รายการประกอบแบบก่ อสร้ าง
โครงการขยายถนน เดินสายไฟใต้ ดนิ เเละทีจ� อดรถ

งานออกแบบและภูมสิ ถาปั ตย์

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รายการประกอบแบบก่ อสร้ าง
แบบสถาปั ตยกรรม

สารบัญ
ขอบเขตงาน
1 งานเตรี ยมสถานที่ก่อสร้ าง
2 ซิเมนต์ขดั มัน - ซิเมนต์ขดั หยาบ - ซิเมนต์ขดั มันผสมสี - ซิเมนต์ขดั มันผิวแข็ง
3 กระเบื ้องยาง
4 เส้ นแบ่งผิวพื ้นต่างชนิด
5 ปูนฉาบ
6 ฝ้ าฉาบปูนเรี ยบ
7 ฝ้ าเปลือยผิว
8 ไม้ - ไม้ อดั
9 สี
10 การป้องกันปลวกและแมลง

ขอบเขตของงาน
1. นิยาม
คานาม คาสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาและเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้ างเหมางานก่อสร้ าง แบบก่อสร้ าง รายการประกอบแบบ
ก่อสร้ าง และเอกสารอื่นๆที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้ มีความหมายตามที่ระบุไว้ ในหมวดนี ้ นอกจากจะมีการระบุเฉพาะไว้ เป็ น
อย่างอื่น หรื อระบุเพิม่ เติมไว้ ในเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้
ผู้ว่าจ้ าง
หมายถึง
เจ้ าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบหมายจากผู้
ว่าจ้ าง
ผู้ควบคุมงาน
หมายถึง
ตัวแทนของเจ้ าของโครงการที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ควบคุมงาน
สถาปนิก และวิศวกร
หมายถึง
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ หรื อผู้ควบคุมงาน
ผู้รับจ้ าง
หมายถึง
บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ลงนามเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับผู้วา่ จ้ างรวมถึงตัวแทน หรื อ
ลูกจ้ างที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้รับจ้ างตามสัญญานี ้
งานก่ อสร้ าง
หมายถึง
งานต่างๆที่ระบุในแบบก่อสร้ าง รายการประกอบแบบก่อสร้ างและเอกสาร
แนบสัญญา รวมทังงานประกอบอื
้
่นๆที่เกี่ยวข้ อง
แบบก่ อสร้ าง
หมายถึง
แบบก่อสร้ างทังหมดที
้
่ประกอบในการทาสัญญาจ้ างเหมา และแบบ
ก่อสร้ างที่มกี ารเปลีย่ นแปลง แก้ ไข และเพิ่มเติมภายหลัง
รายการประกอบแบบก่ อสร้ างหมายถึง
เอกสารรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้ าง ควบคุมคุณภาพ
ของวัสดุอปุ กรณ์ เทคนิคและข้ อตกลงต่างๆทีเ่ กี่ยวกับงานก่อสร้ างที่มี
ปรากฏหรื อไม่มีปรากฏในแบบก่อสร้ าง ตามสัญญานี ้
การอนุมตั ิ
หมายถึง
การอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้มีอานาจในการอนุมตั ิ
2. วัตถุประสงค์
โครงการ ปรับปรุ งอาคาร 7 ชัน้ 1 ของมหาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ ้งงานทัว่ ไปเป็ นงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์ นิเจอร์ ตาม
รูปแบบและรายการทีก่ าหนด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของการก่อสร้ าง เพื่อให้ ได้ ผลงานการก่อสร้ างทังหมดที
้
่มมี าตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ
มีสภาพพร้ อมที่จะใช้ งานได้ ทนั ที เมื่อการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ มีความมัน่ คงถาวร มีฝีมือการทางานทีป่ ระณีต ละเอียด และมีความ
ถูกต้ องตามหลักวิชาช่าง
3. ขอบเขตของงาน
งานก่อสร้ างอาคารตามรูปแบบก่อสร้ าง และรายการประกอบแบบก่อสร้ าง โดยมีขอบเขตของงานดังต่อไปนี ้
3.1 การรื อ้ ถอนสิง่ กีดขวางในบริ เวณที่ก่อสร้ าง การปรับพื ้นที่ ให้ ได้ ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้ าง และรายการประกอบ
แบบก่อสร้ าง
3.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในโครงการตามรูปแบบ และรายการกาหนด
3.3 การประสานงานก่อสร้ างกับผู้รับเหมาช่วง เช่น งานระบบไฟฟ้ า เป็ นต้ น
3.4 การเลือกและสัง่ ซื ้อเฟอร์ นเิ จอร์ ตามรูปแบบที่กาหนดในแบบแปลน

4. ราคางานก่ อสร้ าง
ราคางานก่อสร้ างให้ รวมถึงรายการดังต่อไปนี ้
4.1 การเตรี ยมงาน เตรี ยมสถานที่ ให้ พร้ อมเพื่อการก่อสร้ าง
4.2 ค่าวัสดุ แรงงาน เครื่ องมือ และค่าขนส่ง
4.3 ค่าประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้ า เป็ นต้ น โดยจะต้ องแยกแต่ละรายการให้ ชดั เจน
4.4 ค่าดาเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้ าง การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและทรัพย์สนิ ทังในและนอก
้
สถานที่ก่อสร้ าง ตลอดจนค่าดาเนินการต่าง ๆ ที่ผ้ รู ับจ้ างจะต้ องกระทาเพื่อให้ งานที่แล้ วเสร็ จสมบูรณ์คา่ ประกันภัยตาม
สัญญา
4.5 ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ตามเงื่อนไข และข้ อกาหนดตามสัญญา
4.6 ค่าติดตังงานเฟอร์
้
นิเจอร์ ตามแบบแปลน และงานเก็บรายละเอียดสีทงหมด
ั้
5. สิ่งที่ไม่ รวมในรายการเสนอราคา
5.1 งานภูมิสถาปั ตยกรรม
5.2 งานที่ระบุโดยเจ้ าของโครงการ นอกเหลือจากในแบบ
6. การสารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องทาการสารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ างและบริ เวณใกล้ เคียง จนทราบเป็ นที่พอใจแล้ วถึงลักษณะและสภาพทัว่ ไป
ทังระดั
้ บพื ้นดินและขอบเขตสิง่ ก่อสร้ างต่างๆที่มีอยู่ สิ่งสาธารณูปโภคทังหลาย
้
สิ่งที่ต้องระมัดระวังรักษาไว้ ตลอดจนลูท่ างเข้ าออก การขนส่งวัสดุสิ่งของและคนงาน ความสะดวกและข้ อขัดข้ องทังหลาย
้
การจัดสถานที่ที่จาเป็ นสาหรับใช้ ในการก่อสร้ าง
ตามที่ต้องการ พร้ อมทังมี
้ ความเข้ าใจอย่างดีในการศึกษาวิธีการจัดหาโรงงาน การจัดทามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สนิ จัดทามาตรการในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม จัดหาวิธีป้องกันมิให้ เกิดปั ญหา
จราจรที่เกิดจากการก่อสร้ าง จัดหาวิธีป้องกันสาธารณประโยชน์ต่างๆ มิให้ เกิดความเสียหาย จัดทารัว้ ชัว่ คราวและสิ่งก่อสร้ าง
ชัว่ คราว สามารถทางานให้ แล้ วเสร็ จสมบูรณ์ ได้ อี กทังมี
้ ข้อมูลที่จาเป็ นทังหลายอั
้
นเกี่ยวด้ วยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของ
เหตุการณ์ และเหตุอื่นๆ ซึง่ อาจมีผลกระทบกระเทือนการทางานก่อสร้ างนี ้เป็ นอย่างดีแล้ ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้ างจะยกข้ ออ้ าง
ถึงการที่ตนไม่ทราบข้ อเท็จจริ งต่างๆ เพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้

1 งานเตรี ยมสถานที่ก่อสร้ าง
1.1

ขอบเขตของงาน
งานในข้ อนี ้รวมถึงการทาความสะอาดสถานที่ ภายในห้ อง การรื อ้ ถอนต้ องให้ ดเู รียบร้ อย พร้ อมที่จะดาเนินการก่อสร้ าง
ติดตังงานเฟอร์
้
นิเจอร์ ตามแบบแปลน หากติดขัดปั หาจุดไหนหรือจะใดๆที่ขดั แย้ งกับแบบ ให้ ทาแบบเสนอเพื่อยื่นขออนุมตั ิจากผู้
ว่าจ้ าง ในลาดับขันตอนโดยด่
้
วน เพื่อไม่ให้ กระทบกับผลเวลา ของการตกลงว่างจ้ าง
1.2

การรื อ้ ถอน ขนย้ ายเศษวัสดุทิ ้ง

1.3

การโยกย้ ายระบบสาธารณูปโภค
1.3.1 การโยกย้ ายระบบสาธารณูปโภคในข้ อนี ้ หมายถึง การย้ ายเพื่อเปลีย่ นตาแหน่งชัว่ คราวเพื่อหลบการก่อ-สร้ าง แต่
ให้ ระบบที่ย้ายไปนันยั
้ งคงใช้ งานได้ และหลังจากก่อสร้ างงานตามสัญญาเสร็ จแล้ ว ให้ เสนอผู้วา่ จ้ างว่าจะคงไว้
ตามทีย่ ้ ายไปนันหรื
้ อให้ ย้ายกลับมาดังเดิม หรื อให้ ย้ายกลับมาอยูใ่ นสภาพใด เมื่อผู้วา่ จ้ างอนุมตั ิแล้ วให้ ผ้ รู ับจ้ าง
ปฏิบตั ิตามนันโดยเคร่
้
งครัดด้ วย ค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ างเองทังหมด
้
1.3.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในการโยกย้ ายระบบสาธารณูปโภคทุกชนิดทีม่ ีอยูเ่ ดิมและเป็ นอุปสรรคใน
การก่อสร้ าง การโยกย้ ายระบบดังกล่าวจะต้ องกระทาด้ วยความประณีตเรี ยบร้ อย และถูกต้ องตามหลักวิชา ต้ อง
เสนอวิธีการ, ขันตอน
้
และมาตรฐานการย้ ายให้ ผ้ วู า่ จ้ างอนุมตั กิ ่อนจึงจะโยกย้ ายได้ หากเป็ นสาธารณูปโภคที่
ต้ องให้ หน่วยงานราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจต้ นสังกัดเป็ นผู้ย้าย ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบในการติดต่อและเป็ นผู้จ่าย
ค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
การเสนออนุมตั ินนจะต้
ั ้ องเสนอให้ ครบทังผู
้ ้ คมุ งาน, วิศวกรในสาขาวิศวกรรมทีจ่ ะย้ ายนัน,้ และ
วิศวกร ระบบอื่นๆที่ได้ ผลกระทบจากการย้ ายนัน้

1.4
1.4.2
1.4.3

1.5

การป้องกันความเสียหาย
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาประกันเพื่อป้องกันอันตรายต่างๆ อันอาจเกิดขึ ้นแก่บคุ คลและทรัพย์สนิ ในบริ เวณก่อ-สร้ างและ
บริ เวณข้ างเคียง ซึง่ มีผลมาจากการก่อสร้ างโครงการนี ้
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการก่อสร้ างดังกล่าว ผู้รับจ้ างจะต้ องชดใช้ ซอ่ มแซมหรื อเปลีย่ นใหม่ให้ เหมาะสม
คงสภาพใช้ งานได้ ตามเดิมโดยค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ในการนี ้เป็ นของผู้รับ จ้ างทังสิ
้ ้น

