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บทที่ 1.1 
ขอบเขตของงาน  

Summary of Work 
 

1.1 คํานิยามและคําจํากัดความ 

 คํานิยามและสรรพนามท่ีปรากฎในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่
 แนบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามทีร่ะบุไว้ ดังต่อไปนี้ นอกจากมีการระบุเฉพาะไว้เป็นอย่างอื่น หรือระบุเพ่ิมเติมไว้
 ในสัญญา 

ผู้ว่าจ้าง   หมายถึง  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ผู้ควบคุมงาน  หมายถึง  บริษัทที่ปรึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทีไ่ด้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ 
      ควบคุมงานก่อสร้างโครงการน้ี  

 ผู้ออกแบบ  หมายถึง  บริษัทที่ปรึกษาทีไ่ด้รับการว่าจ้างเป็นผู้ออกแบบโครงการน้ี  

 ผู้รับจ้าง   หมายถึง  บุคคล หรือ นิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง เพ่ือรับทํางาน 
      ก่อสร้างโครงการน้ี  

 งานก่อสร้าง  หมายถึง  งานตา่งๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการ 
      ประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบในสัญญา 

 แบบก่อสร้าง  หมายถึง  แบบรายละเอียดตลอดจนข้อตกลงต่างๆที่เก่ียวกับงานก่อสร้างที่ม ี
      ปรากฎในสัญญาน้ี หรือทําขึ้นในภายหลัง  

 รายการประกอบแบบก่อสร้าง หมายถึง  เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
 หรือ รายการประกอบแบบ   การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอนต่างๆที ่
      เก่ียวกับงานก่อสร้าง ทั้งที่ระบุ หรือไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

 การอนุมัต ิ  หมายถึง  การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง 

 การแต่งตั้ง  หมายถึง  การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทําหน้าที่ตา่งๆ ตามนิยามที่กําหนด 
      ไว้ข้างต้น 
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1.2  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ เงื่อนไขของสัญญา บัญชีรายการวัสดุก่อสร้างและแบบหรือรายการช้ีแจง  เ พ่ิ ม เติ ม 
 (ถ้ามี) ผู้รับจ้างจะต้องอ่านและทําความเข้าใจโดยชัดแจ้ง หากมีข้อสงสัยจะต้องสอบถามผู้ว่าจ้าง (ภายในระยะเวลาที่
 กําหนด) ก่อนทําการเสนอราคา 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการทํางานตามสัญญาน้ีให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาด้วยวิธีการทํางาน 
 คุณภาพของวัสดุฝีมือแรงงานให้ถกูต้องตามแบบ รายการประกอบแบบและข้อกําหนดต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ว่าจ้าง 

 

1.3 วัตถุประสงค ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงห้อง Co-Working Space ขนาดพ้ืนที่ประมาณ188 ตร.ม. 
ซ่ึงตั้งอยู่ที่อาคารราชพฤกษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจ่ัน เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240  โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการได้ผลงานการก่อสร้างทั้งหมดที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มี
สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝีมือการก่อสร้างที่ปราณีต เรียบร้อย 
สวยงาม มีความถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องและถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี   

 

1.4 ข้อกําหนดทั่วไป 

ผู้รับจ้าง จะต้องปฎิบัติตาม บทที่ 1 เงื่อนไขและข้อกําหนดทั่วไป ในส่วนที่เก่ียวข้องตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ 
ก่อสร้างฉบับน้ี หากมีข้อความขัดแย้งกับสัญญา หรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอ่ืน ให้ถือเอาส่วนที่มีเน้ือหาครอบคลุมการ 
ปฎิบัติงานที่ดีกว่า โดยคํานึงถึงคุณภาพเป็นหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบเป็นที่ส้ินสุด 

ความเข้าใจในเอกสารสัญญา และข้อกําหนดทางเทคนิค 

รายการประกอบแบบเล่มนี้ จะใช้ควบคู่กันกับเอกสารประกวดราคาจ้างงาน, แบบก่อสร้าง และ ใบแจ้งปริมาณงานและ

ราคา โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทั้งมวล ซึ่งกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตามสัญญาน้ี
และตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้าง ทั้งน้ีเพ่ือมุ่งหมายให้การ
ดําเนินงานตามสัญญานี้ สําเร็จตามเป้าหมาย  ผู้รับจ้างต้องทําการก่อสร้างตามแบบแปลน ขนาด และรูปร่างซ่ึงปรากฏใน
แบบก่อสร้าง ถ้าในแบบก่อสร้างไม่ชัดเจนถือรายการประกอบแบบเป็นหลัก หรือถ้าในรายการประกอบแบบไม่ชัดเจนให้
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ถือแบบก่อสร้างเป็นหลัก ถ้าไม่ปรากฏทั้งในแบบกอ่สร้าง และรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างตามที่ผู้ควบคุม
งาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด และจะต้องปฏิบัตติามโดยเคร่งครัด ทัง้น้ีรวมทัง้การดําเนินการเพ่ือความ
มั่นคงแขง็แรง และตามหลักวิชาการ และความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างโดยไม่คดิค่าจ้างเพ่ิมข้ึนอีก และ
ตามหลักวิชาการ และความถูกต้องตามวตัถุประสงค์ของการก่อสร้าง โดยไม่คดิค่าจ้างเพ่ิมข้ึนอีก ส่ิงใดที่ผู้รับจ้างไม่เขา้ใจ
หรือสงสัยต้องสอบถามผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าใจ ก่อนลงมือทําการก่อสร้างเสมอไป ผู้รับจ้างต้องดําเนินการก่อสร้าง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์กําหนดของเงื่อนไขในสัญญาและข้อกําหนดทางเทคนิค  

 
1.5 ขอบเขตของงาน และราคาค่าก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตงานและราคาค่าก่อสร้างเหมารวมไว้แล้ว 
 ดังต่อไปน้ี นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 

 - งานรื้อถอน 

 - งานติดตั้งวัสดุพ้ืน 

 - งานติดตั้งผนัง 

 - งานติดตั้งฝ้าเพดานใหม่ 

 - งานติดตั้ง ประตู หน้าต่าง และกระจกติดตาย 

 - งานเฟอร์นิเจอร์ติดตาย (BUILT-IN FURNITURE) 

 - งานระบบสุขาภิบาล  

 - งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสาร 

 - งานระบบปรับอากาศ 

 - งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (LOOSE FURNITURE)   
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1.6 เวลาในการปฎิบัติงานก่อสร้างและการทํางานล่วงเวลา 

เวลาทํางานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างสอบถามผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หากผู้รับจ้างต้องการปฎิบัติงานก่อสร้างนอกเหนือจาก
เวลาปกติดังกล่าวจะต้องขออนุญาต จากผู้ว่าจ้างเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ 
โดยคํานึงถึงความจําเป็นของสภาพงานเป็นสําคัญ 

 

1.7 การเลือกวิธีทํางานก่อสร้าง และการทําแบบก่อสร้างจริง 

 1.7.1. การเลือกวิธีทํางานก่อสร้าง (METHODS OF CONSTRUCTION) 

 ผู้รับจ้างอาจเสนอกรรมวิธีการทํางานและรายละเอียดขั้นตอนการทํางานก่อสร้างแต่ละส่วนตามที่ตนมีความชํานาญ หรือ
มีประสบการณ์เฉพาะงานน้ัน ๆ ข้อเสนอของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงานจะรับไว้พิจารณาและในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่า
กรรมวิธี และรายละเอียดขั้นตอนที่ผู้รับจ้างเสนอน้ันจะเป็นผลดีถูกต้อง และได้ผลงานสมความมุ่งหมายที่ออกแบบ และ
ถูกต้องตามข้อกําหนดในสัญญา ผู้ควบคุมงานก็จะอนุญาตให้ใช้กรรมวิธี และรายละเอียดขั้นตอนน้ัน ๆ ได้โดยถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง และไม่มีการคิดราคา หรือเวลาเพิ่มเติมใดๆ ในการน้ีอีก 

 1.7.2. แบบรายละเอียดแสดงการทํางานของผู้รับจ้าง (SHOP DRAWING) 

ผู้รับจ้างต้องทําแบบรายละเอียดในการทํางานของผู้รับจ้าง (SHOP DRAWING) แสดงกรรมวิธีในการดําเนินการ และเป็น
ผู้คํานวณรายละเอียดต่าง ๆ (DETAIL CALCULATION) ตามที่กําหนด หรือตามคําส่ังของผู้ควบคุมงาน และส่งให้ผู้
ควบคุมงาน และสถาปนิก/มัณฑนากร ผู้ออกแบบ จํานวน 2 ชุด สําหรับตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบ ผู้รับจ้างต้อง
จัดทําสําเนาแบบรายละเอียดในการทํางานของผู้รับจ้าง (SHOP DRAWING) ที่ได้รับอนุมัติแล้วแจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องไว้ใช้ทํางานก่อสร้างอาคารด้วย 

 1.7.3. แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING)       

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบก่อสร้างจริงในรูปลักษณ์ต่างๆ ดังตอ่ไปน้ี  

  - ต้นฉบับกระดาษ  จํานวน  1 ชุด และ  
  - ข้อมูลของแบบดังกล่าวเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD จํานวน 1 ชุด 

    ส่งให้ผู้ว่าจ้างตามเอกสารสัญญา 

 1.7.4. การรวบรวมแคตตาล๊อก (CATALOG) และหนังสือคู่มือ (MANUAL) 

ผู้รับจ้างจะต้องรวบรวมแคตตาล๊อก (CATALOG) และหนังสือคู่มือ (MANUAL) ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยจัดเป็น
เล่มจํานวน 2 ชุด พร้อมสําเนาซีดี-รอม จํานวน 2 แผ่น เพ่ือมอบให้เจ้าของโครงการใช้งานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
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1.8 การจัดทําตัวอย่าง เก็บตัวอย่างวัสดุ และการทดสอบคุณภาพ (SAMPLE AND TESTING) 

 1.8.1. การจัดทํา และการเก็บตัวอย่าง (SAMPLE) 

1.1  ผู้รับจ้างต้องสุ่มเก็บตัวอย่างวัสดุ หรือจัดทําตัวอย่างงานสําเร็จ แสดงข้ันตอนตั้งแต่งานเร่ิมต้นจนแล้วเสร็จ ส่ง
ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติให้ใช้ได้ และในการสุ่มเก็บตัวอย่างตามระยะเวลาต่าง ๆ เพื่อควบคุมภาพวัสดุ 
ตลอดจนการเรียกสุ่มเก็บตัวอย่างตามคําส่ังของผู้ควบคุมงานในเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือการตรวจสอบคุณภาพ
ของวัสดุนั้น ๆ โดยให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดเผ่ือค่าใช้จ่ายไว้แล้วในการน้ี การสุ่มเก็บตัวอย่าง การจัดทําตัวอย่าง
ดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างดําเนินการตามกรรมวิธี และข้ันตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการเก็บตัวอย่าง เพ่ือให้ได้
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนแสดงลักษณะ และคุณภาพของวัสดุ หรืองานสําเร็จที่ผู้รับจ้างจะนํามาใช้ หรือมีอยู่ใน
งานก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้เห็นชอบแล้วไว้สําหรับใช้เปรียบเทียบกับวัสดุที่นํามาใช้งาน 
และ/หรือเทียบกับงานที่ทําจริง หากวัสดุ และงานสําเร็จไม่มีลักษณะ และคุณภาพตรงกับตัวอย่างดังกล่าว 
ผู้รับจ้างต้องรื้อถอน เปล่ียนแปลงแก้ไขจนถูกต้องตามคําส่ังของผู้ควบคุมงาน 

