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01. ขอบเขตของงานทั่วไป 
 

1. น ิยาม 

ค ัานาม ค ัาสรรพนาม ท่ีปรากฏในส ัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสรางและเอกสาร
อื่นๆัท่ีแนบส ัญญาท ักฉบ ับ ใหมัีความหมายตามท่ีระบ ัไวในหมวดน้ี นอกจากจะระบ ัเปนอยางอื่น หรัือระบ ัเพ ่มเต ัม
ไวในัส ัญญา 

ผูว้าจาง                            หมายถึงััััััััั  มหาว ทยาล ยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ซึ่งเปนเจาของัั
งานกอสรางในส ญญาน้ี และมีอ านาจตามที่ระบ ในส ญญา 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หมายถึง คณะกรรมการตรวจร บพ สด ซึ่งแตงต ้งโดยผู้วาจาง เพ่ือท ัาหนาที่ตรวจั
งานกอสรางใหเปนไปตามระเบัียบขอบ ังค ับของทางราชการ 
และตามระบ ัในแบบกอสรางั รายการประกอบแบบกอสรางัและ
เอกสารส ัญญา 

ผูแ้ทนผู้วาจาง                    หมายถึงััััััััั ผู้ที่ไดร ับมอบหมายจากผู้วาจางใหดัูแลงานกอสรางน้ี 

ผูค้วบค ุมงาน หมายถึงััััััััั น ต บ คคล หรือ บ คคล ซึ่งไดร ับมอบหมายโดยผู้วาจาง เพ่ือท ัาััััหนาที่ั
ตรวจและควบค ัมงานกอสรางใหถัูกตองและเปนไปตามระบ ัในแบบััััััั
กอสราง รายการประกอบแบบกอสรางและเอกสารส ัญญา 

ผู้ออกแบบ  หมายถึง  น  ต ับ  คคล หรัือ บ  คคล ซึ่ ง ไดร ับมอบหมายจากั ผู้ วาจา ง ให ั ั
เปนัผู้ด ัาเน ันการออกแบบอาคารตามรายละเอัียดส ัญญาจาง 

ผู้รับจ้าง  หมายถึง  น ต บ คคลตามกฎหมาย ท่ีเปนคูส ัญญาก ับผู้วาจาง ท่ีลงนามใน
ส ญญาัส ัาหร ับการกอสรางงานส ัญญาน้ีและรวมท ้งต ัวแทนหรัือัั
ลัูกจาง หรือัผัู้ร ับจางชวงทีอ่ยัูในความร ับผ ัดชอบของผู้ร บจ้างตาม
ส ัญญานี้ 

งานกอสราง  หมายถึง  งานตางๆ ท่ีระบ ัในส ัญญาจางเหมากอสราง แบบกอสรา ง
รายการัประกอบแบบกอสรางและเอกสารแนบส ัญญา 

แบบกอสราง                     หมายถัึง           แบบ ก อส ร าง ท ้ งหมด ที่ แนบ ส ั ญญา  และแบบ ก อส ร าง ที่ มัี 
การ เปลี่ยนแปลง แกไข และเพ ่มเต ัมภายหลั ง ตามส ัญญา 

รายการประกอบแบบกอสราง หร ือ 
รายการประกอบแบบ หมายถึง  เอกสารฉบ ับน้ี ซึ่งจะแสดงรายละเอัียดประกอบแบบกอสราง 

กา รควบ ค ัมค ัณภาพของว ัสด ัอ ัปกรณ เทคน ัคและ ข ้นตอนัััััั
ตางๆ ที่เกี่ยวก ับงานกอสรางท ้งทีร่ะบ ัหรัือไมระบ ัไวในแบบกอสราง 

แบบเพื่อใชกอสราง หร ือ  หมายถึง  แบบแปลนที่ใชในการต ดต ้งหรัือกอสราง หรัือรายละเอัียดส ัาหรั บ 

แบบรายละเอ ียด ( Shop Drawing )            ว ัธัีการกอสรางทีผู่้ร บจ้างจะตองท ัามาใหผู้วาจาง หรัือผู้แทนผู้วาจางั
ตรวจและยอมร ับกอนการท ัางานซึ่งผู้ร บจ้างอาจจะท ัาข้ึนเองหรัือ
โดยัไดร  ับค ัาส ่งจากผู้วาจางหรัือผู้แทนผู้วาจางก ัได 

แบบกอสรางอาคาร           หมายถึงััััััััั  แบบแปลนที่ไดแกไขใหถัูกตองตรงก ับงานที่เก ัดข้ึนจร ังท ักชนั ด 

(As-Built Drawing)                                  ซึ่งผู้ร บจ้างจะตองจ ัดสงใหผู้วาจางกอนสงมอบงาน 
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การอนุมัติ  หมายถึง  การอน มั ต ัเปนลายล ักษณอ ักษรจากผู้ที่มัีอ ัานาจในการ
อนั มั ตั ัตามท่ีระบ ัไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบ ับน้ี 

การแตงต้ัง  หมายถึง  การแตงต ้งเปนลายล ักษณอ ักษรใหทั าหนาที่ตางๆ ตามน ัยามท่ี
ก ัาหนดัไวขางตน 

ส ัญญา                             หมายถึง          เอกสารตางๆ ท่ีประกอบก นเปนส ัญญาจางเหมากอสราง ไดแก 

1. ส ัญญาจางเหมากอสราง 

2. เอกสารประกวดราคา (ถามัี) 

3. รายการประกอบแบบกอสราง 
4. แบบกอสรางและแบบกอสรางเพ ่มเตั ม 

5. รายละเอัียดราคากอสราง (B.O.Q.) 
6. เอกสารเพ ่มเต ัมอื่นๆ (ถามัี) 

2. วตัถ ุประสงค 

ผู้วาจาง โดยมหาว ัทยาล ยเทคโนโลยัีพระจอมเกลาพระนครเหนัือ มัีความประสงครื้อถอนัปร บปร ง ห้องน้ าและเพ ่ม
ประส ทธ ภาพระบบบ าบ ดน้ าเสียัคณะว ศวกรรมศาสตร์ัตามรัูปแบบและรายการประกอบแบบั โดยมัีัว ัตถ ัประสงค
หล ักคัือตองการไดผลงานการกอสรางท ้งหมดที่มัีมาตรฐาน มัีค ัณภาพ มัีสภาพพรอมที่จะใชงานไดท ันทัีเมื่อการกอสรางัััััั
แลวเสร จ มีความม ่นคงแข ังแรง มีฝมือการกอสรางที่ประณีต เรัียบรอย สวยงาม มัีความถัูกตองตามกฎหมายัที่เกี่ยวของ 
และถัูกตองตามหล ักว ัชาชางท่ีดัี 

3. ขอก ้าหนดทั่วไป 

ใหผู้ร บจ้างท ักรายั ผู้ร บเหมาชวง และผู้ร บจ้างอื่นที่ผู้วาจางจ ัดหา ที่ท ัางานกอสรางน้ี จะตองปฏั บ ัต ตามหมวด ขอบเขตั
ของงานท ่วไป เงื ัอนไขท ่วไปัในสวนที่เกี่ยวของตามที่ระบ ัไวในรายการประกอบแบบกอสรางฉบ ับน้ี หากมััีขอความข ดแย้ง
ก ับส ัญญาหรัือเอกสารแนบส ัญญาฉบ ับอื่น ใหถัือเอาสวนที่มัีเนื้อหาครอบคล ัมการปฏ ับ ัต ังานที่ดัีกวาั โดยค ัานัึงถัึงััั
ค ัณภาพเปนหล ก และถือการพ ัจารณาอน ม ต ัของผู้วาจางและผู้ออกแบบ เปนทีส่ ้นสั ด 

4. ขอบเขตของงานและราคาคากอสราง 

4.1   งานกอสรางตามแบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง มัีขอบเขตของงานและราคาคากอสรางเหมา
รวมัไวแลว ด ังตอไปน้ี นอกจากจะระบ ัเปนอยางอื่น หรัือระบ ัเพ ่มเต ัมไวในส ัญญา 

4.2   งานเตรัียมการ เตรียมสถานที่กอสรางและวางผั ง เพ่ือใหพรอมส ัาหร ับการเร ่มงานก อสร้าง 

4.3   งานรื้อถอนส ่งปลัูกสราง และขนยายไปเก ับในที่ที่ผู้วาจางก ัาหนดให หรัือขนไปท ้ง 
4.4   คาน้ า คาไฟ และคาระบบสัื่อสารัตางๆ ตลอดระยะเวลากอสราง   

4.5   คาว ัสด ัและอ ัปกรณ คาแรงงาน คาเครื่องมัือและเครื่องจ ักร คาขนสง คาลวงเวลา 

4.6  คาด ัาเน ันการเกี่ยวก ับเทคน ัคการกอสราง การรั กษาความปลอดภ ัยและการปองก ันความเสัียหายท่ีจะเก ัดแกบ ัคคล 
และทร ัพยส ันท ้งในและนอกสถานที่กอสราง ตลอดจนคาส ่งอ ัานวยความสะดวกช ่วคราวตางๆ 

4.7 คาใชจายดานเอกสารั เชน การจ ัดท า Shop Drawing, As-Built Drawing, เอกสารขออนั มั ตั และเอกสารรายงาน 

4.8 คาประก ันภ ัยส ัาหรั บความเสัียหายตอบ ัคคลและทร ัพยสั น 

4.9 คาก ัาไร 
4.10 คาภาษีอากรตางๆ ทีผู่้ร บจ้างจะตองปฏั บ ต ัใหถัูกตองตามกฎหมาย 
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5. สิ่งที่ไมรวมในรายการเสนอราคาคากอสราง 

งานที่ระบ ัเปนอยางอื่น หรัือระบ ัเพ ่มเต ัมไวในส ัญญาวาไมรวมในการเสนอราคาัตามว ัตถ ัประสงคของผู้วาจาง 

6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่กอสราง 

6.1   ผู้เสนอราคาจะตองศัึกษาเอกสารประกวดราคาท ้งหมดอยางละเอัียด ซึ่งจะประกอบดวยหน ังสัือเช ัญเขารวมการั
เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา แบบ รายการประกอบแบบ รายการกรอกราคาคากอสราง รางส ัญญา เปนตน 

ผู้เสนอราคาจะตองไปตรวจสอบสถานทีก่อสรางดวยตนเองหรือแตงต ้งต ัวแทนั เพ่ือใหทราบถัึงสภาพของสถานท่ีั
กอสราง ทางเขาออก ระบบสาธารณัูปโภคตางๆ ฯลฯ และจะตองศัึกษารัูปแบบรายละเอัียดท ้งหมดใหเขาใจช ัดเจนั
ในกรณัีทีเ่ก ัดอ ัปสรรค ปญหา จากสถานที่กอสรางและเอกสารประกวดราคา ผู้ร บจ้างจะน ัามาเปนขออางในการั
เรัียกรองคาใชจายเพ ่มเต ัมจากผู้วาจางม ัได 

7. การชีแ้จงและค ้าแนะน ้าเกี่ยวก ับแบบและรายการประกอบแบบกอสราง 

7.1   กอนเร ่มงานกอสรางสวนใดๆั ผู้ร บจ้างจะตองตรวจสอบแบบั และรายการประกอบแบบใหเขาใจช ัดเจน รวมถัึง
เอกสารแนบส ัญญาท ้งหมด หากมัีขอสงส ัยใหสอบถามเปนลายล ักษณอ ักษรจากต ัวแทนผู้วาจางหรัือผู้ควบค มงาน
ก อน 

7.2   ในระหวางการกอสรางม ใหผู้ร บจ้างท างานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้ร บจ้างจะตองร บผ ดชอบต อ
งานท ้งหมดรวมท ้งแกไขใหถูกตองตามส ญญา หากต วแทนผู้ร บจ้างหรือผู้ร บจ้างชวงหรือลูกจางของผู้ร บจ้างักระท าไป
โดยพลการ 

8. การอานแบบ ใหถัือความส ัาค ัญตามล ัาด ับตอไปน้ี 

8.1   แบบกอสราง 

8.2   ระยะที่เปนต ัวเลข 

8.3   อ ักษรที่ปรากฏอยัูในแบบกอสราง 
8.4   แบบขยายหรัือแบบขยายเพ ่มเตั ม 

หากผู้ร บจ้างย ังมขีอสงส ย หามกอสรางไปโดยพลการ จะตองแจงใหผู้ควบค ัมงานอนั มั ตั กอนทั าการกอสราง 

9. ล ้าด ับความส ้าค ัญของเอกสารส ัญญา 

ใหถัือตามรายการที่ก ัาหนดด ังตอไปน้ี นอกจากจะระบ ัเปนอยางอื่น หรัือระบ ัเพ ่มเต ัมไวในส ัญญา 

9.1   ส ัญญา ซึ่งไดลงนามระหวางผู้วาจางก ับผู้ร บจ้าง โดยมัีพยานร ับรู 

9.2   รายการประกอบแบบกอสราง 
9.3   แบบกอสราง 

9.4   รายละเอัียดราคาคากอสรางท่ีผู้วาจางและผู้ร บจ้างยอมร บ 
9.5   ขอตกลงระหวางผู้วาจางก ับผู้ร บจ้างเพ ่มเต ัมในภายหลั ง (ถามัี) 
9.6   ค ัาส ่งของต ัวแทนผู้วาจางซึ่งถัูกตองตามส ัญญาท่ีส ่งใหผู้ร บจ้างปฏั บ ต ั 

10.  การเปลี่ยนแปลงงานกอสรางหร ืองานเพิ่ม-ลด 

10.1 ผู้วาจางมัีส ัทธ ัส ่งเปลี่ยนแปลงแกไข เพ ่มหรัือลดงาน สวนหน่ึงสวนใดนอกเหนัือไปจากแบบกอสรางหรัือรายการ
ประกอบแบบตามส ัญญาไดัโดยตกลงเปนลายล ักษณอ ักษรในเรื่องคาใชจายและระยะเวลากอสรางท่ีเพ ่มข้ึนหรือั
ลดลงจากส ัญญา โดยยัึดถัือหล ักการคั ดราคาด ังตอไปน้ี 

10.1.1 ค ัดราคาเปนหนวย ตามรายละเอัียดราคาคากอสราง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบส ัญญา 
10.1.2 ถารายการที่เปลี่ยนแปลงไมมัีแสดงในรายละเอัียดราคาด ังกลาวผู้วาจางจะท ัาการตกลงราคาก ับผู้ร บจ้าง
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โดยยัึดถัือการประเม ันราคาที่ย ต ัธรรมของผู้ออกแบบตามราคาในทองตลาดท่ีเปนจร ังขณะน ้น 

10.2 หากผู้ร บจ้างเห ันวาแบบหรัือค ัาส ่งใดๆ ของผู้วาจางหรัือต ัวแทนของผู้วาจางนอกเหนัือไปจากแบบและรายการั
ประกอบแบบกอสรางตามส ัญญา ซึ่งจะตองเสัียคาใชจายเพ ่มข้ึน ผู้ร บจ้างจะตองแจงใหผู้วาจางทราบเปนลาย
ล ักษณอ ักษร เพ่ือผู้วาจางไดทั าการตกลงราคางานเพ ่ม-ลดและระยะเวลากอน จัึงจะเร ่มด ัาเน ันงานเพ ่ม-ลดั
ด งกลาวไดยกเวนในกรณีทีก่ารปฏ บ ัต ังานน ้นๆ อยูในขอบเขตความร ับผ ัดชอบของผู้ร บจ้างตามส ญญา หรัืออยัูใน
ข ้นตอนของแผนการปฏ ับ ัต ังานที่ว ักฤต ใหถัือเปนหนาที่ของผู้ร บจ้างทีจ่ะตองปฏ ับ ัต ังานใหแลวเสร ัจตามแผนั และ
ตามแบบงานเพ ่ม-ลดทีผู่้วาจางอน ัม ัต  โดยจะเรัียกรองคาใชจายไดเฉพาะงานเพ ่ม-ลด แตจะขอขยายระยะเวลาั
กอสรางไมได ยกเวนงานเพ ่ม-ลดด ังกลาวไดร ับการอน ม ัต ลาชากวาแผนการปฏ ับ ัต ังานที่ว ักฤต ตามค ัาว ัน ัจฉ ัยของั
ผู้ควบค ัมงานและผออกแบบ 

11.  อ้านาจและหนาที่ของผู้ควบค ุมงาน 

11.1 ตรวจสอบและควบค ัมงานกอสราง ตามระบ ัในแบบและรายการประกอบแบบกอสรางและเอกสารแนบส ัญญาั
ท ้งหมด เพ่ือใหงานกอสรางเปนไปตามส ัญญาท ักประการ 

11.2 หากพบวาแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และรายละเอัียดในส ัญญาข ัดแยงก ัน หรัือคาดหมายวางานั
กอสรางตามส ัญญาจะไมม ่นคง แข ังแรง หรัือไมเปนไปตามมาตรฐานหรัือหล ักว ัชาชางที่ดี ใหส ่งหย ัดงานไวกอน 

แลวแจงเปนลายล ักษณอ ักษรใหผู้ออกแบบและผู้วาจางพ ัจารณาท ันทัี 

11.3 จดบ ันทัึกการปฏ ับ ัต ังานของผู้ร บจ้าง เหต ัการณตางๆ ในสถานที่กอสราง ปญหาอ ัปสรรคของงานกอสราง และั
ภัูม ัอากาศเปนรายว น เพ่ือประเม ันผลการท ัางานของผู้ร บจ้าง 

11.4 ผู้ควบค ัมงานไมมีอ ัานาจท่ีจะยกเวนความร ับผ ัดชอบใดๆ ของผู้ร บจ้างตามส ัญญา ไมมัีอ ัานาจเกี่ยวก ับการเพ ่ม-ลดั
ราคาคากอสราง และการเปลี่ยนแปลงรัูปแบบโดยไมไดร ับการอนั มั ต ัจากผู้ออกแบบและผู้วาจาง 

12. การขอท ้างานนอกเวลาท ้างานปกต ิ 

การปฏั บ ัต ังานในการกอสรางัซึ่งจ าเปนจะตองควบค ัมมาตรฐานการท างาน อ นไดแก ค ณภาพ ชน ด ปร มาณัสวน
ผสมและว ัธัีการด ัาเน ันงานจะตองมัีผู้แทนผู้วาจางคอยตรวจสอบเฝาดัูและรัูเห ันในการด ัาเน ันงานตลอดเวลาัเชน 
การตอกเสาเข ัม การผสม และเทคอนกรัีต การผสมสี และน้ ายาพ ัเศษอื่นๆ การบดอ ัด และการกลบด ัน เปนตนัท ้งน้ี
ยกเวนงานกอสรางท ่วไปที่ไมมัีผลกระทบตอความแข ังแรงของงานว ัศวกรรมโครงสรางัหรัือไมมัีความจ ัาเปนัทีจ่ะต
องใชเทคน ัคทางว ัศวกรรมัหากผู้วาจางมัีความประสงคจะท ัาการปฏ ับ ัต ังานด ังกลาวนอกเวลาท ัางานปกต ัั ใหทางผู้
ร ับจางท าใบเสนอการท างานด ังกลาวแกผู้วาจางกอน 24 ช ่วโมงของการปฏ บ ต งาน เพ่ือที่ผู้วาจางจะไดจ ดใหัผู้ควบค ม
งานมาคอยตรวจสอบเฝาดูการปฏ บ ต งานด งกลาวและจะตองไดร บการอน ม ต จากผู้วาจางเปนลายล กษณอ กษรกอน 
กรณีที่ผู้ร บจ้างฝาฝนผู้วาจาง หรือผู้ควบค มงานมีส ทธ ส ่งรื้อถอนั  และใหท าใหม หรือตรวจสอบแกไข หรือบอกเล ก
ส ญญา โดยทางผู้ร บจ้างัไมมีส ทธ เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ ท ้งส ้น
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02. ระบบความปลอดภ ัย 
 

1. การปองก ันบ ุคคลภายนอก  

ผู้ร บจ้างตองปองก ันไมใหบ ัคคลภายนอก หรัือผู้ที่ไมไดร ับอน ัญาตจากผู้ควบค ัมงานเขาไปในบร ัเวณกอสราง ตลอดั
ระยะเวลากอสรางท ้งในเวลากลางว นและกลางคัืน ใหผู้ร บจ้างปฏั บ ต ัตามขอน้ีอยางเครงคร ด เมื่อถัึงเวลาเล ักงานกอสรางั
ในแตละว ัน ใหต ัวแทนผู้ร บจ้างตรวจตราใหท ักคนออกไปจากอาคารทีก่อสราง ยกเวนยามร ักษาการ หรัือการท ัางานัล
วงเวลาของบ ัคคลท่ีไดร ับการอนั มั ต ัแลวเทาน ้นัผู้ร บจ้างจะตองต ัดต ้งเครื่องปองก ันว ัสด ัตกหลนที่จะเปนอ ันตรายตอชัีว ัต 
หรัือสรางความเสัียหายตอทร ัพยและอาคารั ขางเคัียง โดยไมกัีดขวางทางส ัญจรสาธารณะ ผู้ร บจ้างจะตองเปนผู้ออกัััั
คาใชจายในการต ัดต ้ง ขออน ัญาต คาบ ัาร ังร ักษาัตลอดระยะเวลากอสราง รวมถัึงคารื้อถอนเมื่อแลวเสร ัจงาน 

