ข้ อกำหนดงำนภูมิทศั น์ และงำนอื่นๆ
Outline Specifications for Landscape and Others
420 BLOCK-H : Bangkok, Thailand
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สำรบัญ
หมวด 01-000
01-010
01-020
01-030

ขอบเขตงำน (Scope of Work)
ขอบเขตทัว่ ไปของงานก่อสร้ าง
ราคางานก่อสร้ าง
แบบและรายการก่อสร้ าง

หมวด 02-000
02-010
02-020
02-030

สถำนที่ก่อสร้ ำงและวัสดุท่ ีใช้ ในกำรก่ อสร้ ำง
การสารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง (Visit Site)
ความคลาดเคลื่อนบกพร่อง ผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้ าง
รายการก่อสร้ างและเอกสารสัญญา
คุณสมบัตวิ สั ดุอปุ กรณ์ที่กาหนด และที่ใช้ ในงานก่อสร้ างอาคาร

หมวด 03-000
03-010
03-020
03-030

งำนทั่วไปในสถำนที่ก่อสร้ ำง
งานรื อ้ ถอนอาคารสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยูเ่ ดิมและงานปรับพื ้นที่
การวางผังและการวัดระดับในงานก่อสร้ างอาคาร (Site survey)
งานปรับระดับดินบริเวณพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ (ภายนอกอาคาร)

หมวด 04-000
04-010
04-020

หมวดงำนโครงกำรสร้ ำง (Structural works)
งานเสาเข็มและฐานราก
งานคอนกรี ตเสริมเหล็ก

หมวด 05-000
05-010
05-020
05-030
05-040
05-050
05-060

งำนฉำบปูน (Plastering)
ขอบเขตงานและข้ อกาหนดทัว่ ไป
วัสดุงานฉาบปูน
ส่วนผสมปูนฉาบและการผสมปูนฉาบ
การเตรี ยมผิวปูนฉาบ (Surface preparation)
ขันตอนการฉาบปู
้
น
การป้องกันและซ่อมผิวปูนฉาบ
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หมวด 06-000
06-010
06-020
06-030
06-040

06-050
06-060
06-070

หมวดงำนพืน้ ผิว (Floor Finish)
ขอบเขตของงานและวัสดุ (Scope of Work & Materials)
พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กปล่อยผิวหยาบ
พื ้นขัดมันหรื อขัดเรี ยบ
พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กปูกระเบื ้องเซรามิค กระเบื ้องโมเสค
แผ่นหินขัดสาเร็จรูปและหินกาบ
(Floorfinish of Ceramic, Mosaic and Terrazzo & Slate tile)
พื ้นผิวหินอ่อน หรื อหินแกรนิต
งานพื ้นโรยกรวดแม่น ้า / หินเกล็ด
พื ้นคอนกรี ตบล็อค

หมวด 07-000
07-010
07-020
07-030

งำนพืน้ ผนัง (Wallfinish work)
ผนังฉาบปูนเรี ยบขัดมัน (Plaster Works)
ผนังบุกระเบื ้อง (Tile Work)
ผนังคอนกรี ตเสริมเหล็กทาระบบกันซึม (Reinforce Concerte Waterproofing)

หมวด 08-000
08-010
08-020
08-030
08-040
08-050
08-060

งำนทำสี (Painting)
ขอบเขตและข้ อกาหนดทัว่ ไปของงานทาสี
ประเภทของสีที่ใช้ ในงานทาสี
การเตรี ยมการทัว่ ไปก่อนทางานทาสี
การเตรี ยมผิวพื ้นและรองพื ้นงานทาสี
วิธีการทางานสี
การทาสีชิ ้นส่วนโครงสร้ างโลหะ

หมวด 09-000
09-010
09-020
09-030
09-040
09-050
09-060

รำยกำรวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้ ำง (Construction Materials)
ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General specification)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทน ้ายาเคมีและ water stop
รายละเอียดผลิตภัณฑ์วสั ดุพื ้นผิว
รายละเอียดระบบกันซึม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทประตู หน้ าต่างและกระจก

Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

หมวด 10-000
10-010

งำนระบบเคลือบผิวป้ องกันตะไคร่ นำ้
งานเคลือบผิวป้องกันตะไคร่น ้า

หมวด 11-000
11-010
11-020

งำนระบบรดนำ้ ต้ นไม้ (SPRINKLER)
ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้ อกาหนดอุปกรณ์งานระบบสปริงเกลอร์
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หมวด 01-000

01-010
01-020
01-030

ขอบเขตงำน (Scope of Works)

ขอบเขตทัว่ ไปของงานก่อสร้ าง
ราคางานก่อสร้ าง
แบบและรายการก่อสร้ าง
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หมวด 01-010

ขอบเขตงำนทั่วไปของงำนก่ อสร้ ำง (Scope of Works)

1. รายละเอียดของงานก่อสร้ าง (General Requirements)
สานักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ มีความประสงค์ที่จะทาการจ้ างเหมาก่อสร้ าง
โครงการ พระตาหนักสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอเจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

2. ตาแหน่งที่ตงของงานก่
ั้
อสร้ าง (Location)
งานก่อสร้ างที่จะดาเนินการนี ้ ตังอยู
้ ่ ณ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 กรุงเทพฯ

3. ขอบเขตของงานก่อสร้ าง
เป็ นงานก่อสร้ างอาคารตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีขอบเขตของงานดังต่อไปนี ้
- การปรับพื ้นที่การขุด และการถมดินเพิ่มเติมให้ ได้ ระดับตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้ าง
- การปั กผัง
- การก่อสร้ างพื ้นถนน รัว้ บ่อน ้าตก ตังแต่
้ รากฐาน ตอม่อ เสา คาน ผนัง คสล. และอื่น ๆ
ดังรายละเอียดที่ระบุในแบบทุกประการ
- การจัดทาผิวพื ้น ผิวหนัง ตามที่ระบุในแบบ
- ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโครงการ ตามรูปแบบและรายการ

หมวด 01-010-1
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หมวด 01-020

รำคำงำนก่ อสร้ ำง (Cost of Construction)

1. รำคำงำนก่ อสร้ ำงให้ รวมถึงรำยกำรดังต่ อไปนี ้
- งานเตรี ยมสถานที่ให้ พร้ อมที่จะลงมือก่อสร้ างอาคารได้
- ที่พกั คนงาน สานักงานชัว่ คราว ฯลฯ
- ค่าขอมิเตอร์ ไฟฟ้า ประปาชัว่ คราว รวมถึงค่าน ้า – ค่าไฟชัว่ คราวตลอดระยะเวลาของโครงการ
ก่อสร้ าง
- ค่าวัสดุแรงงาน เครื่ องมือ และค่าขนส่ง
- ค่าประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ
- ค่าดาเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้ าง
การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและ
ทรัพย์สิน ทังในและนอกสถานที
้
่ก่อสร้ าง ตลอดจนค่าดาเนินการอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่
ผู้รับจ้ างจะต้ องกระทาเพื่อให้ ได้ งานที่สาเร็จสมบูรณ์
- ค่ากาไร
- ค่าภาษี ตา่ ง ๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและข้ อเทศบัญญัติโดยไม่มีข้อ
ยกเว้ น
- ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดตามสัญญา
- ค่าทดสอบวัสดุตา่ ง ๆ ตาม Spec. หรื อเมื่อผู้วา่ จ้ างประสงค์ให้ ทาการทดสอบ

2. งำนที่ไม่ รวมอยู่ในสัญญำ
- งานจัดสวน (Softscape)
- งานติดตังระบบลิ
้
ฟท์
- งานระบบเครื่ องปรับอากาศ
- อุปกรณ์เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ
- งานตกแต่งภายใน
- งานโครงสร้ างอาคาร
- งานระบบน ้าพุ (โดยผู้รับเหมาน ้าพุ)
หมวด 01-020-1
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หมวด 01-030

แบบและรำยกำรก่ อสร้ ำง

1. แบบและรายการก่อสร้ างผู้รับจ้ างจะต้ องเก็บรักษาไว้ ในที่ก่อสร้ าง อย่างน้ อยอย่างละ 1 ชุด โดยแบบ
จะต้ องอยูใ่ นสภาพที่ดีและเป็ นแบบที่แก้ ไขครัง้ สุดท้ ายเท่านัน้ ระยะและมาตราส่วนต่าง ๆ ให้ ถือเอา
ตัวเลขที่ระบุในแบบเป็ นหลัก ห้ ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ ามีข้อสงสัยให้ สอบถามตัวแทนของผู้วา่ จ้ างใน
เวลาอันสมควร ก่อนลงมือดาเนินการก่อสร้ างทุกครัง้
เพื่อจะได้ ประสานงานกับสถาปนิก/วิศวกร
ผู้ออกแบบต่อไป

2. ข้ อกาหนดเงียบ (Silence of Specification) ขอทาความเข้ าใจ ณ ที่นี ้ว่าแบบและรายการข้ อกาหนดต่าง ๆ
ที่ปรากฎในรูปแบบที่ดี หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ดีนนั ้ มีบางส่วนมิได้ แสดงไว้ หรื อไม่อาจอธิบายให้
รายละเอียดจนเกินความจาเป็ น มีบางส่วนละไว้ ฐานที่เข้ าใจว่า ให้ ใช้ หลักปฏิบตั ิทางช่างที่ถกู ต้ องที่ใช้ กนั
ทัว่ ไป เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั งิ าน

หมวด 01-030-1
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หมวด 02-000

02-010
02-020
02-030

สถำนที่ก่อสร้ ำงและวัสดุท่ ใี ช้ ในกำรก่ อสร้ ำง

การสารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง (Visit Site)
ความคลาดเคลื่อนบกพร่อง ผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้ าง
รายการก่อสร้ างและเอกสารสัญญา
คุณสมบัตวิ สั ดุอปุ กรณ์ที่กาหนด และที่ใช้ ในงานก่อสร้ างอาคาร

หมวด 02-000-1
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หมวด 02-010

กำรสำรวจตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ ำง (Visit Site)

1. การสารวจบริเวณก่อสร้ าง (Visit Site)
ผู้รับจ้ างต้ องสารวจตรวจสอบสถานที่ในบริเวณก่อสร้ าง และบริ เวณใกล้ เคียงก่อนเริ่มการก่อสร้ าง จน
ทราบเป็ นที่พอใจแล้ วถึงลักษณะ และสภาพทัว่ ไป ทังระดั
้ บพื ้นดินเดิมและขอบเขตสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ ที่มี
อยู่ สิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานก่อสร้ างอาคาร ลู่ทางเข้ าออก การขนส่งวัสดุสิ่งของและ
คนงาน
2. การจัดสถานที่ (Site Management)
ผู้รับจ้ างต้ องศึกษาข้ อขัดข้ องต่าง ๆ ภายในบริเวณก่อสร้ าง ข้ อกาหนดของเวลาและจัดสถานที่ให้
เหมาะสม และสะดวกแก่การทางาน พร้ อมทังมี
้ ความเข้ าใจอย่างดีในการศึกษาวิธีการจัดหาโรงงาน และ
ที่พกั อาศัยคนงานในสถานที่ก่อสร้ างให้ เหมาะสม สามารถทางานให้ แล้ วเสร็จสมบูรณ์ได้
3. การเสี่ยงภัย (Risk)
ผู้รับจ้ างต้ องศึกษาหาข้ อมูลที่จาเป็ นทังหลาย
้
อันเกี่ยวด้ วยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ์
และเหตุอื่น ๆ ซึง่ อาจมีผลมาถึงหรื อมีผลเป็ นการกระทบกระเทือนการทางานก่อสร้ างนี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility)
ไม่วา่ กรณีใด ๆ ผู้รับจ้ างจะยกอ้ างถึงการที่ตนไม่ทราบข้ อเท็จจริงต่าง ๆ หรื อข้ อมูลที่กล่าวมาข้ างต้ นเพื่อ
ประโยชน์ใด ๆ ของตนมิได้

หมวด 02-010-1
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หมวด 02-020

ควำมคลำดเคลื่อน บกพร่ อง ขัดแย้ ง และควำมผิดพลำดระหว่ ำง
แบบก่ อสร้ ำง รำยกำรก่ อสร้ ำง และเอกสำรสัญญำ
(Discrepancies Between Drawings & Specification)

1. กำรพิจำรณำและอนุมัตขิ องผู้คุมงำน (Consideration and Approval)
ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ความบกพร่อง หรื อความขัดแย้ ง หรื อความผิดพลาด หรื อไม่ชดั เจนใน
แบบก่อสร้ าง รายการก่อสร้ างและเอกสารสัญญา ผู้รับจ้ างจะต้ องรี บแจ้ งผู้คมุ งาน เพื่อขอคาวินิจฉัยทันที
โดยผู้คมุ งานจะถือเอาส่วนที่ดีกว่าเป็ นเกณฑ์ ความถูกต้ องในวิชาการช่างและความเหมาะสมทุกครัง้
และงานในส่วนที่มีปัญหานี ้ ผู้รับจ้ างจะต้ องหยุดดาเนินการไว้ ก่อน จนกว่าผู้คมุ งานจะมีการอนุมตั แิ ละ
สัง่ การอย่างใดอย่างหนึง่ หากผู้รับจ้ างไม่ปฏิบตั ิตามนี ้ และเกิดข้ อผิดพลาดใด ๆ ขึ ้น ผู้รับจ้ างจะต้ อง
รับผิดชอบแก้ ไขข้ อผิดพลาดนัน้ ๆ ให้ ถกู ต้ องตามคาสัง่ ของผู้คมุ งาน
2. หำกผู้รับจ้ ำงเสนอขอคำวินิจฉัย (Specified Methods of Contractor)
เกี่ยวกับเรื่ องแบบและรายการก่อสร้ าง โดยไม่แจ้ งรายละเอียดของข้ อขัดแย้ งระหว่างแบบและรายการให้
ผู้คมุ งานทราบว่ามีอยูใ่ นส่วนใดบ้ าง
คาวินิจฉัยของผู้คมุ งานอาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ ตามความ
เหมาะสม และผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไขโดยจะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มและขอต่อสัญญาไม่ได้
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หมวด 02-030

คุณสมบัตวิ ัสดุอุปกรณ์ ท่ กี ำหนดและที่ใช้ ในงำนก่ อสร้ ำงอำคำร
(Property of Materials and Articles)

1. คุณสมบัตขิ องวัสดุอุปกรณ์ ท่ กี ำหนด (Property of Materials)
ให้ เป็ นที่เข้ าใจว่าเมื่อได้ มีข้อกาหนดใด ๆ ที่ระบุชื่อ ยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดรายหนึง่ หรื อ หลาย
ราย หมายความเพียงว่า วัสดุและ/หรื อผลิตภัณฑ์ชื่อ ยี่ห้อของผู้ผลิตนัน้ ๆ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นที่นา่ พอใจ
ของสถาปนิกแล้ ว ผู้รับจ้ างมีสิทธิที่จะเลือกใช้ วสั ดุ และ/หรื อ ผลิตภัณฑ์ ชื่อ ยี่ห้อ ของผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่มี
คุณลักษณะและความเหมาะสมไม่ด้อยกว่าของที่กาหนดไว้ เดิมได้ เมื่อได้ รับความเห็นชอบจากสถาปนิก
แล้ ว แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้รับจ้ างต้ องเตรี ยมการไว้ พร้ อมล่วงหน้ า ให้ มีเวลาเพียงพอในการแสดงการเปรี ยบเทียบ
ทดลอง และให้ ข้อมูลรายละเอียดตามที่สถาปนิกต้ องการ และถือว่าผู้รับจ้ างได้ คดิ ไว้ เผื่อแล้ วสาหรับข้ อนี ้

2. วัสดุอุปกรณ์ ท่ นี ำมำใช้ ในงำน (Construction Materials)
ให้ เป็ นที่เข้ าใจว่าถ้ าไม่ได้ ระบุไว้ ที่ใดให้ เป็ นอย่างอื่น ก่อนที่ผ้ รู ับจ้ างจะส่งวัสดุอปุ กรณ์ใด ๆ มาใช้ ในงาน
ก่อสร้ างอาคาร ผู้รับจ้ างต้ องต่อรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์นนั ้ ๆ ตามแบบการขอความเห็นชอบในวัสดุ
อุปกรณ์ (Request for approval) ให้ สถาปนิกพิจารณาก่อนไม่วา่ วัสดุอปุ กรณ์นนจะมี
ั้
ชื่อ ยี่ห้อ ผู้ผลิต หรื อ
คุณลักษณะตามข้ อกาหนดไว้ เพียงใดก็ตาม และให้ ถือว่าผู้รับจ้ างมีหน้ าที่จดั เตรี ยมการในเรื่ องนี ้ โดยได้
คิดเผื่อไว้ แล้ วทังเวลาและค่
้
าใช้ จา่ ย
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หมวด 03-000

03-010
03-020
03-030

งำนทั่วไปในสถำนที่ก่อสร้ ำง

งานรื อ้ ถอนอาคารสิ่งปลูกสร้ างที่มีอยูเ่ ดิมและงานปรับพื ้นที่
การวางผังและการวัดระดับในงานก่อสร้ างอาคาร (Site survey)
งานปรับระดับดินบริเวณพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ (ภายนอกอาคาร)
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หมวด 03-010

งำนรื อ้ ถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ ำงที่มีอยู่เดิมและงำนปรั บพืน้ ที่

1. กำรรือ้ ถอนอำคำรสิ่งปลูกสร้ ำงเดิม
ทันทีที่ผ้ รู ับจ้ างได้ เข้ าครอบครองสถานที่ที่จะก่อสร้ างให้ ผ้ รู ับจ้ างดาเนินการรื อ้ ถอนอาคารและสิ่งปลูก
สร้ างเดิมที่มีอยู่ในบริเวณนัน้ ซึง่ ผู้รับจ้ างต้ องใช้ ความระมัดระวังต่อท่อประปาและสายไฟฟ้าใต้ ดนิ ที่อาจ
มีอยูไ่ ม่ให้ กระทบกระเทือนหรื อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการรื อ้ ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้ าง
เดิม
2. กรรมสิทธิในวัสดุส่ งิ ของและกำรปรับที่
วัสดุสิ่งของที่ได้ จากการรื อ้ ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างข้ างต้ นนี ้ให้ ตกเป็ นของผู้รับจ้ าง
ยกเว้ นวัสดุ
สิ่งของที่ได้ ระบุไว้ เป็ นพิเศษให้ สง่ มอบแก่เจ้ าของโครงการ และผู้รับจ้ างต้ องขนย้ ายวัสดุสิ่งของที่ผ้ รู ับจ้ าง
ที่ได้ จากการรื อ้ ถอนนี ้ออกไปจากบริเวณก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงฐานรากและส่วนของอาคาร หรื อสิ่งปลูก
สร้ างที่อยูใ่ ต้ ดิน หลุม ส้ วม บ่อเก่า รากไม้ และสิ่งกีดขวางอื่น ๆ ทังที
้ ่อยูบ่ นดินและใต้ ดนิ ในบริเวณ
ก่อสร้ างทังหมด
้
แล้ วให้ ดาเนินการปรับระดับพื ้นดินให้ เรี ยบเสมอกัน พร้ อมที่จะดาเนินการวางผังก่อสร้ าง
อาคาร กาหนดแนว และระดับเริ่มต้ นก่อสร้ างตามที่กาหนดในแบบและรายการก่อสร้ างตามสัญญา
ต่อไปได้
3. วิธีกำรรื อ้ ถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงเดิม
ห้ ามผู้รับจ้ างใช้ วิธีการรื อ้ ถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้ างเดิม โดยวิธีที่จะก่อให้ เกิดอันตรายใด ๆ หรื อเป็ น
เหตุให้ เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทาดังกล่าวแก่ผ้ อู ยูข่ ้ างเคียง เช่น การเผาไฟ การสุมไฟ ฯลฯ
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หมวด 03-020

กำรวำงผังและกำรวัดระดับในงำนก่ อสร้ ำงอำคำร (Site Survey)