การวางผัง วางแนว และระดับ
1.5.1 ระดับเริ่ มต้ นก่อสร้ าง
หากแบบมิได้ กาหนดระดับและ / หรื อจุดอ้ างอิงแน่นอนไว้ ให้ ผู้วา่ จ้ างโดยผู้ออกแบบจะกาหนดระดับและจุด
อ้ างอิงดังกล่าวในสถานที่ ผู้รับจ้ างจะต้ องเป็ นผู้ถ่ายระดับและวางผังแนวอาคารลงในที่ภายใต้ การควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน หลังจากถ่ายระดับและวางผังแนวอาคารแล้ วเสร็ จผู้รับจ้ างต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูวา่ จ้ างตรวจสอบ
ระดับและแนวอาคารและอนุมตั กิ ่อนจึงจะลงมือดาเนินการก่อสร้ างต่อไปได้ ผู้วา่ จ้ างมีสทิ ธิ์เปลีย่ นระดับ
อ้ างอิงหรื อขยับแนวอาคารให้ แตกต่างจากแบบได้ ก่อนผู้รับจ้ างลงมือก่อสร้ างอาคาร หลักหมุดต่าง ๆ ที่กาหนด
และได้ จดั ทาขึ ้นผู้รับจ้ างจะต้ องรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดีเรียบร้ อย สามารถตรวจสอบได้ ตลอดเวลา ห้ ามมิให้ ถอด
ถอนไปจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากผู้วา่ จ้ าง
ความผิดพลาดทังหมดอั
้
นอาจเกิดจากการนี ้ผู้รับ-จ้ างจะต้ อง
รับผิดชอบแก้ ไขให้ ถกู ต้ องโดยปราศจากข้ อแม้ และเรี ยกร้ องใด ๆ กรณีที่พื ้นระดับอ้ างอิงไม่เรี ยบสม่าเสมอกันให้
ถือเอาจุดสูงสุดของพื ้นนันเป็
้ นระดับอ้ างอิง
กรณีกาหนดถนนเป็ นระดับอ้ างอิงให้ ใช้ ระดับที่สนั กลางถนนเป็ น
ระดับอ้ างอิง
1.5.2 การวางผัง, ระดับ และหมุดอ้ างอิง
ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาผู้ชานาญงานวิศวกรรมสารวจ พร้ อมเครื่ องมือ และอุปกรณ์สาหรับการวางผังก่อสร้ าง

1.5.3

1.5.4

1.6

และการวัดระดับหมุดหลักฐาน แนวอ้ างอิงในงานก่อสร้ างและให้ ประจาอยูต่ ลอดเวลาตังแต่
้ เริ่ มต้ นงาน ก่อสร้ าง
จนเสร็ จงาน
การทาแบบแสดงผังการก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องเริ่มต้ นงานก่อสร้ างจากผังก่อสร้ างอาคาร หมุดและแนวอ้ างอิงที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบ-คุม
งานหรื อผู้วา่ จ้ างแล้ วเท่านัน้ ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาแผนผัง, หมุด และแนวอ้ างอิงดังกล่าวลงในแบบรายละเอียดผัง
บริ เวณ แล้ วทาสาเนาสองชุดส่งให้ ผ้ คู วบคุมงานเก็บไว้
ความรับผิดชอบ
ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบแก้ ไขการวางผังก่อสร้ างรวมทังระดั
้ บและแนวพิกดั ต่างๆ ในการก่อสร้ าง ให้ ถกู ต้ องตาม
แบบและพร้ อมที่จะให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจสอบได้ ตลอดเวลา ผู้รับจ้ างต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบวางแผนแนวพิกดั ใน
อาคาร รวมทังระดั
้ บอ้ างอิงสาหรับให้ ผ้ รู ับจ้ างรายอื่น ๆทุกรายที่เจ้ าของโครงการไม่ได้ จ้างโดยตรงใน
งานก่อสร้ างโครงการนี ้ด้ วย ผู้รับจ้ างต้ องรับผิดชอบตรวจสอบผังที่วางไว้ ทงหมดว่
ั้
าผิดไปจากแบบหรื อ
จะทาให้ เกิดอุปสรรคในการก่อสร้ าง หรื อทาให้ สว่ นใดส่วนหนึง่ ของอาคารไม่สามารถสร้ างได้ ตามแบบ หรื อ
จะเป็ นการล่วงล ้าที่ดินข้ างเคียง ระยะร่นตามกฎหมาย รบกวนงานก่อสร้ างส่วนอื่นในโครงการเดียวกัน
รบกวนอาคารเดิม โดยผู้รับจ้ างต้ องรายงานผลการตรวจสอบนี ้ให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบก่อนดาเนินการก่อสร้ างจริง
หากมีคาสัง่ ให้ ปรับผังให้ ถกู ต้ องจากผู้วา่ จ้ างให้ ผ้ รู ับจ้ างปฎิบตั ิตามนัน้

การทาความสะอาด
1.6.1 ก่อนเริ่ มดาเนินงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาความสะอาดจัดเตรี ยมสถานทีก่ ่อสร้ างพื ้นที่ที่ไม่เรี ยบเป็ นหลุมเป็ นบ่อจะต้ องปรับให้
เรี ยบร้ อยพอสมควรผู้รับจ้ างจะต้ องขนย้ ายวัสดุและชิ ้นส่วนที่ขจัดทิ ้งทังจากการรื
้
อ้ ถอนหรื อที่มีอยูเ่ ดิม
ทังหมดออกนอกบริ
้
เวณก่อสร้ าง
1.6.2 ระหว่างก่อสร้ าง
ผู้รับจ้ างต้ องทาความสะอาดสถานที่ก่อสร้ างให้ เรี ยบร้ อยตลอดเวลาและทุกวัน วัสดุตา่ ง ๆ ให้ วางกองเป็ น
หมวดหมูส่ ามารถเข้ าตรวจสอบคุณภาพและนับจานวนได้ ทกุ เวลา บ้ านพักคนงานที่อยูใ่ นบริ เวณก่อสร้ าง
จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้วา่ จ้ างโดยจัดเป็ นแนวเป็ นระเบียบ ทาความสะอาดสถานที่อยูเ่ สมอ มีห้องน ้าห้ องส้ วมที่มดิ ชิด ทาทางระบายน ้าและการกาจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพ วัสดุที่ไม่ใช้ หรื อเศษวัสดุเหลือใช้
จะต้ องนาออกจากบริ เวณก่อสร้ างให้ หมดทุกวัน ห้ ามกองทิ ้งในบริ เวณเป็ นอันขาด
1.6.3 การซ่อมแซมความเสียหาย
ผู้รับจ้ างจะต้ องดาเนินแก้ ไขซ่อมแซมความเสียหายของทรัพย์สนิ ดังเดิ
้ มในที่
และจัดการด้ านการรักษาความ
สะอาดบริ เวณสถานที่ก่อสร้ างและบริ เวณใกล้ เคียงที่เป็ นสาธารณะโดยทันทีและสม่าเสมอ การซ่อมแซมความ
เสียหายและการรักษาความสะอาดข้ างต้ น
ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงานที่ต้องดาเนินการในทุกงวดงานถ้ ามี
ข้ อบกพร่องในการดาเนินงานดังกล่าวให้ ถือเป็ นเป็ นงานงวดที่ไม่เรี ยบร้ อย

2 ซิเมนต์ ขัดมัน - ซิเมนต์ ขัดหยาบ - ซิเมนต์ ขัดมันผสมสี - ซิเมนต์ ขัดมันผิวแข็ง
3.1

ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาวัสดุอปุ กรณ์และแรงงานที่จาเป็ นในการก่อสร้ างงานซิเมนต์ขดั มัน, ซิเมนต์ขดั หยาบ, ซิเมนต์ขดั
มันผสมสี, ซิเมนต์ขดั มันผิวแข็ง เฉพาะชนิดวัสดุตามที่มีระบุในแบบก่อสร้ าง เมื่อทาผิวเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องดูแลปกป้องให้ อยูใ่ น
สภาพดี จนส่งงานงวดสุดท้ าย
3.2

วัสดุ
ปูนซิเมนต์ให้ ใช้ ปนู ซิเมนต์ปอร์ ตแลนต์ มอก 15 เล่ม 1-2532 ได้ แก่ ตราช้ าง, ตราเพชร, ตราพีทีไอ, ตราพญานาค
หรื อเทียบเท่า หากเป็ นผิวซิเมนต์ขดั มันผสมสีให้ ใช้ ซิเมนต์ขาว มอก. 133-2518 ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ ตราช้ างเผือก, ตรากิเลน หรื อ
เทียบเท่า หากแบบระบุให้ เป็ นพื ้นขัดมันผิวแข็ง (FLOOR HARDENER) ให้ ใช้ ชนิด NON METALIC FLOOR HARDENER รับ
น ้าหนักไม่น้อยกว่า 5 กก/ตร.ม.ค่าความแกร่ งไม่น้อยกว่า 7 MOHS ORIGINAL SCALEใช้ ผลิตภัณฑ์ ABC'S, DURACRETE CTOP หรื อ NITOFLOR HARDTOP ของ FOSROC หรื อเทียบเท่า
3.3

วิธีทาผิวพื ้นขัดมัน
3.3.1 เทคอนกรี ตตามรายละเอียดที่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดผิวหน้ าให้ หยาบในขณะที่คอนกรี ตยังหมาด ๆ
อยูโ่ ดยต้ องเผื่อระดับให้ ต่ากว่าระดับพื ้นสาเร็ จ 40 มม. แล้ วบ่มพื ้นตลอด 7 วัน
3.3.2 ทาความสะอาดพื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็ก แล้ วเทปูนทรายรองพื ้นอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ต่อทราย หยาบ
ร่อน 3 ส่วน ให้ ได้ ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้ าง แต่งผิวพื ้นปูนทรายให้ เรี ยบ โรยผงปูนซีเมนต์ให้ ทวั่ ถึงแล้ ว
ขัดผิวมันให้ เรี ยบร้ อยด้ วยเกรียงโดยเฉพาะตามมุมพื ้นและขอบต่าง ๆ พื ้นผิวขัดมันเมื่อทาเสร็ จแล้ วจะต้ องไม่
เป็ นคลืน่ หรื อเป็ นแอ่ง

3.4

วิธีทาผิวพื ้นขัดหยาบ
หากแบบมิได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น ให้ ทาผิวขัดหยาบใช้ ในกรณีเป็ นผิวถนนภายในและที่จอดรถ เมื่อผู้รับจ้ างเทคอนกรี ต
ปรับแต่งผิวหน้ าให้ เรียบดีแล้ ว ขณะที่คอนกรี ตหมาดๆอยูใ่ ห้ ขดั แต่งด้ วยเกรี ยงไม้ ให้ เรียบร้ อย ไม่เป็ นแอ่งไม่เป็ นคลืน่ แล้ วจึงทาการ
บ่มผิวหน้ าคอนกรี ตที่กาหนด
3.5

ตัวอย่าง
ให้ เสนอตัวอย่างสีให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อสถาปนิกเป็ นผู้เลือกและอนุมตั ิ

3 กระเบือ้ งยาง
3.1

ขอบเขตของงาน
งานในข้ อนี ้รวมถึง การจัดหาวัสดุกระเบื ้องยางและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น บัวเชิงผนัง PVC.ตลอดจนแรงงานทีม่ ี
ความชานาญในการติดตัง้ ให้ งานในที่นี ้เสร็ จสมบูรณ์ครบถ้ วนตามแบบและรายการอย่างเรี ยบร้ อย ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิ-ภาพ
ตลอดจนดูแลรักษาให้ คงในสภาพดีจนส่งงานงวดสุดท้ าย
3.2

