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หมวดที่ 1   รายนามคณะผูออกแบบ 

 

คณะผูออกแบบ 

ศูนยนวัตกรรมการออกแบบและวิจัย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

สถาปนิก  อาจารยธนากร ตาระกา  สสถ.3449  

อาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปตยกรรม) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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หมวดที่ 2   การดําเนินงานกอสรางทั่วไป 

 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 จัดทําการตกแตงพ้ืน ผนัง และเพดานตามแบบและรายการ 

-  งานครุภัณฑสํานักงาน 

-  งานระบบภาพและเสียง 

-  งานระบบไฟฟาแสงสวางดวงโคม 

-  งานจัดทํามานปรับแสง 

- งานปรับปรุงหองน้ํา 

1.2 ประสานงานและใหความรวมมือแกชางเทคนิค และผูรับจางรายอ่ืน ไดแก งาน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 

ระบบสุขาภิบาล ระบบภาพและเสียง   และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของในอันท่ีจะทําใหงานตกแตงภายใน และงานระบบอ่ืน ๆ แลว

เสร็จสมบูรณตามแบบและรายการ 

 

 

2. การเตรียมงานของผูรับจาง 

2.1 สํารวจสภาพสถานท่ีท่ีจะทําการกอสรางเพ่ือศึกษาสภาพตาง ๆ   

2.2 ผูรับจางจะตองทําการศึกษาแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินงานตางๆ 

รวมถึงการประสานงานกับผูรับจางรายอ่ืนๆ อยางละเอียดถ่ีถวน ท้ังนี้รวมท้ังการทําความเขาใจกับผูวาจาง

และผูออกแบบในรายละเอียดปลีกยอยอ่ืนๆ (ถามี) ใหเปนท่ีเรียบรอยกอนการดําเนินการกอสราง 

2.3 จัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ประกอบการกอสราง ชางเทคนิค ชางฝมือและแรงงาน ตลอดจนเคร่ืองมือ

เคร่ืองใชตางๆ เพ่ือดําเนินการกอสรางตามรูปแบบและรายการใหเสร็จสมบูรณทันเวลาท่ีกําหนดในสัญญา

วาจาง 

2.4 หาวิธีการในการปฏิบัติงานเพ่ือมิใหเปนการรบกวนตอการทํางานของบุคคลขางเคียงหรือผูรับจางรายอ่ืน เชน 

การเก็บรักษาวัสดุตกแตง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุเหลือใช การรักษาความสงบในระหวาง

ปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ   

 

3. การประสานงานกับผูรับจางรายอื่น 

 ผูรับจางตองใหความยินยอม และใหความรวมมือในการติดต้ังหรือตกแตงแกผูรับจางรายอ่ืนท่ีปฏิบัติงานอันไมรวม

ในการกอสราง  และใหมีโครงการประสานงานกันเพ่ือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามโครงการนั้น เชน งานติดต้ังอุปกรณกัน

ปลวก  อุปกรณไฟฟา  ระบบปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล จนแลวเสร็จและสามารถใชไดดีจนเปนท่ีพอใจแกผูวาจาง

และผูออกแบบ 

 

4. การจัดทําแผนการดําเนินการ 

 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการดําเนินงานมาเสนอตอผูออกแบบและผูวาจาง ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง

การตัดสินใจใหเปนผูดําเนินการกอสรางซ่ึงประกอบดวย 

 4.1 เวลาเริ่มงานการกอสราง 

 4.2 เวลาการจัดหาวัสดุกอสรางและอุปกรณ 
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 4.3 การเตรียมงานและดําเนินการประกอบงาน 

 4.4 ระยะเวลาการติดตั้ง 

4.5 เวลาแลวเสร็จของงานกอสรางท้ังหมด  

โดยมีขอแมตามเงื่อนไขท่ีทางผูออกแบบและเจาของไดกําหนดไว  และตองแสดงสถิติของการปฏิบัติงานทุก

ประเภทโดยแสดงไว ณ สถานท่ีดําเนินงานกอสราง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของผูวาจางและผูออกแบบ 

 

5. ผูรับจางชวง 

 ในกรณีท่ีงานกอสรางท้ังหมดจะตองใชชางหรือผูรับจาง หรือผูชํานาญงานดานฝมือหรือเทคนิคพิเศษ หากปรากฏ

วาชางของผูรับจางหรือผูรับจางไมมีฝมือหรือความสามารถไมเหมาะสมกับงาน หรือเปนผูมีความประพฤติไมเรียบรอย ผูรับ

จางตองรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของชางหรือผูรับจางชวง ท่ีไดดําเนินการไปแลวโดยยึดหลักความเสียหายอันเกิดข้ึน

แกงานกอสรางเปนของผูรับจางในทุกกรณี 

 

6. สวัสดิการและความปลอดภัย 

  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพยสินของผูวาจาง การบาดเจ็บ เสียชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ในการกอสรางของผูเกี่ยวของ หรือชางและคนงานของผูรับจาง ตลอดจนตองจัดเตรียมอุปกรณ การปฐมพยาบาล หรือ

สวัสดิการใหคนงานตามสมควร 

 

7. การปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแกอาคารเดิมในบริเวณใกลเคียง 

 ผูรับจางตองระมัดระวังไมใหการทํางานเกิดความเสียหายตออาคารเดิมในบริเวณใกลเคียง รวมท้ังโครงสราง

อาคารสวนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแลว เชน อุปกรณไฟฟา และปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผูรับจาง

รับผิดชอบในการซอมแซมแกไขดวยคาใชจายของผูรับจางเองจนเปนท่ีพอใจของเจาของอาคาร 

 

8. การควบคุมบุคคลภายนอก 

 ผูรับจางตองควบคุมบุคคลท่ีไมเกี่ยวของกับงานกอสรางไมใหเขามาในบริเวณท่ีทําการกอสรางเปนอันขาด  และ

จะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในทุกกรณี 

 

9. ผูควบคุมงาน  

 ผูรับจางจะตองจางหรือแตงต้ังผูควบคุมงานกอสราง  หรือผูรับผิดชอบงานเพ่ือเปนตัวแทนรับผิดชอบงานทุกชนิด

ของผูรับจาง ท้ังดานโรงงานและการติดต้ังท่ีสถานท่ีกอสราง  ในกรณีท่ีมีขอผิดพลาดขอสงสัยใดๆ ขณะท่ีผูรับจางไมอยู ผู

ควบคุมงานจะตองเปนผูท่ีสามารถเขาใจในแบบและรายการกอสราง  และมีความรูในการใชวัสดุและอุปกรณกอสรางเปน

อยางดี  หากพบวาผูควบคุมงานผูนั้นไมมีประสิทธิภาพ หรือความสามารถในการทํางานและในการปฏิบัติงานอันจะทําให

เกิดผลเสียหายกับงาน    ผูออกแบบมีสิทธิท่ีจะขอเปลี่ยนผูควบคุมงานได 

10. การตรวจงาน 

 เจาของ ผูวาจาง ผูออกแบบ หรือผูแทนผูออกแบบมีสิทธิตรวจและดูความคืบหนาของงานระหวางการดําเนินงาน

กอสรางท้ังท่ีโรงงาน และสถานท่ีทําการตกแตงทุกเวลา เพ่ือตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานใหถูกตอง โดยผูรับจางตอง

แสดงสถิติของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามความเปนจริง ต้ังแตเร่ิมลงมือกอสรางจนกระท่ังแลวเสร็จสมบูรณ อีกท้ังการ