1.2  ผู้รับจ้างต้องจัดทําการบรรจุตัวอย่างวัสดุไว้ในภาชนะ หีบ ห่อให้เรียบร้อย และปลอดภัยติดฉลากแสดงช่ือ
ตัวอย่าง พร้อมวันที่ให้เรียบร้อย แล้วจัดเก็บในสถานท่ี ที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม 

 1.8.2. การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุ (TESTING AND APPROVAL) 

2.1  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะนํามาใช้ในงานก่อสร้าง 
ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน และผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการทดลอง
ดังกล่าวให้สถาปนิก/มัณฑนากร ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานตรวจดูเมื่อต้องการ เพื่อแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์
นั้น ๆ ได้รับการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ 

2.2  ในกรณีที่ได้มีข้อกําหนดให้ทดสอบวัสดุใด ๆ ไว้ให้ผู้รับจ้างนําวัสดุ หรืออุปกรณ์ไปทดสอบตามสถาบัน
มาตรฐาน ในการน้ีให้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพ่ืออยู่ร่วมในการทดสอบด้วย 

2.3  ในกรณีที่สถาปนิก/มัณฑนากร ผู้ออกแบบ และ/หรือเจ้าของโครงการได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของ
สํานักงาน หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องยินยอม และให้ความสะดวกกับผู้แทนดังกล่าว 

1.9 แผนงานก่อสร้าง 

 1.9.1 ภายใน 14 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทํางานโดยละเอียดของทั้งโครงการ 
  ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา หากผู้วา่จ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนการก่อสร้างที่เสนอมาน้ันมีความจําเป็นต้องแก้ไข  
  ผู้รับจ้างจะต้องรับไปแก้ไขและเสนอกลับมาให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือให้ 
  ทําการแก้ไข 
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 1.9.2 ส่ิงที่จําเป็นต้องใส่ไว้ในแผนงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวันที่เริ่ม และเสร็จส้ินงานของแต่ละรายการ (ACTIVITY)  
  พร้อมทั้งปริมาณงานที่จะต้องทําให้ได้ในแต่ละเดือนของแต่ละรายการของทั้งหมด 

  สําหรับแผนงานในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีรายละเอียดของปริมาณและชนิดของเครื่องจักรกลที่จะนํามาใช้  
  รวมทั้งปริมาณแรงงานและช่างฝีมือในสาขาต่างๆ ที่จะต้องจัดหามาให้เหมาะสมกับปริมาณงานและเวลาที่ 
  กําหนดให้แล้วเสร็จ 

 นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนรายละเอียดการทํางานในแต่ละสัปดาห์ (DETAIL PLANNING) พร้อมทั้ง ติดตาม
 ผลการทํางานในแต่ละสัปดาห์ว่ามีความล่าช้ากว่าแผนหรือไม่ ถ้าล่าช้าผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการแก้ไข สําหรับงานใน
 สัปดาห์ถัดไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 

 

1.10 การรายงานความก้าวหน้า 

นอกจากการทํารายงานความก้าวหน้าของงานในแต่ละเดือนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายงานความก้าวหน้าของงาน
ประจําสัปดาห์ พร้อมทั้งเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานที่ทําได้จริง ในแต่ละเดือนกับปริมาณงานที่ควรทําได้ตามแผน
เพ่ือนําเสนอในที่ประชุมประจําสัปดาห์เพ่ือเร่งรัดติดตามงาน หากความก้าวหน้าประจําสัปดาห์ต่ํากว่าแผน ผู้รับจ้าง
จะต้องเสนอวิธีการเร่งรัดงานในสัปดาห์ถัดไปต่อที่ประชุมด้วย 
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บทที ่1.2 

ระบบความปลอดภัย 
Security Procedures 

 

ความต้องการทั่วไป 

1. 1  การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อน้ีอย่างเคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวัน ให้
ทุกคนออกไปจากอาคารที่ก่อสร้าง ยกเว้นการทํางานล่วงเวลาของบุคคลที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 

 

1. 2  การป้องกันสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่เดมิ 
  ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ส่ิงปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทําการก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายข้ึนผู้ 
  รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกัน หรือการแก้ไข 
  ที่ผู้รับจ้างทําไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย อาจออกคําส่ังให้ผู้รับจ้างแก้ไข หรือเพ่ิมเติม ได้ตามความเหมาะสม 

 

1. 3  การป้องกัน รักษางานก่อสร้าง และป้องกันเพลิงไหม ้
  การป้องกัน และรักษางานก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน และรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาติดตั้ง หรือเก็บไว้ในบริเวณ
ก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ในกรณีจําเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทําเครื่องป้องกันความเสียหาย 
ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง และการป้องกันอื่นๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งวิธีการป้องกันวัสดุ
อุปกรณ์สูญหาย เช่น การตรวจ ค้นอย่างละเอียด และเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้า-ออกบริเวณ ที่ก่อสร้างตลอดเวลา 

 

  การป้องกันเพลิงไหม ้
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ ประจําที่ก่อสร้าง มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บ
เช้ือเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนําไฟ หรือวัสดุที่ทําให้เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้าม
สูบบุหรี่ หรือจุดไฟในบริเวณที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 
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  ความรับผิดชอบ 
 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
 และการสูญหาย ที่อาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ์ และงานก่อสร้างทั้งหมด จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย 
 
1.4  การหลกีเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
 งานก่อสร้าง หรือการกระทําใดๆ ของลูกจ้างที่น่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้ควบคุมงานอาจออก
 คําส่ังให้ผู้รับจ้าง ทํางานก่อสร้างน้ันตามวิธี และเวลาที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับจ้างหาวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับ
 จ้างจะต้องเร่งดําเนินการในทันที 
 

1.5  การปฐมพยาบาล และอุปกรณช่์วยชีวิต 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียา และเวชภัณฑ์สําหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จําเป็นตามความเหมาะสม และต้อง
จัดการให้มีเพ่ิมเติมเพียงพออยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

1.6  การรายงานอุบัตเิหตุ 
 เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดข้ึนในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุน้ันๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม ให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างรีบ
 รายงานเหตุที่เกิดน้ันๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันที แล้วทํารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
 การแก้ไขเหตุการณ์น้ันๆ และการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
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บทที่ 1.3  
การควบคุมคณุภาพ 
Quality Control 

 

ความต้องการทั่วไป 

1.1  เอกสารสัญญา 
 สัญญา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําสําเนาจากคู่สัญญา
 ต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และทําสําเนา
 คู่สัญญาดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานไว้ใช้งานอีกอย่างละ 1 ชุด 
 

1.2  ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่อง 
  1) หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคล่ือน หรือขาดตกบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้อง 
   รีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคําวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ  
  2) หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว้ในรายการประกอบแบบ แต่มิได้ 
   ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพ่ือความม่ันคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตาม 
   มาตรฐาน และตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามคําวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
   และระยะเวลาเพ่ิมเติม  

 

1.3  การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ 
 ระยะสําหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสําคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแบบโดยตรง อาจเกิดความผิด 

พลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะ ให้สอบถามผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดําเนินการในส่วนน้ันๆ  
  
1.4  การจัดทําแบบขยาย 
 1) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบ และรายการประกอบแบบในทุกข้ันตอนอย่างละเอียด หากไม่ชัดเจน  
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop Drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือ 
  พิจารณาอนุมัติก่อนทําการก่อสร้าง 
 2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายการ และแผนงานจัดส่ง Shop Drawing เพ่ือขออนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้า 
  เพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop Drawing ตามลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้างจัดทํา  
  Shop Drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 
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 3) การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้จะรับการยกเว้นความ 
  รับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่างาน 
  ก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาเพ่ิมเติม 
1.5 แผนการปฏิบตัิงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
 1) แผนการปฏิบัติงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar Chart และตารางดําเนินงาน (Work Schedule) แสดงระยะเวลา 
  และลําดับการดําเนินงานแต่ละประเภท อย่างน้อยจะต้องมีแผนงานดังต่อไปนี้ 
 - แผนกําหนดวันเริ่มงาน และวันส้ินสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด เป็นรายสัปดาห์, ราย 
 เดือน และแผนงานหลัก (Master Schedule) 
 - แผนกําหนดวันจัดส่ง Shop Drawing และแผนกําหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ 
 - แผนกําหนดวันส่ังซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง 
 - แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง  

 

 2) การย่ืนขออนุมัติแผนงานหลัก 
  การจัดทําแผนงานหลักจะต้องย่ืนขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา พร้อมทั้งช้ีแจง 
  รายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเซ็นช่ือรับรองแผนงานหลักนี้ และการที่ผู้ควบคุม 
  งานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคําส่ังเพ่ิมเติม มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบ 
  ในแผนงานหลักดังกล่าว 
   

 3) การบันทึกการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องทําแผนการปฏิบัติงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องบันทึก 
  การทํางานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้ันตอนการ 
  ปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง หรือใกล้เคียง โดยต้องจัดทําทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงาน 
  แล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 
 4) ความรับผิดชอบ 
  งานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ 
  รับจ้าง อย่างสม่ําเสมอ ในกรณีที่ผู้รับจ้างพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุม 
  งานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากผู้รับจ้างไม่สนใจติดตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขความ 
  เสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
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 6) การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
  หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติทันที 
 

 7) การรายงาน 
  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน และตดิตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารเพ่ือเป็น 
  หลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี ้
 - บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่ละประเภท 
 - แผนการปฏิบัติงานการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห ์
  - รายงานความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห ์
  - รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคารทุกสัปดาห ์
  - อื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้องขอ 
 
1.6 การประชมุระหว่างการก่อสร้าง (Site Meeting) 
 การประชุมที่ผู้ควบคุมงานได้จัดใหม้ีขึ้นเป็นประจําในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้ตัวแทนผู้รับจ้าง หรือผู้จัดการ
 โครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมดว้ยทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าวผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้
 ควบคุมงานจะเป็นประธานในที่ประชุม และฝ่ายผู้ควบคุมงานเป็นผู้บันทึกการประชุม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัตติามข้อตกลงที่มีขึ้น
 ในระหว่างการประชุมนั้น ตามทีม่ใีนบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้างรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยผู้รับจ้างอาจ
 ขอให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการประชุมดังกล่าวข้างต้นได้ และให้มกีารบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบนัทึกการประชุมดว้ย 
 ใหม้ีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหน่ึงครั้งทุกสัปดาห ์ ผู้ควบคุมงานอาจเรียกประชุมเพ่ิม หรือเล่ือนการประชุม
 ไดต้ามสถานการณ์ และความจําเป็น 
 
1.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตรียมผิวเพ่ืองานตกแต่งภายหลัง 
 1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาํตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ตามคําส่ังของผู้ควบคุมงาน หรือ 
  ผู้ออกแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นสี หรือลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เพ่ือแสดงให้เห็นฝีมือการติดตั้งวัสดดุังกล่าว  
  เป็นการอนุมัตติัวอย่างความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจรับงานที่ก่อสร้างจริง 
  ต่อไป 
 