วัสดุ
3.2.1

3.2.2
3.2.3

3.3

วัสดุแผ่นกระเบื ้องยาง
- วัสดุจะต้ องไม่มีสว่ นผสมของแร่ใยหิน (แอสเบสตอส)
- วัสดุจะต้ องไม่ลามไฟหรื อจะต้ องได้ มาตรฐาน ASTM E-84 (NFPA-255) อัตราการลามไฟน้ อยกว่า 75
- หากแบบไม่ได้ ระบุเอาไว้ ให้ ใช้ ขนาดแผ่นกว้ างยาว 15x90 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2.4 มม.
- หากแบบไม่กาหนดสีและลายบนแผ่น ให้ ใช้ ชนิดสีธรรมดาของผลิตภัณฑ์ โดยสถาปนิกจะเป็ นผู้ กาหนดสี
และลวดลายการปูสลับแผ่นขณะก่อสร้ าง
- ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ DYNOFLEX-NA หรือ STARFLEX หรือ Rococo หรือเทียบเท่ า โดยให้ ใช้ เฉพาะรุ่นที่
มีคณ
ุ สมบัติข้าง
ต้ นครบถ้ วนทุกข้ อเท่านัน้
วัสดุกาวปูกระเบื ้องต้ องเป็ นกาวชนิดกันน ้า อย่างดี และต้ องทาความสะอาดพื ้นก่อนทาการปูทกุ แผ่น
หากในแบบไม่ได้ ระบุเป็ นอย่างอื่น ให้ ใช้ บวั เชิงผนังเป็ นแผ่นยาง PVC สีใกล้ เคียงกับสีกระเบื ้องยางพื ้นหรื อ
ตามแต่สถาปนิกกาหนด ให้ ใช้ อย่างหนาสูง 0.10 ม. ใช้ กาวสีเทา (GREY GLUE) ในการติดตัง้

การเตรี ยมผิวพื ้นและการปู
3.3.1 พื ้นที่จะปูกระเบื ้องยางต้ องเป็ นผิวซีเมนต์ขดั มันปรับระดับให้ เรี ยบ โดยใช้ เกรี ยงเหล็กแต่งไม่ให้ เป็ นแอ่งหรื อ
เป็ นคลืน่ และทิ ้งไว้ จนแห้ งสนิท 72 ชัว่ โมงก่อนปู ให้ มี MOISTURE CONTENT ไม่เกิน3% โดยน ้าหนัก ก่อน
ปูต้องทาความสะอาดพื ้นให้ ปราศจากฝุ่ นละอองคราบสกปรกหรือไขมัน การปูอณ
ุ หภูมิของห้ องจะต้ องอยูท่ ี่
70 องศาฟาเรนไฮท์
3.3.2 การปู ให้ ปดู ้ วยกาวชนิดกันน ้า (ADHESIVE GLUE) โดยใช้ น ้ายา 1 แกลลอน ต่อเนื ้อที่ 18 ตรม.ในการปูนี ้
ต้ องให้ ขอบหรื อมุมชนกันให้ เรี ยบร้ อยและแนบสนิทกับพื ้น และต้ องระวังมิให้ มีกาวทะลักซึมออกมาจากรอย
ต่อ หากน ้ายาทะลักออกมาให้ ล้างด้ วยน ้ายา
3.3.3 การปูกระเบื ้องยางและบัวยางจะต้ องใช้ ชา่ งทีม่ ีฝีมือประณีตและประสบการณ์ดีมาดาเนินการ แนวรอยต่อ
ต่าง ๆ จะต้ องตรงกันโดยตลอด และพื ้นที่ทปี่ กู ระเบื ้องยางเสร็ จแล้ วจะต้ องใช้ ลกู กลิ ้งซึง่ มีน ้าหนักประมาณ 50
กก. บดทับทันทีตามหลังเป็ นระยะ
3.3.4 ห้ ามมิให้ เดินผ่านหรื อวางของหนังบนพื ้นจนถึง 48 ชัว่ โมง
3.3.5 ผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลมิให้ ฝนสาดหรื อเกิดการพองตัวในขณะที่กาวยังไม่แห้ งสนิท หากเกิดการพองตัวหรื อหลุดล่อน
ผู้รับจ้ างจะต้ องรื อ้ ทิ ้งทังหมดและท
้
าการปูใหม่ให้ เรี ยบร้ อย โดยค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ าง

3.4

การเคลือบผิว
10.4.1 หลังจากการปูกระเบื ้องยางแล้ ว ภายในระยะเวลา 7 วัน ห้ ามพื ้นถูกน ้าโดยเด็ดขาด ให้ ลมผ่านเข้ าออกได้ ใน
บริ เวณนันโดยสะดวก
้
แต่ห้ามมิให้ แดดส่องโดยตรง
10.4.2 หลังจากพื ้นแห้ งสนิทดีแล้ ว ให้ ทาความสะอาดและลงน ้ายาขัดเงาชนิดน ้าเคลือบผิว 2 ครัง้

3.5

ตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างต้ องส่งตัวอย่างกระเบื ้องยางและบัว PVC จานวน 2 ชุด ให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อสถาปนิกเลือกสีก่อนดาเนินการ

4 เส้ นแบ่ งผิวพืน้ ต่ างชนิด
13.1

ขอบเขตของงาน
แม้ ไม่ได้ ระบุไว้ ในแบบก่อสร้ างก็ตาม พื ้นผิว 2 ชนิดที่ชนกันและระบุไว้ ในรูปแบบให้ มีระดับผิวพื ้นเดียวกัน ให้ ฝังเส้ น
แบ่งแนว PVC กันระหว่
้
างกลางทัง้ 2 พื ้นผิวนัน้ ให้ ระดับหลังเส้ นแบ่งผิวพื ้นเรี ยบเสมอระดับพื ้นผิวข้ างเคียง
13.2

วัสดุ
เส้ นแบ่งแนวผิวพื ้น ให้ ใช้ เส้ นแบ่งแนว PVC ขนาดความกว้ างไม่น้อยกว่า 1.5 หุน ใช้ ผลิตภัณฑ์ ไทยเยอรมันพลาสติค
หรื อ APACE หรื อ KOENIG หรื อเทียบเท่า
13.3

ตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จานวน 2 ชุด ให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อสถาปนิกเลือกสีก่อนดาเนินการ

5 ปูนฉาบ
5.1

ขอบเขตของงาน
ให้ ฉาบปูนตามมาตรฐานและกรรมวิธีนี ้บนผนังก่อ,ผนังและเพดานคอนกรี ต หรื อวัสดุอื่น ๆ ทัว่ ไปตามที่ระบุไว้ ในแบบ
ทังนี
้ ้ยกเว้ นพื ้นที่วสั ดุบางชนิดที่มรี ะบุให้ ฉาบปูนโดยวัสดุ หรื อมาตรฐานเฉพาะของผู้ผลิตวัสดุนนั ้ เช่น บล็อคคอนกรี ตมวลเบา
เป็ นต้ น
5.2

วัสดุ
16.2.1 ปูนซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ มอก. 80-2517 ได้ แก่ ตราเสือ, ตรางูเห่า, ตรานกอินทรี ย์, ตราทีพีไอ หรื อเทียบเท่า
12.2.2 ปูนซิเมนต์ขาว ผลิตภัณฑ์ มอก. 133-2518 ได้ แก่ ตรากิเลน, ตราช้ างเผือก หรื อเทียบเท่า

5.3

วิธีทา
5.3.1

5.3.2

5.3.3

ส่วนผสมของปูนฉาบ
- ปูนฉาบรองพื ้น อัตราส่วน
ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน
ทรายกลาง 3 ส่วน
- ปูนฉาบผนังภายนอก
ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน
ปูนขาว
1 ส่วน หรื อวัสดุอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ของ SIKANOL-M หรื อ SEALOCRETE ซึง่
สัดส่วนผสมใช้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ทรายละเอียด 5 ส่วน
- ปูนฉาบผนังภายใน
ปูนซิเมนต์ 1 ส่วน
ปูนขาว
2 ส่วน หรื อวัสดุอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ของ SIKANOL-M หรื อ SEALOCRETE ซึง่
สัดส่วนผสมใช้ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
ทรายละเอียด 6 ส่วน
การผสมปูนฉาบ
- การผสมปูนฉาบจะต้ องนาส่วนผสมเข้ าผสมรวมกันด้ วยเครื่ องผสมคอนกรี ตการผสมด้ วยมืออาจอนุญาต
ให้ ใช้ ได้ เฉพาะในกรณีที่ผ้ คู วบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้ คณ
ุ ภาพเทียบเท่าผสมด้ วยเครื่ อง
- การผสมปูนฉาบตกแต่งทีใ่ ช้ ปนู ขาวเป็ นส่วนผสม ทิ ้งส่วนผสมให้ หมักไว้ ก่อนไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมงจึงจะ
นาส่วนผสมมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อใช้ งาน การผสมใช้ งานควรผสมสาหรับใช้ ในวันหนึง่ ๆ เท่านัน้ และ
เมื่อผสมกับปูนซีเมนต์ไว้ นานเกิน 1 ชัว่ โมงแล้ ว ห้ ามนาส่วนผสมนันมาใช้
้
งาน
- ส่วนผสมของน ้าจะต้ องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปี ยกหรื อแห้ งเกินไปทาให้ ปนู ฉาบไม่ยดึ เกาะผนัง
- พื ้นที่ฉาบปูนที่ต้องป้องกันความชื ้นเช่น พื ้น-ผนังห้ องน ้า, พื ้น-ผนังรางน ้า, พื ้น-ผนังห้ องใต้ ดิน, พื ้น-ผนังถัง
เก็บน ้า ฯลฯ ให้ ผสมน ้ายากันซึมในส่วนผสมปูนทรายหรื อปูนฉาบด้ วย โดยใช้ อตั ราส่วนตามคาแนะนา
ของผู้ผลิต ซึง่ ได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้ควบคุมงานแล้ ว
การเตรี ยมผิวฉาบปูน
- ผิวคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ผิวที่จะฉาบต้ องทาให้ ผิวหยาบเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้ า หรื อใช้ ทรายพ่นขัดแล้ วใช้ แปรงลวดขัด
ล้ างขจัดผง เศษวัสดุ และน ้ายาทาไม้ แบบออกให้ หมด ทาด้ วยน ้ายาช่วยการยึดเกาะให้ ทวั่ แล้ วให้ สลัด
ปูนทราย 1:1 ผสมน ้ายาช่วยการยึดเกาะในอัตราส่วนตามที่ผ้ ผู ลิตแนะนา และได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานแล้ ว โดยใช้ แปรงหรื อไม้ กวาดจุ่มสลัดเป็ นเม็ด ๆ ให้ ทวั่ ทิ ้งให้ ปนู ทรายแห้ งแข็งตัวประมาณ
24 ชัว่ โมง จึงราดน ้าให้ ความชุม่ ตลอด 48 ชัว่ โมง และทิ ้งไว้ ให้ แห้ ง จึงจะดาเนินงานฉาบปูนรองพื ้น และ
ฉาบปูนตกแต่งต่อไป
- ผิววัสดุก่อ

