รายการประกอบแบบงานสถาปตยกรรมภายใน
โครงการปรับปรุงหองน้ำชั้น 1 หอปวยฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

ออกแบบโดย

ศูนยนวัตกรรมการออกแบบและวิจัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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หมวดที่ 1 รายนามคณะผูออกแบบ
คณะผูออกแบบ
ศูนยนวัตกรรมการออกแบบและวิจัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี
สถาปนิก

อาจารยธนากร ตาระกา
ส-สถ.3449
อาจารยประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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หมวดที่ 2 การดำเนินงานกอสรางทั่วไป
1. ขอบเขตของงาน
1.1 จัดทำการตกแตงพื้น ผนัง และเพดานตามแบบและรายการ
- งานครุภัณฑสำนักงาน
- งานระบบภาพและเสียง
- งานระบบไฟฟาแสงสวางดวงโคม
- งานจัดทำมานปรับแสง
- งานปรับปรุงหองน้ำ
1.2 ประสานงานและใหความรวมมือแกชางเทคนิค และผูรับจางรายอื่น ไดแก งาน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
ระบบสุขาภิบาล ระบบภาพและเสียง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในอันที่จะทำใหงานตกแตงภายใน และงานระบบอื่น ๆ แลว
เสร็จสมบูรณตามแบบและรายการ
2. การเตรียมงานของผูรับจาง
2.1 สำรวจสภาพสถานที่ที่จะทำการกอสรางเพื่อศึกษาสภาพตาง ๆ
2.2 ผู รั บจ างจะต องทำการศึ กษาแบบ และรายละเอี ย ดประกอบแบบ ตลอดจนขั้ นตอนการดำเนิ นงานต างๆ
รวมถึงการประสานงานกับผูรับจางรายอื่นๆ อยางละเอียดถี่ถวน ทั้งนี้รวมทั้งการทำความเขาใจกับผูวาจาง
และผูออกแบบในรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ (ถามี) ใหเปนที่เรียบรอยกอนการดำเนินการกอสราง
2.3 จั ด หา จั ด ซื้ อวั ส ดุ อุป กรณ ประกอบการก อสร าง ช างเทคนิ ค ช างฝ มื อและแรงงาน ตลอดจนเครื่ องมื อ
เครื่องใชตางๆ เพื่อดำเนินการกอสรางตามรูปแบบและรายการใหเสร็จสมบูรณทันเวลาที่กำหนดในสัญญา
วาจาง
2.4 หาวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อมิใหเปนการรบกวนตอการทำงานของบุคคลขางเคียงหรือผูรับจางรายอื่น เชน
การเก็ บ รั กษาวั สดุ ต กแต ง การเก็ บกวาดสิ่ งปฏิ กู ล หรื อเศษวั ส ดุ เหลื อใช การรั ก ษาความสงบในระหว าง
ปฏิบัติงาน และอื่น ๆ
3. การประสานงานกับผูรับจางรายอื่น
ผูรับจางตองใหความยินยอม และใหความรวมมือในการติดตั้งหรือตกแตงแกผูรับจางรายอื่นที่ปฏิบัติงานอันไมรวม
ในการกอสราง และใหมีโครงการประสานงานกันเพื่อการปฏิบัติงานใหเปนไปตามโครงการนั้น เชน งานติดตั้งอุปกรณกัน
ปลวก อุปกรณไฟฟา ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล จนแลวเสร็จและสามารถใชไดดีจนเปนที่พอใจแกผูวาจาง
และผูออกแบบ
4. การจัดทำแผนการดำเนินการ
ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการดำเนินงานมาเสนอตอผูออกแบบและผูวาจาง ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
การตัดสินใจใหเปนผูดำเนินการกอสรางซึ่งประกอบดวย
4.1 เวลาเริม่ งานการกอสราง
4.2 เวลาการจัดหาวัสดุกอสรางและอุปกรณ
4.3 การเตรียมงานและดำเนินการประกอบงาน
4.4 ระยะเวลาการติดตั้ง
4.5 เวลาแลวเสร็จของงานกอสรางทั้งหมด
โดยมี ขอแม ต ามเงื่อนไขที่ ท างผู ออกแบบและเจาของได กำหนดไว และต องแสดงสถิติ ข องการปฏิ บั ติง านทุ ก
ประเภทโดยแสดงไว ณ สถานที่ดำเนินงานกอสราง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบงานของผูวาจางและผูออกแบบ
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5. ผูรับจางชวง
ในกรณีที่งานกอสรางทั้งหมดจะตองใชชางหรือผูรับจาง หรือผูชำนาญงานดานฝมือหรือเทคนิคพิเศษ หากปรากฏ
วาชางของผูรับจางหรือผูรับจางไมมีฝมือหรือความสามารถไมเหมาะสมกับงาน หรือเปนผูมีความประพฤติไมเรียบรอย ผูรับ
จางตองรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของชางหรือผูรับจางชวง ที่ไดดำเนินการไปแลวโดยยึดหลักความเสียหายอันเกิดขึ้น
แกงานกอสรางเปนของผูรับจางในทุกกรณี
6. สวัสดิการและความปลอดภัย
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยสินของผูวาจาง การบาดเจ็บ เสียชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ
ในการกอสร างของผูเกี่ยวของ หรือชางและคนงานของผูรับจ าง ตลอดจนตองจัดเตรีย มอุปกรณ การปฐมพยาบาล หรื อ
สวัสดิการใหคนงานตามสมควร
7. การปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแกอาคารเดิมในบริเวณใกลเคียง
ผูรับ จางตองระมั ด ระวัง ไมให การทำงานเกิ ดความเสีย หายตออาคารเดิ มในบริเวณใกลเคีย ง รวมทั้ งโครงสราง
อาคารสวนประกอบอื่น ๆ ที่มีอยูแลว เชน อุปกรณไฟฟา และปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผูรับจาง
รับผิดชอบในการซอมแซมแกไขดวยคาใชจายของผูรับจางเองจนเปนที่พอใจของเจาของอาคาร
8. การควบคุมบุคคลภายนอก
ผูรับจางตองควบคุมบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับงานกอสรางไมใหเขามาในบริเวณที่ทำการกอสรางเปนอันขาด และ
จะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
9. ผูควบคุมงาน
ผูรับจางจะตองจางหรือแตงตั้งผูควบคุมงานกอสราง หรือผูรับผิดชอบงานเพื่อเปนตัวแทนรับผิดชอบงานทุกชนิด
ของผูรับจาง ทั้งดานโรงงานและการติดตั้งที่สถานที่กอสราง ในกรณีที่มีขอผิดพลาดขอสงสัยใดๆ ขณะที่ผูรับจางไมอยู ผู
ควบคุมงานจะตองเปนผูที่สามารถเขาใจในแบบและรายการกอสราง และมีความรูในการใชวัสดุและอุปกรณกอสรางเปน
อยางดี หากพบวาผูควบคุมงานผูนั้นไมมีประสิทธิภาพ หรือความสามารถในการทำงานและในการปฏิบัติงานอันจะทำให
เกิดผลเสียหายกับงาน ผูออกแบบมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนผูควบคุมงานได
10. การตรวจงาน
เจาของ ผูวาจาง ผูออกแบบ หรือผูแทนผูออกแบบมีสิทธิตรวจและดูความคืบหนาของงานระหวางการดำเนินงาน
กอสรางทั้งที่โรงงาน และสถานที่ทำการตกแตงทุกเวลา เพื่อตรวจสอบและวัดผลการดำเนินงานใหถูกตอง โดยผูรบั จางตอง
แสดงสถิติของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามความเปนจริง ตั้งแตเริ่มลงมือกอสรางจนกระทั่งแลวเสร็จสมบูรณ อีกทั้งการ
อำนวยความสะดวกในการตรวจงานในสถานที่กอสราง
11. การสั่งซื้อของและวัสดุ
วัสดุแ ละอุปกรณ การกอสรางบางอย างซึ่งจำเป นต องสั่ งซื้อเป นพิ เศษ ผู รับ จางตองสั่งของนั้ น ๆ ล วงหน า หรื อ
ตรวจสอบจำนวนวามีมากพอที่จะใชหรือไม เพื่อจะไดทันกับการประกอบและดำเนินงานตามสัญญาที่กำหนด ไมวาวัสดุนั้น
จะสั่งซื้อภายในประเทศหรือจากตางประเทศ หากการดำเนินการสั่งซื้อลาชาดวยเหตุใดก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบใน
ทุกกรณีโดยปราศจากเงื่อนไข
12. การใชวัสดุเทียบเทาและการใชวัสดุอื่นแทน
ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณกอสรางหรือตกแตงที่กำหนดตามแบบและรายการไมสามารถที่จะหาไดในทองตลาด
ผูรับจางตองยื่นขออนุมัติการใชวัสดุเทียบเทามากกวา 1 รายการ เพื่อจะไดเปรียบเทียบคุณภาพไดตามความประสงค และ
ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเทานี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุในการตอสัญญาไมได และในการขอเทียบเทานั้นหากวัสดุ
หรืออุปกรณที่ขอเทียบเทาราคาต่ำกวา วัสดุที่กำหนดใหในแบบและรายการ ผูรับจางยินดีที่จะใหผูวาจางหรือเจาของหักเงิน
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ในสวนของวัสดุที่ขาดไปเมื่อมีการจายเงินในงวดตอไป หรือถาหากราคาสูงกวาเดิม ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพิ่มจาก
เดิมไมได ฉะนั้นในการขอวัสดุเทียบเทาหรือใชวัสดุแทน ใหใชวัสดุที่มีราคา และคุณภาพใกลเคียงกับวัสดุที่กำหนดใหไวใน
แบบและรายการ
13. แบบสถาปตยกรรมและรายการตกแตงภายใน
แบบสถาปตยกรรมและรายการตกแตงภายใน รายละเอียดในงานนี้ทั้งหมด ผูรับจางจะนำไปใชในงานชิ้นอื่นอีก
ไมได และผูออกแบบมีสิทธิที่จะเรียกแบบและรายละเอียดในการออกแบบคืน เมื่องานกอสรางทั้งหมดไดสิ้นสุดลง
14. การรักษาแบบและรายการ
ผูรับจางต องรักษาแบบและรายการตกแต ง ตัวอยางวัสดุต างๆใหอยู ในสภาพที่ดีโดยครบถ วน เก็ บใสที่ส ถานที่
กอสราง หรือโรงงานที่ทำการประกอบการกอสรางตลอดเวลา เพื่อใหผูออกแบบหรือผูวาจางของงานสามารถตรวจสอบได
ทุกเวลา รวมทั้งแบบของการแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุด เพื่อใชประกอบการตรวจงาน
15. ขอขัดแยงในแบบและรายการ
ในการปฏิบัติการหรือดำเนินการกอสราง หากมีขอขัดแยงหรือประสบปญ หาอันเปนขอขัดของในวิธีปฏิบัติงาน
อันเกิดจากแบบและรายการ ใหผูรับจางแจงตอผูออกแบบเพื่อพิจารณาทันทีกอนที่จะลงมือดำเนินการตอไปตามที่กำหนด
ไวโดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบและรายการแตอยางไร
16. ระยะและมาตราสวนตางๆ
ขนาดและมาตราส วนต าง ๆ ที่ ป รากฏในแบบและรายการให ป รั บ ได ต ามสถานที่ ที่ กำหนดตกแต ง หรือติ ด ตั้ ง
ยึด ถือตั วเลขที่ ร ะบุ ไวเป นสำคัญ การวัด จากแบบโดยตรงอาจทำให เกิ ดความผิ ด พลาดได ถ ามี ขอสงสัย ให ส อบถามจาก
ผูที่ออกแบบกอนเริ่มดำเนินการ
17. การเปลี่ยนแปลงในการกอสราง
ผูวาจางและผูออกแบบมีสิทธิที่ จะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดวัสดุ และอุปกรณ การกอสรางหรือตกแตง หรือ
เปลี่ยนแปลงรูป แบบตามสภาพของสถานที่ติ ดตั้ง เพื่ อใหได ซึ่งประโยชน ใชสอยและให ได มาซึ่ งงานที่ สมบูรณ โดยที่การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไมไดทำใหราคากอสรางสูงขึ้น
18. การกอสรางที่ไมตรงกับรูปแบบและรายการ
ในกรณี ที่ มีการตรวจพบว าผู รั บ จางทำการก อสร างไม ถูกต องตามแบบหรือรายการ เจาของหรื อผู วาจ างหรื อ
ผูออกแบบมีสิทธิใหผูรับจางทำการแกไขใหถูกตองทันที โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายตอสัญญามิไดไมวากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