 2) ในกรณีที่มีการกําหนดพ้ืนที่บางส่วนให้เตรียมผิวไว้สําหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพ้ืน ผู้รับจ้างจะต้องลดระดับ  
  และทําการเตรียมผิวพ้ืนไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนํามาตกแตง่ผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะต้องทําดว้ยความ 
  ประณีต และต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที่ผู้รับจ้างทําไว้ไม่ถูกต้อง และส่ัง 
  ให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทาํใหใ้หม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับ 
  จ้างจะต้องเตรียมผิวเพ่ือตกแต่งให้ถูกต้องทัง้ตาํแหนง่ และระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดที ่
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  ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือขอทราบ 
  รายละเอียดการตดิตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ โดยถือว่าเป็นหน้าทีท่ี่ผู้รับจ้าง 
  จะต้องวางแผน และประสานงานการเตรียมผิวให้พอดีกับการติดตัง้วัสดตุกแตง่ในภายหลัง 

 

1.8 ตัวแทนของผู้รบัจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผดิชอบ 
ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้าง หรือผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และเหมาะสม
กับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอํานาจเต็มประจําอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาคําส่ังใดที่ผู้ควบคุมงานได้ส่ังแก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง 
ซ่ึงเป็นไปตามสัญญา ให้ถือเสมือนว่าได้ส่ังแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนตัวแทนของผู้รับจ้างได้  หากเห็น
ว่าไม่เหมาะสม 

 
 
1.9 การสั่งหยุดงาน 
 การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบ หรือไม่ไดคุ้ณภาพงานทีด่ี หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน และวิชาช่างทีด่ี ผู้ควบคุมงานมี
 สิทธิส่ังหยุดงานบางส่วน หรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดําเนินการแก้ไขงานส่วนน้ันให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของ
 ผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได ้
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บทที่ 1.4 
วสัดุ และอุปกรณ ์

Product Requirements 
 

ความต้องการทั่วไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มคีุณภาพ แรงงานทีม่ีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคมุคุณภาพในการปฏิบัตงิานที่ดี 
 มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สําหรับการก่อสร้างงานต่างๆ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
 

1.2 การเตรียมวสัดอุปุกรณ ์
 1) วัสดุอุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบ และรายการประกอบแบบก็ดี  
  แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และเพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพื่อใช้ในงานก่อสร้างน้ีทั้งส้ิน 
 2) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ผู้รบัจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ และจัดส่งเข้ามาให้ 
  ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน 
 3) ห้ามผู้รับจ้างนําวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง 
 

1.3 คุณภาพของวัสดอุุปกรณ ์
 วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดทีใ่ช้ในการก่อสร้างน้ีจะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องมีคุณภาพดี ไมม่ีรอยชํารุด 
 เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได้รับอนุมัต ิ
 

1.4 การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์
 1) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ โดย 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องม ี
  ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการส่ังซ้ือ และติดตั้งตามลําดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน 
 2) วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องไดรั้บการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง โดยเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้าง 
  จะต้องส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณ์น้ันทันที เพ่ือให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้รับจ้างดําเนินการติดตั้งโดยมิได้รับการ 
  อนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่ทันทตีามคําส่ังของผู้ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิด 
  ราคาเพิ่มมิได้ วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์น้ัน 
  ไม่ได้คุณภาพ หรือการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือตามหลักวิชาช่างที่ด ี
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 3) เมื่อมีการอนุมัติวสัดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดซ้ือโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้ว่าจ้างขอดูใบส่ังซ้ือ 
  สินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 
 
1.6 การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ ์
 1) ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ภายใน 7 วัน หลังจากวันทําสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
  เท่าน้ัน 
 2) ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเท่า 
 3) กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 1 ย่ีห้อ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุ 
  อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์จะกระทําต่อเมื่อไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุ 
  ไว้ ทั้งน้ีจะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจากการทํางานล่าช้า หรือการทํางานบกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น การส่ังซ้ือวัสดุ 
  อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วล่าช้า เป็นต้น 
 4) ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพ 
  มาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะ 
  พิจารณาเร่ืองความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้ถือคําวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ  
  ผู้ออกแบบสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ที่เห็นว่า มีคุณภาพดีกว่า และราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ได้ 
 5) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกับผลกระทบ หรืองานต้องเปล่ียนแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า 
 6) ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึน หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า 
 7) ผู้รับจ้างจะต้องเผ่ือระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่า ที่ต้องออกแบบใหม่ หรือต้องขออนุญาตส่วนราชการที่ 
  เก่ียวข้องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้ 
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บทที่ 1.5 
การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 
 

ความต้องการทั่วไป 

1.1 การส่งมอบงาน 
 1) การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้เป็นไปตามการแบ่งงวดงาน และงวดเงนิ ตามที่ระบุในสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะไม่จ่าย 
  เงินงวดใน เมื่อเห็นว่า 
  - ปริมาณงาน และมูลค่างานไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในงวดงาน หรือเงื่อนไขสัญญา 
  - คุณภาพของงาน และฝีมือการทํางาน ไม่ไดต้ามมาตรฐาน หรือตามหลักวิชาช่างที่ด ี
 2) หลักฐานต่าง ๆ ทีผู้่รับจ้างจะต้องแนบมาพร้อมกับการส่งมอบงานแตล่ะงวด 
  - หนังสือรับรองการตรวจสอบ และอนุมัตงิวดงาน และงวดเงินจากผู้ควบคุมงาน 
  - รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบุงวดงาน และงวดเงนิตามสัญญา พร้อมตารางสรุปเงินที่เบิกไปแล้ว เงินที่ขอเบิกงวด 
  น้ี เงินที่คงเหลือ และงานเพ่ิม-ลด (ถ้าม)ี 
  - รูปแบบ เช่น แปลน รูปด้าน รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสร้างของงวดนีใ้ห้ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย 
  - ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดน้ี แผนปฏิบัติงาน และอื่นๆ ตามทีผู้่ควบคุมงาน หรอืผู้ว่าจ้างร้องขอ 
 
1.2  การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 1) ขั้นตอนการส่งมอบงานงวดสุดทา้ย 
  - ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือส่งมอบงานข้ันต้น (Substantial Completion)  
  - ผู้ควบคุมงานจะทําบัญชีงานที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงานตามบัญชีดังกล่าวจนแล้ว 
  เสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนังสือรับรองงานข้ันต้น พร้อมการจัดทําบญัชีงานที่ต้องแก้ไข (List of Defect Work)  
  แจ้งให้ผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไข เพ่ือส่งมอบงานข้ันสุดทา้ยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ซึ่งผู้รับจ้าง 
  จะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา 
  - เมื่อผู้ควบคุมงานไดต้รวจสอบงานขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบร่วมกันตรวจรับ 
  มอบงานงวดสุดทา้ยต่อไป 
  - ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการไม่รับมอบงาน ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานบางส่วน จะต้องมีการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 
  สมบูรณ์ภายในระยะเวลาตามสัญญา และหากระยะเวลาดังกล่าวเกินจากสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับ 
  เน่ืองจากงานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา 
 2) การส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร 
  - เอกสารคู่มือสําหรับการใช้งาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์หลักของระบบต่างๆ ของบริษัทผู้ผลิต และติดตั้งตามที ่
  ผู้ออกแบบกําหนด จํานวนระบบละ 3 ชุด ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําเป็นรูปเล่มใส่แฟ้มปกแข็งที่ได้มาตรฐาน  
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   1.5 - 2 
  

  - ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบเครื่องมือ และช้ินส่วนอะไหล่ที่มีมากับอุปกรณ์ หรือตามระบุในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างทัง้หมด 
  - แบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) จัดเป็นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบด้วย  
   ต้นฉบับกระดาษ จํานวน  3 ชุด และ       
   ข้อมูลของแบบดังกล่าวเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD จํานวน 1 ชุด 
  - แบบก่อสร้างจริงจะต้องมมีาตราส่วน และขนาดเทา่กับแบบคู่สัญญา แสดงระยะการติดตั้งวัสดุในผนัง พ้ืน หรือ 
  ใต้พ้ืน ให้ถูกต้องตามที่ก่อสร้างจริง แสดงส่วนที่เปล่ียนแปลง หรือเพิ่ม-ลดจากแบบคู่สัญญาอย่างชัดเจน 
  - หนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ตดิตัง้สําหรับวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตามสัญญา โดยระบุรายช่ือ ที่ 
  อยู่ และหมายเลขโทรศัพทท์ี่ตดิต่อได้ และกําหนดระยะเวลารับประกันตามสัญญา 
  - รายการวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้างนี้ ระบุช่ือบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และช่ือผู้ที่ติดต่อได ้เพ่ือ 
  สะดวกในการซ่อมบํารุง หรือส่ังซ้ือเพ่ิมเติม 

 

 3)  การทดสอบระบบต่างๆ 
ในการทดสอบในระหว่าง หรือก่อนการรับมอบงาน ค่าไฟฟ้าทีใ่ช้ในการทดสอบการเดินเคร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ การ
 ทดสอบดวงโคมไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะต้องทําการทดสอบการทํางานของระบบไฟฟ้า และเครื่องกลทั้งหมดพร้อมกัน
อย่างน้อย 24 ช่ัวโมงเตม็ เพื่อทดสอบความสามารถของระบบต่างๆ ทั้งหมดก่อนการรบัมอบงาน  

 
 4) การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทาํงาน ผู้รับจ้างจะต้อง 
  ดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
 

5) การทําความสะอาดอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดอาคารทุกส่วนให้เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได ้
 ทันทหีลังจากการรับมอบงานแล้ว  

 
1.3 การรับประกันผลงานก่อสร้าง 

ภายในระยะเวลา 2 ปี  หรือตามระบุในสัญญา นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวดสุดทา้ย และผู้ว่าจ้างรับ
มอบงานเรียบร้อยแล้ว หากมีความชํารุดบกพร่องเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผิดพลาดไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผู้รับจ้าง 
ในขณะที่ทําการกอ่สร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทาํการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานไดด้ีดงัเดมิ ในทันททีี่ได้รับแจ้ง
จาก ผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติมไม่ไดท้ั้งส้ิน 

 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ ที่จะทําการว่าจ้างผู้อ่ืนมาดําเนินการซ่อมแซม หรือแก้ไขงาน ในส่วนที่บกพร่องหากผู้รับจ้างไม่เข้ามา
 ดําเนินการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างสามารถเรียกเก็บ
 เงินจากหนังสือคํ้าประกันผลงานได ้
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   2.1 - 1 
  

บทที่ 2.1 
การรื้อถอน 

Demolition 
 

ความต้องการทั่วไป 

1) งานรื้อถอน 
ในทันททีี่ผู้รับจ้างได้รับมอบสถานที่ก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง หรือได้รับอนุมตัิให้เข้าเริ่มทาํการก่อสร้าง ในบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง
ตามสัญญา ให้ผู้รับจ้างดําเนินการรือ้ถอนตามรายละเอียดการรื้อถอน ที่ระบุในแบบ และสัญญา ซึ่งงานรื้อถอนในที่น้ีจะ
ประกอบด้วย งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน (ตามแบบ), งานร้ือถอนผนังกระจกและวงกบอลูมิเนียม (ตามแบบ), งานร้ือถอน
ประตูเดมิ (ตามแบบ), งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าเดมิ และงานร้ือถอนดวงโคมและสายไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างต้องใช้
ความระมดัระวังต่อพ้ืนที่ข้างเคียง และระบบสาธารณูปโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ให้กระทบกระเทือน หรือ
เกิดความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอน  หากจําเป็นต้องโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติ
จากผู้ควบคุมงาน และผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการ 

 