5.3.4

5.4

ผนังก่อต่างๆจะต้ องทิ ้งไว้ ให้ แห้ งและหดตัวจนคงที่แล้ วเสียก่อน อย่างน้ อยหลังจากก่อผนังเสร็ จแล้ ว 7 วัน
จึงทาการสกัดเศษปูนออกแล้ วทาความสะอาดผิวให้ ปราศจากคราบไขมันและสิง่ สกปรกต่าง ๆผนังด้ านที่
แดดส่องจะต้ องป้องกันมิให้ แดดส่องผิวปูนฉาบก่อนลงมือฉาบ
การฉาบปูน
- การฉาบปูนรองพื ้น
จะต้ องตังขอบท
้
าระดับจับเหลีย่ มเสาคานขอบคอนกรี ตเสริ มเหล็กต่าง ๆ ให้ เรี ยบร้ อย ได้ แนวดิง่ และ แนว
ระดับผนังและฝ้ าเพดานควรทาระดับไว้ เป็ นจุด ๆ ให้ ทวั่ เพื่อให้ การฉาบปูนรวดเร็ วและเรี ยบร้ อย ภายหลัง
ปูนที่ตงขอบท
ั้
าระดับแห้ งดีแล้ วให้ ราดน ้าส่วนที่จะฉาบปูนให้ เปี ยกทัว่ กันแล้ วจึงทาการฉาบปูนรองพื ้นโดย
ใช้ เกรี ยงไม้ ฉาบกดอัดให้ ปนู ฉาบเกาะติดแน่นกับผิวพื ้น ฉาบปูนให้ ได้ ระดับตา่ กว่าระดับผิวปูนสาเร็ จประมาณ 8 มม. และก่อนที่ปนู ฉาบรองพื ้นจะเริ่มแข็งตัว ให้ ขดู ขีดผิวหน้ าปูนฉาบให้ หยาบเป็ นรอยโดยทัว่ กัน
การฉาบปูนภายนอก บริ เวณผนังวัสดุก่อตัวกับโครงสร้ างคอนกรี ต ให้ ป้องกันการแตกร้ าวโดยใช้ แผ่น
EXPANDED LATH สาหรับงานฉาบปูนโดยเฉพาะ ชนิดชุบสังกะสีกว้ างไม่ตา่ กว่า 0.10 ม. ยึดยาวตลอด
แนวรอยต่อตามกรรมวิธีของผู้ผลิตแล้ วจึงทาการฉาบปูนรองพื ้นขอบทาระดับที่ใช้ ตามแนวมุมขอบต่าง ๆ
ให้ ใช้ วสั ดุสาเร็ จรูป PVC หรื อเทียบเท่า
- การฉาบปูนตกแต่ง
เมื่อปูนฉาบรองพื ้นหมาดตัวดีแล้ วให้ ฉาบปูนตกแต่งให้ ได้ ระดับตามทีต่ ้ องการ โดยใช้ เกรี ยงไม้ ฉาบกดอัด
ปูนให้ เกาะติดแน่นกับชันปู
้ นฉาบรองพื ้นและต้ องหมัน่ พรมน ้าให้ เปี ยกชื ้นตลอดเวลาฉาบขัดตกแต่งปรับ จนผิว
ได้ ระดับเรี ยบร้ อยตามทีต่ ้ องการ
- การฉาบปูนบนพื ้นที่กว้ าง
การฉาบปูนบนพื ้นที่ระนาบนอนเอียงลาดหรื อระนาบตังซึ
้ ง่ มีขนาดกว้ างเกิน 9 ตรม.หากในแบบก่อสร้ างมิ
ได้ ระบุให้ มีแนวเส้ นแบ่งไว้ ผู้รับจ้ างต้ องขอคาแนะนาจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้ นปูนฉาบเพื่อรับ
แนวเขตกว้ างหากผู้รับจ้ างมิได้ ปฏิบตั ิตามที่กล่าวข้ างต้ น ผู้ควบคุมงานอาจสัง่ ให้ สกัดปูนฉาบออก แล้ วทา
การฉาบใหม่ตามที่ผ้ คู วบคุมงานแนะนา โดยเป็ นค่าใช้ จา่ ยของผู้รับจ้ างทังหมด
้
- การฉาบปูนผิวขัดมัน
ในกรณีที่ระบุให้ ฉาบปูนผิวขัดมันให้ ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ ได้ ระดับผิวจนเรียบร้ อแล้ วให้ ใช้ น ้าปูนข้ น ๆ ทา
โบกทับให้ ทวั่ ก่อนที่ปนู จะแข็งตัว แล้ วทาการขัดผิวให้ เรี ยบด้ วยเกรี ยงเหล็กต่อเนื่องกันไปโดยไม่ทิ ้งช่วง
- ปูนฉาบจะต้ องไม่ทาความเสียหายเปรอะเปื อ้ นต่องานข้ างเคียงเช่น วงกบประตู หน้ าต่างไม้ โดยต้ องลง
แชลแลคขาวหรื อวานิชเคลือบผิวกันน ้าวงกบไว้ ก่อน
- ถ้ าปูนฉาบต่อชนหรื อต่อเนื่องกับผิววัสดุบหุ น้ าผนังชนิดอื่นเช่น กระเบื ้อง จะต้ องเตรี ยมการฉาบปูนให้ ผิว
หน้ าเสมอวัสดุตา่ งชนิดกันนัน้ ห้ ามมิให้ มมุ หรื อระนาบผิวหน้ าล ้าหน้ าหรื อหลุบเข้ าไป ผู้รับจ้ างต้ องทา
SHOP DRAWING แสดงการต่อชนซึง่ อาจเป็ นร่องขนาด 15 มม.หรื อคัน่ ด้ วยพีวีซีขนาดประมาณ 15 มม.
หรื อวัสดุชนิดเดียวกับเส้ นแบ่งพื ้นผิวต่างชนิดหรื อตามแต่ผ้ คู วบคุมงานจะเห็นสมควร

การซ่อมผิวปูนฉาบ
ผิวปูนฉาบที่แตกร้ าวหลุดล่อนเป็ นโพรง หรื อไม่จบั กับผิวพื ้นที่ฉาบไว้ จะต้ องทาการซ่อมโดยการสกัดปูนฉาบเดิมออก

เป็ นบริ เวณกว้ างไม่น้อยกว่า 0.10 ม. ฉีดล้ างด้ วยน ้าสะอาด ทาด้ วยน ้ายาช่วยการยึดเกาะ แล้ วจึงทาการฉาบปูนที่มีสว่ น
ผสมของน ้ายาช่วยการยึดเกาะตามคาแนะนาของผู้ผลิต ซึง่ ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานแล้ ว โดยให้ ผิวปูนที่ฉาบ
ใหม่เรียบสนิทเป็ นเนื ้อเดียวกันกับผิวปูนฉาบเดิม
5.5

การป้องกันผิวปูนฉาบ
ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการบ่มผิวปูนฉาบที่เสร็ จใหม่ๆให้ มีความชื ้นอยูต่ ลอดเวลา 72 ชัว่ โมง โดยใช้ น ้าพ่นเป็ นละอองหรื อวิธีอื่น
ที่เหมาะสม และป้องกันมิให้ ผวิ ปูนฉาบถูกแสงแดดโดยตรงการบ่มผิวปูนฉาบนี ้ให้ ผ้ รู ับจ้ างถือเป็ นสิง่ สาคัญที่จะต้ องให้ การดูแลเป็ น
พิเศษด้ วย

6 ฝ้ายิปซั่มบอร์ ดฉาบรอยต่ อเรียบ
6.1

ขอบเขตของงาน
งานในส่วนนี ้ประกอบด้ วย งานฝ้า , ฉนวนกันความร้ อน , โครงเคร่าซึง่ ใช้ ในการก่อสร้ างฝ้ าให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยตามแบบ
และรายการ สามารถใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้ องดูแลรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดีจนกว่าจะส่งงานงวดสุดท้ าย
6.2

วัสดุ
6.2.1

6.2.2

6.2.3

แผ่นยิปซัม่
- ให้ ใช้ แผ่นฝ้าเพดานยิปซัม่ บอร์ ด ขนาดความหนาตามที่ระบุในแบบ หากไม่ได้ ระบุให้ ใช้ ขนาดความหนา
9 มม. ผลิตภัณฑ์ มอก. 219-2524 ได้ แก่ ตราช้ าง หรือ TG หรื อเทียบเท่า
- แผ่นยิปซัม่ บอร์ ดทีใ่ ช้ กบั ห้ องน ้าหรื อส่วนที่ติดต่อกับภายนอก ให้ ใช้ ชนิดทนความชื ้น
- แผ่นยิปซัม่ บอร์ ดทีใ่ ช้ กบั ชันใต้
้ หลังคาหรื อชันบนสุ
้
ดให้ ใช้ ชนิดมีอลูมินมั่ ฟอยล์
- รอยต่อระหว่างแผ่นยิปซัม่ ต้ องต่อชนกันและทารอยต่อเรี ยบด้ วยการปิ ดด้ วยแถบใยตลอดแนวรอยต่อ และ
ป้ายด้ วยยิปซัม่ ให้ เรียบเสมอกัน ขัดด้ วยกระดาษทรายก่อนจะทาผิวอื่นต่อไป
โครงเคร่า
- ให้ ใช้ โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสีกนั สนิมทังตั
้ วหลักและตัวซอย โครงเคร่าแขวนอยูไ่ ด้ ด้วยเหล็กฉากปรับ
ระดับ EXPANSION BOLT.ระยะห่างไม่เกิน1.00 ม.ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์มอก.863-2532ได้ แก่ DECEM หรื อ
ตราช้ าง หรื อ TG หรื อเทียบเท่า
- การติดตังและรอยต่
้
อของเคร่าและชิ ้นส่วนอื่น ๆ ให้ ถือตามกรรมวิธีตดิ ตังของบริ
้
ษัทผู้ผลิต
- การแบ่งโคร่งเคร่าเหล็กฝ้ าให้ ใช้ ขนาด 0.40 x 1.20 ม.
ฝ้ าเพดานบริ เวณใดที่แบบระบุให้ ติดตังไฟแสงสว่
้
างชนิดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาว และโคมฝ้ าเรียบเสมอฝ้ า
และขนาดของโคมดังกล่าวใหญ่กว่าระยะห่างระหว่างของโครงเคร่า
ผู้รับจ้ างต้ องปรับระยะของโครงเคร่าทัง้
พื ้นที่ให้ สอดคล้ องกับโคมไฟฟ้ านัน้ และเปลีย่ นแผ่นยิปซัม่ เป็ นขนาดความหนา12 มม. แทน การปรับระยะโครง
เคร่านันหากมี
้
การขยายระยะในแนวหนึง่ จะต้ องหดระยะแนวที่ตงฉากกั
ั้
นนันลงเพื
้
่อชดเชยกันให้ สม-ดุลย์ โดย
จะต้ องเสนอผู้ควบคุมงานอนุมตั เิ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนดาเนินการ

6.3

6.3.4
6.3.5

การติดตัง้
6.3.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างที่มีฝีมือปราณีตเพื่อประกอบและติดตังงานนี
้
้ และจะต้ องทาตามคาแนะนาของ
บริ ษัทผู้ผลิตวัสดุนนั ้ ๆ การประกอบและติดตังจะต้
้ องให้ ได้ ดงิ่ ได้ ฉาก และถูกต้ องตามหลักวิชาการช่างที่ดี
เมื่อติดตังฝ้้ าเสร็ จแล้ วจะต้ องได้ ระดับเสมอกัน
6.3.2 สาหรับฝ้าเพดานที่จะต้ องทาการยึดห้ อยลงมาจากส่วนของอาคาร
โครงจะต้ องหิ ้วยึดติดกับท้ องพื ้นหรื อคาน
โดยตรง ห้ ามหิ ้วกับท่อน ้า ท่อลมระบายปรับอากาศหรื ออุปกรณ์ซึ่งติดตังอยู
้ ภ่ ายในฝ้าเพดานนัน้ ถ้ าแนวโครง
เคร่าต้ องอยูใ่ ต้ สงิ่ ที่ระบุดงั กล่าว ให้ วางเหล็กฉากขนาดที่สามารถรับน ้าหนักของฝ้ าเพดานยาวพ้ นอุปกรณ์ออกไป
แล้ วหักขึ ้นไปยึดกับโครงสร้ างของอาคารให้ มนั่ คงแล้ วจึงยึดโครงเคร่ากับเหล็กฉากนัน้
6.3.3 หากฝ้ าตา่ กว่าจุดยึดใต้ ท้องพื ้นหรื อใต้ ท้องคานเกินกว่า 0.80 ม.ให้ ผ้ รู ับจ้ างเสริ มโครงกลางช่วงความสูงกัน
แกว่งข้ าง โดยจะต้ องทารายการคานวนและแบบขยายเสนอให้ ผ้ คู วบคุมงานอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ก่อนจึงลงมือติดตังตามแบบขยายนั
้
น้
การยึดแผ่นยิปซัม่ กับโครงเคร่า ให้ ใช้ สกรูเกลียวยึดทุกระยะไม่เกิน 0.30 ม.ขันส่งหัวสกรูให้ จมลงในแผ่นเล็ก
น้ อย
เมื่อติดแผ่นเสร็ จให้ อดุ หัวสกรู และใช้ แถบผ้ าฉาบยิปซัม่ ปิ ดทับแล้ วฉาบให้ เรี ยบเสมอกันอีกครัง้
6.3.6 หลังติดแผ่นยิปซัม่ แล้ วให้ ตรวจสอบความถูกต้ องโดยใช้ ไม้ บรรทัดยาว 2.00 ม.ทาบท้ องฝ้ าระยะห่างที่ปลาย
ไม้ บรรทัดจะต้ องไม่มากกว่า 5 มม.ทุกจุด มิฉะนันจะต้
้ องรื อ้ ทาใหม่