19. การเสนอแบบขยายเทาของจริง (SHOP DRAWINGS)
กอนที่ งานกอสรางจะดำเนินการ ผูรับจางตองเสนอแบบขยายเทาของจริงหรือตามที่ผูออกแบบกำหนดแกผูวา
จางเพื่ อพิ จารณานุมั ติโดยเฉพาะงานที่ตองการความประณีต และงานที่ต องการความสวยงาม ฯลฯ ทั้งนี้ หากผุ รับจางได
ดำเนินการไปกอนโดยพลการและมีความเสียหายแกงานกอสราง ผูออกแบบมีสิทธิที่จะสั่งระงับหรือแกไขโดยผูรับจางจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมได
20. การเสนอตัวอยางวัสดุ
ถามีปญหาเกี่ยวกับวัสดุหรืออุปกรณสำเร็จรูปตาง ๆ ที่มีรูปทรง ลักษณะผิว สี หรือลวดลายอันจะกอใหเกิดความ
แตกต างกั นในด านความงาม ผู รับ จ างต องส งรูป แบบหรือตัวอย างวั สดุ หรื ออุ ป กรณ ใหผู ออกแบบตรวจเลื อกกอนนำไป
ดำเนินการเสมอ หากผูรับจางตองจัดหาวัสดุหรืออุปกรณที่ผูออกแบบหรือผูวาจางเห็นชอบมาเปลี่ยนใหทันที
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21. การสงมอบงาน
กอนสงมอบงานผูรับจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้
21.1 ทำความสะอาดสถานที่
ผูรับจางจะตองทำความสะอาดใหเรียบรอยสามารถใชงานไดทันที เชน การเก็บกวาดเศษวัสดุที่ใชขัดพื้ น
ปดฝุน อื่นๆ
21.2 การทดสอบอุปกรณตาง ๆ
ผูรับจางต องทดสอบอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณ บานเป ด รางเลื่อน กุญแจ ไฟฟา ประปา หรืออุปกรณ
เครื่องใชจนสามารถใชการไดดี
21.3 กุญแจตาง ๆ
ผูรับจางตองจัดทำปายแจงรายละเอียดไวกับลูกกุญแจ รวมทั้ง Master Key (ถามี) ใหตรงกับแมกุญแจและ
ตองสงมอบใหผูวาจางทั้งหมดทันทีเมื่อผูวาจางรับมอบงานแลวกุญแจเหลานี้ตองอยูในความดูแลของผูรับจางอยางดี หาม
จำลองกุญแจเหลานี้โดยเด็ดขาดไมวากรณี ใด ๆ หากผูรับ จางทำกุญแจหาย ผูรับจางตองเปลี่ยนกุญแจชุดนั้นใหม โดยจะ
คิดเงินเพิ่มไมได
21.4 การปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ใหถือตามขอตกลงและสัญญาจางระหวางผูวาจางกับผูรับจาง
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หมวดที่ 3 ขอกำหนดงานสถาปตยกรรม
1. ขอกำหนดงานตกแตงพื้น
1.1 การเตรียมงานพื้น
ผูรับจ างตองดำเนิ นการตรวจเช็ค และทำความสะอาดพื้นให ปราศจากเศษขยะ ไม และวัสดุ อื่นๆ รวมทั้ ง
การขูดลอกสีที่ปรากฏเหลือจากการทำงานสี หากปรากฏรอยแตกราวหรือกะเทาะรอนของพื้นอันเนื่องมาจากการทำงาน
ตกแตง ใหดำเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพเรียบรอยดังเดิม
1.2 การตกแตงพื้น
1.2.1 พื้นคอนกรีตขัดมันกันน้ำซึม
ใหทำความสะอาดพื้นที่ที่จะทำผิว ใชสวนผสมทำผิวที่ไดผสมเคมีภัณฑเพื่อกันน้ำซึมและปูนซีเมนต
โรยผิวหนา หากผิวที่ทำหนาไมเกิน 3 มม. อาจลดปริมาณของหินลงไดสำหรับวัสดุงานคอนกรีต
1.2.2 พื้นกระเบื้องเซรามิคและพอรซเลน
ใหใชกระเบื้องเซรามิคและพอรซเลนตามที่ระบุในแบบในแบบกอสราง
การเตรียมผิว
ผิวพื้นคอนกรีตจะตองทำความสะอาดใหปราศจากฝุนผง คราบน้ำมันและสกัดเศษปูนทรายที่เกาะแข็ง
อยูออกใหหมด ลางทำความสะอาดดวยน้ำแลวทาดวยน้ำปูนขนๆ
การดำเนินงาน
กอนน้ำปูนแหงใหเทพื้นปูนทรายอัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวนตอทรายหยาบ 3 สวน ปรับผิวใหมีความ
ลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ำกอนปูนทรายแข็งตัว ใหโรยผงปูนซีเมนตแลวทำการปูกระเบื้อง โดยจัดวางแผนใหปูไดพอดีตาม
ความเห็นชอบของผูคุมงานกดและเคาะแผนกระเบื้องใหแนบสนิทกับผิวปูนทรายโดยไมใหมีโพรงอากาศ จัดแตงแนวใหตรงกัน
ดานขอบมุมตางๆ จะตองลบมุมกระเบื้องแลวประกอบใหนบสนิทเรียบรอยทิ้งใหแหงโดยไมใหรับน้ำหนักเปนเวลา 48 ชั่วโมง
แลวจึงยกแนวรอยตอดวยปูนซีเมนตขาวและทำความสะอาดใหปราศจากคราบปูน หรือรอยสกปรกตางๆ ทิ้งไวใหแหงสนิท
แลวจึงลง Wax ขัดใหทั่วผิวอยางนอย 1 ครั้ง
1.2.3 พื้นหินแกรนิต
ใหใ ชหิ นแกรนิ ตความหนา 20 มม. ขนาดความกวาง x ยาว ตามที่ร ะบุใ นแบบก อสราง ขนาดสี
ลวดลายตาง ๆ ตองไดรบั การอนุมัติจากผูออกแบบกอนการติดตั้ง
2. ขอกำหนดงานผนัง
2.1 การเตรียมงานกอนการตกแตงผนัง
ผูรับจางตองดำเนินการตรวจสอบลักษณะพื้นผิวผนังเดิมและแนวตางๆ ของผนังใหละเอียดหากมีรอยบิ่นหรือ
แตกราวบุบสลายเกิดขึ้นในระหวางดำเนินงาน ผูรับจางตองทำการตกแตง และซอมแซมใหเรียบรอยกอนแลวจึงทำการตกแตง
ตามที่ระบุไวในแบบและรายการใหแลวเสร็จพรอมทั้งตรวจสอบอุปกรณการตกแตงตางๆ ที่จะตองติดตั้งที่ผนัง
2.2 รายละเอียดและขอกำหนดทั่วไปในการดำเนินการงานผนังและการติดตั้ง
2.2.1 ผนังกระเบื้องเซรามิคหรือพอรซเลน
ใหใชกระเบื้องเซรามิคและพอรซเลนตามที่ระบุในแบบในแบบกอสราง
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การเตรียมผิว
ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปูกระเบื้องใหสะอาดปราศจากคราบไขมัน เศษปูนทรายที่เกาะอยู
หรือสิ่งสกปรกอื่นออกใหหมดแลวราดน้ำใหเปยก ฉาบรองพื้นดวยปูนทรายอัตราสวน 1 สวนตอทราย 3 สวน ใหไดดิ่งได
ฉากเรียบรอยทิ้งไวใหแข็งตัว
