเม็นต์ไทย
หรือของไทยยิบซั่มบอร์ดหรือคุณภาพเทียบเท่า 

8.2.1 โครงเคร่าฝ้าเพดาน 

-  โครงเคร่าเหล็กรูปพรรณ ขนาด 1”x2” และ 1”x1” @0.60 ม. 

- โครงเคร่าโลหะส าหรับฝ้าเพดานแบบฉาบรอยต่อเรียบหากในแบบรูปไม่ได้ระบุให้ติดตั้งโครง
เคร่าโลหะขนาดตาราง @ 0.60 x 0.60 ม. # โดยตลอด ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างพร้อม
อุปกรณ์ในการยึดเหนี่ยวและติดตั้งพร้อม SHOP DRAWING ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติโครงเคร่า
โลหะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ อาร์คอนไทร์ หรือสแตนดาดอลูมิเนียมหรือคุณภาพเทียบเท่า 
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-  เส้นลวดยึด ให้ใช้ชนิดปรับระดับได้ โดยกรรมวิธีปรับน๊อตสกูร ห้ามยึดลวดกับส่วนที่ไม่ใช่
โครงสร้าง เช่น ท่อน้ า หรือ SUPPORT ของท่อแอร์ ในกรณีที่ใช้ปืนยิงพุกคอนกรีตต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง พร้อมกรรมวิธีการติดตั้ง
ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนการน าวัสดุเข้ามายังหน่วย 

8.2.2 การส่งตัวอย่าง 

 ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุจริงให้ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 

8.2.3 การติดตั้ง 

ก)  การติดตั้งการต่อแผ่นฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดชนิดต่างๆ ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิตและผู้ควบคุมงานทุกประการ 

ข) ฝ้าเพดานที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับและความสูงระบุในแบบรอยต่อจะต้องได้แนวได้ฉาก
และได้ระดับและเรียบร้อยด้วย 

ค) การติดตั้งโครงเคร่าจะต้องได้แนวและระดับก่อนวางแผ่นฝ้าจะต้องตรวจสอบความแข็งแรง
และความเรียบร้อยเสียก่อนหลังจากวางแผ่นฝ้าเพดานแล้วฝ้าเพดานจะต้องได้ระดับและ
ความสูงตามที่ระบุในแบบ 
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หมวดที ่ 9 

งานประตู หน้าต่าง 

9.1 งานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม (ยกเว้นประตู – หน้าต่างส าเร็จรูป) 

9.1.1 วัสดุ 

ประต-ูหน้าต่าง และวงกบอลูมิเนียม จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. เนื้ออลูมิ เนียมที่ ใช้จะต้องเป็น Alloy โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 
22,000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งจะต้องมีขนาดหน้าตัดที่เหมาะสม หรือตามที่ระบุ ไว้ในรูปแบบ
และรายการ เนื้อของอลูมิเนียมที่เป็น Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5 ต้องมีคุณสมบัติ
ตาม ASTM Specification ดังนี้ 

 - Ultimate Tensile Strength 22,000 PSI 

 - Yield 21,000 PSI 

 - Shear 17,000 PSI 

 - Elastic Modulus 10,000,000 PSI 

ข. ผิวของอลูมิเนียมจะต้องเป็น NATURAL ANODIZE หรือผิวสี อ่ืนๆความหนาของ FILM 
จะต้องไม่ต่ ากว่า 15  MICRON ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE) 2 
MICRON 

ค. ความหนาของอลูมิเนียมหน้าตัด หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ความหนาไม่ต่ ากว่า
ดังนี้ 

- ชุดบานเลื่อน   2.0  มม. 

- ชุดช่องแสง   2.0  มม. 

- ชุดบานสวิง   2.0 มม. 

- ชุดบานเปิดและบานกระทุ้ง 2.0  มม. 

- ชุดบานเกล็ด   2.0 มม. 
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และน้ าหนักของ SECTION ทุกอันจะต้องไม่เล็กกว่าที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการโดยมี
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE) ตามมาตรฐานการรีดโลหะ 

ง. ขนาดของมวลรวมต้องไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อตารางเซนติเมตร และมี DENSITY 2.72 ต่อ 
1ลูกบาศก์เซนติเมตร 

9.1.2 ส่วนประกอบต่างๆ 

- สกูร ยึดวงกบและยึดตัวบาน  

ทุกตัวต้องใช้ชนิดที่เป็น STAINLESS STEEL โลหะชุบสีเดียวกับสีอลูมิเนียม ในส่วนที่มองเห็น
ส าหรับส่วนที่มองไม่เห็นอนุญาตให้ใช้สกรูชนิด CAD PLATED ได้ สกรูที่ขันติดกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้ หรือ
วัสดุเป็นโลหะหรือก าแพง ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล. ก าแพงหรือผนังก่ออิฐฉาบ ปูน เป็น ตะปูควงหรือสกูร
ที่ขัน ต้องใช้ร่วมกับพุก PLASTIC ท าด้วย NYLON  