2. การปองกัน ร ักษางานกอสรางและปองก ันเพล ิงไหม 

2.1   การปองก ันและร ักษางานกอสราง 

ผู้ร บจ้างตองเปนผู้ร ับผ ัดชอบในการปองก ันและร ักษางานกอสรางัรวมท ้งว ัสด ัอ ัปกรณที่น ัามาต ัดตัั้ งหรัือเก ับไว ใน
บร ัเวณกอสราง ต ้งแตเร ่มงานจนกระท ัั งผู้วาจางร ับมอบงานงวดส ัดทาย ในกรณัีจ ัาเปนผู้ร บจ้างตองจ ัดท ัาั
เครื่องปองก ันความเสัียหาย ที่อาจเก ัดข้ึนก ับว ัสด ัอ ัปกรณและงานกอสรางั ไมวาจะเปนการสรางที่ก ัาบ ังั
การปองก ันการขัีดขวน การต ้งเครื่องสัูบน้ าปองก ันน้ าทวม และการปองก ันอื่นๆ ที่ผู้ควบค ัมงานเห ันวาเหมาะสม
รวมท ้งว ธัีการปองก ันว ัสด ัอ ัปกรณสูญหาย เชน การตรวจคนอยางละเอัียดและเครงคร ัดก ับท ักคนที่เขา-ออกบร ัเวณั
หรัืออาคารที่กอสรางตลอดเวลา 

2.2   การปองก ันเพล ังไหม 

ผู้ร บจ้างตองจ ัดใหมัีเครื่องด ับเพล ังที่มัีประส ัทธ ัภาพและเพัียงพอั ประจ ัาอาคารที่กอสรางท ักช ้น รวมท ้งในส ัาน ักงานั
ช ่วคราว โรงเก บว สด  และในที่ตางๆ ที่จั าเปน มกีารปองก นอยางเครงคร ดตอแหลงเก ับเชืั้อเพล งและว ัสด ไวไฟ โดยั
จ ดใหมัีปายเตัือนที่เห ันเดนช ัด หามน ัาไฟหรัือว ัสด ัที่ทั าใหเก ัดไฟ เขาใกลแหลงเก ับว ัสด ัไวไฟั  หามสัูบบ ัหรััี หรัือจ ัดไฟั
ในอาคารที่กอสรางโดยเด ัดขาด 

2.3   ความร ับผ ัดชอบ 
ผู้ร บจ้างตองร บผ ัดชอบคาใชจายตางๆ ในการดูแล ปองก น และร ักษางานกอสรางด งกลาวั และตองร ับผ ัดชอบตอั
ความเสัียหาย และการสัูญหาย ทีอ่าจเก ดข้ึนก บว สด อ ัปกรณและงานกอสรางท ้งหมด จนกวาผู้วาจางร ับมอบงานั
งวดส ัดทาย 

3. การหล ีกเลี่ยงเหต ุเด ือดรอนร ้าคาญ 

งานกอสรางหรัือการกระท ัาใดๆ ของลัูกจางที่นาจะเปนเหต ัเดัือดรอนร ัาคาญแกบ ัคคลในที่ขางเคัียง ผู้ควบค ัมงานอาจั
ออกค ัาส ่งใหผู้ร บจ้างััท ัางานกอสรางน ้นตามว ัธัีและเวลาที่เหมาะสม หรัือแจงใหผู้ร บจ้างหาว ัธัีปองก ันเหต ัเดัือดรอนัด ัง
กลาว ผู้ร บจ้างจะตองเรงด ัาเน ันการในท ันทัี 

4. อุปกรณเพื่อความปลอดภ ัยในการท ้างาน 

ผู้ร บจ้างตองจ ัดสถานที่กอสรางใหมัีสภาพแวดลอมที่ดี สะอาดั ไมมัีส ่งทีจ่ะเปนอ ันตรายตอส ัขภาพและชัีว ัตของลัูกจางั
จ ัดใหมัีปายเตัือนทีเ่ห ันเดนช ัด ในบร ัเวณทีอ่าจเก ัดอ ันตรายหรัืออ ับ ัต ัเหต ัท ักแหงในบร ัเวณกอสราง จ ัดใหมัีอ ัปกรณ 
ป้องก นอ นตรายตางๆ เชน หมวกน ัรภั ย เข มข ดน ัรภั ย ร ้วก ันตกจากที่สัูง เปนตน ผู้ควบค ัมงานอาจออกค ัาส ่งใหผู้ร บจ้างั
ปร ับปร ังแกไขไดตามความเหมาะสม ใหผู้ร บจ้างมัีการจ ัดการเรื่องความปลอดภ ัยอยางเครงคร ัดั ั และถัูกตองตามั
กฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดระยะเวลากอสราง 
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5. การปฐมพยาบาลและอ ุปกรณชวยช ีวิต 

ผู้ร บจ้างตองจ ัดใหมัียาและเวชภ ัณฑส ัาหร ับการปฐมพยาบาล และอ ัปกรณชวยชัีว ัตที่จั าเปนตามความเหมาะสม หรัือั
ตามที่ก ัาหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตองจ ัดการใหมัีเพ ่มเต ัมเพัียงพออยูเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง 

6. การประก ันภ ัย 

ผู้ร บจ้างจะตองจ ดใหมัีการประก ันภ ยส ัาหร บความเสัียหายตอบ ัคคลท ักคนทีเ่กี่ยวของั และไม เกี่ยวข้องโดยตรงก ับการ
ก อสร้างน้ีตามกฎหมาย และประก ันภ ัยส ัาหร ับความเสัียหายตอทร ัพยส ันในบร ัเวณกอสรางและขางเคัียง รวมความั
เสัียหายที่เก ัดจากภั ยธรรมชาต  และอ บ ต เหต อื่นๆ ตามระบ ัในส ัญญา หรัือตามกฎหมาย ตามมัูลคาของงานกอสราง และั
ตามระยะเวลากอสรางตามส ัญญา โดยไดรั บความเห นชอบจากผู้ควบค ัมงานและผู้วาจางกอน 

7. การรายงานอุบ ัต ิเหต ุ 

เมื่อมีอ บ ต เหต ัใดๆเก ัดข้ึนในบร ัเวณกอสราง ไมวาเหต น ้นๆ จะมัีผลกระทบตองานกอสรางหรัือไมก ตาม ใหต ัวแทนผู้วาจางั
รัีบรายงานเหต ัที่เก ัดน ้นๆ ใหผู้ควบค ัมงานทราบในท ันที แลวท ัารายงานเปนลายล ักษณอ ักษรระบ ัรายละเอัียดเหต ัการณ ที่
เก ัดข้ึน การแกไขเหต ัการณน ้นๆ และการปองก ันไมใหเก ัดข้ึนอัีก 
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03. มาตรฐานอางอ ิง 
 

1. สถาบ ันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 

มา ตรฐา นทั ่ วไ ปทีร่ะบ  ในแบบก อส ร าง แ ล ะ รา ย กา รป ระ กอ บ แ บ บ ก อสราง เ พ่ือใช อางอ ั งหรื อเปรัี ยบ เที ยบ 
ค ณภาพัหรอืทดสอบว ัสด อ ัปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมว ัธีการปฏ บ ัต  ว ัธัีการต ัดต ้งว ัสด ัอ ัปกรณส ัาหร ับงานกอสรางน้ี หัาก
ไมไดระบ ัไวในแบบกอสรางหรัือรายการประกอบแบบกอสราง ใหถัือปฏ ับ ัต ัตามมาตรฐานซึ่งมัีชื่อเรัียกยอและของ 

สถาบ ันด ังตอไปน้ี 

1.1 มอก. ส ัาน ักงานมาตรฐานผล ัตภ ัณฑอ ัตสาหกรรม 

1.2 วสท. ว ัศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชัูปถ ัมภ 

1.3 AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials 
1.4 ACI American Concrete Institute 
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 
1.6 ANSI American National Standards Institute 
1.7 ASTM American Society For Testing and Materials 
1.8 AWS American Welding Society 
1.9 BS BSI British Standards 
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
1.12 JIS Japanese Standards Association 
1.13 NEC National Fire Protection Association 
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2. สถาบ ันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

ในกรณีท่ีตองทดสอบค ัณภาพว ัสด  อ ัปกรณ ที่ใชในงานกอสรางใหทดสอบในสถาบ ันด ังตอไปนัีั้ 

2.1   คณะว ัศวกรรมศาสตร มหาว ัทยาล ัยเทคโนโลยัีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KMUTNB) 

2.2   คณะค ร ัศาสตรอ ัตสาหกรรม มหาว ัทยาล ัยเทคโนโลยัีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KMUTNB) 
2.3  คณะว ัศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ัทยาลั ย (CU) 

2.4  คณะว ัศวกรรมศาสตร มหาว ัทยาล ัยเกษตรศาสตร (KU) 
2.5   สถาบ ันเทคโนโลยัีแหงเอเชีย (AIT) 
2.6   กรมว ัทยาศาสตร กระทรวงอ ัตสาหกรรม 

2.7   มหาว ัทยาล ัยเทคโนโลยัีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (KMUTNB) 
2.8   มหาว ัทยาล ัยเทคโนโลยัีพระจอมเกลาธนบ รี (KMUTT) 
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2.9   สถาบ ันเทคโนโลยัีพระจอมเกลาเจาค ัณทหารลาดกระบ ง (KMITL) 
2.10 สถาบ ันอื่นๆ ที่อนั มั ต ัโดยผู้วาจางและผู้ออกแบบ 
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04. การควบค ุมค ุณภาพ 
 

1. เอกสารส ัญญา 

ส ัญญาั แบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง และเอกสารแนบส ัญญาท ้งหมด ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ัาส ัาเนาจากั คู
ส ัญญาตนฉบ บ เก บร กษาไวในสถานท่ีกอสรางอยางละ 1   ช ัด โดยใหอยัูในสภาพท่ีดัีสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
และท ัาส ัาเนาคูส ัญญาด ังกลาวใหผู้ควบค ัมงานไวใชงานอีกอยางละ 1 ช ด 

 

2. ความคลาดเคลื่อนหร ือขาดตกบกพรอง 

2.1   หากมัีสวนหน่ึงสวนใดของแบบและรายการประกอบแบบมัีความคลาดเคลื่อนหรัือขาดตกบกพรอง ผู้ร บจ้างจะตองั
รัีบแจงแกผู้ควบค มงานเพ่ือพ ัจารณาแกไขในท ันทีที่พบ โดยใหถัือค ัาวั น จฉ ัยของผู้ออกแบบเปนขอยั ต ั 

2.2   หากพบสวนใดทีร่ะบ ัไวในแบบั แตม ไดระบ ไวในรายการประกอบแบบััหรือระบ ไวในรายการประกอบแบบ แตม ัได 
ระบ ัไวในแบบ ใหถือวาไดระบ ไวท ้งสองที ่ หากม ัไดระบ ัไวท ้งสองที ่ แตเพ่ือความม ่นคงแข ังแรง หรัือใหถัูกตองตาม
มาตรฐานและตามหล ักว ชาชางที่ดี ผู้ร บจ้างจะตองด าเน ันการตามค ัาว นั จฉ ัยของผู้ออกแบบ โดยไมค ัดคาใชจายั
และระยะเวลาเพ ่มเตั ม 

3. การวางผ ัง แนว ระยะและระด ับตางๆ 

3.1   ระยะส ัาหร ับการกอสรางใหถัือต ัวเลขที่ระบ ัไวในแบบกอสรางเปนส ัาค ัญ การใชระยะที่ว ัดจากแบบโดยตรงั อาจเก ัดั
ความผ ัดพลาดได หากมัีขอสงส ัยในเร่ืองระยะใหสอบถามผู้ควบค ัมงาน เพ่ือพ ัจารณาอน ัม ัต ักอนที่จะด ัาเน ันการใน
ส วนน ้นๆ 

3.2   ผู้ร บจ้างจะตองร ับผ ัดชอบในการตรวจสอบหล ักเขตที่ด ันใหถัูกตองตามโฉนดที่ด ัน กอนจะท ัาการวางผ ังอาคารััวางั
แนวเสา วางระด ับ ขนาดและระยะตางๆ ใหถัูกตองตามแบบกอสราง โดยจ ัดหาเครื่องมัืออ ัปกรณที่ท ันสม ัย และ
แรงงานที่มัีความสามารถในการวางผ ังและระด ับ รวมถัึงการดัูแลร ักษาหม ัดอางอ ังตางๆ ใหอยัูในสภาพดัีและั
ถัูกตองตลอดระยะเวลากอสราง 

4. การจ ัดท ้าแบบขยาย 

4.1   ผู้ร บจ้างจะตองตรวจสอบงานกอสรางก ับแบบ และรายการประกอบแบบในท ักข ้นตอนอยางละเอัียด หากไมช ดเจนั
ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ัาแบบขยาย หรัือแบบรายละเอัียด หรือ Shop drawing ในสวนน ้นเสนอตอัผู้ควบค ัมงานเพ่ือ
พ ัจารณาอนั มั ตั กอนท ัาการกอสราง 

4.2   ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ารายการและแผนงานจ ดสง Shop  Drawing  เพ่ือขออน ม ต  โดยจะตองมัีระยะเวลาลวงหนาั
เพัียงพอตอการพ ัจารณากอนการด ัาเน ันการอยางนอย 30 ว ันควรทยอยสง Shop Drawing ตามล ัาด ับข ้นตอนของ
งานก อสร้าง การทีผู่้ร บจ้างจ ัดท ัา Shop Drawing ลาชา หรัือมัีระยะเวลาตรวจสอบไมเพัียงพอ จะถัือเปนสาเหต ัในั
การขอขยายระยะเวลาไมได 

4.3   การท่ีผู้ควบค ัมงานไดอน ัม ัต  Shop Drawing ใหผู้ร บจ้างแลว ม ัไดหมายความวา ผู้ร บจ้างไดจะร ับการยกเวนความั
ร ับผ ัดชอบในการกอสรางสวนน ้นๆั ผู้ร บจ้างย ังคงตองร ับผ ัดชอบการแกไขใหถัูกตอง ในกรณัีที่ตรวจพบวางาน
ก อสร้างัสวนน ้นไมถัูกตองตามส ัญญาในภายหล ง โดยไมค ัดคาใชจายและระยะเวลาเพ ่มเตั ม 

5. แผนการปฏ ิบ ัต ิงาน ความร ับผ ิดชอบ และการรายงาน 

5.1   แผนการปฏั บ ต ังาน 
ผู้ร บจ้างจะตองจ ดท ัาแผนการปฏ บ ัต ังานในรูป Bar   Chart   และตารางด าเน ันงาน (Work   Schedule)   แสดงั
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ระยะเวลาและล าด บการด ัาเน นงานแตละประเภท ขณะเดัียวก ันตองแสดงแผนการปฏ ับ ัต ังานรวมก ับผู้ร บจ้างชวง
และผู้ร บจ้างอื่นที่ผู้วาจางจ ัดหา อยางนอยจะตองมัีแผนงานด ังตอไปน้ี 

5.1.1   แผนก ัาหนดว ันเร ่มงานและว ันส ้นส ัดงานแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอัียด เปนรายส ัปดาห รายเดัือนั
และแผนงานหล ก (Master Schedule) 

5.1.2   แผนก ัาหนดว ันจ ัดสง Shop Drawing และแผนก ัาหนดการจ ัดสงว ัสดั อ ัปกรณเพ่ือขออนั มั ต ั 

5.1.3   แผนก ัาหนดว ันส ่งซืั้อ และว ันสงเขาสถานที่กอสรางของว ัสด ัอ ปกรณท ักชน ัดที่ตองใชในการกอสราง ท ้งของ 
ผู้ร บจา้ง ผูร้ บจ้างชวง และผู้ร บจ้างอื่น 

5.1.4   แผนก ัาหนดจ ัานวนของพน ักงาน ชางแตละประเภท คนงานของผู้ร บจ้าง ผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างอื่น 

5.2   การรวบรวมขอมัูลเพ่ือวางแผนการปฏั บ ต ังาน 
ในการจ ัดท ัาแผนการปฏ ับ ัต ังาน ใหผู้ร บจ้างเปนผู้รวบรวมขอมัูลที่จ ัาเปนตางๆั จากผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างอื่นั
เพ่ือวางแผนงานและประสานงานก ันใหร ัดก ัมทีส่ ัดั ผู้ควบค ัมงานอาจออกค ัาส ่งใหผู้ร บจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการั
ปฏ บ ต ังานบางสวน เพ่ือใหเหมาะสมและมัีประส ัทธ ัภาพได 

5.3   การย่ืนขออนั มั ต ัแผนงานหล ก 
การจ ัดท ัาแผนงานหล ักจะตองยื ันขออน ัม ัต ัตอผู้ควบค ัมงานภายใน 7 ว ัน นั บแตว ันท่ีเซ ันส ัญญา พรอมท ้งชีแ้จง
รายละเอัียด ท ้งน้ีผู้ร บจ้างหรัือต ัวแทนทีไ่ดร ับการแตงต ้ง จะตองเซ ันชื่อร ับรองแผนงานหล ักน้ี และการทีผู่้ควบค ัมงานั
พ ัจารณาอน ม ัต แผนงานหล ก หรอืออกค ัาส ่งเพ ่มเต ัม ม ัไดหมายความวาผู้ร บจ้างไดร ับการยกเวนความร ับผ ัดชอบในั
แผนงานหล ักด ังกลาว 

5.4   การบ ันทัึกการท ัางานจร ังเทัียบกั บแผนการปฏั บ ต ังาน 
ผู้ร บจ้างจะตองท าแผนการปฏ บ ัต งานแสดงใหท ักฝายเห ันช ดเจนในหนวยงานกอสรางัและผู้ร บจ้างจะตองบ ันทัึกั
การท ัางานที่เปนจร ังเปรัียบเทัียบก ับแผนการปฏ ับ ัต ังานที่วางไวั เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข ้นตอนการั
ปฏ บ ัต ังาน และประเม นผลการปฏ บ ัต ังานไดถูกตองหรัือใกลเคียงัโดยตองจ ัดท ัาท กส ปดาห ต ้งแตเร ่มตนงานจนั
งานแลวเสร ัจสมบัูรณ 

5.5   ความร ับผ ัดชอบ 
ถางานบางสวนที่ผู้ร บจ้างปฏ ับ ัต ัอยู มัีสวนเกี่ยวของก ับการปฏ ับ ัต ังานของผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างอื่นัผู้ร บจ้างั
จะตองจ ัดเตรัียมงานใหส ัมพ ันธก ันัต ัดตามผลการปฏ ับ ัต ังานของผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างอื่น อยางสม ัั าเสมอั
ในกรณีที่ผู้ร บจ้างพบวาการกอสรางไมเปนไปตามแผนการปฏ ับ ัต ังานัจะตองแจงใหผู้ควบค ัมงานทราบเปนลายั
ล ักษณอ ักษรในท ันที หากผู้ร บจ้างไมสนใจต ดตาม ผู้ร บจ้างจะตองเปนผู้ร บผ ดชอบแกไขความเสียหายใดๆ ที่อาจั
เก ัดข้ึน เวนแตงานที่เสัียหายน ้นเปนหนาที่โดยตรงของผู้ร บจ้างอื่นทีผู่้วาจางจ ัดหา 

5.6   การปร ับปรั งแผนการปฏั บ ต ังาน 
หากผู้ควบค ัมงานเห นวาจะตองปร ับปร งแผนการปฏ ับ ัต งานั เพ่ือใหเหมาะสมและมัีประส ัทธ ัภาพในการปฏ ับ ัต ังานั
ผู้ร ับจางจะตองจ ัดท ัาแผนการปฏั บ ต ังานใหม สงใหผู้ควบค ัมงานพ ัจารณาอนั มั ตั ท นทัี 

5.7   การรายงาน 

เพ่ือตรวจสอบการปฏ ับ ัต ังานและต ัดตามความกาวหนาของงานกอสรางั ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดสงเอกสารเพ่ือเปนั
หล ักฐานแสดงการปฏั บ ต ังานของผู้ร บจ้างสงใหผู้ควบค ัมงานตรวจสอบ ด ังน้ี 

5.7.1   บ ญชัีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจ ักร ส ัาหร ับการกอสรางในแตละว น แยกเปนงานแตละประเภท 
5.7.2   ส ัาเนาใบสงของท ้งหมดท่ีเขามาย ังหนวยงานในแตละว ัน ระบ ัปร ัมาณ ชน ัด ประเภท ผู้ผล ัต ผู้จั าหนาย ผู้สง 

และผู้ร บ ฯลฯ 

5.7.3   แผนการปฏั บ ต ังานท ักเดัือน และการท ัางานจร ังเทัียบกั บแผนการปฏั บ ต ังานท ักส ัปดาห 
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5.7.4   รายงานความกาวหนา ปญหาและอ ัปสรรคของงานกอสรางท ักส ัปดาห 
5.7.5   รัูปถายงานกอสราง แสดงใหเห ันผลงานความกาวหนาของงานกอสรางท ักสวนของอาคารท ก 15 วั น 