2) กรรมสิทธิ์ในวสัดุส่ิงของ  
 วัสดุส่ิงของที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร และส่ิงปลูกสร้างทัง้หมดใหต้กเป็นของผู้ว่าจ้าง ยกเว้นวัสดุส่ิงของที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ
 ให้ส่งมอบแก่ผู้รับจ้างตามสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทําการรื้อถอนด้วยความประณีต ไม่ให้วัสดุส่ิงของดังกล่าวเสียหาย และส่ง
 มอบให้ผู้ว่าจ้างตามสถานที่ ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให ้
 
3) การขนย้าย  
 ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเศษวัสดุส่ิงของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจากบริเวณก่อสร้าง  

 

4)  หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นกับอาคารหรือพ้ืนที่ข้างเคียง อันเกิดจากการดําเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็น 
  ผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมหรือสร้างทดแทน โดยจะถือเป็นข้ออ้างในการเรียกร้องขอเพ่ิมค่าจ้าง  
  หรือ ต่อสัญญาไม่ได้  

 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                  รายการประกอบแบบโครงการออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์ 

 

บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด   บทที่    3.1-1 
  

บทที่ 3.1  
ข้อกําหนดงานสถาปัตยกรรม 

 
 
ข้อกําหนดท่ัวไป 
 

วัตถุประสงค ์

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์  แรงงาน และเครื่องมือ   เพื่อทําการตดิตัง้อุปกรณ์ต่าง ๆตามที่กําหนดในแบบแปลน  และ
 รายละเอียดของงานอย่างเคร่งครัด และดําเนินการให้แล้วเสร็จสามารถใช้การได้ด ี

ขอบเขตของงาน 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องศึกษาแบบแปลนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น แบบโครงสร้าง และ สถาปัตย์ของอาคารปัจจุบันและแบบ
  ปรับปรงุต่อเตมิให้ม ีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กัน  

 2) ให้ความร่วมมือประสานงานกันกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และหลีกเล่ียงความล่าช้า 
  เช่น การเดินท่อไฟฟ้าควรดําเนินการก่อนการก่อสร้างพ้ืนและผนัง ดังน้ันการเจาะฝังฝ้าเพดาน การสกัด สกัดปูน 
  หรืออิฐก่อ การตกแต่งปนูฉาบสีภายหลังอันเน่ืองจากการดําเนินการของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการเอง 
  ทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายนั้นรวมอยู่ในการเสนอราคาของผู้รับจ้างแล้ว 

 3) ภายหลังจากเซ็นสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจัดทาํรายละเอียดอุปกรณ์ ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตัง้และ  Shop  
  drawing  ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ   และยินยอมให้ใช้ดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการตดิตัง้ ผู้รับจ้างจะต้องให้ความ
  ร่วมมือประสานงานกับผู้รบัจ้างรายอ่ืนเพ่ือ ใหง้านทัง้หมดดําเนินการไปไดด้้วยด ี   

 แบบแปลน 

 1) แบบแปลนต่างๆ ที่แสดง เป็นเพียงแนวทาง หรือไดอะแกรมในการติดตัง้เท่านั้น  ตาํแหน่งและระยะต่างๆ อาจ 
  เปล่ียนแปลงได้ตามสภาพสถานที่จริง เพื่อความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้งาน 

 2) ภายหลังเซ็นสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและส่งมอบ Shop drawing จํานวน 2 ชุด ให้ผู้ว่าจ้าง  (ถ้าไม่ได ้
  กําหนดเป็นอย่างอื่น) หรือผู้แทนพิจารณาอนุมัติแบบดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรประทับบนแบบ ก่อนการติดตั้ง   
  งานส่วนใดกต็ามที่กระทําไปก่อนได้รับอนุมตัิจากผู้ว่าจ้างหรือ ผู้แทนดังกล่าวให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   ผู้
  ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างเพ่ิมเตมิงานบางส่วน  และ/หรือเปล่ียน แปลงส่วนที่ไดต้ิดตั้งไปแล้ว
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด   บทที่    3.1-2 
  

  ให้สอดคล้องกับแบบแปลนที่ไดท้าํสัญญากันไว้ โดยที่ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมขึ้นไมต่้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ 
  ว่าจ้าง  

3) การอนุมัติ Shop drawing ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนเป็นเพียงหลักการเท่าน้ัน ซึ่งไมท่ําให้ผู้รับจ้างพ้นจากสภาพจาก
การรับผิดชอบต่อการติดตัง้งานให้แล้วเสร็จตรงกับวัตถุประสงค์ของข้อกําหนดในแบบแปลนและข้อกําหนดตาม
สัญญา   

 4) เมื่อการตดิตัง้เสร็จสมบูรณ์แล้ว แบบก่อสร้าง หรือแบบ Shop drawing จะต้องได้รับการแกไ้ขและ / หรือเขียนใหม ่ เป็น
  แบบ Asbuilt drawing ซ่ึงจัดทําโดยโปรแกรม Auto CAD Release 14 ขึ้นไป โดยผู้รับจ้างจัดส่งต้นแบบและCD 
  ROM ตามสัญญาทีท่ําไว้กับผู้ว่าจ้าง 

 
คุณสมบตัิของผูร้ับจ้าง 

 1) ผู้รับจ้างต้องมีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ  และใช้การได้เป็นอย่างดตีามกําหนดเวลาที่ระบุใน
  สัญญาหรือตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง     

 2) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบวัสดุ และอุปกรณ์ที่นําเข้ามาใช้ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
  แล้ว โดยให้พนักงานดาํเนินการตดิตั้งให้เป็นไปตามแบบและข้อกําหนดต่างๆ อย่างถูกต้องและสมบูรณ์  

 3) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ถอดถอนพนักงานคนใดของผู้รับจ้างได้ เมื่อเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ถูกตอ้งหรือไม่เหมาะสม 

 4) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ต่อความปลอดภัยของพนักงานของตนเอง 

 
วัสดุอุปกรณ ์

 1) ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนํามาติดตั้งพร้อมด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิคให้ผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบ
  ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และต้องได้รับอนุมตัิก่อน จึงจะนําไปใช้งาน หรือติดตัง้ได ้

 2) วัสดุและอุปกรณ์ที่นํามาติดตัง้ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยนํามาใช้งานมาก่อน    

 3) วัสดุและอุปกรณ์ซ่ึงเสียหายในระหว่างการขนส่ง การตดิตัง้หรือการทดสอบต้องดําเนินการ ซ่อมแซม หรือเปล่ียนให้
  ใหม ่ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง      
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการ และวัสดุอุปกรณ ์

 1) การเปล่ียนแปลงแก้ไขการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบและรายการ อันเน่ืองจากแบบ และ รายการขัดแย้งกันหรือ

  อันเกิดจากความจําเป็นอื่นใดก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้าง เพ่ือขอรับอนุมัติขอความเห็นชอบก่อนดําเนินการได ้

 2) กรณีที่วัสดุและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้างทีข่ออนุมตัินําเข้ามาตดิตัง้มีลักษณะคุณสมบัตอิันเป็นจากเหตุให้อุปกรณ์รายการที่

  ผู้ว่าจ้าง กําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม ผู้รับจ้างตอ้งไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ใน

  การแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง โดยหลักฐานบริษัทผู้ผลิตมิฉะน้ันผู้รับจ้างต้องเปน็ผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่

  อาจเกิดข้ึน        

 3) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแบบ รายการวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ผู้รบัจ้างทําหนังสือขอ อนุมัติก่อนการ

  ตดิตัง้อย่างน้อย 45 วัน  

  

เอกสารใบรับประกันสินค้า 

 การตดิตัง้วัสดุและอุปกรณ์จากการอนุมัติวัสดุและอุปกรณ์จากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องส่งเอกสารใบรับประกันสินค้าแก่ผู้ว่าจ้าง 
 (เอกสารต้นฉบับหรือตัวจริง) เพ่ือยืนยันว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติกับวัสด ุและอุปกรณ์ที่นําไปตดิตั้งเป็นวัสดุและอุปกรณ์
 ชนิดเดียวกัน  
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บทที่ 3.2 
งานพื้น 

 

1)  พ้ืนปูกระเบื้องยาง 

 ขอบเขตของงาน 

 กระเบื้องยางชนิดแผ่น ตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทัง้หมด  ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING 
 รายละเอียดต่าง ๆ ในการตดิตั้งตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบจาก
 ทางผู้ออกแบบ 

 วัสด ุ
 
 - กระเบ้ืองไวนิลที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร จะต้องเป็นวัสดุใหม่อยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีฉลากแสดงช่ือ
 ผู้ผลิต ขนาด รุ่น สี อย่างชัดเจน  ให้ใช้กระเบื้องไวนิลที่ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) สีกําหนดโดย
 ผู้ออกแบบ 
 - กาวตดิกระเบื้องยางจะต้องทนตอ่ความช้ืนได้หลังจากการติดตั้งกระเบื้องยางแล้วเป็นกาวประเภท Water Base ที่
 ไม่มีส่วนผสมของสารทําลายประเภททินเนอร์ มีคา่ ph.6.5-7.5เมื่อแห้งแล้วใสไม่มส่ีวนผสมของแป้ง ตามคําแนะนํา
 ของบริษัทผลิตกระเบื้องยาง หรือตามผู้ออกแบบกําหนด และต้องได้อนุมตัิจากผู้ออกแบบก่อนนําไปใช้ 

 -  บัวเชิงผนัง หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน บัวเชิงผนังจะต้องเป็นวัสด ุP.V.C. หนา 1.4 มม. สูง 10 ซม. ลวดลาย และสี
 จะกําหนดโดยผู้ออกแบบ 

 ตัวอย่างวัสดุ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อน จึงจะนําไปใช้
 งานได ้ตัวอย่างดงักล่าวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอื่นที่จําเป็นต้องใช้ด้วย  เช่น  ขอบคิ้ว หรือมุมตา่ง ๆ เป็นต้น  

 การตดิตั้ง 

 ผู้รับจ้างต้องส่งแบบการตดิตั้งแนวปูกระเบ้ืองและทําPattern เศษสูญเสีย จัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชํานาญในการปู โดย
 การปูตามแนวราบ แนวตั้ง และแนวนอน จะต้องได้ฉากแนวระดับเท่ากันสม่ําเสมอหรือ ลวดลายตามผู้ออกแบบกําหนด 
 ใหด้้วยความประณีตเรียบร้อย 
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 (1)  การเตรียมพ้ืนผิว 

   ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ (Show Drawing) การติดตั้ง แนวปูกระเบ้ืองเพ่ือขออนุมัตก่ิอนปูและจัดหาช่างฝีมือดีทีม่ ี
   ความชํานาญในการปู 

 พ้ืนคอนกรีต 
พ้ืนที่จะติดตั้งด้วยกระเบื้องยางชนิดแผ่น จะต้องเป็นพื้นที่ได้ระดับและผิวขัดมันเรียบ ผิวของ พ้ืนที่จะปู
จะต้องไม่เป็นคล่ืนโดยเดด็ขาดและปราศจากเศษปูน นํ้ามัน เศษฝุ่นต่าง ๆ ตลอดจนไม่มปีญัหาเร่ืองความช้ืน  
 

 พ้ืนไม้ 
จะต้องเป็นพ้ืนที่เรียบ รอยต่อต้องสนิท และสม่ําเสมอกันต้องสะอาดปราศจากความช้ืนแห้งสนิท ไม่มีปัญหา
เรื่องการหลุดร่อน 
 

 พ้ืนกระเบ้ืองเซรามิค 
ก่อนติดตั้งกระเบือ้งยางชนิดแผ่น ต้องทําการตรวจสอบกระเบ้ืองเซรามิคว่าหลุดร่อนหรือไม่ หากหลุดร่อน
ต้องทําการซ่อมพ้ืนผิวก่อน หลังจากนั้นให้ปรับรอ่งรอยต่อของกระเบ้ืองเซรามิคดว้ยการฉาบโดยใช้ปูนซีเมนต์
ผสมนํ้าและนํ้ายาประสานคอนกรีต (Xander  Build Bond 201) หรอืเทียบเท่า ในอัตราส่วน 1:1:1 
หลังจากนั้นจึงทําการปรับระดับด้วยปูนปรับระดบั 
 

-   ในกรณีที่พ้ืนไม่เรียบจะต้องทําการปรับพ้ืนด้วยปูนปรับระดับ  
  การปรับพ้ืนด้วยปูนปรับระดับ 

 วัสดุจะต้องมีค่า Compressive Strength ที่ 28 วัน ไม่ต่ํากว่า 32.7 N/mm2 ตามมาตรฐาน   EN  
  196 30°C, 50% R.H 

 ปูนปรับระดับ1 ถุง (25 kg) ทํางานได้ไมต่่ํากว่า 4.70 ตร.ม. ที่ความหนา 2-3 มม. 