การดำเนินการ
- ทำการหาแนวกระเบื้ องกำหนดจำนวนแผ น และเศษแผ นตามความเห็ นชอบของผู คุม งานแนว
กระเบื้องใหหางกันประมาณ 2 มม.
- ทำความสะอาดผิวปูนทรายรองพื้น แลวพรมดวยน้ำเปยกโดยทั่วกัน
- เริ่ม ปู กระเบื้ องตามแนวที่ แ บ งไว โดยใช กาวซี เมนต เป นตั วยึ ด จั ด แนวให ต รงกั นทั้ ง แนวดิ่ ง และ
แนวนอน กดเคาะแผนกระเบื้องใหแนนไมเปนโพรง ขอบมุมผนังตางๆ จะตองทำใหเรียบรอย ผนัง
บุกระเบื้องเมื่อทำเสร็จเรียบรอยแลวจะตองแลดูสวยงามไดดิ่งไดแนวไมมีแผนใดนูนหรือยุบต่ำกวา
กัน รอยตอแนวกระเบื้องใหยาแนวดวยปูนซีเมนตขาวผสมสีใหกลมกลืนกับสีกระเบื้อง หลังจากนั้น
เช็ดทำความสะอาดทิ้งไวใหแหงแลวลง Wax ขัดใหทั่วอยางนอย 1 ครั้ง
3. ขอกำหนดงานตกแตงฝาเพดาน
3.1 ลักษณะฝาเพดาน การยึด หรือการติดตั้ง
3.1.1 ฝาเพดานยิปซั่มบอรดติดตาย (ชนิดกันชื้น)
โครงคราวโลหะชุ บสั งกะสี (Galvanized Steel) ขนาด 16 x 38 มม. ความหนา 9 มม. ขนาดระยะ
คราวๆ # @ 0.40 x 1.20 ม. ระบบยึดคราวใชหมุดย้ำอลูมิเนียม (Blind Rivet) หรือตะปูเกลียวปลอย การยึดโครงคราวกับ
เพดานคอนกรีตใหพื้นชั้นบนของอาคารทุกๆระยะ 1.20 ม. โดยใชเหล็กฉากประกบปลายของเหล็กเสน มีเหล็ก Rod Joiner
และ Suspension clip เปนตัวปรับระดับฝาเพดาน ใชยิปซั่มบอรดความหนา 9 มม. ยึดติดกับโครงคราวโลหะดวยตะปูเกลียว
ปลอยขนาด 22 x 3.5 มม. รอยตอของยิปซั่มบอรดแตละแผนปดทับดวยฝาฉาบรอยตอ และปูนพลาสเตอรจนเรียบไมสะดุด
แลวจึงทาสีตามที่ ระบุ ขอบสันมุมฉากของฝาเพดาน (ถามี) ใหเสริมดวยเหล็กเขามุม เพื่อใหไดฉากและแนวตรง ในขณะ
ฉาบพลาสเตอร (Corner Bead) ในกรณีที่เคราเพดานชนผนังใหเสริมเหล็กฉากผนัง (Wall Angle) เพื่อยึดแผนยิปซั่มเขากับ
ผนังและรับโครงคราว ในกรณีที่ฝาเพดานติดกับชองลมกลับ (Return Air Grille) ใหผูรับจางปรับแตงรอยตอใหเรียบรอยไม
มีชองวางหรอกะเทาะบิ่นระหวางยิปซั่มบอรด และ Grill
4. ขอกำหนดงานประตู - หนาตาง
4.1 งานประตูภายในอาคาร
4.1.1 ประตูบานไมอัด เปนประตูไมอัดสักและไมอัดยางกันน้ำ 2 หนา (ชนิดใชภายนอก) หนา 40 มม.
รายละเอียดขนาดบานตามแบบ
วงกบ ให ใชช นิดและขนาดไมต ามที่ กำหนดให ถามิไดกำหนดชนิด ของไม ไว ใหใชไม มะค า หรื อ
ไมแดง และตองไดรับการผึ่ง อบ มาแลวเปนอยางดี ไมมีโพรง แตกราวหรือคดงอ การเขาไมตองทำดวยความประณีตทุกวง
กบตองเขาไมโดยการเขาเดือยเขามุมแนนหนา ไดทั้งแนวดิ่งและแนวฉากหรือตามที่กำหนดให หามใชวิธีตัดชนและวิธียึดติด
กับผนังกรอบบานไมทั้งหมดใชไมสัก ยกเวนกรณีที่ระบุไวในแบบหรือรายการ ขนาดตามรูปแบบและรายการ ไมมีตา หรือ
รอยตำหนิอื่นๆ การเขามุมเขาเดือยตองอัดดวยกาว
งานกรอบบานไมอยางดี คิ้วไมลูกฟกตางๆ และการเขามุมตองสนิทไมมีรอยหางหรือรอยแตก มี
ความแข็งแรง ทนทานตอการใชงานเปนอยางดี
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กอนการติดตั้งผูรับจางจะตองตรวจดูความเรียบรอยถูกตองของวงกบประตูเสียกอน ถาเกิดความ
ผิดพลาด เนื่องจากการคดโกงของวงกบหรือการชำรุดอื่น ๆ ซึ่งอาจเปนผลเสียหายแกประตูภายหลัง ผูรับจางตองแจงให
ผูควบคุม งานทราบ และ/หรือ รายงานตอผูค วบคุมงานทั นที เพื่ อการแกไขซอมแซมใหเรียบรอย แล วจึงทำการติดตั้ ง
ประตูตอไปได
การติดตั้งบาน อาจตองมีการตัดแตงบางเล็กนอย เพื่อใหพอดีกับวงกบประตู และสะดวกในการ
ปดเปด และสอดคลองกัน การทำงานของชางสี ผูรับจางจะตองทำดวยความระมัดระวัง โดยถือระยะเหลานี้เปนพื้นฐาน คือ
ดานบนควรจะหางจากวงกบประมาณ
2 มม.
ดานขางควรจะหางจากวงกบประมาณ
2 มม.
ดานลางควรจะหางจากวงกบประมาณ
5 มม.
การติดตั้งอุปกรณ เชน กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ ผูรับจางจะตองใช TEMPLATE กำหนด
ที่ที่จะเจาะประตูกอน แลวจึงทำการเจาะ เพื่อไมใหเกิดการผิดพลาดขึ้นได หลังจากการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ และได
ทดสอบการใช งานเรียบรอยแลว ใหถอดอุปกรณ ตาง ๆ ออกใหหมด (ยกเวนบานพับ) แลวนำเก็บลงในกลองบรรจุเดิ ม
ทั้งนี้เพื่อใหชางทาสีทำงานไดโดยสะดวก และเมื่อสีที่ทาประตู หรือวงกบแหงสนิทแลว จึงทำการติดตั้งอุปกรณ เหลานั้น
ใหมและทดสอบจนใชการไดดีดังเดิม อุปกรณตาง ๆ เชน กุญแจ ลูกบิด บานพับถาปรากฏเปนรอยอัน เนื่องมาจากการ
ติดตั้ง หรือจากการขนสงอื่น ๆ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหมทันที
4.2 อุปกรณบานประตู
1. บานพั บ ใช บ านพั บ แบบ Ball bearing ชนิ ด แสตนเลสขนาด 4”X4” หรื อ 4”X3”X2.5 มม.
จำนวน 4 ตัว สำหรับบานประตูขนาดความสูงไมเกิน 2.00 ม. สำหรับบานประตูที่มีความสูงเกิน
2.00 ม. ใหเพิ่มบานพับตามความเหมาะสมในการรับน้ำหนัก
2. อุปกรณที่ใชกับประตูประเภทมือจับ บานพับ รางเลื่อน กลอน ตลอดจนกุญแจ และลูกบิดประตู
ใหใช อุปกรณ ของ hafele หรือเที ย บเทา ตามที่ ระบุ ในแบบกอสร าง โดยผู รับ เหมาตองเสนอ
ตัวอยางใหทางผูออกแบบพิจารณาอนุมัติกอน
3. บานประตูทุกบานใหติดอุปกรณกันกระแทกผนังชนิดติดที่พื้น