5.7.6   อื่นๆ ทีผู่้วาจาง ผูอ้อกแบบ และผู้ควบค ัมงานรองขอ 
6. การประสานงานระหวางผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื่นที่ผู้วาจางจ ัดหา 

6.1   การใหส ่งอ ัานวยความสะดวก 

ผู้ร บจ้างตองค ัดเผัื่อไวแลวในการจ ัดส ่งอ ัานวยความสะดวกตางๆั ในการท ัางานของผู้ร บจ้างชวง และผู้ร บจ้างอื่นั
เพื่อใหงานกอสรางน้ีแลวเสร จสมบูรณ ผู้ร บจ้างตองอน ัญาตใหใชส ่งอ ัานวยความสะดวกตางๆ เชน น ่งราน บ ันไดั
รอกสงของ ล ฟตขนสง เครน ฯลฯ โดยตองวางแผนและประสานงานไมใหเก ัดการต ดข ดในการใชงานด งกลาว โดยั
ค ัดคาใชจายตามความเหมาะสมและยั ต ัธรรม 

6.2   การต ัดตอประสานงานกอสราง 
ผู้ร บจ้างตองตรวจสอบใหแนใจวาั งานกอสรางของผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างรายอื่นไมเปนเหต ัท ัาใหแผนการั
ปฏ บ ัต ังานลาช้าัผู้ร บจ้างตองร ับผ ัดชอบและจ ัดใหมัีการประสานงานและประช ัมระหวางผู้ร บจ้างก ับผู้ร บจ้างชวงั
และผู้ร บจ้างอื่น โดยจ ัดใหมัีแผนงานแสดงข ้นตอนการท ัางานโดยละเอียดของงานท ักระบบัใหสอดคลองก ันและ
เป็นไปด้วยดีท กระบบั เพ่ือใหงานกอสรางแลวเสร ัจสมบัูรณ สามารถใชงานไดท นทัีตามส ัญญา 

6.3   การประช ัมระหวางการกอสราง (Site Meeting) 
6.3.1   การประช ัมที่ผู้ควบค ัมงานไดจ ัดใหมีข้ึนเปนประจ ัาในระหวางการกอสราง ผู้ร บจ้างตองใหต ัวแทนผู้ร บจ้าง

หรัือผู้จั ดการโครงการของผู้ร บจ้างรวมประช ัมดวยท ักคร ั้งั พรอมท ้งผู้ทีเ่กี่ยวของฝายตางๆ การประช ัมั
ด ังกลาวผู้จั ดการโครงการฝายผู้ควบค ัมงานจะเปนประธานในที่ประช ัมัและฝายผู้ควบค ัมงานเปนผู้บ ันทัึกั
การประช ม ผู้ร บจ้างตองปฏั บ ัต ัตามขอตกลงที่มีข้ึนในระหวางการประช มน ้น ตามท่ีมัีในบ ันทัึกการประช ัมั
ซึ่งจะเสนอใหผู้ร บจ้างร ับรองในการประช ัมคร ั้งถ ัดไปั โดยผู้ร บจ้างอาจขอใหผู้ควบค ัมงานแกไขบ ันทัึกการั
ประช ัมด ังกลาวขางตนได และใหมัีการบ ันทัึกขอโตแยงด ังกลาวไวในบ ันทัึกการประช มดวย 

6.3.2   ใหมัีการประช ัมในระหวางการกอสรางส ัปดาหละหน่ึงคร ั้งท ักส ัปดาห ผู้ควบค ัมงานอาจเรัียกประช ัมเพ ่ม
หรัือเลััื อนการประช ัมไดตามสถานการณ และความจ ัาเปน 

7. ต ัวอยางงานตกแตงและการเตร ียมผ ิวเพื่องานตกแตงภายหล ัง 

7.1   ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ัาต ัวอยางที่แสดงใหเห ันความสวยงามทางดานสถาปตยกรรม ไมวาจะเปนแผงต ัวอยาง
หรัือหองต วอยาง ตามค ัาส ่งของผู้ควบค มงานหรัือผู้ออกแบบัเพ่ือแสดงใหเห ันสัีหรัือลวดลายของว ัสด ัที่จะใชต ัดต ้งั
จร ง เชน พ้ืนปัูกระเบื้อง ห ัน ไม ผน งฉาบปูนเรียบทาสี บั กระเบื้อง บ  Wallpaper   ฝาย บซ ั ม ไมระแนง สว ัทซ ปล ๊ก
ดวงโคม เปนตน เพ่ือแสดงใหเห ันฝมัือการต ัดต ้งว ัสด ัด ังกลาว เปนการอน ัม ัต ัต ัวอยางั ความสวยงามทางดานั
สถาปตยกรรม ที่จะใชเปนมาตรฐานในการตรวจร ับงานที่กอสรางจร ังตอไป 

7.2   ในกรณีที่มัีการก ัาหนดพ้ืนที่บางสวนใหเตรัียมผ ัวไวส ัาหร ับงานตกแตงภายหล ัง เชน ผ วพ้ืน ผู้ร บจ้างจะตองลดระด ับ
และท าการเตรยีมผ ัวพ้ืนไวใหถัูกตองพอดีก ับว ัสด ทีจ่ะน ามาตกแตงผ ัวภายหล งัการเตรัียมผ ัวจะตองท ัาดวยความั
ประณัีตและตองใชชางที่มีฝมัือดีัในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห ันวาการเตรัียมผ ัวทีผู่้ร บจ้างท ัาไวไมถัูกตอง และส ่งั
ใหผู้ร บจ้างแกไข ผู้ร บจ้างจะตองท ัาใหใหมจนถัูกตอง โดยจะเรียกรองคาเสัียหายและขอขยายระยะเวลาไมได ผู้ร บ
จ้างจะตองเตรัียมผ ัวเพ่ือตกแตงใหถัูกตองท ้งต าแหนงและระด บ ตามว ตถ ประสงคของผู้ออกแบบ ว ัสด ัตกแตงใดท่ีั
ไมไดก ัาหนดไวชั ดเจนในแบบกอสราง ผู้ร บจ้างจะตองแจงตอผู้ควบค ัมงานเปนลายล ักษณอ ักษร เพ่ือขอทราบั
รายละเอัียดการต ัดต ้ง ขนาด ชน ัด และสัีของว ัสด ัตกแตงด ังกลาวจากผู้ออกแบบ โดยถัือวาเปนหนาทีท่ี่ผู้ร บจ้างั
จะตองวางแผนและประสานงานการเตรัียมผ ัวใหพอดีก ับการต ัดต ้งว ัสด ัตกแตงในภายหลั ง 

8. ต ัวแทนของผู้รับจ้าง ชางฝมือ และความร ับผ ิดชอบ 

8.1   ผู้ร บจ้างจะตองแตงต ้งต วแทนของผู้ร บจ้างหรือผู้จ ดการโครงการฝายผู้ร บจ้างัที่มีความสามารถั มีประสบการณ 
และเหมาะสมก บงานกอสรางน้ี เปนผู้มีอ านาจเต มประจ าอยูในสถานที่กอสรางตลอดเวลา ค าส ่งใดที่ผู้ควบค มงานได้
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ส ่งแก ต วแทนของผู้ร บจ้างััััซึ่งเป็นไปตามส ญญาัให้ถือเสมือนว าได้ส ่งแก ผู้ร บจ้างัโดยตรงัผู้ว าจ้างสงวนส ทธ ที่จะ
เปลี่ยนต วแทนของผู้ร บจ้างได้ัหากเห นว าไม เหมาะสม 

8.2   ผู้ร บจ้างจะตองจ ดหาสถาปน ก ว ศวกร ที่มีประสบการณ และชางฝมัือท ักประเภทมาปฏ ับ ัต ังานกอสรางน้ี ผู้ควบค ัมั
งานอาจออกค ัาส ่งใหผู้ร บจ้างเปลี่ยนต ัวผู้หน่ึงผู้ใดได หากผู้น ้นประพฤต ัผ ัดม ัชอบ หรัือไมมัีความสามารถ หรัือไม
เหมาะสม โดยผู้ร บจ้างจะตองจ ัดหาผู้ที่เหมาะสมเขาปฏั บ ต ังานแทนโดยท ันทัี 

8.3 ใหถัือวาผู้ร บจ้างเปนผู้มัีความสามารถ มัีฝมัือ และมัีความช ัานาญในงานกอสรางน้ี โดยมัีสถาปน ัก ว ัศวกรั
ควบค ัมดัูแลอยางใกลช ัดท ักข ้นตอนของการปฏ บ ัต ังาน การทีผู่้ควบค ัมงานพ ัจารณาอน ัม ัต ัว ัสด ัอ ัปกรณหรัืองาน
ก อสร้างใดๆ ไปแลว ม ัไดหมายความวาผู้ร บจ้างจะพนความร ับผ ัดชอบัหากมัีการตรวจพบความผ ัดพลาดของงาน
ก อสร้างในภายหล งัผู้ร บจ้างจะตองแกไขใหถัูกตองสมบูรณตามส ัญญา โดยจะเรัียกรองคาเสัียหายและขอขยายั
ระยะเวลาไมได 

9. สิ่งอ ้านวยความสะดวกส ้าหร ับการตรวจงานกอสราง 

ผู้วาจางหรัือต ัวแทนผู้วาจาง ผู้ออกแบบ และผู้ควบค ัมงาน มัีส ัทธ ัเขาไปตรวจงานกอสรางไดตลอดเวลา และตลอดั
ระยะเวลากอสราง โดยผู้ร บจ้างจะตองจ ัดส ่งอ ัานวยความสะดวกช ่วคราวให เชน บ ันได ทางเด ัน ไฟฟาสองสวาง และั
อื่นๆ ใหแข ังแรงและปลอดภั ย หรัือตามค ัาส ่งของผู้ควบค ัมงาน 

10.  การสั่งหย ุดงาน 

การกอสรางสวนใดที่ผ ัดจากรัูปแบบหรัือไมไดค ัณภาพงานที่ดีัหรัือไมถัูกตองตามมาตรฐานและว ัชาชางที่ดี ผู้ควบค ัมงานั
มัีส ัทธ ส ่งหย ดงานบางสวนหรือท ้งหมดไดัจนกวาผู้ร บจ้างจะด ัาเน นการแกไขงานสวนน ้นใหเรียบรอยตามความเห นชอบั
ของผู้ออกแบบ โดยจะเรัียกรองคาเสัียหายและขอขยายระยะเวลาไมได 
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05. สิ่งอ ้านวยความสะดวกชั่วคราว 
 

1. สิ่งอ ้านวยความสะดวกตางๆ 

1.1   ปายช่ือโครงการ 

ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ัาปายชื่อโครงการขนาดไมเล ักกวา 1.50 x 3.00 เมตร วางแนวต ้งหนาบร ัเวณที่กอสราง พรอม
ไฟสองปายที่เหมาะสมั โดยมัีขอความใหถัูกตองครบถวนตามขอก ัาหนดของกฎหมายพรอมรัูปท ัศนัียภาพโครงการััั
ปายด ังกลาวจะตองม ่นคงแข ังแรงตลอดระยะเวลากอสราง 

2. รั้วช่ัวคราว  

ผู้ร บจ้างตองจ ดใหมีร ้วช ่วคราวรอบบร เวณกอสราง ตามแนวเขตั ั ที่ระบ ั  และตองตรวจสอบใหถูกตองตามหล กั ั มี
ความม ่นคงแข งแรงั สวนที่ต ดก บที่สาธารณะจะตองมีการปองก นว สด กลงมาเปนอ นตรายตอชีว ตั หรือสรางความ
เสียหายตอทร พยส นที่อยูขางเคียง ถือเปนหนาที่ที่ผู้ร บจ้างจะตองปฏ บ ต ััััอยางเครงคร ด และผู้ร บจ้างตองร กษาซอม
แซมใหดีอยูเสมอตลอดระยะเวลากอสราง ผู้ร บจ้างตองเปนผู้ออกคาใชจายในัการจ ดท า ต ดต ้ง ั คาบ าร งร กษา คารื้อ
ถอนความจ าเปนั ใหรื้อถอนออกไป พรอมท ้งซอมแซมสวนกอสรางที่เสียหายใหเรียบรอย โดยเปนคาใชจายของผู้
ร บจ้างัท ้งส ้น 

 

3. ไฟฟาที่ใชในงานกอสราง 

3.1   ระบบไฟฟาช ่วคราว 

ผู้ร บจ้างตองจ ัดใหมัีระบบไฟฟาช ่วคราวเพ่ือใชในงานกอสราง ต ้งแตเร ่มงานจนงานแลวเสร ัจ โดยผู้ร บจ้างเปนผู้ออกััั
คาใชจายต ้งแตการขออน ัญาตต ัดต ้งระบบไฟฟาช ่วคราวจากการไฟฟาฯ รวมท ้งคาใชจายอ ัปกรณท ้งหลาย คาั
กระแสไฟฟา คาบ าร ังร กษา คารื้อถอน รวมถัึงสวนที่เปนงานของผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างอื่นทีผู่้วาจางจ ัดหาดวยั
โดยผู้ร บจ้างชวงและผู้ร บจ้างอื่นเปนผู้จายเฉพาะคาไฟฟาและคาอ ัปกรณในสวนท ัตนใชงานเทาน ้น 

3.2   ความปลอดภ ัยจากการใชไฟฟาช ่วคราว 
ผู้ร บจ้างตองจ ัดหาว ัสด ัอ ัปกรณและด ัาเน ันการต ัดต ้งระบบไฟฟาช ่วคราวที่ใชในงานกอสรางั ใหมัีความปลอดภ ัยั
โดยท ้งมัีระบบการปองก ันการล ัดวงจรและการต ดตอนไฟฟาไดเมื่อเก ัดอ บ ัต ัเหต ั และเปนไปตามกฎขอบ ังค ับของั
การไฟฟาฯ หรัือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

3.3   ขนาดของกระแสไฟฟาช ่วคราว 
ขนาดของกระแสไฟฟาช ่วคราวทีใ่ชในงานกอสรางั ใหเปนความร ับผ ัดชอบของผู้ร บจ้างท่ีตองจ ัดใหมัีเพัียงพอก ับั
การใชงานด ังกลาว ต ้งแตเร ่มงานจนงานแลวเสร ัจั รวมถัึงการทดสอบระบบไฟฟาท ้งหมดกอนสงมอบงานงวดั
ส ัดทาย ผู้ควบค ัมงานอาจออกค ัาส ่งใหผู้ร บจ้างแกไขเพ ่มเต ัมขนาดกระแสไฟฟาช ่วคราวใหเหมาะสมได โดยเปนััั
คาใชจายของผู้ร บจ้างท ้งส ้น 

4. การร ักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม 

4.1   ผู้ร บจ้างจะตองปฏ ับ ัต ัตาม “ประกาศกร ุงเทพมหานคร เรื่อง ก ุาหนดหล ุกเกณฑในการกอสรางอาคารและุ
สาธารณ ุปโภค”  ลงว ุนที ่23 ก ุนยายน 2539 และกฎหมายที่เก่ียวของ โดยไมกอใหเก ัดความเดัือดรอนร ัาคาญตอัผู้
อยูอาศ ัยขางเคัียง กรณัีงานกอสรางนอกเหนัือจากในกร ังเทพมหานคร ใหปฏ ับ ัต ัตามประกาศกร ังเทพมหานคร
ฉบ ับด ังกลาวโดยอน ัโลม 

4.2   ผู้ร บจ้างตองขนขยะมัูลฝอยั เศษว ัสด  ส ่งของเหลัือใชตางๆ ที่ท ัาความสกปรกหรัือกัีดขวางการท ัางานออกจากั
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บร ัเวณกอสรางอยางสม่ าเสมอท ักว ัน โดยผู้ร บจ้างตองปฏ ับ ัต ัอยางเครงคร ัด เพ่ือความปลอดภ ัย ความสะอาด และ
ความเปนระเบัียบเรัียบรอยของอาคารและบร ัเวณกอสราง ตลอดระยะเวลากอสราง รวมถัึงตองท ัาความสะอาดให 
เรัียบรอยท กสวนของอาคารและท ่วบร ัเวณกอสรางกอนสงมอบงานงวดส ัดทาย 
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06. ว ัสด ุและอ ุปกรณ 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดหาว ัสด ัอ ัปกรณที่มัีค ัณภาพัแรงงานที่มัีฝมัือและความช ัานาญัมัีระบบควบค ัมค ัณภาพในการั
ปฏ บ ัต ังานที่ดี มัีเครื่องมัือเครื่องจ ักรที่ท ันสม ัยและมัีประส ัทธ ภาพ ส ัาหร ับการกอสรางงานตางๆััั ตามระบ ัในแบบและั
รายการประกอบแบบ 

2. การเตร ียมว ัสดุอุปกรณ 

2.1   วั สด อ ัปกรณที่ปรากฏอยัูในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่ม ัไดอยูในแบบและรายการประกอบแบบก ดี แตเปนั
ส วนประกอบของการกอสราง เพ่ือเพ ่มประส ัทธั ภาพในการกอสราง และเพ่ือใหเปนไปตามหล ักว ัชาชางที่ดี ผู้ร บจ้าง
จะตองจ ัดหามาเพ่ือใชในงานกอสรางน้ีท ้งส ้น 

2.2   ว สด อ ัปกรณที่ใชในการกอสราง ผู้ร บจ้างจะตองไดร ับอน ม ต ัจากผู้ควบค ัมงานกอนการจ ัดซืั้อ และจ ัดสงเขามาใหท ันั
ก ับการกอสรางตามแผนปฏั บ ต ังาน 

2.3   ในกรณีว ัสด อ ัปกรณบางอยางซึ่งระบ ัใหใชของตางประเทศ หรัือตองใชระยะเวลาในการผล ัต ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดการั
ส ่งซื้อลวงหนาเพ่ือใหท นการใชงานตามแผนปฏั บ ต ังาน 

2.4   หามผู้ร บจ้างน ัาว สด อ ัปกรณที่ไมไดร ับการอนั มั ต ัเขามาในสถานท่ีกอสราง 

3. คณุภาพของว ัสด ุอุปกรณ 

ว ัสด อ ัปกรณท กชน ัดที่ใชในการกอสรางน้ีจะตองเปนของใหมทีไ่มเคยผานการใชงานมากอน จะตองมัีค ัณภาพดีั ั ไมมัีรอยั
ช าร ด เสัียหาย และถัูกตองตรงตามที่ระบ ัในแบบและรายการประกอบแบบ หรัือตามท่ีไดร ับอนั มั ต ั 

4. การตรวจสอบและทดสอบค ุณภาพว ัสด ุอุปกรณ 

4.1   ผู้ร บจ้างตองจ ัดใหมัีการตรวจสอบ และมัีผลการตรวจสอบค ัณภาพว ัสดั อ ัปกรณท ักชน ัดที่จะน ัามาใชในงานกอสรางั
กอนทีจ่ะออกจากโรงงานผู้ผล ัตั ผู้ร บจ้างตองแสดงใบร ับรองผลการตรวจสอบด ังกลาวใหผู้ควบค ัมงานพ ัจารณา
เพ่ือแสดงวาว ัสด อ ัปกรณน ้นๆ ไดร ับการตรวจสอบถัูกตองตามมาตรฐานท่ีดัีแลว 

4.2   ในกรณีที่มีขอก ัาหนดใหทดสอบ ใหผู้ร บจ้างน าว สด อ ัปกรณน ้น ไปทดสอบตามสถาบ ันที่ก ัาหนดไวในการทดสอบั
ผู้ร บจ้างตองแจงใหผู้ควบค มงานทราบลวงหนา เพ่ือจะไดอยูรวมในการทดสอบดวย ในกรณัีที่ผู้วาจางไดมัีหน ังสัือ
อน ัญาตใหต ัวแทนของบร ษ ัทผู้ทดสอบ หรัือผู้ผล ัตว ัสด ัอ ัปกรณรายใดเขาไปในบร เวณกอสราง เพ่ือตรวจสอบหรัือั
ทดสอบในบร ัเวณกอสราง ผู้ร บจ้างตองใหความสะดวกก ับต ัวแทนด ังกลาว 

5. การเสนอต ัวอยางว ัสด ุอุปกรณ 

5.1   ผู้ร บจ้างจะตองเสนอต วอยางว สด ัอ ัปกรณท ้งหมดตามระบ ในแบบและรายการประกอบแบบพ ัจารณาอน ัม ัต ัโดยั
ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ัาแผนงานแสดงระยะเวลาจ ัดสงต ัวอยางว ัสด ัอ ัปกรณเพ่ือการพ ัจารณาอน ัม ัต ัโดยจะตองมัี
ระยะเวลาลวงหนาเพัียงพอตอการพ ัจารณากอนการส ่งซั้ัือและต ัดต ้งตามล ัาด ับข ้นตอนในแผนปฏั บ ต ังาน 