 ให้ใช้ ปูนปรับระดับ Xander SLC 921  ของบริษัท วิสแพค จํากัด หรือเทียบเท่า 

 รองพ้ืนด้วยน้ํายารองพ้ืน ชนิด Acrylic Latex (ให้ใช้เป็น XANDER Primer หรือเทียบเท่า) ทีม่ ี
  ปริมาณเนื้อสาร 46±2%  

 ผสมปูนปรับระดบั  25  กิโลกรัม : นํ้า 6 ลิตร  ปั่นให้เข้ากันด้วยสว่าน ที่ความเร็ว 750 รอบ/นาที 

 เทส่วนผสมลงบนพ้ืน แล้วใช้เกรียงขัดมนัปาดเพ่ือให้ Self-Leveling กระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ  
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     แล้วกล้ิงทับด้วยลูกกล้ิงหนามเพ่ือไล่ฟองอากาศ 

 ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมงจึงสามารถติดตั้งกระเบ้ืองยางได้ 

 (2) การตดิตัง้กระเบื้องยาง จะต้องตดิตั้งภายหลังงานอ่ืนที่อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบื้องยาง ผู้รับจ้างควรจะ 
   จัดเตรียมกระเบื้องยางสํารองให้แก่เจ้าของงานทกุสีและลวดลายของการใช้ในอัตราส่วน 1% ของปริมาณ 
   กระเบื้องยางที่ตดิตั้ง 

   - กาวที่ใช้ในการตดิตัง้กระเบื้องยางจะต้องทนความช้ืนได้หลังการตดิตั้งแล้วเสร็จ ซ่ึงเป็นกาว Water Base กลุ่ม 
   อะคริลิค ไม่มีส่วนผสมของสารทําลายประเภททนิเนอร์ มีค่า ph 6.5-7.5 เมื่อแห้งแล้วต้องใส และจะต้องได้รับ 
   การอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อน 

   - การทาจะต้องจัดหาเกรียงปาดกาวที่ได้มาตรฐาน ร่องฟันเกรียงต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต 

   - จะต้องทําความสะอาดพื้นผิวด้วยการกวาดและเช็ดผิวพื้นด้วยนํ้า รอจนแห้งและมั่นใจว่าสะอาดก่อนการปาดกาว 
   ระยะเวลาที่ยอมให้ปูกระเบื้อง จะต้องแห้ง ตามเวลาที่ผู้ผลิตกําหนด คือไม่เกิน 30 นาที ก่อนปู หากกาวไม่แห้ง 
   ตามกําหนดให้แจ้งผู้ควบคุมงานเพราะสันนิษฐานว่าพ้ืนมีความช้ืน   

   - การปูผู้รับจ้างจะต้องปูตามแนวที่กําหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมัติใน SHOP DRAWING ทั้งน้ี การปู 
   จะต้องชิดสนิทกัน  

   - การปูจะต้องมีอุปกรณ์ ลูกกล้ิงนํ้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม บดทับกล้ิงทันที หลังปู และลงกาวใหม่ ๆ ภายใน 1 
   ช่ัวโมง เพ่ือไม่ให้เกิดรอยฟันเกียง และให้กระเบ้ืองยางติดกับพ้ืน 

 

  (3) การป้องกันพ้ืนผิวหลังการติดตั้ง 

  ผู้รับจ้างจะต้องทาํความสะอาด ดว้ยนํ้ายาทําความสะอาดกระเบื้องยางหลังการตดิตัง้ทันที ผิวบนของกระเบ้ืองยาง 
  จะต้องปราศจากคราบของกาวที่ซมึขึ้นมา ไม่มีรอยร้าวแตกบ่ินหรือมีตาํหนิหลุดล่อนใด ๆ ทาเคลือบด้วย Wax ที่มี  
  Solid Content 23% จํานวน 1 เที่ยว  
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  (4)  การทําความสะอาดหลังการตดิตัง้เพ่ือส่งมอบพ้ืนที่ 

   - ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือ ได้แก่ ไม้กวาด ไม้ม็อบเก็บฝุ่น รวมถึงผ้าม็อบ ถังบบีม็อบ  

   เครื่องขัดพ้ืน  เกรียง ป้ายเตือน และผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว็กซ์ให้เรียบร้อย  

   - ทําการลอก Wax ที่เคลือบผิวหลังการติดตั้งเพ่ือกันฝุ่นออกด้วยนํ้ายา Stripper (นํ้ายาลอก Wax) ตาม 

   มาตรฐานการทําความสะอาดพ้ืนกระเบื้องยาง 

   - หลังจากน้ันรองพ้ืนด้วย Sealer (น้ํายารองพ้ืนก่อนการเคลือบเงา) โดยไมต่้องผสมนํ้า  โดยกวาดม็อบเป็นรูปเลข 

   แปดแนวนอน  ขณะกวาดม็อบ โดยกวาดทับแนวเดิมคร่ึงหน่ึงออกมาจากด้านใน 

   - ทิ้งนํ้ายาไว้ 30 นาที (ในสภาพอากาศถ่ายเทได้ดี) แล้วลงWax ที่ม ีSolid Content  23% ไม่น้อยกว่า3 เที่ยว  
   โดยทิ้งระยะเวลาให้ Wax ที่ลงแตล่ะครั้งแห้งสนิท 

 

 (5)  การรับประกันผลงาน 

   ผู้รับจ้างต้องออกหนังสือรับประกันวัสดุและรับประกันการติดตั้งคุณภาพของวัสดุและการติดตัง้จากผู้ผลิตหรือ 
   ตัวแทนผู้นําเข้าในประเทศไทย หลังจากการติดตัง้แล้วต้องแข็งแรงมั่นคงปราศจากตําหนิต่างๆ หากเกิดตําหนิ 
   ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่หรือซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบโดย 
   ไม่คดิมูลค่าใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 (6) ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า 

  ผู้รับเหมาพึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าโดยตรง และผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ามีการทําธุรกิจในงานวัสดุปู 
  พ้ืนมีประสบการณ์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับรวมถึงมีหนังสือรับรองเป็นมาตรฐานสากล มี 
  การบริการงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นงานในภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสามารถตรวจสอบและดูผลงานย้อนหลังได้ 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   3.3 - 1 
  

บทที่ 3.3 
งานผนงั 

 

1) งานผนังเบาโครงเคร่าโลหะ 

รายละเอียดวัสดุ 

 ผนังก้ันห้องภายในอาคารใหใ้ช้แผ่นยิปซ่ัมไฟเบอร์บอร์ดทีท่ําจากวสัดุธรรมชาติ ขึ้นรูปตามความหนาที่ระบุ โดยมี

คุณสมบัติวัสดุดังน้ี 

 1) มีความสามารถในการทนไฟได้อย่างน้อย 30 นาที ตามมาตรฐาน DIN 4102 A2, BS 476 Part 7 Class 0,  

  ASTM Type X 

 2) โครงเคร่าใช้โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี C-LINE เบอร์ 24 มอก และ JID 3302-1987 ความหนาของหน้า 

  ตัดหล็กไม่ต่ํากว่า 0.50 มม. พับหรือรีดเป็นหน้าตัดรูปตัว U หรือ  และมีผิวชุบสังกะสีอย่างสม่ําเสมอ ไม่มี 

  รอยเป็นสนิมหรือยาวตลอดเส้น 

 

ตัวอย่างวัสดุ 

 ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง รวมถึงรายละเอียดประกอบ ตัวอย่าง   

 (Manufacture’s specifications) ที่แสดงถงึคุณภาพของวัสดุ ขนาด และวิธีการติดตั้ง เพ่ือส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณา

 อนุมัติ  

การตดิตั้ง 

การตดิตัง้โครงเคร่าใหใ้ช้หน้าตดั U เป็นโครงตามแนวนอนและโครงหน้าตัดรูป  เป็นโครงตามแนวตั้งใหม้ีช่องห่าง
 ระหว่างโครงเคร่าไม่เกิน 40 ซม. ยิงยึดด้วยหมดุย้าํ (Rivet) กบยึดแผ่นผนังให้ยึดดว้ยสกูร  ทุกระยะ 20 ซม. แต่งผิว
 และรอยต่อด้วยปูนยิมซั่มหรือกรรมวิธีของผู้ผลิต ผิวทาสีหรืออื่นๆตามแบบ 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด   บทที่    3.4-1 
  

บทที่ 3.4  
งานโลหะ 

(Metal Fabrications) 
 

1) ความต้องการท่ัวไป 

 1.1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มคุีณภาพ แรงงานทีม่ีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้าง
  งานโลหะ ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
 1.2) งานโลหะที่ระบใุนแบบสถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้า, และ ระบบสุขาภิบาล จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหมวดน้ี 
 1.3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาํแบบขยาย และรายละเอียดตา่งๆ วิธีการติดตัง้ ข้ันตอนการทํางานให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
  ก่อนการดําเนินการ 
 1.4) การกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระทําด้วยความระมดัระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น 
 1.5) อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวตัถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
 

2) ผลติภัณฑ ์

 2.1) วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคณุภาพดี ไม่มตีําหนิ ไมม่ีสนิมขมุ มีมาตรฐานสามารถรับความเค้น ความเครียด และ
  พิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป 
 2.2) เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ผลิตตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400 
 2.3) สีป้องกันสนิม ใหใ้ช้สีรองพ้ืนเหล็ก Red Lead Primer หรือสีรองพ้ืนเหล็กชุบสังกะสี Zinc Chromate หรือตามระบุใน
  หมวด งานทาสี 
 

3) การดําเนินการ 

 3.1) การประกอบ และติดตั้ง 
  งานโลหะเบ็ดเตล็ดทัง้หมด จะต้องมีขนาด และรูปร่างตามที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง การตดัต่อ การเช่ือม จะต้อง 
  เรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิท การยึดด้วยนอต สกรูทุกแห่งต้องใส่แหวน
  รองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยใหใ้ช้วัสดุอุปกรณ์ตามตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ และถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนด
  ไว้ใน Shop Drawing ที่ได้รับการพิจารณาอนุมตัิจากผู้ควบคุมงานแล้ว 
 
 3.2) การตกแต่ง 
  วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้างออกให้สะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเช่ือมต่างๆ จะต้องขัดตกแต่งให ้
  เรียบร้อย และทาสีกันสนิมก่อน จึงทาสีทับหน้าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ในหมวด งานทาสี 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด   บทที่    3.5-1 
  