5. ขอกำหนดงานสถาปตยกรรมอื่น ๆ
5.1 งานสุขภัณฑและอุปกรณในหองน้ำ
5.1.1 สุ ข ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ชนิ ด ผิ วเนื้ อ เคลื อ บสี ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแบบก อ สร า ง หรื อ เที ย บเท า
พรอมฟลัชวาลวสำหรับโถสวมทุกชนิดและโถปสสาวะ อางลางหนาใชชนิดวางบนเคานเตอรและชนิดฝงบนเคานเตอรของ
ตามที่ระบุไวในแบบกอสราง ตามที่ระบุไวในแบบกอสราง หรือเทียบเทา
5.1.2 อุปกรณอื่น ๆ ใชตามที่ระบุไวในแบบกอสราง หรือเทียบเทา
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หมวดที่ 4 ขอกำหนดทั่วไปของงานสถาปตยกรรมภายใน
ขอกำหนดโดยทั่วไปสำหรับงานเฟอรนิเจอร
1. งานไม

งานไม หมายถึง งานไมทั่วไปทุกประเภทในงานเฟอรนิเจอรทุกชนิด
1.1 คุณภาพของไม
ไมท่นี ำมาใชในงานตองเปนไมคัดแลว ไมมีรอยบิ่น แตกราว บิดงอ ไมมีตาไม หรือกระพี้ไม หรือตำหนิอื่น ๆ และ
ตองเปนไมที่ผานการอบหรือผึ่งใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลัง
1.2 ชนิดของไม
โครงเฟอรนิเจอรทั่วไป ใชไมขนาด 1” x 2” เต็ม ในสวนที่เปนโครงภายใน งานไมที่สามารถมองเห็นไดจาก
ภายนอก ใหใชไมสักหรือไมเนื้อแข็งอื่น ๆ ตามที่ระบุและไมที่ใชตองสามารถยอมสีใหเปนสีเดียวกันได ยกเวนที่
ระบุเปนอยางอื่น ในสวนที่เปนโครงภายใน หรือไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมยมหอม วัสดุที่กรุใน
สวนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได ใหใชไมอัดสักหนา 4 มม. และในสวนที่รับน้ำหนักหนา 10 มม. หรือไมสัก
จริงตามระบุ หรือนอกจากระบุเปนอยางอื่น หรือตองพนสี สวนการกรุไมภายในตู หรือสวนที่ไมสามารถมองเห็น
ใชไมอัดยางหนา 4 มม. ยกเวนในสวนที่ตองรับน้ำหนักใหใชไมอัดยางหนา 10 มม.
1.3 ขนาดของไม
ขนาดที่ระบุไวในรูปแบบและรายการ คือ ขนาดของไมที่ไสเรียบทั้งหมดมาใช ขนาดตองไมเล็กกวาที่ระบุคือขนาด
1” x 2” และไมทอนใดที่มีน้ำหนักเบาหรือเปอย หามนำมาใชโดยเด็ดขาด
1.4 โครงภายใน
ใชไมยมหอมทั้งหมดพรอมอาบนายากันปลวกอยางดี
1.5 ไมอดั
เปนไมอัดสักคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรดเอ คัดลาย ขนาดความหนาตามแบบ ยกเวนที่ระบุเปน
ไมตางประเทศ ตองคัดเลือกไมอัดชนิดคุณภาพเกรดเอ
1.6 งานประกอบยึด หรือติดตั้งโครงไม
การติดตั้งโครงไมทั้งหมดตองตั้งแนวใหไดระดับและไดฉาก ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามที่กำหนด ระยะหางของ
โครงไมเกิน 0.40 มม. นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่น การเขาไมตองเขาเดือยเขามุมหามตีชนเปนอันขาด กรณีที่
จะตองตอไมใหตอที่แนวการแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบงนอกจากที่จำเปนใหบังใบและมุมรอยตอให
เสนิทเนผิวเดียวกัน สำหรับกรณีที่ตองตั้งชิดผนังใหใชเชือกขึงทดสอบความเรียบของผนัง และปรับแนวกอนการ
ยึดโครงกับผนังปูนหรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกิน 0.40 มม. กอนตอกใหตอกรูนำกอนที่จะตอกและสงหัวตะปู
ใหสนิทไดระดับกับผิวไม ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
1.7 การแบงชวงหรือระยะตางๆ
ผูรับจางตองทำการตรวจสอบระยะตางๆ ของสถานที่ติดตั้ง หรือเครื่องใชที่จะตองติดตั้งในงาน เฟอรนิเจอรกอน
เริ่มดำเนิ นการประกอบและติดตั้ ง การแบงชวงโครงแนวตั้งของเฟอรนิเจอรให ยึดถือ ระยะที่ไดตรวจสอบจาก
สถานที่และเครื่องใชตางๆ เปนแนวทางในการแบง หากถูกตองตรงกับที่ กำหนดใหตามแบบและรายการ และ
สามารถบรรจุหรือติ ดตั้งเครื่องใชที่กำหนดไดก็ให ดำเนินการไปได ในกรณีที่ ตองทำการปรึกษาผู ออกแบบกอน
ดำเนินการ หากมีขอบกพรองหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก การที่ไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูรับจางยินดีที่จะ
แกไขจนกระทั่งเปนที่พอใจของผูออกแบบและเจาของโดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆไมได
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1.8 การเขามุมและการเขาเดือยตางๆ
การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉากหรือไดระดับแนวดิ่งและแนวตั้งการเขาไมหรือเขา
เดือยเขามุมตองทำดวยความประณีต ทุกจุดตองอัดแนนดวยกาวที่ใชกับงานไมโดยเฉพาะมีระสิทธิภาพที่คงทน
และเหนี่ยวแนน หามเจือปนสารอื่นที่ทำใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ำ หรือน้ำมันตาง ๆ การเขาเดือย
ทุกอันตองมีขนาดไมต่ำกวา 3/8” หรือครึ่งหนึ่งของหนาไมอัดดวยกาวลาเท็กซทิ้งไวจนกวากาวจะแหงสนิท การ
ตอกตะปูที่มีความยาวมากกวา 1” ใหใชสวานเจาะนำกอนและตองตอกดวยตะปูตัดหรือทุบหัว และสงใหจมเนื้อ
ไมกอนที่จะอัดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนที่ผิวไม
2. พลาสติกลามิเนท
ใชผลิตภัณฑจากตางประเทศ หรือตามกำหนดของผูออกแบบ โดยผูรับเหมาจะตองจัดสงตัวอยางใหผูออกแบบ
พิจารณากอนพลาสติกลามิเนตทั้งหมด สีและคุณภาพตามตัวอยางของมัณฑนากร
ภาพตามตัวอยางระบุของมัณฑนากร หรือที่ระบุตามแบบ
2.1 การกรุแผนพลาสติกลามิเนท
ในการดำเนินการใหเช็คขนาดของสวนที่จะกรุ และตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหไดขนาดและทำความสะอาด
สวนที่จะกรุ ปดฝุน เศษไมตาง ๆ ตามซอกมุมใหหมดกอนที่จะทากาวยางที่มีผิวสวนที่จะประกบติดกัน และอัด
ติดแนนอยาใหมีฟองอากาศเปนคลื่น และอัดดวยแมแรงจนกาวแหงสนิท และแตงขอบลบมุมเล็กน อย ในกรณี
ที่มีการเขามุมในสวนที่อยูดานบนทับขอบสวนที่อยูดานลาง และอัดขอบใหแนนจนกาวแหงสนิทจึงแตงมุมประตู
หรือพื้นตาง ๆ ของเฟอรนิเจอรที่กรุ PLASTIC LAMINATED ใหใชไมอัด 10 มม. หรือ MDF ไมนอยกวา 10 มม