อํานวยความสะดวกในการตรวจงานในสถานท่ีกอสราง 
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11. การสั่งซ้ือของและวัสดุ 

 วัสดุและอุปกรณการกอสรางบางอยางซ่ึงจําเปนตองสั่งซ้ือเปนพิเศษ ผูรับจางตองสั่งของนั้น ๆ ลวงหนา หรือ

ตรวจสอบจํานวนวามีมากพอท่ีจะใชหรือไม เพ่ือจะไดทันกับการประกอบและดําเนินงานตามสัญญาท่ีกําหนด ไมวาวัสดุนั้น

จะสั่งซ้ือภายในประเทศหรือจากตางประเทศ หากการดําเนินการสั่งซ้ือลาชาดวยเหตุใดก็ตาม ผูรับจางจะตองรับผิดชอบใน

ทุกกรณีโดยปราศจากเงื่อนไข 

 

12. การใชวัสดุเทียบเทาและการใชวัสดุอื่นแทน 

 ในกรณีท่ีวัสดุหรืออุปกรณกอสรางหรือตกแตงท่ีกําหนดตามแบบและรายการไมสามารถท่ีจะหาไดในทองตลาด  

ผูรับจางตองย่ืนขออนุมัติการใชวัสดุเทียบเทามากกวา 1 รายการ เพ่ือจะไดเปรียบเทียบคุณภาพไดตามความประสงค และ

ระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอเทียบเทานี้ ผูรับจางจะถือเปนเหตุในการตอสัญญาไมได และในการขอเทียบเทานั้นหากวัสดุ

หรืออุปกรณท่ีขอเทียบเทาราคาตํ่ากวา วัสดุท่ีกําหนดใหในแบบและรายการ ผูรับจางยินดีท่ีจะใหผูวาจางหรือเจาของหักเงิน

ในสวนของวัสดุท่ีขาดไปเม่ือมีการจายเงินในงวดตอไป หรือถาหากราคาสูงกวาเดิม ผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพ่ิมจาก

เดิมไมได ฉะนั้นในการขอวัสดุเทียบเทาหรือใชวัสดุแทน ใหใชวัสดุท่ีมีราคา และคุณภาพใกลเคียงกับวัสดุท่ีกําหนดใหไวใน

แบบและรายการ 

 

13. แบบสถาปตยกรรมและรายการตกแตงภายใน 

 แบบสถาปตยกรรมและรายการตกแตงภายใน รายละเอียดในงานนี้ท้ังหมด ผูรับจางจะนําไปใชในงานชิ้นอ่ืนอีก

ไมได และผูออกแบบมีสิทธิท่ีจะเรียกแบบและรายละเอียดในการออกแบบคืน เม่ืองานกอสรางท้ังหมดไดสิ้นสุดลง 

14. การรักษาแบบและรายการ 

 ผูรับจางตองรักษาแบบและรายการตกแตง ตัวอยางวัสดุตางๆใหอยูในสภาพท่ีดีโดยครบถวน เก็บใสท่ีสถานท่ี

กอสราง  หรือโรงงานท่ีทําการประกอบการกอสรางตลอดเวลา เพ่ือใหผูออกแบบหรือผูวาจางของงานสามารถตรวจสอบได

ทุกเวลา รวมท้ังแบบของการแกไขเปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุด เพ่ือใชประกอบการตรวจงาน 

 

15. ขอขัดแยงในแบบและรายการ 

 ในการปฏิบัติการหรือดําเนินการกอสราง  หากมีขอขัดแยงหรือประสบปญหาอันเปนขอขัดของในวิธีปฏิบัติงาน 

อันเกิดจากแบบและรายการ ใหผูรับจางแจงตอผูออกแบบเพ่ือพิจารณาทันทีกอนท่ีจะลงมือดําเนินการตอไปตามท่ีกําหนด 

ไวโดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบและรายการแตอยางไร 

 

16. ระยะและมาตราสวนตางๆ  

 ขนาดและมาตราสวนตาง ๆ ท่ีปรากฏในแบบและรายการใหปรับไดตามสถานท่ีท่ีกําหนดตกแตงหรือติดต้ัง 

ยึดถือตัวเลขท่ีระบุไวเปนสําคัญ การวัดจากแบบโดยตรงอาจทําใหเกิดความผิดพลาดได ถามีขอสงสัยใหสอบถามจาก 

ผูท่ีออกแบบกอนเริ่มดําเนินการ 

 

17. การเปลี่ยนแปลงในการกอสราง 

 ผูวาจางและผูออกแบบมีสิทธิท่ีจะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุ และอุปกรณการกอสรางหรือตกแตง  หรือ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานท่ีติดต้ัง เพ่ือใหไดซ่ึงประโยชนใชสอยและใหไดมาซ่ึงงานท่ีสมบูรณ โดยท่ีการ

เปลี่ยนแปลงนี้ไมไดทําใหราคากอสรางสูงขึ้น 
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18. การกอสรางที่ไมตรงกับรูปแบบและรายการ 

 ในกรณีท่ีมีการตรวจพบวาผูรับจางทําการกอสรางไมถูกตองตามแบบหรือรายการ เจาของหรือผูวาจางหรือ

ผูออกแบบมีสิทธิใหผูรับจางทําการแกไขใหถูกตองทันที โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายตอสัญญามิไดไมวากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

19. การเสนอแบบขยายเทาของจริง (SHOP DRAWINGS) 

 กอนท่ีงานกอสรางจะดําเนินการ  ผูรับจางตองเสนอแบบขยายเทาของจริงหรือตามท่ีผูออกแบบกําหนดแกผูวา

จางเพ่ือพิจารณานุมัติโดยเฉพาะงานท่ีตองการความประณีตและงานท่ีตองการความสวยงาม ฯลฯ ท้ังนี้หากผุรับจางได

ดําเนินการไปกอนโดยพลการและมีความเสียหายแกงานกอสราง  ผูออกแบบมีสิทธิท่ีจะสั่งระงับหรือแกไขโดยผูรับจางจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ ไมได 

 

20. การเสนอตัวอยางวัสดุ 

 ถามีปญหาเกี่ยวกับวัสดุหรืออุปกรณสําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีมีรูปทรง ลักษณะผิว สี หรือลวดลายอันจะกอใหเกิดความ

แตกตางกันในดานความงาม ผูรับจางตองสงรูปแบบหรือตัวอยางวัสดุ หรืออุปกรณใหผูออกแบบตรวจเลือกกอนนําไป

ดําเนินการเสมอ หากผูรับจางตองจัดหาวัสดุหรืออุปกรณท่ีผูออกแบบหรือผูวาจางเห็นชอบมาเปลี่ยนใหทันที 

 

21. การสงมอบงาน 

 กอนสงมอบงานผูรับจางตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 21.1 ทําความสะอาดสถานท่ี 

         ผูรับจางจะตองทําความสะอาดใหเรียบรอยสามารถใชงานไดทันที เชน การเก็บกวาดเศษวัสดุท่ีใชขัดพ้ืน 

 ปดฝุน อ่ืนๆ  

 21.2 การทดสอบอุปกรณตาง ๆ 

          ผูรับจางตองทดสอบอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณบานเปด รางเลื่อน กุญแจ ไฟฟา ประปา หรืออุปกรณ

เครื่องใชจนสามารถใชการไดดี 

 21.3 กุญแจตาง ๆ 

         ผูรับจางตองจัดทําปายแจงรายละเอียดไวกับลูกกุญแจ รวมท้ัง Master Key (ถามี) ใหตรงกับแมกุญแจและ

