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หมวดที ่  3   งานสถาปตัยกรรม 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  รายการที่ซ้ำซ้อนกับหมวดรายการทั่วไป ให้ใช้
ข้อกำหนดในรายการงานสถาปัตยกรรมดังนี้ 

1.1 งานผิวพื้น 
 F-1 เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" เกรดA          
(สี ลวดลาย คณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 

F-2  เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 12”x12” ผิวด้านเกรด A  
(สี ลวดลาย คณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 
มีระดับชั้นของกระเบื้องตาม มาตรฐานของ PEI (Porcelain Enamrl Institution)ไม่น้อยกว่า 4 

F-3  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวกรวดล้างทรายล้าง  แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8"x1/2"  
ระยะแบ่งไม่เกิน 4 ตร.ม.หรือตามท่ีแสดงในแบบรูป เกล็ดหินเบอร์ 3 และเบอร์ 4  
(สีลวดลายคณะกรรมการฯจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง) พร้อมบัวเชิงผนังทรายล้างสูง 0.10 ม. 
F-4  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูแผ่นหินขัดสำเร็จรูปขนาด 12"x12" 
( สีลวดลาย คณะกรรมการฯจะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง)  
พร้อมบัวเชิงผนังแผ่นหินขัดสำเร็จรูปสูง0.10 ม. 
F-5 พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูพ้ืนไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 24 มม. ขนาด 1.2X2.4 ม. 
F-6  พ้ืน ค.ส.ล.ผิวซีเมนต์ขัดเรียบผสมน้ำยากันซึมแล้วติดตั้งระบบกันรั่วซึมด้วยอะครีลิคโพลิเมอร์ 
F-7  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ 
F-8  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวซีเมนต์ขัดเรียบ   
F-9  พ้ืน ค.ส.ล. ผิวปูพื้นลายไม้ PVC ลดแรงกระแทก  ตีปิดรอยต่อและขอบช้าง 
F-10  พ้ืนพ้ืนแผ่นยาง ความหนา 12 มม. เคลือบ PUCOATING  
( สีลวดลายคณะกรรมการ ฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 
F-11  พ้ืน ค.ส.ล.พร้อมระบบกันซึม ผิวปูกระเบื้องพ้ืนลายไม้ตัดขอบ ขนาด 20X120 ซม. ผิวด้าน   
( สี ลวดลาย คณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 
F-12  พ้ืน ค.ส.ล.ผวิพ้ืนปูบล๊อกคอนกรีตพิมพ์ลายสำเร็จรูป ขนาด 0.40x0.40 ม. หนา 3.5 ซม. 
F-13  พ้ืน ค.ส.ล. ผวิพ้ืนปูกระเบื้อง Warning Block  
F-14  พ้ืน ค.ส.ล. (ทำระบบกันซึม) ผิวพ้ืนปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 8”X8” นิ้ว   

1.2 รายการผิวผนัง  

 ผ.1 ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด  0.20x0.40x0.07 ม. ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.2  ผิวกรุกระเบื้องเซรามิกขนาด 12"x12" ผิวมันเกรด A 
( สี ลวดลาย  คณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 
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 ผ.3 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป   แผ่นผนังทำจาก HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) 
หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.( รายละเอียดต่างๆดูในรายการประกอบแบบและแบบรูป)  
 ผ.4 บล็อกช่องลมแบบมีคลีบบังฝน  ขนาด 190 x 190 x 90 มม.  
 ผ.5  ผนังกรุแผ่นไม้ฝาสังเคราะห์สำเร็จรูป 
 ผ.8 ผนังราวระเบียง ( ดูแบบขยาย ) 
 ผ.9 ผนังบล็อกช่องลมชนิดไม่มีลิ้น ขนาด 190 x 190 x 90 มม.  
(กรรมการเลือกรูปแบบและลายภายหลัง) 
 ผ.10 ผนังอะลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม.หรือมากกว่า ชนิดภายนอก  
โครงสร้างและการติดตั้งตามแบบผู้ผลิต (สีลวดลาย คณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 
 ผ.11 ผนังเบายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.กรุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  
@ 0.60x0.60 ม.# หนา 0.5 มม.ฉาบเรียบทาสี 
 ผ.12 ผนังข้างอาคารเหล็กรีดลอนเคลือบสีหนา (BMT) 0.35 มม. ค่า AZ150  
ยึดกับโครง Truss ตามแบบ 
 ผ.13 ผนังเกล็ดระบายอากาศเหล็กรีดลอนเคลือบสี 
 ผ.14 ผนังบุด้วยแผ่นลามิเนต  (สีและรูปแบบระบุภายหลัง) 
 ผ.15 ผนังบล็อกแก้ว  (สีและรูปแบบระบุภายหลัง) 
 ผ.16 ผนังระแนงไม้สังเคราะห์ ตีเว้นร่อง (สีและรูปแบบระบุภายหลัง) 
 ผ.17 ผนังโครงเหล็กตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 7.4X3.25 ม. และ 9.4X3.25 ม. 
 ผ.18 ผนัง (พร้อมระบบกันซึม) ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำ ขนาด 8”x8” นิ้ว (สีและรูปแบบระบุ
ภายหลัง) 
 
      1.4งานฝ้าเพดาน 
ฝ.1 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.#  
หนา 0.5 มม. ฉาบเรียบทาสี   
             ฝ.2 ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น   โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี  
@ 0.60x0.60 ม.#  ฉาบเรียบทาสี 
             ฝ.3 ฝ้าท้องพ้ืน  POST-TENSION  ฉาบเรียบ 
             ฝ.4 ฝ้าท้องพ้ืน คสล.  ฉาบเรียบทาสี 
             ฝ.5 ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอน 
 
 
 
 



20 
 

1.5  งานประตู  หน้าต่าง  และช่องแสง 
 
 ให้ใช้วัสดุที่มี มอก. เช่น กรณีบานไม้อัดยางสำเร็จรูปที่มี มอก. แต่มีความจำเป็นต้องประกอบบานใหม่

ให้เป็นไปตามแบบ  ก็ให้ใช้ไม้อัดยางที่มี  มอก. 178-2538 มาประกอบเป็นตัวบานแทนได้  แบ่งเป็นบานต่าง 
ๆ ดังนี้ 
  ป.1 บานเลื่อนคู่อะลูมิเนียม  บานกระทุ้งและ  มีช่องแสงติดตาย  
  ป.2 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว แบบทึบครึ่ง โปร่งครึ่ง  
ลายตาข่าย  

ป.3 บานเลื่อนคู่อะลูมิเนียม  แบบอัตโนมัติ   มีช่องแสงติดตาย   
ป.4 บานเปิดเดี่ยว UPVC. ชนิดมีเกล็ดระบายอากาศด้านล่าง  
ป.5 บานเปิดสวิงคู่  มีช่องแสงติดตาย  
ป.6 บานเปิดสวิงเดี่ยว ชนิดลกูฟักกระจกฝ้า   
ป.8 บานเปิดห้องน้ำสำเร็จรูป  
ป.9 บานเลื่อนเดี่ยว กระจกฝ้า  
ป.10 บานเปิดสวิงคู่  มีช่องแสงติดตาย  
ป.11 บานประตูหนีไฟเปิดเดี่ยว  ชนิดทนไฟได้นาน 4 ชั่วโมง (สีแดง)  
ป.12 บานเปิดเดี่ยว UPVC มีช่องแสงติดตาย (รูปแบบเลือกภายหลัง) 
ป.13 บานเปิดสวิงเดี่ยว    
ป.14 บานเปิดเดี่ยว  UPVC (รูปแบบเลือกภายหลัง)   
ป.15 บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม   มีช่องแสงติดตาย   
ป.16 บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม   มีช่องแสงติดตาย   
ป.18 บานเปิดสวิงคู่  มีช่องแสงติดตาย  มีหน้าต่างบานเลื่อนคู่ 
ป.22 บานเปิดเดี่ยว    
ป.23 บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม  มีช่องแสงติด มีหน้าต่างบานเลื่อนคู่   
ป.27 บานเปิดสวิงคู่อะลูมิเนียม  มีช่องแสงติดตาย มีหน้าต่างบานเลื่อนคู่    
ป.29 บานเปิดสวิงคู่    
ป.30 บานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตาย  
ป.32 บานเปิดสวิงคู่  มีช่องแสงติดตาย 
 

  น.1 บานกระทุ้ง  
  น.2 บานเลื่อนคู่อะลูมิเนียม แบบสลับ    
  น.3 บานเปิดกระทุ้ง    

น.4 บานกระจกพร้อมช่องแสงปิดตาย  
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น.5 บานเปิดกระทุ้ง     
น.8 บานเลื่อนคู่อะลูมิเนียม แบบสลับ    
น.9 บานเลื่อนคู่อะลูมิเนียม  พร้อมช่องแสงติดตาย  
น.10 บานเลื่อนคู่อะลูมิเนียม พร้อมช่องแสงติดตาย     
น.12 บานกระจกพร้อมช่องแสงติดตาย  
น.15 บานเปิดกระทุ้ง 
น.16 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย 
น.17 บานกระจกติดตาย 
น.18 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย   
น.19 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย   
น.20 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย   
น.21 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย   
น.22 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย   
น.23 บานเปิดกระทุ้ง มีช่องแสงติดตาย   

 
1.6   งานราวบันได ราวกันตก และราวระเบียงเหล็ก   

1.6.1.ราวบันไดหลักแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังนี้ 
1.  ราวมือจับสเตนเลส ขนาด 1½"x3"   

  2.  ลูกกรงสเตนเลสแบน ขนาด  7x50 มม. ( ส่วนโครงย่อย ) 
  3.  จมูกบันไดอะลูมิเนียม 50 มม.  มีลูกยางกันลื่น 3 ช่อง 
 1.6.2. ราวันตกทางลาดแบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.  ราวมือจับสเตนเลสกลมกลวง ขนาด Ø2” 
  2.  ลูกกรงต้ังสเตนเลสกลมกลวง ขนาด Ø1½” 
  3.  ลูกกรงคาด สเตนเลสกลมกลวง ขนาด Ø1” 

 
 1.6.3. ราวบันไดหนีไฟ แบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.  ราวมือจับเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø2” หนา 2 มม. 
  2.  ลูกกรงตั้งเหล็กกลมกลวง ขนาด ขนาด Ø1½” หนา 2 มม. 
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  3.  ลูกกรงคาดเหล็กกลมกลวง ขนาด ขนาด Ø1” หนา 2 มม. 
 1.6.4. ราวระเบียงกันตก แบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังนี้ 
  1.  ราว และลูกกรงตั้ง เหล็กกล่อง 2”x4” หนา 3.2 มม. 
  2.  ลูกกรงคาดเหล็กกล่อง ½”x½” หนา 2 มม. 
  
รายละเอียดการดำเนินการผวิพื้น 
 

งานพื้น ผิว ซีเมนต์ขัดเรียบ   
วัสดุ : การทำผิวขัดเรียบหลังจากเทพ้ืน ค.ส.ล. แล้วผวิยังหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ

ห้ามผู้รับจ้างแยก ทำงานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทำผิวเรียบในวันหลัง เพราะผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้ในภาย
หน้าและจะต้องทำการบ่มพ้ืนทันทีท่ีทิ้งให้พ้ืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้วภายใน 24 ชม. โดยการ ใช้กระสอบชุบน้ำ
คลุม หรือปั้นขอบดินเหนียวขังน้ำให้ความชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลา 7 วัน 

 
พื้น ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ 

วิธีติดตั้ง : การทำผิวขัดหยาบ หรือขัดเรียบนั้น หลังจากเทพ้ืน ค.ส.ล. แล้วผวิยังหมาดๆ อยู่ให้ใช้
เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบห้ามผู้รับจ้างแยก ทำงานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทำผิวหยาบ หรือเรียบในวันหลัง เพราะ
ผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้ในภายหน้า และจะต้องทำการบ่มพ้ืนทันทีที่ท้ิงให้พ้ืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้ว ภายใน 24 
ชั่วโมง โดยการ ใช้กระสอบชุบน้ำคลุม หรือปั้นขอบดินเหนียวขังน้ำให้ความชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลา 7 วัน 
 

งานพื้น ผิวกรวดล้างทรายล้าง   ตามแบบ  หนาไม่น้อยกว่า  ¾“ 
วัสดุ : สว่นที่ระบุให้ทำกรวดล้าง ให้ขัดกรวดล้างมีความหนาไม่น้อยกว่า 3/4"ให้กรวดเม็ดเล็ก เม็ด

ค่อนข้างกลม ขนาด ประมาณ 1/8"-1/4" หากมิได้ใช้กรวดขนาดอ่ืนผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีขาว หรือสีอื่น
ตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะระบุภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นกรวดล้างตัวอย่างให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

วิธีติดตั้ง : ก่อนฉาบกรวดล้างและ/หรือหินล้างให้ทำความสะอาดผิวพ้ืนให้เรียบร้อยปราศจากฝุ่น
ละอองแล้วแต่งผิวส่วนที่จะขัดกรวดล้าง  หรือหินล้างด้วยปูนแต่งผิวหน้า  3/8" ในอัตราส่วนของซีเมนต์และ
ทราย 1 ต่อ 3 และสลัดผิว ปูนแต่งให้เป็นแนวเส้นบั้งให้หินล้างจับยึดได้แน่นและเรียบ และราดน้ำให้ชุ่มก่อน
ฉาบวัสดุหินล้างในกรณีที่เป็นผนังอาคารเดิมให้กะเทาะสกัดปูนฉาบของเดิมออกเสียก่อนแล้วแต่งตามที่ระบุไว้
ข้างต้น 

ให้ฉาบผิวหินล้างที่ฉาบครั้งสุดท้ายในขณะที่หินเริ่มแข็งตัว และล้างให้เม็ดหินขึ้นชัดเจนและเรียบ
สม่ำเสมอและต้องระมัดระวังรักษามิให้ผิวหินล้างที่ขัดแล้วต้องกะเทาะหรือเสียหาย หากผิวหินล้างที่ขัดแล้ว
ตอนใดไม่เรียบสม่ำเสมอหรือไม่แน่น หรือฝีมือในการฉาบล้างไม่ดีพอ หรือกะเทาะเสียหายใดๆ ก็ตามผู้รับจ้าง
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จะต้องจัดการซ่อมหรือทำให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพ่ิมเติม
ทั้งสิ้น 

หลังจากฉาบและขัดหินล้างแล้วผู้รับจ้างใช้น้ำยา Rain Coating ทาผิวหินล้าง 2-3 ชั้นเพ่ือป้องกัน
มิให้น้ำซึมเข้าไปในซีเมนต์อันจะทำให้เกิดรอยด่าง   ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกำหนดชนิดของน้ำยา
ให้จากตัวอยา่งที่ผู้รับจ้างจัดหามา 

 
งานพื้นผิว กระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด A มีมอก.37-2529และผิวปูกระเบื้อง

แกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" เกรด A สีและลายให้ผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการฯ เลือกภายหลัง   กรณีใช้
ภายนอกนอกใช้ชนิดกันลื่น  กรณีใช้ภายในใช้ผิวเรียบ 

1). ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทางเทคนิค 

ข้อแนะนำการติดตั้งและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าของตนตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ก. แปลน และรูปด้านของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่นของกระเบื้องแต่ละรุ่นให้ชัดเจน 
ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ ตำแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้น
ขอบคิ้ว PVC และ เศษของกระเบื้องทุกส่วน 
ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแต่ละส่วน 
ง. แบบขยายอ่ืน ที่เก่ียวข้องหรือจำเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ อาทิ ตำแหน่งติดตั้ง
อุปกรณ์งานระบบที่เก่ียวข้อง เช่น สวิตช ์ปลั๊ก ท่อระบายน้ำที่พ้ืน หรือ ช่องซ่อมบำรุง ต่างๆ
เป็นต้น 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อ่ืนๆที่จำเป็นในการบุปูกระเบื้องตามระบุใน
แบบรูปและรายการรวมถึงการทำความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนที่ทำการตกแต่งแล้วชำรุดเสียหาย 

2). วัสดุ 
2.1 วัสดุที่นำมาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตำหนิใดๆ 
2.2 รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามที่ระบุในแบบ 

2.3 ให้ใช้กระเบื้องชั้นคุณภาพท่ี 1  ขนาดให้เป็นไปตามแบบ  คุณสมบัติไม่ต่ำกว่า มอก. 37-2529 
กระเบื้องดินเผาปูพ้ืนเป็นกระเบื้องสำหรับปูพื้นทั้งหมด   
  
3). วิธีการดำเนินงาน 
3.1 การเตรียมผิว 
ก. ทำความสะอาดพ้ืนผิวที่จะปูกระเบื้องให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสกัดเศษปูน

ทรายที่เกาะอยู่ออกให้หมด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 
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ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับให้ได้ดิ่ง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียง
ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพ้ืนที่ขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู่ 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแล้ว 24 ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึง
เริ่มดำเนินการปูกระเบื้อง 

ง. การเตรียมแผ่นกระเบื้อง ให้นำไปแช่น้ำ ก่อนนำมาใช้ 
จ. ก่อนปูกระเบื้อง ให้ราดน้ำทำความสะอาดพ้ืนให้เรียบร้อย และใช้กาวซีเมนต์ในการยึดติด