1. กำรวำงผัง ระดับ และหมุดอ้ ำงอิง (Site Survey)
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาผู้ชานาญงานวิศวกรรมสารวจ พร้ อมเครื่ องมือและอุปกรณ์สาหรับการวางผังก่อสร้ าง
อาคาร การวางวัดระดับ หมุดหลักฐาน และอ้ างอิงในงานก่อสร้ างอาคาร และให้ ประจาอยู่ตลอดเวลา
ตังแต่
้ เริ่มต้ นงานก่อสร้ างอาคารจนเสร็จงาน
2. กำรทำแบบแสดงผังกำรก่ อสร้ ำง (Shop Drawing)
ผู้รับจ้ างต้ องเริ่มต้ นงานก่อสร้ างอาคารจากผังก่อสร้ างอาคาร หมุด และแนวอ้ างอิงที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากผู้คมุ งานแล้ วเท่านัน้ ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแผนผังหมุดและแนวอ้ างอิงดังกล่าวลงในแบบรายละเอียด
ผังบริเวณ แล้ วทาสาเนาสองชุด ส่งให้ ผ้ คู มุ งานเก็บไว้ ใช้ งาน
3. ควำมรับผิดชอบ (Responsibility)
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบแก้ ไขการวางผังก่อสร้ าง รวมทังระดั
้ บและแนวพิกดั ต่าง ๆ ในการก่อสร้ างอาคาร
ให้ ถกู ต้ องตามแบบ และพร้ อมที่จะให้ ผ้ คู มุ งานตรวจสอบได้ ตลอดเวลา ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
วางแผนแนวพิกดั ในอาคาร รวมทังระดั
้ บอ้ างอิงสาหรับให้ ผ้ รู ับจ้ างรายอื่น ๆ ทุกรายที่เจ้ าของโครงการได้
จ้ างโดยตรงในงานก่อสร้ างอาคารที่กาลังก่อสร้ างอาคารนี ้ด้ วย ผู้รับจ้ างต้ องติดตังหมุ
้ ดทองเหลืองตาม
โครงสร้ างหลักของอาคารที่กาลังก่อสร้ างที่จดุ ต่าง ๆ ตามที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้คมุ งานจานวน 4
ชุด ทังให้
้ ผ้ รู ับจ้ างจัดให้ มีการตรวจสอบวัดระดับ หากการทรุดตัวของโครงสร้ างอาคารที่จดุ เหล่านี ้ทุก ๆ
สองเดือน ตังแต่
้ เริ่มงานก่อสร้ างจนเรี ยบร้ อยให้ ผ้ รู ับจ้ างทารายงานการวัดการทรุดตัวของอาคาร พร้ อม
สาเนาอีกหนึง่ ชุดส่งให้ ผ้ คู มุ งานทราบทุก ๆ สองเดือน
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หมวด 03-030

งำนปรั บระดับดินบริเวณพืน้ ที่ปลูกต้ นไม้ (ภำยนอกอำคำร)

1. ดินถม
ดินที่นามาจากแหล่งภายนอกบริเวณจะต้ องเป็ นดินผิวส่วนบนจากท้ องนา สวนหรื อเชิงเขา ต้ องเป็ นดิน
ร่วนไม่เหนียวจัด ไม่มีเกลือหรื อสารเคมีใดเจือปนปราศจากวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรี ต เหล็ก ไม้ แก้ ว
แตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจนวัชพืชใด ๆ เจือปน มีความชื ้นพอเหมาะไม่เหลวเละ หรื อแห้ ง
สนิท หรื อป่ นเป็ นผง
- แหล่งดิน ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งแหล่งดินว่าได้ มาจากที่ใดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และต้ องได้ รับการ
อนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิกเสียก่อน จึงจะนาดินเข้ ามายังบริเวณได้
- การทดสอบดินและการแก้ ไขดิน ก่อนการตกลงซื ้อดิน ผู้รับจ้ างควรตรวจสอบคุณสมบัตขิ องดินที่
บ่อดินเสียก่อน โดยดินที่นาเข้ ามาใช้ ปลูกต้ นไม้ ในบริเวณจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
ค่าไฮโดรเจนไอออน (Ph)
ค่าวัสดุอินทรี ย์วตั ถุน ้าหนัง
ค่าของเกลือไม่เกิน (EC 1:5 ที่ 25 C)
ฟอสฟอรัส
โปแตสเซี่ยม

6.5 -7.0
3% (110 C) ขึ ้นไป
0.75 มิลลิโมห์
15 ppm.
60 ppm.

โดยส่งดินไปทดสอบที่ห้องทดลองของสถาบันราชการหรื อเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้ อมทังส่
้ งใบรังรองผลของ
สถาบันนัน้ ๆ ให้ แก่เจ้ าของโครงการ และภูมิสถาปนิก โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยเอง
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2. กำรปรับระดับ
- การปรับระดับให้ ใช้ ดนิ ที่มีคณ
ุ สมบัติตามรายละเอียด (ข้ อ1) แล้ วปรับระดับให้ เป็ นไปตามแบบ
โดยถือระดับที่กาหนดไว้ ในแบบเป็ นเกณฑ์ โดยรวมถึงระดับของชันทรายและดิ
้
นผสมปลูกด้ วย
ถ้ าดินมีการทรุดตัวไม่วา่ เนื่องจากกรณีใด ๆ ก็ตาม ก่อนที่จะมีการตรวจรับงาน ผู้รับจ้ างจะต้ อง
นาดินเข้ ามาเพิ่มเติมจนได้ ระดับตามแบบ
- เมื่อปรับระดับแล้ ว จะต้ องให้ ภมู ิสถาปนิกหรื อผู้ควบคุมงานได้ ตรวจสอบถึงความถูกต้ องและ
เหมาะสมก่อนดาเนินการต่อไป
- เมื่อภูมิสถาปนิกได้ ตรวจสอบและอนุมตั แิ ล้ ว จึงทาการปักหมุดตาแหน่ง และ/หรื อ โรยปูนขาว
แสดงตาแหน่งแนวของสิ่งก่อสร้ างต่าง ๆ ตามแบบเพื่อให้ สถาปนิกตรวจสอบก่อนดาเนินการขัน้
ต่อไป
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หมวด 04-000
04-010
04-020

หมวดงำนโครงสร้ ำง (Structural Works)

งานเสาเข็มและฐานราก
งานคอนกรี ตเสริมเหล็ก
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หมวด 04-010

งำนเสำเข็มและฐำนรำก

1. งำนเสำเข็ม
1.1 รายการทัว่ ไป
- เสาเข็มคอนกรี ตเสริมเหล็กจะต้ องเป็ นเสาเข็มที่หล่อครัง้ เดียวตลอด ไม่มีรอยต่อและมีการบ่ม
เสาเข็มด้ วย การรดน ้าและมีอายุของคอนกรี ตครบ 28 วัน จึงจะนามาตอกได้
- ที่ตวั เสาเข็มจะต้ องระบุ ชื่อบริษัทผู้ผลิตให้ ชดั เจน ระบุวนั ที่ เดือน ปี ของวันที่ผลิต
- เสาเข็มจะต้ องได้ ขนาด พื ้นที่หน้ าตัด และความยาวไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบก่อสร้ าง
- เสาเข็มจะต้ องตรงไม่คดงด ไม่มีรอยแตกร้ าวหรื อรอยแตกหักหรื อกระเทาะจนเห็นเหล็กแกน หรื อ
มีตาหนิเป็ นแผลโตกว่า 5 ซม. หรื อลึกเกินกว่า 2.5 ซม. ทังนี
้ ้เสาเข็มคอนกรี ตทังหมดจะต้
้
องได้ รับ
การตรวจรับรองจากภูมิสถาปนิกหรื อวิศวกรหรื อผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะนาไปทาการตอก
ได้ หากเสาเข็มต้ นใดผิดตามข้ อกาหนดและชารุดและไม่ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ใช้ จากภูมิสถาปนิกหรื อ
วิศวกร หรื อผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้ างจะต้ องนาเสาเข็มออกนอกบริเวณที่ก่อสร้ างทันที
1.2 การตอกเสาเข็ม
ผู้รับจ้ างจะต้ องหาตาแหน่ง ช่องระยะห่าง และระดับหัวเสาเข็มทังให้
้ ถกู ต้ องตามแบบ และจะต้ อง
ตอกเสาเข็มให้ ครบตามจานวน พร้ อมทังให้
้ ได้ แนวดิง่ และตรงตามศูนย์กลางที่กาหนดไว้ โดยมี
เกณฑ์การคลาดเคลื่อนดังนี ้
- เสาเข็มที่ตอกเป็ นกลุม่ มีศนู ย์กลางคลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน 10 ซม.
- เสาเข็มที่ตอกเป็ นต้ นเดี่ยวมีศนู ย์กลางคลาดเคลื่อนได้ ไม่เกิน 2.5 เสาเข็มที่ตอกคลาดเคลื่อนจาก
ศูนย์กลางเกินอัตราที่กาหนดดังกล่าว
ต้ องให้ วิศวกรวินิจฉัยแก้ ไขทันทีและจะต้ องแก้ ไขตาม
คาแนะนาของวิศวกรโดยเคร่งครัด โดยจะเรี ยกค่าใช้ จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ ้นต่าง ๆ ไม่ได้ หรื อขอต่อ
อายุสญ
ั ญาไม่ได้
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- ในกรณีตอกเสาเข็มไม่ลงก่อนตัดเสาเข็มจะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิก/
วิศวกรหรื อผู้ควบคุมงานเสียก่อนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ผู้รับจ้ างจะต้ องมีการจด Blow Count และระเบียบการตอกเข็มทังหมดเพื
้
่อให้ ภูมิสถาปนิก/
วิศวกรตรวจรับรอง
- การตอกเสาเข็ม ถ้ าปรากฏว่าระดับหัวเข็มต่ากว่าที่กาหนดไว้ ไม่เกิน 30 ซม. ให้ สกัดเสาเข็มต้ น
อื่น ๆ ให้ ได้ ระดับเดียวกับต้ นไม้ ที่มีระดับต่าที่สดุ ถ้ าเกินกว่า 30 ซม. ให้ ตอ่ เสาเข็มต้ นที่มีระดับ
ต่าสุดโดยให้ เสาเข็มขนาดที่ตอ่ นันมี
้ ขนาดโตกว่าเสาเข็มไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเข็มต้ นนัน้ ๆ
และเสริมให้ มีพื ้นที่หน้ าตัดไม่น้อยกว่า 50% ของพื ้นที่หน้ าตัดของเสาเข็มที่ตอ่
1.3 การลอยตัวของเสาเข็ม
หากเสาเข็มที่ตอกจนถึงระดับที่ต้องการแล้ ว เกิดมีการลอยตัวขึ ้นมาก ผู้รับจ้ างจะต้ องตอกกลับสู่
ระดับเดิม โดยค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างเอง
2. กำรทำฐำนรำก
ก่อนทางานฐานรากผู้รับจ้ างจะต้ องเตรี ยมพื ้นที่ ถม บดอัด และปรับระดับดินให้ เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ภมู ิ
สถาปนิก หรื อวิศวกรหรื อผู้ควบคุมงานตรวจสอบผัง ระดับ ตาแหน่งเสาเข็ม ความแน่นของดินจนได้
เกณฑ์ตามกาหนด และได้ รับอนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิกวิศวกรเสียก่อน จึงจะดาเนินการต่อไปได้
2.1 ถ้ าไม่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ๆ ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือว่าระดับของฐานรากจะต้ องจากระดับดินเดิมเสมอ
2.2 การขุดหลุมให้ ขดุ หลุมกว้ างกว่าขนาดของฐานรากที่กาหนดไว้ ในแบบข้ างละประมาณ 10 ซม. ระดับ
ลึกตามแบบ หากเป็ นดินร่วนปนทราย ดินอ่อน หรื อชิดกับสิ่งก่อสร้ างอื่น ๆ จะต้ องจัดาผนังกันดิน
ชัว่ คราวเพื่อนกันดินพัง
2.3 ทาความสะอาดหัวเสาเข็มให้ สะอาดเรี ยบร้ อย หากหลุมฐานรากมีน ้าซึมเข้ าตลอดเวลา จะต้ องสูบ
น ้าออกให้ ก้นหลุมแห้ ง
2.4 งานคอนกรี ตหยาบก้ นหลุม ก่อนเทคอนกรี ตหยาบต้ องปรับปรายจนแน่น ได้ ระดับตามแบบ แล้ วเท
คอนกรี ตหยาบ โดยใช้ สว่ นผสม 1:3:5 โดยปริมาตรหนาตามแบบระหว่างเทคอนกรี ตจนถึงระยะ
แข็งตัว ต้ องสูบน ้าออกให้ แห้ งอยูเ่ สมอ
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2.5 การวางเหล็กเมื่อคอนกรี ตหยาบก้ นหลุมแข็งตัวแล้ ว จึงวางเหล็กตะแกรงโดยหนุนให้
เหล็กสูงจากผิวคอนกรี ตหยาบ 6 ซม. ด้ วยแท่งปูนแล้ วจึงตังเหล็
้ กแกนเสาถ่างออกจากมุม เหล็กทุก
เส้ นจะต้ องได้ ดงิ่ ฉากและแนวตรงตามแบบ
2.6 ไม้ แบบ การเทฐานรากต้ องตังไม้
้ แบบด้ านข้ างทุกครัง้ โดยให้ ความสูงของไม้ แบบเท่าความหนาของ
ฐานรากนัน้ ๆ การวางไม้ แบบให้ วางบนผิวคอนกรี ตหยาบทุกด้ าน การถอดแบบให้ ถอดได้ หลังจากเท
คอนกรี ตแล้ ว 2 วัน ถ้ าเป็ นซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็ วให้ ถอดได้ ภายหลังเทคอนกรี ตแล้ ว 1 วัน
2.7 คอนกรี ตจะต้ องเทให้ เต็มไม้ แบบ คอนกรี ตจะต้ องไม่ถกู น ้าอย่างน้ อย 6 ชม. นังจากเทคอนกรี ตนี ้
เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.8 การกลบหลุมฐานราก ให้ ถมภายหลังจากการเทคอนกรี ตแล้ วไม่น้อยกว่า 48 ชม. หรื อเมื่อได้ รับการ
อนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิก/วิศวกร/ผู้ควบคุมงานก่อน
2.9 ปัญหาต่าง ๆ ขณะทางานฐานราก หากมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั งิ านตาม
คาแนะนาของภูมิสถาปนิกหรื อวิศวกร หรื อผู้ควบคุมงานโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมอีกอย่างใด
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หมวด 04-020

งำนคอนกรี ตเสริมเหล็ก

รายละเอียดเกี่ยวกับงานคอนกรี ตเสริมเหล็ก
ซึง่ มิได้ ระบุในแบบและในกาหนดนี ้ให้ ถือปฏิบตั ติ าม
“มาตราฐานสาหรับอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยที่ 1001-16 ทุกประการ
1. รายละเอียดของคอนกรี ต
กาลังอัดคอนกรี ตสาหรับแต่ละส่วนของอาคาร ให้ ยึดถือปฏิบตั ติ ามที่ระบุในแบบก่อสร้ างโครงสร้ างเป็ น
หลักและคอนกรี ตที่ใช้ เป็ นคอนกรี ตผสม โดยผู้รับจ้ างต้ องส่งส่วนผสมของคอนกรี ตรวมทังรายละเอี
้
ยด
ประกอบการอนุมตั เิ สียก่อน ซึง่ ส่วนผสมของ คสล. โครงสร้ างเท่ากับ 1:2:3 โดยปริมาตร และใช้ อตั ราส่วน
ของน ้าต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.50
2. วัสดุ
2.1 ปูนซีเมนต์ จะต้ องเป็ นปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมให้ ใช้ ตราช้ าง
ตราพญานาคสีเขียวหรื อตราเพชร หรื อปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์ตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ
หรื อสหรัฐ อเมริกา ให้ นาปูนซีเมนต์มาส่ง ณ ที่ก่อสร้ างก่อนที่จะใช้ งานไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อมี
เวลาทดสอบก่อนใช้ แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน ต้ องเป็ นปูนซีเมนต์ที่แห้ งไม่จบั ตัวเป็ นก้ อน ปูนซีเมนต์ที่
เก็บไว้ นานจนจับตัวเป็ นก้ อน ห้ ามนามาใช้
2.2 น ้า น ้าที่ใช้ ผสมคอนกรี ตจะต้ องใส สะอาด ปราศจากน ้ามัน กรดต่าง ๆ พฤกษธาตุและสิ่ง
สกปรกเจือปน ห้ ามใช้ น ้าจากคู คลอง หรื อแหล่งอื่นใดก่อนได้ รับอนุญาต
2.3 ทราย เป็ นทรายน ้าจืดเม็ดหยาบ คม แข็ง ไม่เปราะหรื อแตกง่าย ปราศจากวัสดุอื่นที่จะเป็ นภัย
ต่อคอนกรี ต เจือปน หรื อเคลือบอยู่ เช่น ดิน ผัก หญ้ าต่าง ๆ ขนาดเม็ดจะต้ องผ่านตะแกรงร่อน
ขนาด 6 มม. ทังหมด
้
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2.4 หิน ต้ องสะอาดแข็งแรง ไม่เปราะหรื อแตกง่าย ไม่ผุ ปราศจากวัสดุอื่นที่ จะเป็ นภัยต่อ
คอนกรี ตปน หรื อเคลือบอยู่ มีหลายขนาดคละปนกัน ขนาดเล็กที่สดุ ต้ องไม่เล็กกว่า 6 มม. และ
ขนาดโตที่สดุ ต้ องไม่เกิน 4 ซม. สาหรับงานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ก่อนนาไปผสมคอนกรี ตต้ องร่อน
เอาเม็ดใหญ่กว่าที่กาหนดออกแล้ วล้ างน ้าให้ สะอาดก่อนนาไปผสม
2.5 เหล็กเสริม ให้ ใช้ เหล็กเสริ มซึง่ กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพแล้ วเท่านัน้ และต้ องเป็ น
เหล็กเส้ นใหม่ผิวสะอาด ปราศจากสนิมขุมหรื อน ้ามันไม่มีรอยแตกร้ าว และสามารถทนต่อการดัด
เย็นเป็ นมุมได้ อย่างน้ อย 180 C. รอบหมุดซึง่ มีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เท่าของขนาดเหล็กนัน้ โดย
ไม่มีรอยแตกร้ าวเกิดขึ ้นตามผิวด้ านนอกและจะต้ องมีจดุ ลาด (Yield Point) ไม่ต่ากว่า 2,400 กก/
ตร.ซม. สาหรับเหล็กเสริ มคอนกรี ต ซึง่ มิได้ ระบุในแบบและบทกาหนดนี ้ให้ ถือปฏิบตั ิตาม
“มาตรฐานสาหรัรบอาคารคอนกรี ตเสริมเหล็ก” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ 1001-16
ทุกประการ
3. งานแบบหล่อ
3.1 รายการทัว่ ไป
- แบบหล่อไม้ ต้ องใช้ ไม้ ที่ไม่ผุ ผิวหน้ าไม้ ต้องเรี ยบและประกอบให้ ได้ ขนาด มีการยึดโยงและ
รองรับอย่างมัน่ คงแข็งแรง เคร่าไม้ แบบจะต้ องเป็ นไม้ ไม่บดิ งอหรื อโก่ง ขนาดต้ องใหญ่พอสาหรับ
ตียึดให้ ไม้ แบบแข็งแรง ไม่โก่งหรื อโป่ งในขณะเทคอนกรี ตและใช้ เครื่ องจี ้คอนกรี ต
- ต้ องจัดทาให้ รอยต่อแบบหล่อสนิทมิให้ น ้ารั่วซึม ไม่ทิ ้งแบบหล่อที่ประกอบเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
นานเกินควร แบบหล่อหดตัวจนเป็ นร่องห่างหรื อบิดเนื่องจากความร้ อนของแสงแดด
- ห้ ามโยนหรื อกองวัสดุก่อสร้ างบนแบบหล่อในลักษณะที่จะทาให้ แบบหล่อชารุด หรื อเป็ นการเพิ่ม
น ้าหนักมากเกินไป
- แบบหล่อจะต้ องสร้ างให้ สามารถปรับระดับทางแนวดิง่ ได้ เพื่อเป็ นการชดเชยกับการทรุดตัวที่
อาจจะเกิดขึ ้นลิ่ม ซึง่ รองรับน ้าหนักไม้ ทกุ แห่งต้ องเป็ นลิ่มคู่ ซึง่ ตอกให้ แน่นได้ ง่ายไม่ลื่น
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- ในระหว่างและหลังเทคอนกรี ต จะต้ องมีผ้ เู ฝ้าตรวจสอบระดับ หากปรากฏว่าแบบ
หล่อเริ่มไม่แข็งแรง และแสดงให้ เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไป หรื อ เกิดการโก่งบิดเบี ้ยงแล้ ว
ไม่รีบดาเนินการแก้ ไขทันที หากเห็นว่าส่วนใดจะชารุดตลอดไป ให้ รือ้ อกและเสริมแบบหล่อให้
แข็งแรงขึ ้น
3.2 กำรถอดแบบหล่ อ
แบบหล่อจะถอดไม่ได้ จนกว่าจะครบกาหนดเวลาหลังจากเทคอนกรี ตแล้ วดังนี ้
- แบบข้ างเสา ข้ างคาน ข้ างกาแพง
2
วัน
- แบบร่างรองรับพื ้น
14
วัน
- ถอดแบบแล้ วให้ ค ้ายันต่ออีก
14
วัน
4 การเก็บวัสดุ
- ปูนซีเมนต์ให้ เก็บไว้ ในอาคารหรื อโรงงานชัว่ คราวที่มีหลังคาคลุม และฝาสามารถเก็บน ้าและ
ความชื ้นได้ พื ้นต้ องยกสูง ไม่ต่ากว่า 30 ซม. และต้ องแห้ งเสมอและในการส่งให้ สง่ ในปริมาณ
เพียงพอที่จะไม่ทาให้ งานคอนกรี ตชะงักหรื อล่าช้ าไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้ องแยกวัสดุที่สง่ มาแต่ละ
ครัง้ ให้ เป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน ถุงปูนวางซ้ อนกัน ไม่ควรสูงเกิน 2 เมตร
- ทรายและหินจะต้ องกองในลักษณะที่จะป้องกันมิให้ ปะปนกัน ให้ แยกกองตามขนาดและชนิด
พื ้นบริเวณที่ใช้ กองทรายหรื อหิน
นอกจากผิวพื ้นเดิมจะเป็ นคอนกรี ตให้ ปกู ระดานหรื อเท
คอนกรี ตหยาบ 1:3:5 รองรับ
- เหล็กเสริมจะต้ องกองเก็บบนยกพื ้นเหนือพื ้นดินอย่างน้ อย 3 ซม. และต้ องมีหลังคาป้องกัน
น ้าค้ าง น ้าฝน และเก็บรักษาให้ พ้นจากสี น ้ามัน ฯลฯ เหล็กเสริมต่างขนาดกัน ให้ แยกกองไม่ให้
กองปะปนกัน
5 การผสมคอนกรี ต
5.1 คอนกรี ตผสมเสร็จ การผสมและการขนส่งคอนกรี ตผสมเสร็จให้ ปฏิบตั ติ าม “บทกาหนดสาหรับ
คอนกรี ตผสมเสร็จ” (ASIN C 94)
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5.2 กำรผสมด้ วยเครื่อง ณ สถำนที่ก่อสร้ ำง
- การผสมคอนกรี ตต้ องใช้ เครื่ องผสมชนิดซึง่ ได้ รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ วเครื่ อง
ที่ผสมจะต้ องมีแผ่นป้ายแสดงความจุและจานวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสมและผู้รับเหมาจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามข้ อแนะนาเหล่านี ้ทุกประการ เครื่ องผสมจะต้ องสามารถผสมมวลซีเมนต์และน ้าให้
เข้ ากันโดยทัว่ ถึงภายในเวลากาหนดและต้ องสามารถปล่อยคอนกรี ตออกได้ โดยไม่เกิดการ
แยกแยะ
- ในการบรรจุวสั ดุผสมเข้ าเครื่ องจะต้ องบรรจุน ้าส่วนหนึง่ เข้ าเครื่ องก่อนซีเมนต์และมวลรวมค่อย
ๆ เติมน ้าส่วนที่เหลือ เมื่อผสมไปแล้ วประมาณหนึง่ ในสี่ของเวลาผสมที่กาหนด จะต้ องมีที่
ควบคุมมิให้ ปล่อยคอนกรี ตก่อนจะถึงเวลาที่กาหนด และจะต้ องสามารถปล่อยคอนกรี ตออกให้
หมดก่อนที่จะบรรจุวสั ดุใหม่
- เวลาที่ใช้ ในการผสมคอนกรี ต ซึง่ มีปริมาณตังแต่
้ 1 ลูกบาศก์เมตรลงมาจะต้ องไม่น้อยกว่า 2
นาที และให้ เพิ่มอีก 20 วินาที สาหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตรหรื อส่วนของลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึน้
5.3 การผสมต่อ
- ให้ ผสมคอนกรี ตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้ เท่านัน้ ห้ ามนาคอนกรี ตใช้ ตอ่ เป็ นอันขาด แต่ให้ ทิ ้งไป
- ห้ ามมิให้ เติมน ้าเพื่อเพิ่มค่าการยุบเป็ นอันขาด การเติมน ้าจะกระทาได้ ณ สถานที่ก่อสร้ างหรื อ
โรงผสมคอนกรี ตกลาง โดยความเห็นชอบของวิศวกรเท่านัน้ แต่ไม่วา่ กรณีใดจะเติมน ้าใน
ระหว่างการขนส่งไม่ได้