5.2   ว ัสด ัอ ัปกรณท ้งหมดจะตองไดร บการอน ัม ัต จากผู้ควบค มงาน กอนการต ัดต ้งโดยเมื่อไดร ับการอน ัม ัต ัแลว ผู้ร บจ้างั
จะตองส ่งซืัอ้ว ัสด ัอ ัปกรณน ้นท ันที เพ่ือใหทั นก ับแผนงานการต ัดต ้งั หากผู้ร บจ้างด ัาเน ันการต ัดต ้งโดยม ัไดร ับการ
อน ัม ต  ผู้ร บจ้างจะตองเปลี่ยนใหใหมท ันทีตามค ัาส ่งของผู้ควบค มงาน โดยจะขอขยายระยะเวลากอสรางั หรัือค ัดั
ราคาเพ ่มม ัไดัว ัสด อ ัปกรณทีไ่ดร ับการอน ัม ต ัแลว ย ังไมพนความร ับผ ัดชอบของผู้ร บจ้างในกรณัีที่ว ัสด ัอ ัปกรณน ้นัไม
ไดค ัณภาพหรัือการต ัดต ้งไมเปนไปตามมาตรฐานของผู้ผล ัตหรัือตามหล ักว ัชาชางท่ีดัี 

5.3   เมื่อมัีการอน ัม ัต ัว ัสด ัอ ัปกรณใดๆ แลวผู้ร บจ้างจะตองด ัาเน ันการจ ัดซืั้อโดยไมช ักชา โดยถาผู้วาจางขอดัูใบส ่งซื้อ
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ส นค้า ผู้ร บจ้างจะตองย นดีใหตรวจสอบตลอดเวลา 
6. การขอเท ียบเทาว ัสด ุอุปกรณ 

6.1   ผู้ออกแบบจะร ับพ ัจารณาการขอเทัียบเทาว ัสด อ ัปกรณภายใน 90 ว น หลั งจากว ันท ัาส ัญญาจางเหมากอสราง 

6.2   ผู้ออกแบบสามารถยืนย ันใหใชว ัสด อ ัปกรณตามที่ระบ ัไว หากผู้ร บจ้างไมมัีเหต ัผลเพัียงพอในการขอเทัียบเทา 
6.3   กรณีที่มีการระบ ว สด อ ปกรณัั 1   ยี่หอ หรือมากกวา และระบ วาเทียบเทา ผู้ควบค มงานสามารถยืนย นใหใชว สด ัั

อ ปกรณตามที่ระบ ไว การพ จารณาเทียบเทาว สด อ ปกรณจะกระท าตอเมื่อไมสามารถจ ดหาว สด อ ปกรณตามที่ระบ ัไวัั 
ท ้งน้ีจะตองไมใชเหต ผลที่เก ดจากการท างานลาชาหรือการท างานบกพรองของผู้ร บจ้าง เชน การส ่งซื้อว สด ัอ ปกรณที่
ไดร บอน ม ต แลวลาชา เปนตน 

6.4   ผู้ร บจ้างจะตองสงรายละเอัียดว ัสด อ ัปกรณ ผลการทดสอบ ราคา การร ับประก ันที่สามารถยัืนย ันค ัณภาพมาตรฐานั
และอื่นๆ ตามที่ผู้ออกแบบตองการ เพ่ือประกอบการพ ัจารณา นอกจากการใชงานแลว ผู้ออกแบบจะพ ัจารณาเรื่องั
ความสวยงาม ความแข ังแรง ความปลอดภ ย เปนหล ัก ใหถือค ัาว น ัจฉ ยของผู้ออกแบบเปนขอย ัต  ผู้ออกแบบสงวนั
ส ัทธั ์ที่จะพ ัจารณาเทัียบเทาว ัสด อ ัปกรณที่เห ันวา มีค ัณภาพดัีกวา และราคาสัูงกวาทีร่ะบ ัไวได 

6.5   ผู้ร บจ้างตองร ับผั ดชอบเก่ียวก ับผลกระทบหรัืองานตองเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการเทียบเทา 
6.6   ผู้ร บจ้างไมสามารถเรัียกรองคาใชจายที่เพ ่มข้ึน หรัือเวลาท่ีสัูญเสัียไป เนัื่องจากการเทียบเทา 
6.7   ผู้ร บจ้างจะตองเผัื่อระยะเวลาในการพ ัจารณาการเทัียบเทาที่ตองออกแบบใหมหรัือตองขออน ัญาตสวนราชการที่

เก่ียวของใหมดวย โดยจะขอขยายระยะเวลาม ัได 
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07. การสงมอบงาน 
 

1. การสงมอบงาน 

1.1   การสงมอบงานแตละงวด ใหเปนไปตามการแบงงวดงานและงวดเง น ตามท่ีระบ ัในส ัญญา 
ผู้วาจางมัีส ัทธั ที่จะไมจายเง ันงวดในเมื่อเห ันวา 

1.1.1   ปร ัมาณงานและมัูลคางานไมเปนไปตามท่ีระบ ัไวในงวดงาน หรัือเงััื อนไขส ัญญา 

1.1.2   ค ัณภาพของงานและฝมือการท างาน ไมไดตามมาตรฐานหรัือตามหล ักว ัชาชางท่ีดัี 

1.2   หล กฐานตาง ๆ ทีผู่้ร บจ้างจะตองแนบมาพรอมก ับการสงมอบงานแตละงวด 
1.2.1   หน ังสัือร ับรองการตรวจสอบและอนั มั ต ังวดงานและงวดเง นจากผู้ควบค ัมงาน 
1.2.2   รายละเอัียดการเบ ักเง ันงวดระบ ังวดงานและงวดเง ันตามส ัญญา พรอมตารางสร ัปเง ันที่เบ ักไปแลว เง ันทีข่อั

เบ ักงวดน้ี เง ันที่คงเหลือ และงานเพ ่ม-ลด (ถามัี) 

1.2.3   รัูปแบบ เชน แปลนัรัูปดาน รัูปต ัดและภาพถาย แสดงผลงานกอสรางของงวดน้ีใหช ดเจน เขาใจไดงาย 

1.2.4   ผลการทดสอบตางๆ ของงานงวดน้ี แผนปฏั บ ต ังาน และอื่นๆ ตามท่ีผู้ควบค ัมงานหรัือผู้วาจางรองขอ 
2. การสงมอบงานงวดส ุดทาย 

2.1   ข ้นตอนการสงมอบงานงวดส ัดทาย 
2.1.1   ผู้ร บจ้างจะตองแจงผู้ควบค มงานเปนลายล ักษณอ กษร เพ่ือสงมอบงานข ้นตน (Substantial  Completion)

อยางนอย 30 ว นกอนครบก าหนดว นแลวเสร จตามส ญญา 

2.1.2   ผู้ควบคั มงานจะท ัาบ ัญชีงานที่ตองแลวเสร จ (Punch   List)   ตรวจสอบและทดสอบงานตามบ ัญชัีด ังกลาวั
จนแลวเสร จครบถวน แลวจัึงออกหน ังสัือร ับรองงานข ้นตน พรอมการจ ดท ัาบ ัญชีงานที่ตองแกไข (List  of 
Defect Work)  แจงใหผู้ร บจ้างด ัาเน ันการแกไขั เพื่อสงมอบงานข ้นส ัดทายใหแลวเสร ัจสมบัูรณ (Final 
Completion) ซึ่งผู้ร บจ้างจะตองแกไขใหแลวเสร ัจภายในระยะเวลาตามส ัญญา 

2.1.3   เมื่อผู้ควบค ัมงานไดตรวจสอบงานข ้นส ัดทายเรัียบรอยแลว จึงจะแจงให้ผู้ว าจ้างตรวจร บมอบงานงวดัััััััััั
ส ดทายตอไป  

2.1.4   ผู้วาจางสงวนส ัทธ ในการไมร ับมอบงาน ในกรณัีที่ผู้ควบค ัมงานเห ันวางานบางสวน จะตองมัีการแก้ไขให้
แล้วเสร ัจสมบัูรณภายในระยะเวลาตามส ัญญา และหากระยะเวลาด ังกลาวเก ันจากส ัญญาแลว ผู้ร บจ้าง
จะตองเสัียคาปร ับเนััื องจากงานกอสรางไมแลวเสร ัจตามส ัญญา 

2.2   การสงมอบว ัสดั อ ัปกรณและเอกสาร 

ั2.2.3   ผู้ร บจ้างจะตองจ ดหาว ัทยากรผู้ช ัานาญงานของบร ษ ัทผู้ผล ัตอ ปกรณหล ักแตละระบบ มาอบรมและแนะน ัาั
ใหบ ัคลากรของผู้วาจางร บทราบเกี่ยวก บการใชงาน การดูแลร กษา และอื่นๆ ตามระบ ในคมูือขางตนั จนมัี 

ความเขาใจสามารถปฏั บ ต ังานได 

2.2.4   ผู้ร บจ้างจะตองสงมอบเครื่องมือและช ้นสวนอะไหลที่มัีมาก บอ ปกรณัหรือตามระบ ในส ญญาัั ใหผู้วาจาง 
ท ้งหมด 

2.2.5   แบบกอสรางจร ัง (As-Built   Drawing)   จั ดเปนรูปเลมแยกแตละระบบ ประกอบดวย ตนฉบ ับกระดาษไขั
จั านวน 1  ช ัด ส าเนา (พั มพเขัียว)  จ ัานวน 3  ช ัด และขอมัูลของแบบด ังกลาวเปนไฟลคอมพ ัวเตอรรัูปแบบั
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DWG และ PDF จ ดเก ับไวในแผน CD จ านวน 3 ช ดัแบบกอสรางจร งจะตองมีมาตราสวนและขนาดเทาก บ
แบบคูส ัญญา แสดงระยะการต ดต ้งว สด ในผน ง พ้ืนหรัือกลบฝงใตด ัน ใหถัูกตองตามที่กอสรางจร ังัแสดง
ส วนทีเ่ปลี่ยนแปลงหรัือเพ ่ม-ลดจากแบบคัูส ัญญาัอยางช ัดเจน 

2.2.6   หน งสัือร บประก ันค ณภาพจากบร ษ ทผู้ผล ต หรือผู้ต ัดต ้งส าหร บว สด อ ัปกรณทั กชน ดตามส ญญาัั โดยระบั ั
รายชื่อ ที่อยัู และหมายเลขโทรศ ัพทที่ต ัดตอได และก ัาหนดระยะเวลาร ับประก ันตามส ัญญา 

2.2.7   รายการว สด อ ปกรณท ักชน ดทีใ่ชในงานกอสรางน้ี ระบ ชื่อบร ษ ท ทีอ่ยูัหมายเลขโทรศ ัพท และชื่อผู้ที่ต ัดตอั
เพ่ือสะดวกในการซอมบ ัาร ังหรัือส ่งซั้ัือเพ ่มเตั ม 

2.2.8   หากระบ ไวในแบบหรัือรายการประกอบแบบั ใหผู้ร บจ้างจ ัดเตรัียมว ัสด ัอ ัปกรณงานตกแตงสถาปตยกรรมั
อ ัปกรณซอมบ ัาร ังงานระบบตางๆ เพ่ือส ัารองในการซอมบ ัาร ังร ักษาอาคารในปร ัมาณท่ีก ัาหนดตามส ัญญา
หรือตามความจ าเปน ผู้ร บจ้างจะตองสงมอบพรอมก ับการสงมอบงานงวดส ัดทาย 

2.3   การทดสอบระบบตางๆ 

ในการทดสอบในระหวาง หรัือกอนการร ับมอบงาน คาใชจายตางๆ เชน คาน้ าที่ใชในการทดสอบ และลางท ัาความั
สะอาดระบบทอ คาไฟฟาที่ใชในการทดสอบการเด ันเครื่องอ ปกรณตางๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟาั  คาใชจายในั
การทดสอบอื่นๆ เพ่ือแสดงวาการท ัางานของระบบเปนไปอยางถูกตองครบถวนตามส ญญา อยัูในสภาพท่ีสามารถั
ใชงานไดท ันทีเมื่อร บมอบงาน ถือเปนสวนหน่ึงของการจ ัดหาน้ า และไฟฟาช ่วคราวั โดยจะตองท ัาการทดสอบการั
ท างานของระบบไฟฟาและเครื่องกลท ้งหมดพรอมก ันอยางนอย 24 ช ่วโมงเต ม เพ่ือทดสอบความสามารถของระบบ
ต างๆ ท ้งหมดกอนการร ับมอบงาน ผู้ร บจ้างเปนผู้ร ับผ ัดชอบคาใชจายท ้งหมด 

2.4   การซอมแซมบร ัเวณโดยรอบสถานที่กอสรางที่เก ัดความเสัียหายั อ ันเน่ืองมาจากการท ัางานั  ผู้ร บจ้างจะตองั
ด ัาเน ันการซอมแซมใหเสร ัจเรัียบรอย กอนการสงมอบงานงวดส ัดทาย 

2.5   การท ัาความสะอาดอาคารั ผู้ร บจ้างจะตองท ัาความสะอาดอาคารท ักสวนใหเรัียบรอย โดยผู้วาจางสามารถใชงานได
ท ันทีหล งจากการร บมอบงานแลว สวนการท ัาความสะอาดบร เวณ ผู้ร บจ้างจะตองกลบเกลััี ยพ้ืนด ันใหเรัียบรอยัเศษ
ว ัสด ักอสรางตางๆ และส ่งปลัูกสรางช ่วคราวท ้งหมดัจะตองเก ับขนยายออกไปใหพนบร ัเวณ ภายใน 7    ว ัน น บต ้ง
แตว ันทีผู่้วาจาง ร ับมอบงานเรัียบรอยแลว 

3. การร ับประก ันผลงานกอสราง 

3.1   ภายในระยะเวลา 730 ว ัน หรือตามระบ ัในส ัญญา น ับถ ัดจากว ันที่ผู้ควบค ัมงานออกหน ังสัือร ับรองงานงวดส ัดทาย
และผู้วาจางร บมอบงานเรยีบรอยแลวัหากมีความช าร ดบกพรองเก ดข้ึนแกอาคาร อ ันเนัื่องมาจากความผ ัดพลาดัไม
รอบคอบ หรัือการละเลยของผู้ร บจ้างในขณะที่ท ัาการกอสราง ผู้ร บจ้างจะตองท ัาการซอมแซมั ัใหอยัูในสภาพั
เรียบรอย หรือใชงานไดดีด งเด ม ในท นทีที่ไดร บแจงจากผู้วาจางั โดยผู้ร บจ้างจะััั เรัียกรองคาใชจายใดๆเพ ่มเต ัมั
ไมไดท ้งส ้น 

3.2   ผู้วาจางสงวนส ทธั ์ ที่จะท าการวาจางผู้อื่นมาด ัาเน นการซอมแซมหรัือแกไขงาน ในสวนที่บกพรองหากผู้ร บจ้างไม  
เขามาด าเน นการแกไขภายในเวลาที่เหมาะสม คาใชจายที่เก ดข้ึน ผู้ร บจ้างจะตองร บผ ัดชอบท ้งหมด หรัือผู้วาจางั
สามารถเรัียกเก ับเง ันจากหน ังสัือค้ าประก ันผลงานได 

3.3   ในว นที่ผู้วาจางจายเง ันงวดส ัดทาย ผู้ร บจ้างจะตองน ัาหน งสือค้ าประก ันผลงานของธนาคารพาณ ัชย มัูลคารอยละ 5 
ของคากอสรางตามส ญญา ระยะเวลาค้ าประก น 730 ว น หรือตามระบ ในส ญญา มาสงมอบใหผู้วาจางหรือตาม
ระบ ในส ญญา 
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01. งานกอผน ัง 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดหาแรงงาน  ว ัสด   อ ัปกรณ และส ่งจ ัาเปนอื่นๆ ในการท ัางานกอผน ังตามแบบกอสรางใหเสร ัจั
เรัียบรอย 

งานกอผน ง หมายรวมถัึง งานกอว ัสด ักอผน ังโดยรอบอาคาร กอผน ังภายในอาคาร งานหลอเสาเอ ัน และคานท ับหล ังั
ค.ส.ล. และงานๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหงานกอผน ังเปนไปตามแบบ และรายการประกอบแบบ 

 

2. ขอก ้าหนดทั่วไป 

2.1   ผู้ร บจ้างจะตองสงต ัวอยางว ัสดั กอนที่จะใชใหผู้ควบค ัมงานพ ัจารณาอนั มั ตั จึงจะทั าการส ่งเขาบร ัเวณกอสรางได้ 

2.2   ว ัสด กอท ักชน ัดจะตองจ ัดวางเรัียงใหเปนระเบัียบเรัียบรอยและม ่นคง การเก ับเรัียงซอนก ันควรสัูงไมเก ัน 2 เมตรั
บร เวณที่เก ับจะตองไมมีส ่งสกปรก หรอืน้ าท่ีจะกอใหเก ดตะไครน้ า หรัือราไดท ้งน้ี ว ัสด ักอทีม่ัีส ่งสกปรกจ ับแนนั
หรือ อ ันทรียว ัตถ  เชน รา หรัือตะไครน้ าจ บ จะน ัาไปใชกอไมได 

2.3   ผู้ร บจ้างจะตองตรวจสอบใหแนนอนั ในการด าเน นการกอผน ังใหถูกตองตามชน ัดขนาด และความหนา ระยะั
และแนวตางๆ ทีไ่ดก ัาหนดไวในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบ 

2.4   ผน ังกอจะตองจ ัดช ั้นว ัสด กอแตละช ้นใหมัีรอยตอของแผนว ัสด ัสล ับก ัน ยกเวนในกรณัีที่ในแบบกอสรางไดระบ ัไว 
เปนอยางอื่น 

2.5   การกอผน ัง จะตองเปนไปตามหล ักว ัชาชาง ซึ่งจะตองใชชางที่มัีความช ัานาญ และมัีฝมัือดี ประณัีต มาั
ด ัาเน นการกอผน ง หากผน ังกอสวนใดไมไดค ัณภาพ หรอืไมเรียบรอย ผู้ควบค มงานมีส ัทธ ์ส ่งรื้อท บได และผู้ร บ
จ้างจะตองด ัาเน ันการกอผน ังใหมใหเรัียบรอย โดยคาใชจายของผู้ร บจ้างเอง 

2.6   การท าความสะอาดเมื่อกอผน ังเสร จเรียบรอยแลว ตองท ัาความสะอาดผ ัวผน ง และแนวปัูนกอท ้ง 2 ดานให 
ปราศจากเศษปัูนกอเกาะต ัดผน ัง เศษปัูนที่ตกที่พ้ืนจะตองเก ับกวาดท ้งใหหมดั ใหเรัียบรอยท ักคร ัั้งกอนปัูนั
แข ังตั ว 

3. วัสด ุ 

3.1   ปัูนซัีเมนต ใหปัูนซัีเมนตผสมเสร ัจส ัาหร ับงานกอโดยเฉพาะซึ่งผสมน้ าสะอาด แลวใชงานไดเลยโดยไมตองผสม
ทราย หรัือใชปัูนซัีเมนตส ัาหร ับงานกอ ผสมปัูนขาว ทราย และน้ า อ ัตราสวนผสมตามมาตรฐานงานกอนั
น าเสนออนั มั ต ั 

3.2   น้ าตองใสสะอาดปราศจากน้ าม นกรดตางๆ เกลัือ พฤกษธาต  และส ่งสกปรกเจัือปนหามใชน้ าจากคัูคลองหรัือั
แหลงอื่นใดกอนไดร ับอน ัญาต และน้ าท่ีข ันจะตองท ัาใหใส และตกตะกอนเสัียกอน จงึจะน ัามาใชได 

3.3  ทรายตองเปนทรายซ ัล ักา น้ าจัืด แข ังัสะอาด ปราศจากส ง่สกปรก จะตองเปนชน ัดที่ระบ ัไวในตารางและตามั
ขนาดของปัูนกอ 

3.4   ใหใชอ ัฐมอญท่ีไดมาตรฐาน มอก.77-2545 อ ัฐกอสรางสาม ญั หรัือตานทานแรงอ ัดสัูงส ัดไมนอยกวา100 กก./ 
ตร.ซม. และจะตองดัูดน้ าไมเก ันรอยละ 25 โดยจะตองไดขนาด เผาส ักท ่วก ันดี แข ังแกรง ปราศจากรอยช ัารั ดั
ใดๆ อ นเปนเหต ัใหเสัียก ัาลั ง จะตองมัีขนาดสม  ัาเสมอ ไมบ ดโคง และเปนของใหม 

3.5   คอนกรีตบล ัอกตองมีค ัณสมบ ต ัไมต ํากวามาตรฐานผล ัตภ ัณฑอ ัตสาหกรรมไทย มอก.58-2533 คอนกรัีตบล ัอก ไัม
ร ับน้ าหน ัก หรัือตานทานแรงอ ัดสัูงส ัดไมนอยกวาั 150 กก./ตร.ซม. ขนาดความกวางั  ยาว และสวนสัูงของัััััััั
กอนคอนกรัีตบล ัอก ตามท่ีผู้ออกแบบก ัาหนด 
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3.6   ขอกั าหนดในการกออั ฐั
ผน ังคอนกรัีตบล ัอก 

- ผน ังหนา 10 ซม. 12 ซม.  21.5 ซม. ใชอ ัฐขนาด 39 x 19 x 7 ซม. และ 39 x 19 x 9 ซม. 