ตองสงมอบใหผูวาจางท้ังหมดทันทีเม่ือผูวาจางรับมอบงานแลวกุญแจเหลานี้ตองอยูในความดูแลของผูรับจางอยางดี หาม

จําลองกุญแจเหลานี้โดยเด็ดขาดไมวากรณีใด ๆ หากผูรับจางทํากุญแจหาย ผูรับจางตองเปลี่ยนกุญแจชุดนั้นใหม โดยจะ

คิดเงินเพ่ิมไมได 

 21.4 การปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ใหถือตามขอตกลงและสัญญาจางระหวางผูวาจางกับผูรับจาง 
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หมวดที่ 3  ขอกําหนดงานสถาปตยกรรม 

 

1.  ขอกําหนดงานตกแตงพ้ืน 

 

1.1 การเตรียมงานพ้ืน 

ผูรับจางตองดําเนินการตรวจเช็ค และทําความสะอาดพ้ืนใหปราศจากเศษขยะ ไม และวัสดุอ่ืนๆ รวมท้ัง 

การขูดลอกสีท่ีปรากฏเหลือจากการทํางานสี หากปรากฏรอยแตกราวหรือกะเทาะรอนของพ้ืนอันเนื่องมาจากการทํางานตก

แตง ใหดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพเรียบรอยดังเดิม 

 

1.2 การตกแตงพ้ืน 

      1.2.1  พ้ืนคอนกรีตขัดมันกันน้ําซึม 

                 ใหทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีจะทําผิว  ใชสวนผสมทําผิวท่ีไดผสมเคมีภัณฑเพ่ือกันน้ําซึมและปูนซีเมนต 

โรยผิวหนา  หากผิวท่ีทําหนาไมเกิน 3 มม.  อาจลดปริมาณของหินลงไดสําหรับวัสดุงานคอนกรีต 

      1.2.2  พ้ืนกระเบื้องเซรามิคและพอรซเลน 

ใหใชกระเบื้องพอรซเลนขนาด 0.10x0.10 ม.; 0.40x0.40ม.; 0.30x0.60ม. ของ RCI หรือเทียบเทา 

การเตรียมผิว 

  ผิวพ้ืนคอนกรีตจะตองทําความสะอาดใหปราศจากฝุนผง คราบน้ํามันและสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะแข็ง 

อยูออกใหหมด ลางทําความสะอาดดวยน้ําแลวทาดวยน้ําปูนขนๆ 

                              การดําเนินงาน 

        กอนน้ําปูนแหงใหเทพ้ืนปูนทรายอัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวนตอทรายหยาบ 3 สวน ปรับผิวใหมีความ

ลาดเอียงไปยังจุดระบายน้ํากอนปูนทรายแข็งตัว ใหโรยผงปูนซีเมนตแลวทําการปูกระเบื้อง โดยจัดวางแผนใหปูไดพอดีตาม

ความเห็นชอบของผูคุมงานกดและเคาะแผนกระเบื้องใหแนบสนิทกับผิวปูนทรายโดยไมใหมีโพรงอากาศ จัดแตงแนวใหตรงกัน

ดานขอบมุมตางๆ จะตองลบมุมกระเบื้องแลวประกอบใหนบสนิทเรียบรอยท้ิงใหแหงโดยไมใหรับน้ําหนักเปนเวลา 48 ชั่วโมง 

แลวจึงยกแนวรอยตอดวยปูนซีเมนตขาวและทําความสะอาดใหปราศจากคราบปูน หรือรอยสกปรกตางๆ ท้ิงไวใหแหงสนิท

แลวจึงลง Wax ขัดใหท่ัวผิวอยางนอย 1 ครั้ง 

     1.2.3  พ้ืนหินแกรนิต 

     ใหใชหินแกรนิตความหนา 20 มม.  ขนาดความกวาง x ยาว ตามท่ีระบุในแบบกอสราง ขนาดสี

ลวดลายตาง ๆ ตองไดรับการอนุมัติจากผูออกแบบกอนการติดตั้ง  

 

2.  ขอกําหนดงานผนัง 

 

 2.1 การเตรียมงานกอนการตกแตงผนัง 

     ผูรับจางตองดําเนินการตรวจสอบลักษณะพ้ืนผิวผนังเดิมและแนวตางๆ ของผนังใหละเอียดหากมีรอยบิ่นหรือ

แตกราวบุบสลายเกิดข้ึนในระหวางดําเนินงาน ผูรับจางตองทําการตกแตง และซอมแซมใหเรียบรอยกอนแลวจึงทําการตกแตง

ตามท่ีระบุไวในแบบและรายการใหแลวเสร็จพรอมท้ังตรวจสอบอุปกรณการตกแตงตางๆ ท่ีจะตองติดตั้งท่ีผนัง  
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 2.2 รายละเอียดและขอกําหนดทั่วไปในการดําเนินการงานผนังและการติดต้ัง 

   2.2.1 ผนังกระเบื้องเซรามิคหรือพอรซเลน 

         ใหใชกระเบื้อง RCI  ตามท่ีระบุในแบบ 

    การเตรียมผิว 

         ทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปูกระเบื้องใหสะอาดปราศจากคราบไขมัน เศษปูนทรายท่ีเกาะอยู

หรือสิ่งสกปรกอ่ืนออกใหหมดแลวราดน้ําใหเปยก ฉาบรองพ้ืนดวยปูนทรายอัตราสวน 1 สวนตอทราย 3 สวน ใหไดด่ิงได

ฉากเรียบรอยท้ิงไวใหแข็งตัว 

    การดําเนินการ 

- ทําการหาแนวกระเบื้องกําหนดจํานวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูคุมงานแนว

กระเบื้องใหหางกันประมาณ 2 มม. 

- ทําความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืน แลวพรมดวยน้ําเปยกโดยท่ัวกัน 

- เร่ิมปูกระเบื้องตามแนวท่ีแบงไว โดยใชกาวซีเมนตเปนตัวยึดจัดแนวใหตรงกันท้ังแนวด่ิงและ

แนวนอน กดเคาะแผนกระเบื้องใหแนนไมเปนโพรง ขอบมุมผนังตางๆ จะตองทําใหเรียบรอย ผนัง

บุกระเบื้องเม่ือทําเสร็จเรียบรอยแลวจะตองแลดูสวยงามไดด่ิงไดแนวไมมีแผนใดนูนหรือยุบตํ่ากวา

กัน รอยตอแนวกระเบื้องใหยาแนวดวยปูนซีเมนตขาวผสมสีใหกลมกลืนกับสีกระเบื้อง หลังจากนั้น

เช็ดทําความสะอาดท้ิงไวใหแหงแลวลง Wax ขัดใหท่ัวอยางนอย 1 ครั้ง 

 

3.  ขอกําหนดงานตกแตงฝาเพดาน 

 

3.1  ลักษณะฝาเพดาน การยึด หรือการติดต้ัง 

3.1.1 ฝาเพดานยิปซ่ัมบอรดติดตาย (ชนิดกันชื้น) 

   โครงคราวโลหะชุบสังกะสี (Galvanized Steel) ขนาด 16 x 38 มม. ความหนา 9 มม. ขนาดระยะ

ค ร า ว ๆ 

# @ 0.40 x 1.20 ม. ระบบยึดคราวใชหมุดยํ้าอลูมิเนียม (Blind Rivet) หรือตะปูเกลียวปลอย การยึดโครงคราวกับเพดาน

คอนกรีตใหพ้ืนชั้นบนของอาคารทุกๆระยะ 1.20 ม. โดยใชเหล็กฉากประกบปลายของเหล็กเสน มีเหล็ก Rod Joiner และ 