6. กำรเทคอนกรีต
บทกาหนดทัว่ ไป
6.1 การเทคอนกรี ตจะต้ องได้ รับการเห็นชอบจากผู้คมุ งานหรื อเจ้ าของงานหากเทคอนกรี ตโดย
พลการมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าก่อนจะถือว่าคอนกรี ตที่เทไปส่วนนันเสี
้ ย และจะต้ องทุบทิ ้ง
หล่อใหม่ โดยค่าใช้ จ่ายของผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
6.2 ในการเทคอนกรี ตจะต้ องใช้ เครื่ องสัน่ คอนกรี ตเขย่าให้ คอนกรี ตแน่นตัวเต็มแบบหล่อและจับ
เหล็กแน่นโดยใช้ ช่างที่มีความชานาญ ห้ ามเทคอนกรี ตโดยไม่มีเครื่ องสัน่ โดยเด็ดขาด
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6.3 ในกรณีที่การเทคอนกรี ตไม่สามารถเทต่อเนื่องกันได้ หมดตลอดทังพื
้ น้ ที่ รอยต่อ
ขณะก่อสร้ างจะต้ องอยูใ่ นตาแหน่งที่กาหนดให้ หรื อได้ รับความเห็นชอบแล้ ว การหยุดก็ให้ หยุด
โดยใช้ ไม้ กนให้
ั ้ ได้ ฉากตรงที่กาหนด
- เสา ให้ เทตลอดความสูง เทถึงระดับ 2.5 ซม. ต่าจากท้ องคานหัวรอยต่อต้ องเป็ นแนวระดับ
- คาน ให้ ถึงกึ่งกลางคานเป็ นแนวดิง่
- พื ้น ให้ เทถึงกลางคานเป็ นแนวดิง่
- ผนัง คสล. แนวตังให้
้ หยุดได้ เมื่อชนเสา แนวนอนให้ หยุดได้ ทกุ ระดับแต่รอยต่อต้ องเป็ นแนว
ระดับตลอดแนว
- ฐานราก ห้ ามหยุดเทคอนกรี ต ห้ ามมีรอยต่อ
ไม้ แบบปิ ดรอยต่อคอนกรี ตจะต้ องเอาออกเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้ หลังจากการเทคอนกรี ตแล้ ว แต่
ต้ องไม่ให้ กระทบกระเทือนคอนกรี ตที่กาลังแข็งตัวผิวคอนกรี ตต้ องขัดด้ วยแปรงและล้ างออก
ด้ วยการพ่นน ้าหลังจากการแข็งตัวแล้ ว 2-4 ชัว่ โมง
6.4 ห้ ามมิให้ นาคอนกรี ตที่เทออกจากเครื่ องผสมคอนกรี ตแล้ ว 30 นาทีมราใช้ และจะต้ องอัด
คอนกรี ตที่เทลงในแบบหล่อให้ แน่นภายใน 30 นาที
6.5 จะต้ องเทคอนกรี ตให้ ใกล้ ตาแหน่งสุดท้ ายมากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการ
แยกแยะอันเนื่องมาจากการโยกย้ าย และการไหลตัวของคอนกรี ต ต้ องระวังอย่าใช้ วิธีการใด ๆ
ที่จะทาให้ คอนกรี ตเกิดการแยกแยะห้ ามปล่อยคอนกรี ตจากที่สงู ระยะเกิน 22 เมตร นอกจาก
จะได้ รับการอนุมตั จิ ากภูมิสถาปนิกหรื อวิศวกรหรื อผู้ควบคุมงาน
7 กำรเทคอนกรีตต่ อ
7.1 จะต้ องขจัดปูนเศษปูนและวัสดุอื่น ๆ ที่ผิวรอยต่อออกให้ หมดในขณะที่รอยต่อคอนกรี ตยังหมาด
ๆ อยูก่ ่อนแข็งตัว โดยไม่จาเป็ นต้ องทาให้ ผิวหยาบอีกภายหลังที่คอนกรี ตเทไปแล้ วแข็งตัว การ
สกัดรอยต่อคอนกรี ตให้ ขรุขระจะทาได้ ตอ่ เมื่อคอนกรี ตที่เทไปแล้ วแข็งตัวไม่ต่ากว่า 24 ชม.
เมื่อจะเทคอนกรี ตต่อจะต้ องพ่นน ้าทาความสะอาดเสียก่อน แล้ วใช้ น ้าต่อปูนอัตราส่วน 1:1
ชะโลมให้ ทวั่ รอยต่อ
7.2 การเทคอนกรี ตใหม่ตอ่ เชื่อมคอนกรี ต จะต้ องไม่ใช้ คอนกรี ตส่วนแรกที่ออกจากเครื่ องผสม และ
ขณะเทคอนกรี ตใหม่อยูต่ รงบริเวณรอยเชื่อมให้ ทาการกระทุ้งให้ แน่นด้ วยความระมัดระดังเป็ น
พิเศษ
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8 กำรซ่ อมผิวที่ชำรุด
8.1 ห้ ามปะซ่อมรูร้อยเหล็กยึด และเนื ้อที่ที่ชารุดทังหมดก่
้
อนที่สถาปนิกหรื อวิศวกรหรื อผู้ควบคุมจะ
ได้ ตรวจสอบแล้ ว
8.2 สาหรับคอนกรี ตที่เป็ นรูพรุนเล็ก ๆ และชารุดเล็กน้ อยหากสถาปนิก หรื อวิศวกรหรื อผู้ควบคุม
งานลงความเห็นว่าพอที่จะซ่อมแซมให้ ดีได้ จะต้ องสกัดคอนกรี ตที่ชารุดออกให้ หมดจนถึง
คอนกรี ตดี เพื่อป้องกันมิให้ น ้าในมอร์ ต้าที่จะปะซ่อมน ้าถูกดูดซึมไป จะต้ องทาคอนกรี ตบริเวณ
ที่จะปะซ่อมและเนื ้อที่บริเวณโดยรอบเป็ นระยะออกมาอย่างน้ อย 15 ซม. มอร์ ต้าที่จะใช้ เป็ น
ตัวประสานจะต้ องประกอบด้ วยส่วนผสมของซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายละเอียดซึง่ ผ่านตะแกรง
เบอร์ 30 หนึง่ ส่วนให้ ละเลงมอร์ ต้านี ้ให้ ทวั่ พื ้นผิว
8.3 ส่วนผสมสาหรับใช้ อดุ ให้ ประกอบด้ วยซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายที่ ใช้ ผสมคอนกรี ต 2 ½ ส่วน โดย
ปริมาตรชื ้นและหลวมสาหรับคอนกรี ตเปลือยภายนอกให้ ผสมซีเมนต์ขาวเข้ ากับซีเมนต์
ธรรมดาบ้ าง เพื่อให้ สว่ นผสมที่ปะซ่อมมีสีกลมกลืนกับสีของคอนกรี ตข้ างเคียง ทังนี
้ ้โดยใช้ วิธี
ทดลองหาส่วนผสมเอาเอง
8.4 หลังจากที่น ้าซึง่ ค้ างบนผิวได้ ระเหยออกจากพื ้นที่ที่จะปะซ่อมหมดแล้ ว ให้ ละเลงชันยึ
้ ดหน่วง
ลงบนผิวนันให้
้ ทวั่ เมื่อชันยึ
้ ดหน่วยนี ้เริ่มเสียน ้าให้ ฉาบมอร์ ต้าที่ใช้ ปะซ่อมทันทีให้ อดั มอร์ ต้าให้
แน่นโดยทัว่ ถึงและปาดออกให้ เหลือเนื ้อนูนกว่าคอนกรี ตโดยรอบเล็กน้ อยและจะต้ องทิ ้งไว้ เฉย
ๆ อย่างน้ อย 1 ชม. เพื่อให้ หดตัวขันต้
้ นก่อนที่จะตกแต่งขันสุ
้ ดท้ าย บริเวณที่ปะซ่อมแล้ วให้
รักษาให้ ชื ้นอย่างน้ อย 7 วัน สาหรับผิวคอนกรี ตเปลือยที่ต้องการรักษาลายไม้ แบบห้ ามใช้
เครื่ องมือที่เป็ นโลหะฉาบเป็ นอันขาด
8.5 ในกรณีที่รูพรุนนัน้ กว้ างมากหรื อลึกจนเห็นเหล็ก และหากสถาปนิกหรื อวิศวกรหรื อผู้ควบคุม
งานลงความเห็นว่าอยูใ่ นวิสยั ที่จะซ่อมแซมได้ โดยใช้ มอร์ ต้าชนิดที่ผสมด้ วยยากันหดตัวและ
ผสมด้ วยลงเหล็กเป็ นวัสดุแทนปูนทรายธรรมดา
โดยปฏิบตั ติ ามข้ อแนะนาของผู้ผลิตโดย
เคร่งครัด
8.6 ในกรณีที่โพรงใหญ่และลึกมาก หรื อเกิดข้ อเสียหายใด ๆ เช่นคอนกรี ตที่กาลังต่ากว่ากาหนด
และสถาปนิกหรื อวิศวกร หรื อผู้ควบคุมงานมีความเห็นว่าอาจทาให้ เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ อาคาร
ได้ ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไขข้ อบกพร่องเหล่านันตามวิ
้
ธีที่สถาปนิกหรื อวิศวกร หรื อผู้
ควบคุมงานได้ เห็นชอบด้ วยแล้ ว หรื อหากเห็นว่าการชารุดมากจนไม่อาจแก้ ไขให้ ดีได้ ก็อาจสัง่
ให้ ทบุ ทิ ้งแล้ วสร้ างขึ ้นใหม่ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการนี ้ทังสิ
้ ้น
หมวด 04-020-6
Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

9. กำรบ่ มและกำรป้ องกัน
หลังจากได้ เทคอนกรี ตแล้ วและอยูใ่ นระยะกาลังแข็งตัว จะต้ องป้องกันคอนกรี ตนันจากอั
้
นตรายที่อาจ
เกิดขึ ้นจากแสงแดด ลมแห้ ง ฝน น ้าไหล การเสียดจากการบรรทุกน ้าหนักอย่างน้ อย 7 วัน โดยวิธีคลุม
ด้ วยกระสอบหรื อใช้ ผ้าเปี ยกหรื อขัง หรื อพ่นน ้าหรื อโดยวิธีที่เหมาะสมอื่น ๆ สาหรับผิวคอนกรี ตในแนวตัง้
เช่นเสา ผนังและด้ านข้ างของคานให้ ห้ นุ กระสอบหรื อผ้ าเปี ยกให้ เหลื่อมซ้ อนกัน และรักษาให้ ชื ้น โดยให้
สิ่งที่คลุมนี ้แนบติดกับคอนกรี ต
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หมวด 05-000 งำนฉำบปูน (Plastering)
05-010
05-020
05-030
05-040
05-050
05-060

ขอบเขตงานและข้ อกาหนดทัว่ ไป
วัสดุงานฉาบปูน
ส่วนผสมปูนฉาบและการผสมปูนฉาบ
การเตรี ยมผิวปูนฉาบ (Surface preparation)
ขันตอนการฉาบปู
้
น
การป้องกันและซ่อมผิวปูนฉาบ
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หมวด 05-010 ขอบเขตงำนและข้ อกำหนดทั่วไป (Scope of Work)
1. ขอบเขตงาน (Scope of Work)
งานฉาบปูนหมายรวมถึง
งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้ าง ผนังคอนกรี ตเสริมเหล็กและงานฉาบปูน
โครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก เช่น เสา คาน และห้ องพื ้นบันได ตลอดจนฉาบปูนในส่วนที่ตอ่ เนื่องจากที่
ได้ ระบุในแบบ
2. ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General Specification)
2.1 การฉาบปูนทังหมด
้
เมื่อฉาบครัง้ สุดท้ ายเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผนังจะต้ องเรี ยบสะอาดสม่าเสมอ ไม่
เป็ นรอยคลื่นและรอยเกรี ยงดิง่ ได้ ระดับแนวนอนและแนวตังมุ
้ มทุกมุมจะต้ องตรงได้ ดงิ่ และฉากเว้ า
แต่มีการระบุไว้ เป็ นพิเศษในแบบก่อสร้ าง
2.2 หากมิได้ ระบุลกั ษณะการฉาบปูนเป็ นอย่างใดอย่างหนึง่ ให้ ถือว่าเป็ นลักษณะการฉาบปูนเรี ยบ
ทังหมด
้
2.3 การฉาบปูนทังหมดให้
้
ทาการฉาบปูน 2 ครัง้ เสมอ คือฉาบปูนรองพื ้นและฉาบปูนตกแต่ง
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หมวด 05-020

วัสดุงำนฉำบปูน

1. ปูนซีเมนต์
ใช้ ปนู ซีเมนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม มอก.80-2517

2. ทรำย
เป็ นทรายน ้าจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรื อสิ่งสกปรกเจือปน หรื อเคลือบอยูข่ นาดของทราย
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
- ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4
100%
- ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16
60-90%
- ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50
10-30%
- ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100
0-10%

3. นำ้ ยำผสมปูนฉำบ
น ้ายาผสมปูนฉาบที่ผ้ รู ับจ้ างต้ องการใช้ ผสมแทนปูนขาวก่อนที่จะนามาใช้ ให้ ใช้ ได้ ตามสัดส่วนคาแนะนา
ของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้ องได้ รับการพิจารณาจากผู้คมุ งานน ้ายาผสมปูนฉาบให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่
ระบุไว้ ในหมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง

4. นำ้
ต้ องใสสะอาดปราศจากน ้ามัน กรด ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปนห้ ามใช้ น ้าจากคู หรื อ
แหล่งอื่นใดก่อนได้ รับอนุญาตและน ้าที่ข่นุ จะต้ องทาให้ ใสและตกตะกอนเสียก่อน จึงนามาใช้ ได้
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หมวด 05-030

ส่ วนผสมปูนฉำบและกำรผสมปูนฉำบ

1. ส่วนผสมปูนฉาบ
1.1 ปูนฉาบรองพื ้นใช้ อตั ราส่วน 1: 3 โดยใช้ ปนู ซีเมนต์ 1 ส่วนผสมกับทรายกลาง 3 ส่วน
1.2 ปูนฉาบตกแต่ง อัตราส่วน 1: 3 โดยใช้ ปนู ซีเมนต์ 1 ส่วนและทรายละเอียด 3 ส่วน

2. การผสมปูนฉาบ
2.1 การผสมปูนฉาบให้ ผสมปูนซีเมนต์และทรายตามอัตราส่วนให้ เข้ ากันได้ ดีเสียก่อน แล้ วจึงผสมน ้ายา
ผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนที่กาหนด การผสมใช้ งานควรผสมสาหรับใช้ ในวันหนึง่ ๆ เท่านัน้ ปูนฉาบ
ที่ผสมไว้ นานเกิน 1 ชัว่ โมงห้ ามนามาใช้ เด็ดขาด
2.2 การผสมปูนฉาบจะต้ องนาส่วนผสมต่าง ๆ นามาผสมรวมกันด้ วยเครื่ องผสมคอนกรี ต การผสมด้ วย
มือจะอนุมตั ิให้ ใช้ ได้
ในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้ คณ
ุ ภาพเทียบเท่าผสมด้ วยเครื่ อง
หรื อการผสมปูนฉาบที่มีปริมาณน้ อยที่สามารถผสมด้ วยกาลังคน
2.3 ส่วนผสมของน ้า จะต้ องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปี ยกหรื อแห้ งเกินไป ทาให้ ปนู ฉาบไม่ยกึ เกาะ
ผนัง
2.4 หากไม่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ปูนฉาบที่ใช้ ฉาบผนังสระว่ายน ้า สปา และน ้าตกจะต้ องผสมน ้ายากันซึม
ทุกครัง้
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หมวด 05-040