และ 39 x 19 x 9 (2) ซม. 
ผน ังอ ัฐมอญ 

- ผน ังหนา 10 ซม. 20 ซม. ใชอ ัฐมอญขนาดัั16 x 7 x 3.5 ซม. และ 16 x 7 x 3.5 ซม. กอแนวขวาง 

4. การกอ 

4.1   ผน ังกอบนพ้ืน ค.ส.ล. ทั กแหงัผ วหนาของพ้ืน ค.ส.ล. จะตองสก ัดผ ัวใหขร ัขระ แลวท ัาความสะอาด และราดน้ าให
เปยกเสียกอนที่จะกอผน ง และโดยเฉพาะการกอผน งร มนอกโดยรอบอาคาร และโดยรอบหองน้ าจะตองเทัคอนกรีต 
กวางเทาก บผน งกอ และสูงจากพ้ืน ค.ส.ล. 10 ซม. กอนจึงกอผน งท บไดเพ่ือก นน้ าร ่วซึม 

4.2   ผน ังกอชนเสา ค.ส.ล. ผ วหนาของเสา ค.ส.ล. จะตองสก ัดผ ัวใหขร ัขระแลวท ัาความสะอาด และราดน้ าใหเปยกั
เสัียกอน กอนที่จะกอผน ง และจะตองใชเหล ักเสร ัมขนาด R6 มม. x 30 ซม. @ 60 ซม. เสร ัมยัึดผน ังคอนกรัีตก ับั
โครงสราง ค.ส.ล. ตลอดแนวผน ังคอนกรัีตที่มาชน โดยว ธัีเจาะโครงสราง ค.ส.ล.ดวยสวานเจาะคอนกรัีต แลวฝงั
ยัึดเหล ักเสร ม R6 มม. ดวย Epoxy หรัือพ ักเหล ักที่ใชก ับคอนกรัีต 

4.3   ใหกอคอนกรัีตในล ักษณะแหงั โดยไมจ ัาเปนตองน ัาไปแชน้ ากอน เวนแตวาตองการท ัาความสะอาดกอนั
คอนกรัีตเทาน ้น สวนการกอว ัสด กอประเภทอ ัฐตางๆ กอนน ัาอ ัฐมากอตองน ัาไปแชใหเปยกเสัียกอน 

4.4   การกอผน ังจะตองไดแนว ไดด  ัง และไดระด ับ และตองเรัียบโดยการท ้งด  ัง และใชเชัือกดัึงจ ับระด ับท ง้ 2 แนวั
ตลอดเวลา ผน ังกอที่กอเปดเปนชองตางๆ เชน Duct   ส ัาหร ับระบายปร ับอากาศ หรัือไฟฟาจะตองเรัียบรอยัมัี
ขนาดตามระบ ัในแบบกอสราง และจะตองมัีเสาเอ น หรัือท ับหล ังโดยรอบ 

4.5   ปูนกอส ัาหร ับผน ังใหใชปูนซัีเมนตผสมเสร จ ส ัาหร ับงานกอผสมก ับน้ าสะอาดตามค ัาแนะน ัาของผู้ผล ัต การผสมั
ใหผสมดวยเครื่อง นอกจากจะไดร ับอน ม ัต จากผู้ควบค ัมงาน การเต ัมน้ าผสมจะตองไมท ัาใหปัูนกอเหลวเก ันไปั
ปูนักอจะตองถัูกผสมตลอดเวลา จนกวาจะน ัามาใช ปูนกอผสมแลวเก ันกวา 1 ชม. หามน ัามาใช้ 

4.6   แนวปัูนกอจะตองหนาประมาณ 1 ซม. และตองใสปัูนกอใหเต ัมรอยตอโดยรอบแผนว ัสด ักอ การเรัียงกอตองกดั
กอนว ัสด ักอ และใชเกรัียงอ ดปัูนใหแนนไมใหมัีซอก มัีรู หามใชปัูนกอทีก่ ัาล ังเร ่มแข ังต ัวหรัือเศษปัูนกอที่เหลัือร
วงจากการกอมาใชกออัีก 

4.7   การกอผน ังในชวงเดัียวก ันั ั จะตองกอใหมัีความสัูงใกลเคัียงก ัน หามกอผน ังสวนหน่ึงสวนใดสัูงกวาสวนที่ั
เหลัือเก ันกวา 1 เมตร และผน ังกอหากกอไมแลวเสร ัจในว ันน ้น สวนบนของผน ังกอที่คางไวจะตองหาส ่งปกคล ัมั
เพ่ือปองก ันฝน 

4.8   ผู้ร บจ้างจะตองท ัาชองเตรัียมไวในขณะกอสราง สวนงานของระบบอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของเชน ระบบไฟฟาัั ระบบั
ส ัขาภ ับาล ระบบปร ับอากาศ ฯลฯ การสก ด และการเจาะผน งกอเพ่ือต ดต ้งระบบด ังกลาว จะตองยัื่นขออน ัม ัตั ั
จากผู้ควบค ัมงานเสียกอน เมื่อไดร ับอน ม ัต แลวจึงจะด าเน นการได ท ้งน้ี จะตองด ัาเน ันการสก ัดเจาะดวยความั
ประณีต และตองระม ัดระว ังม ัใหผน ังกอบร ัเวณใกลเคัียงแตกราวเสัียความแข ังแรงไป 

4.9   ผน ังกอโชวแนว การกอจะตองจ ัดกอนว ัสด ักอใหไดแนวด ัั ง และไดแนวระด ับ ผ ัวหนาเรัียบไดระด ับอยางั
สม ั าเสมอ โดยแนวปัูนกอตองมัีความกวางไมเก ัน 15 มม. ยกเวนจากทีร่ะบ ัเปนอยางอื่น แลวใหใชเครื่องมัือข ัดัร
อง รอยแนวปัูนกอลัึกเขาไปประมาณ 5  มม.  และผน ังกอโชวแนวภายนอกอาคารเมื่อปัูนกอแหงแข ังต ัวดัีแลวั
ผู้ร บจ้างจะตองท ้งใหผน ังแหงสน ท พรอมท ้งท าความสะอาดผน งใหเรัียบรอยแลวทาดวยน้ ายาประเภท Silicone 
เพ่ือก ันซึม และปองก ันพวกราตะไครน้ าจั บ 

4.10 ผน ังที่กอชนคาน ค.ส.ล.  หรัือพ้ืน ค.ส.ล.  จะตองเวนชองไวประมาณ 10 - 20 ซม.เปนเวลาไมนอยกวาั 3 ว ันั
เพ่ือใหปูนกอแข ังต ัวและทร ัดต ัวจนไดที่เสัียกอน จึงท าการกอใหชนทองคาน หรัือทองพ้ืนไดทองคานหรัือทองพ้ืนั
ค.ส.ล. ทีจ่ะกอผน ังอ ัฐชน จะตองโผลเหล ักขนาดเสนผานศัูนยกลาง 6 มม. ยาว 20 ซม. ระยะหางระหวางเหล ัก 
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80 ซม. ตลอดความยาวของก ัาแพง 
4.11 ผน งกอที่กอใหม จะตองไมกระทบกระเทัือน หรือร บน้ าหน ักเปนเวลาไมนอยกวาั 3   ว ันัหล ังจากกอผน ังเสร ัจั

เรัียบรอยแลว 

4.12 ที่ม มผน งกอท กม มหรอืทีผ่น งกอหย ดลอยๆ โดยไมต ัดเสา ค.ส.ล. หรัือตรงทีผ่น ังกอต ัดก ับวงกบประตัูหนาตางั
จะตองมีเสาเอ น ขนาดของเสาเอ น จะตองไมเล กกวา 10  ซม.และมัีความกวางเทาก บผน ังกอเสาเอ น จะตองั
เสร ัมดวยเหล ักขนาดเสนผานศัูนยกลาง 2 x 6 มม. และมัีเหล ักปลอกขนาดเสนผานศัูนยกลาง6 มม.@ 20 ซม. 
เหล กเสร มเสาเอ ัน จะตองฝงลัึกลงในพ้ืน และคานดานบนโดยโผลเหล ักเตรัียมไว ผน ังกอทีก่วางเก นกวา 3  ม. 
จะตองมีเสาเอ นแบงครึ่งชวงกวางตลอดความสูงของผน ังคอนกรตีที่ใชเทเสาเอ นจะตองใชสวนผสมั  1 : 2 : 4 
โดยปร ัมาตร สวนห ันใหใชห นเลั ก 

4.13 ผน ังกอที่กอสัูงไมถัึงทองคานั  หรัือพ้ืน ค.ส.ล. หรัือผน ังที่กอชนใตวงกบหนาตาง หรัือเหนัือวงกบ ประตัู-หนาตางั
ที่กอผน ังท ับดานบน จะตองมัีคานท บหล ัง 4 และขนาดจะตองไมเล ักกวาเอ ันตามที่ระบั มาแลว และผน ังกอที่สัูงั
เก ันกวา 3 เมตร จะตองมัีคานท ับหลั ง ระยะระหวางท ับหลั งจะตองไมเก น 3 เมตรเหล ักเสร ัมคานท ับหล ังจะตองตอั
ก ับเหล ักที่เสัียบไวในเสา หรัือเสาเอ น ค.ส.ล. 
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02. งานฉาบป ูน 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาแรงงานั ว ัสด  อ ัปกรณ และส ง่จ ัาเปนอื่นๆ ในการท ัางานฉาบปัูนตามแบบกอสรางใหเสร ัจั
เรัียบรอย 

งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผน งว สด กอท ้งหมด ผน ง ค.ส.ล.  และงานฉาบปูนโครงสราง ค.ส.ล.        
เชน เสา คาน และทองพื้น ในสวนที่มองเห นดวยตาท ้งหมด ยกเวนฝาเพดานสวนที่เปนคอนกรีตส าเร จรูป และงานั
คอนกรีตเปลือย หรือบร เวณที่ระบ ไวเปนอยางอื่น 

 

2. ขอก ้าหนดทั่วไป 

2.1   การฉาบปูนท ้งหมด เมื่อฉาบคร ัง้ส ัดทายเสร ัจเรัียบรอยแลวั ผน ังจะตองเรัียบสะอาดสม ัั าเสมอไมเปนรอยคลััื น
และรอยเกรัียงไดด ่งไดระด ับท ้งแนวนอน และแนวต ้ง ม มท กม ัมจะตองตรง ไดด  ังและฉาก (เวนแตที่ระบ ัไวเปน 
พ เศษในแบบรัูป) 

2.2  หากม ัไดระบ ล ักษณะการฉาบปูนเปนอยางใดอยางหน่ึง ใหถัือวาเปนล ักษณะการฉาบปัูนเรัียบท ้งหมด 

2.3  ปูนฉาบใหใชปูนซัีเมนตผสมเสร จ ผสมก ับน้ าตามค ัาแนะน ัาของผู้ผล ต 

2.4  การผสมปัูนฉาบจะตองน ัาสวนผสมเขาผสมรวมก ันดวยเครื่องผสมคอนกรัีตการผสมดวยมัือจะอนั มั ต ัใหได 
ในกรณัีทีผู่้ควบค ัมงานพ ัจารณาเห ันวาไดค ัณภาพเทัียบเทาผสมดวยเครื่อง 

2.5  สวนผสมของน้ า จะตองพอเหมาะก ับการฉาบปูน ไมเปยก หรัือแหงเก ันไปัท าใหปูนฉาบไมยัึดเกาะผนั ง 

2.6  การซอมผ ัวปูนฉาบ ผ ัวปัูนฉาบที่แตกราว หล ัดรอน หรัือปัูนไมจั บก ับผ ัวพ้ืนที่ที่ฉาบไปั จะตองท ัาการซอมโดยการั
เคาะสก ัดปัูนฉาบเด ัมออก เปนบร ัเวณกวางไมนอยกวา 10 ซม.และท ัาผ ัวใหขร ัขระฉัีดน้ าลางใหสะอาด แลวฉาบั
ปัูนใหม ตามขอการฉาบปัูนขางตนั ดวยทรายที่มัีขนาดและค ัณสมบ ัต ัเดัียวก ันก ับผ ัวปัูนเด ัม ผ ัวปัูนที่ฉาบใหแลวั
จะตองเรัียบสน ทเปนเน้ือเดัียวก ับผ ัวปูนเด ม หามใชฟองน้ าช ับน้ าในการตกแตงผ ัวปัูนฉาบซอมน้ี 

3. วัสด ุ 

3.1   ปัูนซีเมนต ใหใชปัูนซีเมนตผสมเสร จ ส ัาหร บฉาบรองพ้ืน และฉาบตกแตงโดยเฉพาะ ตองเปนปูนใหมไมจ บต ว
เป็นััับรรจ ในถ งปดสน ทเรียบรอย 

3.2   น้ าัตองใสสะอาดปราศจากน้ าม ันกรดตางๆ ดาง เกลัือ พฤกษธาต  และส ่งสกปรกเจัือปน หามใชน้ าจากคัูคลองั
หรัือแหลงอื่นใดกอนไดร ับอน ัญาต และน้ าท่ีข ันจะตองท ัาใหใส และตกตะกอนเสัียกอน จงึจะน ัามาใช 

3.3  น้ ายาก ันซัึมผสมปูนฉาบ ใหใชน้ ายาก ันซัึมส ัาหร ับผสมปูนฉาบโดยเฉพาะ ในงานฉาบปัูนผน ังภายนอกอ ตราสวนั
ผสมและวั ธัีใชใหปฏั บ ต ัตามค ัาแนะน ัาของบรั ษ ัทผู้ผล ัตท ้งน้ีผล ัตภ ัณฑจะตองไดร ับอนั มั ต ัจากผู้ควบค ัมงานกอน 

3.4  เสนเซาะรอง P.V.C  ตองเปนว ัสด ัค ัณภาพ เหมาะสมแกการใชงานั  โดยไมกอใหเก ัดปญหาจากต ัวว ัสด ัเองก ับั
งานฉาบผ ัวในระยะยาวั และเปนผล ัตภ ัณฑท่ีไดร ับมาตรฐานผล ัตภ ัณฑอ ัตสาหกรรม กระทรวงอ ัตสาหกรรม 

4. การเตร ียมผ ิวฉาบป ูน 

4.1   ผั ว ค.ส.ล. ที่จะฉาบ ใหลางผ ัวคอนกรัีตและขจ ัดผงเศษว ัสด ัออกใหหมด กอนน้ าม ันทาไมแบบในการเทคอนกรัีต
จะตองข ัดลางออกใหสะอาดดวยเชนเดียวก ันัหล ังจากน ้นจัึงฉาบดวยปัูนซัีเมนตผสมเสร ัจชน ัดส ัาหร ับฉาบรองั
พ้ืนผ ัวคอนกรัีตโดยเฉพาะ การผสมน้ าใหผสมตามค ัาแนะน ัาของผู้ผล ัต หล ังจากน ้นจัึงฉาบดวยปัูนฉาบแตงั
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ผ ัวหนาตามข ้นตอน 

4.2   ผ ัวว ัสด กอ ผน ังกอว ัสด กอตางๆ จะตองท ้งไวใหแหง และทร ัดต ัวจนคงที่แลวเสัียกอน (อยางนอยหล ังจากกอผน ังั
เสร ัจแลว 3 ว น) จึงท ัาการสก ัดเศษปัูนออกท ัาความสะอาดผ ัวใหปราศจากไขม ันหรัือน้ าม ันตางๆ รวมถัึงฝ ันผง 

5. การฉาบป ูน 

5.1   การฉาบปูน จะตองต ้งเฟยมท ัาระด บ จ บเหลี ัยม เสาคาน ขอบ ค.ส.ล.ตางๆ ใหเรัียบรอยไดแนวด ัั งและแนวระดั บ
ผน ังและฝาเพดานควรจะท ัาระด ับไวเปนจ ัดๆ ใหท ่วเพ่ือใหการฉาบปัูนรวดเร ัวและเรัียบรอยข้ึน โดยใชปัูนซัีเมนต 
ผสมเสร ัจส ัาหร ับงานจ บเซี้ยมโดยเฉพาะ หรือใชปูนฉาบรองพ้ืนผ วคอนกรีตภายหล ง ปูนที่จ บเซี้ยมท าระด บเสร จั
เรยบรอย และแหงดีแลวใหราดน้ า หรือฉีดน้ า ใหบร เวณที่จะฉาบปูนเปยกโดยท ่วก น แลวจึงท าการฉาบปูน โดยั
ผสมปูนฉาบตามอ ตราสวน และว ธีผสมตามที่ก าหนดใหแลว เมื่อฉาบปูนเสร จแลว จะตองบมปูนฉาบตลอด 24ชม.  
และท ้งไวใหแหงกอน 2 ว น การฉาบปูนผน งภายนอกของอาคารตรงผน งว สด กอที่ผน งกอตอก บโครงสร้างคอนกรีต
ใหปองก นการแตกราวโดยใชแผนตะแกรง ชน ด Galvanized Expanded Metal Lath กวางประมาณ20 ซม. 
ตอกตะปูยึดยาวตลอดแนวรอยตอแลวจึงท าการฉาบปูนรองพ้ืนได (ดูรูปที ่1 และ 2) กรณีฉาบปูนผน งภายนอกและ
ผน งภายในเหนือวงกบประตูและหนาตางใหปูแผน Galvanized Expanded Metal Lath ขน าด  20 x 30 
ซม.ตอกตะปูยึดตามม มท กม มของประตูและหนาตาง แลวจึงท าการฉาบปูนรองพ้ืนั ได (ดูรูปที ่3, 4) 

5.2   การฉาบปัูนในล ักษณะพ้ืนท่ีกวางัการฉาบปูนตกแตงบนพ้ืนทีร่ะนาบนอนัั เอียงลาด หรือระนาบต ้ง ซึ่งมัีขนาดั  
กวางเก น 9 ตารางเมตร หากในแบบหรือรายการละเอียดม ไดระบ ใหมีแนวเสนแบงที่แสดงไวอยางช ดเจนัผู้ร บจ้าง
จะตองขอค าแนะน าจากผู้ควบค มงานในการแบงแนวเสนปูนฉาบ ในกรณีที่ระบ ใหฉาบปูนข ดผ วม นั ให ฉาบปูน
ตกแตงปร บใหไดระด บตกแตงผ วจนเรียบรอยแลว ใหใชน้ าปูนขน ทาโบกท บหนาใหท ่ว ข ดผ วม นเรียบัดวยเกรียง
เหล ก ในกรณีที่ระบ ใหฉาบปูนผสมน้ ายาก นซึม ปูนฉาบช ้นรองพ้ืน และปูนฉาบัช ้นตกแตง จะตองผสมน้ ายาก นซึมั  
ลงในสวนผสมตามค าแนะน าของผู้ผล ดโดยเคร งคร ด 

5.3   การฉาบปัูนบนผน ังใหเสมอก ับผ ัวของบ ัวกระเบื้องเซรามั ค 

การฉาบปูนกรณีน้ีใหฉาบปูนหนาอยางนอย 20 มม. โดยเมื่อต ดต ้งบ วกระเบื้องเซราม คแลวผ วจะตองเสมอก บปูน
ฉาบ ในกรณีที่จ าเปนตองฉาบหนากวา 20 มม. ใหปู Galvanized Metal Lath เพ่ือเสร มความแข งแรงใหปูนฉาบ 
ฉาบคร ้งที่ 1 หนาประมาณ 10 มม.  ขูดผ วแลวจึงปู Metal Lath ใหท ่วบร เวณยึดดวยตะปู หล งจากน ้นจึงั ฉาบ
เท่ียวที ่2 และฉาบตกแตงจนไดระด บที่ตองการแตตองหนาไมเก น 25 มม. 