กระเบื้อง ด้วยการโบกให้ทั่วพ้ืน หรือผนัง แล้วจึงปูกระเบื้อง โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ระบุในรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ และดำเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
     3.2 การปูกระเบื้อง 

ก. ทำการหาแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของผู้ควบคุม
งาน แนวกระเบื้องทั่วไปให้ห่างกันประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบ 

ข. ทำความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนใด แล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่วกันเริ่มปูกระเบื้องตามแนวที่แบ่งไว้ โดยใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึด  

ค. จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านทั้งพ้ืนและผนัง การเข้ามุมกระเบื้องต้องใช้วิธีเจียรขอบ 45 
องศาประกบเข้ามุมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ง. กดเคาะแผ่นกระเบื้องให้แน่นไม่เป็นโพรง ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องรื้อออกและทำการบุใหม่ 
จ. ขอบมุมกระเบื้องโดยทั่วไป ให้ใช้เส้น PVC สำเร็จรูปติดตั้งตามลักษณะของแต่ละมุมส่วนสี

เป็นไปตามที่ระบุ 
ฉ. ไม่อนุญาตให้ปูกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
ช. หลังจากปูกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องแห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็น

ระยะเวลา อย่างน้อย 2 วัน ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์สำหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใช้สีตามท่ีสถาปนิก
กำหนดให้ 

ซ. ผิวกระเบื้องทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ดิ่ง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ำเสมอ 
ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้นตามความเห็นของสถาปนิก ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างทั้งหมด 

ฌ. ทิ้งไว้จนปูนยาแนวแห้งหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำปูนที่ติดอยู่บนแผ่น
กระเบื้องออกให้เรียบร้อย 
ญ. ทำความสะอาดผิวกระเบื้อง แล้วลง Wax ขัดให้ทั่วอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ฎ. กระเบื้องดินเผาที่ไม่ได้เคลือบผิว หลังจากปูเสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบใส

ประเภท PENETRATION SEALER ให้ทั่วพื้นอย่างน้อย 2 เที่ยว 
3.3 การทำระบบกันซึมในบริเวณห้องน้ำ หรือพ้ืนระเบียง 
ก่อนปูกระเบื้องต้องทำระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ำ หรือพ้ืนระเบียง  ตามภาพประกอบ 
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พื้นทำผิวหินขัดกับท่ีแบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม 

 เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทำหินขัดกับที่แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8” x 1/2”   
ระยะแบ่งไม่เกิน  4  ตรม.  หรือตามท่ีแสดงในแบบรูป  เกล็ดหินเบอร์  3  และ เบอร์ 4( สี ลวดลาย ยี่ห้อ 
คณะกรรมการฯ จะกำหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 

1). หินขัดกับทีแ่บ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ตามแบบหนาไม่น้อยกว่า   ¾“ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ท่ีจำเป็นตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด และช่วย

จัดส่งตัวอย่างให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 
1.1) วัสดุ : วัสดุที่ใช้ในงานหินขัด ประกอบด้วย 

1) หินเกล็ด หินเกล็ดที่ใช้คือ หินอ่อนสีสันต่างๆ ขนาดของหินเกล็ดที่ใช้ หากมิได้ระบุ
รายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้ส่วนผสมของหินขนาดเบอร์  2,  3, 3 1/2  และ 4  คละเคล้าเข้าด้วยกัน  หิน
ที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีโดยจะต้องมีเนื้อละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย  สีสันสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   
หรือสนิมหัวอยู่ในเนื้อไม่ผุยุ่ย หินเกล็ดคุณภาพดีจะให้พ้ืนหินขัดที่มีความมันเงางามสูง 

2) ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ขาวเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1    
3) สีผสมซีเมนต์สีที่ใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสันต่างๆ นั้น  เป็นสาร

สังเคราะห์ประเภทMetals Oxide  ที่จำหน่ายโดยทั่วไปจะมีอยู่ 6  สี  คือ สีแดง, ดำ,เหลือง, น้ำตาล  (ซึ่งมา
จากสารสังเคราะห์ประเภท  Ferric Oxide)  สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess 
Oxide) คุณสมบัติของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถกระจายและผสมผสานกับเนื้อซีเมนต์ได้ดี ไม่ซีดจางและ
คงทน 
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4) ผู้รับจ้างต้องทำลวดลายของพ้ืนและบอกชนิดและสีของเส้นแบ่งพ้ืนและวัสดุอื่นๆ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

1.2 )ขั้นตอนการทำงาน 
1) การเตรียมพ้ืนที่ควรทำเส้นแบ่งพ้ืนที่แล้วเทปูนทรายปรับระดับ เมื่อปูนทรายหมาดๆ 

ควรใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวตัดปรายขูดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วหล่อน้ำเลี้ยงทิ้งไว้ประมาณ  1คืน ก่อนทำการหล่อ
หินขัด 

2) การหล่อหินเกล็ดที่จะใช้ควรผ่านการล้างและร่อนฝุ่นละอองที่เคลือบเม็ดหินอ่อน
เสียก่อน   
สัดส่วนของหิน หากมิได้ระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้หินเบอร์ 2,3,3 1/2 และ 4  การคละหินเป็นดังนี้ 
ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง  หินเกล็ดเบอร์ 2  จำนวน  4  ถัง (ผสม 2 โรย 2) หินเกล็ดเบอร์ 3  จำนวน  2  ถัง หิน
เกล็ดเบอร์ 3 ½  จำนวน 2 ถัง  หินเกล็ดเบอร์ 4  จำนวน  1  ถัง ในขั้นตอนการหล่อ ให้กลึงบดอัดด้วยลูกกลิ้ง 
2 ครั้ง 

3) การขัด ขั้นตอนการขัดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
3.1) การขัดเพ่ือลอกผิวหน้าให้ขัดลอกผิวหน้าด้วยวัสดุขัดเบอร์ 46 และ  60

ตามลำดับ 
3.2) การขัดเพ่ือลบลอยขูดขีดหลังจากผ่านการขัดหยาบแล้วควรทิ้งไว้อย่างน้อย 5 

วัน จึงจะทำการขัดต่อโดยเบอร์ 240 ขัดในครั้งที่สอง 
3.3)   การขัดเพ่ือให้ผิวลื่นเป็นเงางามให้ใช้วัสดุขัดประเภทหินอ่อนหรือหินลื่นปั่นลง

ไปบนพื้นผิวหน้าที่ผ่านการขัดแล้วจากข้างต้น 
4) การลงน้ำมันเพ่ือรักษาผิวพ้ืนหินขัด 

 ก่อนทำการลงน้ำมัน ควรชำระล้างคราบสกปรก โดยใช้  Oxalic Acid  (เงาซัว)  
ผสมน้ำแล้วปั่นด้วยแปรงชำระล้างคราบสกปรกบนผิวหน้าของพ้ืนให้สะอาดล้างออกแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จึง
ทำการลงน้ำมัน ในการลงน้ำมันให้ใช้ขี้ผึ้งละเลงลงบนพ้ืนแต่เพียงเบาๆ จากนั้นใช้แปรงใยมะพร้าวปั่นตาม ให้
น้ำมันซึมซับลงในผิวพ้ืนจากนั้นใช้ฝอยเหล็กปั่นทำความสะอาดคราบน้ำมันขี้ผึ้งออกจากผิวหน้า 

ภายหลังการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สีไม่สม่ำเสมอ เป็นริ้วรอย
หรือกะเทาะแตกร้าว เสียหายใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือทำให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น 

 
พื้นทำผิวสนามกีฬา 

  1. เป็นพื้นสนามกีฬาบาสเก็ตบอล ทำด้วยยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน ในการเล่นกีฬาทุก
ประเภท เช่น พ้ืนยิมเนเซียม สนามฟุตซอล แฮนบอล วอลเลล์บอล 
  2. มีความนิ่ม และ ยืดหยุ่นเล็กน้อย  
  3. มีความคงทนสูง ใช้ประโยชน์ใช้งานยาวนานสามารถตากแดดและฝน  
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  4. ยึดเกาะกับพ้ืนผิวคอนกรีตได้ดี สวยงามทำความสะอาดได้ง่าย ซ่อมแซมได้ง่าย  
  5. มีคุณสมบัติทางกายภาพ ของพ้ืนผิว เป็นดังนี้ 

 ความแข็ง : Hardness (Shore A)                       85+10  
 ทนต่อแรงดึง: Tensile Strength (N/cm2)         120+40  
 ทนแรงฉีดขาด: Tear Strength (N/cm)              35+10  
 ความสามารถยืดตัว:Elongation (%)                250+100  
 ทนตอ่อุณหภูมิ :  (°C)                                        10–70  
 ทนแรงกระแทก : Impact elasticity  (%)           45+5      

  6. มีลำดับชั้นยางสังเคราะห์ ความหนารวม 4.0 มม .ดังนี้  
6.1 ชั้นรองพ้ืน เพ่ือการยึดเกาะติดระหว่างคอนกรัตและยางสังเคราะห์ หนา 0.25 
มม. 
6.2 ชั้นยางสังเคราะห์กึ่งนิ่ม เป็น โพลียูรีเทน หนา 1.5มม.สีแดง ให้ความแข็ง ระดับ 
70 Shore A 
6.3 ชั้นยางสังเคราะห์แข็ง เป็น โพลียูรีเทน หนา 2.0 มม. สีเขียวหรือสีฟ้า ให้ความ
แข็ง ระดับ 85 Shore A 
6.4 ชั้นทับหน้า เป็นโพลียูรีเทนสีเขียวสีฟ้า สีส้ม สีแดง หนา 0.25 มม. 
6.5 ตีเส้นด้วย สีโพลียูรีเทน ใช้สีแตกต่างกันตามประเภทกีฬา 

  7. ต้องมีใบรับรองผลวิเคราะห์ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของสารยางสังเคราะห์  และ
ใบรับรองผลทางสิ่งแวดล้อมที่แสดงว่าไม่เป็นอันตรายต่อนักกีฬา 
  8. ต้องแสดงตัวอย่างชิ้นงาน 
 การติดตั้ง 
การเตรียมพ้ืนผิวต้องขัดพ้ืนเดิมออกด้วยเครื่องขัด ทำความสะอาดพ้ืนผิวคอนกรีต ให้ปราศจากเม็ดทราย, ฝุ่น, 
คราบน้ำมันความชื้นไม่เกิน 4% อุดรอยแตกพ้ืนผิวให้เรียบโดย อิป๊อกซ่ี มอร์ตา แล้วจึงลงพ้ืนยางสังเคราะห์ 
 

1) ชั้นรองพ้ืน (Primer) ต้องใช้ลูกกลิ้งชุบน้ำยารองพ้ืนกลิ้งให้ทั่วพื้นผิว อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงจึงสามารถ
ทำชั้นถัดไป 

2) ชั้นยางสังเคราะห์แข็ง เป็น โพลียูรีเทนสีแดง ใช้การปาดยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนสีเขียวด้วยระบบ 
Self- Leveling ให้ผิวเรียบ ไร้รอยต่อ 

3) ชั้นยางสังเคราะห์กึ่งนิ่ม เป็น โพลียูรีเทนสีเขียว ใช้การปาดยางสังเคราะห์โพลียูรีเทนสีเขียวด้วยระบบ 
Self- Leveling ให้ผิวเรียบ ไร้รอยต่อ  

4) ชั้นทับหน้า สำหรับสนามบาสเก็ตบอลเป็นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน ใช้การปาดด้วยสีเขียว หรือ สีฟ้า 
สีส้ม สีแดง ตามทีกำหนดด้วยระบบ  Self - Leveling ให้ผิวเรียบไร้รอยต่อ ส่วนสนามวอลเลล์บอล
ใช้เป็นสีทึบสี เขียวหรือเทาหรือเหลือง 
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5) ตีเส้นด้วยสีโพลียูรีเทน โดยเสน้สนามบาสใช้สีขาว เส้นสนามวอลเลล์บอล ใช้สีเหลืองหรือสีแดง 
 

งานพื้นปูด้วยแผ่นไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปขนาดกว้าง 14-15 ซม.หรือมากกว่า ยาว 240-300 ซม. 
หนา 2.5ซม. 
 

วัสดุ :  ไม้พ้ืน  เป็นไม้สังเคราะห์ สำหรับการสร้าง ใช้ติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งภายนอก และภายในอาคาร 

1) แข็งแรง ทนทาน และสามารถติดตั้งบนตงระยะ 30 ซม.สำหรับหน้ากว้าง 6 นิ้ว และ 25 มม. สำหรับ
หน้ากว้าง 4 นิ้วหรือติดตั้งเป็นพื้นตกแต่งบนคอนกรีต 

2) ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก 
3) พ้ืนผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเสื้ยนไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ 
4) เคลือบสีรองพ้ืนสำเร็จรูปจากโรงงาน 
5) รับประกันสินค้า 5 ปี หรือมากกว่า 
6) วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 

วิธีติดตั้ง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตและให้มีการเคลือบผิวหลังติดตั้งเสร็จ 

 
รายละเอียดการดำเนินการผวิผนัง 
 
 ผนังก่ออิฐมวลเบา  
 1) วัสดุ :  คุณสมบัติของอิฐมวลเบา ( ใช้ชั้นคุณภาพ 4 ; G4 ) 
 คุณสมบัติที่ดีของอิฐมวลเบามีอยู่มากมายเนื่องจากอิฐมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ถูกพัฒนาขึ้น
มาใหม่ มีกรรมวิธีการผลิตจากธรรมชาติ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม น้ำ และ
สารกระจายฟองอากาศที่เป็นส่วนผสมพิเศษของเทคโนโลยีที่ได้คิดค้นข้ึน ซึ่งร้านขายอิฐมวลเบา อิฐมวลเบาซี
แพค คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อกมวลเบาใช้ระบบการผลิตอิฐมวลเบาแบบ AAC หรือที่รู้จักกันดีว่า 
AutoclavedAerated Concrete จากเครื่องจักรที่นำเขาจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเป็นวัสดุ
ก่อสร้างยุคใหม่ที่มีความพิเศษคือ น้ำหนักเบา ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ทนต่อความร้อน ไฟ เสียง และ
ยังสามารถตัดแต่งเข้ารูปได้ง่าย ไม่มีเศษเป็นอิฐหัก ที่สำคัญไปกว่านั้นอิฐมวลเบายังช่วยให้การฉาบอิฐมวลเบา
รวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนในการก่อสร้าง ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาอิฐมวลเบากับราคาอิฐมอญ 
และราคาอิฐบล็อกแล้วมีราคาที่สูงกว่า แต่ก็มีประสิทธิภาพที่มากกว่าเช่นกัน โดยอิฐมวลเบาสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิดคือ อิฐมวลเบาที่มีฟองอากาศภายใน อิฐมวลเบาที่ใช้วัตถุเจือปนเป็นส่วนผสมทำให้มีน้ำหนัก
เบา และอิฐมวลเบาที่ใช้โฟมเป็นส่วนผสมของทราย คอนกรีต และปูนให้เข้าด้วยกัน 

http://อิฐมวลเบา.net/
http://อิฐมวลเบา.net/
http://อิฐมวลเบา.net/
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 วิธีติดตั้ง : เทคนิคในการใช้งานอิฐมวลเบา ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของช่างผู้เชี่ยวชาญอย่างเคร่งครัด 
และควรใช้เครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับอิฐมวลเบาด้วย ซึ่งสามารถขอคำปรึกษาหรือคำแนะนำได้จากช่างของ
ร้านขายอิฐมวลเบา หรือบริษัทจำหน่ายอิฐมวลเบาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกให้การทำงาน
ที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อิฐมวลเบามีเครื่องมือช่างที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวปั่นปูน ใช้
สำหรับปั่น ตีกวนปูนให้เข้ากันดีในเวลาอันสั้น โดยเสียบเข้ากับหัวสว่านไฟฟ้า เกรียงปูนก่อ ใช้ป้ายปูนก่อ มี
ขนาดให้เลือกใช้ตามความหนาของอิฐมวลเบา ลักษณะเป็นเกรียงหวี ช่วยควบคุมความหนา และความกว้าง
ของเนื้อปูนก่อ ค้อนยาง ใช้เคาะปรับระดับ และแนวในการก่ออิฐมวลเบา โดยไม่ทำให้ผิวงานเสียหาย อีกท้ัง
รอยต่อมีความแข็งแรง ระดับน้ำ ใช้ตรวจสอบระดับตามแนวราบ และแนวดิ่งของผนัง เหล็กฉาก ใช้สำหรับ
ทาบเส้นเพื่อตัดอิฐมวลเบา ในแนวตรงให้ได้ฉาก เลื่อยตัดบล็อค ใช้ตัดก้อนอิฐมวลเบา ได้ตรงแนว รวดเร็ว ไม่
บิดเบี้ยว เกรียงฟันปลา ใช้ไสขดัผิวผนังส่วนที่เกินให้เรียบ ในแนวระดับดิ่งฉากตามท่ีต้องการ หลังจากท้ิงไว้ให้
แห้ง ก็ให้ฉาบปูนเรียบ  2  ด้าน     

2) การเก็บรักษา 
วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง การเก็บเรียงซ้อนกันควรสูง

ไม่เกิน 2 เมตร บริเวณท่ีเก็บจะต้องไม่ถูกสิ่งสกปรก หรือน้ำที่จะก่อให้เกิดตะไคร่น้ำ หรือราได้ท้ังนี้วัสดุก่อที่มี
สิ่งสกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ เช่น ราหรือตะไคร่น้ำจับ จะนำไปใช้ก่อไม่ได้ 

 
3) การก่อ 

3.1) ผนังก่อบนพ้ืน คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพ้ืน คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระ แล้วทำความ
สะอาดและราดน้ำให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและ โดยรอบ
ห้องน้ำจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและสูงจากพ้ืน  คสล. 10 ซม.ก่อนจึงก่อผนังทับได้ เพ่ือกันน้ำ
รั่วซึม 

3.2) ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วทำความสะอาด
และราดน้ำให้เปียกเสียก่อน ก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องยื่นเหล็กขนาด  dia.6  มม.  ยาว 30 ซม.ทุกระยะไม่
เกิน 80 ซม.ที่เตรียมไว้ในขณะเทคอนกรีตเสา  ผนังก่อทั้งหมดจะต้องเสริมด้วยเหล็กก้างปลาขนาด  10x20  
มม.  ตามแนวนอนตลอดความยาวของกำแพงปลายทั้ง 2 ด้านจะอยู่ระดับเดียวกับเหล็กที่ยื่นออกจากเสาเหล็ก
ก้างปลาจะต้องฝังเรียบ  ในแนวปูนก่อขนาดความกว้างของเหล็กก้างปลาจะต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้าง
ของวัสดุที่ใช้ก่อผนังเพ่ือช่วยปิดผนังก่อ การต่อเหล็กก้างปลาให้ต่อซ้อนทับกันอย่างน้อย 20 ซม. 