กำรเตรี ยมผิวปูนฉำบ

1. ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concerte Surface)
ผิวที่จะฉาบจะต้ องทาให้ ขรุขระโดยวิธีการสกัดผิวหน้ า หรื อใช้ ทรายพ่นขัด หรื อใช้ แปรงลวดขัด น ้ามันทา
ไม้ แบบตามผนังคอนกรี ตจะต้ องขัดล้ างออกให้ สะอาดเช่นกันแล้ วราดน ้า และทาน ้าปูนซีเมนต์ข้น ๆ ให้
ทัว่ เมื่อน ้าปูนแห้ งแล้ ว ให้ สลัดด้ วยปูนทราย 1:1 โดยใช้ แปรงหรื อไม้ กวาดจุม่ สลัดเป็ นเม็ด ๆ ให้ ทวั่ ทิ ้งให้
ปูนทรายแห้ งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดน ้าให้ ความชุม่ ชื ้นตลอด 24 ชม. และทิ ้งไว้ ให้ แห้ งจึงจะ
ดาเนินงานฉาบปูนรองพื ้น และฉาบปูนตกแต่งตามลาดับ
2. ผิววัสดุ
ผนังก่อ วัสดุก่อสร้ างต่าง ๆ จะต้ องไว้ ให้ แห้ ง และทรุดตัวจนคงที่เสียก่อนอย่างน้ อยควรทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 7
วัน จึงทาการสกัดเศษปูนออกทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากไขมันหรื อน ้ามัน ฝุ่ นผง หลังจากนันจึ
้ งจะ
ดาเนินการฉาบปูนรองพื ้นและฉาบปูนตกแต่งตามลาดับ
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หมวด 05-050

ขัน้ ตอนกำรฉำบปูน

1. กำรฉำบปูนรองพืน้
จะต้ องตังเซี
้ ้ยมทาระดับ จับเหลี่ยม โครงสร้ างส่วนต่าง ๆ ให้ เรี ยบร้ อย โดยเฉพาะมุมเสา มุมผนัง ฉาบปูน
ภายในทัว่ ไป มุมผนังภายนอกที่จะฉาบปูน จะต้ องติดตะแกรงเหล็กชนิดชุบ Galvanized ชนิดสาหรับ
เสริมมุม โดยเฉพาะเสริมจากระดับพื ้นให้ สงู ขึ ้นไปตลอดความสูงผนังฉาบปูน โดยติดตังให้
้ ได้ แนวดิง่ ของ
ผนัง สาหรับการฉาบปูนโดยทัว่ ไป ควรจะทาระดับไว้ เป็ นจุด ๆ ด้ วยปูนเค็มให้ ทวั่ เพื่อให้ การฉาบปูน
กระทาได้ รวดเร็วและเรี ยบร้ อยขึ ้น ส่วนผสมปูนซีเมนต์ภายหลังปูนที่ตงเซี
ั ้ ้ยมทาระดับเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
และแห้ งดีแล้ ว ให้ ราดน ้าหรื อฉีดน ้าให้ บริเวณที่ฉาบปูนเปี ยกโดยทัว่ กันแล้ วจึงทาการฉาบปูนรองพื ้น โดย
ผสมปูนฉาบตามอัตราส่วนผสมและวิธีผสมตามที่กาหนดมาให้ แล้ ว ให้ ฉาบปูนรองพื ้นได้ ระดับใกล้ เคียง
กันกับระดับแนวที่เซี ้ยมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพื ้นประมาณ 10 มิลลิเมตร) โดยใช้ เกรี ยงไม้ ฉาบ
อัดปูนฉาบให้ เกาะติดแน่นกับผิวพื ้นที่ฉาบปูน และก่อนที่ปนู ฉาบรองพื ้นจะเริ่มแข็งตัวให้ ขดู ขีดผิวหน้ า
ของปูนฉาบให้ ขรุขระ เป็ นรอยไปมาโดยทัว่ กัน เพื่อให้ การยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ ้น
เมื่อฉาบปูนรองพื ้นเสร็จแล้ ว จะต้ องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. จึงทาการฉาบปูนตกแต่งได้ การฉาบปูน
ภายนอกของผนังวัสดุก่อนที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้ างคอนกรี ต เสา คาน ให้ ปอ้ งกันการแตกร้ าวโดยใช้
แผ่นตะแกรงเหล็กชนิดชุบ Galvanized ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อ แล้ วจึงทาการฉาบปูนรองพื ้น
ได้
2. กำรฉำบปูนตกแต่ ง
ก่อนฉาบปูนตกแต่งให้ ทาความสะอาดและราดน ้าบริเวณที่จะฉาบปูนให้ เปี ยกโดยทัว่ กันเสียก่อน จึงฉาบ
ปูนตกแต่งได้ โดยใช้ อตั ราส่วนผสมตามที่กาหนดให้ และฉาบปูนให้ ได้ ตามระดับที่เซี ้ยมไว้ (การฉาบปูน
ในชันนี
้ ้ ให้ หนาไม่เกิน 8 มิลลิเมตร) โดยใช้ เกรี ยงไม้ ฉาบอัดปูนให้ เกาะติดแน่นกับชันปู
้ นฉาบรองพื ้น และ
ต้ องหมัน่ พรมน ้าให้ เปี ยกชื ้นตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ ระดับเรี ยบร้ อยตามที่ต้องการ
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3. กำรฉำบปูนลักษณะพืน้ ที่กว้ ำง
การฉาบปูนตกแต่งหรื อฉาบปูนรองพื ้นบนพื ้นที่ระนาบนอน เอียงลาด หรื อระนาบตังซึ
้ ง่ มีขนาดกว้ างเกิน
9 ตารางเมตร หากให้ แบบหรื อรายการละเอียดมิได้ ระบุให้ มีแนวเส้ นแบ่งที่แสดงไว้ อย่างชัดเจนหรื อให้ ใส่
แผ่นตะแกรงเหล็กชนิดชุบ Galvanized ติดตังให้
้ ได้ แนวดิง่ และแนวระดับช่วยยึดผิวปูนฉาบตลอดแนวทุก
ระยะ 1.0 เมตร สาหรับผิวฉาบที่จาเป็ นจะต้ องฉาบปูนหนากว่า 4 ซม. จะต้ องแบ่งฉาบปูนทรายรองพื ้น
เป็ น 2 ครัง้ เมื่อฉาบครัง้ แรกเริ่ม Set ตัว จะต้ องกรุด้วยลวดกรงไก่ แล้ วฉาบรองพื ้นครัง้ ที่สอง หลังจากนัน้
จึงทาการฉาบตกแต่งตามกรรมวิธีที่กล่าวมาแล้ ว

4. กำรฉำบผิวมัน
ในกรณีที่ระบุให้ ฉาบปูนขัดผิวมัน ให้ ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ ได้ ระดับและตกแต่งผิวจนเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ใช้
น ้าปูนข้ น ๆ ทาโบกทับหน้ าให้ ทวั่ แล้ วขัดผิวให้ เรี ยบมันด้ วยเกรี ยงเหล็ก ในกรณีที่ระบุให้ ฉาบปูนผสม
น ้ายากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบชันรองพื
้
้นและปูนฉาบชันตกแต่
้
งจะต้ องผสมน ้ายากันซึมลงไปในส่วนผสม
ของปูนทรายตามอัตราส่วนและคาแนะนาของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์สาหรับน ้ายากันซึมได้ ระบุ
ไว้ ในหมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ างแล้ ว
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หมวด 05-060

กำรป้ องกันและซ่ อมผิวปูนฉำบ
(Work Protecting and Repair)

1. กำรป้ องกันผิวปูนฉำบ (Protecting)
จะต้ องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ ๆ แต่ละชันให้
้ มีความชื ้นอยู่ตลอดเวลาหลังจากทาการฉาบปูนแล้ ว
24 ชม. โดยต้ องทาการบ่มผิวปูนฉาบติดต่อกันอย่างน้ อย 3 วัน โดยฉีดน ้าให้ ทวั่ หรื อคลุมด้ วยกระสอบ
ป่ าน
2. กำรซ่ อมผิวปูนฉำบ (Repair)
ผิวปูนฉาบที่แตกร้ าว หลุดร่อน หรื อผิวปูนที่ไม่จบั กับผิวพื ้นที่ฉาบไปจะต้ องทาการซ่อมโดยการเคาะสกัด
ปูนฉาบเดิมออกเป็ นบริเวณกว้ างไม่น้อยกว่า 10 ซม. ทาผิวให้ ขรุขระ ฉีดน ้าล้ างให้ สะอาดแล้ วฉาบปูน
ใหม่ โดยผสมน ้ายาประเภท Bonding Agent ตามข้ อกาหนดการฉาบปูนข้ างต้ น ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้ ว
จะต้ องเรี ยบสนิทเป็ นเนื ้อเดียวกับผิวปูนฉาบเดิม ในกรณีที่มีการซ่อมแซมงานคอนกรี ตเกี่ยวกับโครงสร้ าง
โดยวิธีฉาบปูน ผู้รับจ้ างจะต้ องซ่อมแซมส่วนนัน้ ๆ ตามที่ผ้ คู วบคุมงาน หรื อวิศวกรเป็ นผู้กาหนดกรรมวิธี
ตลอดจนการเลือกใช้ วสั ดุ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายในการซ่อมแซมทังหมด
้
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หมวด 06-000

06-010
06-020
06-030
06-040

06-050
06-060
06-070

งำนผิวพืน้ (Floor Finish)

ขอบเขตของงานและวัสดุ (Scope of Work & Materials)
พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กปล่อยผิวหยาบ
พื ้นขัดมันหรื อขัดเรี ยบ
พื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กปูกระเบื ้องเซรามิค กระเบื ้องโมเสค
แผ่นหินขัดสาเร็จรูปและหินกาบ
(Floorfinish of Ceramic, Mosaic and Terrazzo & Slate tile)
พื ้นผิวหินอ่อน หรื อหินแกรนิต
งานพื ้นโรยกรวดแม่น ้า/หินเกร็ด
งานพื ้นกระเบื ้องคอนกรี ต
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หมวด 06-010

ขอบเขตของงำนและวัสดุ ( Scope of Work & Materials)

1. ขอบเขตของงำน (Scope of Works)
ผู้รับจ้ างต้ องเตรี ยมการรองพื ้นปูนทราย เพื่อปรับผิวและปูวสั ดุปพู ื ้นต่าง ๆ ตามที่กาหนดในแบบและ
รายการก่อสร้ าง การเทพื ้นโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก ผู้รับจ้ างต้ องวางระดับให้ ต่ากว่าผิวสาเร็จ
ตามที่กาหนดระดับไว้ ในแบบประมาณ 40 มิลลิเมตร ในบริเวณพื ้นที่ที่วสั ดุปผู ิวพื ้น 2 ชนิดมาชนบรรจบ
กัน ถ้ าในแบบประมาณ 40 มิลลิเมตร ในบริเวณพื ้นที่ที่วสั ดุปผู ิวพื ้น 2 ชนิดมาชนบรรจบกัน ถ้ าในแบบ
ก่อสร้ างมิได้ ระบุไว้
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอขอรับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบเพื่อกาหนดเส้ นแบ่งกัน้
ระหว่างวัสดุก่อนทาการติดตังหรื
้ อปูวสั ดุผิวพื ้นแต่ละชนิด
2. กำรส่ งตัวอย่ ำงเพื่อตรวจสอบ (Sample of Materials)
2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ ปพู ื ้นผิว ตามที่กาหนดไว้ ในแบบและรายการก่อสร้ าง ให้ ผ้ ู
คุมงานหรื อสถาปนิกตรวจสอบคุณภาพก่อนใช้ งานไม่น้อยกว่า 14 วัน ตัวอย่างทุกชิ ้นจะต้ องมีแผ่น
ป้ายแสดงชื่อวัสดุ ผู้ผลิต และตาแหน่งพื ้นที่ที่จะใช้ งาน
2.2 วัสดุพื ้นผิวใดที่ไม่ใช่วสั ดุสาเร็จรูป เช่น หินขัด หินล้ าง ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาตัวอย่างวัสดุตามกรรมวิธีที่
ระบุไว้ ในรายการก่อสร้ าง สาหรรับการก่อสร้ างจริงมีขนาดที่เหมาะสมต่อการตรวจสอบ เสนอให้ ผ้ ู
คุมงาน/สถาปนิกตรวจสอบ โดยถือปฏิบตั วิ ิธีการเสนอตัวอย่างตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 2.1
2.3 วัสดุเทียบเท่าวัสดุที่กาหนดไว้ ในแบบ หรื อรายการก่อสร้ างที่ผ้ รู ับจ้ างประสงค์จะใช้ ในงานก่อสร้ าง
พื ้นผิว ผู้รับจ้ างต้ องจัดส่งตัวอย่างวัสดุ พร้ อมรายละเอียดคุณสมบัตขิ องวัสดุนนั ้ ๆ ให้ ผ้ คู มุ งาน/
สถาปนิกตรวจสอบ โดยถือปฏิบตั วิ ิธีการเสนอตัวอย่างตามที่ระบุในข้ อ 2.1
3. ควำมรับผิดชอบ ( Responsibility)
การทางานพื ้นผิวใดที่ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบตัวอย่างวัสดุ หรื อยังไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากผู้คมุ งาน ผู้รับ
จ้ างจะต้ องแก้ ไขและผู้คมุ งานมีสิทธิสงั่ ให้ รือ้ ถอนออกได้ โดยผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบในค่าใช้ จา่ ยส่วนนี ้
ด้ วย
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หมวด 06-020

พืน้ คอนกรี ตเสริมเหล็กปล่ อยผิวหยำบ

การทาพื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็กปล่อยผิวหยาบ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาพร้ อม ๆ กับการเทพื ้น คสล.ในขณะที่ทาการ
เทคอนกรี ตพื ้นแล้ ว ผิวยังหมาด ๆ อยู่ ให้ โรยปูนทรายอัตราส่วน 1:2 ให้ ทวั่ พื ้นคอนกรี ตแบ่งแนวพื ้นขนาด
กว้ าง 1 ซม. และลึก 1 ซม. ตามแบบและปรับระดับความลาดเอียงตามที่กาหนดไว้ ในแบบ ห้ ามผู้รับจ้ างแยก
ทางานเทพื ้นคอนกรี ตก่อน และทาผิวหยาบในวันต่อมา เพราะพื ้นปูนทรายจะแตกร้ าวได้ ในภายหน้ า และ
จะต้ องทาการบ่มพื ้นทันทีภายหลังจากที่เทคอนกรี ต และทาผิวหยาบแล้ ว 24 ชม. โดยการใช้ กระสอบชุบน ้า
คลุม หรื อกันขอบดิ
้
นขังน ้าให้ ความชุม่ ชื ้นอยูต่ ลอดเวลา 1 วัน
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หมวด 06-030

พืน้ ขัดมันหรื อขัดเรี ยบ (Floorscreens)

ดาเนินการเทคอนกรี ต หรื อคอนกรี ตผสมน ้ายากันซึม โดยใช้ อตั ราส่วนผสมของน ้ายา วิธีใช้ เป็ นไปตาม
คาแนะนา และกรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้ รับการอนุมตั แิ ละเห็นชอบจากผู้คมุ งาน และเทตาม
รายละเอียดในหมวดงานคอนกรี ต แล้ วปรับระดับผิวคอนกรี ตให้ มีความเอียงลาด และแนวเอียงลาดตามที่ระบุ
ในแบบก่อสร้ าง ในขณะที่ผิวคอนกรี ตหมาด ๆ เริ่มแข็งตัว ให้ โรยผงซีเมนต์ทบั หน้ าให้ ทวั่ แล้ วขัดผิวด้ วยเกรี ยง
เหล็ก หรื อขัดผิวเรี ยบด้ วยเกรี ยงไม้ ให้ ผิวมันหรื อเรี ยบสม่าเสมอ ตลอดทังพื
้ ้นที่ให้ เรี ยบร้ อย หลังจากผิวพื ้นแห้ ง
แล้ ว 24 ชัว่ โมง ให้ ทาการบ่มพื ้นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามรายละเอียดการบ่มที่กาหนดไว้ ในหมวดงาน
คอนกรี ต
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หมวด 06-040 พืน้ คอนกรี ตเสริมเหล็กปูกระเบือ้ งเซรำมิค กระเบือ้ งโมเสด
แผ่ นโมเสคสำเร็จรู ป และหินกำบ
(Floorfinish of Ceramic, Mosaic, Teerazzo Tile and Slate Tile)
1. กำรเตรียมพืน้ ผิว (Surface Preparation)
ผิวพื ้นคอนกรี ตจะต้ องทาความสะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบน ้ามัน และให้ ปราศจากเศษปูน ทรายที่
เกาะแข็งอยู่ โดยจะต้ องสกัดออกก่อนที่จะเทพื ้นปูนทรายทับหน้ าในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทราย
3 ส่วน ปรับผิวปูนทรายให้ มีความลาดอียงตามที่กาหนดไว้ ในแบบก่อสร้ าง พร้ อมทาผิวให้ หยาบ
2. กำรดำเนินงำน (Applecation)
2.1 ทาความสะอาดพื ้นปูนทรายและราดด้ วยน ้าให้ ชมุ่ ก่อนปูกระเบื ้องโมเสค กระเบื ้องเซรามิค แผ่นหิน
ขัดสาเร็จรูป หรื อแผ่นหินกาบให้ โรยซีเมนต์ผงให้ ทวั่ เสียก่อน การปูจะต้ องจัดแบ่งและตัดแผ่นให้ ปู
ได้ พอดี ตามความเห็นชอบของผู้คมุ งาน ให้ ดแู ลความเรี ยบร้ อยสวยงงามในพื ้นที่ที่เป็ นขอบฝา
ครอบท่อระบายน ้า หรื อขอบต่าง ๆ
2.2 ตรวจสอบระดับผิวหน้ าของปูนทรายให้ มีความเอียงลาดตามที่ต้องการจึงทาการปูกระเบื ้องด้ วยปูน
ทราย พื ้นที่ที่ปกู ระเบื ้องแล้ วจะต้ องทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง โดยไม่ถกู กระทบกระเทือนหรื อรับน ้าหนักเลย เป็ น
เวลา 48 ชัว่ โมง ยาแนวรอยต่อแผ่นด้ วยปูนซีเมนต์ขาว หรื อผสมสีตามที่สถาปนิกกาหนด เมื่อปูนยา
แนวแห้ งสนิทแล้ วจึงทาความสะอาดให้ คราบปูนที่ติดอยู่บนผิวออกให้ หมด แล้ วเคลือบผิวด้ วย Wax
อย่างน้ อย 2 ครัง้
3. รำยละเอียดวัสดุ (Materials)
รายละเอียดวัสดุผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนาดของกระเบื ้องเซรามิค กระเบื ้องโมเสค แผ่นหินขัดสาเร็จรูปและ
หินกาบชนิดผิว ได้ แสดงไว้ ในแบบและรายการก่อสร้ าง หมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง
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หมวด 06-050