3 ขอกำหนดงานสีและการทำผิว
3.1 งานสีและการทำผิว
งานสีและการทำผิว หมายถึง การพน การทา การลงขี้ผึ้ง การทาแชลแลค การยอมสี การทาน้ำมันตาง ๆ
ตลอดจนงานตกแตงที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ยกเวนสวนอื่นที่กำหนดใหเปนวัสดุอื่น ๆ
3.2 ขั้นตอนการทำสี
ประเภทของสี
ก. สีพลาสติก ทาบนผนังกออิฐฉาบปูนโดยทั่วไป หรือที่กำหนดใหตามแบบและรายการ
ข. สีน้ำมัน ทาหรือพนผิวไมหรือโลหะตาง ๆ
ค. ทาแชลแลคและทาน้ำมัน ทาหรือพนบนผิวไม
ง. สีอื่น ๆ จะระบุเพิ่มเติมไวเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง
จ. สีทาผนังใชผลิตภัณฑ ICI หรือ Jotun หรือ Captain
3.3 การเตรียมงานและรองพื้น
ก. ปูนฉาบ คอนกรีต ผิวพื้นใหม
ให ท ำความสะอาดพื้ นที่ ที่ จะทาสี โดยป ด ฝุ น เศษผง คราบน้ ำมั น เศษวัส ดุ ต างๆ ออกให ห มดหากมี ร อย
แตกร าวให ส กั ด แต ง ผิ วและฉาบปู นแต งให เรี ย บร อย ทิ้ งระยะให ผิ วปู นที่ แ ต งใหม เ สี ย ก อนจึ ง ทำการทา
ดวยสีรองพื้น
ข. งานไม
สวนที่เปนไมจะตองแหงสนิท ปดฝุนผงเศษวัสดุตาง ๆ ใหปราศจากรอยสกปรก หรือคราบน้ำมัน ย้ำหัวตะปู
ใหจมลงไปในเนื้ อไม และอุดรอยรั่วต างๆ ใหเรียบรอย ใชกระดาษทรายขัดไมหรือเฟอรนิเจอรต าง ๆ ที่ท ำ
สำเร็จจากโรงงานตองทาสีรองพื้นหรือทาสีในขั้นแรกกอนที่จะนำมาติดตั้ง
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ค. สวนที่เปนโลหะ
กอนอื่นตองทำความสะอาดผิวโลหะ ใหปราศจากสนิมฝุนละอองตางๆ หรือสิ่งสกปรกอื่นโดยใหใชกระดาษ
ทรายหรือแปรงลวดขัดและลางดวยสนิม เช็ดใหแหงดวยผาสะอาดกอนที่รองพื้นเรดออกไซด หรือดำเนินการ
ทาสีหรือผิวที่ระบุให
3.4 การดำเนินงาน
ก. สภาพดิ น ฟ าอากาศที่ ไม เหมาะสมในการทำสี ผู รั บ จ างจะต องไม ท าสี ห รื อผิ วในขณะที่ มี ดิ นฟ าอากาศ
ไม เหมาะสม เช น ในวั นที่ อากาศชื้ น หรื อมี ฝ นตก ห ามทาสี ใ นบริ เวณที่ มี ค วามเป ย กชื้ น หรื อฝุ นละออง
จัด เมื่อมีการทาสีครั้งที่ 2 หรือในการทาสีแตละครั้งตองรอใหสีเดิมแหงเสียกอน
ข. กอนทาสี ทุกครั้ ง ผูรั บจ างต องป ด บริ เวณที่ไม ได ทาสี อื่นให เรี ยบรอยด วยเทป และแกะออกเมื่ อทาสีห รื อ
ผิวเสร็จแลว
ค. กอนทาสีทุกครั้ง ผูรับจางตองเสนอตัวอยางสี ครั้งสุด ทายผูออกแบบพิจารณากอนหรือแสดงตัวอยางของสี
กับ ผูออกแบบ โดยทาบนพื้นผิวนั้น ๆ เปนเนื้อที่ประมาณ 1 ตร.ม. ทุก ๆ ผิวพื้นที่จะตองทาสีหรือผิว หาก
ผูรับ จางดำเนิ นการไปโดยพลการ ผลเสีย หายที่ เกิ ดขึ้ น ผู รับจ างต องรับ ผิด ชอบในการแกไขจนเป นที่ พอใจ
แกเจาของงาน และผูออกแบบ โดยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น
3.5 การยอมสีและพนสีไม หลักการยอมสีและพนสีไมโดยทั่วไปมีดังนี้
การยอมสีไม
ก. ย้ำหัวตะปูตาง ๆ ใหจมลงในเนื้อไม
ข. อุรอยตอ หัวตะปู มุมตาง ๆ ดวย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค
ค. ขัดผิวใหเรียบดวยกระดาษทรายหยาบเหมือนครั้งแรก
ง. ปดเทปกั้นแนวสวนที่ไมไดยอมสี
จ. ลงฝุนจีนยอมผิวและขัดผิวใหเรียบตามสีที่ตองการ (เฉพาะการทำสีโอค)
ฉ. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่1 หากมีรอยแปรงหรือผิวไมเรียบขัดดวยกระดาษทรายละเอียดแตงลายและรอยตอตาง ๆ
ช. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรงใหขัดใหเรียบลงลูกประคบ แตงสีและลายไมใหเรียบรอย
ซ. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดทายกอนลงลูกประคบ และแตงสีครั้งสุดทายกอนที่จะเคลือบดวยน้ำมันเคลือบผิวอีกครั้ง
การพนสี
การพนสีที่สามารถมองเห็นไดจากภายนอกใหปฏิบัติดังนี้
ก. ย้ำหัวตะปูตาง ๆ จมลงไปในเนื้อไม
ข. อุดหัวตะปูและอุดแตงใหทั่วบริเวณที่จะพนสี ขัดผิวตาง ๆ ใหเรียบ
ค. หากมีรอยขุรขระใหโปวแตงและขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบทิ้งใหสีโปวแหงสนิทจึงพนดวยสีจริงครั้งที่ 1
ขัดและแตงผิวตาง ๆ ใหเรียบ จึงพนสีจริงครั้งที่ 2
ง. หากมีรอยหรือผิวไมเรียบใหแตงและขัดดวยกระดาษทรายและพนสีจริงครั้งสุดทาย
การทาน้ำมันหรือสี
การทาน้ำมันหรือสีในสวนที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกตู ใหดำเนินการดังนี้
ก. ย้ำหัวตะปูและอุดดวย Putty จัดผิวและปดฝุนละอองใหเรียบรอย และปดเทปกันสวนที่ไมตองการ
ข. ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวใหเรียบกอนที่จะทาสีจริงครั้งสุดทาย
3.6 การทาสีโลหะ
ตองขัดผิวโลหะใหปราศจากสนิม และทำความสะอาดกอนจึงทาสีรองพื้นกันสนิม (Rust Olium) แตงผิวใหเรียบ
เสมอจึงพนสีจริงทับอีกครั้งหนึ่ง
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4. งานโลหะ
โลหะที่ใชทุกอยางตองมีคุณภาพดีเยี่ยม และมีผิวมาตรฐาน คุณภาพสูง รายละเอียดและคุณภาพตามตัวอยางระบุ
ของมัณฑนากร
- ขอตอทุกแหงตองใชเครื่องเชื่อมโลหะเชื่อม
- งานโลหะที่อยูบนพื้น ตองใชยางหุมหรือมีวัสดุอื่นหุม
- โลหะทุกชนิดตองเปนของใหม และเปนไปตามขอระบุ โลหะตองดีปราศจากสนิมและรอยแตกราว และตำหนิ
ตางๆ งานฝมือตองอยูในระดับดีเยี่ยมในทุกดาน งานทุกชิ้นจะตองเชื่อมตอหรือเขากันไดอยางดีเมื่อติดตั้ง
- งานเชื่อมตองมีลักษณะเหมือนกันหมด และตองเปนงานที่ประณีต ปราศจากรอยแตก ตำหนิจากรอยไหม ฯลฯ
5. กระจก
กระจกทั้งหมดใชของตางประเทศ ตองมีคุณภาพดี ผิวเรียบเสมอตลอดทั้งแผน ปราศจากรอยขีดขวนไมมีตำหนิ
และรอยราวตาง ๆ ของตองแตงหรือเจียระไนใหสวยงาม
6. ขอกำหนดงาน Built-In
6.1 ขอกำหนดโดยทั่วไป
6.1.1 งานไม
หมายถึง งานทั่วไปทุกประเภทในงานเฟอรนิเจอรทุกชนิด คุณภาพของไม ไมที่นำมาใชงานตกแตง