6.4

ตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งตัวอย่างของวัสดุดงั กล่าวในลักษณะแสดงการยึดระหว่างแผ่นและโครงเคร่า ให้ สถาปนิกอนุมตั ิ
และก่อนลงมือติดตังให้
้ ผ้ รู ับจ้ างทาแบบขยายรายละเอียด ( SHOP DRAWINGS) แสดงวิธีติดตังเพื
้ ่อให้ ผ้ วู า่ จ้ างหรื อสถาปนิก
อนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อนลงมือติดตังได้
้

7 ฝ้าเปลือยผิว
ให้ ดาเนินการประกอบแบบหล่อและเทคอนกรี ตตามรายละเอียดที่กาหนดในหมวดงานคอนกรีต ผิวคอนกรี ตโครง-สร้ างใต้
พื ้นเมื่อถอดแบบแล้ วและผู้ควบคุมงานได้ ตรวจความเรี ยบร้ อยในด้ านโครงสร้ างแล้ ว ให้ แต่งซ่อมผิวส่วนที่ไม่เรี ยบร้ อย หรื อรูพรุน
ต่าง ๆ ให้ เรี ยบร้ อย จึงทาความสะอาดและทาสีตามข้ อกาหนดในงานสี

8 ไม้ - ไม้ อัด
8.1

ขอบเขตของงาน
8.1.1 ประกอบและติดตังงานไม้
้
ตามทีม่ ีลกั ษณะงานคล้ ายคลึงกับงานดังนี ้ เข้ ากรอบประตูหน้ าต่าง, พุก, แนว
ประตู, เสา, จันทัน, บัว, งานพื ้นไม้ , เคร่า, ดัง,้ ไม้ ค ้า, งานไม้ อย่างหยาบอื่น ๆ ดังที่แสดงในแบบ
8.1.2 ประกอบและติดตังอุ
้ ปกรณ์หยาบทังหมด
้
8.1.3
ติดตังประตู
้
และหน้ าต่างไม้ และงานไม้ ตกแต่งละเอียดอื่น ๆ

ติดตังอุ
้ ปกรณ์ประตูหน้ าต่างทังหมด
้
8.1.4 ประกอบและติดตังงานไม้
้
ทงหมดที
ั้
่แสดงในรูปแบบที่นอกเหนือไปจากหัวข้ อ "ประตูและหน้ าต่างไม้ "
8.1.5 งานสลัก, สกัด, อุปกรณ์, และงานยึด ที่สมั พันธ์กบั งานประเภทอืน่
8.1.6 ดูแลรักษาและปกป้องงานไม้ ทตี่ ดิ ตังไปแล้
้
วให้ อยูใ่ นสภาพเดิม ไม่โยกคลอน, บิดเบี ้ยว, แตก, หัก หรื อมีรอย
ขูดขีดเปรอะเปื อ้ น
8.2
วัสดุ
8.2.1 ไม้ ทงหมดต้
ั้
องอบแห้ งและผึง่ ได้ ที่ ห้ ามใช้ ไม้ ที่มีความชื ้นมากกว่า 18% ในการติดตังโครงสร้
้
างอาคาร
8.2.2 วัสดุทงหมดจะต้
ั้
องมีรอยตัดทีด่ ี ไม่โค้ งงอหรื อบิดเบี ้ยว ไม่เป็ นกระพี ้ ไม่มีรู ไม่มีตา ไม่คด ไม่มีตาหนิ หรื อ
ชารุด และได้ มาตรฐานก่อสร้ างของกรมป่ าไม้
8.2.3 งานไม้ ที่ปรากฏแก่สายตาจะต้ องเป็ นไม้ ที่ตบแต่งผิวแล้ ว
8.24 ไม้ จริ งที่ใช้ ทาโครงสร้ างหรื อเคร่า กรอบที่ไม่ได้ ระบุชนิดไม้ ไว้ เป็ นอย่างอื่น จะต้ องเป็ นไม้ เนื ้อแข็งที่มี FLEXURAL
FIBER STREES AT PROPORTIONAL LIMIT ไม่น้อยกว่า 720 กก./ตร.ซม.
8.2.4 งานตกแต่งภายในที่ไม่ได้ ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในแบบจะต้ องเป็ นไม้ แดง, มะค่า, ตะเคียนทอง หรื อไม้ สกั โดยไม้
ในส่วนที่มองเห็นด้ วยตาจะต้ องเป็ นชนิดใดชนิดหนึง่ เพียงชนิดเดียวเหมือนกันหมดทุกส่วน ห้ ามคละชนิด
8.2.5 ไม้ ที่ไม่ได้ ระบุให้ ทาสีแต่ระบุให้ ลงวานิชโชว์เนื ้อไม้ ให้ ใช้ ไม้ สกั , ไม้ ตะเคียนทอง ที่มีสกี ลมกลืนกัน ยกเว้ นที่
ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในแบบ
8.2.6 ในแบบและรายการ หากมิได้ ระบุชนิดของไม้ ไว้ เป็ นพิเศษ หรื อบอกแต่เพียงว่าเป็ นไม้ เนื ้อแข็งหรื อไม้ เนื ้ออ่อน
อนุญาตให้ ใช้ ได้ ดงั นี ้
ไม้ เนื ้ออ่อน หรื อไม้ โครงเคร่า
ให้ ใช้ ไม้ ยางอัดน ้ายาแข็ง
ไม้ เนื ้อแข็ง
ให้ ใช้ ไม้ มะค่า, ไม้ แดง
ไม้ ตกแต่ง, ไม้ วงกบ
ให้ ใช้ ไม้ ตะเคียนทอง, ไม้ สกั
หมายเหตุ
ไม้ ที่มีผลการทดสอบคุณภาพและกาลังความแข็งแรงอยูใ่ นชันเดี
้ ยวกัน หรื อดีกว่าไม้ ที่
ระบุไว้ ข้างต้ นตามชนิดของไม้ เนื ้ออ่อน หรื อไม้ เนื ้อแข็งแล้ วแต่กรณี ตามที่กรมป่ าไม้ รับรอง
หากผู้รับจ้ างต้ องการใช้ ไม้ ชนิดอืน่ แทนจะต้ องเสนอผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณา เมื่อผู้ควบ
คุมงานอนุมตั ิแล้ วจึงจะนาใช้ งานได้
8.2.7 ไม้ ที่นามาใช้ ทาวงกบ กรอบบานประตู-หน้ าต่าง หรื อไม้ ประดับตกแต่ง จะต้ องไสให้ เรี ยบทุกด้ านและขัดด้ วย
กระดาษทรายให้ ปราศจากรอยคลองเลือ่ ย หรื อสิง่ ไม่เรี ยบร้ อยอื่นๆ
8.2.8 ขนาดของไม้ ที่ใช้ สาหรับก่อสร้ างทังหมด
้
(ยกเว้ นไม้ สกั เมื่อได้ ตกแต่งเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วจะต้ องมีขนาดเต็ม
ตามที่ระบุในแบบ) ยอมให้ เสียเนื ้อไม้ เป็ นคลองเลือ่ ย และเมื่อไสตกแต่งเรี ยบร้ อยพร้ อมที่จะประกอบเข้ าเป็ น
ส่วนของอาคารแล้ ว อนุญาตให้ ขนาดไม้ ลดลงได้ ไม่เกินจากขนาดที่ระบุไว้ ในตารางดังต่อไปนี ้
ไม้ ขนาด 1/2" ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 3/8"
ไม้ ขนาด 1"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 7/8"
ไม้ ขนาด 1 1/2" ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 1 3/8"
ไม้ ขนาด 2"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 1 7/8"
ไม้ ขนาด 3"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 2 3/4"

ไม้ ขนาด 4"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 3 5/8"
ไม้ ขนาด 5"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 4 5/8"
ไม้ ขนาด 6"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 5 5/8"
ไม้ ขนาด 8"
ไสตกแต่งแล้ วเหลือไม่เล็กกว่า 7 1/2"
8.2.10 แผ่นไม้ อดั บุผนัง ให้ ใช้ แผ่นไม้ อดั ชนิดใช้ ภายใน ความหนาหากไม่ได้ ระบุในแบบ ให้ ใช้ หนา 6 มม. ผลิต-ภัณฑ์
มอก. 863-2532 ได้ แก่ ตราช้ างสามเชือก , ตราใบโพธิ์ หรื อเทียบเท่า โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี
8.2.11 การเตรี ยมงานไม้ ผู้รับจ้ างจะต้ องทาการบังใบลิ ้นร่องต่างๆ ทีจ่ าเป็ นสาหรับเข้ าไม้ ไว้ ให้ เรี ย บร้ อย ตลอดจน
จัดเตรี ยมเหล็กประกับ สกรู ตะปูและอื่น ๆ เพื่อให้ ใช้ ในการประกอบ และอุปกรณ์ตา่ ง ๆ เหล่านี ้ หากติดตังแล้
้ ว
สามารถเห็นด้ วยตา จะต้ องจัดแนวให้ แลดูเรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้โดยทาแบบขยายรายละเอียด (SHOP DRAWINGS)
ให้ รับการตรวจเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อนติดตัง้
8.2.12 แม้ ไม่ได้ แสดงไว้ ในแบบ ผู้รับจ้ างต้ องจัดทาให้ โครงไม้ ตามแบบติดยึดเข้ าด้ วยกันอย่างแข็งแรง ตามหลักช่างทีด่ ี
ได้ แก่ การตอกตะปู, ขันตะปูเกลียว, ใส่ BOLT, ติดตัง้ EXPANSION BOLT, ใส่แหวนรอง BOLT, GUSSET
PLATE, พุกค ้า, ลิม่ รองปรับระดับ, เหล็กหูช้างรับปลายตงคาน, และอื่น ๆ ซึง่ จาเป็ น
8.3

การขนย้ ายและการเก็บวัสดุ
ทุกรายการที่ระบุไว้ ในข้ อนี ้ จะต้ องยกและเก็บในทีก่ ่อสร้ าง ในลักษณะที่จะไม่ทาให้ เกิดการโค้ งงอแตกแยกหรื อเสีย-หาย
ไม่วา่ จากความร้ อน, ความชื ้น, น ้าหนักกด หรื อปั จจัยใดๆ การเก็บไม้ ผู้รับจ้ างจะต้ องสร้ างโรงเก็บไม้ หรื อจัดหาที่เก็บซึง่ สามารถ
ป้องกันแดด, น ้าฝน, ความชื ้นและปลวกได้ เป็ นอย่างดี และจัดกองเก็บให้ เรี ยบร้ อย ควรอยูใ่ นที่โปร่งลมพัดผ่านได้ และสามารถนาไม้
เข้ าเก็บได้ ทนั ทีที่นามาถึงบริ เวณก่อสร้ าง
8.4