5.4   เสนเซาะรอง 

ว ัสด ทีใ่ชจ ัดท ัาเสนเซาะรอง ใหเปน P.V.C  กวาง 2  ซม.ส ัาหร ับงานเซาะรองภายนอกอาคาร และกวาง 1  ซม.
ส ัาหร ับงานเซาะรองภายในอาคาร ในกรณีที่แบบไมไดแสดงเสนเซาะรองัใหถัือวามัีงานเซาะรองในผน ังปัูนฉาบั
เสมอ โดยผู้ร บจ้างท ัาแบบเสนออนั มั ต ัแนวทางในการแบงเสนเซาะรอง 

-   แบงพ้ืนที่เซาะรองใหเปนพ้ืนที่ยอยประมาณ 12 – 15 เมตร 
-   แบงพ้ืนที่เซาะรองตามแนวยาวเปนชวงๆ ประมาณ 4 – 6 เมตร 
-   แบงพ้ืนที่ร ัเวณที่มัีโครงสรางต ัดก น เชน เสาก บคานบรรจบก น หรือ คาน เสา ก ับผน ังกอ 
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03. งานระบบก ันซ  ม 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาแรงงาน ว ัสด  อ ัปกรณ และส ่งจ ัาเปนอื่นๆ ในการกอสรางระบบก ันซัึมตามท่ีระบั ในรายละเอัียดน้ีั
จนเสรั จ 

งานระบบก ันซัึม หมายรวมถัึง งานปองก ันในสวนหล ังคาคอนกรัีตเสร ัมเหล ัก สวนใตด ัน ต ัดด ัน ถ ังเก ับน้ า และบอั
บ าบ ัดน้ าเสีย ตามท่ีปรากฏในแบบกอสราง 

2. วัสด ุ แบงเปนประเภทไดด ังน้ี 

-ัััซีเมนต์ชน ดไม หดต ว (Non-shink grout) 

-  น้ ายาก นซึมัชน ดทา 

-  น้ ายาก ันซัึมชน ัดผสมปูนฉาบ และปัูนทรายปร ับระดั บ 
ัััััััััััั2.1ััซีเมนต์ชน ดไม หดต ว (Non-shink grout) 

                      1) บร เวณรูท อัท ้งเจาะใหม และเก าัรอยต อหรือช องว างัระหว างท อก บพ้ืนัให้เทด้วยซีเมนต์ชน ดไม หดต วั(Non-
shink grout) 

                      2) บร เวณที่ใช้ัได้แก ัรูที่เจาะใหม ส าหร บเด นท อัรูเด มที่อ ด ช องว างต างๆที่น้ าอาจร ่วซึมได้ 

ัััััััััััััััััััััั3)ัการผสมัว ธีการเทัให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผล ต  โดยใช้ผล ตภ ณฑ์ของัSika หรือัLanko หรือัตราจระเข้ 
หรือเทียบเท า 

2.2   น้ ายาก นซึมัชน ดทา 

ััััััััั1)  บร เวณที่จะทาัน้ ายาก นซึมัชน ดน้ีัได้แก ัพ้ืนห้องน้ าท ้งหมดัรวมถึงบร เวณรอยต อัโดยในส วนของผน งัทาสูง
ข้ึนมาอย างน้อยั30ัเซนต เมตรัส วนที่เป็นห้องอาบน้ าัให้ทาผน งสูงข้ึนมาอย างน้อยั2ัเมตร 

ััััััััั2)  ทาอย างน้อยั2ัรอบั 

ััััััั3) ัการผสมัว ธีการทาัให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผล ต โดยใชผ้ล ตภ ณฑ์ของัSika หรือัLanko หรือัตราจระเข้ 
หรือเทียบเท า 

2.3   น้ ายาก ันซัึมชน ัดผสมปูนฉาบ และปัูนปร ับระด ับพ้ืน 

1)   บร ัเวณที่จะตองผสมน้ ายาก ันซัึมชน ัดน้ี ไดแก ปัูนฉาบและปัูนปร ับระด ับส ัาหร ับพ้ืนหองน้ า ผน ังภายในั
ท ้งหมด 

2)  การผสมน้ ายาก ันซึม ใหผสมตามค ัาแนะน ัาของผู้ผล ต โดยใช้ผล ตภ ณฑ์ของัSika หรือัLanko หรือัตรา
จระเข้ หรือเทียบเท า 

 

3. การเจาะพื้นเพื่อเดินทอ่น้้าทิ้ง น้้าโสโครก 

 1. จะต้องตรวจสอบต าแหน งที่จะท าการัCoringัก บแบบัAs-BuiltัDrawingัว าตรงก บแนวของเหล กเสร มหรือไม  

ั 2. ด าเน นการก าหนดต าแหน งัCoring จร งบนพ้ืนโครงสร้างัแล้วท าการตรวจสอบอีกคร ง้ัโดยใช้เครื่องัFerroัScan ว า
ต าแหน งัCoring จร งมีเหล กเสร มหรือไม  

(หมายเหต ั:ัเครื่องัScan โดยท ่วไปสามารถตรวจสอบแนวเหล กเสร มได้ที่ความหนาของพ้ืนโครงสร้างัไม เก นั20 CM. ด งน ้นัหาก
พ้ืนมีความหนาเก นั20 cm.ัจ าเป็นจะต้องท าการตรวจสอบท ้งด้านบนและด้านล างัหรือใช้เครื่องัScan ที่มีประส ทธ ภาพสูงมากข้ึน)    
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ั 3. ก อนท าการัCoringััด้วยัCoringัMachineัผู้ร บจ้างจะต้องขออน ม ต ัว ธีการเจาะัต าแหน งการเจาะัพร้อมผลัFerroั
Scan 

 

 

 4.ัระบบก นซึมบร เวณรูพ้ืนที่ท าการเจาะัเพ่ือเด นท อน้ าท ้งัน้ าโสโครกัผูร้ บจ้างต้องเสนอว ธีการัข ้นตอนัว สด ัให้ผู้ควบค ม
งานเพ่ือขออน ม ต ก อนด าเน นการั 

 5.ัเมื่อท าระบบก นซึมแล้วเสร จัก อนท าการปูกระเบื้องัจะต้องท าการข งน้ าัเพ่ือทดสอบการร ่วซืมัอย างน้อยั48ัช ่วโมงั
และต้องได้ร บการอน ม ต จากผู้ควบค มงานก อนจึงจะเร ่มปกูระเบื้องได้ 
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04. งานกระเบือ้งปูพืน้ และ
ผน ัง 

 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาแรงงานััว ัสด  อ ัปกรณ และส ่งจ ัาเปนอื่นๆ ในการกอสรางงานปัูกระเบื้องพ้ืน และผน ังที่ระบ ในั
แบบกอสรางจนเสร ัจเรัียบรอย งานเหลาน้ี หมายรวมถัึง 

1.1 งานปูกระเบื้องพ้ืนหองน้ า หรัือพ้ืนหองอื่นๆ 
1.2 งานปูกระเบื้องผน ังหองน้ า หรัือผน ังหองอื่นๆ 

2. ขอก ้าหนดทั่วไป 

2.1   ผู้ร ับผ ัดชอบจะตองจ ัดสงต ัวอยางว ัสด กระเบื้องท กชน ดที่ใชในการกอสรางใหสถาปน ก และผู้ควบค มงาน อน ม ต ก
อนการส ่งซื้อของ และด าเน นการกอสราง 

2.2   ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท า Shop Drawing แสดงว ธัีการต ัดต ้ง และการจ ัดลายกระเบื้องท ักบร ัเวณท่ีมัีการระบ ั 

2.3   การท ัาความสะอาดภายหล ังปูกระเบื้องเสร ัจเรัียบรอยแลว จะตองลางท ัาความสะอาดคราบกาวยาแนวท่ีต ัด
บนักระเบื้องใหหมด ตามขอแนะน ัาของผู้ผล ต 

3. วัสด ุ 

3.1   พ้ืนหองน้ าหรัือพ้ืนหองอื่นๆ ใหใช กระเบื้อแกรน ตโต้ัเกรด A (อ ันหมายถัึงค ัณภาพสัูงส ัดของผู้ผล ต) สัีเรียบหรัือ
อื่นๆ ขนาดตามท่ีระบ ัในแบบ ของ Cotto หรือเทียบเท า ชน ัดปัูพ้ืน 

3.2   ผน ังหองน้ าหรัือผน ังหองอื่นๆ ใหใช กระเบื้องแกรน ตโต้ัเกรด A (อ ันหมายถัึงค ัณภาพสัูงส ัดของผู้ผล ต) สีเรียบหรือ
อื่นๆ ขนาดตามท่ีระบ ในแบบของ Cotto หรือเทียบเท า 

3.3   ปัูนทรายปร ับระด ับ และรองพ้ืน ใหใชปัูนซัีเมนตผสมเสร ัจชน ัดฉาบรองพ้ืนของ บจก.ปัูนซัีเมนตไทย ผสมก ับ
น้ าัและน้ ายาก ันซัึม 

3.4   น้ ายาก ันซึม ชน ัดผสมปัูนฉาบของ SIKA หรัือเทัียบเทา 

3.5   กาวซีเมนตใชของตราต กแก หรอืเทัียบเทา ส ัาหร บการปกูระเบื้องเซราม คบนผน งกออ ฐั ผน งคอนกรัีต หรือ
พ้ืนัคอนกรีต โดยมัีขอก ัาหนดด ังน้ี 

-    ขนาดกระเบื้อง พ้ืนที่ตอแผนไมเก น 1,600 ตร.ซม. ใหใชร น Weber TaiFix 

-    ขนาดกระเบื้อง พ้ืนที่ตอแผนไมเก น 3,600 ตร.ซม. ใหใชร น Weber Tai Gres 
กรณีที่ขนาดกระเบื้องใหญกวาที่ก าหนด หรือเปนกระเบื้องชน ัดอื่นๆ เชนกระเบื้องแกรน ตักระเบื้องด ันเผา แผนั
ห ันข ดส าเร จรูป หรัือกระเบื้องทีไ่มดูดซัึมน้ า ใหผู้ร บจ้างจ ัดหากาวซัีเมนตที่มัีค ัณสมบ ัต ัเหมาะสมก ับประเภทงานั
น ้นๆ และด ัาเน ันการกอสรางตามมาตรฐานของผู้ผล ต โดยไมค ัดราคาเปนงานเพ ่มเตั ม 

3.6   กาวยาแนวกระเบื้อง ใชของตราต กแกหรือเทียบเทา ส ัาหร บยาแนวกระเบื้องเซราม ค ห ันออน กระเบื้องแกรน ัตั
แผนห ันข ัดส ัาเร ัจรัูป หั นธรรมชาต  สามารถใชยาแนวรองกระเบื้องกวาง ต ้งแต 1- 5 มม. ใหใชร น Weber Color 
Classic และกระเบื้องปูช ดปัูชน รองเล ก 0.2-3 มม. ใหใชร น Weber Color Slim 
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4. กรรมว ิธ ีการป ูกระเบื้อง 

4.1   การปูพ้ืน กอนปูพ้ืนผู้ร บจ้างจะตองท าระด บปูนทรายเสียกอน การท าระด บจะตองใหมีความลาดเอียงตามระบ ใน
แบบกอสราง ปูนทรายที่ใชท าระด บใหใชปูนซีเมนตผสมเสร จ ผสมก บน้ า และน้ ายาก นซึม โดยความหนาของัปูน
ทรายท าระด บ จะตองไมต ํากวา 3 ซม. ภายหล งปูน Set ต วแลวจะตองรดน้ าใหท ่วไมต ํากวา 48 ชม. และท ้งไวให
แข งต วเปนเวลา 3   ว นัจึงจะท าการปูได กอนปูจะตองท าความสะอาด และรดน้ าใหช ม การปูใหใชกาวซีเมนตเป
นต วยึด โดยปฏ บ ต ตามค าแนะน าของผู้ผล ต ในกรณีที่เปนโพรงเคาะมีเสียงจะตองท าการรื้อออก และัท าการปูใหม
กระเบื้องที่ปูเสร จแลวจะตองเรียบไดแนวัและระด บและมีความลาดเอียงตามระบ ในแบบกอสรางกระเบื้องที่ชนั
ก บผน ง ฝาครอบทอระบายน้ าหรือขอบตางๆ จะตองต ดใหเรียบสม ําเสมอ พ้ืนที่ปูเรียบรอยแลว จะตองท ้งให แห
งโดยไมถูกกระทบกระเทือนหรือร บน้ าหน กเปนเวลาั ัั 48   ชม.จึงลางท าความสะอาด และอ ดรอยตอของ
กระเบื้องดวยกาวยาแนวกระเบื้องที่ระบ ในขอ 3.6 

4.2   การปูผน ง ผู้ร บจ้างจะตองฉาบปูนดวยปูนซีเมนตผสมเสร จ ผสมก บน้ า และน้ ายาก นซึมั  ใหไดระด บเสียกอนท ้งั
ไวใหแข งอยางนอย 3  ว น กอนบ ตองท าความสะอาดผ วใหปราศจากฝ น เศษปูน น้ าม น และว สด อยางอื่น แลวั
รดน้ าใหช มการบ ใหบ ทีละแผนโดยใชกาวซีเมนตเปนต วยึดัโดยปฏ บ ต ตามค าแนะน าของบร ษ ทผู้ผล ตท กัประการ 
แผนกระเบื้องจะตองแนนไมเปนโพรง เมื่อเสร จเรียบรอยแลว ในกรณีที่เปนโพรงจะตองรื้อออก และท าการบ ใหม 
ในการเขาม มผน ง และม มเคานเตอร  ท ้งม มนอก และม มในใหใชกระเบื้องโมเสก ชน ดเดียวก นั แบบเขาม ม
โดยเฉพาะ ความหนาจากผ วกระเบื้องที่ปูเสร จแลวถึงผ วว สด กอจะตองหนา 25 มม.พ้ืนที่บ กระเบื้องแลว จะตอง
ท ้งใหแหงโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนเวลา 48  ชม. จึงลางท าความสะอาด และอ ดรอยตอของกระเบื้องดวย
กาวยาแนวกระเบื้องที่ระบ ในขอ 3.6 
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05. งานฝาเพดาน 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาแรงงานั ว ัสด  อ ัปกรณ และส ่งจ ัาเปนอื่นๆ ในการต ัดต ้งงานฝาเพดาน ตามระบ ัในแบบกอสรางั
จนเสร ัจเรัียบรอย 

2. ขอก ้าหนดทั่วไป 

2.1   ผู้ร บจ้างจะตองตรวจสอบแบบกอสรางงานระบบไฟฟา ระบบปร ับอากาศ ระบบส ัขาภ ับาล และระบบอื่นๆที่
เก่ียวของก ับงานฝาเพดาน เพ่ือเตรัียมโครงสรางส ัาหร ับยึดดวงโคม และประสานงานก ับงานสวนอื่นๆััใหท ัางานั
ไปดวยความเรัียบรอย 

2.2   การต ัดต ้งฝาเพดานชน ัดตางๆ ใหปฏ ับ ัต ัตามค ัาแนะน ัาของบร ัษ ัทผู้ผล ัตจ ัาหนาย และผู้ออกแบบท ักประการั
และงาน Access Panel ใหรวมอยัูในกอสราง 

2.3   ฝาเพดานที่ต ัดต ้งแลวั จะตองแข ังแรงไดระด ับ และความสัูงตามระบ ัในแบบรอยตอจะตองไดแนว ไดฉากได 
ระด บ และเรัียบรอยดวย 

2.4   การทาสัีฝาเพดาน ใหดัูรายละเอัียดในหมวดงานสัี 

2.6   ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดสงต ัวอยางว ัสด ัใหผู้ควบค ัมงานอนั มั ตั กอนส ่งซัื้อ 

3. วัสด ุ และการต ิดตั้ง 

3.1   ฝาเพดานย ัปซ ัั มบอรดฉาบเรัียบทาสัี 
1) แผนฝาเพดานใหใชแผนย ปซ ่มบอรดชน ดหนา 12  มม.ส ัาหร ับหองท ่วไป และแบบหนา 12  มม.ชน ัดก ัน

ความชืั้น ส าหร ับหองน้ า และแบบหนา 12 มม.  ชน ัดมัีฟอยลส าหร ับหองใตหล ังคา ตามมาตรฐาน ม.
อก.219-2524 

2) โครงคราวเหล กช บส ังกะสัีใหใชระบบ Casoline  ML  50  ของัทัีพัีบี ไทยย ปซ ่ม หรัือโครงเคราโลหะฝาั
เพดานฉาบเรัียบของตราชาง ตามมาตรฐาน ม.อก. 863-2532 ต ัดต ้งเปนตาราง ขนาด 0.40 x 1.00 -1.20 
เมตร โดยโครงคราวยัืนร ับน้ าหน ักไดไมนอยกวา 120 นั วต ัน / เมตร ความหนาไมนอยกวาั 0.50 มม. และั
โครงคราวซอย ความหนาไมนอยกวาั 0.50 มม. ส ัาหร บโครงคราวร มัั และอ ปกรณต ัดต ้งประกอบ ตามั
มาตรฐานผู้ผล ต 

3) การต ัดต ้งใหใชแผนขอบลาดชน ัดตอชนพรอมเทปปดรอยตอ และฉาบรอยตอดวยปัูนปลาสเตอร ตามั
กรรมว ธัีของผู้ผล ต สวนการเขาม ัมของฝาลดระด ับใหใชค ั้วเขาม ัมเหลีั ยมเปนโลหะัหรัือไวน ัลและฉาบเก ับัด
วยปัูนปลาสเตอร 
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06. งานส ุขภ ัณฑ 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาแรงงาน ว ัสด  อ ัปกรณ และส ่งจ ัาเปนอื่นๆ ในการต ดต ้งงานส ัขภ ัณฑตามระบ ัในแบบกอสรางั
จนเสร ัจเรัียบรอย 

งานส ัขภ ณฑ ในทีน้ี่ใหรวมถัึง ส ัขภ ณฑในหองน้ า  หองเตรัียมอาหาร  หองปฏ บ ัต ัการ ตลอดจนถัึงผน ังส ัาเร ัจรัูปั
ภายในหองน้ า (Toilet Cubicle) และกระจกเงาในหองน้ า 

 

2. ขอก ้าหนดทั่วไป 

2.1   กอนการต ัดต ้งผู้ร บจ้างจะตองตรวจสอบ ขนาด ต ัาแหนง ระด ับในงานทีเ่กี่ยวของท ง้หมด ต ้งแตข ้นตอนงาน
โครงสรางจนถึงข ้นต ดต ้งเครื่องส ขภ ัณฑ ผู้ร บจ้างจะตองร บผ ดชอบตอผลเสียหายท ้งหมดทีเ่ก ัดข้ึน หากมัีความั
ผ ัดพลาด คลาดเคลื่อน ท ัาใหงานต ัดต ้งเครื่องส ัขภ ัณฑเปนไปโดยไมเรัียบรอย หากมัีปญหาหรัือคาดวาจะมัีััั
ปญหา ผู้ร บจ้างจะตองแจงใหผู้ควบค ัมงานทราบท ันที หามกระท ัาไปโดยพลการ 

2.2   อางลางหนา และอางลางมัือท ักอางจะตองต ัดต ้งวาลวเปดปดพรอมสายออนยัี่หอเดัียวก ับส ัขภ ัณฑ 

2.3   รอยตอระหวางส ัขภ ัณฑก ับผน ง / พ้ืนหองน้ า ใหยาแนวดวย Sanitary Silicone Sealant 

2.4   เครื่องส ขภ ัณฑ และอ ัปกรณท ้งหมด ภายหล ังจากต ัดต ้งเรัียบรอยแลว จะตองไดร ับการทดสอบรั ่วซัึมและก ัาล ังั
ด ันของน้ า การทดสอบจะตองเปนไปตามระบ ัในรายละเอัียดประกอบแบบระบบส ัขาภ ับาล เครื่องส ัขภ ัณฑและั
อ ัปกรณที่ต ัดต ้งเสร ัจแลว จะตองท ัาความสะอาดใหเรัียบรอย จึงสงมอบงานได 

 

3. ส ุขภ ัณฑ และการต ิดตั้ง 

รายละเอัียดชน ัดของส ัขภ ัณฑั 

วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือเทียบเท่า รุ่น 

โถส้วมัชน ดน ่งราบัFlush Tank พร้อมอ ปกรณ์ 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า 

C13930 (New) Alex 
หรือเทียบเท า 

โถปัสสะวะ พร้อมัAutomatic Flush Valve 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า 

C31217+CT842S หรือ
เทียบเท า 

สายช าระพร้อมที่แขวนและอ ปกรณ์ครบช ด 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า 

CT993NHWH หรือ
เทียบเท า 

กล องบรรจ กระดาษช าระม้วนใหญ  MOYA หรือเทียบเท า HSD-E012 หรือเทียบเท า 

อ างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ พร้อมอ ปกรณ์ 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า C0110 หรือเทียบเท า 

ก๊อกน้ าเย นอ างล้างหน้า 
KARAT/COTTO/American 
Standard หรือเทียบเท า 

EC-01-611-50 หรือ
เทียบเท า 

ตะแกรงด กกล ่นรูระบายน้ า 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า  
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วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือเทียบเท่า รุ่น 

ท อน้ าท ้งส าหร บอ างล้างหน้า 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า  

ก๊อกเด่ียวต ดผน ง SANWA หรือเทียบเท า  

สต๊อปวาล์ว (Stop Valve) 
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า  

สายน้ าดี   
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า   

 ช ดฝักบ วยืนอาบน้ าพร้อมฝักบ วพร้อมก๊อก ปิด-เปิด  COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า 

ZH012HM + 
CT190C11(HM) หรือ
เทียบเท า 

 ที่วางสบู   
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า 

K-2801-54-Nัหรือ
เทียบเท า 

 ราวแขวนผ้าแบบต ดผน ง  
COTTO/American 
Standard/Kohler หรือเทียบเท า 

K-2801-46-N Concept 
round หรือเทียบเท า 

ผน งห้องน้ า/แผงก ้นโถปัสสาวะชาย ส าเร จรูปัหนาั25 
มม.ัLFB ผ วหน้าัHPL พร้อมอ ปกรณ์ครบช ด 