 
บทที่ 3.5  

งานไม้สําหรับงานสถาปัตยกรรม 
Architecture Woodwork 

 

1) ความต้องการท่ัวไป 

 1.1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มคุีณภาพ แรงงานทีม่ีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้าง
  งานไมท้ัง้หมดที่ระบุในแบบ และรายการประกอบ 
 1.2) งานไม้ ให้รวมถงึการเตรียมไม ้และเก็บรักษาไม้ ใหม้ีคุณภาพดี ก่อนนํามาใช้ในงานก่อสร้าง 
 1.3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ตามระบุในแบบไม่น้อยกว่า 2 ช้ิน พร้อมรายละเอียดชนิดของไม้ ข้ันตอนการทําสี และ
  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการส่ังซื้อ 
 1.4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาํ Shop Drawing แบบขยายการติดตัง้งานไมต้่างๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 
 

2) ผลติภัณฑ ์

 2.1) ไม้จะต้องเป็นไมใ้หม่ปราศจากรอยตําหนิทีท่ําให้การรับกําลังของไม้เสียไป จะต้องแห้งสนิท ไมเ่ป็นกระพี้ ไม่มีรอยแตกร้าว 
  จะต้องตรงไม่คดงอ 
 2.2) ไม้อัด ให้ใช้ไม้อัดเกรด เอ ชนิด และความหนาตามระบุในแบบ 
 2.3) อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวตัถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

 

3) การดําเนินการ 

 3.1) งานฝีมือ 
  - การก่อสร้างงานไม้ทัง้หมดที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะต้องใช้ช่างฝีมือที่ดี มีความชํานาญ และมี 
  ประสบการณ์ในงานไมโ้ดยเฉพาะ 
  - กรอบไม้ แนวตะปู พุก หรืออ่ืนๆ ที่จะต้องม ีและจําเป็นต้องทําสําหรับการยึด การประกอบ หรือการติดตัง้งานไม้ ผู้รับ
  จ้างจะต้องจัดทําตามมาตรฐานของช่างฝีมือที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
 
 3.2) การประกอบ และการตดิตัง้ 
  - การบากไม้ การประกอบเข้าไม้ จะต้องขีดเส้น และวัดมุมให้ถูกต้อง แล้วจึงเล่ือย เจาะ ไส เมื่อประกอบเข้าไม้จะต้อง
  สนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม 
  - การต่อไม้ โดยทั่วไปจะไม่ใหต้่อไมโ้ดยเดด็ขาด ยกเว้นมีความจําเป็น และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเท่านั้น 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด   บทที่    3.5-2 
  

  - การตดิตั้งไม้กับโครงสร้างของอาคาร จะต้องตดิตัง้อย่างระมัดระวัง และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โดยมิให้โครงสร้างน้ันๆ 
  ชํารุดเสียหายได้ หากเกิดการชํารุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
  - อุปกรณ์ประกอบงานไม้รวมทั้งการตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน Lag Screw  
  Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ และรายการ แต่จําเป็นต้องยึด หรือเสริมเพ่ือ
  ทําให้งานไม้แข็งแรงอย่างถาวร ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทําทั้งส้ิน 
  - ตะป ูหรือตะปูเกลียวทุกตัวทีใ่ช้ยึดไม้ จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวในเน้ือไม้ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานอนุมตั ิ
 
 3.3) การตกแต่ง 
  งานไมท้ี่ประกอบตดิตัง้เสร็จแล้ว จะต้องแข็งแรง ส่วนที่มองเห็นจะต้องได้รับการอดุ แตง่ และขัดด้วยกระดาษทรายให้
  เรียบร้อย และสวยงาม แล้วจึงทําการทาสีตามระบุในแบบ หากไม่ระบุใหท้ําสีย้อมเนื้อไมต้ามสีไม้ธรรมชาติ หรือตาม 
  วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ การทาสีไม้ให้ปฏิบตัติามระบุในหมวด งานทาสี ด้วยช่างที่มีฝีมือ และความชํานาญในการ
  ทาสีไมโ้ดยเฉพาะ 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   3.6 - 1 
  

บทที่ 3.6 
งานประตู หนา้ต่าง และกระจก 

 

1)  งานประตู หน้าต่าง และวงกบอะลมูิเนียม (Aluminium Doors Windows and Frames) 
 

  ความต้องการท่ัวไป 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ใน 
  การติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการทดสอบ 
 2) ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของประตู-หน้าต่างจากสถานที่ก่อสร้างจริง ทันทีที่สามารถจัดทําได้ และจัดทํา  
  Shop Drawing พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการประกอบ และติดตั้ง 
 

 ผลิตภัณฑ์ 

 1) อะลูมิเนียม 
  1.1) เนื้ออะลูมิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่น้อยกว่า  
   151.7 เมกะปาสกาล (22 000 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) จะต้องมีความแข็งแรง ขนาดหน้าตัดเหมาะสม หรือ 
   ตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบ 
  1.2) ผิวของอะลูมิเนียมจะต้องเป็นสี ตามระบุในแบบ ความหนาของฟิล์มที่เคลือบ จะต้องไม่ต่ํากว่า 15  
   ไมครอน ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ +2 ไมครอน 
 
 2) อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 
  2.1) สกรู 
   - สกรูยึด วงกบ และยึดตัวบานทุกตัวต้องใช้ชนิดที่เป็นสเตนเลสเท่าน้ัน  
   - สกรูที่ขันติดกับส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ให้ใช้สกรูที่ใช้ร่วมกับพุกโลหะที่เหมาะสม  
   โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
  2.2) ยางอัดกระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า 
  2.3) สักหลาด (Wool Pile) ซ่ึงเสียบที่กรอบบานประตูโดยรอบ  
 
 3) วัสดุยาแนวรอยต่อ 
   3.1) รอยต่อรอบๆ วงกบอะลูมิเนียมทั้งภายนอก และภายใน ส่วนที่ติดกับปูนฉาบ หรือคอนกรีต หรือวัสดุอ่ืน 
    ใด จะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยาแนวด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ และจะต้อง 
    รองรับด้วย Backing หรืออื่นๆ ตามคําแนะนําของผู้ผลิตวัสดุยาแนว โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
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   3.2) ส่วนรอยต่อกระจกกับกระจก และกระจกกับอะลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอ่ืนให้ยาแนวด้วยซิลิโคน  
    ชนิดป้องกันคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคําแนะนําของผู้ผลิตซิลิโคน โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ 
    ควบคุมงาน ให้ใช้สีที่ใกล้เคียง หรือสีเดียวกันกับสีของอะลูมิเนียม 
   3.3) การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องทําด้วยฝีมือประณีต และสวยงาม 
 

  การดําเนินการ 

 1) การประกอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตามแบบ และรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติด้วยฝีมือประณีต 
 2) การเคล่ือนย้ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมระหว่างการขนส่ง และในสถานที่ก่อสร้าง ต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง 
  ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต้องมีค้ํายัน หรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต้องมีหลังคาคลุม และไม่ 
  โดนนํ้า หรือฝนสาด 
  กุญแจ มือจับ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพ่ือป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน หากเกิดความเสียหาย 
  ใดๆ ผู้รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปล่ียนให้ใหม่ทันที โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
 3) การติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามช่องเปิดที่เตรียมไว้  
 4) การยึดวงกบอะลูมิเนียมกับโครงสร้าง หรือเสาเอ็น และคานทับหลัง ให้ติดตั้งช้ินส่วนสําหรับยึดไว้อย่างมั่นคงก่อน  
  การยึดจะต้องเว้นช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทุกจุดทุกด้าน จะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 5) ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมเข้ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่อง 
  วงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มม. 
 6) การติดตั้งโดยการขันสกรู ต้องระมัดระวังมิให้วงกบ และบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมเสียรูปได้  
 7) ผู้รับจ้างจะต้องยาแนวระหว่างวงกบอะลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให้เรยีบร้อยสวยงามทั้งภายใน และภายนอก 
 8) ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องทําการทดสอบบาน 
  เปิดทุกบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหล่อล่ืนตามความจําเป็น  
 9) การบํารุงรักษา และทําความสะอาด 

- เมื่อติดตั้งงานอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น จะต้องได้รับการแก้ไขจนใช้การได้ดี ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

  - ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารที่ชํารุดอันเนื่องจากการติดตั้งอะลูมิเนียม พร้อมทํา 
  การทดลองเปิด-ปิดประตู และทดลองอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้การได้ดี  
  - ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ติดตั้งจะต้องทําความสะอาดผิวอะลูมิเนียม และกระจกทั้งด้านนอก และด้านในให้ 
  สะอาด ปราศจากคราบฝุ่น คราบสี หรือส่ิงอ่ืนใด เพื่อให้ดูสวยงาม ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้เคร่ืองมือ และน้ํายาทําความ 
  สะอาดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวอะลูมิเนียม และกระจกได้ 
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2) อุปกรณ์ประต ู(Door Hardware) / อุปกรณ์หน้าต่าง (Window Hardware) 

  

 ความต้องการท่ัวไป 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีในการ 
  ติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง (Hardware) ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ และรายการประกอบแบบ รวมทั้งการทดสอบให้ 
  ใช้งานได้ดี 

2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง พร้อมรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อน
การส่ังซ้ือ 

 3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบเป็นหลัก หรือต้องประสานงานกับผู้ออกแบบงาน 
  ตกแต่งภายใน หากไม่ระบุในแบบใดๆ ให้ยึดถือตามที่ระบุไว้นี้ 
 

 ผลติภัณฑ ์

  1)  อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 
   1.1) ประตบูานสวิง 
    - บานพับประตูบานสวิง ให้ใช้บานพับสปริง (Door Closer) ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลูมิเนียมเหนือบาน 
    ประตูชนิดเปิดค้างได้ 90 องศา ทั้งสองทาง ขนาดของบานพับตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต โดยได้รับ 
    การอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
    - กุญแจประตูสวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ชนิดล็อกภายนอกด้วยกุญแจ ล็อกภายในด้วยปุ่มหมุน 
    - มือจับประตูสวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบุในแบบทัง้สองด้าน บานละ 1 ชุด  
   1.2) หน้าตา่งบานกระทุ้ง 
   - บานพับสําหรับหน้าตา่งบานกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสเตนเลสแบบเปิดค้างได้ ขนาดตามคําแนะนําของผู้ผลิต  
   โดยได้รับการอนมุัติจากผู้ควบคุมงาน 
   - มือจับพร้อมล็อกสําหรับบานกระทุ้ง  
 

  การดําเนินการ 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้ช่างที่มีฝีมือ และมีความชํานาญ พร้อมเครื่องมือที่ดใีนการติดตัง้ Hardware ทุกส่วนที่ตดิตั้ง 
  แล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่าง 
 2) ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบตําแหน่ง และส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการตดิตั้ง Hardware หากพบว่าม ี
  ข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการติดตั้ง 
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 3) Hardware ที่ตดิตั้งแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบานประต-ูหน้าต่างออกไปจนสุดแล้ว  
  จะต้องมีอุปกรณ์รองรับ หรือป้องกันการกระแทก ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม มิให้เกิดความเสียหายกับประตู-หน้าตา่ง 
  หรือผนัง และส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 การทําความสะอาด 
 ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาด Hardware ทั้งหมด และทุกส่วนของอาคารที่เก่ียวข้องกับการตดิตัง้ Hardware พร้อมการ
 ตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีด หรอืมีตําหนิใดๆ และมีความมั่นคงแข็งแรง ใช้งานไดด้ี ก่อนส่งมอบงานงวด
 สุดท้าย 
 

 

3) กระจก (Glazing) 