งานโลหะประกอบต่าง ๆ
8.4.1 การยึดเครื่ องทองเหลือง, ตะปูเกลียว, สลักเกลียว, น๊ อต และเครื่องมือต่าง ๆ ที่มิได้ ระบุในแบบก่อสร้ างหรื
รายการก่อสร้ าง แต่เพื่อความมัน่ คงแข็งแรง ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาและติดตังเพื
้ ่อให้ แข็งแรงเรี ยบร้ อย
8.4.2 การยึดด้ วยตะปูหรื อตะปูเกลียว ความยาวของตะปูทใี่ ช้ ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของไม้ ที่ยดึ
8.4.3 การเจาะรูนาสาหรับยึดตะปูเกลียวกรณีที่ตอกตะปูแล้ วจะทาให้ ไม้ แตก
ขนาดรูที่เจาะต้ องเล็กกว่าขนาดตะปู
เกลียวทีใ่ ช้ 50%
8.4.4 การยึดด้ วยน๊ อต ให้ เจาะรูขนาดโตกว่าขนาดน๊ อตไม่เกิน 10% น๊ อตทุกตัวจะต้ องมีแหวนมาตรฐานหรื อสลัก
(SPLIT RING) รองใต้ แป้นเกลียวทุกตัว
8.4.5 โลหะอืน่ ๆ ที่ใช้ ประกอบในการก่อสร้ างสาหรับงานไม้ เช่น ตะปู, ตะปูเกลียว, น๊ อต, เหล็ก ฯลฯ จะต้ องเป็ น
ของใหม่ทงหมดและมี
ั้
คณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน

8.5

การติดตัง้
8.5.1 การประกอบและต่อไม้ เข้ าไม้ การติดตังยึ
้ ดโครงสร้ าง, โครงผนัง หรื อโครงฝ้ าเพดานและงานไม้ อื่น ๆ ทัง-หมด
้
จะต้ องใช้ ช่างที่มีฝีมือดีและมีความชานาญโดยเฉพาะ ซึง่ การประกอบการต่อและการเข้ าไม้ จะต้ องแนบสนิท
เต็มหน้ าที่ประกอบกันอย่างเรี ยบร้ อย ตรงรอยต่อต้ องยึดให้ แน่นมัน่ คงแข็งแรง ได้ ฉากและได้ แนว

8.5.2 ไม้ ที่มีลกั ษณะตรงเป็ นท่อนเดียวไม่อนุญาตให้ ตอ่ ไม้ เว้ นแต่มีความจาเป็ น ซึง่ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ควบคุม
งานแล้ ว โดยผู้รับจ้ างจะต้ องต่ออย่างประณีตและคานึงถึงความสวยงามด้ วย และห้ ามต่อไม้ ในตาแหน่งที่
อาจเป็ นจุดรับแรงจานวนมากแม้ วา่ จะทาได้ ดกี ็ตาม
8.5.3 บัวเชิงผนังไม้ จะต้ องไสปรับแต่งให้ เรียบร้ อยตามชนิดและขนาดของไม้ ที่ระบุในแบบก่อสร้ าง และจะต้ องรอให้
งานปูวสั ดุผิวพื ้นเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงดาเนินการติดตังได้
้
โดยใช้ กาวยางทาให้ ทวั่ ปะติดผนังและยึดเสริ มด้ วย
ตะปูเกลียวซ่อนหัวตะปูในเนื ้อไม้ พร้ อมทังอุ
้ ดหัวตะปูด้วยลิม่ ไม้ ชนิดและสีเดียวกับไม้ บวั เชิงผนังให้ ดกู ลมกลืน
กัน แล้ วขัดแต่งให้ เรี ยบร้ อย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมให้ ใช้ วิธีตดั เฉียง 45 องศา เข้ ามุมห้ ามใช้ วิธีตดั ชนเป็ นอัน
ขาด
8.5.4 หัวตะปูทงหมดจะต้
ั้
องฝั งและอุดให้ เรี ยบร้ อย รวมทังผิ
้ วไม้ ตา่ ง ๆ ทังหมดจะต้
้
องขัดด้ วย กระดาษทราย อุดรู
ตาหนิ แล้ วขัดให้ เรียบร้ อย
8.6

ตัวอย่าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอตัวอย่างของวัสดุตอ่ ไปนี ้ต่อผู้วา่ จ้ างให้ ก่อนสัง่ ซื ้อ
8.6.1 ไม้ จริ งหรื อแผ่นไม้ อดั
8.6.2 อุปกรณ์และส่วนประกอบทังหมด
้
8.6.3 การทดสอบ ผู้ควบคุมงานมีสทิ ธิที่จะสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างนาตัวอย่างไม้ ไปทาการทดสอบ เพื่อให้ ได้ ไม้ ตามาตร-ฐาน
ที่กาหนด โดยค่าใช้ จา่ ยเป็ นของผู้รับจ้ างทังสิ
้ ้น

9 สี
9.1

ขอบเขตของการทาสีและพ่นสี
ขอบเขตของการทาสีครอบคลุมถึงผนังและเพดานส่วนที่ฉาบปูนและคอนกรี ตเปลือยทังหมดทั
้
งภายนอก
้
ยกเว้ นที่แบบ
ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น และผนังและเพดานภายในทีม่ องเห็นได้ ยิปซัม่ , กระเบื ้องแผ่นเรียบ ยกเว้ นส่วนที่มีวสั ดุตกแต่งปิ ดทับผิวหน้ าที่
ระบุไว้ ในแบบ ท่อต่าง ๆ ที่มองเห็นได้ บานประตูไม้ , บานหน้ าต่างไม้ และงานไม้ ทมี่ องเห็นได้ , งานโลหะที่เป็ นเหล็กหรื อสังกะสี
ยกเว้ นโลหะที่เป็ นสเตนเลสหรื ออลูมิเนียม หรื ออื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในแบบ หรื อที่ยกเว้ นที่ระบุไว้ เป็ นอย่างอื่นในแบบ
รวมถึง
จะต้ องดูแลรักษาปกป้องสีที่ทาเสร็ จแล้ วให้ สะอาดอยูใ่ นสภาพดีเหมือนเดิมจนกว่าจะส่งงานงวดสุดท้ าย
9.2

ข้ อกาหนดทัว่ ไป
9.2.1 ผู้รับจ้ างจะต้ องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้ งปริ มาณสีที่จะใช้ กบั โครงการนี ้ให้ ผ้ คู วบคุมงานทราบ
9.2.2 ผู้รับจ้ างจะต้ องสัง่ ซื ้อสีโดยตรงจากบริ ษัทผู้ผลิต หรื อจากตัวแทนจาหน่ายบริ ษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรองจาก
บริ ษัทแจ้ งปริมาณสีที่สงั่ มาเพื่องานนี ้จริ ง สีที่ใช้ จะต้ องเป็ นของใหม่ ห้ ามนาสีเก่าทีเ่ หลือจากงานอื่นมาใช้ หรื อ
ผสมเป็ นอันขาด
9.2.3 สีที่นามาใช้ จะต้ องบรรจุและผนึกในกระป๋ อง หรื อภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิต
และประทับตรา
เครื่ องหมายการค้ า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้ และคาแนะนาในการทาติดอยูบ่ นภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระ-ป๋ อง

หรื อภาชนะที่ใส่สนี นจะต้
ั ้ องอยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อยไม่บบุ ชารุด ฝาปิ ดต้ องไม่มีรอยถูกเปิ ดมาก่อน ผู้-ควบคุมงาน
จะตรวจรับสีที่หน่วยงานก่อสร้ าง อนุญาตให้ ใช้ สที ี่ผ้ คู วบคุมงานอนุมตั ิแล้ วเท่านัน้
9.2.4 สีทกุ กระป๋ องจะต้ องนามาเก็บไว้ ในสถานที่ที่จดั ไว้ หรื อในห้ องเฉพาะที่มิดชิดมัน่ คง สามารถใช้ กญ
ุ แจปิ ดได้
ภายในห้ องมีการระบายอากาศดีไม่อบั ชื ้น มีการทาความสะอาดให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อยเป็ นประจาทุกวัน
และจะต้ องมีการป้องกันอัคคีภยั เป็ นอย่างดี เป็ นที่เก็บสีและอุปกรณ์ในการทาสี การมอบรับสีจากโรงงาน
หรื อการเปิ ดกระป๋ องสีตลอดจนการผสมสีให้ ทาในห้ องนี ้เท่านัน้ สาหรับกระป๋ องสีที่ใช้ แล้ วห้ ามนาออกนอก
บริ เวณก่อสร้ าง จะต้ องเก็บรวบรวมไว้ ให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจสอบอีกครัง้ หนึง่
9.2.5 การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้ าง เจ้ าของโครงการ สถาปนิก ผู้ควบคุมงาน หรื อผู้แทนของบริ ษัทผู้ผลิตผู้
จาหน่ายสีมีสทิ ธิ์เข้ าตรวจสอบคุณภาพและจานวนของสีได้ ตลอดเวลาการก่อสร้ าง
9.2.6 ห้ ามนาสีหรื อกระป๋ องสีที่มิได้ ระบุในแบบหรื อรายการก่อสร้ างเข้ าไปในสถานที่ก่อสร้ าง
9.2.7 การทาสีจะต้ องปฎิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานคาแนะนาของบริ ษัทผู้ผลิต
9.2.8 PASTE, PIGMENTS, PRIMER, OILS, THINNER และวัสดุอื่นๆจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิ จากผู้ควบคุมงาน สี
ทังหมดจะต้
้
องไม่มีรอยเปรอะเปื อ้ นก่อนทา
9.2.9 วัสดุและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในการทาสี ผู้รับจ้ างต้ องจัดหาให้ พร้ อมรวมถึงการทานัง่ ร้ าน, การรื อ้ ถอน, การเก็บกวาด
ปฏิกลู , การรักษาความสะอาด การใช้ สใี ห้ ใช้ สตี ามลาดับขันถู
้ กต้ องตามหลักวิชาและมาตรฐานของผู้
ผลิตสี
9.2.10 โทนสีและการเคลือบผิวทังหมดต้
้
องให้ สถาปนิกเป็ นผู้เลือก จะต้ องมีการทดลองทาสีตวั อย่างในพื ้นที่จานวนหนึง่ ตามที่สถาปนิกต้ องการ ห้ ามทาสีก่อนสถาปนิกอนุมตั ิสตี วั อย่าง
9.2.11 การนาสีมาใช้ แต่ละงวด จะต้ องให้ ผ้ คู วบคุมงานตรวจสอบว่าเป็ นสีที่กาหนดให้ ใช้ ได้
9.2.12 ผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามรายการก่อสร้ างงานสีนี ้อย่างเคร่งครัด
หากส่อเจตนาที่จะพยายามบิดพริว้
ปลอมแปลง ผู้ควบคุมงานมีสทิ ธิให้ ล้างหรื อขูดสีออกแล้ วทาใหม่ให้ ถกู ต้ องตามกาหนด โดยเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ของผู้รับจ้ างเอง ส่วนเวลาที่ลา่ ช้ าตามการนี ้จะยกเป็ นข้ ออ้ างในการต่อสัญญาไม่ได้
9.3

วิธีทาสี
8.3.1 ก่อนลงมือทาสีหรื ออุดแต่งผิวผนังเพดานที่จะทาสีด้วยยิปซัม่ จะต้ องมีการปกป้องวัสดุผวิ วัสดุที่ได้ ติดตังไป
้
แล้ วมิให้ เปรอะเปื อ้ นจากการทาสีหรื อยิปซัม่ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวัสดุผวิ พื ้นเป็ นชนิดผิวขรุขระหรื อผิว
หยาบในตัว เช่น หินล้ าง, กรวดล้ าง, กระเบื ้องดินเผา, วัสดุโชว์ผวิ โดยผู้รับจ้ างต้ องปูพลาสติกปิ ดเทปกัน
ขอบให้ แน่นหนา และเสนอผู้ควบคุมงานตรวจสอบอนุมตั กิ ่อนจึงลงมือทาสีหรื อแต่งผิวด้ วยยิปซัม่ ได้ ห้ ามมิ
ให้ ทาสีหรื ออุดแต่งผิวพื ้นทีใ่ ด ๆ ก่อนที่ผ้ คู วบคุมงานจะได้ ตรวจสอบและอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หาก
การทาสีหรื ออุดแต่งผิวเป็ นเหตุให้ ผิวพื ้นเลอะเปรอะเปื อ้ น ให้ ผ้ รู ับจ้ างทาความสะอาดผิวพื ้นบริ เวณนันให้
้
สะอาด ไม่ให้ เหลือร่องรอย หากไม่สามารถทาได้ สะอาดมาก พอผู้รับจ้ างต้ องรื อ้ ผิวพื ้นบริ เวณนันออกและ
้
ทาใหม่
8.3.2 หากสีที่ทาหรื อพ่นเป็ นสีน ้ามันหรื อวานิชหรื อสีที่จะต้ องมีสว่ นผสมของสารทาละลายชนิดไวไฟ เช่น ทินเนอร์ ,
แอลกอฮอล์, น ้ามันสน หรื อสารอื่น ๆ ที่คล้ ายคลึงกัน ผู้รับจ้ างจะต้ องขออนุญาตต่อผู้ควบคุมงานล่วงหน้ า