KOREX /Willy /Marvel หรือ
เทียบเท า   

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถเสนอขอเท ียบเทาว ัสด ุอุปกรณการกอสรางได โดยการเท ียบเทาใหปฏ ิบ ัต ิตามหมวดว ัสด ุ
อุปกรณในบทขอก ้าหนดทั่วไป 
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07. งานส ี
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาว ัสด ั ั ั  อ ัปกรณ เครื่องใช และส ่งอ ัานวยความสะดวกตางๆ เพื่อด ัาเน ันการทาสัีใหล ัลวงด ังที่ั
ก ัาหนดในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง และใหส มพ ันธก ับงานในสวนอื่นๆั ดวยการทาสัี หมายถัึงั
การทาสัีอาคารท ้งภายนอก ภายใน และสวนตางๆ ที่มองเห ันดวยตาท ้งหมด ยกเวนสวนที่ก ัาหนดไวเปนอยางอื่น หรัือัส
วนที่ก ัาหนดใหบ ดวยว ัสด ัประด ับตางๆ ท ้งน้ี หากมสีวนใดท่ีผู้ร บจ้างสงส ย หรัือไมแนใจ และขอค ัาแนะน ัาอน ัม ัต ัจากัผู้
ออกแบบท ันที การทาสัีใหรวมถัึงตกแตงอ ัดยาแนวผ ัวพ้ืนั และการท ัาความสะอาดผ ัวพ้ืนตางๆ กอนทีจ่ะท ัาการทาสัีั
ตลอดจนถัึงการทาสัีเพ่ือร ักษาััและปองก ันผ ัวไม และเหล ักสวนที่มองไมเหั น 

2. วัสด ุ / ประเภทของส ี และกรรมวิธ ีการทา 

2.1   ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดหาชางทาสัีที่มีฝมัือดี มัีประสบการณ และช ัานาญงานปฏ ับ ัต  ตามค ัาแนะน ัาในการใชสัี หรัือ
ผสมสัีของบร ษ ัทผู้ผล ตั ในการทาสัีชางสัีจะตองทาใหสัีมัีความเรัียบสมั ําเสมอก ันตลอดปราศจากรอยตอชองวางั
หรอืเปนรอยแปรงปรากฏอยู ไมมีรอยหยดของสี มีความแนใจวาสีแตละช ั้นจะตองแหงสน ทดีแลว จัึงจะลงมัือั
ทาสัีช ้นตอไปควรจะพ ัจารณาความเรัียบรอย ในการทาสัีแตละช ้น 

2.2   การต ัดเสนตามขอบตางๆั และการทาระหวางรอยตอของสัีตางก ันจะตองมัีความระม ัดระว ังเปนอยางดัีั
ปราศจากรอยท ับก ันระหวางสัี และจะตองระว ังอยาใหมีสัีสกปรกเลอะเทอะตามอ ัปกรณ ประตัู-หนาตาง 

2.3   การทาสัีพ้ืนผ ัวประเภทโลหะ 

1)     ผ วเหล ักหรัือโลหะที่มัีสวนผสมของเหล ักั เหล กอาบส ังกะสัีและโลหะตางๆั ผ ัวเหล ักหรือโลหะทีม่ัีสวนผสม
ของเหล ักใหใชเครื่องข ด ข ดรอยตอ เชื่อมต ัาหน  แลวใชแปรงลวด หรัือกระดาษทรายข ัดผ ัวจนเรัียบและั
ปราศจากสน ม หรัืออาจใชว ธีพนทราย (ในสวนที่ผู้ออกแบบก ัาหนดใหใช) เพ่ือขจ ัดสน ัมหรัือเศษผงออกให 
หมด พรอมท ้งท าความสะอาดผ ัวหนา ไมใหมัีไขม นหรอืน้ าม นจ บั  โดยใชน้ ายาลางขจ ัดไขม ันโดยเฉพาะ
เสร ัจแลวใชน้ ายาลางออกใหหมดั และปลอยใหแหง แลวจัึงใชน้ ายาขจ ัดสน ัมและปองก ันสน ัมประเภทไครั
โรเอทธ ล ัน หรัือน้ ายาประเภทเดัียวก ัน 1 สวน ตอ น้ า 2 สวน ทาลางคราบสน ัมบนผ ัวหนาเหล ักใหท ่ว และั
กอนที่น้ ายาจะแหงใหใชน้ าสะอาดลางออกจนผ ัวหนาสะอาด พรอมท ้งเช ัด หรัือใชลมเปาใหแหงสน ัทแ ล้ ว
จัึงทา หรือ พนสัีรองพ้ืนก ันสน ม ผ วเหล ักอาบส ังกะสีและโลหะตางๆ ใหใชน้ ายาลางขจ ัดไขม ัน หรัือน้ าม ันั
เช ัดลางออกใหหมด และลางดวยน้ าสะอาดั เมื่อท ้งใหแหงแลวใหทาหรัือพนสัีรองพ้ืน 

2)     การทาสัีรองพ้ืนก นสน ม ใหทาสัีรองพ้ืนก ันสน ัม Red  Lead  Primer  1  คร ั้ง เมื่อสงว ัสด ัเขาถัึงหนวยงา
นกอสราง แลวทาดวยสัีรองพ้ืนก ันสน ัมั Red  Lead  Iron  Oxide อัีก 1  คร ัง้ เมื่อท ัาการต ัดต ้งแลว เฉพาะั
รอบๆ รอยเชื่อมที่สัีก ันสน ัมโดนละลายดวยความรอนจะตองข ัดใหสะอาดแลวทาสัีรองพ้ืนท ับั2  คร ัง้ เมื่อ
ต ัดต ้งแลวตองตรวจดัูรอยกระทบกระเทัือน หากมีรอยช ัาร ัดเสัียหาย หรัือท ัาการเชื่อมใหม ใหทาสัีรองพ้ืนั
ท บอีก 2 คร ้ง หากทาสัีรองพ้ืนสวนใดไมดัีจะตองข ัดออก และทาใหม 

3) ในสวนของงานเหล ักทีม่องเห ันั เชน ราวก ันตก หรัือโครงหล ังคาของ Skylight ใหทาท ับดวยสัีประเภท
Alkyd ฟลมสีกึ ังเงา 

4) ประตู และวงกบเหล ักใหทาดวยสัีประเภท Alkyd ฟลมสีกึ ังเงา 
2.4   การทาสัีพ้ืนผ ัวประเภทโลหะ ของงานโครงสรางภายนอกอาคาร 

1) การเตรัียมผ ัวเหล ักหรัือโลหะเหมัือน 2.3 
2) การทาสัีรองพ้ืนประเภทสีอีพ อกซี่ และทาสัีท บหนา ประเภทสัีโพลียูรีเทน ฟลมสีกึ ังเงา 

-  สัีรองพ้ืน ประเภทสีอีพ อกซี่ จ านวน 1 คร ้ง ที่ความหนาคร ้งละ 125 ไมครอน 
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-  สัีท บหนา เปนสัีโพลียูรีเทน จ านวน 2 คร ้ง ที่ความหนา 60 ไมครอน 
3  งานเตรียมพ้ืนผ ว ทาสีรองพ้ืน และทาสีท บหนาส ดทาย ของงานในขอ 2.4 ใหผู้ผล ตสี เปนผู้ใหค าปรึกษาใน

ข ้นตอนการท างาน และเปนผู้เขามาตรวจสอบค ณภาพ โดยว ธีสาธ ตกอนปฏ บ ต งาน และเลือกส มตรวจั
ช ้นงาน ใหผานมาตรฐานการร บประก นงานสี) 

2.5   การทาสัีพ้ืนผ ัวประเภทปูนฉาบ และผ ัวคอนกรัีต 

1) ว ัสด ัยาแนวสวนทีเ่ปนคอนกรัีต ปัูนฉาบใหใช Cement   Filter ถาเปนรอยหรัือรัูพร ันเพัียงเล ักนอยใหใช 
ด ันสอพองผสมสีน้ าม น หรัือสัีพลาสต ักชน ัดทาภายนอกอ ัดยาแนวแทนได 

2) ผ ัวปัูนฉาบ และผ ัวคอนกรัีต ทีจ่ะทาสัี จะตองแหงสน ัท และจะตองท ัาความสะอาดใหปราศจากเศษฝ ันั
ละออง คราบฝ นคราบสกปรก ถามัีคราบไขม ัน น้ าม ัน หรัือสัีเคลัือบละลายต ัดอยูใหลางออกดวยน้ ายาั
ขจ ัดไขม ัน หรัือผงซ ักฟอก ท ้งใหผ ัวแหงสน ัทแลว ใหทาดวยสัีรองพ้ืนตามชน ัดของสัีทาท ับหนาโดยให   
เปนไปตามค าแนะน าและกรรมว ธีของผู้ผล ัตผ วคอนกรีตเปลือยไมฉาบปูนั ใหท ัาความสะอาดผ ัวหนาจนั
ปราศจากฝ น คราบน้ าม น หรัือน้ ายาทาไมแบบใหเรัียบรอย แลวจัึงอ ัดตกแตงผ ัวหนา ใหเรัียบรอยเสัียกอนัจึง
ทาสัีรองพ้ืนตามชน ัดของสัีทาท ับหนาโดยใหเปนไปตามค ัาแนะน า และกรรมวั ธัีของผู้ผล ต 

3) ผ ัวคอนกรัีตไมฉาบปัูน หรือผ วฉาบปูน สวนภายนอกอาคารใหทาสีรองพ้ืน Acrylic   Emulsion   Primer
จั านวน 1 คร ั้ง และใหทาสัีทั บหนาดวยสัีประเภทั Exterior Pure Acrylic Emulsion Paint ชน ัด 
PremiumGrade อัีกจ ัานวน 2 ครั ้ง 

4) ผ วคอนกรัีตไมฉาบ หรัือผ วฉาบปัูน สวนภายในอาคารใหทาสัีรองพ้ืนประเภท Acrylic Emulsion Primer 
จ านวน 1 คร ้ง และใหทาสัีท บหนาดวยสัีประเภท Interior Acrylic Emulsion Paint ชน ัด Premium Grade 
อัีกจ ัานวน 2 ครั ้ง 

2.6   การทาน้ ายาเคลือบผ วคอนกรัีตเปลือย ทรายลาง กรวดลาง และห ันลาง พ้ืนผ ัวประเภทคอนกรตีเปลือย ทราย
ล้างักรวดลาง และห นลาง หล ังจากท าความสะอาดเสร จ ใหทาดวยน้ ายาประเภทัั Water  Repellent  ชน ัดั
Water Base (ใหตรวจสอบ ค ณภาพน้ ายา เพ่ือปองก ันน้ ายาเปลี่ยนเปนคราบเหลัืองภายหล ัง) 

2.7   การทาสีั บนผ ัวย ัปซ ัมบอรดใหทาดวยสัีประเภท Interior  Acrylic  Emulsion  Paint  ชน ัด Premium  Grade
จ านวน 2 ครั ้ง 

2.8   การทาสีบนผ วไมอ ดซีเมนต หรือแผนไฟเบอรซีเมนตใหรองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนปูนเกาั จ านวน 1 คร ้ง และใหทาสที บ
หน้าดวยสีประเภทั Exterior Pure Acrylic Emulsion Paint ชน ด Premium Grade อีกจ านวน 2 คร ้ง 

ขอควรระว ัง 

งานทาสัีรองพ้ืนปัูนก ันดางั  มัีค ัณสมบ ัต ัการยัึดเกาะต ัวในระยะเวลาจ ัาก ัดั เน่ืองจากความสามารถในการทนร ังสัีั
UV ต่ า ถากรณัีทาสัีรองพ้ืนท ้งไวนานจะท ัาใหค ัณสมบ ัต ัของสัีอะครัีล ัคเสื ัอมประส ัทธ ัภาพ ผู้ร บจ้างตองศัึกษาั
และปฏั บ ต ัตามมาตรฐานของผู้ผล ต 
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08. งานผน ังหองน้้าส ้าเร  จร ูป 
 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้ร บจา้งจะตองจ ัดหาแรงงานั  ว ัสด  อ ัปกรณ และส ่งจ ัาเปนตางๆ ในการต ัดต ้งงานผน ังหองน้ าส ัาเร ัจรัูปตามท่ีระบ ัในั
แบบกอสราง และทดสอบจนเสร ัจเรัียบรอยใชงานไดดี งานผน ังหองน้ าส ัาเร ัจรัูป หมายรวมถัึง ประตัู มัือจ ับ บานพ ับัที่
ใสกระดาษช ัาระ และอ ัปกรณอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

2. ขอก ้าหนดทั่วไป 

2.1   ผู้ร บจ้างตองสงรายละเอัียด ขอก ัาหนดของผล ัตภ ัณฑั ขอมัูลทางเทคน ัค ขอแนะน ัาการต ัดต ้ง และขอมัูลอื่น
เก่ียวก ับส ันคาของตน ตามท่ีผู้ควบค ัมงานตองการเพ่ือพ ัจารณาอนั มั ต ั 

2.2   ผู้ร บจ้างตองสงต ัวอยางว ัสด  ผล ัตภ ัณฑพรอมต ัวอยางส ีและอ ัปกรณท ้งหมดที่จะใชจร ังในโครงการน้ีให ผู้
ควบค ัมงานพ ัจารณาอนั มั ต ั 

2.3   ผู้ร บจ้างจะตองจ ัดท ัา Shop   Drawing และมาเสนอผูค้วบค ัมงานจ านวน 3  ช ัดเพ่ือตรวจสอบและพ ัจารณาั
อน ม ต ัโดย Shop Drawing จะตองแสดงรายละเอัียด ด ังตอไปน้ี 

- ต ัาแหนงบร ัเวณท่ีจะใช 

- หนาต ด และความหนาของว ัสด ัผน ังส ัาเร ัจรัูป 
- อ ัปกรณประกอบท ้งหมด เชน มัือจ บ กลอน บานพ บ ขอแขวนก ันกระแทก ที่ใสกระดาษช ัาระ ฯลฯ 
- กรรมว ธีในการต ดต ้ง การยดต ัดก ับโครงสรางตางๆ ท ้งพ้ืน และผน ง 
- การใสโลหะเสร ัมความแข ังแรงของงานต ัดต ้งผน ง และเพ่ือยัึดอ ัปกรณตางๆ 
- รอยตอ และการใชว ัสดั อ ัดยาแนวเพ่ือปองก ันน้ า 
- รายละเอัียดอื่นๆ ตามท่ีผู้ค ัมงานตองการ 

2.4   เมื่อ Shop   Drawing ไดร บการพ จารณาอน ม ต แลวั ผู้ร บจ้างตองจ ดท าส าเนา Shop   Drawing ที่ไดร ับอน ัม ัตั ั
แจกจายใหท กฝายท่ีเก่ียวของไวใชท างานกอสรางดวย 

2.5   การปองก ันผ ัวว ัสด ั 

งานโลหะท ้งหมดเมื่อท ัาการต ัดต ้งเสร ัจเรัียบรอยแลว ผู้ร บจ้างจะตองพนว ัสด ัปกคล ัมผ ัวหรัือต ัด Plastic  Tape
เพ่ือปองก ันผ ัวของว ัสด ัไวใหปลอดภ ัยจากน้ าปัูนั หรัือส ่งสกปรกอื่นใดท่ีอาจท ัาความเสัียหายใหก ับงานผน ังั
ห้องน้ าส ัาเร ัจรัูป 

2.6   การท ัาความสะอาด 

ผู้ร บจ้างจะตองท ัาความสะอาดผ ัวของงานผน ังหองน้ าส ัาเร ัจรัูปั ท ้งดานนอกและดานในใหสะอาดปราศจากั
คราบน้ าม ัน คราบน้ าปัูน สัี รอยด ันสอ หรัือส ่งสกปรกอื่นใดกอนสงมอบงาน โดยผู้ร บจ้างจะตองไมใช เครื่องมัือั
และสารละลายใดๆ ท าความสะอาด อ ันอาจเก ัดความเสัียหายแกงานผน ังหองน้ าส ัาเร ัจรัูปได 
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2.7   การร ับประกั น 

ผู้ร บจ้างตองจ ัดท ัาเอกสารร ับประก ันค ณภาพว ัสด ั อ ัปกรณที่น ัามาต ัดต ้งัและค ัณล ักษณะผลงานวาถัูกตองัสม
บัูรณ ไมร ั วซัึม และจะย ังคงสภาพการใชงานไดดัีอยางนอย 2 ป นั บจากว ันสงมอบงาน ความเสัียหายใดๆ ที่ัเก ัด
ข้ึนกอนการร ับมอบงาน หรัือภายในระยะเวลาของการร บประก ัน อ ันมัีผลเนื ัองมาจากการผลั ต การขนสงการั
ต ัดต ้งผู้ร บจ้างจะตองชดใชโดยถอดออก และต ัดต ้งดวยของใหมที่มัีค ัณภาพ และขนาดเดัียวก ัน โดยเปนัคาใช
จายของผู้ร บจ้างท ้งส ้น 

3. วัสด ุ 

3.1   ผน งหองน้ าส าเร จรูป ใหจ ดท าผน งก ้นระหวางหองน้ ายอย ผน งดานหนา และประตู โครงสรางโดยท ่วไปท าจากัแผน 
LFB (Laminated Foam Board) โดยน าแผน HPL (High Pressure Laminate) ความหนาไมนอยกวา 0.8 มม. มา
ประกบก บัFoamัBoardัความหนาแนนไมนอยกวา 520ักก. / ลบ. ความหนาท ้งส ้น 25 มม. มีค ณสมบ ต สามารถก น
น้ าและความชื้นไดดี ไมดูดซึมน้ า ไมลามไฟ ไมเปนอาหารของปลวก มอด แมลงตางๆ มีความทนทานตอการขูดขีด ทนััั
ตอสารเคมีตางๆ ทนความรอนตอกนบ หรี่ รอยเปอนตางๆ สามารถท าความสะอาดไดงาย เมื่อประกอบเขาัััดวยก น
แลวท าใหร บแรงกระแทกไดสูง ไมบ ดงอ 

3.2   อ ัปกรณหองน้ าส ัาเร ัจรัูปท ้งหมดเปน Stainless Steel Grade 304 ัหนา กลอนประตัูั พรอมก ันชน ขอแขวนผ
าก ันชนในต ว และกลองใสกระดาษช ัาระแกนสปร ง คานเปนอลัูม ัเนัียมโคง 

3.3   อ ัปกรณหองอาบน้ าท ้งหมดเปนัStainless  Steel  Grade  304  กลอนประตัู  พรอมก ันชน และ ขอแขวนผา
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09. งานผน ังคอนกร ีตมวลเบา 
 

1. วัสด ุ 

1.1   บล ัอกคอนกรัีตมวลเบา (AAC : Autoclaved Aerated Concrete) 
ขนาด 20 x 60 ซม.หรือ 30 x 60 ซม. และความหนา 7 - 25 ซม.ตามก ัาหนดมีค ัณสมบั ต ส ัาค ัญด ังน้ี 
1)   ความหนาแนนประมาณั 600 กก. / ลบ.ม. 
2)   ก ัาล ังร ับแรงอ ัดอยางนอย 40 - 50 กก. / ตร.ซม. 
3)   มีอ ัตราการทนไฟและความเปนฉนวนตามมาตรฐาน BS 476 ไมต  ัากวา 4 ช ่วโมงที่ความหนา 7.5 ชม. 
4)   มีอ ัตราการดัูดกลัืนน้ าไมเก ันรอยละ 50 กก. / ลบ.ม. 
5)   มีคาการน าความรอนไมเก น 0.089 ว ัตต / เมตร – เคลวั น 

1.2   ปูนกอส ัาเร ัจรัูปคัือปัูนกอที่ใชเฉพาะก ับบล ัอกคอนกรัีตมวลเบาโดยมีสวนผสมจากซัีเมนตปอรตแลนด ทรายและั
สารอ มน้ า (Methyl  Cellulose)  ปัูนกอส ัาเร จรูป 1 ถ ังน้ าหน ัก 40 กก.กอไดพ้ืนที่ประมาณ 10 ตร.ม.ดวยความั
หนาประมาณ 3 มม.ปัูนกอส ัาเร ัจรัูปจะร ับแรงดัึงไดไมนอยกวา 1.20 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐานการทดสอบั
ASTM C 952-91 

1.3   ปัูนฉาบส ัาเร ัจรัูปเปนปัูนฉาบทีผ่ล ัตข้ึนส ัาหร ับงานคอนกรัีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใชงานไดท ันทัีเมื่อผสมน้ าั
ผสมเสร ัจโดยไมตองมสีวนผสมเพ ่มใดอัีกมีคาก ัาล ังร ับแรงอ ัดไมเก ันั50 กก./ตร.ซม.มัีคาแรงยัึดเหนััี ยวไมนอยกวา
0.80 กก./ตร.ซม.ตามมาตรฐาน ASTM  C109  และ C952  เน้ือละเอัียด เหนัียวลััื น ฉาบงาย ไมยอยต ัวสามารถั
ฉาบไดบางท่ีความหนา 0.5 - 1.0 ซม หล ักจากราดน้ าที่ผน ังไดโดยไมแตกราว 

1.4   การเก ับร ักษาใหเก ับร ักษาไวบนยกพ้ืนในโรงเก ับซึ่งก ันฝนและความชั้ัืนไดปูนที่แข ังหรัือเปนกอนหรัือเสััื อมค ัณภาพั
แลวหามน ัามาใชเปนอ ันขาด 

1.5   น้ าตองใสสะอาดปราศจากน้ าม น กรดตางๆ และส ่งสกปรกเจัือปน น้ าที่ข ันจะตองท ัาใหใสและตกตะกอนเสัียกอนั
จึงน ัามาใชได 

1.6   เครื่องมัือชางท่ีควรใชเพ่ือใหท างานไดสะดวกข้ึน 

- เกรัียงกอเพ่ือใชปาดปัูนกอท ัาใหสามารถบ ังค ับความหนาปัูนกอที ่3 มม.ได 

- เลัื่อยมัือเปนเลัื่อยมีฟนเลัื่อยคอนขางหาง ฟนเลัื่อยท าดวยท งสเตนคาไบน (Carbine Tips) ใชต ัดกอนใหเลั กั
ลง หรือ เลััื อยไฟฟา 

2. สวนผสมป ูน 

2.1   ผสมปัูนกอส ัาเร ัจรัูปส ัาหร ับงานกอผน ังคอนกรีตมวลเบาในส ัดสวน 1 ถ ังน้ าหน ก 40 กก.ตอน้ า 12 ล ัตร 
2.2   การผสมปัูนกอในแตละคร ั้งควรใชใหหมดภายใน 30 นาที 
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3. การกอบล  อกคอนกร ีตมวลเบา 

3.1   เร ่มกอโดยการกอปร บระด บพ้ืนใหไดระด บตามแนวนอนแนวด ่งแถวแรกโดยใชปูนกอบล อกคอนกรีตมวลเบากอท่ี
ความหนาประมาณั 1 - 2 ซม.จากน ้นเตรียมกอนบล อกโดยไมตองเอากอนบล อกแชน้ ากอนการกอเพียงแคพรม
น้ าท่ีส นของกอนพอช มเพ่ือท าความสะอาดผ วบล อกและกอดวยปูนกอม ีความหนาเพียง 3 มม.    โดยใชเกรียงก
อบล อกคอนกรีตมวลเบาท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ 

3.2   บล อกจะตองกอดวยว ธีสล บแนวโดยระยะเหลื่อมก นระหวางบล อกคอนกรีตมวลเบา กอนบนและกอนลางตองัไม
นอยกวา 10 ซม. กอโดยท่ีเน้ือปูนกอหนา 3 มม. และจะตองใสปูนกอใหเต มปราศจากโพรงหรือรู โดยรอบัก้อน
บล อกท ้งสี่ดาน (ตองมองไมเห นแสงลอดผาน) บล อกท่ีกอชนเสาหรือเสาเอ นจะตองเสียบเหล กขนาดเส้นผ าน
ศูนย์กลาง 6 มม. มีความยาวประมาณ 25 - 30 ซม.ระยะความสูงไมเก น 60 ซม. กรณีจะตองเจาะเสียบัเหล ก
ภายหล งจะตองฝงเหล กในเน้ือคอนกรีตอยางนอย 8 -10 ซม. 