3.3) ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้ง โดยไม่จำเป็นต้องนำไปแช่น้ำหรือสาดน้ำก่อน เว้นแต่
ว่าต้องการทำความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่านั้น  ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่างๆ ก่อน นำอิฐมาก่อ
จะต้องนำไปแช่น้ำให้เปียกเสียก่อน 

3.4) การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ดิ่งและได้ระดับและต้องเรียบ โดยการทิ้งดิ่งและใช้เชือกดึง
จับระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลาผนังก่อที่ก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสาเอ็น
หรือทับหลังโดยรอบ 

http://อิฐมวลเบา.net/
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3.5) แนวปูนจะต้องหนาประมาณ 1 ซม.และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อน
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ  และใช้เกรียงอัดให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรูห้ามใช้ปูนก่อที่กำลังเริ่มแข็งตัวหรือเศษ
ปูนก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

3.6) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหนึ่งส่วนใด
สูงกว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร  และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันนั้น  ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้
จะต้องหาสิ่งปกคลุมเพ่ือป้องกันฝน 

3.7) ผู้รับจ้างจะต้องทำช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระบบ 
ไฟฟ้าระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ  การสกัดและการเจาะผนังก่อเพ่ือติดตั้งระบบดังกล่าว จะต้อง
ยื่นขออนุมัติจากสถาปนิกเสียก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้จะต้องดำเนินการสกัดเจาะ
ด้วยความประณีตและต้องระมัดระวังมิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

3.8) ผนังก่อที่ไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวดิ่งและได้แนว
ระดับผิวหน้าเรียบได้ระดับอย่างสม่ำเสมอ   โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากท่ีระบุ
เป็นอย่างอ่ืนแล้วให้ใช้เครื่องมือขูดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ5มม.และผนังก่อโชว์แนวภายนอก
อาคารเมื่อปูนแห้งแข็งตัวดีแล้ว  
ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้ผนังแห้งสนิท พร้อมทั้งทำความสะอาดผนังให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยน้ำยาประเภท  
Silicone   เพ่ือกันซึมและป้องกันพวกรา ตะไคร่น้ำจับ 

3.9) ผนังก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่าง
กึ่งกลางของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลึก 12 มม.กว้างเท่ากับความหนาของ
ผนังไว้ที่ข้างเสา และใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนังก่อ 

3.10) ผนังที่ก่อชนคาน คสล. หรือพ้ืน คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 3 วันเพื่อให้ปูนก่อแข็งตัวและทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อนจึงทำการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพื้นได้ 

3.11) ผนังก่อที่ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน  
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4) การทำเสาเอ็นและคานเอ็น คสล.  
4.1) เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุมหรือที่ผนังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงที่ผนังก่อติด

กับวงกบ ประต-ูหน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม.และมีความกว้างเท่ากับ
ผนังก่อเสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia.  6 มม. @ 20 ซม.เหล็กเสริมเสาเอ็น
จะต้องฝังลึกลงในพ้ืน  และคานด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรยีมไว้ ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร  จะต้องมีเสา
เอ็นแบ่งครึ่งช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็น จะต้องใช้ส่วน 1:2:4 โดยปริมาณ ส่วนหินให้
ใช้หินเล็ก 

4.2) คานทับหลัง ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน  หรือพ้ืน คสล. หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบ
หน้าต่าง หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่า
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เสาเอ็นตามที่ระบุมาแล้ว และผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลังตรงกลางช่วงเหล็กเสริมคาน
ทับหลังจะต้องต่อกับเหล็กที่เสียบไว้ในเสาหรือเสาเอ็น คสล. 

4.3)   การทำเสาเอ็นในผนังคอนกรีตบล็อกให้เสียบเหล็ก 2  dia. 9  มม.  ในช่องบล็อก  @ 2.00 
ม.และ เทปูนทรายให้เต็มช่องแทนการทำเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบล็อกโชว์แนวให้ใช้คานทับ
หลัง (Lintel Block) รูปตัว U ใส่เหล็กและกรอกปูนทรายให้เต็มช่อง 

5) การทำความสะอาด 
เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทำความสะอาดผิวหนังแนวปูนก่อทั้ง 2 ด้านให้ปราศจากเศษ

ปูนก่อเกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกท่ีพ้ืนจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด ให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนปูนแข็งตัว 
6) การตกแต่งผิวผนัง 

6.1)     การฉาบปูน 
 (1) ขอบเขตของงาน 
   งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้าง ผนัง ค.ส.ล. และงานฉาบปูน 
โครงสร้าง ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพ้ืน ตลอดจนฉาบปูนในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด นอกจากจะได้
ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
   (2) หลักการทั่วไป 
   (ก) การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบครั้งสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด
สม่ำเสมอ ไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียงได้ดิ่งได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ดิ่ง
และฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 
   (ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูน
เรียบทั้งหมด 
   (ค) ผนังฉาบปูน การฉาบปูนให้ทำการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ คือ ฉาบปูนรองพ้ืนและฉาบ
ปูนตกแต่ง 
   (3) วัสดุ 

    (ก) ปูนซีเมนต์ ให้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2517 
    (ข) ทราย เป็นทรายน้ำจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือ

เคลือบอยู่ 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10% 
     (ค) น้ำยาผสมปูนฉาบน้ำยาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาวให้ใช้ได้ตาม

สัดส่วน คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่ปรึกษาแล้วจึงจะใช้แทนได้ 
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     (ง) น้ำ ต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมันกรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรก
เจือปน ห้ามใช้น้ำจาก คู คลอง หรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ำที่ขุ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะกอน
เสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ 
   (4) ส่วนผสมปูนฉาบ 
    ปูนฉาบรองพ้ืนอัตราส่วน 1:3 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทรายกลาง 3 ส่วน 
   (5) การผสมปูนฉาบ 
    (ก) การผสมปูนฉาบจะต้องนำส่วนผสมเข้ารวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การ
ผสมด้วยมือ จะอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 
    (ข) ส่วนผสมของน้ำจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทำ
ให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 
   (6) การเตรียมผิวฉาบปูน 
    (ก) ผิว ค.ส.ล. ผวิที่จะฉาบจะต้องทำให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัด
ผิวหน้าหรือใช้ทรายพ่นขัด หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจำพวกมิวริแอติค ผสมกับน้ำ 1:6 ส่วน ล้างผิว
คอนกรีตแต่ต้องล้างและขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อนน้ำมันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออก
ให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกันแล้วราดน้ำและทาน้ำปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่วเมื่อน้ำปูนแห้งแล้ว ให้สลัดด้วยปูนทราย 
1:1 โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ำให้
ความชุ่มชื้นตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะดำเนินงานขั้นต่อไป 
    (ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่
แล้วเสียก่อน (อย่างน้อยหลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงทำการสกัดเศษปูนออก ทำความสะอาดผิวให้
ปราศจากไขมันหรือน้ำมันต่างๆ ฝุ่นผง 
   (7) การฉาบปูน 
    (ก) การฉาบปูนรองพ้ืน จะต้องตั้งเฟ้ียมทำระดับ จับเหลี่ยม เสาคานขอบ 
ค.ส.ล. ต่างๆ ให้เรียบร้อยได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรจะทำระดับไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่วเพ่ือให้
การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเค็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลัง
ปูนที่ตั้งเฟ้ียมทำระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ำหรือฉีดน้ำให้บริเวณท่ีจะฉาบปูนตามอัตรา
ส่วนผสมและวิธีผสมตามที่กำหนดให้แล้วให้ฉาบปูนรองพ้ืนได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เฟ้ียมไว้ (ความ
หนาของปูนฉาบรองพ้ืนประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพ้ืนที่ฉาบปูน และ
ก่อนที่ปูนฉาบรองพ้ืนจะเริ่มแข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบให้ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยทั่วกัน เพื่อให้การ
ยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึดเกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพ้ืนเสร็จแล้ว จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. และ
ทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน จึงทำการฉาบปูนตกแต่งได้ การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับ
โครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED 
METAL JOINT STRIPS ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยต่อแล้วจึงทำการฉาบปูนรองพ้ืนได้ 
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    (ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ทำความสะอาดและราดน้ำ
บริเวณท่ีจะฉาบปูนให้เปียกโดยทั่วกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามที่กำหนดให้และ
ฉาบปูนให้ได้ตามระดับที่เฟ้ียมไว้ การฉาบปูนในชั้นนี้ให้หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้
เกาะติดแน่นกับชั้นปูนฉาบรองพ้ืน และต้องหมั่นพรมน้ำให้เปียกชื้นตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้
ระดับเรียบร้อยตามท่ีต้องการด้วยเกรียงไม้ยาง เพื่อป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิวปูนฉาบ สำหรับช่องเปิด
ต่างๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมของเปิดเหล่านี้ ตามที่กำหนดไว้ โดยที่ด้านของมุมได้ระดับเดียวกัน ไม่เว้าหรือปู
ตลอดแนว 
    (ค) การฉาบปูนในลักษณะพ้ืนที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพ้ืน
บนพื้นที่ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบตั้ง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือ
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอคำแนะนำ
พิจารณาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบหรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED 
METAL BEAD ช่วยยึดปูนฉาบตลอดแนว หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงาน
อาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุ
ให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำปูนข้นๆ ทาโบกทับ
หน้าให้ทั่ว ขัดผิวเรียบด้วยเกรียงเหล็ก ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสมน้ำยากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบชั้นรองพ้ืน
และปูนฉาบชั้นตกแต่งจะต้องผสมน้ำยากันซึม ลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของ
ผู้ผลิตโดยเคร่งครัดและทำการขัดผิวมันดังที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี้ 
   (8) การซ่อมผิวฉาบปูน 
    ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อนหรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนที่ที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อม
รอยสกัดต่างๆ จะต้องทำการซ่อมโดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม.และ
ทำผิวให้ขรุขระฉีดน้ำล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูนข้างต้นด้วยทรายที่มีขนาดและ
คุณสมบัติเดียวกันกับผิวปูนเดิม ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ามใช้
ฟองน้ำชุบน้ำในการตกแต่งผิวปูนฉาบซ่อมนี้ 
   (9) การป้องกันผิวปูนฉาบ 
    จะต้องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละชั้นให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 82 ชม. 
โดยใช้น้ำพ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลม
พัดจัด การบ่มผิวนี้ ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญท่ีจะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 

6.2) การฉาบปูนขัดมัน 
 กรรมวิธีการทำงานเหมือนการฉาบปูนในข้อ  2.6.1 หลังจากฉาบปูนผิวหน้าและปรับจนได้

ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมน้ำ  และโรยปูนซีเมนต์ผงทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียง
เหล็ก 
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6.3) การฉาบปูนขัดมันกันซึม 
 ขณะผสมปูนฉาบทั้ง 2 ชั้น ให้ผสมน้ำยากันซึม มีสัดส่วนตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

แล้วจึงฉาบ 
 

 ผนังก่ออิฐฉาบปูนปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 8”x 8 “,12”x12“เกรด A มีมอก.37-2529 
       วัสดุ :  กระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 8”x 8 “,“,12”x12“เกรด A ฃมีมอก.37-2529, มอก. 
613-2529 สีลาย ให้ผู้รับจ้าเสนอให้คณะกรรมการฯ เลือกภายนอกใช้ชนิดกันลื่น   ภายในใช้ผิวเรียบ 
       วิธีติดตั้ง :   กระเบื้องเซรามิคสำหรับผนังตามมาตร-ฐาน มอก. 613-2529 สีและลายตามแบบ และ
ใช้ตามกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง 
 1.1)    การปูแผ่นกระเบื้อง 
ให้ฉาบปูนปรับผิวหน้าผนังหรือบริเวณท่ีจะปูกระเบื้องให้เรียบร้อยได้ระดับโดยใช้ปูนฉาบรองพ้ืนและปิดแผ่น
กระเบื้องเคาะอัดให้ติดแน่นกับปูนฉาบยังไม่แข็งตัว โดยดึงเชือกและทิ้งดิ่งให้ได้ระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
รอยต่อแผ่นจะต้องเว้นช่องอย่างสม่ำเสมอและกว้างไม่เกิน 1 มม.  เมื่อปูนแห้งสนิท และยึดเกาะแผ่นกระเบื้อง
แล้วให้ทำความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องและรอยต่อจนปราศจากเศษปูน ยาแนวรอยต่อแผ่น ด้วยปูนซีเมนต์
ขาว ทำความสะอาดครั้งสุดท้ายและเช็ดถูให้ทั่วด้วยขี้ผึ้งขัดมันก่อนจะนำแผ่นกระเบื้องไปปูทำความสะอาด
และแช่น้ำให้อ่ิมตัวตลอดเวลาเฉพาะกระเบื้องประดับที่ผิวหน้ามิได้เคลือบมันก่อนไปแช่จะต้องทำความสะอาด
ผิวหน้าและทาข้ีผึ้งขัดมันกันเปื้อน  1 ครั้ง  ความหนาของปูนฉาบเกาะกระเบื้อง จะต้องหนาไม่เกิน 1.5 ซม.
ติดตั้งโดยใช้กาวซีเมนต์ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ANSI สำหรับปูกระเบื้อง
เซรามิค 

1.2) การรับรองคุณภาพ 
ต้องใช้ช่างฝีมือชำนาญในการปูกระเบื้องโดยเฉพาะเท่านั้น วัสดุที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพดี ไม่มีรอย
ตำหนิหรือเสียหาย หากพ้ืนหรือผนังส่วนใดที่จัดทำไปแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ตรงตามแบบและรายการ
ก่อสร้าง หรือมีตำหนิเสียหายใดๆ เกิดข้ึนก่อนรับมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
 
 ผนังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี 
  1) วัสดุ :  ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม.  (BMT) คุณสมบัติ  AZ150 ทั้งแผ่นหลังคาและ   
FLASHINGต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่ากำหนด มีคุณสมบัติ   
AZ 150  หรือเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (  ถ้ามีประกาศใช้ )   
  ผนังแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีรูปตัว Z ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม.  (BMT) คุณสมบัติ  
AZ100 
  2) วิธีติดตั้ง :   มีข้ันตอนและวิธีการติดตั้งดังนี้ 
วิธีการติดตั้งผนังจะคล้ายกับหลังคา แตกต่างกันที่ตำแหน่งยึดสกรู 
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1. ติดตั้งแผ่นผนังแผ่นแรก และเช็คตำแหน่งยึดสกรู 
2. นำแผ่นที่สองมาวางซ้อนกันโดยใช้คีมหนีบหัวท้ายพร้อมกับยึดสกรูบริเวณแปปลาย  
3. และแปเดี่ยวทุกๆ ท้องลอน และแปกลางลอนเว้นลอน 
4. ติดตั้งแผ่นต่อๆ ไปเช่นเดียวกับการติดตั้งแผ่นที่สอง 

  ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป 
   1) วัสดุ :  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1. ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป   แผ่นผนังความหนาไม่น้อยกว่า  10  มม.  ความสูงรวม   1.96  ม.  
โดยขาตั้งลอยจากพ้ืน  0.15 ม.  ผิวเรียบเนียนปราศจากกรอบและไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกลาง (ผนังกลาง
ขนาด  1.50 ม.) หรือดีกว่า 

1.2. โครงสร้างของผนัง  แผ่นผนังทำจาก  HPL ( HIGH  PRESSURE  LAMINATE )  ความหนา
ไม่น้อยกว่า  10  มม.  โดยกลึงขอบลบคมรัศมี  3  มม.   ทั่วทั้งแผ่นใช้งานได้ดีในที่แห้ง   และท่ีเปียก  ผนังกัน
น้ำได้  100%ผิวกันการขีดข่วนและทนทานต่อน้ำได้เป็นอย่างดี  หรือดีกว่า 

1.3. แผ่นเสา   มีอะลูมิเนียมประกบ  2  ด้านพร้อมกับปุ่มยางกันกระแทกเพ่ือการใช้งานที่เงียบ   
มือจับและกลอนต้องมีตัวแสดงการใช้งาน   เขียว/แดง  และเป็นบานพับแบบปิดได้เองหรือดีกว่า 

1.4. การยึดกับพ้ืนห้อง  ยึดกับพ้ืนห้องด้วยขาตั้งปรับระดับได้โดยใช้น๊อต  และน๊อตทุกตัวต้องเป็น   
STAINLESS หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.5. การยึดกับผนังห้อง   ด้านหน้าใช้อะลูมิเนียม  PROFIE  กว้าง  31  มม.  ยาวตลอดแนวเสา   
ด้านหลังใช้ประกันตัวยูยึดด้วยน๊อต  จำนวน  3  ชุด  หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

1.6. อุปกรณ์ทั่วไป    อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์  หรือ  POWER  COAT  ขอแขวนเสื้อผ้า , ที่ใส่
กระดาษชำระเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
    2) วิธีติดตั้ง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  และได้รับการรับรองการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต 

      หมายเหตุ : สี ลวดลาย รูปแบบ นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
 
 ผนังกรุแผ่นไม้ฝาสังเคราะห์สำเร็จรูปขนาด 4"หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ทาสี ตีชิดบนผนังก่ออิฐมอญ
ครืง่แผ่นฉาบเรียบ 
              1) วัสดุ : ไม้สังเคราะห์ประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์  ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.ทาสี  

2) วิธีติดตั้ง :  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตฃ 
1.15 ผนังไม้เทียมสำเร็จรูป WPCขนาดกว้าง 12.5 ซม. ยาว 280 ซม. หนา 1.2ซม. 