Suspension clip เปนตัวปรับระดับฝาเพดาน ใชยิปซ่ัมบอรดความหนา 9 มม. ยึดติดกับโครงคราวโลหะดวยตะปูเกลียวปลอย

ขนาด 22 x 3.5 มม. รอยตอของยิปซ่ัมบอรดแตละแผนปดทับดวยฝาฉาบรอยตอ และปูนพลาสเตอรจนเรียบไมสะดุดแลว

จึงทาสีตามท่ีระบุ ขอบสันมุมฉากของฝาเพดาน (ถามี) ใหเสริมดวยเหล็กเขามุม เพ่ือใหไดฉากและแนวตรง ในขณะฉาบพลา

สเตอร (Corner Bead) ในกรณีท่ีเคราเพดานชนผนังใหเสริมเหล็กฉากผนัง (Wall Angle) เพ่ือยึดแผนยิปซ่ัมเขากับผนังและ

รับโครงคราว ในกรณีท่ีฝาเพดานติดกับชองลมกลับ (Return Air Grille) ใหผูรับจางปรับแตงรอยตอใหเรียบรอยไมมีชองวาง

หรอกะเทาะบิ่นระหวางยิปซ่ัมบอรด และ Grill 

 

 

 

 

 



 

 

10 

4.  ขอกําหนดงานประตู - หนาตาง 

 

 4.1  งานประตูภายในอาคาร 

   4.1.1     ประตูบานไมอัด  เปนประตูไมอัดสักและไมอัดยางกันน้ํา 2 หนา (ชนิดใชภายนอก)  หนา 40 มม.  

รายละเอียดขนาดบานตามแบบ 

วงกบ ใหใชชนิดและขนาดไมตามท่ีกําหนดให ถามิไดกําหนดชนิดของไมไว ใหใชไมมะคา หรือ

ไมแดง และตองไดรับการผึ่ง อบ มาแลวเปนอยางดี ไมมีโพรง แตกราวหรือคดงอ การเขาไมตองทําดวยความประณีตทุกวง

กบตองเขาไมโดยการเขาเดือยเขามุมแนนหนา ไดท้ังแนวด่ิงและแนวฉากหรือตามท่ีกําหนดให หามใชวิธีตัดชนและวิธียึดติด

กับผนังกรอบบานไมท้ังหมดใชไมสัก ยกเวนกรณีท่ีระบุไวในแบบหรือรายการ ขนาดตามรูปแบบและรายการ ไมมีตา หรือ

รอยตําหนิอ่ืนๆ การเขามุมเขาเดือยตองอัดดวยกาว  

งานกรอบบานไมอยางดี คิ้วไมลูกฟกตางๆ และการเขามุมตองสนิทไมมีรอยหางหรือรอยแตก  มี

ความแข็งแรง  ทนทานตอการใชงานเปนอยางดี 

กอนการติดต้ังผูรับจางจะตองตรวจดูความเรียบรอยถูกตองของวงกบประตูเสียกอน  ถาเกิดความ

ผิดพลาด  เนื่องจากการคดโกงของวงกบหรือการชํารุดอ่ืน ๆ   ซ่ึงอาจเปนผลเสียหายแกประตูภายหลัง  ผูรับจางตองแจงให

ผูควบคุมงานทราบ  และ/หรือ  รายงานตอผูควบคุมงานทันที  เพ่ือการแกไขซอมแซมใหเรียบรอย แลวจึงทําการติดต้ัง

ประตูตอไปได 

การติดต้ังบาน อาจตองมีการตัดแตงบางเล็กนอย  เพ่ือใหพอดีกับวงกบประตู และสะดวกในการ

ปดเปด และสอดคลองกัน การทํางานของชางสี ผูรับจางจะตองทําดวยความระมัดระวัง โดยถือระยะเหลานี้เปนพ้ืนฐาน คือ 

  ดานบนควรจะหางจากวงกบประมาณ               2      มม. 

  ดานขางควรจะหางจากวงกบประมาณ              2      มม. 

  ดานลางควรจะหางจากวงกบประมาณ              5      มม. 

การติดต้ังอุปกรณ เชน กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ   ผูรับจางจะตองใช TEMPLATE กําหนด

ท่ีท่ีจะเจาะประตูกอน  แลวจึงทําการเจาะ  เพ่ือไมใหเกิดการผิดพลาดข้ึนได   หลังจากการติดต้ังอุปกรณตาง  ๆ  และได

ทดสอบการใชงานเรียบรอยแลว   ใหถอดอุปกรณตาง ๆ ออกใหหมด (ยกเวนบานพับ) แลวนําเก็บลงในกลองบรรจุเดิม 

ท้ังนี้เพ่ือใหชางทาสีทํางานไดโดยสะดวก และเม่ือสีท่ีทาประตู หรือวงกบแหงสนิทแลว   จึงทําการติดต้ังอุปกรณเหลานั้น

ใหมและทดสอบจนใชการไดดีดังเดิม อุปกรณตาง ๆ เชน กุญแจ  ลูกบิด  บานพับถาปรากฏเปนรอยอัน  เนื่องมาจากการ

ติดตั้ง หรือจากการขนสงอ่ืน ๆ   ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหมทันที 

 

 4.2  อุปกรณบานประตู 

1. บานพับ  ใชบานพับแบบ Ball bearing ชนิดแสตนเลสขนาด 4”X4” หรือ 4”X3”X2.5 มม. 

จํานวน 4 ตัว สําหรับบานประตูขนาดความสูงไมเกิน 2.00 ม.  สําหรับบานประตูท่ีมีความสูงเกิน 

2.00 ม.  ใหเพ่ิมบานพับตามความเหมาะสมในการรับน้ําหนัก 

2. อุปกรณท่ีใชกับประตูประเภทมือจับ บานพับ รางเลื่อน กลอน ตลอดจนกุญแจ  และลูกบิดประตู  

ใหใชอุปกรณของ Shlage หรือเทียบเทา  ตามท่ีระบุในแบบกอสราง  โดยผูรับเหมาตองเสนอ

ตัวอยางใหทางผูออกแบบพิจารณาอนุมัติกอน 

3. บานประตูทุกบานใหติดอุปกรณกันกระแทกผนังชนิดติดท่ีพ้ืน    
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5.  ขอกําหนดงานสถาปตยกรรมอื่น ๆ 

 

        5.1 งานสุขภัณฑและอุปกรณในหองน้ํา 

5.1.1 สุขภัณฑและอุปกรณ  ชนิดผิวเนื้อเคลือบสีของ American Standard หรือ Cotto  หรือเทียบเทา  

พรอมฟลัชวาลวสําหรับโถสวมทุกชนิดและโถปสสาวะ   อางลางหนาใชชนิดวางบนเคานเตอรและชนิดฝงบนเคานเตอรของ 

American Standard หรือเทียบเทา 

5.1.2 อุปกรณอ่ืน ๆ  ใชของ American Standard หรือ Cotto หรือเทียบเทา 
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หมวดที่ 4 ขอกําหนดทั่วไปของงานสถาปตยกรรมภายใน  

 

ขอกําหนดโดยทั่วไปสําหรับงานเฟอรนิเจอร  

    