งำนพืน้ ผิวหินอ่ อนหรื อหินแกรนิต

1. หินสกัด (Cut Stone)
งานหินสกัดตามที่แสดงในแบบก่อสร้ าง หรื อ Shop Drawing ที่ได้ อนุมตั จิ ากสถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ างรวมไป
ถึง
- การสกัดเรี ยบหรื อไม่เรี ยบ
- การตอก การเจาะ
- การทาร่องในบริเวณต่าง ๆ
- แผ่นเหล็ก หรื อโครงเหล็กเพื่อการติดตัง้
- การลบมุม ปาดมุมบังใบ ในลักษณะต่าง ๆ
2. หินแผ่ น (Veneer Stone)
2.1 ขอบเขตงาน
งานหินแผ่นติดตังภายในและภายนอกที
้
่ความหนาไม่เกิน 38 มม. ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากสถาปนิกหรื อผู้
ว่าจ้ าง รายละเอียดอุปกรณ์ตดิ ตังที
้ ่ไม่ได้ ระบุอยูใ่ นแบบก่อสร้ าง แต่วา่ มีความจาเป็ นจะต้ องใช้
เพื่อให้ งานติดตังสมบู
้ รณ์ให้ ถือว่ารวมอยูด่ ้ วยในงาน
2.2 Shop Drawing
ให้ ผ้ รู ับจ้ างเสนอ Shop Drawing การติดตังต่
้ อสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างเพื่ออนุมตั ิก่อนการดาเนินการ
2.3 การขนส่งและการจัดเก็บ
การขนส่งวัสดุให้ เป็ นไปตามเวลาที่กาหนด การจัดเก็บจะต้ องมีการป้องกันให้ เรี ยบร้ อยตามความ
เหมาะสม เพื่อมิให้ เกิดการเสียหายอันอาจจะเกิดขึ ้นได้
2.4 วัสดุ หินอ่อนหรื อหินแกรนิตที่ใช้ จะต้ องเป็ นไปตามความต้ องการของสถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ าง
- ผิวสาเร็จจะต้ องขัดเรี ยบหรื อตามที่ระบุในแบบก่อสร้ างความหนาของหิน หินทุกแผ่นจะต้ องไม่มี
โพรงหรื อมุมแตกหัก หรื อข้ อบกพร่องอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบก่อสร้ าง หรื อ Shop drawing
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- Anchor วัสดุที่ใช้ ในการติดตังจะต้
้ องใช้ วสั ดุที่ไม่สามารถเกิดสนิมตามมาตรฐานการ
ติดตังที
้ ่ดีหรื อที่ระบุในแบบก่อสร้ างหรื อ Shop Drawing
- วัสดุยาแนวต้ องใช้ วสั ดุที่ระบุในแบบก่อสร้ าง หรื อได้ รับอนุมตั จิ ากสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ าง
2.5 การติดตัง้
- ติดตังหิ
้ นที่ได้ มาตรฐานตามที่กาหนด รวมถึงวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการติดตังจะต้
้ องเป็ นวัสดุที่ไม่
ขึ ้นสนิมในภายหลัง
- การติดตังหิ
้ นในส่วนชันล่
้ างภายนอกอาคาร ให้ ใช้ ปนู ซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์เสริมด้ านหลัง ที่มีความ
หนาประมาณ 20 มม. ทาความสะอาดผิวหน้ าก่อนที่ปนู ซีเมนต์จะแห้ งและคอยตรวจสอบให้
ผิวหน้ าปราศจาก Mortar ตลอดเวลา
- อุปกรณ์ในการยึกหินจะต้ องได้ มาตรฐาน สามารถรับกาลังในช่วงก่อนและหลังการติดตัง้
- ห้ ามปกปิ ดงานในส่วนที่มีปัญหาด้ วยวิธีการใดก็ตาม
ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไขให้
เรี ยบร้ อย โดยความเห็นชอบของสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ าง
- การขยายตัวในการติดตังหิ
้ นในส่วนภายนอกอาคาร
ให้ เตรี ยมการสาหรับการขยายตัวที่จะ
เกิดขึ ้นตามความเหมาะสมของระบบที่ติดตัง้
- การทาความสะอาดผิวหินอ่อนหรื อหินแกรนิตต้ องทาด้ วยความระมัดระวัง ถ้ าพบส่วนที่มีความ
เสียหายให้ ดาเนินการแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อยก่อนการส่งมอบงาน
3. มอร์ ต้ำ (Mortar)
3.1 ส่วนผสม มอร์ ต้าสาหรับงานพื ้นผนัง สัดส่วนปูนซีเมนต์และทรายเป็ น 1:4 โดยปริมาตรยกเว้ นจะ
ระบุเป็ นอื่นโดยสถาปนิกผู้ออกแบบ
3.2 การผสมปูนซีเมนต์และทรายจะต้ องผสมกันอย่างได้ สดั ส่วนด้ วยน ้าสะอาดไม่เปี ยกโชกหรื อแห้ ง
เกินไป มอร์ ต้าที่อายุใช้ งานมากกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อที่เริ่มแข็งตัวแล้ วห้ ามนามาใช้ ในงานติดตัง้
- ปูนซีเมนต์สาหรับมอร์ ต้า ต้ องเป็ นชนิดที่สีไม่ตก หรื อซีดจาง
- ปูนซีเมนต์ที่ใช้ กบั ผนังทนไฟต้ องเป็ นชนิดทนความร้ อนสูงได้
- สีผสมมอร์ ต้าต้ องเป็ นสีมีคณ
ุ ภาพดีโดยการอนุมตั ขิ องสถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ าง อัตราส่วนของสี
ผสมจะต้ องไม่มากกว่า 15% ของน ้าหนักปูนซีเมนต์ ยกเว้ นสีดา ต้ องไม่มากกว่า 3% ของ
น ้าหนักปูนซีเมนต์
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3.3 รอยต่อมอร์ ต้า
มอร์ ต้าที่ใช้ แนวรอยแผ่นหินจะต้ องมีความลึกไม่น้อยกว่า 3 มม. โดยระมัดระวังไม่ให้ เกิดช่องว่าง
หรื อโพรง ในระหว่างการติดตัง้
- ในส่วนที่ผนังก่ออิฐชนคานคอนกรี ตหรื อเพดานคอนกรี ต ให้ เว้ นช่องไว้ ให้ คอนกรี ตอยู่ตวั แล้ วจึง
ค่อยดาเนินการติดตังให้
้ เรี ยบร้ อย
- ผนังก่ออิฐที่สร้ างเสร็จใหม่ต้องทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 3 วัน ก่อนที่จะรับน ้าหนักอื่นใดที่ไม่ใช้ ตวั เอง
- เศษปูนหรื อรอยต่อต่าง ๆ ที่ติดค้ าง ต้ องเอาออกก่อนที่ซีเมนต์จะแห้ ง
- รอยต่อตามแนวนอนจะต้ องได้ ระดับเช่นเดียวกับแนวตัง้ ต้ องได้ ฉากผิวหน้ าเรี ยบเสมอกัน
- มอร์ ต้าปรับระดับให้ อยูแ่ ต่ละแผ่นหินเว้ นแต่จาเป็ นในช่วงเริ่มต้ นการติดตัง้ หินส่วนฐาน ผนังชัน้
ล่างและส่วนรับน ้าหนัก รวมไปถึงวงกบเหล็กที่ยึดกับผนัง
- ระมัดระวังในการทาความสะอาดปูนที่เปรอะเปื อ้ น ทังแนวต่
้
อชนและบนผิวพื ้น รวมทังแนวท่
้
อ
และช่องระบายอากาศที่ไม่ต้องการฉาบปูน
- ตัดแต่งวัสดุเท่าที่จาเป็ นด้ วยความระมัดระวัง และทาการแต่งส่วนวัสดุอื่นที่เกี่ยวเนื่องไม่วา่ จะ
ระบุในแบบหรื อไม่
4. กำรประกันผลงำน
o ผู้รับจ้ างจะต้ องรับประกันคุณภาพ และการใช้ สอยของงานติดตังทั
้ งหมดที
้
่รวมอยูใ่ นสัญญาเป็ น
เวลา 1 ปี หลังจากได้ สง่ มอบงาน
o ในระหว่างระยะเวลาประกันผลงานผู้รับจ้ างต้ องทาการซ่อมแซมงานในส่วนที่เกิดการชารุด
เสียหายทันทีที่ได้ ร้ ูโดยค่าใช้ จา่ ยในการนี ้เป็ นของผู้รับจ้ าง
o เพื่อให้ ได้ งานที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารประกอบแบบ ค่าใช้ จา่ ยที่เพิ่มขึ ้นสาหรับ
ทดสอบวัสดุ การปรับแต่งให้ ได้ มาตรฐานเป็ นภาระของผู้รับจ้ า
o ในระยะเวลาประกันผลงาน ถ้ างานซ่อมแซมเกิดการชารุดเสียหายอีก ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดชอบ
งานแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อย รวมถึงค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ด้ วย
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พื ้นหินธรรมชาติ
1. ขอบเขตของงาน รวมงานพื ้นปูหินธรรมชาติ ตามที่ปรากฏในแบบก่อสร้ างหรื อ Shop Drawing
รวมถึงปูนทรายที่ใช้ สาหรับงานติดตัง้
2. การจัดเก็บวัสดุ โดยการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
3. เงื่อนไขหลังการติดตัง้
- ป้องกันแผ่นหินด้ วยกระดาษ แผ่นไม้ อดั หรื อพลาสติก จากการสัญจรไปมาจนกว่าอาคารจะ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
- ปิ ดกันบริ
้ เวณที่มอร์ ต้ายังไม่แข็งตัวให้ พ้นจากการใช้ งาน
- ไม่ให้ มอร์ ต้าแห้ งติดบนแผ่นหิน
4. วัสดุ ถ้ าไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น หินธรรมชาติที่ใช้ ให้ เป็ นหินแกรนิตภายในประเทศ สีตามที่ระบุโดย
สถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ าง
5. การติดตังหิ
้ นบนพื ้นคอนกรี ต
- ใช้ มอร์ ต้าความหนา 10 มม. ตามส่วนผสมของปอร์ ตแลนด์ซีเมนต์และทรายที่เหมาะสม
- วางแผ่นหินก่อให้ แน่นปรับจนได้ ระดับที่เป็ นที่พอใจ
- ทาความสะอาดมอร์ ต้าส่วนเกิน
- ยกแผ่นหินก่อให้ แน่น ปรับแต่งจนได้ ระดับที่เป็ นที่พอใจ
- ทาความสะอาดมอร์ ต้าส่วนเกิน
- ยกแผ่นหินขึ ้น เสริมมอร์ ต้าบนแผ่นหินเท่าที่จาเป็ น ก่อนจะวางแผ่นหินกลับลงไป
- ยาแนวรอยต่อด้ วยวัสดุยาแนว ความกว้ างไม่มากกว่า 2 มม. ในวันเดียวกับที่ตดิ ตังแผ่
้ นหิน
6. การปรับแต่งและทาความสะอาด
การทาความสะอาดด้ วยการใช้ วสั ดุฟองน ้า ก่อนที่มอร์ ต้าจะแห้ งภายใน 1 ชัว่ โมง หลังการติดตังอย่
้ าง
น้ อย 3 วัน ให้ ล้างด้ วยน ้าสบูห่ รื อยาล้ างตามด้ วยล้ างน ้าเปล่า
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พืน้ หินอ่ อนหรือหินแกรนิต
1. Shop Drawing การติดตัง้
ผู้รับจ้ างต้ องเสนอการติดตังหิ
้ นอ่อนหรื อหินแกรนิต ให้ สถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ างพิจารณา
- Lay Out การวางแผ่นหินมาตราส่วน 1:20 เป็ นอย่างน้ อย
- รายละเอียดรอยต่อ (Joint) และอุปกรณ์ติดตัง้
- ระยะที่กาหนดให้ ใช้ ระบบเมตริก
2. ขนาดของหิน
ให้ ใช้ ขนาดตามที่ระบุในแบบก่อสร้ างหรื อ Shop drawing ที่ได้ รับการอนุมตั ิโดยจะต้ องเป็ นหินที่ไม่มี
ตาหนิเป็ นโพรงร้ าว แหว่ง หรื อมีความเสียหายอื่น ๆ ผู้รับจ้ างต้ องส่งตัวอย่างหินเพื่อการอนุมตั กิ ่อน
ดาเนินการ
3. การติดตัง้
- ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการเรี ยงหินให้ สถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างพิจารณาอนุมตั ิ
- ก่อนการดาเนินการจริง ปูนซีเมนต์ขาวใช้ ในการยึดและยาแนวหิน
- รอยต่อระหว่างแผ่นหินใช้ ชิดกันมากที่สดุ และแผ่นหินจะต้ องได้ ระนาบตามมาตรฐานฝี มือช่างที่
ดี
4. ข้ อพึงระวัง
ผู้รับจ้ างจะต้ องมัน่ ใจว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ ้น ในกรณีที่หินรับน ้าหนักขณะใช้ งาน ถ้ าเกิดความ
เสียหายขึ ้นผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินการแก้ ไขให้ เรี ยบร้ อยจนกระทัง่ สามารถใช้ งานได้
5. การทาความสะอาด
ผิวสาเร็จของหินอ่อนหรื อหินแกรนิต จะต้ องทาความสะอาดให้ ปราศจากรอยขีดข่วน ตาหนิตา่ ง ๆ ตาม
กรรมวิธีของผู้ตดิ ตังหลั
้ งจากทาความสะอาดแล้ วจะต้ องขัดเคลือบผิวอย่างน้ อย 2 ครัง้
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หินอ่ อน หรือหินแกรนิต
1. Shop Drawing
1.1 ขยายแนวแบบขยายรอยต่อชน และส่วนที่สาคัญเท่าแบบที่จะดาเนินการติดตังจริ
้ ง
1.2 ระบบการติดตังสอดคล้
้
องกับการก่อสร้ าง
1.3 ความหนาของหินแสดงในมาตราส่วน 1:1
2. ความต้ องการทัว่ ไป
2.1 ไม่ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์หรื อวิธีการที่อาจจะทาให้ เกิดผลเสียหายกับความสวยงามหรื อความทนทานของ
ระบบผนังที่ตดิ ตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
หรื องานก่อสร้ างอื่นที่เกี่ยวข้ องกับงานติดตังต้
้ องเป็ นไปตาม
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้ าง โดยไม่เกิดการบิดงอรอยต่อเชื่อมหลุด การแตกร้ าว หรื อความ
เสียหายอื่น ๆ
2.2 วัสดุต้องมีการเตรี ยมการสาหรับการทางานในสถานที่เช่น ขนาดของแผ่นหินและอุปกรณ์การตัด
เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหายจากการติดตังอั
้ นเป็ นผลข้ างเคียงที่ตามมา
2.3 วัสดุต้องได้ มาตรฐานในด้ านผิวสาเร็จ รูปร่างขนาด ความหนาและตาแหน่งอบรอยต่อชน ตามความ
ต้ องการของสถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ าง
2.4 มีความต่อเนื่องของวัสดุเรื่ องแนว พื ้นผิว และสี
2.5 งานทังหมดจะต้
้
องได้ มาตรฐานที่ดี โดยช่างติดตังที
้ ่มีฝีมือ ตามความเห็นของสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ าง
2.6 ส่วนประกอบในการติดตังที
้ ่มองเห็นจากภายนอก จะต้ องไม่มีการยืด โค้ งงอ เกิดคราบน ้ามัน หรื อ
อุปกรณ์ในการยึดหลุมออกมา
2.7 ผู้รับจ้ างต้ องไม่ทางานติดตังเป็
้ นพื ้นที่ใหญ่ก่อนได้ รับการอนุมตั จิ าก Shop Drawing การคานวณ ,
ตัวอย่าง, หุ่นจาลอง และการทดสอบซึง่ ทางสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างต้ องการ
3. งานหิน
3.1 การตัด ต้ องมีความแน่นอนในการตัดแต่งเจาะให้ งานหินได้ รูปร่างและขนาดที่ต้องการ ผิวหน้ าได้
ระนาบเรี ยบร้ อย
3.2 รอยต่อ ตัดแผ่นหินให้ ได้ ฉากมุมเป็ นเส้ นตรง คม ถูกตองต่อเนื่องกันกับแผ่นที่จะมาต่อชน
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6. คุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุหิน
6.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องสามารถเสนอคุณสมบัตขิ องหินที่ได้ จากการทดสอบจากห้ องทดลองที่ได้ การ
รับรองมาตรฐาน โดยประกอบด้ วย
- การรับกาลังอัด (Compressive Streength)
- การดูดซับน ้า (Absorption)
- การดัดโค้ ง ( Flexural Strength)
- ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้ อน (Co-efficient of Thermal Expansion)
- น ้าหนัก (Weight)
- การทนแรงเสียดทาน (Frictional Wear Test)
- การทดสอบความแข็ง (Knoop Microhandness)
- การรับแรงกระแทก (Impact Resistance Test)
- ค่าความยืดหยุ่น (Elasticity Modulus)
- การทนความเป็ นกรดด่าง (Chemical Resistance)
6.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องยืนยันว่า วัสดุที่ใช้ กบั โครงการ เหมาะกับสภาพแวดล้ อมบรรยากาศในกรุงเทพฯ
7. ค่าความคลาดเคลื่อน
- ขนาดหินต้ องได้ ขนาดตามที่แสดงในแบบก่อสร้ างหรื อ Shop Drawing
- แผ่นหินต้ องได้ ฉากและได้ ระนาบผิวหน้ า โดยคลาดเคลื่อนไม่มาก หรื อน้ อยกว่า +/-1 มม. ทุก
ระยะ 900 มม.
- ความหนาของแผ่นหิน คลาดเคลื่อนไม่มากหรื อน้ อยกว่า +/- 2 mm.
- ความโก่ง และการบิดงอ ของระนาบไม่มากกว่า 1 มม. ใน 1.200 มม.
8. การเตรี ยมหิน
- การเจาะช่อง การเตรี ยมผิวในลักษณะต่าง ๆ และการเตรี ยมเพื่อการติดตัง้
- ถ้ าไม่ได้ รับอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ เตรี ยมมาจากโรงงาน
- ระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นกับหินที่เตรี ยมไว้
- รอยต่อชนบริเวณมุมอาคารต้ องเตรี ยมมาจากโรงงาน เพื่อให้ เกิดงานที่เรี ยบร้ อยประณีต
- ถ้ าไม่ได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นกรณีพิเศษ ห้ ามใช้ ตะปูในการติดตังหิ
้ นกับโครงสร้ างอาคาร
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9. โลหะที่ใช้ ติดตัง้
โลหะที่ใช้ ในการติดตัง้ ถ้ าไม่ได้ รับการอนุมตั จิ ากสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้
ใช้ โลหะแสตนเลส 302, 304, 306 ตามมาตรฐาน ASTM666-72 หรื อBS 970
10. มอร์ ต้ารับกาลังสูง (High Strength Mortar)
การซ่อมแซม การแก้ ไขงานคอนกรี ตในที่ก่อสร้ างที่มีปัญหากับงานติดตัง้ ให้ ใช้ มอร์ ต้าที่พฒ
ั นาการรับ
กาลังสูงในช่วงเวลาสัน้
11. มอร์ ต้า
ผสมมอร์ ต้าในที่ผสม จนส่วนผสมเป็ นเนื ้อเดียวกัน ใช้ มอร์ ต้าที่ผสมเป็ นเนื ้อเดียวกันภายใน 1 ชัว่ โมง
หลังผสมเสร็จ ห้ ามใช้ ในกรณีที่เริ่มมีการแข็งตัวแล้ ว
12. ซีเมนต์
ปูนซีเมนต์ที่ต้องใช้ ต้ องเป็ นปูนซีเมนต์ขาวปอร์ ตแลนด์ ตามมาตรฐาน BS12
13. ทราย
ทรายที่ใช้ จะต้ องเป็ นทรายที่ล้างสะอาดแล้ ว ถ้ ามีสิ่งแปลกปลอมเจือปน จะต้ องนาออกก่อน ทรายตาม
มาตรฐาน BS882/1207
14. ผิวสาเร็จ
- ผิวสาเร็จตามที่ระบุในหมวด 01200
- ถ้ าไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่นในแบบก่อสร้ าง หรื อ Shop Drawing ผิวสาเร็จของหินที่ใช้ ภายนอก
และภายในให้ ขดั ผิวมัน
15. การควบคุมคุณภาพ
ตัดหินจากบล็อกและขัดผิว โดยวางแนวและตรวจสอบสี ซึง่ ผ่านการอนุมตั จิ ากสถาปนิก หรื อผู้ว่าจ้ าง
ส่วนที่มีปัญหาจะต้ องทาการคัดออก แผ่นหินจะต้ องมีโทนสีที่ใกล้ เคียงกัน
16. การป้องกันพื ้นผิว
ห้ ามนาน ้าหนักบรรทุกกระทาบนแผ่นหินที่เก็บสต๊ อก โดยการจัดเก็บด้ วยวิธีที่เหมาะสม หินที่มีตาหนิ
จะต้ องนาออกไป
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17. การทาความสะอาด
ผิวหน้ าจะต้ องทาความสะอาดปราศจากฝุ่ นละออง รอยดินสอหรื อสี เป็ นต้ น หลังจากการติดตัง้ จะต้ องมี
มาตรฐานการป้องกันที่เหมาะสม โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้เสนอมาให้ สถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างอนุมตั ิ
18. การเก็บรักษาและการขนส่ง
- เก็บรักษาวัสดุอย่างเป็ นระเบียบ ระมัดระวงการเสียหายอันอาจเกิดขึ ้นได้ จากสาเหตุตา่ ง ๆ
- เปลี่ยนหินที่เกิดการเสียหายจากการจัดเตรี ยมการขนส่ง การติดตัง/จั
้ ดเก็บ
- เก็บวัสดุในที่แห้ งมีอากาศถ่ายเทได้ สะดวก และพร้ อมสาหรับการใช้ งาน โดยสะดวก
- ไม่มีโลหะหรื อเศษแก้ วหลงอยูก่ ่อนที่จะทาการติดตัง้
- ต้ องมีสถานที่เก็บเพียงพอก่อนระหว่างและหลังการติดตัง้
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอแนวทางการ
จัดเก็บให้ สถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ างพิจารณา
- ไม่ให้ มีวสั ดุหรื อชิ ้นวัสดุที่ประกอบเพื่อการติดตังทิ
้ ้งไว้ ภายนอกอาคาร
- วัสดุยาแนว สี และวัสดุอื่นประเภทเดียวกันต้ องเก็บให้ เรี ยบร้ อยตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่าง
เคร่งครัด
- วัสดุที่จะขนส่งจะต้ องมีการป้องกันผิวหน้ าและขอบอย่างดี เพื่อไม่ให้ เกิดการเสียหายในระหว่าง
การขนส่ง
- การจัดเก็บวัสดุในสถานที่ก่อสร้ าง จะต้ องมีการตกลงกันกับผู้รับเหมางานอาคาร โดยบริเวณที่
เก็บจะปราศจากฝุ่ นละออง น ้า และของที่จะร่วงหล่นใส่
- ถ้ ายังจัดส่งวัสดุไม่ถึงที่ ห้ ามไม่ให้ ทาการแกะหีบห่อที่บรรจุมา
- หีบห่อบรรจุหินในที่ก่อสร้ าง ต้ องวางบนแท่นและมีการป้องกันอย่างดี ความเสียหายที่ไม่ควรจะ
เกิดขึ ้น ให้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง
- ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบและรับรู้ถึงสถานที่อนั จากัดในการจัดเก็บวัสดุ
การจัดเก็บวัสดุนอก
สถานที่และการขนส่งเพิ่มเติมในส่วนนี ้ ให้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง
- ในบริเวณที่จดั เก็บวัสดุการวางซ้ อนจะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ าง
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19. การเคลื่อนย้ ายวัสดุในสถานที่ก่อสร้ าง
- แผ่นหินจะต้ องเคลื่อนย้ ายด้ วยความระมัดระวัง โดยอุปกรณ์ชว่ ยการเคลื่อนย้ ายด้ วยมือให้ น้อย
ที่สดุ
- แผ่นหินเรี ยงซ้ อนกันในขนาดที่เหมาะสมเอาออกจากหีบห่อต่อเมื่อจะใช้ งาน
- การติดตังควรใช้
้
อปุ กรณ์ชว่ ยเคลื่อนย้ าย
- กรอบอลูมิเนียมที่ติดตังแล้
้ ว ต้ องมีการป้องกันสิ่งสกปรกที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ และถ้ าสกปรกแล้ วก็
สามารถทาความสะอาดได้ ทนั ที
- ถ้ าใช้ แผ่นวัสดุปอ้ งกันความเสียหาย
จะต้ องไม่ทาให้ เกิดความร้ อนสะสมอันจะทาให้ กระจก
เสียหายได้
- กรอบอลูมิเนียมและสวน Spandrel ต้ องมีการป้องกัน เนื่องจากการติดตังหิ
้ นแกรนิตหรื อหินอ่อน
เทปที่มีการติดไว้ ก่อนหน้ า จะไม่มีการเอาออกจนกระทัง่ เสร็จงาน ทังอาคาร
้
ส่วนที่อลูมิเนียมพบ
กับคอนกรี บ งานก่ออิฐหรื องานฉาบปูนจะต้ องป้องกันการเกิด Electro Chemical Corrosion
- ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันงานติดตังหิ
้ นของตนเอง และรักษาให้ อยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์จนกว่าจะส่ง
มอบงาน โดยการตรวจและอนุมตั จิ ากสถาปนิก หรื อผู้ว่าจ้ าง วิธีการป้องกันงานติดตังต้
้ องผ่าน
การอนุมตั แิ ละถ้ าสถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ างเห็นสมควรจะให้ มีการป้องกันเพิ่มเติม ก็ให้ เป็ นภาระของ
ผู้รับจ้ างโดยค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมเป็ นของผู้วา่ จ้ าง
20. การประกอบจากโรงงาน
เพื่อให้ งานมีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานที่ดีควรจะเป็ นงานที่เตรี ยมมาจากโรงงาน ในส่วนที่ไม่สามารถทาจาก
โรงงานได้ ก็ต้องมีการเตรี ยมการทาแบบโดยตรวจสอบระบุให้ แน่ชดั ว่าวัสดุใช้ งานได้ และจะนาไปติดตังที
้ ่
ส่วนใด ซึง่ เมื่อนาไปถึงสถานที่ก่อสร้ างก็จะไม่มีปัญหาหรื อลดปัญหาที่สถานที่ ก่อสร้ างไปได้ มา
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วัสดุอดุ ยาแนว (Caulking and Sealant)
1. คาจากัดความ
- Caulking ที่ระบุตอ่ ไปนี ้สาหรับใช้ ภายในอาคาร ถ้ าไม่ได้ ระบุให้ ใช้ Sealant ในแบบก่อสร้ าง หรื อ
Shop Drawing
- Sealant ที่ระบุตอ่ ไปนี ้สาหรับใช้ ภายในอาคาร รวมถึง Sealant แบบก่อสร้ างหรื อ Shop Drawing
2. การขนส่ง การจัดเก็บ
การขนส่งวัสดุ จะต้ องอยูใ่ นภาชนะบรรจุที่ปิดผนึกเรี ยบร้ อยไม่มีรอยร้ าว พร้ อมทังมี
้ ชื่อบริ ษัทผู้ผลิต ยี่ห้อ และ
รายละเอียดชัดเจน
3. วัสดุ
วัสดุที่จะนามาใช้ ต้องเป็ นของใหม่ที่ยงั ไม่หมดอายุการใช้ งานตามที่ ระบุข้างภาชนะบรรจุ ห้ ามใช้ ของเหลือ
จากการใช้ ครัง้ ก่อน สีที่ใช้ ให้ เป็ นไปตามรายละเอียดต่อไปนี ้หรื อเทียบเท่า
- รอยต่อชนวัสดุสองชนิดที่ลกั ษณะเดียวกันให้ สีเหมือนกับพื ้นผิววัสดุนนั ้
- รอยต่อแบ่งแยกวัสดุสองชนิดที่คนละอย่างกัน เช่น เส้ นรอบวงกบอลูมิเนียมประตู หน้ าต่าง ให้
ใช้ วสั ดุยาแนวที่สีเหมือนกับผนัง ยกเว้ น ผนังก่ออิฐหรื อบุวสั ดุโชว์แนวให้ สีเหมือนกันแนวมอร์ ต้า
งานติดตังหิ
้ นกับโครงเหล็ก
1. งานติดตังหิ
้ นกับโครงเหล็ก
- สามารถรับอุปกรณ์ตดิ ตังที
้ ่เป็ นโลหะได้
- อุปกรณ์ติดตังต้
้ องออกแบบให้ ปรับได้ ทงั ้ 3 ทิศทาง เพื่อแก้ ปัญหาเมื่อส่ว นโครงสร้ างมีความ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
2. ค่าความคลาดเคลื่อน
- งานติดตังต้
้ องเสร็จสมบูรณ์ได้
- ความคลาดเคลื่อนจากงานระบบ การปรับระดับ 1.5 มม. ต่อช่วงความยาว 3 เมตรของความยาว
แต่ละส่วนวัสดุหรื อ 6 มม. ในช่วงความยาวรวม
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- ความคลาดเคลื่อนจากงานแบบแปลนและรูปด้ านอาคารและระยะต่าง ๆ ต้ องไม่เกิน
8 มม. รวมแล้ วในแต่ละส่วน การเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อนต้ องไม่มากกว่า 1.5 มม.
ทุก 3 เมตร ในแต่ละทิศทางและไม่มีการสะสม
- ระยะถอยร่นจากแนวเส้ นตรง ระหว่างชิ ้นส่วนที่ติดตามกันมา ขอบถึงขอบต้ องไม่มากกว่า 1.0
มม.
- ผู้รับจ้ างต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจในระดับและแนวที่วางไว้ ให้ มีความแน่นอน ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไข
งานที่เกิดการผิดพลาดขึ ้น โดยค่าใช้ จา่ ยทังหมดเป็
้
นของผู้รับจ้ าง
การติดตังแผ่
้ นหินระบบแห้ งแนวดิง่
1. การติดตังแผ่
้ นหินระบบแห้ งแนวดิง่
- เตรี ยมพื ้นผิวให้ เรี ยบร้ อย
- ตรวจสอบระดับระนาบที่จะดาเนินการติดตังด้
้ วยวิธีอนุมตั แิ ล้ ว
- กาหนดตาแหน่งของตัวยึดให้ มนั่ ใจว่าตัวยึดโลหะสัมผัสกับผิวคอนกรี ตอย่างดี โดยการตรวจสอบ
พื ้นผิวที่เหมาะสมที่จะติดตังตั
้ วยึดนี ้ สาหรับการซ่อมแซม แก้ ไขผิวหน้ าให้ ใช้ คอนกรี ตแข็งตัวรับ
กาลังสูง
- ติดตังตั
้ วยึด
- กาหนดตาแหน่งของตัวยึด เจาะรู โดยช่างผู้ชานาญและมีประสบการณ์
2. สีวสั ดุ
เนื ้อสีวสั ดุจะต้ องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานที่ดีที่สดุ สีจะต้ องเลือกแล้ วโดยสถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ าง
3. ตัวยึด
ตัดยึดต้ องเป็ น Expansion แสตนเลส แบบ Mechanic หรื อแบบเคมี โดยการอนุมตั ขิ องสถาปนิกหรื อผู้ว่าจ้ าง
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การทดสอบ
o ผู้รับจ้ างจะต้ องจาลองการติดตังตามแบบจริ
้
ง ขนาดเท่าของจริง บนผนังเพื่อการตรวจสอบโดยใช้ หิน
ขนาด สี ผิวสาเร็จ วัสดุยาแนว อุปกรณ์สาหรับติดตังจริ
้ งทุกประการ
o ผู้รับจ้ างจะต้ องติดต่อว่าจ้ างห้ องทดลอง เพื่อการทดลองเพื่อการทดสอบตามที่สถาปนิกหรื อผู้วา่ จ้ าง
แสดงความจานง
วัสดุสารอง
1. หิน แผ่นหินขนาดมาตรฐานสาหรับแต่ละชนิดที่ใช้ อย่างน้ อย 2 แผ่น ผิวสาเร็จตามที่ใช้ ในงานติดตัง้
2. อุปกรณ์ติดตัง้ อุปกรณ์แต่ละชนิด อย่างละ 24 ชุด
3. วัสดุอปุ กรณ์ทกุ อย่างจะต้ องเป็ นระเบียบในที่เก็บที่จดั เตรี ยมไว้
และสามารถที่จะตรวจสอบได้ จาก
รายละเอียดทังชนิ
้ ดและปริมาณ
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หมวด 06-060