วัสดุ :ผนังไม้เทียม  เป็นไม้สังเคราะห์ ใช้ติดตั้งเป็นผนังตกแต่งภายนอก และภายในอาคาร 
1)แข็งแรง ทนทาน  สีสำเร็จรูปจากโรงงาน 
2) ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก 
3) พ้ืนผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเสี้ยนไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ 
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4) รับประกันสินค้า 10 ปี หรือมากกว่า 
5) วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว 
หรือนวัตกรรมสีเขียว 

วิธีติดตั้ง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
 

 ผนังกรุแผ่นยิปซ่ัมบอร์ด  หนา 9 มม. ทาสี  
กรุ 2 ด้าน 
              1) วัสดุ : แผ่นยิปซั่มบอร์ด  หนา 9 มม. ทาสี  กรุ 2 ด้านโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า  
0.50 มม. @ 0.60x0.60 ม. ทาสีน้ำอะครีลิค100  % 

  2) วิธีติดตั้ง :  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
1.16 ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท 

แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไส้กลางทนไฟ 

ขอบเขตของงาน 

งานในส่วนนี้ หมายถึง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงานเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพ่ือ
ดำเนินการติดตั้งประกอบขึ้นแผ่นผนังอลูมิเนียม (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL) พร้อมด้วยโครงเคร่าที่
กำหนดในรายละเอียดของแบบและ หรือ รายการประกอบแบบ เพ่ือการยึด ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียม รวมทั้ง
อุปกรณ์อ่ืนๆและวัสดุยาแนว ชนิด ไม่ก่อให้เกิดคราบ (NON STAINING SILICONE SEALANT) เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ำและแรงลม ในพ้ืนที่กำหนดตามระบุไว้ในแบบก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์และตรงตาม
มาตรฐานวิธีการติดตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

 
รายละเอียดคุณสมบัติวัสดุ  

: แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท(Aluminium Composite Material : ACM)  
1. ขนาดมิติ (Dimensions)  
- ความหนาของแผ่นมาตรฐาน                     4 มม. 
- ความกว้างของแผ่นมาตรฐาน         1250, 1550 มม. 
- ความยาวของแผ่นมาตรฐาน    2500 มม.** 
- น้ำหนัก (ที่ความหนา 4 มม.)   7.6   กก./ตรม. 
**  ขนาดมิติท่ีนอกเหนือจากมาตรฐาน กำหนดให้ใช้ตามมาตรฐานการอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิตรายนั้น 
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2. พ้ืนผิวของแผ่นอลูมิเนียม  
- ผลิตขึ้นตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตโดยตรง โดยอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด (Alloy 3105-H14) มีความ

หนา 0.5 มม. ประกบอยู่ทั้ง 2 ด้าน 
- ด้านหน้าเคลือบสีระบบ Fluorocarbon Coating (F.E.V.E.) เท่านั้น ชนิด Solid Color , Metallic 

Color, Sparkling Color และ Prismatic Color ระบบเคลือบ 3 ครั้ง อบ 3 ครั้ง  
- ด้านหลังแผ่นต้องมี Service Coating เคลือบสีด้วยระบบ Polyester Coating เพ่ือป้องกันการสึกกร่อน

จากปฏิกิริยา Oxidation 
- การ Coating ผิวหน้าแผ่นอลูมิเนียมส่วนที่สัมผัสกับแกนกลางหรือติดกับแกนกลาง ต้องมีการใช้สีป้องกัน

สนิม (Rust Preventing Paint) ด้วย 
 
3. คุณสมบัติของอลูมิเนียมอัลลอย (AA: 3105-H14) 
-   Yield strength   (ASTM E8)                  =   15.5 Kg/mm 2 

-     Modulus of Elasticity (ASTM C393)   =   7,000 Kg/mm 2 

4. สารไส้กลางระหว่างแผ่นอลูมิเนียม  
-  ประกอบด้วยวัสดุประเภททนไฟ (Non-Combustible Core) ผลิตโดยกรรมวิธีประกบแผ่นแบบความร้อน
อย่างต่อเนื่อง (Continuous In-Line Process)ผ่านทดสอบ โดยมีเอกสารผลทดสอบยืนยันรับรอง ตาม
มาตรฐานดังนี้ 

• UBC 26-3 (Room Corner Test)       ผ่านทดสอบ 

• ASTM E-108 (For Roof Covering )     ผ่านทดสอบ 

• ASTM E-84 (Steiner Tunnel Test )     Class A 

• EN 13501-1    B-s1, d0 

• ISO 5660-1 (Cone Calorimeter Test)    ผ่านทดสอบ 

• ASTM E-119 ( Fire Rating Test )                                                ผ่านทดสอบทนไฟได้  
2 ชั่วโมง 

• DIN4102-1 (Reaction to Fire Test )      Class B1 

• BS476 Part 5 ( Test to Determine Ignitability )   ผ่านทดสอบ 

• BS476 Part 6 ( Test for Fire Propagation )     Class 0 

• BS476 Part 7 ( Surface Spread of Flame )     Class 1 

• ISO-TR9122-3 (Toxic Fumes Evaluation Test) Lower than the value of FTP code 
toxicity Criteria 
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5. คุณลักษณะของแผ่นอลูมิเนียม คอมโพสิท 
- ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)    : 1.90 

- น้ำหนักแผ่น (Panel Weight)     : 7.6 kg/m2   

- Temperature of thermal deformation: ISO 75-1, 75-2     : 125.2 °C  
- Coefficient of linear thermal expansion: E831     : 2.4 – 3.0 x 10-5 
 
6. คุณสมบัติทางกลของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 
- Relative density   ASTM D792  : 1.862 g/cm 3 

- Tensile strength at yield  ISO 6892  : 46.1 MPa (N/mm2) 

- Elongation at break   ISO 6892  : 7.1% 
- Flexural strength   ASTM C393  : 135.6 MPa (N/mm2) 
- Flexural modulus   ASTM C393  : 36.9 GPa (N/mm2) 
   Classification Rating Sound Insulation ASTM E413  : 26 
 
7. แผ่นฟิล์มป้องกันความเสียหาย (Protective Film) บนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 
- ต้องพิสูจน์ได้ว่า จะคงสภาพอยู่บนแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ไม่หลุดลอกออกมา ก่อนกำหนดเปิดใช้งาน

แผ่น เพ่ือป้องกันการเกิดคราบเหนียวจากกาวแผ่นฟิล์ม การเกิดความเสียหาย หรือรบกวนทำลาย ต่อ
ผิวหน้าของแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ในระหว่างการติดตั้ง 

8. วัสดุสำหรับการยาแนว กำหนดให้เป็น ซิลิโคนยาแนว ชนิด ไม่ก่อให้เกิดคราบ (Non Staining Sealant) 
9. สกรูหรือสลักเกลียวและแหวน ต้องเป็นไปตามที่แบบก่อสร้างกำหนด และ หรือ ตามรายการประกอบแบบ 
 

ตัวอย่างวัสดุ 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแบบ Shop 
Drawing ของ Details การติดตั้งไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้กับผู้ออกแบบเพ่ือขออนุมัติและ
ตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะนำไปติดตั้ง 

 
การติดตั้ง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างติดตั้งฝีมือดี มีความชำนาญในการติดตั้งแผ่นผนังอลูมิเนียม ทุกส่วนที่ติดตั้ง
จะต้องได้ระดับและและเส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉาก ตามท่ีผู้ออกแบบกำหนดด้วยความประณีต
เรียบร้อย 
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1. ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก เพ่ือกำหนดตำแหน่งของโครงสร้างต่างๆที่เก่ียวข้องใน
การติดตั้ง เพ่ือกำหนดตำแหน่งโครงเคร่า และตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างทุกแห่งที่จะมีการติดตั้ง ให้
สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใดๆ ให้แก้ปัญหาให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการติดตั้ง 

2. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นผนังอลูมิเนียม ตามแบบ Shop Drawing ที่ทางผู้ออกแบบอนุมัติให้ได้แนวและ
ระนาบ 

3. ระยะรอยต่อของแผ่น แต่ละแผ่นต้องได้แนวเท่ากันตลอด และต้องเสริมโฟม (Backing Rod) ก่อนยาแนว
ด้วยซิลิโคนที่กำหนด 

4. กรณีท่ีติดตั้งแผ่นผนังอลูมิเนียมเป็นผนังโค้ง แผ่นอลูมิเนียมนั้นจะต้องดัดโค้ง โดยใช้แท่นลูกกลิ้ง และให้ทำ
ในขณะที่มีแผ่นฟิล์มป้องกันความเสียหาย ติดตั้งอยู่เท่านั้น 

 

การทำความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอย ขูดขีด หรือ

รอยแตกร้าวของสี รอยด่างหรือมีตำหนิ และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนการอนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ
ก่อนการส่งมอบงาน 
 

การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของแผ่นผนังอลูมิเนียม คอมโพสิท ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

บริษัทผู้ผลิตในเรื่องการรับประกันคุณภาพสีเป็นเวลา 20ปี, การรับประกันเรื่องแผ่นเกิดแยกออกจากกัน 
แตกหรือหลุดล่อน เป็นเวลา 10 ปีหรือมากกว่า หากเกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากคุณสมบัติของ
วัสดุและ หรือ การติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 
 

ผนังบล็อกช่องลมแบบไม่มีคลีบบังฝน 
 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 190X190X90 ซม.  รูปทรงสามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมตามแบบรูปรายการหรือ
ตามผู้ออกแบบกำหนดภายหลัง 

  2) วิธีติดตั้ง :  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
1.18 ผนังฉนวนดูดซับเสียง 
1)  ผนังฉนวนดูดซับเสียงเพ่ือลดเสียงก้องภายในอาคาร 
2) ฉนวนผลิตจากวัตถุดิบชนิด Polyester 100%  
3) มีค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการดูดซับเสียง NRC ที่ 0.65  



40 
 

4) ฉนวนปราศจากสารอันตรายตามมาตรฐาน IEC 62321 Ed1: 2008  ไม่ระคายเคืองผิวตาม
มาตรฐาน ISO 10993-10 

5) มีค่าการดูดซึมความชื้นไม่เกิน 0.02% ตามมาตรฐาน ASTM C1104  
6) ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟโดยผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน AS 1530.3 
7) ปิดผิวด้วยวัสดุ Fabric 
8) ผลิตภัณฑ์มีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. 

 
 
รายละเอียดการดำเนินการฝา้เพดาน 
 

ขอบเขตของงาน 
การติดตั้งฝ้าเพดาน 
ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจเรื่องทางเดินต่าง ๆ ของท่อ เพ่ือมิให้โครงฝ้าเกะกะทางเดินของท่อ  

การตีฝ้าเพดานทุกชนิดต้องกระทำภายหลังการเดินท่อต่าง ๆ รวมทั้งสายไฟ การปฏิบัติเป็นไปตามลำดับขั้น
เพ่ือให้ได้ผลงานที่ได้มาตรฐาน  เคร่ายึดฝ้าจะต้องมีขนาดระยะถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้าง  เมื่อ
ติดตั้งวัสดุฝ้าเพดานจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่พอดีไม่หมิ่นจนเกินไปเคร่าที่ยึดก่อนตีผู้รับจ้างจะต้องปรับแนวให้มี
ระดับเรียบเสมอกันตลอด วัสดุที่ยึดเคร่าฝ้าเพดานจะต้องใช้เหล็กอาบสังกะสีหรือตามท่ีกำหนดให้แบบแปลน
ฝ้าเพดานเมื่อติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับเรียบ 

การรับรองความเสียหาย 
ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องให้ได้ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อย ไม่มีรอยขูดขีดหรือบิ่น 

กะเทาะ ต้องไม่เปรอะเปื้อน หากมีส่วนใดเสียหายดังกล่าวเกิดข้ึนจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิด
มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้นการเจาะฝ้าเพ่ือการเดินท่อต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความประณีต  ระวังความเสียหายที่
จะเกิดขึ้น 

 
รายการทั่วไป 

 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานฝ้าเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสร้างสำหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและอ่ืนๆ ให้เรียบร้อย 

ในกรณีที่จำเป็น จะต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดานสำหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบปรับ
อากาศ ผู้รับจ้าง จะต้องทำช่องสำหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60 x 60 ซม.  โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับฝ้าเพดานให้
เรียบร้อย 

ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ  แต่อาจเปลี่ยนแปลงระดับได้เล็กน้อย ตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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ผู้รับจ้าง จะต้องส่งแบบ Shop Drawing แสดงแนวฝ้าเพดาน และการติดตั้งฝ้าเพดานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจอนุมัติก่อน จึงทำการติดตั้งได้ 

 
 วัสดุ 

ยิปซัมบอร์ดให้ใช้ยิปซัมบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 
219-2520 ความหนาของแผ่นยิปซัมบอร์ดและแผ่นยิปซัมบอร์ด กันชื้น  ตามระบุในแบบรูป แผ่นยิปซัมทีต่ิดตั้ง
บนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้ขนาด 120 x 240 ซม.  แผ่นยิปซัมที่ติดต้ังบนโครงฝ้า  T-BAR ให้ใช้
ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 ซม. หรือตามระบุในแบบ 

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์  หนา 4 มม.  ตามระบุในแบบรูป ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กชุบสังกะสี
ให้ใช้ขนาด 120 x 240 ซม.  แผ่นยิปซั่มที่ติดตั้งบนโครงฝ้า  T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 
ซม. หรือตามระบุในแบบ 

ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์  กว้าง 75 มม. หนา 8  มม.  ตามระบุในแบบรูป ติดตั้งบนโครงเคร่า
เหล็กชุบอาบสังกะสี 

กระเบื้องกระดาษให้ใช้กระเบื้องใยหินแผ่นเรียบที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 12-2514 นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบให้ใช้ชนิดที่มีความหนา 6 มม. กระเบื้อง
กระดาษท่ีตีทับบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กอาบสังกะสีให้ใช้ขนาด 120x240 ซม. กระเบื้องกระดาษท่ีวางบน
โครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60x60 ซม. หรือตามท่ีระบุในแบบ 

ฝ้าเพดานชนิด Acousticให้ใช้แผ่นฝ้าที่มีส่วนผสมของใยแร่ (Mineral Fiber,Wet Felt) ตาม
มาตรฐาน ASTM E1264โครงสร้างของแผ่นมีโพรงขนาดเล็กช่วยลดการส่งผ่านของเสียง มีคุณสมบัติการ
ป้องกันไฟ Class A ตามมาตรฐาน ASTM E84 

ฝ้าเพดานอลูมิเนียมชนิดตะแกรง (Light-Weight Aluminium Cell Ceiling) เคลือบสี ขนาด
ช่อง 0.10 x 0.10 ม. ลึก 0.05 ม.ขนาดแผ่น 0.60 x 0.60 ม. 