1. งานไม 

 งานไม หมายถึง งานไมท่ัวไปทุกประเภทในงานเฟอรนิเจอรทุกชนิด 

1.1 คุณภาพของไม 

ไมท่ีนํามาใชในงานตองเปนไมคัดแลว ไมมีรอยบิ่น แตกราว บิดงอ ไมมีตาไม หรือกระพ้ีไม หรือตําหนิอ่ืน ๆ และ

ตองเปนไมท่ีผานการอบหรือผึ่งใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลัง  

1.2 ชนิดของไม 

โครงเฟอรนิเจอรท่ัวไป ใชไมขนาด 1” x 2” เต็ม ในสวนท่ีเปนโครงภายใน งานไมท่ีสามารถมองเห็นไดจาก

ภายนอก ใหใชไมสักหรือไมเนื้อแข็งอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุและไมท่ีใชตองสามารถยอมสีใหเปนสีเดียวกันได ยกเวนท่ี

ระบุเปนอยางอ่ืน ในสวนท่ีเปนโครงภายใน หรือไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมยมหอม วัสดุท่ีกรุใน

สวนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได ใหใชไมอัดสักหนา 4 มม. และในสวนท่ีรับน้ําหนักหนา 10 มม. หรือไมสัก

จริงตามระบุ หรือนอกจากระบุเปนอยางอ่ืน หรือตองพนสี สวนการกรุไมภายในตู หรือสวนท่ีไมสามารถมองเห็น

ใชไมอัดยางหนา 4 มม.  ยกเวนในสวนท่ีตองรับน้ําหนักใหใชไมอัดยางหนา 10 มม.  

1.3 ขนาดของไม 

ขนาดท่ีระบุไวในรูปแบบและรายการ คือ ขนาดของไมท่ีไสเรียบท้ังหมดมาใช ขนาดตองไมเล็กกวาท่ีระบุคือขนาด 

1” x 2”  และไมทอนใดท่ีมีน้ําหนักเบาหรือเปอย หามนํามาใชโดยเด็ดขาด 

1.4 โครงภายใน 

ใชไมยมหอมท้ังหมดพรอมอาบนายากันปลวกอยางดี 

      1.5  ไมอัด 

เปนไมอัดสักคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรดเอ คัดลาย ขนาดความหนาตามแบบ ยกเวนท่ีระบุเปน

ไมตางประเทศ ตองคัดเลือกไมอัดชนิดคุณภาพเกรดเอ 

  1.6 งานประกอบยึด หรือติดต้ังโครงไม 

การติดต้ังโครงไมท้ังหมดตองต้ังแนวใหไดระดับและไดฉาก ท้ังแนวต้ังและแนวนอนตามท่ีกําหนด ระยะหางของ

โครงไมเกิน 0.40 มม. นอกจากจะระบุไวเปนอยางอ่ืน การเขาไมตองเขาเดือยเขามุมหามตีชนเปนอันขาด กรณีท่ี

จะตองตอไมใหตอท่ีแนวการแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบงนอกจากท่ีจําเปนใหบังใบและมุมรอยตอให

เสนิทเนผิวเดียวกัน สําหรับกรณีท่ีตองต้ังชิดผนังใหใชเชือกขึงทดสอบความเรียบของผนัง และปรับแนวกอนการ

ยึดโครงกับผนังปูนหรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกิน 0.40 มม. กอนตอกใหตอกรูนํากอนท่ีจะตอกและสงหัวตะปู

ใหสนิทไดระดับกับผิวไม ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

      1.7 การแบงชวงหรือระยะตางๆ  

ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระยะตางๆ ของสถานท่ีติดตั้ง หรือเครื่องใชท่ีจะตองติดตั้งในงาน เฟอรนิเจอรกอน

เร่ิมดําเนินการประกอบและติดต้ัง การแบงชวงโครงแนวต้ังของเฟอรนิเจอรใหยึดถือ ระยะท่ีไดตรวจสอบจาก

สถานท่ีและเคร่ืองใชตางๆ เปนแนวทางในการแบง หากถูกตองตรงกับท่ี กําหนดใหตามแบบและรายการ และ

สามารถบรรจุหรือติดต้ังเคร่ืองใชท่ีกําหนดไดก็ใหดําเนินการไปได ในกรณีท่ีตองทําการปรึกษาผูออกแบบกอน
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ดําเนินการ หากมีขอบกพรองหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก การท่ีไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูรับจางยินดีท่ีจะ

แกไขจนกระท่ังเปนท่ีพอใจของผูออกแบบและเจาของโดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆไมได 

 

       1.8 การเขามุมและการเขาเดือยตางๆ 

การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉากหรือไดระดับแนวด่ิงและแนวต้ังการเขาไมหรือเขา

เดือยเขามุมตองทําดวยความประณีต ทุกจุดตองอัดแนนดวยกาวท่ีใชกับงานไมโดยเฉพาะมีระสิทธิภาพท่ีคงทน

และเหนี่ยวแนน หามเจือปนสารอ่ืนท่ีทําใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ํา หรือน้ํามันตาง ๆ การเขาเดือย

ทุกอันตองมีขนาดไมตํ่ากวา 3/8” หรือคร่ึงหนึ่งของหนาไมอัดดวยกาวลาเท็กซท้ิงไวจนกวากาวจะแหงสนิท การ

ตอกตะปูท่ีมีความยาวมากกวา 1”  ใหใชสวานเจาะนํากอนและตองตอกดวยตะปูตัดหรือทุบหัว และสงใหจมเนื้อ

ไมกอนท่ีจะอัดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนท่ีผิวไม 

 

2. พลาสติกลามิเนท 

 ใชผลิตภัณฑจากตางประเทศ หรือตามกําหนดของผูออกแบบ โดยผูรับเหมาจะตองจัดสงตัวอยางใหผูออกแบบ

พิจารณากอนพลาสติกลามิเนตท้ังหมด  สีและคุณภาพตามตัวอยางของมัณฑนากร  

 ภาพตามตัวอยางระบุของมัณฑนากร หรือท่ีระบุตามแบบ 

 

 2.1 การกรุแผนพลาสติกลามิเนท 

ในการดําเนินการใหเช็คขนาดของสวนท่ีจะกรุ และตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหไดขนาดและทําความสะอาด

สวนท่ีจะกรุ ปดฝุน เศษไมตาง ๆ ตามซอกมุมใหหมดกอนท่ีจะทากาวยางท่ีมีผิวสวนท่ีจะประกบติดกัน และอัด 

ติดแนนอยาใหมีฟองอากาศเปนคลื่น และอัดดวยแมแรงจนกาวแหงสนิท และแตงขอบลบมุมเล็กนอย ในกรณี 

ท่ีมีการเขามุมในสวนท่ีอยูดานบนทับขอบสวนท่ีอยูดานลาง และอัดขอบใหแนนจนกาวแหงสนิทจึงแตงมุมประตู

หรือพ้ืนตาง ๆ ของเฟอรนิเจอรท่ีกรุ  PLASTIC LAMINATED  ใหใชไมอัด 10 มม. หรือ MDF ไมนอยกวา 10 มม 

 

3 ขอกําหนดงานสีและการทําผิว 

  3.1 งานสีและการทําผิว 

งานสีและการทําผิว หมายถึง การพน การทา การลงขี้ผึ้ง การทาแชลแลค การยอมสี การทาน้ํามันตาง ๆ 

ตลอดจนงานตกแตงท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ยกเวนสวนอ่ืนท่ีกําหนดใหเปนวัสดุอ่ืน ๆ 

 