9.3.3

8.3.4

9.3.5
9.3.6

9.3.7
9.3.8

9.3.9

ก่อนอย่างน้ อย 7 วัน เพื่อหลีกเลีย่ งงานดังกล่าวจากงานอื่นที่ทาให้ เกิดประกายไฟ เช่น งานเชื่อมโลหะ, งานเจียร
โลหะอันอาจเกิดอุบตั ิเหตุอคั คีภยั ได้ เมื่อผู้ควบคุมงานเข้ าตรวจสอบสถานที่อนุมตั ิแล้ ว ผู้รับจ้ างจะต้ อง
ทางานด้ วยความระมัดระวัง หลีกเลีย่ งจากเหตุที่อาจก่อให้ เกิดอัคคีภยั ได้ ห้ ามช่างทาสีและคนงานของงาน
อื่นทุกชนิดในบริ เวณเดียวกันทุกคนสูบบุหรี่ ในขณะที่งานสีกาลังดาเนินอยูอ่ ย่างเด็ดขาด
หากช่างทาสีหรื อ
คนงานใดฝ่ าฝื นให้ ผ้ รู ับจ้ างสัง่ ห้ ามมิให้ ช่างทาสีหรื อคนงานผู้นนเข้
ั ้ าทางานในโครงการนี ้อีก
ในขณะปฏิบัติงานจะต้ องปิ ดภาชนะที่บรรจุสารไวไฟทุกชนิดเสมอ อนุญาตให้ เปิ ดภาชนะเหล่านันได้
้ เฉพาะเมื่อจะผสม สี
เท่านัน้ เมื่อผสมเสร็ จจะต้ องปิ ดภาชนะทันที่ก่อนปฏิบตั ิงานต่อไป การล้ างทาความสะอาดแปรงทาสีจะ ต้ อง
กระทานอกบริ เวณสิง่ ปลูกสร้ างของโครงการ การขออนุมตั ิจากผู้ควบคุมงานก่อนปฏิบตั ิงานนี ้จะต้ อง
กระทาเป็ นรายวันทุกวันที่จะปฏิบตั ิงานทาสี
ผู้รับจ้ างจะต้ องเสนอกรรมวิธีมาตรฐานในการทาหรื อพ่นสีของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ให้ ผ้ คู วบคุมงานเห็นชอบก่อน
ลงมือทา และเมื่อทาหรื อพ่นสีเสร็ จแล้ วจะต้ องส่งใบรับรองจากบริ ษัทผู้ผลิตสีที่ใช้ นนว่
ั ้ าการทาหรื อพ่น
สีถกู ต้ องตามกรรมวิธีตามมาตรฐานของผู้ผลิตให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดหาช่างสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์และชานาญงานมาทางาน โดยการทางานของช่างสีจะ
ต้ องอยูใ่ นความควบคุมดูแลอย่างใกล้ ชิดของผู้ควบคุมงานหรื อหัวหน้ าช่างสี ช่างสีจะต้ องเป็ นผู้เห็นชอบและ
ปฎิบตั ิตามคาแนะนาในการใช้ สหี รื อผสมสีของบริ ษัทผู้ผลิต
ในการทาสีชา่ งสีจะต้ องทาให้ สมี ีความเรี ยบ
สม่าเสมอกันตลอดปราศจากรอยต่อ ช่องว่าง หรื อเป็ นรอยแปรงปรากฎอยู่ ไม่มีรอยหยดของสีมคี วามแน่ใจว่าสี
แต่ละชันจะต้
้ องแห้ งสนิทดีแล้ วจึงจะลงมือทาสีชนต่
ั ้ อไป ควรจะพิจารณาความเรี ยบร้ อยในการทาสีแต่ละชัน้
สีทงหมดจะต้
ั้
องผสมและกวนให้ ทวั่ ก่อนใช้ จะต้ องเก็บในที่อณ
ุ หภูมิไม่สูงมาก
ห้ ามมิให้ ทาสีภายนอกขณะที่อากาศชื ้น หรื อฝนตก หรื อภายใน 72 ชัว่ โมงหลังฝนตก
ผู้รับจ้ างจะต้ องป้องกันหรื อถอดอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ออกเมื่อจาเป็ น หากจะต้ องทาสีหรื อพ่นสีสว่ นที่มีการติดตัง้
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เช่น อุปกรณ์ประตู, หน้ าต่าง, ไฟฟ้ า, สุขภัณฑ์และอื่น ๆ เมื่อได้ ทาสีหรื อพ่นสีเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ วให้ ประกอบการติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่ถอดออกเข้ าทีเ่ ดิมด้ วยฝี มือประณีต ถ้ ามีการชารุดเสียหายผู้รับจ้ างจะ
ต้ องซื ้อติดตังให้
้ ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่ม
บานประตูหน้ าต่างทีจ่ ะทาสีจะต้ องทาส่วนบน, ส่วนล่าง และส่วนที่เป็ นมุมอับก่อนทาการติดตัง้
การตัดเส้ นตามขอบต่าง ๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีตา่ งกัน จะต้ องมีความระมัดระวังเป็ นอย่างดี
ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้ องระวังอย่าให้ มีสสี กปรกเลอะเทอะตามอุปกรณ์ประตู-หน้ าต่าง
การทาสีอาจกระทาได้ โดยการใช้ แปรงหรื อใช้ วิธีพน่ สีที่ทาแต่ละชัน้ จะต้ องมีผิวราบเรี ยบและมีความสม่า-เสมอ
ไม่หยดย้ อยหรื อไหลเยิ ้ม หากการทาสีด้วยมือให้ ผลไม่เป็ นที่พอใจ ผู้ควบคุมงานอาจสัง่ ให้ ผ้ รู ับจ้ างเปลีย่ นไปใช้
วิธีการพ่นแทนก็ได้ นอกจากนี ้ในบริ เวณซอกมุมของชิ ้นส่วนโครงสร้ างซึง่ ไม่อาจใช้ แปรงทาได้ ให้ ทาสีในบริ เวณ
ดังกล่าวด้ วยการพ่นแทนโดยผู้รับจ้ างต้ องไม่คิดค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติม
ผู้รับจ้ างจะต้ องไม่ทาสีรองพื ้นจนกว่าผู้ควบคุมงานจะอนุมตั ิผิวพื ้นและการเตรียมงานก่อน ในทานองเดียว
กันการทาหรื อพ่นสีแต่ละชันจะต้
้ องรอให้ ชนที
ั ้ ่ทาก่อนได้ รับการตรวจและอนุมตั ิก่อน
ผู้รับจ้ างจะต้ องระวังป้องกันมิให้ การทาสีหรื อพ่นสีทาให้ งานส่วนอื่นๆ เปรอะเปื อ้ น และระวังป้องกันมิให้ งาน
อื่นทาให้ สที ี่ทาเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วต้ องเสียหาย

9.4

การเตรี ยมผิวพื ้นก่อนทา
9.4.1 งานโลหะ
- เหล็ก งานเหล็กทังหมดจะต้
้
องสะอาดปราศจาก ฝุ่ น สนิม รอยขีดข่วน ฯลฯ ต้ องทาความสะอาดด้ วยการ
ใช้ แปรงลวด ยกเว้ นเหล็กที่มกี ารทาผิวอย่างอื่นมาก่อน เช่น ELECTRO ZINC COATED, HOT DIP
GALVANIZED หรื อเหล็กของผลิตภัณฑ์สาเร็ จที่มีการเตรี ยมผิวเสร็ จมาจากโรงงาน เช่น บานประตูกนั ไฟ,
บานประตูเหล็ก
- โลหะชุบสังกะสี ผิวของเหล็กชุบสังกะสีจะต้ องสะอาดด้ วยการใช้ แกสโอลีน และเคลือบด้ วยคอปเปอร์ ซัลเฟต 30 กรัม ต่อน ้า 1 ลิตร และทิ ้งไว้ 12 ชัว่ โมง แล้ วใช้ แปรงปั ดฝุ่ นออก
- หากเป็ นโลหะที่ผา่ นการเชื่อม จะต้ องเจียรรอยเชื่อมต่าง ๆ ออกให้ เรี ยบเสมอเป็ นผิวเดียวกัน หากการเจียร
เชื่อมออกทาให้ กาลังของโลหะรอยเชื่อมลดลง ผู้รับจ้ างต้ องหาวิธีอื่นเสริ มความแข็งแรงทดแทน เช่น เชื่อม
เสริ มด้ านใน (หากทาได้ ) หรื อเชื่อมเสริ มด้ านที่มองไม่เห็น จากนันจึ
้ งโป๊ วผิวแล้ วขัดเรียบก่อนพ่นสีรองพื ้น
- ให้ ดเู รื่ อง “สีรองพื ้น” ประกอบด้ วย
9.4.2 งานไม้
- ขัดผิวด้ วยกระดาษทรายละเอียดหรื อกลางให้ ผิวเรี ยบ ถ้ าเป็ นร่องหรื อรอยแตก และผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิให้ ปรับแก้ ได้ จะต้ องตัดออกและอุดด้ วยไม้ ดีแทน ผิวไม้ ให้ ทาด้ วยน ้ายาแชลแลคขาวผสมใน
เมทิลแอลกอฮอล์ รอให้ แห้ งแล้ วขัดด้ วยกระดาษทราย และทาวนจนผิวไม้ เรี ยบลืน่ ไม่มีเสี ้ยน ไม้ ทงหมดที
ั้
่
จะทาสีต้องรองพื ้น 2 ชัน้ แล้ วจึงทาสีรองพื ้นสีขาว หรื อรองพื ้นอื่นก่อนติดตังหรื
้ อประกอบไม้ นนเข้
ั ้ าในที่
หลังจากการทารองพื ้นแล้ วถ้ ามีรอยแตกจะต้ องอุดให้ สนิทด้ วย PLASTIC WOOD หรื อยางพุตตี ้ที่ใช้ กบั
งานไม้
- ไม้ ทงหมดที
ั้
จ่ ะลงวานิชหรื อสารเคลือบอื่นๆที่ใสเพื่อโชว์เนื ้อไม้ ธรรมชาติ ให้ ลงวานิชรองพื ้นก่อน 1 ชัน้ ก่อน
นาไปติดตังเพื
้ ่อป้องกันรอยเปรอะเปื อ้ นที่อาจเกิดกับเนื ้อไม้ หากมีรอยแตกจะต้ องอุดด้ วย PLASTICWOOD
สีธรรมชาติใกล้ เคียงเนื ้อไม้ เดิมแล้ วขัดให้ เรี ยบก่อนลงวานิชอื่น ๆ ต่อไป
- ให้ ดเู รื่ อง ”สีรองพื ้น” ประกอบด้ วย
9.4.3 ปูนฉาบ
ปูนฉาบและผนังอิฐก่อจะต้ องปล่อยให้ แห้ งสนิทอย่างน้ อย 30 วันก่อนทาสีโดยไม่ถกู น ้าฝน หรื อความชื ้นใดๆ
ให้ มีการถ่ายเทอากาศในการทาให้ แห้ ง รูรอยแตกหรื อส่วนทีเ่ สียหายจะต้ องอุดและซ่อมด้ วย CEMENT FILLER
เช่น ผลิตภัณฑ์ GUMCRETE ไม่ให้ ใช้ กระดาษทรายแต่งผิวปูนฉาบที่จะทาสี บริ เวณที่จะทาสีต้อง
เช็ดฝุ่ นออกให้ หมดก่อน
9.4.4 คอนกรี ต
ผิว STUCCO, คอนกรี ต,และอิฐก่อภายนอกจะต้ องสะอาดปราศจากน ้ามัน, สิง่ สกปรก, รูแตก หรื อแนวที่ก่อเกิน ผิวเหล่านี ้จะต้ องบ่มตลอด 6 เดือนก่อนทาสี รอยอุดรูและรอยแตกต้ องทิ ้ง ไว้ อย่างน้ อย 3 เดือนก่อนทาสี
ห้ ามทาสีภายนอกระหว่างฤดูฝน