โครงเคร่าไม้ ให้ใช้ไม้ยางอัดน้ำยา ตามระบุในรายการละเอียดหมวดงานไม้ขนาดตามระบุในแบบ
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุแน่นอนให้ใช้ไม้ขนาด 1 1/2" x 3" 

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพเทียบมาตรฐานผลิต-ภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ 863-2532 และเป็นชนิดระบบสกรูอัพระยะโครงเคร่า 0.40 x 1.00 ม. ตัวแขวนใช้ชนิดปรับ
ระดับได้ 

โครงฝ้า T-BARให้ใช้โครงฝ้า T-BAR ชนิดทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 449-2530 

การติดตั้ง 
การติดตั้งฝ้าเพดานบนโครงเคร่าไม้ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือกระดาษชานอ้อย

ที่ระบุให้ติดตั้งบนโครงเคร่าไม้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูปไม้เคร่าฝ้าเพดานจะต้องไสเรียบจาก
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โรงงาน ถ้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษในแบบให้ใช้เคร่าไม้ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะ 40 x 40 ซม. การติดตั้งเคร่าฝ้า
เพดานจะต้องเป็นไปตามระบุในหมวดงานไม้เคร่า ฝ้าเพดานที่ติดตั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องแข็งแรง
เรียบร้อยได้แนวได้ฉาก ได้ดิ่ง และระดับการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าฝ้า ให้ใช้ตะปูหัวแบน ระยะของ
ตะปูประมาณ 10 ซม.  รอยต่อของแผ่นฝ้าเพดาน จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้แน่นอน
ในแบบให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) รอยต่อเซาะร่องตัว V สำหรับแผ่นกระเบื้องกระดาษ 
2) รอยต่อชนิดฉาบเรียบ สำหรับแผ่นยิปซั่มบอร์ด 
3) รอยต่อชนิดต่อชน สำหรับแผ่นกระดาษชานอ้อย 

ฝ้าเพดานส่วนที่ติดกับผนังหรือเสาจะต้องสนิทและเรียบร้อยโดยการฉาบปูนผนังหรือเสาก่อนจึงทำการ
ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานได้ฝ้าเพดานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามระบุในแบบรูปได้
ดิ่ง ได้ระดับแนวรอยต่อของกระเบื้องจะต้องเรียบร้อย ได้แนว และได้ฉากเศษของแผ่นฝ้าเพดานภายใน
ห้องจะต้องเท่ากันทั้ง 2 ด้าน 

การติดตั้งฝ้าเพดานบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝ้าเพดานกระเบื้องกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือ
กระดาษชานอ้อย ที่ระบุให้ติดตั้งบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูป และ
รายการละเอียดตามคำแนะนำของบริษัทผู้จำหน่ายทุกประการภายหลังจากติดตั้งโครงเคร่าเพดานเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้แนวได้ระดับและยึดติดกับโครงสร้างของอาคารให้แข็งแรง  โครงเหล็กสำหรับหิ้วโครง
ฝ้าเพดานกับโครงสร้าง   จะต้องติดตั้งให้ได้ดิ่ง  ได้แนวเป็น ระเบียบ  เพ่ือความสะดวกในการติดตั้งงานระบบ
อ่ืนๆ ที่อยู่เหนือฝ้าเพดานการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าเหล็ก   ให้ใช้ตะปูเกลียวปล่อยระยะประมาณ 10 
ซม.  รอยต่อของแผ่นฝ้าและการติดตั้งแผ่นฝ้าจะต้องเรียบร้อยได้แนวและระดับ 

การติดตั้งฝ้าเพดานบนโครงฝ้า T-BAR การติดตั้งฝ้าเพดานบนโครงฝ้า T-BAR ให้ปฏิบัติตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในรูปแบบ เหล็กห้อยโครงฝ้าแขวนลวดเหล็กให้แขวนกับเหล็กฉาก ซึ่งยึดติดกับพ้ืนหรือ
คานคอนกรีตด้วยพุกฝังคอนกรีต 6 มม. หรือแขวนกับที่แขวนฝ้าเพดานชนิดฝังในคอนกรีต Ceiling Anchors 
ขนาด 6 มม. ระยะระหว่างเหล็กห้อยประมาณ60X120 ซม. 

ฝ้าเพดานที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบร้อยแข็งแรง  ได้ระดับและความสูงตามระบุในแบบ
แนวของ T-BAR จะต้องได้แนว ได้ฉาก และเป็นไปตามแบบ 

ผู้รับจ้าง จะต้องส่งแบบ Shop Drawing แสดงแนวของ  T-BAR ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจอนุมัติก่อนจึงทำการติดตั้งได้ 

 
รายละเอียดการดำเนินการงานหลังคา 

หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี   ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า   0.35 มม.   (BMT)   คุณสมบัติ  
AZ150   พร้อมฉนวนแผ่นโพลีเอธิลีนโฟมข้ึนรูปตามรูปหลังคาหนา  5  มม.   FLASIHNG เหล็กเคลือบสีหนา
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สุทธิไมน่้อยกว่า  0.35 มม.  ( BMT )   คุณสมบัติ   AZ 150    ทั้งแผ่นหลังคาและ   FLASHING   ต้องมี
เอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่ากำหนด      มีคุณสมบัติ   AZ 150   
หรือเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (  ถ้ามีประกาศใช้ ) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบ
สี  มีคุณสมบัติค่า AZ100 รวมโครงT-4 

การดำเนินการ 

 ติดตั้งแปเหล็กโดยใช้แปเหล็กชนิด และขนาดตามที่กำหนดในแบบและระยะห่างของแปให้
ติดตั้งตามที่กำหนดในแบบ โดยมีการยึดกับจันทันหลังคาอย่างมั่นคงแข็งแรงตามที่กำหนดในแบบและจะต้อง
จัดปรับระดับรวมทั้งแนวของแปให้ตรงสม่ำเสมอเท่ากันตลอด การติดตั้งการต่อเชื่อมจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมี
ความชำนาญและเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีท้ังนี้แปเหล็กจะต้องได้รับการดำเนินการป้องกันสนิมตามกรรมวิธี
ที่สถาปนิกกำหนดให้ สำหรับการมุงวัสดุตั้งแต่การเตรียมการวิธีการมุงระยะการซ้อนแผ่นและติดตั้งครอบมุง
รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ยึดประกอบต่างๆ ให้ดำเนินการตามคำแนะนำและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
เมื่อดำเนินการมุงกระเบื้องหลังคาเสร็จแล้วแนวลอนกระเบื้องรวมทั้งชายกระเบื้องจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อย
โดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของกระเบื้องทุกแผ่นไม่ให้มีรอยแตกร้าว  หรือแตกบิ่นด้วย  ทั้งนี้จะต้อง
ทำการทดสอบการรั่วซึมของหลังคาก่อนส่งมอบงาน 

รายละเอียดการดำเนินการงานประตูหน้าต่าง 
ประตูหน้าต่างที่นำมาติดตั้งในงานก่อสร้าง จะต้องเป็นไปตามแบบและขนาดที่ได้กำหนดก่อสร้าง และ

ผู้รับจ้าง      จะต้องวัดขนาดประตูหน้าต่างที่แท้จริงโดยละเอียด จากสถานที่ก่อสร้างอีกครั้ง ก่อนปฏิบัติการ 
 
การติดตั้งประตู - หน้าต่าง 

1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการติดตั้งประตูหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวก เมื่อปิด
จะต้องสนิทเรียบร้อย ป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี เมื่อเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมีอุปกรณ์รองรับมิให้เกิด
ความเสียหายให้กับประตูหน้าต่างหรือผนัง การประกอบติดตั้งจะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความชำนาญเฉพาะ
ด้านการติดตั้งและแบ่งช่องให้พอดีกับช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทับแนบสนิทและป้องกันการรั่วไหลของ
น้ำฝนได้เป็นอย่างดี  และยึดติดกับอาคารมั่นคงแข็งแรง 

2 การป้องกันการรั่วซึม รอยต่อวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอิฐให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุ
กันซึมโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ระบุโดย
เคร่งครัดเพ่ือป้องกันการรั่วซึมโดยเด็ดขาดหากมีการรั่วซึมเกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3 การติดตั้งประตู-หน้าต่าง  ทุกจุดต้องมีคานเอ็นทับหลังเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหล็ก
ยืน  2 dia 9 มม. เหล็กปลอก dia 6 มม. @ 0.20 
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ประตูไม้ (Wood Doors) 
1.ขอบเขตของงาน 
 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  และแรงงาน ในการติดตั้งประตูไม้ ให้เป็นไปตาม

ระบุในแบบรูปและ รายการละเอียด 
 งานในหมวดนี้ รวมถึงงานติดตั้งประตูไม้ พร้อมวงกบไม้ วงกบอลูมิเนียม วงกบเหล็ก 

ประตูช่อง Duct และประตูไม้อ่ืนๆ 
2.วัสด ุ

1) วงกบไม้ ให้ถือตามระบุในแบบและรายการละเอียดให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง มาตรฐาน
ไม้ชั้น 1 ขนาด และรูปร่างตามระบุ 

2) วงกบอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบและรูปและรายการละเอียด หมวดประตู
หน้าต่างอลูมิเนียม 

3) ประตูไม้อัด  โดยทั่วไปให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดภายใน สำหรับประตูไม้อัดติดตั้ง
โดยรอบอาคาร และในห้องน้ำทุกห้องและทางเข้าห้องน้ำทุกห้อง ให้ใช้ชนิดภายนอกประตูไม้อัดแผ่นเรียบทั้ง
สองชนิดจะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มอก.  192-2519  ผิวหน้าโดยทั่วไปใช้ไม้อัดสัก(ยกเว้นที่ระบุไว้
เป็นพิเศษในแบบ) ประตูทุกบานจะต้องมีขนาดและชนิดตามระบุในแบบ ห้ามใช้ประตูขนาดใหญ่กว่ามาตัดให้
เล็กลง 

4) ประตูและหน้าต่างไม้สัก  ให้ใช้ประตูที่ประกอบขึ้นจากไม้สักเกรด1 และจะต้อง
ประกอบขึ้นจากโรงงานให้เรียบร้อยมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ 

5) อุปกรณ์สำหรับประตู ให้ถือตามระบุในรายการละเอียด หมวดอุปกรณ์สำเร็จ 
6) ไม้กรอบบานประตู และ หน้าต่างให้ใช้ไม้สักอย่างดี 
7) ประตูและวงกบ PVC ให้ใช้ตามมาตราฐานมอก. 

3.การประกอบและติดตั้ง 
การประกอบและติดตั้งงานไม้ทั้งหมด จะต้องกระทำด้วยความประณีต และเป็นไปตาม

หลักวิชาช่างที่ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงรายละเอียดในแบบรูปและรายการก็ตาม 
4.การตกแต่ง 

 วงกบไม้ บานประตูไม้ ให้ทาด้วยสีน้ำมันทั้งหมด นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบ 
 
ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม (Aluminum Doors and Windows) 

1.ขอบเขตของงาน 
 งานในหมวดนี้รวมถึงงานติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย-กรอบอลูมิเนียมวง

กบอลูมิเนียม และงานอลูมิเนียมอ่ืนๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ยึด
รูปแบบและดำเนินการดังนี้ 

2.คุณสมบัติของวัสดุ 
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1) เนื้อของอลูมิเนียม จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า  มอก. 284-2530  ประเภท 
7/6063 

2) ผิวของอลูมิเนียม จะต้องเป็นสี  Natural Anodized  หรือตามระบุในแบบและ
ความหนาของ Anodic Film จะต้องไม่ ต่ำกว่า 10 Micron ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้  (Allowable 
Tolerance) + 2 Micron 

3) ขนาดความหนา และน้ำหนักของ Section ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุ
ในแบบ โดยทั่วไป ความหนาของอลูมิเนียม จะเป็นดังนี้ 

 อลูมิเนียมชุดบานเลื่อน และชุดช่องแสงทั่วไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. 
 อลูมิเนียมชุดประตูสวิง ชุดรางแขวน และชุดบานกระทุ้งความหนาไม่น้อยกว่า 1.5มม. 
 ชุดหน้าต่าง-ประตูบานเลื่อน มีปีกกันน้ำขนาดกว้าง 2 ซม. โดยรอบ 
 ชุด Curtain Wall ความหนาอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และเสริมเหล็กถ้า

จำเป็น 
3.แบบขยาย 

แบบขยายแสดง  Section และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรูปเป็นเพียงข้อกำหนดเพ่ือ
ใช้แสดงมาตรฐานของ Section และการประกอบติดตั้งสำหรับอาคารในสัญญานี้เท่านั้น ผู้รับจ้างมีสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Section และรายละเอียดต่างๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้ และ
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะทำการติดตั้งได้ 

1) Section ต่างๆ เมื่อประกอบเป็นชุดแล้วจะต้องมีน้ำหนักรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 
95% ของน้ำหนักรวม/ความยาวที่กำหนดในแบบ 

2) มาตรฐานในการประกอบและติดตั้งใกล้เคียงกับที่ระบุในแบบรูป 
3) มาตรฐานในการกันน้ำ (Water Tight) เทียบเท่ากับท่ีระบุในแบบและรายการ 
4) Section ที่นำมาติดตั้ง  จะต้องมีขนาด ความหนา  และน้ำหนัก ตามท่ีขออนุมัติ 

โดยยินยอมให้เกิดความผิดพลาด (Allowable Tolerance) ตาม มอก.284-2530 
4.แบบใช้งาน 

1) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบใช้งาน  (Shop Drawing)  และตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติก่อน จึงจะทำการติดตั้งได้ 

2) แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด การกันน้ำ และจะต้องแสดง
ระยะต่างๆ โดยละเอียด 

 
5.การประกอบและติดตั้ง 

1) ก่อนติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ  เสา  และคานให้เรียบร้อยก่อน  
จึงติดตั้งวงกบอลูมิเนียมได้ 

2) การติดตั้ง จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบและรายการละเอียด 
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3) การติดตั้งอลูมิเนียม จะต้องกระทำด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
4) การติดตั้งวงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ดิ่ง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนัง

หรือโครงสร้าง โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง 
5) วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอุดด้วย Calking Compound ชนิด 

One Part Polyurethane หรือ Silicone Sealant และจะต้องรองรับด้วย Polyurethane Joint Backing 
เสียก่อน ที่จะทำการ Caulking 

6) การติดตั้งกรอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมด จะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อย
เป็นไปตามหลักวิชาช่างอลูมิเนียมที่ดี 

7) การต่ออลูมิเนียมทั้งหมดจะต้องแข็งแรง สนิทและเรียบร้อยตามหลักวิชาช่าง
อลูมิเนียมที่ดีอุปกรณ์สำหรับยึดรอยต่อ จะต้องเป็นชนิดซ่อนภายในทั้งหมด 

8) ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอื่น จะต้องทาด้วย Bituminum Paint ตลอด
บริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน จึงทำการติดตั้งได้ 

อุปกรณ์ 
1) ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับวัสดุชนิดอื่นที่ไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับพุก

พลาสติกทำด้วย Nylon 

2) ตะปูควงทุกตัวที่มองเห็นด้วยตา จะต้องทำด้วย Stainless Steelสำหรับส่วนที่มอง
ไม่เห็น  อนุญาตให้ใช้ตะปูควงชนิดที่ชุบCAD-Plated ได้ทุกระยะ 40 ซม. 

3) ฉากสำหรับยึดชิ้นส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มี
ขนาดเหมาะสมกับ Section แต่ละอัน 

4) ยางขอบกระจก ให้ใช้ยาง PVC ผลิตในประเทศ  
5) Door Closer สำหรับบานเปิดทุกบานให้ใช้ชนิดฝังในพ้ืน หรือในเฟรมก็ได้แต่ต้องไม่

มีธรณีประตูแบบ  Heavy Duty Double Action สามารถเปิดค้าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และ
วิธีการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6) กุญแจสำหรับประตูบานเปิดทุกช่อง ให้ใช้  Dead Lock ชนิด Heavy Duty 
7) กลอนสำหรับประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้ชนิดฝังเรียบในบาน Flush Bolt 
8) อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง Aluminum บานเลื่อน โครงและกล่องรางเลื่อนจะต้องตรง

ไม่คดงอติด       ลูกล้อสำหรับบานเลื่อนประตูหรือหน้าต่างบานละ  2ชุด ลูกล้อจะต้องเป็น Nylon  แข็งแกน
ระบบลูกปืน มีความแข็งแรงคล่องตัวและทนทานต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ขนาดและชนิดของลูกล้อต้องใช้
ให้เหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของบานประตูหรือหน้าต่าง 

9) กุญแจสำหรับประตู-หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมือจับอลูมิเนียมชนิดฝังในบาน 
Standard One Point 
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10) ประตูและหน้าต่างบานเลื่อนทุกบานจะต้องมีระบบป้องกันมิให้ล้อหลุดจากราง  
เฉพาะประตูและหน้าต่างที่อยู่ภายนอกอาคาร  รางเลื่อนตัวล่างจะต้องเจาะรูขนาด 6 มม.  ระยะห่าง 30 ซม.  
เพ่ือ ระบายน้ำออกจากราง 

11) มุ้งลวด ให้ใช้มุ้งลวด Fiber Glass หรือ Aluminiumที่มีคุณภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า 
มอก. 313-2522 

12) อุปกรณ์หน้าต่างบานเปิดหรือกระทุ้ง บานพับปรับระดับขนาดไม่ต่ำกว่า 16" หรือ
ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต มือจับ Lock ชนิด Whit Matic ได้ในตัว ตรงกลางบานหน้าต่าง 

5.3.7 การทำความสะอาด 
วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องพ่น Stripable 

PVC  Coating  เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุให้ทั่ว 
 

ประตูหนีไฟ 
เป็นประตูเหล็กทนไฟ ที่จะต้องได้รับการรับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากล สำหรับบันได