  3.2 ขั้นตอนการทําสี 

       ประเภทของสี 

ก. สีพลาสติก ทาบนผนังกออิฐฉาบปูนโดยท่ัวไป หรือท่ีกําหนดใหตามแบบและรายการ 

ข. สีน้ํามัน ทาหรือพนผิวไมหรือโลหะตาง ๆ 

ค. ทาแชลแลคและทาน้ํามัน ทาหรือพนบนผิวไม 

ง. สีอ่ืน ๆ จะระบุเพ่ิมเติมไวเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 

จ. สีทาผนังใชผลิตภัณฑ  ICI หรือ Jotun หรือ Captain 

 

 3.3 การเตรียมงานและรองพ้ืน 
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ก. ปูนฉาบ คอนกรีต ผิวพ้ืนใหม 

 ใหทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีจะทาสี โดยปดฝุน เศษผง คราบน้ํามัน เศษวัสดุตางๆ ออกใหหมดหากมีรอย

แตกราวใหสกัดแตงผิวและฉาบปูนแตงใหเรียบรอย ท้ิงระยะใหผิวปูนท่ีแตงใหมเสียกอนจึงทําการทา 

ดวยสีรองพ้ืน 

ข. งานไม 

 สวนท่ีเปนไมจะตองแหงสนิท ปดฝุนผงเศษวัสดุตาง ๆ ใหปราศจากรอยสกปรก หรือคราบน้ํามัน ยํ้าหัวตะป ู

ใหจมลงไปในเนื้อไมและอุดรอยร่ัวตางๆ ใหเรียบรอย ใชกระดาษทรายขัดไมหรือเฟอรนิเจอรตาง ๆ ท่ีทํา 

สําเร็จจากโรงงานตองทาสีรองพ้ืนหรือทาสีในขั้นแรกกอนท่ีจะนํามาติดต้ัง 

  ค.    สวนท่ีเปนโลหะ 

      กอนอ่ืนตองทําความสะอาดผิวโลหะ ใหปราศจากสนิมฝุนละอองตางๆ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนโดยใหใชกระดาษ

ทรายหรือแปรงลวดขัดและลางดวยสนิม เช็ดใหแหงดวยผาสะอาดกอนท่ีรองพ้ืนเรดออกไซด หรือดําเนินการ

ทาสีหรือผิวท่ีระบุให 

 

  3.4 การดําเนินงาน 

ก. สภาพดินฟาอากาศท่ีไมเหมาะสมในการทําสี ผู รับจางจะตองไมทาสีหรือผิวในขณะท่ีมีดินฟาอากาศ 

ไมเหมาะสม เชน ในวันท่ีอากาศชื้นหรือมีฝนตก หามทาสีในบริเวณท่ีมีความเปยกชื้น หรือฝุนละออง 

จัด เม่ือมีการทาสีครั้งท่ี 2 หรือในการทาสีแตละครั้งตองรอใหสีเดิมแหงเสียกอน 

ข. กอนทาสีทุกคร้ัง ผูรับจางตองปดบริเวณท่ีไมไดทาสี อ่ืนใหเรียบรอยดวยเทป และแกะออกเม่ือทาสีหรือ 

ผิวเสร็จแลว 

ค. กอนทาสีทุกคร้ัง ผูรับจางตองเสนอตัวอยางสีคร้ังสุดทายผูออกแบบพิจารณากอนหรือแสดงตัวอยางของส ี

กับผูออกแบบ โดยทาบนพ้ืนผิวนั้น ๆ เปนเนื้อท่ีประมาณ 1 ตร.ม. ทุก ๆ ผิวพ้ืนท่ีจะตองทาสีหรือผิว หาก 

ผูรับจางดําเนินการไปโดยพลการ ผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผูรับจางตองรับผิดชอบในการแกไขจนเปนท่ีพอใจ 

แกเจาของงาน และผูออกแบบ โดยคาใชจายของผูรับจางเองท้ังสิ้น  

 3.5 การยอมสีและพนสีไม หลักการยอมสีและพนสีไมโดยทั่วไปมีดังนี้ 

      การยอมสีไม 

ก. ยํ้าหัวตะปูตาง ๆ ใหจมลงในเนื้อไม 

ข. อุรอยตอ หัวตะปู มุมตาง ๆ ดวย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค 

ค. ขัดผิวใหเรียบดวยกระดาษทรายหยาบเหมือนครั้งแรก 

ง. ปดเทปกั้นแนวสวนท่ีไมไดยอมสี 

จ. ลงฝุนจีนยอมผิวและขัดผิวใหเรียบตามสีท่ีตองการ (เฉพาะการทําสีโอค) 

ฉ. ทาน้ํามันหรือสีจริงครั้งท่ี1 หากมีรอยแปรงหรือผิวไมเรียบขัดดวยกระดาษทรายละเอียดแตงลายและรอยตอตาง ๆ 

ช. ทาน้ํามันหรือสีจริงครั้งท่ี 2 หากมีรอยขนแปรงใหขัดใหเรียบลงลูกประคบ แตงสีและลายไมใหเรียบรอย 

ซ. ทาน้ํามันหรือสีจริงครั้งสุดทายกอนลงลูกประคบ และแตงสีครั้งสุดทายกอนท่ีจะเคลือบดวยน้ํามันเคลือบผิวอีกครั้ง 

  การพนสี 

  การพนสีท่ีสามารถมองเห็นไดจากภายนอกใหปฏิบัติดังนี้ 

ก. ยํ้าหัวตะปูตาง ๆ จมลงไปในเนื้อไม 

ข. อุดหัวตะปูและอุดแตงใหท่ัวบริเวณท่ีจะพนสี ขัดผิวตาง ๆ ใหเรียบ 



 

 

15 

ค. หากมีรอยขุรขระใหโปวแตงและขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบท้ิงใหสีโปวแหงสนิทจึงพนดวยสีจริงคร้ังท่ี 1   

ขัดและแตงผิวตาง ๆ ใหเรียบ จึงพนสีจริงครั้งท่ี 2  

ง. หากมีรอยหรือผิวไมเรียบใหแตงและขัดดวยกระดาษทรายและพนสีจริงครั้งสุดทาย 

  การทาน้ํามันหรือสี 

    การทาน้ํามันหรือสีในสวนท่ีไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกตู ใหดําเนินการดังนี้ 

ก. ยํ้าหัวตะปูและอุดดวย Putty จัดผิวและปดฝุนละอองใหเรียบรอย  และปดเทปกันสวนท่ีไมตองการ 

ข. ทาน้ํามันหรือสีจริงครั้งท่ี 1 และขัดผิวใหเรียบกอนท่ีจะทาสีจริงครั้งสุดทาย 

     3.6 การทาสีโลหะ 

ตองขัดผิวโลหะใหปราศจากสนิม และทําความสะอาดกอนจึงทาสีรองพ้ืนกันสนิม (Rust Olium) แตงผิวใหเรียบ

เสมอจึงพนสีจริงทับอีกครั้งหนึ่ง 

 

 4. งานโลหะ 

โลหะท่ีใชทุกอยางตองมีคุณภาพดีเย่ียม และมีผิวมาตรฐาน คุณภาพสูง รายละเอียดและคุณภาพตามตัวอยางระบุ

ของมัณฑนากร  

- ขอตอทุกแหงตองใชเครื่องเชื่อมโลหะเชื่อม 

- งานโลหะท่ีอยูบนพ้ืน ตองใชยางหุมหรือมีวัสดุอ่ืนหุม   

- โลหะทุกชนิดตองเปนของใหม และเปนไปตามขอระบุ โลหะตองดีปราศจากสนิมและรอยแตกราว และตําหนิ