   

  ความต้องการท่ัวไป 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มคุีณภาพ แรงงานทีม่ีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการ 
  ตดิตัง้งานกระจก ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
 2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างกระจก และวัสดุที่ใช้ในการตดิตัง้งานกระจก พร้อมรายละเอียดการติดตั้ง และ Shop  
  Drawing ให้ผู้ควบคุมงานอนุมตัิก่อนการติดตัง้ 
 3) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัตติามคําแนะนําของผู้ผลิตกระจก ในการติดตั้งกระจก ใช้เครื่องมือตัด และเจาะกระจกที่ดี  
  ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง และจะต้องแตง่ลบมุมขอบกระจกให้เรียบร้อย ไม่ใหม้ีคมก่อนนาํไปติดตั้ง 
 4) งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนังกระจกสูงขนาดใหญ่ จะต้องปฏิบัตติามคําแนะนําของผู้ผลิตกระจก โดยได้รับ 
  การอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
 

  ผลติภัณฑ ์

 1) กระจกที่ใช้จะต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ําเสมอตลอดท้ังแผ่น ปราศจากร้ิวรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือฝ้ามัว 
  กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสีตัดแสง (Tinted Glass), กระจกฝ้า  
 2) วัสดุยาแนวกระจกให้ใช้ประเภทซิลิโคน Architectural Grade  ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
  

 การดําเนินการ 

  1) การตดั การเจาะ การตดิตัง้กระจก จะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิตกระจกอย่างเคร่งครดั 
 2) ขอบกระจกทั้งหมดจะต้องมีการขัดแต่งลบมมุเรียบ โดยไมม่ีส่วนแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอันตราย และเป็นเหตุให ้
  เกิดแรงกดรวมกันที่จุดนั้น ทําให้กระจกมีรอยร้าว หรือแตกไดใ้นภายหลัง 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   3.6 - 5 
  

  3) ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใช้วัสดุยาแนวต้องทาํความสะอาดให้ปราศจากความช้ืน ไขมัน ฝุ่นละออง  
   และอื่นๆ ห้ามตดิตั้งกระจกในขณะท่ีงานทาสีส่วนน้ันยังไม่แห้ง หลังจากยาแนวกระจกเสร็จแล้ว จะต้องตกแต่ง และ 
   ทําความสะอาดวัสดุยาแนวส่วนที่เกิน หรือเปรอะเปื้อนให้เรียบร้อย ก่อนที่วัสดุยาแนวน้ันจะแข็งตัว 
 

  การทําความสะอาด 

 1) การล้าง หรือทําความสะอาดกระจก ผู้รับจ้างจะต้องใช้นํ้ายาที่ผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนว และกระจกแนะนําไว้เท่าน้ัน  
  ห้ามมใิห้ใช้น้ํายาใดๆ ที่อาจจะทําให้วัสดุอุดยาแนวเส่ือมคุณภาพ และผิวกระจกเสียหาย 
 2) กระจกทั้งหมดทีต่ดิตัง้แล้วเสร็จ จะต้องทาํความสะอาดทัง้สองด้าน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบานประต-ูหน้าต่างกระจก 
  ทั้งหมด เพ่ือป้องกันฝุ่นละออง หรอืฝนสาด และต้องป้องกันกระจกไม่ให้มีรอยขีดข่วน แตกร้าว จนกว่าจะส่งมอบ 
  งานงวดสุดทา้ย 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   3.7 - 1 
  

บทที่ 3.7 
งานตกแต่งทางสถาปัตยกรรม 

 

1) งานยิปซัมบอรด์ (Gypsum Board) 
 

  ความต้องการท่ัวไป 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มคุีณภาพ แรงงานทีม่ีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการ 
  ตดิตัง้งานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
 2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งานยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครงคร่าว 
  ผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนุมัติก่อนการส่ังซื้อ 
 

 ผลติภัณฑ ์

1) แผ่นยิปซัมหนา  9-12 มม. ชนิดธรรมดา, ทนช้ืน, กันความร้อน, หรือทนไฟ ตามระบใุนแบบ ขนาด 1 200x2 400 มม 
แบบขอบลาดสําหรับผนัง หรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ  

2) โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ํากว่า 0.50 มม. 
ระยะห่างของโครงคร่าวตัง้ทุก [400] มม.  

  
 การดําเนินการ 

1) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตัง้งานระบบไฟฟ้า และระบบ อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ผนัง เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กเพ่ือให้งานยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงาม 

 2) การตดิตัง้โครงครา่วผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม 
  2.1) กําหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พ้ืน และท้องพ้ืนอาคาร หรือหากเป็นผนังลอย  
   (ไม่ตดิท้องพ้ืน) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
   หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วางโครงคร่าวตวัยูตามแนวผนังทีไ่ดต้ีเส้นไว้ ยึดตดิกับพื้นอาคาร  
   และท้องพ้ืนช้ันถัดไปด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ทุกระยะ 600 มม. (กรณีพ้ืน 
   อาคารไมใ่ช่คอนกรีต หรอืเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมาะสม) 
  2.2) ตดัโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพ้ืน ทุก 
   ระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคําแนะนําของผู้ผลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทํา 
   การยึดตดิระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยทูี่บริเวณปลายโครงคร่าวด้วยสกรูยิงโครงคร่าว หรือ 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   3.7 - 2 
  

   คีมยํ้าเหล็ก ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซัมในแนวตั้งที่สูงกว่า 2 400 มม. ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เ 
   พ่ือรับหัวแผ่นยิปซัมที่จะติดตัง้ต่อไป 
  2.3) นําแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา [12] [15] มม. ขึ้นตดิตัง้กับโครงครา่ว โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบ 
   แผ่นสูงจากพ้ืนอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพ่ือป้องกันนํ้า หรือความช้ืนจากพ้ืนเข้าสู่แผ่นยิปซัม ยดึกับโครง 
   คร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 หรือ 38 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น  
   และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. ให้หัวสกรูจมลงในแผ่น 
   ยิปซัมประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิปซัมลงไป)  
   การตดิตัง้ควรใช้เครื่องยิงสกรู 
  2.4) ตดิตัง้คิ้วเข้ามมุ สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม 
   2.5) ฉาบปิดรอยต่อ, คิว้เข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสําหรับฉาบเรียบแผ่น 
    ยิปซัม ฉาบจํานวน 3 ข้ันตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปนูฉาบแห้งสนิทในแต่ละข้ันตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วย 
    กระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 
   2.6) ฉาบปิดรอยต่อ, คิว้เข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสําหรับฉาบเรียบแผ่น 
    ยิปซัม ฉาบจํานวน 3 ข้ันตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปนูฉาบแห้งสนิทในแต่ละข้ันตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วย 
    กระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

 

3) การยึดแผ่นยิปซ่ัมกับโครงเคร่า ให้ใช้สกรูเกลียวยึดทุกระยะไม่เกิน 0.30 ม.ขันส่งหัวสกรูให้จมลงในแผ่นเล็กน้อย
เมื่อตดิแผ่นเสร็จให้อุดหัวสกรู และใช้แถบผ้าฉาบยิปซ่ัมปิดทับแล้วฉาบให้เรียบเสมอกันอีกครั้ง 

3) หลังติดแผ่นยิปซ่ัมแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 2.00 ม.ทาบท้องฝ้าระยะห่างที่ปลายไม้
บรรทัดจะต้องไมม่ากกว่า 5 มม.ทกุจุด  มิฉะน้ันจะต้องรื้อทําใหม ่

  การบํารุงรักษา 
งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ตดิตั้งเสร็จแล้ว จะต้องไดแ้นวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานทาสีให้ปฏิบัตติามทีร่ะบุ
ไว้ในหมวดงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานยิปซัมบอร์ดสกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

2) งานกระเบื้อง 

 ความต้องการท่ัวไป 

 1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มคุีณภาพ แรงงานทีม่ีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการ 
  ตดิตัง้งานกระเบื้อง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   3.7 - 3 
  

 2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบค้ิว, วัสดุยาแนว พร้อมรายละเอียด และ 
  ขั้นตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภายในและภายนอก เป็นต้น ให้ผู้ 
  ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการส่ังซ้ือ 
  

 ผลติภัณฑ ์

 1) วัสดุที่นํามาใช้ต้องเป็นวัสดุใหมท่ี่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ ไม่บดิงอ ขนาดเท่ากันทุก 
  แผ่น ให้ใช้ช้ันคุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ และใบรับรอง 
  คุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่ไม่มคีวามช้ืน 
 2) วัสดุ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ถา้มิได้ระบุรุ่น และ 
  ผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างอื่นในแบบก่อสร้างให้ใช้ ย่ีห้อ COTTO (บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จํากัด) หรือ CAMPANA หรือ  
  DURAGRES หรือยี่ห้ออื่นที่เทียบเท่า 
 3) ขนาดและสีของกระเบื้อง ให้ปฏิบัตติามรายการเฉพาะงานโดยต้องเสนอตัวอย่างกระเบื้องตามที่สถาปนิก ระบุหรือ 
  กําหนดเลือกให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ 
 

 การดําเนินการ 

 1) การเตรียมผิว 
  1.1) ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน เศษปูนทราย หรือส่ิงสกปรก 
   อ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยน้ํา 
  1.2) พ้ืนที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับ และความเอียงลาดตามตอ้งการ  
  1.3) การเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉล่ียสีของกระเบื้องให้สม่ําเสมอทั่วกัน และ 
   เพียงพอกับพ้ืนที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง แล้วจึงนํากระเบื้องไปแช่น้ําก่อนนํามาใช้ หรือปฏิบัตติาม 
   คําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 
 

 2) การปู หรือบุกระเบื้อง 

2.1) ทําการวางแนวกระเบื้อง แนวกระเบ้ืองทั่วไป หากไมร่ะบุในแบบใหห้่างกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของ
กระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

  2.2) ทําความสะอาดพ้ืนผิว แล้วพรมนํ้าให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบื้อง ดว้ยการโบกให้ทั่วพ้ืน 
   แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง ให้ปฏิบัตติามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจาก 
   ผู้ควบคุมงานก่อน 
  2.3) ตดิตัง้ และกดแผ่นกระเบื้องตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที่กําหนดของกาวซีเมนตท์ี่ใช้  
   ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรอืไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และทําการตดิตั้งใหม ่
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  2.4) หลังจากปู หรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ช่ัวโมง  
   แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค ์
   ของผู้ออกแบบ 
  2.5) เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื้องด้วยฟองนํ้าชุบน้ําหมาดๆ ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแห้ง ให้ร่อง และ 
   ผิวของกระเบื้องสะอาด ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 2 ช่ัวโมง จึงทําความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชุบนํ้าหมาดๆ ทิ้ง 
   ให้วัสดุยาแนวแหง้สนิท 
 

 3) การบํารุงรักษา และทําความสะอาด 

  3.1) งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ไดด้ิง่ ได้สีที่เรียบสม่ําเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม ่
   เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องดาํเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
  3.2) หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ช่ัวโมง ให้ทําความสะอาดอีกครั้งด้วยน้ํา และเช็ดให้แห้งด้วย 
   ผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3.3) ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

3) งานทาสี (Painting) 
 

  ขอบเขตของงาน 

งานสีสําหรับอาคารทั้งหมด ใช้ตามสีมาตรฐาน มอก.ทาส่วนต่างๆ ของอาคารตามกรรมวิธีที่ถูกต้องทางเทคนิค ใช้สี
 เหมาะ สมกับพ้ืนผิวแต่ละประเภทตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ให้ปฏิบตัติามขั้นตอนการทาสีที่ถูกต้องตัง้แต่การเตรียมผิว การ
 ทาสีรองพ้ืนจนกระทั่งถึงการทาสีจริง 