หนีไฟ ทางหนีไฟ และอ่ืนๆ ที่ระบุ ให้ใช้ประตูบานเดี่ยวเปิดทางเดียวเปิดออกสู่ภายนอก ขนาดบาน ประมาณ 
0.90x2.00 ม. ผลิตด้วยเหล็กกล้าพิเศษ ความหนา 1.22 มม . กำหนดให้ ความหนาของบานประตู 46 
มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นตัวบาน แบบ Reinforce Double Skin Hellow Shell มีบุด้วย Rock Wool การ
ประกอบตัวบานประตูเป็นแบบ Interlock และ Spot weld ซึ่งไม่ทำให้ประตูยืดหดตัวได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
และไม่เห็นรอยเชื่อมจากภายนอก ภายในบานประตูบรรจุด้วยแผง Honey Comb ยึดติดกับตัวบานด้วยกาว
ชนิดพิเศษเพ่ือเป็นโครงเสริมความแข็งแกร่งของบานประตูทั้งบาน ป้องกันการบิด งอ ของบานประตูเมื่อเกิด
เพลิงไหม้ โดยให้ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง วงกบประตูจะต้องปั้นรูปในลักษณะบังใบคู่ผลิต
ด้วยเหล็กเหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกับตัวบาน หนา 1.6 ม .ม . และมีแถบยางกันควัน Neoprene ติด 
รอบวงกบเพ่ือป้องกันควันไฟ บานพับให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ทนไฟได้ ชนิดบานเดี่ยว เจาะช่อง
กระจกใส่กระจกลวดขนาด 50x700 ม.ม ชุดประตูทนไฟทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน British 
Standard หรือ UL พร้อมกุญแจชนิด F และ Door Closer ชนิดเปิดได้ทางเดียว ไม่เปิดค้าง 

 
วัสดุ อุปกรณ์ 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์สำเร็จสำหรับประตูหน้าต่างทั้งหมดให้ใช้ชนิด
ชนิดชุบโครเมียมหรือ Stainless Steel ผวิมันและเรียบไม่ขรุขระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.บานพับ 
 ให้ใช้บานพับ Stainless โดยมีรายละเอียดการติดตั้งดังนี้ 

1) ประตูไม้ขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืนขนาด 4”x3” ติดบานละ 4 ชุด 
2) ประตูไม้ขนาดกว้างเกิน 110 ซม. ขึ้นไปให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืนขนาด 4”x3” ติดบาน

ละ  4 ชุด 
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3) ประตูบานเปิดเหล็กท้ังหมดให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (Ball Bearing Hinge) ขนาด  
4”x5” ติดบานละ 4 ชุด หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก 

 2.กุญแจ   
ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบุให้ชัดเจนให้ถือตามรายการ คือ กุญแจลูกบิดเป็นกุญแจลูกบิดแบบมี

ลิ้นตัวกุญแจ ลูกบิดทำด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI 
GRADE2 แต่ละชุดจะต้องมีลูกกุญแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 
756-2535 สำหรับอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นหรือสูงกว่า(เว้นแต่ระบุในแบบเป็นอย่างอ่ืน)  ระบบกุญแจ
จะต้องมีลูกกุญแจMaster Key 3 ดอก/ชั้น และ Grand Master Key 3 ดอกส่งให้ผู้ว่าจ้าง  กลอนห้องน้ำแบบ
ว่าง-ไม่ว่างชนิดรูป สี่เหลี่ยมโครเมียมมัน และให้ใช้กุญแจตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  กุญแจ A ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจ และล็อคภายในด้วยปุ่มกด
หรือบิดล็อคลูกบิดทำด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI 
GRADE2 การติดตั้งกุญแจชุด A ให้ติดตั้งที่ประตูบานเดี่ยว โดยทั่วไปบานละ 1 ชุด และประตูบานคู่ทุกช่อง 
ช่องละ 1 ชุด (ยกเว้นประตูบานเปิดคู่ 
สแตนเลส และประตูที่ระบุในข้อ 2-6 ต่อไปนี้) 

2)  กุญแจ B ให้ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายในด้วยปุ่มกด หรือลูกบิดทำด้วย Stainless 
Steel กุญแจชุด B ให้ติดที่ประตูห้องน้ำทั่วไปบานละ 1 ชุด (ยกเว้นห้องน้ำสาธารณะตามข้อ 3) 

3) กุญแจชุด C กุญแจสำหรับห้องน้ำสาธารณะ ให้ใช้ชนิดที่ภายในเป็นกลอน ภายนอก
มีเครื่องหมายแสดงว่ากำลังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตัวอักษร เป็นต้น อุปกรณ์ทั้งหมดทำ
ด้วย Stainless Steel หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่ากุญแจชุด C ให้ติดตั้งที่ประตูห้องน้ำรวม (ห้องน้ำสาธารณะ) 
บานละ 1 ชุด 

4) กุญแจชุด D กุญแจลูกบิดชนิดภายนอกล็อคตลอดเวลา ภายในเป็นแป้นบิดล็อค 
5) กุญแจชุด E (ทางเข้าห้องน้ำย่อย) ให้ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อค และคลายล็อคด้วย

กุญแจลูกบิดทำด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพมี ANSI GRADE2  
กุญแจชุด D  ให้ติดที่ทางเข้าประตูห้องน้ำย่อย บานละ 1 ชุด 

6) กุญแจ F ให้ใช้กุญแจ Exit Devices มือผลักด้านในเป็นชนิด Flat Bar Panic Exit 
Device (TOUCH BAR) ด้านนอกเปิดประตูได้ด้วยกุญแจ ลูกบิดด้านนอก กุญแจชุด F ให้ติดที่ประตูเข้าบันได
หนีไฟทั่วไปทุกประตู ประตูละ 1 ชุด 

7) กุญแจชุด G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEERING KEY) ให้ใช้ติดต่อที่ประตู DUCT 
ทุกช่องๆละ 1 ชุด 

8) H กุญแจคล้องสายยูใช้ยี่ห้อเดียวกับลูกบิด 
9)  MASTER KEY กุญแจชุด A,D,E,F,H และกุญแจของประตูอลูมิเนียมและกุญแจบาน

กระจกเปลือย และกุญแจประตูทุกชนิด ยกเว้นเอ็นจิเนียริ่งคีย์จะต้องเป็นกุญแจยี่ห้อเดียวกันและจะต้องมี 
MASTER KEY ประจำชั้น ชั้นละ 1 ชุด พร้อมทั้ง GRAND MASTER KEY ประจำอาคาร นอกจากนี้จะต้องทำ 
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Grand Grand Master Key กับอาคารข้างเคียงในระบบเดียวกันอีกด้วย(ตามข้อกำหนดการทำ MASTER 
KEY) 

3.DOOR CLOSER   
ประตูให้ติดตั้ง DOOR CLOSER 
1) ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ให้ใช้ชนิด STANDARD-DUTY สามารถเปิดค้าง 

90 องศา ติดตั้งทางด้านบนของบานประตู บานละ 1 ชุด ติดตั้งที่บานประตูที่กว้างไม่เกิน 100 มม. บานละ 1 
ชุด และต้องมี UL LISTED รับรองคุณภาพ 

2) DOOR CLOSER (สำหรับที่ใช้กับประตูทางเข้าห้องน้ำรวม) ให้ใช้ชนิด STANDARD 
DUTY ชนิดไม่เปิดค้าง ติดตั้งบานละ 1 ชุด มี UL 

3) DOOR CLOSER สำหรับประตูกันไฟให้ใช้ชนิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลัก
บานประตูได้สนิทติดตั้งที่บานประตูเหล็ก บานละ 1 ชุด มี UL 

4) ชนิดเป็นสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังพ้ืน สามารถเปิดค้างได้ และ
สามารถปรับองศาการตั้งค้างได้ในตัวโช๊คอัพเอง และสามารถรับน้ำหนักได้ 300 กก. 

4.ตะปูเกลียว    
อุปกรณ์สำเร็จทั้งหมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียวที่ทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับ

อุปกรณ์ และมีขนาดที่แข็งแรงและเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัวเรียบฝังในอุปกรณ์ 
5.กันชนประตู  
 ประตูทุกบานที่ไม่ได้ระบุให้ติดตั้ง Door Closer ให้ติดตั้งกันชนประตูดังนี้ 

1) ประตูท่ัวไป (ยกเว้นประตู Duct) ให้ติดกันชนปุ่มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตู
ทำด้วย  Stainless Steel ติดบานละ 1 ชุด 

2) ประตูห้องน้ำทุกบาน ให้ติดชนประตูชนิดมีปุ่มยาง พร้อมขอแขวนเสื้อทำด้วย 
Stainless Steel เสนอตัวอย่างอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 

6.กลอน  
 ประตูช่องที่มีบานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนที่บานประตูด้านขวา 2 ตัวที่ด้านบน และ

ด้านล่างของบาน กลอนที่ใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบานติดตั้งด้านความหนาของบานประตูช่องรับกลอน
ประตูจะต้องทำด้วยโลหะชนิดเดียวกับกลอนฝังเรียบในพื้น ขนาด 6” ผิวทำด้วย Stainless Steel 

7.มือจับ  
- ประตูทุกบานที่เป็นบานคู่ให้ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชุด 
- ในส่วนของประตูช่องชาร์ป ให้ติดตั้งมือจับฝังเรียบในบาน ผิวทำด้วย Stainless Steel  

8.รางเลื่อน   
 รางเลื่อนสำหรับประตูบานเลื่อนทั้งหมด ให้ใช้รางเลื่อนชนิดแขวนด้านบนขนาดตาม

คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต การติดตั้งรางเลื่อนให้ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
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9.อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม 

10.ประตูบานสวิงใช้อุปกรณ์ดังนี้ 
- DOOR CLOSER    
- DEAD LOCK  
- FLUSH BOLT  

11.ประต-ูหน้าต่างบานเลื่อนใช้อุปกรณ์ดังนี้ 
- ROLLER  
- FLUSH PULL HANDLE/LOCK  

12.หน้าต่างบานกระทุ้งใช้อุปกรณ์ดังนี้ 

- 4 BAR HINGE ขนาด 10, 14, 18 และขนาด 20 
- HANDLE/LOCK  

13.วัสดุยาแนวและ SEALANT  
 

ผนังกระจก (CURTAIN WALL) (หน้าต่างหรือช่องแสงกระจกที่มีความสูงต่อเนื่องเกิน 2.5 ม. ให้ถือ
ว่าเป็น CURTAIN WALL) 

ให้ใช้ระบบที่เชื่อถือได้ และจะต้องมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบ CURTAIN WALL เป็นที่ปรึกษาและมี
หนังสือรับรองจากบริษัทนั้นๆ รับรองว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการเก่ียวกับระบบ CURTAIN 
WALL ดังกล่าว (ถ้ามีค่าวิชาการหรือ CONSULTANT FEE ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง) ตามมาตรฐาน
ของ ANSI/AAMA ดังนี้ 

1. การหย่อนตัวเนื่องจากแรงลม 
 CURTAIN WALL จะต้องรับแรงลม (WIND LOAD) ได้ไม่น้อยกว่า 80 กก./ตร.ม. ในส่วน

จากพ้ืนดินเกินกว่า 20 ม. ขึ้นไป และมีการหย่อนตัวให้ ALLOWABLE DEFLECTION ไม่เกิน L//175 ของ
ช่องว่าง SPAN แต่ต้องไม่มากกว่า 0.70 นิ้ว ให้เสนอผลการคำนวณ (ทดสอบมาตรฐาน ANSI/AAMA 302.9) 

2. การหย่อนตัวเนื่องจาก DEAD LOAD 
 CURTAIN WALL จะต้องสามารถรับน้ำหนักกระจกติดตายตามแบบที่แสดงไว้ และมีการ

หย่อนตัวที่ยอมให้ L/175 ของ SPAN  ซึ่งจะต้องไม่ทำให้GLASS BITE ลดลงมากกว่า 0.125 นิ้ว ให้เสนอผล
การคำนวณ (ทดสอบมาตรฐาน ANSI//AAMA 302.9) 

1)  ให้เสนอรายการคำนวณความสามารถในการรับแรงลมและการรับน้ำหนัก DEAD 
LOAD ของระบบจุดยึด (FIXING BRACKET SYSTEM) 

2) AIR INFILTRATION 
 บานกระจก การรั่วของอาคารจะต้องไม่เกิน 0.60 CFM/F12 เมื่อทำการทดสอบด้วย 

STATIC PRESSURE 1.56 PSF (25 MPH) ทดสอบมาตรฐาน ASTM. E-283 
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3) WATER PENETRATION 
 จะต้องไม่มีการรั่วซึมปรากฏเมื่อทำการทดสอบด้วย STATIC PRESSURE 6.24 P SF  

(50 MPH) ร่วมกับการพ่นน้ำ 5 GALLON/FT 2 HOUR (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. E-331) 
4) FIRE RESISTANCE 
 ให้มีระบบกันไฟ (FIRE STOP) ในส่วน INTER FLOOR ในตำแหน่งที่เหมาะสม และ

สามารถทนไฟได้ 2000 องศาฟาเรนไฮด์ อัตราการลามของไฟที่ผิวไม่เกิน 0-15 การเกิดควันไม่เกิน 10 และ
อัตราการทนไฟ 2 ชม. 

5) SOUND ATTENUATION 
 ยอมให้มีการผ่านเสียงระหว่างชั้นของอาคารไม่เกินกำหนด STC.48  
6) FIXING BRACKET 
 ในส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องชุบผิวด้วย HOT DIP Galvanized เพ่ือป้องกันการเกิด

สนิม 
7) GLAZING 
 จะต้องเป็นระบบ DUAL DEFENCE SYSTEM เป็นระบบ WET and Dry System 
8) การทดสอบ 
 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL จากสถาบัน

ทดสอบท่ีเชื่อถือได้ เช่น สหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศในกลุ่มยุโรป หรือออสเตรเลีย 
 ผลของการทดสอบให้ใช้มาตรฐานของ ANSI/AAMA ดังนี้ 

- การรับแรงลม ให้เสนอผลการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/AAMA 302.9 
- การหย่อนตัวเนื่องจาก DEAD LOAD ให้เสนอผลทดสอบตามมาตรฐาน 

ANSI/AAMA 302.9 
- AIT INRILTRATION ให้เสนอผลทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. E-331 
- สำหรับระบบ CURTAIN WALL ที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบให้จัดส่งไปทดสอบยัง

สถาบันที่ทำการทดสอบที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการติดตั้งจริง 
 

9) แบบประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing) 
ผู้รับจ้างจะต้องเขียนแบบประกอบการติดตั้ง (Shop Drawing) ของประต-ูหน้าต่าง

อลูมิเนียมและ CURTAIN WALL มาเสนอต่อกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและอนุมัติให้ถูกต้องเหมาะสม
กับงานสถาปัตยกรรมที่ดี ผู้ที่ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม และ CURTAIN WALL จึงจะสามารถลง
มือดำเนินการติดตั้งได้แบบประกอบการติดตั้ง จะต้องเขียนแบบประกอบแบบการติดตั้งของประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม และ CURTAIN WALL แต่ละชุดโดยละเอียด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(INSTALLATION) การยึด (FIXING) การกันน้ำ (WATER TIGHT) ระยะต่างๆ ตลอดจน TOLERANC 

10) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ 
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 ผู้รับจ้างจะต้องระบุชื่อบริษัทผู้ผลิต ประกอบ และติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
และ CURTAIN WALL พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติมา พร้อมซองประมูล
งานก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้ 

10.1) DETAIL DRAWING แสดงรายละเอียดของระบบ CURTAIN WALL (มาตรา
ส่วน 1:1) ซึ่งประกอบด้วย EXPANSION JOINT, PRESSURE EQUALIZATION SYSTEM, BRACKET FIXING 
DETAIL, FIRE STOP SYSTEM, CONDENATION SYSTEM  แสดงการระบายน้ำของระบบให้ชัดเจน, แสดง
การประสานกับระบบอาคารอ่ืนๆ เช่น รางม่าน, ฝ้าเพดาน และระบบพ้ืน เป็นต้น เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ของระบบ CURTAIN WALL นั้นๆ กับอาคาร 

10.2) รายการคำนวณการรับแรงลมตามท่ีระบุข้างต้น 
10.3) หนังสือรับรองรายงานผลการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL ที่กล่าว

แล้วในข้างต้น 
10.4) หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุ การติดตั้ง และฝีมือการ

ติดตั้งของระบบประตูหน้าต่างของอลูมิเนียมทั่วไป และระบบ CURTAIN WALL เป็นเวลา 5 ปี หากผู้รับจ้าง
รายใดไม่ส่งมอบเอกสารในรายการที่ 10.3, 10.4 และ 10.4 ข้างต้นได้ในวันที่เสนอราคาให้ผู้รับจ้างจัดเตรียม
เอกสารในส่วนนี้ให้พร้อม และจัดส่งให้กับผู้แทนเจ้าของอาคาร เมื่อร้องขอ เพ่ือประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติในภายหลัง  
  3. กระจกที่ใช้ต้องเป็นประเภท Heat Strengthen Glass มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

ประตูและวงกบเหล็ก 
บานประตูเหล็กสำหรับงานทั่วไปและงานป้องกันเสียง ให้ใช้ประตูบานเดี่ยวหรือบานคู่เปิดทาง

เดียว ขนาดบานตามระบุในแบบก่อสร้าง ตัวบานผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า 
(Electrogalvanized Steel) หนา 1.20 มม. และเคลือบผิวทับอีกชั้นด้วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของ
บานประตู 38 มม. พับขึ้นรูปเป็นตัวแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการ
ประกอบด้วยบานประตูเป็นแบบเชื่อมต่อชนขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตูกับลิ้นภายในโดยรอบ
ตลอดขอบประตูโดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประตู เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษภายในบานประตูทุกจุด อาทิ 
บริเวณท่ีติดตั้งบานพับโชคอัพประตู กุญแจลูกบิด หรือกุญแจเสริม ภายในบุด้วยฉนวนกันไฟชนิด 
ROCKWOOL ที่สามารถป้องกันไฟได้มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส นานกว่า 3 ชั่วโมง ภายนอกบานเคลือบ
ด้วยสีผง EPOXY/POLYESTER อบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

วงกบผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา  
1.5 มม. และเคลือบผิวทับอีกชั้นด้วย ZINE PHOSPATE กำหนดขนาดเท่ากับ 50x100 มม. เคลือบด้วยสีผง 
EPOXY/POLYESTER อบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส บุโดยรอบตลอดบ่า    วงกบด้วยยางชนิด SPONGE 
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RUBBER  ที่เคลือบผิวอย่างแข็งแรงป้องกันยางฉีดขาด เพ่ือปิดกั้นไม่ให้เสียงเล็ดลอดผ่านประตูและรองรับการ
กระแทกของประตู 

- วงกบสำหรับประตูท่ีใช้ในงานทั่วไป ให้ใช้ชนิด 3 ขา 
- วงกบสำหรับประตูท่ีใช้ในงานป้องกันเสียงและกลิ่น ให้ใช้ชนิด 4 ขา 

การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
ตัวอย่าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างอุปกรณ์สำเร็จสำหรับประตูหน้าต่างทุกชิ้นให้คณะกรรมการตรวจการ

จ้างอนุมัติก่อนจึงทำการติดตั้งได้ 
การติดตั้ง 
 การติดตั้งอุปกรณ์สำเร็จ สำหรับประตูหน้าต่างจะต้องเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการ

ละเอียด และตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายทุกประการ 
การทำความสะอาด 
 ภายหลังการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมทั้ง

หาเครื่องป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย เช่น  ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
อุปกรณ์ท่ีเสียหายจะต้องเปลี่ยนใหม่จึงส่งมอบงานได ้

 
งานสุขภัณฑ์  TOILET AND BATH ACCESSORIES 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ
ทั้งหมด ที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ มาดำเนินการติดตั้งตามตารางรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์
ประกอบ  และสุขภัณฑ์กับอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด และต้องผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

2. วัสดุ 
  รายละเอียดวัสดุ ตามที่ระบุไว้ใน ตารางรายการสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ 

(1) โถส้วมแบบนั่งราบ มีถังพักน้ำมอก. 792– 2544  หรือเทียบเท่า 
(2) อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังหรือฝังเคาร์เตอร์   มอก. 791 – 2544  หรือเทียบเท่า 
(3) ฝักบัวอาบน้ำ  1  ฟังก์ชั่น ทำจาก  STAINLESS  พร้อมขอแขวน  มีมอก. 1187-2547   
(4) ราวแขวนผ้า  ชนิด Stainless 
(5) สายฉีดชำระหัวสีโครเมี่ยม สายโครเมี่ยม  พร้อมวาล์วปิดเปิด 
(6) ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกหรือ สแตนเลส 
(7) ที่ใส่สบู่  มอก. 797– 2544 หรือเทียบเท่า 
(8) กระจกเงา ขนาดตามแบบรูปรายการ ชนิดเจียรปลี 
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(9) อ่างล้างจาน Stainless  ขนาด  50x85x20 ซม. 
(10) ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า –ล้างมือแบบก้านโยก หรือเทียบเท่า ชนิด Stainless 
(11) คอห่านเป็นแบบชนิดทำจาก  Stainless 
(12) ที่นั่งและฝาปิดส้วม (SEAT)  ที่นั่งและฝาปิดส้วมชนิดนั่งราบ ให้ใช้ชนิดพลาสติกอย่างหนาฝา

ปิดแบบ แบบ Soft Close ( ด้านล่างของที่นั่งเรียบ )   
(13) ท่อน้ำทิ้ง  มีตะแกรงกันผง  มีที่ดักกลิ่น  ฝาเป็นเกลียวถอดออกล้างได้ขนาด  ตามแบบระบุ 
(14) ท่อน้ำทิ้ง  แบบรางระบายน้ำสแตนเลส 304 พร้อมตะแกรงระบายน้ำ กันกลิ่น  
(15) สะดืออ่างล้างหน้าพร้อมสายโซ่ หรือแบบกดปิด  ให้ใช้ยี่ห้อเดี่ยวกันกับสุขภัณฑ์ 
(16) อ่างอาบน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 200X120X48 ซม. จุน้ำได้ 480 ลิตร มีที่นั่งในอ่างและไฟใต้น้ำ 

3. การดำเนินงาน 
(1) การเตรียมงาน 

ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาด ตำแหน่ง ระดับในงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ตั้งแต่ข้ันตอนงานโครงสร้าง จนถึงขั้นติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่
เกิดข้ึนทั้งหมด หากเกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทำให้งานติดตั้งสุขภัณฑ์เป็นไปโดยไม่เรียบร้อย           
เมื่อพบปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา          ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ ฯ ทราบและพิจารณาแก้ไข
ทันที ห้ามกระทำการใดๆไปโดยพลการ 

(2) การติดตั้ง 
ก. ผู้รับจ้างจะต้องต่อท่อและติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้น และเครื่องสุขภัณฑ์ดังที่แสดงไว้ในแบบและ

รายการประกอบแบบ รวมทั้งจัดหาเครื่องตกแต่ง ที่แขวน หรือที่รองรับเครื่องสุขภัณฑ์ และติดตั้งแทรปพร้อม
ช่องทำความสะอาด เดินท่อประปา ท่อระบายน้ำทิ้ง น้ำโสโครก ท่อระบายอากาศ จากเครื่องสุขภัณฑ์เข้าระบบ
ต่างๆโดยครบถ้วน 

ข. มาตรฐานงานติดตั้งจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญ 
และมีฝีมือประณีตมาดำเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และดำเนินการตาม
มาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด หากผลงานไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

ค. ระหว่างที่ทำการก่อสร้างงานอ่ืนๆภายในห้องน้ำยังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ์ที่ติดตั้งแล้ว
จะต้องมี ลังไม้ หรือเครื่องปกคลุมอ่ืนป้องกันไว้ และใช้จาระบีเคลือบส่วนที่เป็นโครเมี่ยม และส่วนที่เป็นโลหะ
อ่ืนๆไว้เพ่ือป้องกันการกัดของน้ำปูนและการขูดขีด 

(3) การทำความสะอาดและการป้องกัน 
หลังจากการติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว วัสดุทุกชิ้นจะต้องทำความสะอาดให้

เรียบร้อย พร้อมทั้งป้องกันให้อยู่ในสภาพดีตลอด จนกว่าจะส่งมอบงาน หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหายหรือ
แตกร้าว ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ ให้ดีคงสภาพเดิมโดยไม่คิดมูลค่า 
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งานทาสี    แบ่งออกเป็น  3   ประเภทดังนี้ 
1  สีน้ำอะครีลิคต้องทาสี  3 ครั้ง  ให้ใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิต  หรือรองพ้ืน  1  ครั้งและ

ทาสีจริง  2  ครั้งใหม่   ( มอก. 2321– 2549 )ทนสภาวะอากาศ 2 เท่ารับประกันไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 ( ชนิดทาภายนอกอาคาร ) 
  2  สีน้ำมัน   สำหรับทาวัสดุที่เป็นเหล็ก   ทารองพ้ืน  1  ครั้ง  และทาสีจริง  2  ครั้ง (มอก. 
389-2531 ) 
 
  3 สีรองพ้ืน 

- สีรองพ้ืนปูนใหม่   ( มอก. 1177 – 2536 ) 
- สีรองพ้ืนงานเหล็กหรือเหล็กกล้า  (มอก. 389-2531 ) 

วิธีการดำเนินงาน 

• ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตกและทาสีที่ทาครั้งแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาครั้งที่สอง
ทับลงไป 

• ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นและการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้อง
ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสี 

• ต้องทาสีให้สม่ำเสมอปราศจากรอยแปรงตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้
เรียบร้อยทั้งแนวดิ่งและแนวนอน 

• ทาสีรองพ้ืน 1 ครั้งและทาสีจริงทับหน้าอีก 2 ครั้งหรือตามที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการ
ทาสีทั้งสีรองพ้ืนและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน 

• ส่วนที่เป็นคอนกรีตและผนังฉาบปูนต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิทก่อนทำความสะอาดและ
กำจัดสิ่งเปรอะเปื้อนออกให้หมดแล้วจึงทาสีได้ 

• ส่วนที่เป็นไม้ให้ตกแต่งพ้ืนที่จะทาให้เรียบร้อยโดยการอุดรอยชำรุดต่างๆให้สม่ำเสมอขัด
ด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสีได้ 

• ส่วนที่เป็นโลหะให้กำจัดสนิมสิ่งเปรอะเปื้อนและฝุ่นออกให้หมดทาสีกันสนิมตามท่ีระบุไว้
ในรายการทาสี 1 ครัง้แล้วจึงทาสีที่ใช้ทาโลหะโดยเฉพาะทับหน้าอีก 2 ครั้งนอกจากจะ
ระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการทาสี 

• การลงน้ำมันตกแต่งผิวเช่นแชลควานิชขี้ผึ้งน้ำมันรักษาเนื้อไม้และอ่ืนๆที่กำหนดไว้ใน
รายการให้ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนผิวที่จะทา   โดยการทำความสะอาดกำจัดคราบสกปรก
ต่างๆอุดรอยชำรุดขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบก่อนถ้าเป็นไม้ให้ย้อมสีให้เป็นสีเดียวกัน
โดยตลอดแล้วจึงทาได้ 
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ตะแกรงรางระบายน้ำสแตนเลส 
 วัสดุ  ขนาดความยาวราง ตามแบบรูปรายการ  ความกว้างรางไม่น้อยกว่า 15 ซม. 
ผลิตจากสแตนเลสแท้ เกรด 304  ความหนา 2 มม.หรือดีกว่า 
มีสแตนเลสเสริมคานเชื่อมรองรับซัพพอร์ตด้านหลังแผ่นตะแกรงที่ขนาดกว้างตั้งแต่ 15 ซม.หรือมากกว่า  

ระยะห่างคานเสริมทุก 20 ซม.  เชื่อมคานสแตนเลส 4 ชิ้นในความยาวทุก 1 เมตร 

ภาพตัวอย่าง 
วัสดุสแตนเลสแท้  ทนทาน  ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน  พับขอบสี่ด้าน สามารถใช้กับพ้ืนที่ภายใน

และภายนอก  พื้นผิวไม่ลื่น 
 
 

1.29 รายละเอียดการดำเนินการพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย 

 ข้อกำหนดทั่วไป 

1.ขอบเขตของงาน 

• ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญมีระบบควบคุม

คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานพ้ืนทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 

2.มาตรฐานอ้างอิง 

• ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก (มยผ.1101) 

• เหล็กตะแกรง Wire Mesh มอก. 737-2549 

• ผงสี มาตรฐาน USA:ASTM C979-82 (Reapproved 1993 ), ISO 9001:2015 

3.การส่งแบบ SHOP DRAWING 

  ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ดังนี้ 
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• แบบแปลน และรูปตัดของพื้นที่งานพ้ืนทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลายทั้งหมด 

• แบบขยายการติดตั้ง บริเวณ ขอบ มุม รอยต่อแนวเส้นแบ่งช่อง หรือเส้นขอบคิ้วแสดงอัตราความลาด

เอียง และทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนที่แต่ละส่วน 

• แบบขยายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์งานระบบที่เกี่ยวข้อง ช่องระบายน้ำที่

พ้ืน เป็นต้น 

• รายละเอียดอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการรับพัสดุกำหนด  

•  

4.การขออนุมัติวัสดุ 

• ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลด้านเทคนิค เอกสารผลสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต กรรมวิธีการ

ติดตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

• ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผงตัวอย่าง (MOCK UP) สีและลวดลาย ขนาดไม่เล็กกว่าแม่พิมพ์ ให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

• แผ่นตัวอย่าง (MOCK UP) ที่ทางผู้ผลิต สามารถหยิบ,ยก หรือเคลื่อนที่ ไปให้ดูได้นั้น. จะเป็นขนาดที่ 

40*40 ม. (เท่านั้น ด้วยทางน้ำหนัก และขนาดความเหมาะสม )  

 
5.การจัดส่งวัสดุ และกองเก็บวัสดุ 

• ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมที่วางกองเก็บวัสดุ ไม่ให้ตากแดด ตากฝน และไม่ควรให้วัสดุวางอยู่บนพื้นที่

เปียกหรือ ชื้นเป็นเวลานานจนทำให้วัสดุเสื่อมสภาพ 

• ปูนซีเมนต์สำเร็จรูปต้องบรรจุถุงเรียบร้อย หรือเป็นปูนซีเมนต์ที่เก็บในภาชนะบรรจุของบริษัทผู้ผลิต 

เก็บไว้บนพื้นที่ยกสูงกว่าพื้นดินอย่างน้อย 30 ซม. ในโครงที่มีหลังคาคลุม มีฝากั้นกันฝนได้ดี 

• การจัดวางวัสดุต้องเป็นระเบียบ เว้นระยะไม่ซ้อนทับกันมากจนเกินไป จนทำให้วัสดุเสียหาย 

 
6.การรับประกัน 

• ผุ้รับจ้างจะต้องตรวจสอบดูแลการติดตั้งวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย หากพบว่ามีบางส่วนของวัสดุ 

หรือวิธีติดตั้งไม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต เช่น ติดตั้งไม่ได้ระดับ ไม่ได้ระนาบ ไม่ได้ความลาดเอียงที่

เหมาะสม พ้ืนที่เกิดการแตกลายงา ผู้รับจ้างยินดีที่จะรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้อง และให้ได้

เนื้อผิวที่สม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 



58 
 

หมายเหตุ: ทางบริษัทจะไม่รับประกันการแตกร้าวที่เกิดจากโครงสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้น เช่น พ้ืนดินที่
มีการทรุดตัวตามธรรมชาติ การเทลีนจากรากฐานที่มีการแตกตั้งแต่ต้น ตลอดจนภูมิประเทศที่อยู่ใกล้ลุ่มแม่น้ำ 
และพ้ืนที่ๆมีการยุบตัวตามธรรมชาติ 

(หากผู้สั่งจ้างงาน ต้องการป้องกันให้ดีที่สุดและยืดระยะเวลาให้มากที่สุด ในการเกิดการแตกร้าว  สามารถ
เพ่ิมเติมการป้องกันได้ในส่วนของ Fiber Mesh  รวมถึงน้ำยาประสานรอยร้าว ได้ซึ่งในส่วนนี้ จะมีค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึนมา ตามการติดตั้ง)  

เส้นใยสังเคราะห์ประเภท Polypropylene ขนาด 6.35 mm. มีลักษณะเป็นเส้นใยสั้นสีขาว (Fiber Mesh) 

 
ข้อดี 
* ใช้งานง่ายเพราะมีขนาดเหล็ก สามารถผสมรวมกับปูนและคอนกรีตได้เลย 
* ขนส่งสะดวก ประหยัดพ้ืนที่ในการขนส่ง 
* เพ่ิมความแข็งแรงได้มากขึ้น 
* สามารถเพ่ิมความแข็งแรงได้ทั้งผนังและพ้ืน คือทำงานในแนวดิ่งได้ด้วย ซึ่งไวร์เมชทำไม่ได้ 
 
ข้อเสีย 
* ราคาสูงขึ้น 
* ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการใช้งาน 
 
** ทั้งนี้ ทางบริษัท ไม่สามารถการันตี ในการแตกร้าวได้** 
 

• ผู้รับจ้างจะต้องทำการป้องกัน และระมัดระวังมิให้ผนังหรือส่วนของอาคารอ่ืน ๆ เปราะเปื้อน และ

ป้องกันไม่ให้ท่อน้ำหรือทางระบายน้ำต่างๆ อุดตันเสียหาย ผู้รับจ้างยินดีที่จะรับผิดชอบ ซ่อมแซม

แก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

• ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานพื้นผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย สกปรกหรือเสียหาย สกปรกหรือเสียหาย

ระยะเวลา ก่อสร้าง 

 
คุณสมบัติวัสดุและองค์ประกอบ 
1.วัสดุคอนกรีต 

1.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ความหนา 5 ซม. ให้ใช้ส่วนผสมของคอนกรีตและเหล็กตามแบบวิศวกรรมและ
มาตรฐาน มยธ. 101-106 หรือคุณสมบัติ ดังนี้ 
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• คอนกรีตมีกำลังอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

(ลูกบาศก์ท่ี 28 วัน) 

• ค่าการยุบตัว (Slump) ของคอนกรีต = 5-7 เซนติเมตร 

• ขนาดหินใหญ่สุด = 10 เซนติเมตร 

******ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ TPI หรือ C-Pac หรือ อินทรี หรือ เทียบเท่า****** 
1.2 เหล็กตะแกรง (Wire Mesh ),ตะขอเหล็ก (Steel Hook) , ลูกปูน (Spacer) 

• เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 3.0 มม. @25 * 25 ซม. มอก 737-2549 (สำหรับ ปูด้านบน

คอนกรีต หนา 5 ซม.) 

• ตะขอเหล็ก (Steel Hook) 6 มม. สำหรับยึดตะแกรง Wire Mesh และพ้ืน ศสล. ให้แน่น 

• ลูกปูน Spacer หนา 2 ซม. หรือตีนกาเหล็กหนุนเหล็กตะแกรง ใช้หนุนเหล็กตะแกรงให้อยู่ใน

ตำแหน่งกลางของชั้นปูน ทุกระยะ 1 ม. 