9.5

ประเภทของสี
ผลิตภัณฑ์สที ี่ใช้ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์ของ TOA หรื อเทียบเท่า

8.5.1

สีรองพื ้นอาคาร ทังส่
้ วนที่เป็ นผนังปูน-คอนกรี ต, ไม้ และโลหะ ให้ ดาเนินการตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต
นัน้ ๆ อย่างเคร่งครัด
- สีรองพื ้นปูนคอนกรี ต ให้ ใช้ สรี องพื ้นที่ใช้ สาหรับรองพื ้นปูน-คอนกรี ตโดยเฉพาะที่มีคณ
ุ สมบัติในการป้องกัน
ความเป็ นด่างของปูนฉาบคอนกรี ตโดยเฉพาะ ประเภท ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER โดยทา
อย่างน้ อย 1 ครัง้
- สีรองพื ้นโลหะเหล็ก ให้ พน่ สีรองพื ้นเที่ยวแรกด้ วยสีรองพื ้นกันสนิมประเภท RED LEAD PRIMER และพ่น
สีรองพื ้นเที่ยวที่สองด้ วยสีรองพื ้นกันสนิมประเภท RED LEAD IRON OXIDE อีกครัง้ หนึง่
- สีรองพื ้นโลหะชุบสังกะสี, กัลวาไนซ์ และโลหะผสม ให้ พน่ สีรองพื ้นเที่ยวแรกด้ วยสีรองพื ้นโลหะพิเศษ
ประเภท WASH PRIMER และพ่นสีรองพื ้นเที่ยวที่สองด้ วยสีรองพื ้นประเภท ZINC CHROMATE PRIMER
อีกหนึง่ ครัง้
- สีรองพื ้นสาหรับไม้ บริ เวณที่ระบุให้ ทาสีน ้ามัน ให้ ทารองพื ้นเที่ยวแรกด้ วยสีรองพื ้นไม้ ชนิดที่มีสว่ นผสมของ
ผงเกล็ดของอลูมิเนียมที่สามารถกันปั ญหาของยางไม้ ได้
และทารองพื ้นเทีย่ วที่สองด้ วยสีรองพื ้นเสริ ม
ประเภท UNDERCOAT อีกครัง้
8.5.2 สีเพดานภายใน เพดานปูนฉาบคอนกรี ต, ยิปซัม่ บอร์ ด และเพดานอื่น ๆ ภายในอาคารที่ระบุให้ ทาสี ให้ ใช้ สี
พลาสติกหรื อสีอะครี ลคิ ชนิดภายในโดยอนุญาตให้ ผ้ รู ับจ้ างผสมสีเอง ตามเฉดที่สถาปนิกกาหนดให้ ได้ นอก
เหนือจากเฉดสีที่มีอยูใ่ นแคตตาล็อคของผู้ผลิต (มาตรฐาน มอก. 272-2531)
8.5.3 สีเพดานภายนอก เพดานปูนฉาบคอนกรี ต, ยิปซัม่ บอร์ ด และเพดานอื่น ๆ ภายนอกอาคารที่ระบุให้ ทาสี ให้ ใช้ สี
พลาสติกหรื อสีอะครี ลคิ ชนิดภายนอกโดยอนุญาตให้ ผ้ รู ับจ้ างผสมสีเอง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ TOA

8.5.4
8.5.5
8.5.6
8.5.7

8.5.8

8.5.9

สีผนังภายใน สีผนังปูนฉาบ, คอนกรี ต, ยิปซัม่ และผนังอื่นภายในอาคารที่ระบุในแบบให้ ทาสีด้วยสีอะครี ลคิ กึง่
เงา-กึ่งด้ าน ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ TOA
สีผนังปูนฉาบ-คอนกรี ต ภายนอกอาคารทัว่ ไปให้ ใช้ สอี ะครี ลคิ 100% ชนิดคุณภาพพิเศษเท่านัน้ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ได้ แก่ TOA
สีโลหะ, ไม้ ภายนอกอาคาร กรณีที่ระบุให้ พน่ หรื อทาด้ วยสีน ้ามัน (สีต้องได้ มาตรฐาน มอก. 327-2538)
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ได้ แก่ TOA
สีผิวไม้ ที่ต้องการโชว์เนื ้อไม้
- พื ้นผิวไม้ สว่ นที่ระบุย้อมธรรมชาติ ให้ ย้อมสีด้วยแชลแล็ค และทาเคลือบด้ วยน ้ามันวานิช หรือแลคเกอร์
- พื ้นผิวไม้ สว่ นที่เป็ นพื ้นภายใน ให้ ทาเคลือบด้ วยน ้ามันเคลือบแข็งพื ้นไม้ ประเภทโพลียรู ี เทนอย่างน้ อย 3 ครัง้
- พื ้นผิวไม้ ภายนอกอาคารส่วนทีร่ ะบุให้ ทาย้ อมด้ วยสีประเภท WOOD STAIN
สีที่ทาเครื่ องหมายบนพื ้นภายนอกอาคาร
หมายถึงสีที่ใช้ ตามข้ อ “เส้ นแนวถนน, แนวช่องที่จอดรถและลูกศร” เฉพาะพื ้นที่ที่อยูน่ อกอาคารเท่านัน้ โดยให้ ใช้
สีเทอร์ โมพลาสติก ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 542-2530 ได้ แก่ PP ROAD LINE, PB, APC หรื อเทียบเท่า
สีอีพอกซี

พื ้นผิวที่ระบุให้ ใช้ อีพอกซีทงในหมวดสถาปั
ั้
ตยกรรม และหมวดวิศวกรรมอื่น ๆ ( หากไม่มีระบุเป็ นอย่างอื่น ) ให้
ใช้ สอี ีพอกซี ผลิตภัณฑ์ มอก. 691-2530 ได้ แก่ ICI, SEASONS, J.B.P. หรื อเทียบเท่า
9.5.10 สีจราจร
หมายถึงสีที่ใช้ ตามข้ อ “เส้ นแนวถนน, แนวช่องทีจ่ อดรถและลูกศร” เฉพาะพื ้นที่ที่กาหนดเท่านัน้ โดยให้ ใช้ สี
จราจร ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 415-2531 ได้ แก่ CAPTAIN, JOTUN, ICI หรื อ

10 การป้องกันปลวกและแมลง
10.1

ขอบเขตของงาน
แม้ ไม่ได้ แสดงไว้ ในแบบ ให้ รวมการป้องกันปลวกและแมลงในขอบเขตของงานก่อสร้ างที่ผ้ รู ับจ้ างต้ องจัดทา โดยขอบ
เขตของการป้องกันปลวกให้ รวมถึง
10.1.1 การราดน ้ายาหรื ออัดน ้ายากันปลวกลงในดินบริ เวณใต้ และรอบอาคาร
10.1.2 การทาหรื อพ่นน ้ายากันปลวกที่เนื ้อไม้ ในงานก่อสร้ าง เพื่อทาลายปลวกหรื อแมลงทีม่ ีอยูแ่ ล้ ว และป้องกันปลวก
หรื อแมลงที่อาจเกิดขึ ้นภายหลัง
10.1.3 การออกใบรับประกันและการบริ การตลอดระยะเวลาประกัน 1 ปี
10.2

วัสดุและกรรมวิธี
10.2.1 การทาลายหรื อป้องกันปลวกและแมลงในดิน จะต้ องทาทังการราดน
้
้ายาลงบนผิวดินตามปกติ และการอัดน ้ายา
ลงในเนื ้อดินใต้ อาคาร และบริ เวณรัศมีโดยรอบ 1 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร สารเคมีที่จะใช้ เป็ นน ้ายากัน
ปลวกจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติทาลายฆ่าและป้องกันปลวกได้ แต่ไม่เป็ นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี ้ยง ไม่วา่ จะเป็ น
การเข้ าสูร่ ่างกายโดยทางปาก,อากาศหายใจ, หรื อทางผิวหนัง
โดยได้ รับการรับรองจากสานัก-งาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
10.2.2 การป้องกันปลวกในเนื ้อไม้ ให้ ใช้ น ้ายาที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์เลี ้ยง การทาน ้ายาลงใน
เนื ้อไม้ จะต้ องทาให้ ครบทุกด้ านโดยรอบรวมทังด้
้ านหน้ าตัดของไม้ ถึงแม้ หน้ าตัดนันจะประกอบติ
้
ดกับไม้ ชิ ้น
อื่น โดยให้ ทาน ้ายาชันแรกที
้
่เนื ้อไม้ หลังจากตัดไม้ เสร็ จก่อนนาขึ ้นไปติดตังในที
้ ่ เมื่อติดตังไม้
้ นนแล้
ั ้ วให้ ทาน ้ายาอีก 1 ครัง้ น ้ายาที่ใช้ จะต้ องเป็ นน ้ายากันปลวกชนิดใส ทาสีทบั ได้ โดยคุณสมบัติของสีไม่เปลีย่ นแปลงโดย
ให้ ใช้ ผลิตภัณฑ์ของเชลล์หรื อเทียบเท่า สาหรับไม้ บางชนิดที่มปี ลวกหรื อแมลงอยูแ่ ละทังผู
้ ้ ควบคุมงานและ
สถาปนิกยินยอมให้ ใช้ เช่น ไม้ ปีก ผู้รับจ้ างจะต้ องมีกรรมวิธีในการกาจัดปลวกหรื อแมลงเหล่านันให้
้ หมดสิ ้น โดย
วิธีอบเคมี และฉีดน ้ายาเข้ าตามรูและร่องรอยต่าง ๆ โดยตรง โดยเสนอกรรมวิธีและสารเคมีในรายละเอียด พร้ อมทังชื
้ ่อของบริ ษัทผู้ชานาญในการกาจัดปลวกที่ผ้ รู ับจ้ างจะว่าจ้ าง ให้ ผ้ คู วบคุมงานและสถาปนิก
อนุมตั ิ
10.2.3 ผู้รับจ้ างจะต้ องจัดทาใบรับประกันจากผู้ชานาญด้ านการกาจัดปลวก สาหรับการกันปลวกแบบฉีดลงดินเป็ น
ระยะเวลาประกัน 1 ปี พร้ อมบริ การทุก 3 เดือนในระยะเวลาประกันนี ้

10.2.4 ผู้รับจ้ างจะต้ องเก็บเศษไม้ หรื อวัสดุที่จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของปลวกได้ ออกจากบริ เวณก่อสร้ างให้ หมดสิ ้น ไม่
หลงเหลืออยูก่ ่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ าย ไม่วา่ ไม้ นนจะเป็
ั้
นไม้ ทใี่ ช้ ทวั่ ไปในงานก่อสร้ าง ไม้ ค ้ายัน, ไม้ แบบ, ไม้
แบบใต้ อาคาร, ไม้ แบบในซอกอาคาร