ตางๆ งานฝมือตองอยูในระดับดีเย่ียมในทุกดาน งานทุกชิ้นจะตองเชื่อมตอหรือเขากันไดอยางดีเม่ือติดตั้ง  

 - งานเชื่อมตองมีลักษณะเหมือนกันหมด และตองเปนงานท่ีประณีต ปราศจากรอยแตก ตําหนิจากรอยไหม ฯลฯ 

 5. กระจก 

กระจกท้ังหมดใชของตางประเทศ ตองมีคุณภาพดี  ผิวเรียบเสมอตลอดท้ังแผน ปราศจากรอยขีดขวนไมมีตําหนิ

และรอยราวตาง ๆ ของตองแตงหรือเจียระไนใหสวยงาม 

 

6.  ขอกําหนดงาน Built-In 

 

 6.1  ขอกําหนดโดยทั่วไป 

   6.1.1  งานไม  

        หมายถึง งานท่ัวไปทุกประเภทในงานเฟอรนิเจอรทุกชนิด คุณภาพของไม ไมท่ีนํามาใชงานตกแตง

เปนไมคัดแลวไมมีรอยบิ่น แตกราว บอดงอ ไมมีตาไม หรือกระพ้ีไม หรือตําหนิอ่ืนๆ และตองเปนไมท่ีผานกรอบ

หรือผึ่งใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยึดงอ บอดงอในภายหลัง 

    ชนิดของไมโครงเฟอรนิเจอรโดยท่ัวไปใชไมขนาด 1 ½” x 3” ในสวนท่ีเปนโครงภายนอกหรือสามารถ

มองเห็นไดจากภายนอก ใหใชไมสักหรือไมเนื้อแข็งอ่ืนๆ ตามท่ีระบุและไมท่ีใชตองสามารถยอมใหเปนสีเดียวกันได 

ยกเวนท่ีระบุเปนอยางอ่ืน ในสวนท่ีเปนโครงภายในหรือไมสามารถมองเห็นไปจากภายนอกใหใชไมอัดน้ํายา หรือท่ี

ระบุเปนไมเนื้อแข็งก็ใหใชไมตะเคียนทอง หามใชไมเนื้อออนชนิดอ่ืนเปนอันขาด วัสดุท่ีกรุในสวนภายนอกหรือ

สามารถมองเห็นไดใชไมอัดหนา 4 มม. และในสวนท่ีรับน้ําหนักหนา 6 มม. หรือไมสักจริงตามท่ีระบุ หรือ

นอกจากระบุเปนอยางอ่ืนหรือตองพนสี สวนการกรุไมภายในตูหรือสวนท่ีไมสามารถมองเห็นไดใหใชไมอัดยาง

หนา 4 มม. ยกเวนในสวนท่ีตองรับน้ําหนักใหใชไมอัดยางหนา 6 มม. หรือท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 
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     งานประกอบยึด หรือติดตั้งโครงไม 

การติดต้ังโครงไมท้ังหมดตองต้ังแนวใหไดระดับและไดฉาก ท้ังแนวต้ังและแนวนอนตามท่ีกําหนด 

ระยะหางของโครงไมเกิน 0.40 มม. นอกจากจะระบุไวเปนอยางอ่ืน การเขาไมตองเขาเดือยเขามุมหามตีชนเปน

อันขาด กรณีท่ีจะตองตอไมใหตอท่ีแนวการแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบงนอกจากท่ีจําเปนใหบังใบ

และมุมรอยตอใหเสนิทเนผิวเดียวกัน สําหรับกรณีท่ีตองต้ังชิดผนังใหใชเชือกขึงทดสอบความเรียบของผนัง และ

ปรับแนวกอนการยึดโครงกับผนังปูนหรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกิน 0.40 มม. กอนตอกใหตอกรูนํากอนท่ีจะ

ตอกและสงหัวตะปูใหสนิทไดระดับกับผิวไม ยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน 

 

6.2 การแบงชวงหรือระยะตางๆ  

      ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระยะตางๆ ของสถานท่ีติดต้ัง หรือเครื่องใชท่ีจะตองติดตั้งในงาน 

เฟอรนิเจอรกอนเร่ิมดําเนินการประกอบและติดต้ัง การแบงชวงโครงแนวต้ังของเฟอรนิเจอรใหยึดถือ ระยะท่ีได

ตรวจสอบจากสถานท่ีและเคร่ืองใชตางๆ เปนแนวทางในการแบง หากถูกตองตรงกับท่ี กําหนดใหตามแบบและ

รายการ และสามารถบรรจุหรือติดต้ังเคร่ืองใชท่ีกําหนดไดก็ใหดําเนินการไปได ในกรณีท่ีตองทําการปรึกษา

ผูออกแบบกอนดําเนินการ หากมีขอบกพรองหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก การท่ีไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว 

ผูรับจางยินดีท่ีจะแกไขจนกระท่ังเปนท่ีพอใจของผูออกแบบและเจาของโดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆไมได 

 

6.3 การเขามุมและการเขาเดือยตางๆ 

            การเขาไมหรือเขามุมตางๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉากหรือไดระดับแนวดิ่งและแนวต้ังการเขาไม 

หรือเขาเดือยเขามุมตองทําดวยความประณีต ทุกจุดตองอัดแนนดวยกาวท่ีใชกับงานไมโดยเฉพาะมีระสิทธิภาพท่ี

คงทนและเหนี่ยวแนน หามเจือปนสารอ่ืนท่ีทําใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ํา หรือน้ํามันตางๆ การเขา

เดือยทุกอันตองมีขนาดไมตํ่ากวา 3/8” หรือคร่ึงหนึ่งของหนาไมอัดดวยกาวลาเท็กซท้ิงไวจนกวากาวจะแหงสนิท 

การตอกตะปูท่ีมีความยาวมากกวา 1” ใหใชสวานเจาะนํากอนและตองตอกดวยตะปูตัดหรือทุบหัว และสงใหจม

เนื้อไมกอนท่ีจะอัดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนท่ีผิวไม 

 

6.4 การกรุผิวหนาไมอัด  

ในการกรุผิวหนางานเฟอรนิเจอรดวยไมอัด การเขาไมใหใชกาวทาท่ีโครงและสวนท่ีจะยึดติดกอนท่ี 

จะยึดดวยตะปูทุบหรือตัดหัว และสงใหลึกลงในเนื้อไมการตอกตะปูตองทําดวยความประณีตไมมีรอยหัวคอน

ปรากฏท่ีผิว ระยะตอกตะปูตองหางไมเกิน 20 ซม.และตองอัดแนวตอไวจนกวากาวจะแหงสนิท ในกรณีท่ีตองทํา

การตอไมอัดตามแนวยาวเกินกวา 2.40 ม. ใหกรุลายไมขวางแนวความยาวของตู นอกจากนี้จะมีวัสดุอ่ืนกรุทุบ

หนา ขอบและเสนไมอัดท้ังหมดตองไสใหเรียบ และไดแนวกอนทําการกรุตองไมมีรอยหางระหวางโครงกับไมอัด 

และตองมิไดปดหัวไมอัดโดยผิวไมสักในสวนสามารถมองเห็นไดจากภายนอกตู หรือใชไมยางหรือไมเนื้อแข็งใน

สวนท่ีไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ไมอัดท่ีใชใหมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาของบริษัท ไมอัดไทย บางนา 

จํากัด ไมอัดสักเปนไมคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คัดลาย ไมอัดยางเปนไมอัดคุณภาพมาตรฐาน 