งานพืน้ โรยกรวดแม่ นา้ / หินเกล็ด

- พื ้นที่จะทาการโรยต้ องทาการบดอัดให้ เรี ยบและแน่นสม่าเสมอ
- พื ้นที่จะทาการโรยต้ องให้ น ้าสามารถซึมผ่านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้ องปูผ้า NYLON สีดา หรื อวัสดุอื่นที่ระบุตามแบบ รองอย่างน้ อย 1 ชัน้ ก่อนทาการโรยกรวด
เพื่อป้องกันกรวดจมลงสูห่ น้ าดิน
- กรวดแม่น ้าหรื อหินเกล็ดที่จะนามาโรยต้ องผ่านการทาความสะอาดปราศจากคราบดินและต้ อง
ไม่มีเศษวัสดุอื่นใดปนเปื อ้ น
- โรยกรวดแม่น ้าหรื อหินเกล็ดที่ความหนา 100 mm. อย่างสม่าเสมอทัว่ ทังบริ
้ เวณ
- ขอบของพื น้ ที่ โรยกรวดท าด้ วยขอบเหล็ ก galvanized ความหนา 6 mm. ทาสี Epoxy Tar –
Coal Tar Epoxy # 111 หรื อระบุเป็ นอย่างอื่นตามแบบ
- พื ้นโรยกรวดต้ องมีระดับต่ากว่าพื ้นดาดแข็ง (FL) 50 mm. หรื อ ระดับที่ระบุตามแบบ
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หมวด 06-070

พืน้ กระเบือ้ งคอนกรี ต

- สีของวัสดุต้องมีความสม่าเสมอกัน โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของภูมิสถาปนิก
- พื ้นคอนกรี ตก่อนการปูกระเบื ้องคอนกรี ตต้ องมีการปรับระดับ และทาSLOPEเพื่อการระบายน ้า
อย่างเหมาะสม
- ปูแผ่นพื ้นคอนกรี ตโดยใช้ ปนู ทรายให้ มีความแน่นเรี ยบ สม่าเสมอ และได้ ระดับตามที่กาหนด
- รอยต่อระหว่างแผ่นต้ องแนบชิดกัน ได้ แนวและเป็ นไปตาม Pattern ที่กาหนด
- ภายหลังการปูต้องเคลือบน ้ายาตามที่ผ้ ผู ลิตกาหนดเพื่อรักษาพื ้นผิวของกระเบื ้อง
- ใช้ ปนู กาวตราจระเข้ รุ่น Nature Stonemate หรื อเทียบเท่า ในการปู
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หมวด 07-000

07-010
07-020
07-030

งำนผนัง (Wallfinish Works)

ผนังฉาบปูนเรี ยบขัดมัน (Plaster Works)
ผนังบุกระเบื ้อง (Tile Work)
ผนังคอนกรี ตเสริมเหล็กทาระบบกันซึม (Reinforce Concerte Waterproofing)
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หมวด 07-010

ผนังฉำบปูนเรี ยบ ขัดมัน (Plaster Works)

1. ผนังฉาบปูนเรี ยบ (Plastering)
ผนังต่าง ๆ ตามที่ระบุในแบบก่อสร้ างทังผนั
้ งคอนกรี ตเสริมเหล็ก ผนังก่อคอนกรี ตบล๊ อคหรื อผนังก่ออิฐ
ผู้รับจ้ างต้ องใช้ ชา่ งที่มีความชานาญมีฝีมือประณีตมาดาเนินงานนี ้ตามหลักการช่างที่ดี
และตามข้ อ
กาหนดที่ระบุไว้ ในหมวดงานฉาบปูนอย่างเคร่งครัด

2. ผนังฉาบปูนผสมน ้ายากันซึมขัดมัน (Plastering with Waterproof Asmixture)
ให้ ดาเนินการฉาบปูนตามหมวดงานฉาบปูนอย่างเคร่งครัด โดยผสมน ้ายากันซึมลงในปูนฉาบด้ วย ให้ มี
ปริมาณและกรรมวิธีการใช้ เป็ นไปตามคาแนะนาของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ซึง่ ได้ รับพิจารณาเห็นชอบจาก
ผู้คมุ งานแล้ ว เมื่อฉาบปูนเสร็จแล้ ว ขณะที่ปนู ยังหมาด ๆ อยูผ่ สมปูนซีเ มนต์กบั น ้าให้ ข้น ๆ ฉาบทับด้ วย
เกรี ยงเหล็กแล้ วทาการขัดมันผิวผนังให้ ทวั่

3. การรักษาผิวปูนฉาบ (Curing)
3.1 การบ่มผิวปูนฉาบ หลังจากฉาบปูนเรี ยบและผิวขัดมันแล้ ว 24 ชัว่ โมงให้ ทาการบ่มผิวปูนฉาบ
ตลอดเวลา 7 วัน
3.2 ส่วนที่ระบุให้ ทาสี ให้ ดาเนินการการสีตามที่ภมู ิสถาปนิกกาหนดและตามข้ อกาหนดการเตรี ยมผิว
และการทาสี ในหมวดงานทาสีโดยเคร่งครัด
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หมวด 07-020

ผนังบุกระเบือ้ ง (Tile Work)

1. การบุกระเบื ้อง (Wallfinish of Tile)
1.1 ผิวผนังจะต้ องเตรี ยมให้ ขรุขระและทาความสะอาดพร้ อมทังได้
้ รับการตรวจ อนุมตั จิ ากผู้คมุ งานแล้ ว
จึงทาการบุกระเบื ้อได้
1.2 กระเบื ้องที่ใช้ จะต้ องเป็ นกระเบื ้องเกรด A ขนาดและสีจะต้ องเป็ นไปตามแบบก่อสร้ างโดยผู้รับจ้ าง
จะต้ องส่งตัวอย่างให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจอนุมตั ิก่อน
1.3 การบุกระเบื ้องจะต้ องจัดแนวรอยต่อของแผ่นกระเบื ้อให้ เรี ยบร้ อยให้ สม่าเสมอกันทังแนวตั
้
งและ
้
แนวนอน
- การบุภายในภูมิทศั น์ การบุให้ บทุ ีละแผ่น แผ่นกระเบื ้องจะต้ องแน่นไม่เป็ นโพรง ในกรณีที่เป็ น
โพรงจะต้ องรื อ้ ออกและทาการบุใหม่ ส่วนที่ชนกับผนังหรื อขอบ ต่าง ๆ จะต้ องตัดให้ เรี ยบ
สม่าเสมอพื ้นที่ที่บกุ ระเบื ้องแล้ วจะต้ องทิ ้งให้ แห้ งโดยไม่ถกู กระทบกระเทือนเป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
จึงทาการล้ างทาความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื ้อด้ วยซีเมนต์ขาว หรื อซีเมนต์ขาวผสมสี
หรื อตามรายละเอียดในแบบก่อสร้ าง
- การบุภายนอกภูมิทศั น์ ผู้รัรบจ้ างจะต้ องฉาบปูนภายนอกภูมิทศั น์เสร็จแล้ วไม่ตรากว่า 48 ชม.
และทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากฝุ่ น น ้ามัน หรื อสารอื่น ๆ จึงลงมือทาการบุกระเบื ้องได้ การ
บุกระเบื ้องให้ ใช้ สารสาหรับยึดแผ่นกระเบื ้อ โดยเฉพาะหลังจากนันปล่
้ อยทิ ้งไว้ 48 ชม. จึงล้ างทา
ความสะอาดและอุดรอยต่อของกระเบื ้องด้ วยซีเมนต์ขาวหรื อซีเมนต์ขาวผสมสีหรื อตาม
รายละเอียดในแบบก่อสร้ าง
2. การทาความสะอาดและเคลือบผิว (Cleaning and Coating)
หลังจากปูนทรายยึดกระเบื ้องและปูนยาแนวเซรามิคแห้ งแข็งตัวเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ทาความสะอาดผิวและ
ทาเคลือบด้ วยน ้ายาประเภทป้องกันเชื ้อรา สาหรับผนังภายนอกและลง Wax สาหรับผนังภายใน โดยทา
เคลือบอย่างน้ อย 2 ครัง้
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หมวด 07-030

ผนังคอนกรี ตเสริมเหล็กทำระบบกันซึม
(Reinforce Concerte wall with Waterproofing)

1. การเตรี ยมการ (Preparation)
ผนังคอนกรี ตเสริมเหล็กจะต้ องผสมน ้ายากันซึมลงไปในส่วนผสมของคอนกรี ต ขณะผสมคอนกรี ตในโม่ผสม
เพื่อให้ สว่ นผสมเข้ ากันได้ ดี อัตราส่วนของน ้ายาที่ใช้ และวิธีการใช้ ให้ ทาตามคาแนะนาของผู้ผลิต ซึง่ ได้
กาหนดไว้ ในหมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ างแล้ ว
ให้ ดาเนินการเทคอนกรี ตและบ่อคอนกรี ตตาม
รายละเอียดในหมวดงานคอนกรี ตโดยเคร่งครัด
2. การทาระบบกันซึม (Waterproofing)
การดาเนินการทาระบบกันซึมให้ ดาเนินการทากันซึมผิวผนังตามระบบที่กาหนดไว้ ในหมวดรายการวัสดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้ าง กรรมวิธีในการทาจะต้ องเป็ นไปตามขันตอนของผู
้
้ ผลิตโดยเคร่งครัด
3. วัสดุ (Materials)
ก่อนดาเนินการทาระบบกันซึม จะต้ องส่งตัวอย่างวัสดุและตัวอย่างการติดตังให้
้ ผ้ คู มุ งานตรวจสอบก่อน จึง
จะดาเนินการได้
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หมวด 08-000
08-010
08-020
08-030
08-040
08-050
08-060

งำนทำสี (Painting)

ขอบเขตและข้ อกาหนดทัว่ ไปของงานทาสี
ประเภทของสีที่ใช้ ในงานทาสี
การเตรี ยมการทัว่ ไปก่อนทางานทาสี
การเตรี ยมผิวพื ้นและรองพื ้นงานทาสี
วิธีการทางานสี
การทาสีชิ ้นส่วนโครงสร้ างโลหะ
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หมวด 08-010