- ยางอัดกระจก  

ทั้งหมด ให้ใช้ชนิด P.V.C. หรือคุณภาพเทียบเท่าส่วนที่เป็นบานเปิดชนกับวงกบหรือชนกับ
บานเปิดบานอ่ืนตามแนวตั้งให้ใส่สักหลาดของ SCHLEGE ซึ่งผลิตภายในประเทศหรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 - CAULKING COMPOUND  

รอยต่อรอบ ๆ หน้าต่างอลูมิเนียมทั้งภายนอกและภายใน  ส่วนที่ติดแนบกับปูน คอนกรีตไม้ 
หรือวัสดุอ่ืนใดนั้น  จะต้องยาแนวหรืออุดด้วย  CAULKING  COMPOUND  ชนิด MONOONE  
PART ACRYLIC TERPOLYMER SEALANT  หรือคุณภาพเทียบเท่า จะต้องรองรับด้วย  JOINT  
BACKNG และจะต้องท าความสะอาด เสียก่อน จึงท าการอุด CAULKING  COMPOUND ได้ส่วน
รอยต่อกระจก ใช้อุดหรือยาแนวด้วย  SILICONE  SEALANT คุณภาพไม่ต่ ากว่า SIKA, SISTA, GE, 
SONY การติดตั้งท าตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัดโดยใช้สีที่ใกล้เคียงหรือสีเดียวกันกับ
สีของวงกบอลูมิเนียม การยาแนวรอบๆหน้าต่างอลูมิเนียม เมื่อเสร็จแล้วต้องตกแต่งให้เรียบร้อย
สวยงามทั้งภายนอกและภายใน 

- บานเปิดและบานกระทุ้ง  

ใช้มือจับแบบล็อคในตัว ในกรณีที่ระบุให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าอ่ืนๆ ที่
เทียบเท่า ให้ใช้มาตรฐานอุปกรณ์ประกอบบานต่างๆตามมาตรฐานผู้ผลิตนั้นๆ 

9.1.3 การส่งตัวอย่าง 

ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุจริงให้ผู้ว่าจ้างและสถาปนิกผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติก่อนด าเนินการ 
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9.1.4 การประกอบติดตั้ง 

งานอลูมิเนียมส าหรับประตูหน้าต่างทั้งหมดจะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญให้เป็นไปตามแบบขยายและ
รายการละเอียดต่างๆตาม  SHOP DRAWINGS ซึ่งจัดท าโดยบริษัทผู้ผลิตและได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น ผู้ประกอบการติดตั้ง จะต้องเป็นบริษัทฯ ที่มีเครื่องมือส าหรับติดตั้ง 
MULLION และฝีมือประณีตมีผู้ช านาญการจากบริษัทฯ มาควบคุมงานโดยตรง และเคยมีผลงานที่ได้
ติดตั้งมาแล้วจนเป็นที่เชื่อถือ ได้โดยต้องมีรับรองจากการติดตั้งนั้นๆมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

9.1.5 แบบก่อสร้าง 

ในแบบก่อสร้างได้แสดงแบบของบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม เพื่อบอกวัตถุประสงค์และขนาดเท่านั้น 
ผู้รับจ้างและบริษัทผู้ผลิตจะต้องจัดท าดังรายการต่อไปนี้ 

ก. ค านวณ จัดหาหน้าตัดและความหนาที่เหมาะสมตามต าแหน่งที่ต้องติดตั้งในอาคาร 

ข. ตรวจสอบรอยต่อต่างๆและระยะจัดท าแบบขยาย  SHOP DRAWINGS และขนาดที่แน่นอน
ของประตู-หน้าต่างทันทีที่สามารถจัดท าได้ โดยมีการประสานงานและรับการอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานก่อนลงมือท าการผลิต  

9.1.6 การป้องกันประตูหน้าต่างอลูมิเนียมขณะก าลังก่อสร้าง 

เมื่อติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่น  STRIPABLE P.V.C. COATING เพ่ือ
ป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือจากสิ่งอ่ืนใดอันอาจจะท าความเสียหายกับวงกบ
ประตูหน้าต่างได้ห้ามใช้น้ ามันเครื่องหรือน้ ามันอ่ืนๆทาผิวเพ่ือป้องกันน้ าปูนเป็นอันขาด 