เปนไมคัดแลวไมมีรอยบิ่น แตกราว บอดงอ ไมมีตาไม หรือกระพี้ไม หรือตำหนิอื่นๆ และตองเปนไมที่ผานกรอบ
หรือผึ่งใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยึดงอ บอดงอในภายหลัง
ชนิดของไมโครงเฟอรนิเจอรโดยทั่วไปใชไมขนาด 1 ½” x 3” ในสวนที่เปนโครงภายนอกหรือสามารถ
มองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมสักหรือไมเนื้อแข็งอื่นๆ ตามที่ระบุและไมที่ใชตองสามารถยอมใหเปนสีเดียวกันได
ยกเวนที่ระบุเปนอยางอื่น ในสวนที่เปนโครงภายในหรือไมสามารถมองเห็นไปจากภายนอกใหใชไมอัดน้ำยา หรือที่
ระบุเป นไมเนื้ อแข็งก็ให ใช ไมต ะเคียนทอง หามใชไม เนื้ออ อนชนิดอื่นเป นอันขาด วัสดุที่กรุในสวนภายนอกหรือ
สามารถมองเห็ นได ใช ไม อั ด หนา 4 มม. และในส วนที่ รั บ น้ ำหนั กหนา 6 มม. หรื อไม สั กจริง ตามที่ ร ะบุ หรื อ
นอกจากระบุ เป นอยางอื่นหรือตองพนสี ส วนการกรุไมภายในตูห รือสวนที่ ไม สามารถมองเห็นไดใหใชไมอัดยาง
หนา 4 มม. ยกเวนในสวนที่ตองรับน้ำหนักใหใชไมอัดยางหนา 6 มม. หรือที่ระบุไวเปนอยางอื่น
งานประกอบยึด หรือติดตั้งโครงไม
การติด ตั้ ง โครงไม ทั้ ง หมดต องตั้ งแนวให ได ร ะดั บ และได ฉาก ทั้ งแนวตั้ งและแนวนอนตามที่ กำหนด
ระยะหางของโครงไมเกิน 0.40 มม. นอกจากจะระบุไวเปนอยางอื่น การเขาไมตอ งเขาเดือยเขามุมหามตีชนเปน
อันขาด กรณีที่จะตองตอไมใหตอที่แนวการแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบงนอกจากที่จำเปนใหบังใบ
และมุมรอยตอใหเสนิทเนผิวเดียวกัน สำหรับกรณีที่ตองตั้งชิดผนังใหใชเชือกขึงทดสอบความเรียบของผนัง และ
ปรับแนวกอนการยึดโครงกับผนังปูนหรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกิน 0.40 มม. กอนตอกใหตอกรูนำกอนที่จะ
ตอกและสงหัวตะปูใหสนิทไดระดับกับผิวไม ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางอื่น
6.2 การแบงชวงหรือระยะตางๆ
ผู รั บ จ างต องทำการตรวจสอบระยะต างๆ ของสถานที่ ติ ด ตั้ ง หรื อเครื่ อ งใช ที่ จ ะต องติ ด ตั้ งในงาน
เฟอรนิเจอรกอนเริ่มดำเนินการประกอบและติดตั้ง การแบงชวงโครงแนวตั้งของเฟอรนิเจอรใหยึดถือ ระยะที่ได
ตรวจสอบจากสถานที่และเครื่องใชตางๆ เปนแนวทางในการแบง หากถูกตองตรงกับที่ กำหนดใหตามแบบและ
รายการ และสามารถบรรจุ ห รือติ ดตั้ งเครื่ องใชที่ กำหนดไดก็ให ด ำเนิ นการไปได ในกรณี ที่ ต องทำการปรึ กษา
ผูออกแบบก อนดำเนิ นการ หากมีขอบกพรองหรือเสีย หายอั นเนื่องมาจาก การที่ไมไดต รวจสอบขนาดดังกลาว
ผูรับจางยินดีที่จะแกไขจนกระทั่งเปนที่พอใจของผูออกแบบและเจาของโดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆไมได
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6.3 การเขามุมและการเขาเดือยตางๆ
การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉากหรือไดระดับแนวดิ่งและแนวตั้งการเขาไม
หรือเขาเดือยเขามุมตองทำดวยความประณีต ทุกจุดตองอัดแนนดวยกาวที่ใชกับงานไมโดยเฉพาะมีระสิทธิภาพที่
คงทนและเหนี่ยวแนน หามเจือปนสารอื่นที่ทำใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ำ หรือน้ำมันตางๆ การเขา
เดือยทุกอันตองมีขนาดไมต่ำกวา 3/8” หรือครึ่งหนึ่งของหนาไมอัดดวยกาวลาเท็กซทิ้งไวจนกวากาวจะแหงสนิท
การตอกตะปูที่มีความยาวมากกวา 1” ใหใชสวานเจาะนำกอนและตองตอกดวยตะปูตัดหรือทุบหัว และสงใหจม
เนื้อไมกอนที่จะอัดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนที่ผิวไม
6.4 การกรุผิวหนาไมอัด
ในการกรุ ผิ วหน างานเฟอร นิ เ จอร ด วยไม อั ด การเข า ไม ใ ห ใช ก าวทาที่ โ ครงและส ว นที่ จ ะยึ ด ติ ด ก อ นที่
จะยึด ดวยตะปูทุ บหรือตั ดหั ว และส งให ลึกลงในเนื้อไม การตอกตะปูตองทำด วยความประณี ตไมมี รอยหั วคอน
ปรากฏที่ผิว ระยะตอกตะปูตองหางไมเกิน 20 ซม.และตองอัดแนวตอไวจนกวากาวจะแหงสนิท ในกรณีที่ตองทำ
การตอไมอัดตามแนวยาวเกินกวา 2.40 ม. ใหกรุลายไมขวางแนวความยาวของตู นอกจากนี้จะมี วัส ดุอื่นกรุทุ บ
หนา ขอบและเสนไมอัดทั้งหมดตองไสใหเรียบ และไดแนวกอนทำการกรุตองไมมีรอยหางระหวางโครงกับไมอัด
และตองมิไดปดหั วไมอัดโดยผิวไม สักในสวนสามารถมองเห็นไดจากภายนอกตู หรือใชไมยางหรือไมเนื้ อแข็งใน
สวนที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ไมอัดที่ใชใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาของบริษัท ไมอัดไทย บางนา
จำกัด ไมอัดสักเปนไมคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คัดลาย ไมอัดยางเปนไมอัดคุณภาพมาตรฐาน
มอก. 178-2519
6.5 การฝงวัสดุชนิดอื่น
การฝงวัสดุชนิดอื่นลงไปในวัสดุกรุผิวของเฟอรนิเจอร เชน ฝงไมสีออน หรือฝงทองเหลือง เมื่อฝงแลวตองให
ไดระดับเดียวกัน ไมสะดุดรอยตอและแนบสนิท
7. งานเฟอรนิเจอรลอยตัว
ใหเสนอตัวอยางตามที่มัณฑนากรตองการ ตามขั้นตอนเสนอเพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ดังนี้
7.1 เกาอี้และเฟอรนิเจอรที่มีการจัดซื้อจากผูผลิตตองนำเสนอตัวอยางผูออกแบบกอนสั่งซื้อทั้งหมด
7.2 โต ะและตู ต าง ๆ เมื่ อทำโครงประกอบไม ติ ด ตั้ ง บานประตู และลิ้ นชั กเสร็ จ ให นำเสนอมั ณ ฑนากรตรวจ
เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหทำสีดวยความประณีต และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ
8. บานพับ บานเลื่อน และลิ้นชักตาง ๆ
กรอบบานเป ด บานเลื่อน และหนาลิ้ นชัก ที่ มองเห็นไดจากภายนอกทั้ งหมด ใชไม สักกรุไม อัดสัก ขนาดตามที่
ระบุในรูปแบบและรายการ ไมพื้นลิ้นชักทั้งหมด ใชไมอัดยางมีความหนาอยางนอย 10 มม. ตูบานเปดทุกบานติด
บานพับถวยชนิดซอน ลิ้นชักติดรางเลื่อนตามรายการ
9. ผาบุ