  ความต้องการท่ัวไป 
 1) ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบคุณภาพทีด่ี สําหรับ 
  งานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ 
 2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพ้ืน และอ่ืนๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตาม 
  วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการส่ังซ้ือ โดยจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  
 3) สีที่นํามาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถัง หรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมใีบส่งของ และรับรองคุณภาพ 
  จากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได ้

ผู้รับจ้างต้องส่ังซื้อสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจําหน่ายของบริษัทผู้ผลิตโดยมีใบรับรองจากบริษัท
แจ้งปริมาณที่ใช้จริงส่ังมาเพ่ืองานน้ีโดยเฉพาะ สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่  ห้ามนาํสีเก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้หรือ
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ผสมเป็นอันขาด สีที่นํามาใช้ต้องบรรจุและผนึกในกระป๋องหรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิตและประทับตรา 
เครื่องหมายการคา้เลขหมายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

 4) ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศช้ืนจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท  
 5) งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ําเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้องทํา 
  ความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอ่ืนๆ ของอาคารที่ไม่ตอ้งทาสี เช่น พ้ืน ผนัง กระจก อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

 
งานสีรองพ้ืน 

 สีช้ันแรก (Primer Coat) หรือสีรองพ้ืน หมายถึง ข้ันสีสัมผัสกับพ้ืนผิววัสดุ สีช้ันน้ีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้

- ป้องกันสารเคมีจากพ้ืนผิวภายในออกฤทธ์ิกับสีทับหน้า 
- เพ่ิมการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีที่จะทาทับหน้า 

 
สีช้ันแรกหรือสีรองพ้ืนต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับสีทับหน้า ยกเว้นในแบบรูปและรายการและเอียดระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืนการทาสีรองพ้ืนให้ปฏิบตัิดงัน้ี 

 
1) งานพื้นผิวปูนฉาบหรือคอนกรีตใหม่ ปูนสกัด งานกระเบื้องแผ่นเรียบ GRC 

(1) ถ้าสีทับหน้าเป็นสีน้ํา (Emulsion Paint) ให้ทาสีรองพ้ืนปูนใหม่กันด่าง 1 ครั้ง 
(2) ถ้าสีทับหน้าเป็นสีน้ํามันอะครีลิค (Acrylic Solvent) ให้ทาสีนํ้ามันอะครีลิคเป็นสีรองพื้น 1 ครั้ง หรือ

ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
การทาสีทับหน้า 

สีทับหน้า (Top Coat) หมายถึง ช้ันสีที่อยู่ช้ันสุดท้าย ทําหน้าที่ให้ความคงทนถาวร ทนต่อสภาวะอากาศและให้ ความ
 สวยงามการทาสีทับหน้าต้องเป็นไปตามรายการสีและ/หรือข้อกําหนด และให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

1) การทาสีภายใน 

ให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีที่ผลิตข้ึนสําหรับทาภายในอาคารหรือใช้สีที่ผลิตขึ้นสําหรับทาภายนอกแทนได้ การพิจารณาว่า
ส่วนใดเป็นภายในให้ถือส่วนของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างที่อยู่ด้านในของช่องประตู หน้าต่างรอบนอกของอาคาร
เข้าไป 
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ตารางเปรียบเทียบผลติภัณฑส์ีโครงการยี่ห้อต่างๆ 
 

ประเภท
ของส ี

สีนํ้า สีนํ้ามัน สีคงทนพิเศษ 

ผลิตภัณฑ์ Acrylic 100%  

High Quality  

(A) 

Acrylic/PVA
C  

Exterior  

(A-) 

Acrylic/PVA
C  

Interior  

(A-) 

Acrylic 

Solvent 

Base 

Alkyd 

Solvent 

Base 

Chlorinated 

Rubber 

Epoxy 

TOA 1. Supershil 

d (Semi- 

Gloss) 

2. Supershil 

D (sheen) 

TOA 

Emulsion 

Paint for 

Exterior 

(PVAC) 

TOA 

Emulsion 

Paint for 

Interior 

(PVAC) 

 

Supershield 
Acrylcote 

TOA High 
Gloss 
Enamel 

TOA 
Duracote 

TOA 
Epoxy 
Enamel 

ICI 1.Dulux 

Weathershiel 

D (Semi- 

Gloss 

2.Weathershi 

Eld (sheen) 

Dulux 

Pentalite 

(PVAC) 

1.Dulux 

Pearl 

Glo 

(Semi- 

Gloss 

2.Dulux 

Homema 

Dulux 
Weathershie
ld S/B 
Acrylic 
Finish 

Dulux 
Gloss 
Finish 

1.Dulux 

HDMP 

2.Dulux 

Chlorina 

Te 

Rubber 

Dulux 
Epoxy 
Finish 
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tt 

JOTUN Jotashield Strax Dulux 1. Majestic 
(Semi-Gloss) 

- Gardex 
Enamel 

Pioneer 200 Penquard 
Enamel 

 

ยี่ห้อสีที่ใช้ให้ใช้ยี่ห้อ TOA ของบริษัท TOA ประเทศไทย จํากัด หรือ PAMMASTIC ของ  บริษัท บริติช เพ้นท์ส จํากัด หรือ 
JOTUN ของ บริษัท โจตันไทย จํากัด หรือ ICI หรอืย่ีห้ออื่นที่เทียบเท่า  

  
สีพลาสตกิอมิลัช่ัน (สีนํ้า สีพลาสตกิ) 

 1) การทาสีรองพ้ืน การทาสีรองพ้ืนให้ทาด้วยสีรองพ้ืนของสีชนิดและยี่ห้อน้ัน ๆ 

2) การทาสีทับหน้า ให้ทาด้วยสีที่กําหนดให้ โดยต้องยึดถือข้อปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีนั้นๆ โดย

เคร่งครัด การทาทับหน้าให้ทาไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง โดยไม่นับสีรองพ้ืน การทาแต่ละครั้งต้องรอให้ครั้งก่อนแห้ง

เสียก่อนจึงจะทาทับครั้งต่อไปได้ เมื่อทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นสีของพ้ืนผิวเดิมรอยด่างรอยแปรง

หรือไม่เรียบร้อยเลอะเทอะการทาสีอาจจะใช้วิธีพ่นหรือใช้ลูกกล้ิงแทนการทาด้วยแปรงก็ได้ แต่เมื่อเสร็จแล้ว

จะต้องเรียบร้อยตามที่กําหนดไว้ 

3) การทาภายใน ให้ทาด้วยสีชนิดที่ผลิตขึ้นสําหรับทาภายในอาคาร หรือจะใช้สีภายนอกทาแทนก็ได้การนับว่า

ส่วนใดเป็นภายในให้ถือส่วนของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างที่ไม่ถูกฝนหรือแสงแดดโดยตรง 

ฝีมือช่าง 

1)   ฝีมืองานทุกตอนที่ทําจะต้องเป็นฝีมือช้ันหน่ึง การทาสีนํ้ามันและนํ้ามันชักเงาให้ทาด้วย แปรงอย่างดี หรือ

ลูกกล้ิง หรือเครื่องพ่นสีที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบ การทาสีช้ันแรกให้ทาด้วยแปรง 

2) สีทุกอย่างจะต้องผสมหรือคนให้เข้ากันก่อนใช้ และจะต้องเก็บไว้ในที่ที่ไม่ถูกความร้อนมาก 

 (1) ก่อนทาสีจะต้องล้างพ้ืนผิวอาคารเสียก่อน และให้ระมัดระวังทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ มีฝุ่น 

 (2)  ห้ามทาสีบนพ้ืนที่เปียกช้ืน และจะต้องไม่ให้มีการกล่ันตัวเป็นหยดนํ้า และมีฝุ่น ฯลฯ เกิดข้ึนที่พ้ืนผิว 

 ก่อนจะทาแต่ละช้ันจะต้องให้สีช้ันแรกแห้งสนิทเสียก่อนจึงจะทาสีช้ันต่อไปได้ 
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 (3) ห้ามทาสีรองพ้ืนก่อนที่ผู้ควบคุมงานจะได้มาตรวจและเห็นชอบงานขั้นเตรียมแล้ว ทั้งน้ีห้ามทาสีช้ัน

 แรกและช้ันสองจนกว่าจะได้มีการตรวจเห็นชอบสีช้ันก่อนหน้าน้ันแล้ว 

 (4) ต้องป้องกันพ้ืนผิวข้างเคียงให้พ้นความเสียหาย รอยสีเปื้อนและรอยสีกระเซ็น 

 

 (5) การทําความสะอาดถ้าสีเปื้อนผิวพื้นที่ไมต่้องการทาจะต้องล้างออกโดยระมัด ระวังไม่ให้ ผิวเดิม

 เสียหาย หากจําเป็นผู้รับจ้างจะต้องตกแต่งแก้ไขจนเป็นที่พอใจ 
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บรษิทั ซมิไบโอซสิ แอนด ์แอสโซซเิอทส ์จาํกดั  บทที ่ 4 -1 
  

บทที่ 4  
ข้อกําหนดงานระบบสุขาภิบาล 

 
 

1) ความต้องการทั่วไป 
   “ผู้รับจ้าง” ในระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมถึง งานการจัดหา ตดิตั้ง ทดสอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
  ของระบบสุขาภิบาล  ซ่ึงได้กําหนดไว้ในข้อหนดและที่แสดงไว้ในแบบ เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ ถูกต้องตาม 
  หลักวิชาการ และจุดประสงค์ของโครงการ 

 2) ระบบสาธารณูปโภค         
  ประกอบด้วย 

 ระบบสุขาภิบาล  
 ระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เกีย่วข้อง 
 

3) ข้อกําหนดท่ัวไป 
 3.1) การดําเนินการก่อสร้าง 

(1) “ผู้รับจ้าง” ต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน โดยผลิตจากโรงงานที่มี  
    คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของ “ผู้ควบคุมงาน” ผู้รับผิดชอบ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
    ไม่เคยใช้งานมาก่อนหากเกิดการชํารุดหรือเสียหายเน่ืองจากการติดตั้ง ให้  
    เปล่ียนแปลงใหม่หรือซ่อมแซมจนใช้งานได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบ “ผู้  
    ควบคุมงาน”   

(2) เพ่ือให้ผลงานเรียบร้อย และสามารถดําเนินงานไปตามเวลาที่กําหนด“ผู้รับจ้าง” ต้อง 
    จัดหา วิศวกร และช่างฝีมือที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานเคร่ืองกล สุขาภิบาล  
    มาควบคุมงานและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
    ต่างๆ  

(3) “ผู้รับจ้าง” ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความ 
    ปลอดภัย  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน  โดยมีปริมาณที่เพียงพอกับปริมาณงาน “ผู้ 
    ควบคุมงาน” มีสิทธิที่จะขอให้ “ผู้รับจ้าง” เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมจํานวน  เพื่อให้  
    เหมาะสมกับการใช้ 

(4) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบรายละเอียดการติดตั้ง SHOP DRAWING ให้ “ผู้ควบคุม 
    งาน” หรือ “ตัวแทนผู้ว่าจ้าง” อนุมัติ ก่อนที่จะติดตั้งงานแต่ละช่วง หาก “ผู้รับจ้าง”  
    ดําเนินงานไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ ให้ถือเป็นการเสี่ยงของ “ผู้รับจ้าง” จะเรียกร้อง 