9.1.7 ข้อบกพร่องจากการท างาน 

ข้อบกพร่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้น จะต้องได้รับการแก้ไขจนใช้การได้ดีเป็นที่พอใจของผู้ควบคุมงานและ
ผู้ว่าจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

9.1.8 การตรวจการจ้างเหมา 

ก. ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในก าหนดเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งได้
กระท ากับผู้ว่าจ้างให้เรียบร้อยก่อนท าการส่งมอบงาน 

ข. ก่อนนัดผู้ว่าจ้างเพ่ือท าการตรวจรับงาน ให้ผู้รับจ้างท าการเก็บกวาดสิ่งสกปรกเพ่ือซ่อมแซม
ส่วนประกอบของอาคารที่ช ารุดอันเนื่องมาจากการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจก โดยฝีมือของ
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ช่างของผู้รับจ้างให้เรียบร้อยตลอดจนให้ท าการทดลองระบบเปิดปิดห้องประตูหน้าต่างที่ได้
ติดตั้งให้ถูกต้องสามารถใช้การได้ดีโดยเรียบร้อยทุกส่วน 

ค. ในขณะท าการตรวจรับงาน หากปรากฏว่าได้เกิดการช ารุดเสียหายเกิดขึ้นแก่อาคาร 
สิ่งก่อสร้าง ส่วนบริเวณที่ได้ท าการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจกไว้หรือเกิดการช ารุดเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ท่ีได้ติดตั้งไว้ก็ดีให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะท าการซ่อมแซมแก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดขึ้น โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

9.1.9 การประกอบและการติดตั้ง 

ก. การประกอบและฝีมือ การประกอบประตูหน้าต่างต้องท าให้ได้ผลตรงตามที่ก าหนดไว้และให้
ได้งานฝีมือประณีต 

ข. การตกแต่งให้แต่งผิวส่วนที่จ าเป็นทั้งหมดเช่น หมุด บานพับ ขอยึด และส่วนอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
เรียบร้อยสวยงาม 

ค. การรักษา การเคลื่อนย้ายบานประตูหน้าต่างระหว่างการขนส่ง และในสถานที่ก่อสร้าง ต้อง
กระท าด้วยความระมัดระวังของที่จะวางลงต้องหุ้มให้เรียบร้อย วางพิงผนังหรือค้ ายันตาม
แนวตั้งและต้องมีหลังคาคลุมหลังจากการติดตั้งแล้ว ยังต้องรักษาประตู -หน้าต่างไม่ให้เกิด
ความเสียหายในระหว่างที่ด าเนินการปลีกย่อยระยะต่าง ๆกุญแจลูกบิดหรือมือจับและอ่ืนๆ 
ต้องหุ้มไว้ เพ่ือป้องกันความเสียหายจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะ
ไม่ยอมรับงานที่เสียหาย ผู้รับจ้างต้องท าทดแทนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า 

ง. การคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งงานอุด ตัด เจาะรู ส าหรับใส่มือ
จับ และคลิป(CLIP) ติดตั้งบานประตูหน้าต่างตามล าดับที่ และยกด้วยเครื่องมือตามความ
จ าเป็น 

จ. การติดตั้ง ผู้ประกอบต้องติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดให้เรียบร้อย ตามช่องเปิดที่เตรียมไว้
และต้องรับผิดชอบในการเข้าส่วนประกอบต่างๆรวมทั้งปรับระดับด้วยปูนฉาบทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้พ้ืนผิวแนบสนิทกันพอดี 

ฉ. การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตูหน้าต่างและอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในลักษณะที่
เปิด-ปิดได ้  

สะดวก เมื่อปิดจะต้องได้รับการหล่อลื่นตามความจ าเป็น การปรับสภาพจะท าก่อนหรือหลัง
การเคลือบผิวป้องกันชื้นอยู่กับบริษัทผู้ติดตั้ง 
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ช. ช่องเปิดส าหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูหน้าต่างเข้ากับช่องเปิดที่
ไม่ได้ฉากหรือขนาดเล็กเกินไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นไว้เพ่ือการติดตั้งโดยรอบ ประมาณ
ด้านละ 3/32" เป็นอย่างน้อย กรอบบานจะต้องมีความแข็งแรงทุกด้าน 

 ในการติดตั้งซึ่งมีการขันเกลียว ต้องระมัดระวังมิให้บานหน้าต่างเสียรูปได้ ผู้รับจ้างจะต้องอัด
ปูนแนวระดับระหว่างวงกบกับงานก่ออิฐให้เรียบร้อย 