ขอบเขตและข้ อกำหนดทั่วไปของงำนทำสี

1. ขอบเขตของงาน (Scope of Works)
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องใช้ และสิ่งอานวยความสะอาดต่าง ๆ เพื่อดาเนินการทาสี ให้
ลุลว่ งดังที่กาหนดในแบบ และรายการก่อสร้ างและให้ สมั พันธ์กบั งานในส่วนอื่น ๆ ด้ วยการทาสี หมายถึง
การทาสีอาคารทังภายนอก
้
ภายใน และส่วนต่อเนื่องต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในแบบ ยกเว้ นส่วนที่กาหนด
ไว้ เป็ นอย่างอื่น หรื อส่วนที่กาหนดให้ บดุ ้ วยวัสดุประดับต่าง ๆ ทังนี
้ ้หากมีสว่ นใดที่ผ้ รู ับจ้ างสงสัย หรื อไม่
แน่ใจให้ ปรึกษาขอคาแนะนาจากผู้คมุ งานทันที การทาสีให้ รวมถึงการตกแต่งอุดยาแนวผิว และการทา
ความสะอาดผิวต่าง ๆ ก่อนที่จะทาการทาสี
2. ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General Specification)
2.1
สีที่นามาใช้ จะต้ องบรรจุและผนึกในกระป๋ องหรื อภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต และ
ประทับตราเครื่ องหมายการค้ า เลขหมายต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ และทาสีติดบนภาชนะอย่างสมบูรณ์
กระป๋ องหรื อภาชนะที่ใส่สีนนจะต้
ั ้ องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อยไม่บบุ ชารุด ฝาปิ ดต้ องไม่มีรอยปิ ด เปิ ดก่อน
2.2
สีทกุ กระป๋ องจะต้ องนามาเก็บไว้ ในสถานที่ที่จดั ไว้ ในที่มิดชิดมัน่ คง สามารถใช้ กญ
ุ แจปิ ดได้
ภายในห้ องมีการระบายอากาศดี ไม่อบั ชื ้น มีการทาความสะอาดให้ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยเป็ น
ประจาทุกวันและจะต้ องมีการป้องกันอัคคีภยั เป็ นอย่างดี เป็ นที่เก็บสีและอุปกรณ์ในการทาสี
การมอบรับสีจากโรงงานหรื อการเปิ ดกระป๋ องสี ตลอดจนการผสมสีให้ ทาในห้ องนี ้เท่านัน้
2.3
การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้ าง เจ้ าของโครงการ สถาปนิกผู้คมุ งานมีสิทธิเข้ าตรวจสอบ
คุณภาพและจานวนของสีได้ ตลอดเวลาการก่อสร้ าง
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2.4

2.5
2.6

ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ทาการทาสีในขณะที่ฝนตก ความชื ้ออากาศสูง และห้ ามทาสี
ภายนอกอาคารทันที หลังจากฝนหยุดตก จะต้ องปล่อยทิ ้งไว้ อย่างน้ อย 72 ชม. หรื อจนกว่าผู้
คุมงานจะเห็นสมควรให้ เริ่มทาสีได้
ถ้ าหากมีส่วนหนึง่ ส่วนใดที่สงสัยหรื อไม่สามารถทาสีได้ ตามข้ อกาหนด ผู้รับจ้ างจะต้ องรี บแจ้ ง
ให้ ผ้ คู มุ งานทราบทันที
การนาสีมาใช้ แต่ละงวดจะต้ องให้ ผ้ คู มุ งานตรวจสอบก่อนว่าเป็ นสีที่ถกู ต้ องตามที่กาหนดให้
ใช้

3. วัสดุ (Materials)
3.1

3.2

3.3

สีที่ใช้ ในการก่อสร้ างจะต้ องได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิให้ ใช้ จากสถาปนิกเสียก่อน สีจะต้ อง
เป็ นของใหม่ โดยห้ ามนาสีเก่าที่เหลือจากงานอื่นมาใช้ โดยเด็ดขาด ชนิดของสีและหมายเลข
ของสีจะต้ องเป็ นไปตามกาหนด ห้ ามนาสีชนิดและหมายเลขที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้
มาใช้ หรื อมาผสมเป็ นอันขาด
สีที่ใช้ ต้องเป็ นสีที่ผลิตขึ ้น โดยมีตวั ยาป้องกันการขึ ้นราของสี หรื อกันสนิมอันเกิดจากโลหะ
ป้องกันต่างอันเกิดจากคอนกรี ตและกาแพงอิฐ และจะต้ องเป็ นสีที่มีความคงทนถาวรไม่หลุด
ง่าย
สิ่งอื่น ๆ ที่ใช้ ประกอบในการทาสีที่มิได้ ระบุไว้ เช่น น ้ามันสน (Turpentine) น ้ายาผสม
(Thinner) ฯลฯ ซึง่ ต้ องใช้ ควบคูก่ นั ไปในระบบทาสี ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี โดยเฉพาะใน
กรณีที่บริ ษัทผู้ผลิตสีไม่มีผลิตภัณฑ์ประกอบต่าง ๆ นี ้ให้ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพที่ดี
ที่สดุ โดยมีเครื่ องหมายการค้ าและชื่อผู้ผลิตบอกไว้ อย่างชัดเจน
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หมวด 08-020

ประเภทของสีท่ ใี ช้ ในงำนทำสี (Type of Paints)

ในกรณีแบบรูป และรายการก่อสร้ างมิได้ กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ ถือปฏิบตั ดิ งั นี ้
1. สีพลาสติกอิมลั ชัน่ (Emulsion Paint)
ใช้ ทาบนผิวฉาบปูนหรื อผิวอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงและตามที่ภมู ิสถาปนิกกาหนดให้ ใช้
2. สีน ้ามัน (Enamel Paint)
ใช้ ทาบนผิวไม้ ทวั่ ไป หรื อผิวอื่นที่คล้ ายคลึงกันและผิวโลหะต่าง ๆ รวมทังผิ
้ วตามที่ภมู ิสถาปนิกกาหนดให้
ใช้
3. แลคเคอร์ น ้ามันวานิช ฯลฯ (Lacquer, Varnish etc.)
ใช้ ทาบนผิวหรื อผิวอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกันภายในอาคาร หรื อภายนอกอาคารตามที่ภมู ิสถาปนิกกาหนดให้
ใช้
4. สีอื่น ๆ (Other)
ภูมิสถาปนิกจะระบุเพิ่มเติมไว้ เป็ นเฉพาะส่วน หรื อเป็ นพิเศษเฉพาะแห่งในแบบก่อสร้ าง
5. รายละเอียดวัสดุ (Materials)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ชนิด และคุณสมบัตขิ องสีรองพื ้น สีทบั หน้ าแต่ละประเภทน ้ายาผสมได้ กาหนดไว้
ในหมวดรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้ าง
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หมวด 08-030

กำรเตรี ยมกำรทั่วไปก่ อนทำงำนทำสี ( General Preparation)

1. ช่างฝี มืองานทาสี (Workmanship)
1.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างทาสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์และชานาญงานมาทางาน โดยการทางาน
ของช่างทาสีจะต้ องอยูใ่ นความควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดของผู้คมุ งานหรื อหัวหน้ าช่างทาสีของผู้
รับจ้ าง ซึง่ จะต้ องอยูใ่ นความควบคุมตลอดเวลาในระหว่างงานทาสี
1.2 ในการทาสี ช่างสีจะต้ องทาสีให้ มีความเรี ยบร้ อยสม่าเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องว่า หรื อ
เป็ นรอยแปรงปรากฏอยู่ ไม่มีรอยหยดของสี การทาสีแต่ละชันต้
้ องให้ แน่ใจว่าสีแต่ละชันจะต้
้ อง
แห้ งสนิทดีแล้ ว จึงจะลงมือทาสีชนต่
ั ้ อไป ควรจะพิจารณาความเรี ยบร้ อยหลังการทาสีแต่ละชัน้
2. การเตรี ยมการก่อนเริ่มงานทาสี
2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้จดั หาอุปกรณ์ตา่ ง ๆ รวมทังบั
้ นได หรื อนัง่ ร้ านสาหรับทาสีที่เหมาะสม หรื อ
ตามความจาเป็ นและผ้ าหรื อวัสดุอื่นใดที่ใช้ ปกคลุมพื ้นที่หรื อส่วนอื่นของภูมิทศั น์เป็ นการป้องกัน
ความสกปรกเปรอะเปื อ้ นเลอะเทอะ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นได้ จากงานทาสี
2.2 ผู้รับจ้ างต้ องตรวจดูอปุ กรณ์ประตู-หน้ าต่าง และอุปกรณ์สว่ นอื่น ๆ ที่สามารถจะติดตังภายหลั
้
งได้
แต่ติดตังไปแล้
้
วให้ ถอดออกและทาการติดตังภายหลั
้
งเมื่อทาสีเรี ยบร้ อยแล้ ว
2.3 ฝาครอบสวิทซ์และปลัก๊ ไฟฟ้า ซึง่ ได้ ตดิ ตังเรี
้ ยบร้ อยแล้ วจะต้ องออกก่อนทาการทาสี เมื่อทาสีเสร็ จ
และสีแห้ งดีแล้ ว จึงทาการติดตังตามเดิ
้
มให้ เรี ยบร้ อย
2.4 การติดเส้ นตามขอบต่าง ๆ การทาสีระหว่างรอยต่อของสีตา่ งกัน จะต้ องระมัดระวังเป็ นอย่างดีอย่า
ให้ มีรอยทับกันระหว่างทาสี
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3. การอุดแนว ยาแนว (Caulking)
3.1 วัสดุยาแนวส่วนที่เป็ นไม้ ให้ ใช้ Wood Sealer หรื อ Wood Filler ถ้ าผิดพื ้นไม่เรี ยบมีรอยขรุขระ ให้ ขดั
ด้ วยกระดาษทรายหรื อโป้วสี หรื อพ่นสีรองพื ้นและขัดจนเรี ยบทัว่ กัน ส่วนที่เป็ นไม้ จะต้ องทาน ้ามัน
วานิชให้ อดุ แนว และรองพื ้นด้ วยดินสอพองผสมสี และกาวประสานหรื อสีย้อมเนื ้อไม้
3.2 วัสดุแนวส่วนที่เป็ นคอนกรี ต หรื อฉาบปูนให้ ใช้ Cement Filler
3.3 วัสดุยาแนวสาหรับเหล็กหรื อโลหะอื่น
เมื่อทาสีกนั สนิมหรื อรองพื ้นแล้ วให้ อดุ รูหรื อยาแนวด้ วย
Caulking Compound
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หมวด 08-040

กำรเตรี ยมผิวพืน้ และรองพืน้ งำนทำสี
(Surface Preparation and Primer)

1. ผิวปูนฉาบ (Plastering Surface)
ผิวปูนฉาบ ผนังก่ออิฐ ผนังก่อคอนกรี ตบล็อก หรื อผนังคอนกรี ตเสริมเหล็กที่จะทาสีจะต้ องแห้ งสนิท และ
จะต้ องทาความสะอาดให้ ปราศจากเศษฝุ่ นละอองคราบฝุ่ นคราบสกปรก ถ้ ามีคราบไขมัน น ้ามัน หรื อสี
เคลือบละลายติดอยูใ่ ห้ ล้างออกด้ วยน ้ายาขจัดไขมัน หรื อผงซักฟอก ทิ ้งให้ ผิวแห้ งสนิทแล้ ว ให้ ทาด้ วยสี
รองพื ้น ตามชนิดของสีทาทับหน้ า โดยให้ เป็ นไปตามคาแนะนาและกรรมวิธีของผู้ผลิต
2. ผิวไม้ (Wood Surface)
ผิวของไม้ จะต้ องแห้ งสนิทและต้ องทาการซ่อมโป้วอุดรูรอยต่อแตกต่าง ๆ ของผิวไม้ ให้ เรี ยบร้ อย แล้ วจึง
ทาการขัดเรี ยบผิวไม้ ด้วยกระดาษทราย พร้ อมทังท
้ าการเช็ดปั ดทาความสะอาดผิวไม้ ให้ เรี ยบร้ อย แล้ วให้
ทาด้ วยสีรองพื ้นไม้ ตามชนิดที่ภมู ิสถาปนิกกาหนด โดยให้ ดาเนินการไปตามคาแนะนาและกรรมวิธีของ
ผู้ผลิต
3. ผิวเหล็ก หรื อโลหะที่มีสว่ นผสมของเหล็ก เหล็กอาบสังกะสีและโลหะต่าง ๆ (Stell Surface)
3.1 ผิวเหล็ก หรื อโลหะที่มีสว่ นผสมองเหล็กให้ ใช้ เครื่ องขัด ขัดรอยเชื่อม รอยตาหนิแล้ วใช้ แปรงลวดหรื อ
กระดาษทรายขัดผิวจนเรี ยบและปราศจากสนิมมาหรื ออาจใช้ วิธีพน่ ทราย (ในส่วนที่ภมู ิสถาปนิก
กาหนดให้ ใช้ ) เพื่อขจัดสนิมหรื อเศษผงออกให้ หมด พร้ อมทังท
้ าความสะอาดผิวหน้ าไม่ให้ มีไขมัน
หรื อน ้ามันจับโดยใช้ น ้ายาล้ างขจัดไขมัน โดยเฉพาะ เสร็จแล้ วใช้ น ้ายาล้ างออกให้ หมดและปล่อยให้
แห้ ง แล้ วจึงให้ น ้ายาขจัดสนิมและป้องกันสนิมประเภทไครโรเอทธีลินหรื อน ้ายาประเภทเดียวกัน 1
ส่วน ต่อน ้า 2 ส่วน ทาล้ างคราบสนิมบนผิวหน้ าเหล็กให้ ทวั่ และก่อนที่น ้ายาจะแห้ งให้ ใช้ น ้าสะอาด
ล้ างออกจนผิวหน้ าสะอาด พร้ อมทังเช็
้ คหรื อใช้ ลมเป่ าให้ แห้ งสนิท แล้ วจึงทาหรื อพ่นสีรองพื ้นกัน
สนิมตามรายละเอียดที่ได้ กาหนดในหมวดงานนี ้ และตามคาแนะนาตามกรรมวิธีของผู้ผลิตโดย
เคร่งครัด
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3.2 ผิวเหล็กอาบสังกะสี และโลหะต่าง ๆ ให้ ใช้ น ้ายาล้ างขจัดไขมันหรื อน ้ายาเช็ดล้ างออก
ให้ หมดและล้ างด้ วยน ้าสะอาด เมื่อทิ ้งไว้ ให้ แห้ งแล้ ว ให้ ทาหรื อพ่นสีรองพื ้น ตามรายละเอียดที่ได้
กาหนดในหมวดงานนี ้ และตามคาแนะนาตามกรรมวิธีของผู้ผลิต
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หมวด 08-050

วิธีกำรทำงำนสี (Painting Method)

1. เครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ ในงานทาสี (Painting Equipment)
วิธีการทาสี อาจทาด้ วยแปรง ทาด้ วยลูกกลิ ้ง หรื อพ่นด้ วยเครื่ องให้ เป็ นไปตามความเหมาะสม และตามที่
สถาปนิกกาหนด
2. ผิวคอนกรี ต (Concerte Surface)
ปูนฉาบด้ วยส่วนภายในหรื อภายนอกอาคารให้ ทาสีรองพื ้นประเภท Acrylic Resin จานวน 1 ครัง้ และให้
ทาสีทบั หน้ าด้ วยสีประเภท Acrylic resin จานวน 2 ครัง้
3. ผิวไม้ (Wood Surface)
ผิวไม้ ที่ระบุให้ ทาสีรองพื ้นประเภท Alkyd resin โดยมีสว่ นประกอบของเกล็ดอมิเนียมจานวน 2 ครัง้ และ
ให้ ทาสีทบั หน้ าด้ วยสีประเภท Alkyd resin จานวน 2 ครัง้
4. ผิวเหล็ก (Steel Surface)
ให้ ทาสีรองพื ้นกันสนิม ประเภท Zinc Chromate/Phenolic Resin จานวน 2 ครัง้ และให้ ทาสีทบั หน้ าด้ วยสี
ประเภท Alkyd resin จานวน 2 ครัง้
5. การทาความสะอาด (Cleaning)
การทาความสะอาดขันสุ
้ ดท้ าย ผู้รับจ้ างจะต้ องทาความสะอาด เช็ดล้ างสีสว่ นเกินและรอยเปรอะเปื อ้ น
ตามที่ตา่ ง ๆ จนสะอาดเรี ยบร้ อย ผลเสียหายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการทาสีให้ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้ างเองทังสิ
้ ้น
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หมวด 08-060

กำรทำสีชนิ ้ ส่ วนโครงสร้ ำงโลหะ

1. การทาสีชนทั
ั ้ บหน้ า (Finish Coat)
ในกรณีบริเวณที่จะทาสีชิ ้นส่วนโครงสร้ างเหล็กต่าง ๆ สัมผัสกับคอนกรี ตจะต้ องรอให้ งานคอนกรี ตเสร็จ
เรี ยบร้ อยเสียก่อน และหากชันทาสี
้ รองพื ้นครัง้ ที่ 2 ได้ รับความเสียหายเนื่องจากงานคอนกรี ตหรื องาน
ติดตังอุ
้ ปกรณ์อย่างอื่น ให้ จดั การทาความสะอาดตรงจุดนันและทาสี
้
รองพื ้นครั ง้ ที่ 2 ใหม่ รอให้ สีรองพื ้น
แห้ งเมื่อได้ รับการตรวจสอบจากผู้คมุ งานเรี ยบร้ อย และให้ รับการอนุมตั จิ ากผู้คมุ งานแล้ ว จึงให้ ผ้ รู ับจ้ าง
ทาการทาสีชนทั
ั ้ บหน้ าได้
2. เครื่ องมืออุปกรณ์ในการทาสี (Equipment)
การทาสีอาจกระทาได้ โดยการใช้ แปรงลูกกลิ ้ง และโดยวิธีพน่ สีที่ทาแต่ละชันจะต้
้ องมีผิวราบเรี ยบและมี
ความสม่าเสมอ ไม่หยดย้ อย หรื อเยิ ้มไหล หากกาทาสีด้วยมือให้ ผลไม่เป็ นที่พอใจ ผู้คมุ งานอาจสัง่ ให้
ผู้รับจ้ างเปลี่ยนไปใช้ วิธีการพ่นหรื อทาด้ วยลูกกลิ ้นแทนก็ได้
นอกจากนี ้ในบริเวณซอกมุมของชิ ้นส่วน
โครงสร้ างซึง่ ไม่อาจใช้ แปรงทาได้ ให้ ทาสีในบริ เวณดังกล่าวด้ วยการพ่นแทน

หมวด 08-060-2
Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

หมวด 09-000

09-010
09-020
09-030
09-040
09-050
09-060

รำยกำรวัสดุและอุปกรณ์ ก่อสร้ ำง(Construction Materials)

ข้ อกาหนดทัว่ ไป (General specification)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทน ้ายาเคมีและ water stop
รายละเอียดผลิตภัณฑ์วสั ดุพื ้นผิว
รายละเอียดระบบกันซึม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์สี
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ประเภทประตู หน้ าต่างและกระจก
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หมวด 09-010

ข้ อกำหนดทั่วไป (General Specification)

วัสดุและอุปกรณ์ทกุ ชนิดทุกประเภท ที่ระบุไว้ ในหมวดนี ้มิได้ ถือเป็ นข้ อกาหนดตายตัว อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม และความจาเป็ นตาที่เจ้ าของโครงการและผู้คมุ งานเห็นสมควร ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดลักษณะ
และคุณภาพเทียบเท่า วัสดุอปุ กรณ์ที่ระบุไว้ นี ้ผู้รับจ้ างสามารถเสนอให้ ผ้ คู มุ งานพิจารณาอนุมตั ไิ ด้ โดยยื่นเสนอ
รายละเอียดต่าง ๆ คุณภาพ กรรมวิธีการผลิต การติดตัง้ การใช้ และตัวอย่างพร้ อมทังราคา
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้คมุ งานมี
สิทธิที่จะไม่อนุมตั ใิ ห้ ใช้ วสั ดุ-อุปกรณ์ อื่นใดที่มีชนิดหรื อขนาดคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรื อเห็นว่าไม่มี
เหตุผลเพียงพอ การยื่นขออนุมตั วิ สั ดุอปุ กรณ์เทียบเท่าให้ ดาเนินการไมน้ อยกว่า 30 วันก่อนใช้ วสั ดุอปุ กรณ์นนั ้
หากผู้รับจ้ างดาเนินการใช้ หรื อติดตังวั
้ สดุอปุ กรณ์ที่ไม่ได้ กาหนดไว้ ในรายการก่อสร้ างนี ้
และไม่ได้ มีการขอ
อนุมตั จิ ากผู้คมุ งานก่อนใช้ ผู้รับจ้ างต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ าง รวมทังรั้ บผิดชอบส่วน
เสียหายอันเกิดจากการแก้ ไขที่เกิดขึ ้นต่อเจ้ าของโครงการ
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หมวด 09-020

รำยละเอียดประเภทนำ้ ยำเคมีและ Water Stop

ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดหรื อชนิดอื่นที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า
วัสดุ
สารอุดยาแนวคอนกรี ต (Grouting materials)
น ้ายากันซึมผสมในเนื ้อคอนกรี ต