3.3   ในกรณีท่ีก าแพงยาวเก นมาตรฐานท่ีก าหนดตาม ตองมีเสาเอ น ท บหล ง ขนาดเสาเอ นภายในอาคารความกวาง10 
- 12 ซม. ภายนอกอาคารความกวาง 15 ซม.ความหนาเทาก บความหนาของก าแพงท่ีกอเหล กเสร มขนาดเสนผ
านศูนยกลาง 9 มม. จ านวน 2 เสน และมีเหล กปลอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มม. ท กระยะ 20 ซม.เหล กเสา
เอ นจะตองฝงลึกในพ้ืนและทองคานหรืออาจท าการโผลเหล กในพ้ืนและทองคานเตรียมไวกอนัในกรณีผน งสูง
เก นกวา 3.5 ม. ขนาดของเสาเอ นท บหล งควรปรึกษาว ศวกรผู้ควบค มงาน 

3.4   ม ัมผน ังท ักม ัมสามารถใชการกอประสานม ัมแทนการใชเสาเอ นไดั แตกรณัีที่ทางผูอ้อกแบบก ัาหนดใหมัีเสาเอ ันั
ใหท าตามท่ีผู้ออกแบบก ัาหนด 

3.5   ผน ังกอที่มัีวงกบประตู หนาตาง ตองหลอเสาเอ ัน ทั บหล ง ค.ส.ล. โดยรอบตามกรรมว ัธัีปกต  เพ่ือยัึดกรอบวงกบั
ประตู หนาตาง หรัืออาจใชท บหล ังส ัาเร ัจรูป กรณัีผน ังท่ีมัีความหนาต ้งแต 10 ซม. ข้ึนไป 

3.6  ในกรณัีการกอผน ังไมชนทองคานจะตองหย ัดดวยการเทท ับหล ังเทาน ้นั และขนาดของท ับหล ังตองไมเล ักกวาั
ขนาดของเสาเอ ันกรณัีที่ก ัาแพงหย ัดลอยๆ โดยระยะไมเก ัน 1.20 ม.ไมจ ัาเปนตองมัีเสาเอ ันปดสามารถจ ับเสัีั้ยมั
ฉาบไดเลย 

3.7   การกอบล อกชนทองคาน หรอืทองพ้ืนท กแหง ตองเวนชองไวประมาณ 2 ซม.แลวอ ัดดวยปัูนกอบล ัอกคอนกรัีตั
มวลเบา 

3.8   กรณีที่ผน ังกอมีความสัูงเก น 4 ม. ที่ทองคานหรัือทองพ้ืนควรจะเสัียบเหล ักขนาดเสนผานศัูนยกลาง 6 มม. ยาวั
ประมาณ 25 - 30 ซม. ระยะหางไมเก น 1.20 ม.เพ่ือเพ ่มความแข ังแรง 

3.9  การกอบล ัอกทีช่นก ับทองคานั หรัือทองพ้ืนที่มัีโอกาสหยอนต ัวลงมาไดตามหล ักการมาตรฐานงานกอสรางบางั
ประเภท เชน พ้ืนระบบ Post  Tension หรือโครงสรางเหล ักจะตองเวนชองวางที่สวนบนไวไมนอยกวา 2.5 ซม. 
แลวเสร มว ัสด ที่มัีความยืดหย นต ว เชน โฟม หรอืแผนยาง นอกจากงานกอดวยว ธีปกต  โดยระยะของเสาเอ น - 
ท บหล ง และจะเสัียบเหล ักหนวดก งตามขอ 3. 

3.10 หล ังจากกอผน ังเสร ัจ บล ัอกที่กอใหมจะตองไมกระทบกระเทัือนั  หรัือร ับน้ าหน ักเปนเวลาไมนอยกวาั  2 ว ันั
หลั งจากกอเสร ัจเรัียบรอยแลว 

3.11 บล ัอกคอนกรัีตมวลเบาสามารถต ัดกอนเล ักได โดยใชเลื ัอยมัือหรัือเลััื อยไฟฟาัต ัดเปนกอนเล ักเทาขนาดชองัที่
ท าการกอ 

3.12 การเด ันทอสายไฟและฝงทอน้ าก ับผน ัง กรณัีกระท ัาหล ังจากกอเรัียบรอยแลว สามารถใชขอเหล ักขัูดเปนรองั
แนวลึกตามความเหมาะสม โดยจะตองปลอยใหผน งยัึดเกาะก นจนแข งแรงดีเสียกอน พอด ัาเน ันการต ัดต ้งทอั
เสร จแลวปดกล ับดวย ปัูนทราย หรัือปัูนฉาบ และปดท บดวยปัูนกอส าเร จรูป ส ัาหร ับงานกอผน ังคอนกรัีตมวลั
เบา ตลอดแนวทอกอนฉาบ 
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3.13 หากกรณีที่ท าการต ัดต ้งทอรอยสายไฟและทอน้ าไวกอนใหกอผน ง หางจากแนวทอประมาณ 1 - 2 ซม. แลวอั ดััั
ดวยปัูนทราย หรัือหากทอขนาดเล ักมากใหใชว ธัีบากกอนบล ัอกคอนกรัีตมวลเบา เปนรองตามแนวของการเดั น
ท อไวกอน แลวคอยน าไปกอเสร ัจแลวอ ัดดวยปัูนทราย หรัือปัูนฉาบก ัได และปดดวยปัูนกอส ัาเร ัจรูป ตลอดแนว
ท อกอนฉาบ 

4. การฉาบป ูนผน ังบล  อกคอนกร ีตมวลเบา 

4.1   ข ้นตอนการเตรัียมงานฉาบปัูน 
1) กอนฉาบปัูนตองท าความสะอาดพ้ืนที่ฉาบปูน และราดน้ าใหผน ังบล ัอกคอนกรัีตมวลเบาช ัมอยัูตลอดท ้ง 

แผง เพ่ือไมใหดัูดน้ าจากสวนผสมปัูนฉาบเร ัวเก ันไป หรัือปฏั บ ต ัตามค ัาแนะน ัาของผู้ผล ัตปูนฉาบ 

2) กรณัีการเตรัียมพ้ืนทีภ่ายนอกควรกร ัลวดกรงไกตามรอยตอระหวางผน ังบล ัอกคอนกรัีตมวลเบาก ับั
โครงสรางตลอดแนว ลวดกรงไกควรมัีความกวางประมาณ 15 ซม. 

4.2   การฉาบปูน โดยใชปูนฉาบคอนกรัีตมวลเบา 

1) การเตรัียมพ้ืนผ ว 
- ใชแปรงตีน้ า หรัือไมกวาดปาดเศษผงท่ีต ัดผน ังออกใหหมด 
- หาระด ับท ้งในแนวด  ังและแนวนอนโดยการใชตะปู ปูนท ัาป ัมจ ับระดั บ 
- พรมน้ าใหท ่วสม  ัาเสมอประมาณ 1 คร ้ง ใหช ม 
- รอใหผ ัวผน ังดัูดซัึมน้ าพอหมาดเล ักนอย จึงลงมัือฉาบ 

2) การผสมปัูนฉาบ 

- ปูนฉาบ 1 ถ งัตอน้ า 15 - 16 ล ัตร (น้ าหน ก 50 กก.) 
- การผสมปัูนฉาบใหเปนเนื้อเดัียวก ันไมเปนเม ัด อาจท ัาการผสมดวยมัือหรัือเครื่องผสมควรใชน้ าที่

สะอาด 

- ควรผสมปัูนฉาบใหพอดีก ับแผงที่ฉาบ (ปูนฉาบ 1 ถ งัฉาบไดพ้ืนที ่ 2.6 ตารางเมตร) 

3) การฉาบปัูน 
- ฉาบหนาไมเก ัน 1 - 1.5 ซม. สามารถฉาบปัูนใหไดความหนาตามท่ีตองการไดเลยข้ึนฉาบ โดยกดั

เกรัียงฉาบรัีดที่ความหนา 1 - 1.5 ซม. 

- กรณัีฉาบหนาเก ัน 1.5 ซม. ควรฉาบ 2 คร ั้ง ฉาบครั ้งแรกหนาประมาณครััึ งหน่ึงของความหนาท ้งหมดั
แตไมเก น 1.5 ซม.ท าการกัีดหนาลายแลวท ้งไวประมาณ 1 ว ันจัึงท ัาการฉาบคร ััง้ทีส่องใหไดความหนา
ตามท่ีตองการ 

- เมื่อฉาบปัูนไดความหนาตามท่ีตองการแลว ท ้งผ ัวหนาใหหมาดพอประมาณ ตัีน้ าดวยแปรงใหท ่วพอดัีั
ก ับการปนหนาใหเรัียบรอยอยางนอย 2 คร ั้งแลวจัึงลงฟองน้ าใหท ่ว พรอมก ับลงไมกวาดปดเม ัดทรายั
ออกใหเรัียบ 

- ควรฉัีดน้ าบมผ ัวปัูนฉาบตามหล ังอัีกประมาณ 3 วั น 
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รายการว ัสด ุงานสถาปตยกรรม 
 

วสั
ด ุ 

ผล ิตภ ัณฑ  / หร ือเท ียบเทา ผู้แทนจ ้าหนาย / ร ับเหมา 

1. งานกอผน ัง   

- อ ัฐมอญ 
 
 
- คอนกรัีตบล ัอก 

 
 
- ปูนซัีเมนตผสมเสร จ งานกอ 

อปก. 
_ 
 

C-PAC BLOCK 
 วงกลม 

ัไกรกาบแกว 
เสัือมอรตา (ปูนกอส ัาเร ัจรัูป) 
อ ันทรัีมอรตาร แมกซ 21 

TPI 
 

Solid Star Co., Ltd 
มาตรฐาน ตามรายการประกอบแบบ 
 
ผล ัตภ ัณฑคอนกรัีตซัีแพค บจก. 
วงกลม หจก. 
ไกรกาบแกว ว ัสด ภ ัณฑ บจก. 
ปูนซัีเมนตไทย บมจ.  
ปูนซัีเมนตนครหลวง(มหาชน) บจก. 
ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) บมจ. 

2. งานฉาบป ูน   

- ปูนซัีเมนตผสมเสร จั
ส ัาหร ับฉาบผน ังกอภาย
นอก 

 
- ปูนซัีเมนตผสมเสร จั
ส ัาหร ับฉาบผน ังกอภาย
ใน 

 
- ปูนซัีเมนตผสมเสร จั
ส ัาหร ับฉาบผน ัง
คอนกรัีต 

 
 
- Expanded Metal Lath 

 
 
- น้ ายาผสมปัูนฉาบ 

 
 
 
- เซาะรอง P.V.C 

 
 
 
- น้ ายาปกปองผ ัวประเภท 

Water 
Repellent 

เสัือมอรตา (ฉาบท ่วไป) 
อ ันทรัีมอรตาร แมกซ 11 

TPI - M200 
 

เสัือมอรตา (ฉาบละเอัียด) 
อ ันทรัีมอรตาร แมกซ 12 

TPI - M100 
 

เสัือมอรตา (ฉาบผ ัวคอนกรัีต) 
อ ันทรัีมอรตาร แมกซ 15 

TPI - M100C 
 
 

V & P 
_ 

 
SIKA  

ธนาคัูณั
PORTLAND 

 
PHITPISARN 
SAFETRED 

APACE 
 

SIKAGARD 700S Dulux 
Silicone R221 

TOA Water Repellent –WB213 

ปูนซัีเมนตไทย บมจ. 
ปูนซัีเมนตนครหลวง(มหาชน) บจก. 
ทีพีไอ โพลีน (มหาชน) บมจ. 
 
ปูนซัีเมนตไทย บมจ. ปูนซัีเมนตนคร
หลวง(มหาชน) บจก. ทีพีไอ โพลีน 
(มหาชน) บมจ. 

 
ปูนซัีเมนตไทย บมจ. ปูนซัีเมนตนคร
หลวง(มหาชน) บจก. ทีพีไอ โพลีน 
(มหาชน) บมจ. 
 
 
วัีแอนด พี เอ ักซแพนด เมทท ลับจก. 
จ ร ันธน น บจก. 

 
ซ กาั(ประเทศไทย) บจก. 
ธนาคูณ กร ังเทพ บจก. 
ปอรตแลนด บจก. 

 
ซ-ีไฟว กร ป บจก. 
ไอดัีลโปรด ักส หจก. 
เอสพี คอนซ  ัมเนช ่น หจก. 

 
ซ กาั(ประเทศไทย) บจก. 
สัี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) บจก. 
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) บจก. 
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วสัด ุ ผล ิตภ ัณฑ  / หร ือเท ียบเทา ผู้แทนจ ้าหนาย / ร ับเหมา 
3. งานระบบก ันซ  ม   

- น้ ายาก ันซัึมผสมคอนกรัีต 
 

 

 

 

- แผนก ันน้ า (Water Stop) 
 

 

 

 

- น้ ายาก ันซัึมผสมปัูนฉาบ 

SIKAPLATOCRETE 
COLEMANOID NO.1 

AKKO 
SIKA PVC Water Stop 

WATERSTOP.RX  

ธนาคัูณ 

SIKAPLATOCRETE 

ธนาคัูณ 

ซ กาั(ประเทศไทย) บจก. 
Union Associates Co.,Ltd. 
ลองแชมป บจก. 
ซ กาั(ประเทศไทย) บจก. 
Radcon (Thailand) Co.,Ltd. 
ธนาคูณ กร ังเทพ บจก. 

ซ กาั(ประเทศไทย) บจก. 

ธนาคูณ กร ังเทพ บจก. 

- งานก ันซัึมถ ังเก ับน้ า หล ังคาคอนกรัีต 
 

 

 

 

 

 

- แผน Polyethylene 

VIBOND 
XANDER 
ZILLION 

RADCON 
แผน P.E. POLYETHYLENE 

SHEET PEG 

พรีมา โพลัีแทค บจก. 
ว ัสแพค บจก. 
Zillion Innovation บจก. 
Radcon ( Thailand Co., Ltd. ) 
ว ัลยดัีพาน ัชย อ ัตสาหกรรม บจก. 

โฮโดแฟลม บจก. 
ซีลเทค บจก. 4. งานกระเบื้องป ูพื้น และผน ัง   

- กระเบื้องแกรน ตโต้ 
  
 
 

 
- น้ ายาก ันซัึมผสมปัูนทรายท ัาระดั บ 

/ รองพ้ืน 
 
 

- กาวซัีเมนต 

COTTO 
BK Nanotile 
CAMPANA 

 
SIKA 

ธนาคัูณั
LOTUS 

WEBER 
จระเข 

_ 

ปูนซัีเมนตไทย บมจ. 
B.K. Quality Group Ltd. 
ไทย-เยอรม ันเซราม ค อ ันด ัสตรี้ บจก. 
ั 
ซ กาั(ประเทศไทย) บจก. 
ธนาคูณ กร ังเทพ บจก. 
โลต ส คอนสตร ัคช ่น เคม ัคอล บจก. 
แชง-โกแบ ง เวเบอร บจก. 
เซอรา ซี – เคัียว บจก.  
ซีเมนตไทยการตลาด บจก. 
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- ปูนยาแนวกระเบื้อง WEBER 
จระเขั
เสัือคู 

แชง-โกแบ ง เวเบอร บจก. 
เซอรา ซี – เคัียว บจก. 
ซีเมนตไทยการตลาด บจก. 

5. งานฝาเพดาน   
- แผนย ัปซ ัั มบอรด 

 

 
 
 
 

- โครงเคราเหล ักช ับส ังกะสัีั
ส ัาหร ับฝาเพดาน 

 

 

- ปูน U-200 ฉาบรอยตอ 

GYPROC 
ตราชางัอ นเตอรย ัป

ซ ัั มบอรด 
 

ระบบ CASOLINE ML 50 
ตราชาง 

 
 

BPB ไทยย ัปซั ่มั
ตราชาง 

ไทยผล ัตภ ัณฑย ัปซ ่ม บจก. 
สยามอ ัตสาหกรรมย ับซ ่ม บจก. 
เอ.ซี. อ นเตอร เคมี บจก. 

 

ไทยผล ัตภ ัณฑย ัปซ ่ม บจก. 
สยามอ ัตสาหกรรมย ัปซ ่ม บจก. 

 

ไทยผล ัตภ ัณฑย ัปซ ่ม บจก. 
สยามอ ัตสาหกรรมย ัปซ ่ม บจก. 

6. งานส ี   

- สัีรองพ้ืนปัูนก ันดางัส ัาหร ับ
ภายนอกและภายใน 
( Acrylic Emulsion Primer ) 
Premium Grade 

 

 
 
 
 

- สัีทาผน ังและฝาเพดานัภายนอก
อาคาร ฟลมสีกึ ังเงาั(Pure 
Acrylic Emulsion Paint) 
Premium Grade 

 

- สัีทาผน ังภายในอาคารฟลมสัีกััึ งเงาั
(PURE Acrylic Emulsion Paint) 
Premium Grade 

 
 

- สัีทาฝาเพดานภายในอาคารั
ฟลมสัีกััึ งดาน 
(Acrylic Emulsion Paint) 
Premium Grade 

DULUX ALKALI PRIMER 
(A 931 – 1050) 

PRIME LIME 
Super Alkali Resisting Primer 

รองพ้ืนปัูนใหมก ันดางั
ซ ปเปอรช ลด 

 

 

DULUX WEATHERSHIELD 
PAMMACRYLICSHIELD 

SUPERSHIELD ACRYSILK10 
 
 

DULUX EASY CARE 
PAMMASTIC EASY CLEAN 

SUPERSHIELD DURA CLEAN  
 
 

DULUX EASY CARE 
PAMMASTIC EASY CLEAN 

SUPERSHIELD DURA CLEAN 

สัี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) บจก. 
 

บร ต ช เพนทสับจก. 
 

ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) บจก. 
 
 
 
 

สัี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) บจก. 
บร ต ช เพนทสับจก. 
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) บจก. 

 
 

สัี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) บจก. 
บร ต ช เพนทสับจก. 
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) บจก. 

 
 
สัี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) บจก. 
บร ต ช เพนทสับจก. 
ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) บจก. 

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างสามารถเสนอขอเท ียบเทาว ัสด ุอุปกรณการกอสรางได โดยการเท ียบเทาใหปฏ ิบ ัต ิตามหมวดว ัสด ุ
อุปกรณในบทขอก ้าหนดทั่วไป 