ซ. การยึดและตรึง การยึดวงกบประตูหน้าต่างกับอาคารด้านที่ต่อเนื่อง หรือด้านประชิดตาม
แบบก่อสร้างส าหรับหน้าต่างที่จะต้องติดตั้งกับผนังก่อ  ให้ใส่ชิ้นส่วนส าหรับยึดไว้ในผนังขณะ
ท าการก่อการยึดและตรึงจะต้องให้ขอหรือขอ หรือสลักติดกรอบบานเข้ากับเส้นเอ็น และผนัง
อาคารอย่างมั่นคง การยึดจะต้องไม่เว้นช่วงห่างเกิน 50 ซม. ที่วงกบด้านบน ด้านข้างและ
ด้านล่างเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบ หรือรายการ การยึดทุกจุดต้องแข็งแรงพอที่จะ
ยึดส่วนประกอบอื่นทุกชิ้นให้อยู่กับที่ได้ 

ฌ. การท าความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวส่วนที่เป็นอลูมิเนียมของบานประตู
หน้าต่าง ทั้งด้านนอกและด้านในให้สะอาด  ปราศจากคราบปูนพลาสเตอร์ สี หรือสิ่งอ่ืนใด 
เพ่ือให้ดูเรียบร้อย ไม่กีดขวางการยาแนวของ CAULKING COMPOUND และการท างานของ
อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง ผู้รับจ้างไม่ใช้เครื่องมือท าความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สิ่งตกแต่งผิวบานได้ 
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หมวดที ่ 10 

วัสดุมุง 

10.1 แผ่นหลังคาโปร่งแสง    

10.1.1 คุณสมบัติของแผ่นหลังคาโปร่งแสง 

- ความกว้างแผ่นไม่ต่ ากว่า 1.05 เมตร ความสูงลอนรวมความหนาไม่ต่ ากว่า 8 มิลลิเมตร 

- ความหนาของแผ่นไม่ต่ ากว่า 8 มม.  

- น้ าหนักแผ่น ไม่เกิน 2.4 กิโลกรัม 

- ปริมาณแสงส่องผ่าน (Light Transmission) ประมาณ 20-65% 

- กระบวนการผลิตเป็นตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- ตามมาตรฐานมอก.612-2549 

- อายุการใช้งานไม่ต่ ากว่า 10 ปี (ไม่รั่วซึม แผ่นกรอบแตก) 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์น าเสนอ Mini gold, SCG, Ampelite หรือเทียบเท่า 

10.1.2 การติดตั้ง 

1) ตรวจเช็คโครงสร้างหลังคา และระยะห่างแปควรมีระยะ 50 ซม. 

2) น าแผ่นโปร่งแสงขึ้นไปที่หลังคา โดยควรมีคนช่วยประคองด้านหัวและท้ายแผ่น ยึดแผ่นโปร่งแสง โดยใช้
ดอกสว่านที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูประมาณ 3 – 5 มม. เจาะน าก่อน แล้วจึงเจาะสกรูพร้อมแหวนยางยึดที่สัน
ลอน 

3) การซ้อนทับด้านกว้างควรมีระยะห่างเท่ากับ 5 ซม. หรือสองลอน และซิลิโคนยาแนวตามสันลอนที่
ซ้อนทับ เมื่อซ้อนทับแผ่นโปร่งแสงแล้วให้ขันสกรูปลายส่วานพร้อมแหวนยางยืดที่สันลอน ตามข้ันตอนที่ 2 

4) ในกรณีที่แผ่นโปร่งแสงไม่ลงตัวให้ท าการวัดระยะที่จะตัดโดยใช้เครื่องมือตัดแผ่นไฟเบอร์ หากมีการต่อ
แผ่นโปร่งแสง จุดต่อควรอยู่บนแปและควรมีระยะซ้อนทับต่อแผ่นประมาณ 20 – 30 ซม. โดยตรงรอยต่อ
และควรยาแนวซิลิโคนอย่างน้อย 2 แถว 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยแีละวิศวกรรม องค์การเภสัชกรรม 
สถ-36 

 

 

 

 

หมวดที ่ 11 

งานอ่ืนๆ 

 
11.1 งานอ่ืนๆ 

รายการนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบในแต่ละข้อ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุในขณะก่อสร้าง วัสดุที่น ามาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากแบบก่อสร้าง หรือ ในรายการประกอบ
แบบก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างหรือติดตั้งต้องเป็นไปตามาตรฐานของผู้ผลิตในวัสดุนั้นๆ ทั้งนี้ต้องแจ้งให้
องค์การ หรือตัวแทนขององค์การ เป็นผู้พิจารณาทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