แผ่น Water Stop
น ้ายาผสมปูนฉาบ (Mortar Plasticiser)

น ้ายากันซึมผสมปูนฉาบ (Waterproofing compound)
น ้ายาทาแบบหล่อคอนกรี ต

น ้ายาช่วยยึดเกาะบุกระเบื ้อง (Tile Adhesive)
สารผสมเพิ่มในคอนกรี ต (Concrete admixture)

ชื่อสินค้ ำ
1. Pabco Verti-joint No.1071
2. Embeco
1. Colemanoid No.1
2. Sealopruf-Intergral water proofer.
3. Set crete RMW ผลิตภัณฑ์ Conlite
1. Burke Vinylox
2. Rehau
1. Supermix – SF 100
2. Plaz-Mortar Plasticiser
3. Colemanoid Super 5
1. Prolapin 031
2. Sika
1. Selocrete release agent
2. Supermix selcoate-C
3. Sefar-8 Form Costing
1. Elmer’s
2. Hiflex HF-100
1. Maracon
2. Zeecon-R

หมวด 09-020-1

Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

หมวด 09-030

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ วัสดุพนื ้ ผิว

ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดหรื อชนิดอื่นที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า
รำยกำรวัสดุ

1. Caulking & Non-Structural sealant
1.1 Dow Corning 793
1.2 GE Silpruf 2400
2. Structural sealant
2.1 Dow Corning 795
2.2 GE Ultraglaze SSG-4000
3. Grout
3.1 “Laticrete” General Materails Marketing Co.,Ltd.
3.2 “Mapei” Decortec Co.,Ltd.
4. Granite fixing and the adhesive
4.1 “Laticrete” General Materials Marketing Co.,Ltd.
4.2 “Mapei” Decortec Co.,Ltd.
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หมวด 09-040

รำยละเอียดระบบกันซึม

ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดหรื อชนิดอื่นที่มีคณ
ุ ภาพเทียบเท่า

วัสดุ
ระบบกันซึม (Built-up water proofing)

ชื่อสินค้ ำ
1. Anderson

ระบบกันซึม โครงสร้ างใต้ ดนิ
(Waterproofing of Basement and Swimming pool)

1. Thoroseal
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หมวด 09-050

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ สี (Painting Materials)

1. สีทำอำคำรทั่วไป (General Painting)
1.1 ประเภทสีทาผิวไม้ (Wood Surface Paint)
o สีรองพื ้นให้ ใช้ สีประเภท Aluminium wood primer ทาครัง้ แรกโดยมีความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่
ต่ากว่า 30 ไมครอนส์และทารองพื ้นครัง้ ที่ 2 ใช้ สีประเภท Speed under coat โดยมีความหนาของ
สีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 35 ไมครอนส์
o สีทบั หน้ า ให้ ใช้ สีประเภทสีน ้ามันที่ทาจากใยสังเคราะห์ Aklyd Emanel ทาทับ 2 ครัง้ โดยมีความ
หนาของสีเมื่อแห้ งแต่ละชันไม่
้ ต่ากว่า 30 ไมครอนส์
1.2 ประเภทสีทาผิวปูน (Cement Surface Paint)
o สีรองพื ้นปูนให้ ใช้ สีประเภทสีรองพื ้นปูนอัคคาไล ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตกิ นั ด่างและเชื ้อรา ทาครัง้ แรก
โดยมีความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 30 ไมครอนส์
o สีทบั หน้ าให้ ใช้ สีประเภทสีพลาสติกที่ทาจาก PVAC/ACRTLIC ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการต่อต้ านเชื ้อ
ราและคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทาทับหน้ า 2 ครัง้ โดยมีความหนาของสีเมื่อแห้ งแต่ละชัน้
ไม่ต่ากว่า 30 ไมครอนส์
1.3 ประเภทสีทาผิวโลหะ (Steel Surface Paint)
o สีรองพื ้นโลหะทาครัง้ แรกด้ วยสีประเภท Red Oxide ที่ประกอบด้ วยผงสี Zinc Chromate โดยที่
ความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 30 ไมครอนส์และทาทับครัง้ ที่ 2 ด้ วยสีประเภท Speed under
coat ที่ทาจากใยสังเคราะห์พวก Alkyd จะต้ องมีความหนาของสีเมื่อแห้ งไม่ต่ากว่า 35 ไมครอนส์
o สีทาทับหน้ าให้ ใช้ สีจาพวก Alkyd Enamel ทาทับ 2 ครัง้ โดยมีความหนาของสีเมื่อแห้ งแล้ วแต่ละ
ชันไม่
้ ต่ากว่า 30 ไมครอนส์
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2. ผลิตภัณฑ์ ท่ ใี ช้ ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ตำมที่กำหนด หรือคุณภำพเทียบเท่ ำ ดังนี ้
1. Sherwin Williams
2. ICI
3. Pamastic
4. CIC
หมำยเหตุ :
น ้ายาผสมที่จาเป็ นต้ องใช้ ประกอบในงานทาสี ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ ทาอาคาร
ตามกรรมวิธีผ้ ผู ลิตในกรณีที่ผ้ ผู ลิตสีทาอาคารไม่มีจาหน่าย ให้ ผ้ รู ับจ้ างนาวัสดุเทียบเท่า พร้ อมราย
ละเอียดคุณสมบัตวิ สั ดุให้ ผ้ คู มุ งานพิจารณาอนุมตั ิ
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หมวด 09-060

รำยละเอียดผลิตภัณฑ์ ประเภทประตู หน้ ำต่ ำง และกระจก
(Door, Windows and Glass)

1. ไม้ อัด
ไม้ อดั สาหรับกรุบานประตูตาที่กาหนดไว้ ในหมวดงานประตู หน้ าต่าง ให้ ใช้ ไม้ อดั ชนิดเกรด เอ ในส่วนที่
ใช้ ภายใน ให้ ใช้ ชนิดธรรมดา ในส่วนที่ใช้ ภายนอกและห้ องน ้า ห้ องส้ วม ให้ ใช้ ชนิดป้องกันน ้าให้ ใช้
ผลิตภัณฑ์ไม้ อดั ไทย หรื อเทียบเท่า
2. ประตู หน้ ำต่ ำงอลูมิเนียม (Aluminium doors and windows)
ผลิตภัณฑ์ประตู- หน้ าต่างอลูมิเนียมตามที่กาหนดไว้ ในหมวดงานประตู หน้ าต่างให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ Alcan
Thai หรื อเทียบเท่า
3. วัสดุอุดยำแนวกระจก (Sealant)
วัสดุอดุ ยาแนวกระจกประเภท Silicone Sealant ตามที่กาหนดไว้ ในหมวดงานประตูหน้ าต่าง โดยเลือก
ชนิดที่เหมาะสมเฉพาะผิววัสดุให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ Dowcorning หรื อเทียบเท่า
4. สักหลำด Woven Polypile Weather Seal)
สักหลาดตามที่กาหนดในหมวดงานประตู หน้ าต่าง ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ Shelegel หรื อเทียบเท่า
5. กระจก (Glass)
กระจกที่ใช้ สาหรับประตู หน้ าต่าง ตามที่กาหนดไว้ ในหมวดงานประตู หน้ าต่างให้ ใช้ ดงั ต่อไปนี ้
5.1 ประเภท Float Glass ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์กระจกไทยอาซาฮี หรื อเทียบเท่า
5.2 ประเภท Tempered ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของไทย-เยอรมันสเปเชียลตี ้กลาส
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หมวด 10-000

10-010

งำนระบบเคลือบผิวป้ องกันตะไคร่ นำ้

งานเคลือบผิวป้องกันตะไคร่น ้า
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หมวด 10-010 ระบบเคลือบผิวป้ องกันตะไคร่ นำ้

กาหนดให้ ใช้ ระบบเคลือบผิวป้องกันตะไคร่น ้าของ 3M ที่ผลิตจากสาร SILOXANE ใส ซึง่ จะซึมเข้ าผิวคอนกรี ต มี
ประสิทธิภาพในการไล่น ้า ป้องกันการซึมของของเหลวบนพื ้นผิวที่เป็ นสาเหตุของตะไคร่น ้า เชื ้อรา และการกัด
กร่อนของคลอไรด์อิออน
คุณลักษณะ
เป็ นสาร SILOXANE

คุณสมบัติ
- ป้องกันน ้า

มีจดุ วาบไฟสูง
ใส
เหลวเหมือนน ้า
เป็ นสารตัวเดียว

-

มีกลิ่นเล็กน้ อย

- ไม่มีปัญหาในการใช้ งาน

ไม่ตดิ ไฟ
ไม่ทาใสห้ ผิววัสดุเปลี่ยน
สามารถซึมเข้ าผิวคอนกรี ตได้ ดี
ใช้ ได้ เลย

คุณประโยชน์
- ป้องกันน ้าซึมบนผิว
- ป้องกันตะไคร่น ้า เชื ้อรา
- ไม่เป็ นพิษ เมื่อสัมผัส
- ปลอดภัย การเก็บรักษาง่าย
- สีคงรักษาสีเดิมของผิว
- ทาให้ การป้องกันได้ ยาวนาน
- ง่ายต่อการใช้ งาน มีคณ
ุ สมบัติ
สม่าเสมอ
- สามารถใช้ ภายในและภายนอก

สาหรับผนังอิฐโชว์ คอนกรี ต ดินเผา ทรายล้ าง
การใช้ งาน
- พ่นลงในผิว
- ในอัตรา 3.1 – 6.2 ตร.ม./ลิตร
ขนาดบรรจุ
- 5 แกลลอน
รุ่น
รุ่น

1,000 ใช้ งานกับระบบผนัง
2,000 ใช้ งานกับระบบพื ้น
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หมวด 11-000

11-010
11-020

งำนระบบรดนำ้ ต้ นไม้ (SPRINKLER)

ข้ อกาหนดทัว่ ไป
ข้ อกาหนดอุปกรณ์งานระบบสปริงเกลอร์
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หมวด 11-010

ข้ อกำหนดทั่วไป

ข้ อกำหนดงำนระบบรดนำ้ ต้ นไม้
ทั่วไป
o

o

o
o

o
o

o

ผู้รับจ้ างจะต้ องทาความเข้ าใจในแบบและรายละเอยดข้ อกาหนดทุกอย่าง เพื่อให้ การก่อสร้ าง
ติดตังระบบท่
้
อจ่ายน ้ารถน ้าต้ นไม้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้ าง หากมีข้อขัดแย้ งหรื อข้ อสงสัยใด
ในการก่อสร้ าง ผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อผู้ควบคุมงานก่อสร้ างเป็ นผู้พิจารณา ก่อนเริ่ม
ดาเนินการก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบแบบการปลูกต้ นไม้ งานสถาปัตยและไปดูสถานที่ก่อสร้ างจริ ง เพื่อให้
การดาเนินการก่อสร้ างติดตังระบบท่
้
อจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้
สอดคล้ องกับแผนงานการก่อสร้ างถนน
ทางเดินเท้ า ศาลา การวางท่ออื่น ๆ และการปลูกต้ นไม้
ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันความเสียหายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในการดาเนินการก่อสร้ างติดตังระบบท่
้
อ
จ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้ และต้ องซ่อมแซมส่วนที่เสียหายที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าวให้ มีสภาพดีดงั เดิม
การเปลี่ยนแปลงชนิดหรื อจานวนหัวจ่ายน ้า เนื่องมาจากการดาเนินการก่อสร้ างตามสภาพพื ้นที่
ก่อสร้ างจริง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งแบบเปลี่ยนแปลงพร้ อมบันทึกแสดงเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ส่งให้
ผู้วา่ จ้ างหรื อผู้ควบคุมงานเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั กิ ่อนการดาเนินการ
ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดหรื อเทศบัญญัตใิ นเพื ้นที่ก่อสร้ างของโครงการฯ
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการต่าง ๆ ให้ ถือว่าผู้รับจ้ างได้ รวมไว้ ในการเสนอราคาค่าก่อสร้ างติดตัง้
แล้ ว ดังนันผู
้ ้ รับจ้ างไม่มีสิทธิในการเรี ยกร้ องค่าดาเนินการและค่าก่อสร้ างติดตังระบบท่
้
อจ่ายน ้ารถน ้า
ต้ นไม้ ในขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้ อง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาแบบ เพื่อส่งมอบผู้วา่ จ้ าง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
o แบบก่อสร้ างสนาม (Shop Drawing) ขนาด A1 จานวน 3 ชุด ส่งให้ ผ้ วู า่ จ้ าง หรื อผู้ควบคุมงาน
เพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ่อนดาเนินการก่อสร้ างติดตัง้
o แบบก่อสร้ างจริง (AS-Buit Drawing) ต้ นฉบับไข ขนาด A1 จานวน 1 ชุด และพิมพ์เขียว
จานวน 5 ชุด ส่งมอบให้ ผ้ วู า่ จ้ างก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้ าย เพื่อประกอบการพิจารณา
ตรวจรัรบงานงวดสุดท้ าย
หมวด 11-010-1

Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งแคตตาล็อกหรื อตัวอย่างวัสดุ ที่ใช้ ในการก่อสร้ างติดตังระบบท่
้
อจ่ายน ้ารด
น ้าต้ นไม้ ให้ ผ้ วู ่าจ้ างหรื อผู้ควบคุมงาน พิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนาวัสดุนนเข้
ั ้ ามาในโครงการ
o
การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ประกอบของระบบท่อจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้ เช่น มาตรวัดน ้า ประตูน ้า
ฯลฯ อันเนื่องมาจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ไม่มีผ้ จู าหน่ายแล้ ว หรื อเลิกการผลิตไปแล้ ว ให้ ผ้ รู ับจ้ างจัดทาบันทึก
สาเหตุของการขอเปลี่ยนแปลง พร้ อมแนบแคตตาล็อกของอุปกรณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจานวน 3 ชุด
ส่งให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้วัสดุอปุ กรณ์ที่ขอเปลี่ยนแปลงพร้ อมแนบแคตตาล็
อกของอุปกรณ์ที่ขอเปลี่ยนแปลง จะต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ ทียบเท่าหรื อดีกว่าวัสดุอปุ กรณ์เดิม
o
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาผังไดอะแกรมแสดงวิธีการควบคุมระบบการจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้ ขนาด A3
เคลือบทับด้ วยพลาสติก จานวน 2 ชุด มอบให้ ผ้ วู า่ จ้ างเพื่อนาไปติดในห้ องควบคุม
o

มำตรฐำนวัสดุท่ ใี ช้ ในโครงกำร
o
มาตรฐานวัสดุท่อและอุปกรณ์ประกอบของระบบท่อจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้
โดยทัว่ ไปให้ ใช้ ตาม
มาตรฐานที่ระบุไว้ ในแบบ หากในแบบไม่ได้ ระบุไว้ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเลือกใช้ วสั ดุตามมาตรฐาน มอก. ที่ผลิต
ภายในประเทศ โดยขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้ างหรื อผู้ควบคุมงานก่อสร้ าง ก่อนนาเข้ ามาใช้ ใน
โครงการฯ
o
มาตรฐานที่สามารถนามาใช้ ในโครงการฯ กาหนดให้ ใช้ ดงั นี ้
o มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.)
o American Society for Testing and Material (astm)
o British Standard (BS)
o International Standard Organization (ISO)
o American National Standard Institute (ANSI)
o Under Writers Laboratory (UL)
o Japanese Industrial Standards (JIS)
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ชนิดของท่ อ ข้ อต่ อและงำนฝี มือ
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างฝี มือที่มีความเชี่ยวชาญในงานระบบท่อจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้ เป็ นผู้ก่อสร้ างติดตัง้
ระบบ ผู้วา่ จ้ างมีสิทธิในการร้ องขอให้ เปลี่ยนช่างฝี มือ หากช่างฝี มือของผู้รับจ้ างไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
ชนิดของท่อและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ในงานระบบจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้ ให้ ผ้ รู ับจ้ างใช้ วสั ดุและอุปกรณ์
ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในแบบ หากในแบบไม่ได้ กาหนดไว้ ให้ ใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ดงั นี ้
o ท่อเมนจ่ายน ้าและท่อแขนง ใช้ ทอ่ PE ชันคุ
้ ณภาพ PNG.3 , PN10
o ท่อดูดน ้าจากถังเก็บน ้าประปาใต้ ดนิ ใช้ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ชันคุ
้ ณภาพ 4
กำรวำงท่ อและกำรติดตัง้
การติดตัง้ การวางท่องและการต่อท่อ จะต้ องกระทาโดยไม่ให้ เกิดความเครี ยดกับตัวท่อ และจะต้ องไม่ทา
ให้ ความแข็งแรงของโครงสร้ างลดลงจะต้ องมีการป้องกันการแตกร้ าวของท่อ เนื่องจากการยึดหดตัวของท่อ การ
ทรุดตัวของโครงสร้ าง การวางท่อและการติดตังโดยทั
้
ว่ ไปให้ ปฏิบตั ิดงั นี ้
o การวางท่อและการติดตังท่
้ อรดน ้าต้ นไม้ และหัวจ่ายน ้าให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยไม่
ขัดแย้ งกับข้ อกาหนดท้ องถิ่น
o ท่อที่ฝังดินและลอดผ่านทางเดินหรื อถนนคอนกรี ต จะต้ องวางในท่อปลอกเหล็กเหนียว ซึง่ มี
ขนาดตามที่ระบุไว้ ในแบบหรื อมีขนาดใหญ่กว่าท่อลอดไม่น้อยกว่า 1 นิ ้วและอุดปลายท่อด้ วยใย
แอสเบสตอสหรื อ Caulking Compound
o การวางท่อปลอก (Sleeve) ผ่านโครงสร้ าง จะต้ องดาเนินการพร้ อมกับการก่อสร้ างโครงสร้ างส่วน
นัน้ ๆ โดยก่อนดาเนินการผู้รับจ้ างจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบ
กำรต่ อท่ อ
o การต่อท่อรดน ้าต้ นไม้ ให้ ตอ่ โดยใช้ หน้ าจานตามความเหมาะสมของการติดตังร่้ วมกับอุปกรณ์อื่น
ๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิตท่อ
o การต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี ต่อโดยใช้ หน้ าจานหรื อข้ อต่อเกลียวตามมาตรฐานของอุปกรณ์ที่
ต่อเชื่อมด้ วย

หมวด 11-010-3
Shma Co., Ltd. 93/2 Ekkamai Soi 3 Sukhumvit 63 Klongton Nuer Vadhana Bangkok Thailand T: 662 390 1977 F: 662 390 1974 E: admin@shmadesigns.com

กำรทดสอบระบบท่ อ
ก่อนการฝังกลบท่อทุกเส้ นจะต้ องได้ รับการทดสอบการรั่วซึม ดังนี ้
o ท่อจ่ายน ้ารดน ้าต้ นไม้ ทดสอบโดยการสูบอัดน ้าเข้ าไปใจเส้ นท่อที่ความดัน 75 เมตร น ้าและคง
ความดันไว้ 2 ชัว่ โมง เพื่อทดสอบหารอยรั่วซึม
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หมวด 11-020

ข้ อกำหนดอุปกรณ์ งำนระบบสปริ งเกลอร์

ข้ อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์งานระบบสปริงเกลอร์
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ดังรายละเอียดข้ างล่าง หรื อใช้ อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและเทียบเท่า
o
ท่อประธาน, ท่อย่อยต่าง ๆ ใช้ ทอ่ PE รับคุณภาพ PNG.3, PN 10
o
น ้ายาล้ างและเชื่อมท่อ PVC ใช้ ของ RED HOT
o
ปั๊ม, เครื่ องสูบน ้า กาหนดให้ ใช้ มาตรฐานของอเมริ กา หรื อยุโรป
o
สายไฟต้ องเป็ นสายกันความชื ้นและสามารถส่งสัญญาณให้ กบั วาล์วไฟฟ้าสามารถทางานได้ ตาม
วัตถุ ประสงค์
o
พื ้นที่สนามหญ้ า – โล่ง ใช้ หวั ชนิด GEAR DRIVE (HUNTER รุ่น PGM ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า)
o
พื ้นที่ปลูกต้ นไม้ พมุ่ – ต้ นไม้ คลุมดิน ใช้ หวั ชนิด SPAY (HUNTER รุ่น S-TYPE ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า)
o
TIMER , ELECTRIC VALVES ควรเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับหัวสปริงเกลอร์ เช่น HUNTER,
NELSON, WEATHER MATIC หรื อเทียบเท่า
o
BALL VALVE , GATE VALVE กาหนดให้ ใช้ ของ KITZ
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