ผาบุ คุณภาพ และสีตามตัวอยางของมัณฑนากร ขนาด และรอยตอตามแบบ

10. อุปกรณเฟอรนิเจอร
โดยทั่วไปไดระบุอุปกรณตาง ๆ ของเฟอรนิเจอร เชน บานพับ รางลิ้นชัก รางเลื่อน อุปกรณรับชั้น กุญแจ
ลอคลิ้นชักและตู ชุดบานซอนของตูทีวี แปนวางทีวีพรอมรางเลื่อน มือจับบานตู เปนตน ใหใชผลิตภัณฑของ
HOME DECORATIVE PRODUCTS หรือ ADVANCE หรือ HAFELE และใหผูรับเหมานำเสนอตัวอยางอุปกรณตาง ๆ
ตอผูออกแบบเพื่ออนุมัติกอนการดำเนินการตามความเหมาะสมของงานแบบ
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11. อุปกรณประตู
ประตูบานเลื่อน, บานเฟยม และบานพับ ใชอุปกรณของ HOME DECORATIVE, ADVANCE, HAFELE หรือ
เทียบเทา
12.ขอกำหนดงานไฟฟา
12.1 งานโคมไฟฟาและอุปกรณ
ใหจัดหาและติดตั้งดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ โดยตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดวง
โคมทั้งหมดใหใช ตามที่ระบุในแบบ หลอดไฟตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดวงโคมภายในทั้งหมดให
ใช ข อง Unilamp และ Lamptitude หรื อ เที ย บเท า ตามที่ ร ะบุ ใ นแบบ หลอดไฟต อ งได ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดวงโคมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ตองเปนชนิดทนตอสภาพดินฟาอากาศภายนอกอาคาร
ได (Weather-Proof) หรือ IP 55 และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, NEMA หรืออยางใดอยางหนึ่ง
สวิทชและเตารับไฟฟา ใหใชของ Bticino หรือ Haco การติดตั้งไดมาตรฐาน
การติ ดตั้ง ผู รับจ างตองติดตั้ งสวิท ชแ ละเต ารับให ฝงเรียบในผนัง โดยใชกล องโลหะและต องตอลงดิ น ยกเว น
ในกรณีที่ระบุใหติดลอย ใหติดตั้งโดยใชกลองโลหะหลอแบบติดลอย การเปลี่ยนแปลงแกไขตำแหนงของสวิทช
และเตารับไดรับ อนุมัติจากผูวาจางกอน จึงจะดำเนิ นงานได ในกรณีที่ ไม สามารถติด ตั้งสวิทช หรือเตารับตาม
ตำแหนงที่แสดงไวในแบบไดใหผูรับจางแจงใหผูวาจางทราบ เพื่อขอดำเนินงานแกไขตอไป โดยทั่วไป
- การติดตั้งสวิทชใชกลองเหล็กฝงในผนัง สูงจากพื้น 1.3 เมตร วัดถึงศูนยกลางของสวิทช เมื่อมี
เพลทสวิทชจำนวนมาก โดยติดเรียงตามแนวตั้ง โดยเมื่อติดสวิทชแลวตองเรียบกับผนัง
- ในกลองสวิทชกลองเดียวกัน หามไมใหมีแรงดันระหวางสวิทชเกินกวา 300 โวลท นอกจาก
จะใสแผนฉนวนกั้นระหวางสวิทช หรือ นอกจากจะใชสวิทชชิ้นสวนที่มีกระแสไหลไมสามารถถูกตองโดนนิ้วมือได
- เตารับทั่วไปติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
- เตารับสำหรับไฟฉุกเฉิน ติดตั้งต่ำจากใตฝาเพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
เต ารั บ ในห องน้ำ ติด ตั้ งสู งจากพื้ น 0.90 เมตร หรื อตามที่ แ สดงไว ในแบบเต ารับ นอกอาคารหรือในที่ เป ยกชื้ น
ใหใชฝาครอบโลหะหลออบสีหรือ ฝาครอบพลาสติกชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร แบบมีสปริงและยาง
อัดรอบหรือมีพลาสติกออนครอบ
13. ขอกำหนดงานระบบปรับอากาศ
ระบบ ป รั บ อากาศทั้ ง ห มดใช แ บบ แยกส ว น (Split type) โดยใช ข อง DAIKIN, CARRIER, MITSUBISHI
หรือเทียบเทา
13.1 ขอกำหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ
เครื่องปรับ อากาศ เปนแบบขยายตั วรั บ รอนตรงระบบแยกสวน ระบายความร อนด วยลม (DIRECT
EXPANSION AIR - COOLED SPLIT SYSTEM) ใช ส ารทำความเย็ น R-22 เป นผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี ส มรรถนะตามที่
กำหนดในแบบ และมีรายละเอียดขอกำหนดของตัวเครื่องปรับอากาศ ดังตอไปนี้
13.1.1 คอนเด็นซิ่ง ยูนิต ระบายความรอนดวยลม (AIR - COOLED CONDENSING UNIT)
สวนโครงภายนอก (CASING,CABINET) ทำดวยวัส ดุที่ท นหรื อทำใหท นตอการเปนสนิม เช น
ไฟเบอรกลาส หรือพลาสติกอัดแรงหรือแผนเหล็กที่ผานกระบวนการกันสนิมและกระบวนการ
เคลือบและอบสีเหมาะสำหรับติดตั้งกลางแจง ตัวโครงจะตองมั่นคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือนหรือ
เกิดเสียงดังเมื่อใชงาน
13.1.2 เครื่องสงลมเย็น (FAN - COIL UNIT)
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ต องประกอบเรี ย บร อยทั้ ง ชุ ด จากผู ผ ลิ ต และเป นผลิ ต ภั ณ ฑ ยี่ ห อเดี ย วกั บ คอนเด็ นซิ่ ง ยู นิ ต
มีรายละเอียด ดังนี้
- สวนโครงภายนอก เปนแบบที่ตกแตงสำเร็จ ทำดวยวัสดุที่ทนหรือทำใหทนตอ
การเปนสนิม เชน ไฟเบอรกลาสพลาสติกอัดแรง หรือแผนเหล็กที่ผานกระบวนการ
เคลื อ บและอบสี ภายในบริ เวณที่ จ ำเป น ให บุ ด ว ยฉนวนยางหรื อ ใยแก ว หรื อ
เทียบเทา มีถาดน้ำทิ้งที่หุมดวย ฉนวนดังกลาวดวย
- ระบบไฟฟาและระบบควบคุม มีสวิตซ ปด เปด เครื่องพรอมทั้งปรับความเร็วพัด
ลม (สำหรับชนิดเปาลมเย็นโดยตรง) พรอมทั้งสวิตซเทอรโมสแตต ติดอยูที่เครื่อง
หรือเปน ชนิดติดตั้งแยก (REMOTE TYPE) ตามกำหนดในแบบ
13.1.3 การปดเปดและการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
การควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ใช เ ทอร โ มสแตต ชนิ ด 1 ขั้ น เพื่ อ ควบคุ ม การทำงานของเครื่ อ ง
คอนเด็นซิ่ง ยูนิต สวนเครื่องสงลมเย็นนั้นทำงานตลอดเวลาที่เปดเครื่อง
13.1.4 การติดตั้ง
ใหติดตั้งตามมาตรฐานที่ผูผลิตกำหนดทุกประการ
13.2 พัดลมระบายอากาศ
ชนิดติดผนังหรือติดกระจกหนาตางเปนพัดลมแบบใบพัดแฉก มี GRILLE หรือ SHUTTERS ที่ปดได
ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอร เปน ผลิตภัณฑของ PANASONIC, MITSUBISHI หรือเทียบเทา มีขนาดและ
จำนวนดังในแบบ ถาไมระบุไวใหใชขนาด 20 CM (8 นิ้ว)
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หมวดที่ 4 รายละเอียดการแบงงวดงานและการจายเงิน
โครงการปรับปรุงหองน้ำชั้น 1 หอปวยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต มีระยะเวลากอสราง 90 วัน โดยผูวาจางตก

ลงแบงงวดงาน การจายเงินจากคาจาง และกำหนดการแบงงวดงานเปน 4 งวด ดังนี้

1

% การจาย
คาจาง
20 %

2

30 %

3

30 %

4

20 %

งวด

ขอบเขตงานที่แลวเสร็จ
- งานรื้อถอนและขนยายเศษวัสดุ
- งานเดินทอระบบสุขาภิบาล
- งานกอผนัง กั้นพื้นที่
- งานปรับระดับพื้นที่
- งานเดินทอและสายไฟ ระบบไฟฟาและแสงสวาง
- งานเดินงานเดินทอระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- งานปูพื้นกระเบื้องตามแบบ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ
- งานเดินทอและสายไฟ ระบบไฟฟาและแสงสวาง
- งานเดินทอระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- งานฝาเพดาน
- งานกรุ/ปดผิว ทาสี ผนังตกแตงตามแบบ
- งานปรับยายหัวจายดับเพลิง
- งานปูพื้นกระเบื้องตามแบบ
- งานปูพื้นกระเบื้องตามแบบ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ
- งานติดตั้งดวงโคม สวิตซ และ เตารับ
- งานฝาเพดาน
- งานกรุ/ปดผิว ทาสี ผนังตกแตงตามแบบ
- งานเฟอรนิเจอรติดตาย
- งานประตู-หนาตาง
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

100%
100%
100%
80%
80%
50%
50%
50%
90%
100%
80%
50%
100%
80%
100%
90%
80%
100%
100%
100%
80%
100%

- งานติดตั้งสุขภัณฑ
- งานติดตั้งดวงโคม สวิตซ และ เตารับ
- งานเฟอรนิเจอรติดตาย
- งานทดสอบระบบทุกระบบที่ทำการปรับปรุง

100%
100%
100%
100%