1.3 น้ำยาประสานคอนกรีต (Concrete Bonding ) ชนิด Synthetic Resin Emulsion เป็นวัสดุเสริม
การยึดเกาะพ้ืน ช่วยยึดเกาะพ้ืนเก่าและพ้ืนใหม่ 

2.วัสดุพิมพ์ลาย  

       2.1 Fiber Mesh คือ เป็นเส้นใยสังเคราะห์ประเภท Polypropylene ขนาด 6.35 mm. มีลักษณะเป็น
เส้นใยสั้นสีขาว 

เพ่ิมคุณสมบัติด้านความแข็งแรง (Strength), ความเหนียว (Toughness) ของคอนกรีตให้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความ
ต้านทานในการกระทบ (Impact Resistance) ลดการหดตัวของเนื้อคอนกรีต (Shrinkage) ลดการใช้เหล็ก
เสริมแรงได้  

การนำไฟเบอร์ เมช (Fiber Mesh) ไปใช้งาน 
* งานปูพ้ืนคอนกรีต * ผนังอุโมงค์ * อุตสาหกรรมปูพ้ืนต่างๆ * วางพ้ืนถนนและทางเท้า * วางรากฐานอาคาร 
* กำแพงกันดิน * แบริเออร์กันทาง * เสาขนาดใหญ่ต่างๆ 
 
 
 

อัตราส่วนผสมเบื้องต้นตามอัตราส่วนที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด  

• กรณีเททับแผ่นพื้นสำเร็จรูปหนาขั้นต่ำ 5 ซม.ให้ใช้อัตราส่วน สตีลไฟเบอร์ 7 กก. ต่อคอนกรีต 1 คิว 

• พ้ืนถนนหมู่บ้าน เทหนา 15 ซม. ผสมสตีลไฟเบอร์ 10-12 กก. ต่อคิว 
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• ลานจอดรถเล็กทั่วไป เทนา 15 ซม. ผสมสตีลไฟเบอร์ 12 กก. ต่อคิว 

• พ้ืนอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โกดัง กรุณาแจ้งข้อมูลน้ำหนักท่ีต้องการรับ ต่อ ตรม และชนิดของการ

ทำพ้ืนว่าเป็นพ้ืนวางบนดินหรือวางบนเสาเข็ม ให้กับทางวิศวกร ผู้ออกแบบกำหนดค่าให้อีกที 

2.2 ผงสี Color Hardener ผงสีอนินทรีสังเคราะห์ (Synthetic Lnorganic Pigment) ASTM C979-82 มี
คุณสมบัติดังนี้  

• ปริมาณที่ใช้ไม่น้อยกว่า 5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

• ทนต่อการสึกหรอ (Abrasion Resistance) ทนสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ซีด ทนแสงแดดและความชื้น 

ไม่หลุดร่อน เนื้อสีแน่น ให้สีสม่ำเสมอ 

• ทนตอ่สารเคมี พวกอัลคาไลท์ และกรดอ่อนๆ  

• ไม่ทำปฎิกิริยาภายใน 

• ไม่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ EFFLORESCENCE 

• ความหนาแน่น (Bulk Density) 0.8 gm/cm 

• อัตราการไหลเชิงมวล (Mass Flow Rate) 150 gm/ 20 Sec 

• ความชื้น (Moisture Content)  1.0% 

• วัตถุเจือปน (foreign Matters) ได้แก่ หิน (Stone) 1.0% ,กรวดทราย(Grit) 1.0%    ไม่มีวัตถุอ่ืนเจอปน 

3. ผงลอกแบบ Release Agent ช่วยบ่มปูนและช่วยให้เกิดสีเหลือบ ตามแบบ 
4.น้ำยาเคลือบ Acrylic Coating เป็นน้ำยาเคลือบผิวชนิดขัดมันเงาประเภท Thermoplastic Acrylic 
Solution มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

• ใส ไม่มีสี มีความหนืด 

• ป้องกันรังสี UV 

• คงทนต่อสภาพอากาศ ดีเยี่ยม ไม่เหลือง 

• ปริมาณเนื้อ 49-51% 

• ค่าการไหลตัว 25,000-35,000 cP (sP4,6 rpm ที่ 25 c) 

• จุดวาปไฟ (Flash point) 24 c 

• ความถ่วงจำเพาะ 0.98  

• สารละลายด้วย Xylene 
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การดำเนินการ และวิธีติดตั้ง 

   1. การเตรียมพ้ืนคอนกรีตโครงสร้างขัดหยาบ 

• เทพ้ืนคอนกรีตโครงสร้างขัดหยาบ ที่มีความหนาตามหลักวิศวกรรมและมีความแข็งแรงเหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยให้มีความลาดเอียง 1:100 ลาดไปยังจุดระบายน้ำ และกดระดับเพ่ือ

รองรับคอนกรีตพิมพ์ลายอย่างน้อย 5 ซม. 

• ถ้าอยู่ภายนอกอาคารหรือ บริเวณท่ีมีโอกาสน้ำนอง ให้แต่งพ้ืนผิวให้ได้ระดับ และความลาดเอียง 

1:200 ลงสู่ท่อระบายน้ำ 

• หลังจากพ้ืนแห้งดีแล้วจึงทำผิวเรียบเสมอกันตามแบบภูมิสถาปัตยกรรม 

• ล้างพื้นผิวให้สะอาด  ทำความสะอาดให้ปราศจากคราบปูน เศษวัสดุ 

• สำหรับงานบันได จะมีทั้งแบบตั้ง และแบบนอน ซึ่งในการทำพ้ืนแสตมป์นี้ จะต้องมีการจับเซี้ยม ขอบ 

มุม สันบันได ให้พร้อมมีการตั้งฉากก่อน เพ่ือให้การเทพ้ืน มีระดับที่เท่ากัน  กำหนดการเทปูน 

แนวนอน ทำการเทพ้ืนที่ 5 ซม แนวตั้งเทท่ี 3 ซม. (สำหรับแนวตั้งจะเป็นการทำงานที่ยากมาก ต้อง

รอปูนเซ็ทตัวก่อนจึงโรยสีได้ ซึ่งหากปูนแข็งตัว จนเกินไปจะทำให้ปั๊มงานยาก  ลายที่นิยมใช้งาน

แนวตั้ง จะเป็นลาย Slade ข้อดี ลายนี้ จะเห็นความเป็นธรรมชาติดีสุด)  

หมายเหตุ การทำงานพ้ืนบันได แนวตั้ง ต้องอาศัยความชำนาญ ราคาในการขายจึงมีราคาสูงขึ้น ราคาเริ่มต้นที่ 
200 บาท/ เมตร กำหนดความสูงกำหนดไว้ไม่เกิน 50 เซ็นติเมตร 

• การแตง่เส้นลวดลายตัดสี ตัดขอบ หรือ บอร์ดเดอร์  เป็นการทำงานในลักษณะแนวศิลปะ เพ่ือให้

พ้ืนที่ โดดเด่น มีความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน โดยทำการตัดแบบ สีอ่อน หรือเข้ม หรือ สลับสี สลับลาย 

โดยกำหนดความกว้างที่ 30 ซม. ความยาว ตามเมตรที่ต้องการ  

หมายเหตุ  การทำงานนี้ จะเป็นความยากของงานอีกอย่างนึง ต้องอาศัย ความชำนาญ เพระเป็นความยาก
ของการแต่งลาย แบ่งเส้น โดยช่างจะอาศัยไม้ก้ันแบบ เพ่ือแบ่งช่อง เส้น โรยส ี ตัดขอบ อีกท้ังการลงบอร์ด
เดอร์นี้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนลายได้ โดยความกว้างของช่องจะกำหนดให้อยู่ที่  30-50 ซม ขึ้นอยู่กับความกว้าง 
ของหน้างาน เพื่อให้สวยงาม) กำหนดราคาขายไว้ที่ 120 / เมตร 

• สำหรับการเทพ้ืนที่ ต่อจากเขิบ จากมุมตึกเก่า ที่ไม่สามารถยึดเกาะได้ดี จะใช้วิธีเจาะเหล็ก (หรือ ปรับ

ระดับ Dowel) 

หมายเหตุ การทำงานนี้เป็นการปูต่อจาก ปูนเก่า ที่ต้องการต่อเติม เช่น พ้ืนทางเดิน ที่มีต้นไม้ด้านข้าง เขิบ
สำเร็จรูป ที่จะมีโอกาสทรุดตัวในอนาคต จึงต้องมีการสร้างจุดยึดเกาะที่มั่นคงให้มากข้ึน  (สำหรับการทำงานนี้ 
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จะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึน) กำหนดราคาขาย ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของหน้างาน เพรามีลักษณะการทำงาน
ที่ต่างกัน 
    2. เข้าไม้แบบ จัดวางตะแกรงเหล็ก Wire Mesh โดยยึดด้วยฮุคเจาะฝังพื้น และหนุนลูกปูนให้เหล็กวางอยู่
ตำแหน่งกลางของชั้นปูน 
    3. ใช้น้ำยา Bonding รองพ้ืนก่อนทำการเทคอนกรีต เพื่อเป็นน้ำยาประสานช่วยยึดเกาะพ้ืนเดิมและพ้ืนใหม่ 
    4. นำคอนกรีตผสมเสร็จที่ผสม Fiber Mesh แล้ว เทลงในพ้ืนที่ ปรับระดับตามที่กำหนดไว้และปาดเรียบ  
    5. รอให้คอนกรีตหมาด แล้วจึงโรยผงสี Color Hardener ขัดมันสีให้เรียบเนียนเข้ากับเนื้อคอนกรีต 
     6.โรยผงลอกแบบ Release Agent ซึ่งเป็นสีเหลือบเงาก่อนการพิมพ์ลาย เพ่ือให้สีเหลือบปรากฏในร่อง
ลายพิมพ์ และเป็นตัวช่วยบ่มปูน 
    7. ใช้แม่พิมพ์ พิมพ์ลายลงบนพื้นคอนกรีตหมาด โดยพิมพ์ลายต่อกันไปเรื่อยๆ แล้วตกแต่งลวดลายให้คมชัด 
    8. ตัด Joint พ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลายให้ถูกต้องตามแบบวิศวกรรม หรือระยะ 4*5 เมตร เพ่ือรองรับการยืด
หดตัวของคอนกรีต รอให้ผิวแห้งสนิทโดยปล่อยให้แข็งตัวไม่น้อยกว่า 3 มม. 
    9. ทำความสะอาด และเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบ Acrylic Coating 2 รอบ โดยห้ามพ้ืนผิวโดนความชื้นเป็น
เวลา 4-8 ชั่วโมง 
    10. หลังการติดตั้งพ้ืนคอนกรีตพิมพ์ลายแล้วเสร็จ ให้ปล่อยพื้นเซ็ตตัวอย่างน้อย 48 ชม. ก่อนเปิดใช้งาน 
และงดการสัญจรอย่างหนักหน่วงในช่วง 15 วันแรก 
การดูแลรักษา  

• การทำความสะอาด ให้กวาดล้างหรือถูพ้ืน เพ่ือป้องกันการสะสมของฝุ่น เพ่ือป้องกันการสะสมของ

ฝุ่นและคราบสกปรก 

 ล้างพื้นด้วยสายยางและหัวฉีดน้ำ (ไม่ควรให้หัวฉีดน้ำแรงเกินไป มิฉะนั้นการเคลือบผิวอาจจะเสียหายได้) 
 น้ำเปล่า และไม้ถูพ้ืน เช็ดทำความสะอาด 
 ใช้น้ำยาล้างรถ หรือน้ำยาล้างจาน ที่มีค่ากรดน้อย ใช้ทำความสะอาดได้ 

• ควรทำการเคลือบผิวคอนกรีตใหม่ทุกๆ 2-5 ปี เพื่อให้สีดูไม่หมอง 

 
1.30 ระบบทากันซึมงานหลังคา ค.ส.ล. 

Method statement Roof Shield  
          ลักษณะการใช้ 
             สามารถใช้ทากันซึมพ้ืนที่กว้างหรือรอยต่อ รอยแตกเส้นเล็ก ๆ(< 2 มม.) เช่น ดาดฟ้า ทางระบายน้ำ   
            สามารถยืดเกาะกับวัสดุได้หลากหลาย เช่น  - คอนกรีต ปูนฉาบ  -พลาสติก PVC  - เหล็ก สังกะสี 
อลูมิเนียม   -กระเบื้องมุงหลังคา  ยางมะตอย    - ไม้ อิฐ และอ่ืน ๆ          
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            ขั้นตอนการทำงาน 
                การเตรียมพื้นผิว 

1. พ้ืนผนังต้องแข็งแรง แห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นคราบน้ำมันสิ่งสกปรกอ่ืน ๆ 
2. ทำความสะอาดพ้ืนผิวเดิมด้วยน้ำ กำจัดตะไคร่ สิ่งสกปรกออก อุดซ่อมรูโพรงให้เรียบร้อยแล้วปล่อย

ให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
3. ตามบริเวณขอบร่องต่อชน ผนัง กำแพง อาจใช้วิธีลบมุม โดยการอุดด้วยซีเมนต์หรือซีลแลนท์ 

              การทา  
1. ทาบริเวณขอบมุมหรือรอยแตกร้าวเล็ก ๆ ในชั้นแรกก่อน 
2. ในกรณีพ้ืนผิวขรุขระพรุนมากให้ทารองพ้ืนโดยใช้ ผสมน้ำ 5-10 % ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งหรือโดย

การพ่น ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
3. ทา ชั้นแรกด้วยแปรง ลูกกลิ้ง 
4. ปูแผ่น Fiber ภายหลังจากทาชั้นแรกแล้วเสร็จและยังไม่แห้ง 
5. ทิ้งไว้ให้แห้ง 4 ชั่วโมงก่อนทาชั้นที่ 2  
6. ทาชั้นที่ 3 ทับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เนื้อฟิล์มกลบแผ่น Fiber ได้สนิท 

           
                      อัตราการใช้งาน   
         - ทารองพ้ืนประมาณ 0.6 กก./ตร.ม. (ผสมน้ำ 10%) 
         - ทาชั้นที่ 1 และ 2 ประมาณ 1.2 กก./ตร.ม./2 ชั้น 
 
                       ข้อแนะนำในการใช้ 
          -พ้ืนหรือผนังคอนกรีตใหม่ควรมีอายุอย่างน้อย 28 วัน ก่อนทำงาน 
          -บนผิวปูนฉาบใหม่ ควรมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำงาน 
          -หลังคาหรือดาดฟ้า ควรทำระดับลาดเอียงป้องกันน้ำขัง 
          -วัสดุที่อมความชื้นต้องทิ้งไว้ให้แห้งสนิทก่อนทำงาน 
          -รอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือรอยแตกร้าวที่ยังไม่หลุด ให้ซ่อมแซมด้วย Acrylic Patch หรือ Feather 
Patch หรือ Poly-U Seal 
            ให้เรียบร้อยก่อนทาชั้นแรก 
          -พ้ืนผิวที่ขรุขระหรือวัสดุ เช่น อิฐ ยางมะตอย หลังคาคอนกรีต ควรทารองพ้ืนชั้นแรก (ใช้ผลิตภัฑณ์ทา
กันซึม ผสมน้ำ 5-10 %) 
                     ข้อควรระวัง 
            -ไม่ควรทำงานกลางแดดจัด พื้นผิวที่ร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 10-35°C 
           -ห้ามใช้ในบริเวณท่ีแช่น้ำตลอดเวลาหรือมีน้ำซึมจากพ้ืนผิวด้านล่าง  ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้
งานทุกครั้ง 
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1.31 ป้ายสัญลักษณ ์
1.ป้ายห้องน้ำ 
1.1 ป้ายห้องน้ำชายจำนวน 10 ชุด 
วัสดุอะครลีิกติดสติ๊กเกอร์ ขนาด 210x297มม.หนา 3 มม.รูปแบบกำหนดภายหลัง   
1.2 ป้ายห้องน้ำหญิงจำนวน 10 ชุด 
วัสดุอะครลีิกติดสติ๊กเกอร์ ขนาด 210x297มม.หนา 3 มม.รูปแบบกำหนดภายหลัง   
1.3 Sticker ติดประตูห้องน้ำคนพิการ  จำนวน 13 ชุด 
สติ๊กเกอร์ ขนาด 210x297 มม.หนา 3 มม.รูปแบบกำหนดภายหลัง   
1.4 ป้ายห้องน้ำชาย/หญิง จำนวน 2 ชุด 
วัสดุอะครลีิกติดสติ๊กเกอร์ ขนาด 210x297มม.หนา 3 มม.รูปแบบกำหนดภายหลัง   
 
3.ป้ายบอกเลขชั้นลิฟท์จำนวน 12 ชุด 
ทำจากสแตนเลสแฮร์ไลน์  สูง 8”  รูปแบบกำหนดภายหลัง   
ชั้น 1 จำนวน  2 อัน  , ชั้น  2  จำนวน  2 อัน  , ชั้น  3  จำนวน  2 อัน  , ชั้น 4  จำนวน 2 อัน, ชั้น 5 จำนวน 
2 อัน,  ชั้น 6  จำนวน 2 อัน  (ตำแหน่งติดบนผนังเหนือ ลิฟท์โดยสาร 1 ชุด , ลิฟท์ขนของ 1 ชุด ทุกชั้น) 
 