 มอก. 178-2519  
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6.5 การฝงวัสดุชนิดอื่น 

  การฝงวัสดุชนิดอ่ืนลงไปในวัสดุกรุผิวของเฟอรนิเจอร เชน ฝงไมสีออน หรือฝงทองเหลือง เม่ือฝงแลวตองให

ไดระดับเดียวกัน ไมสะดุดรอยตอและแนบสนิท 

 

7. งานเฟอรนิเจอรลอยตัว 

 ใหเสนอตัวอยางตามท่ีมัณฑนากรตองการ ตามขั้นตอนเสนอเพ่ือตรวจสอบแกไขใหถูกตอง ดังนี้ 

7.1  เกาอ้ีและเฟอรนิเจอรท่ีมีการจัดซ้ือจากผูผลิตตองนําเสนอตัวอยางผูออกแบบกอนสั่งซ้ือท้ังหมด 

7.2 โตะและตูตาง ๆ เม่ือทําโครงประกอบไมติดต้ังบานประตู และลิ้นชักเสร็จ ใหนําเสนอมัณฑนากรตรวจ  

เม่ือไดรับอนุมัติแลว ใหทําสีดวยความประณีต และติดต้ังอุปกรณตาง ๆ  

 

8. บานพับ บานเลื่อน และลิ้นชักตาง ๆ 

กรอบบานเปด บานเลื่อน และหนาลิ้นชัก ท่ีมองเห็นไดจากภายนอกท้ังหมด ใชไมสักกรุไมอัดสัก ขนาดตามท่ี 

ระบุในรูปแบบและรายการ ไมพ้ืนลิ้นชักท้ังหมด ใชไมอัดยางมีความหนาอยางนอย 10 มม. ตูบานเปดทุกบานติด 

บานพับถวยชนิดซอน  ลิ้นชักติดรางเลื่อนตามรายการ 

 

9. ผาบุ 

ผาบุ คุณภาพ และสีตามตัวอยางของมัณฑนากร ขนาด และรอยตอตามแบบ 

 

10. อุปกรณเฟอรนิเจอร 

โดยท่ัวไปไดระบุอุปกรณตาง ๆ ของเฟอรนิเจอร เชน บานพับ รางลิ้นชัก รางเลื่อน อุปกรณรับชั้น กุญแจ  

ลอคลิ้นชักและตู ชุดบานซอนของตูทีวี แปนวางทีวีพรอมรางเลื่อน มือจับบานตู เปนตน ใหใชผลิตภัณฑของ  

HOME DECORATIVE PRODUCTS หรือ ADVANCE หรือ HAFELE และใหผูรับเหมานําเสนอตัวอยางอุปกรณตาง ๆ  

ตอผูออกแบบเพ่ืออนุมัติกอนการดําเนินการตามความเหมาะสมของงานแบบ 

 

11. อุปกรณประตู 

ประตูบานเลื่อน, บานเฟยม และบานพับ ใชอุปกรณของ HOME DECORATIVE, ADVANCE, HAFELE หรือ

เทียบเทา  

 

12.ขอกําหนดงานไฟฟา 

 

   12.1 งานโคมไฟฟาและอุปกรณ 

ใหจัดหาและติดต้ังดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ  โดยตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ดวง

โคมท้ังหมดใหใช ตามท่ีระบุในแบบ  หลอดไฟตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ดวงโคมภายในท้ังหมดให

ใชของ Unilamp  และ Lamptitude หรือเทียบเทา ตามท่ีระบุในแบบ  หลอดไฟตองไดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ดวงโคมท่ีติดต้ังภายนอกอาคาร ตองเปนชนิดทนตอสภาพดินฟาอากาศภายนอกอาคาร

ได (Weather-Proof) หรือ IP 55 และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, NEMA หรืออยางใดอยางหนึ่ง 

สวิทชและเตารับไฟฟา  ใหใชของ Bticino หรือ National การติดต้ังไดมาตรฐาน 
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การติดต้ัง ผูรับจางตองติดต้ังสวิทชและเตารับใหฝงเรียบในผนัง โดยใชกลองโลหะและตองตอลงดิน ยกเวน 

ในกรณีท่ีระบุใหติดลอย ใหติดต้ังโดยใชกลองโลหะหลอแบบติดลอย การเปลี่ยนแปลงแกไขตําแหนงของสวิทช 

และเตารับไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอน จึงจะดําเนินงานได  ในกรณีท่ีไมสามารถติดต้ังสวิทชหรือเตารับตาม

ตําแหนงท่ีแสดงไวในแบบไดใหผูรับจางแจงใหผูวาจางทราบ  เพ่ือขอดําเนินงานแกไขตอไป โดยท่ัวไป 

- การติดต้ังสวิทชใชกลองเหล็กฝงในผนัง สูงจากพ้ืน 1.3 เมตร วัดถึงศูนยกลางของสวิทช เม่ือมี

เพลทสวิทชจํานวนมาก โดยติดเรียงตามแนวตั้ง โดยเม่ือติดสวิทชแลวตองเรียบกับผนัง 

- ในกลองสวิทชกลองเดียวกัน หามไมใหมีแรงดันระหวางสวิทชเกินกวา 300 โวลท  นอกจาก

จะใสแผนฉนวนกั้นระหวางสวิทช หรือ นอกจากจะใชสวิทชชิ้นสวนท่ีมีกระแสไหลไมสามารถถูกตองโดนนิ้วมือได 

- เตารับท่ัวไปติดตั้งสูงจากพ้ืน 0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดงในแบบ 

- เตารับสําหรับไฟฉุกเฉิน ติดตั้งต่ําจากใตฝาเพดาน  0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดงในแบบ 

เตารับในหองน้ํา ติดต้ังสูงจากพ้ืน 0.90 เมตร หรือตามท่ีแสดงไวในแบบเตารับนอกอาคารหรือในท่ีเปยกชื้น 

ใหใชฝาครอบโลหะหลออบสีหรือ ฝาครอบพลาสติกชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร แบบมีสปริงและยาง

อัดรอบหรือมีพลาสติกออนครอบ 

 

13.  ขอกําหนดงานระบบปรับอากาศ 

 

ระบบปรับอากาศท้ังหมดใชแบบแยกสวน (Split type) โดยใชของ DAIKIN, CARRIER, MITSUBISHI  

หรือเทียบเทา 

      13.1 ขอกําหนดรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ 

เคร่ืองปรับอากาศ เปนแบบขยายตัวรับรอนตรงระบบแยกสวน ระบายความรอนดวยลม (DIRECT 

EXPANSION AIR - COOLED SPLIT SYSTEM) ใชสารทําความเย็น R-22 เปนผลิตภัณฑท่ีมีสมรรถนะตามท่ี

กําหนดในแบบ และมีรายละเอียดขอกําหนดของตัวเครื่องปรับอากาศ ดังตอไปนี้ 

               13.1.1 คอนเด็นซ่ิง ยูนิต ระบายความรอนดวยลม (AIR - COOLED CONDENSING UNIT) 

สวนโครงภายนอก (CASING,CABINET) ทําดวยวัสดุท่ีทนหรือทําใหทนตอการเปนสนิม  เชน 

ไฟเบอรกลาส หรือพลาสติกอัดแรงหรือแผนเหล็กท่ีผานกระบวนการกันสนิมและกระบวนการ

เคลือบและอบสีเหมาะสําหรับติดต้ังกลางแจง ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือนหรือ

เกิดเสียงดังเม่ือใชงาน 

               13.1.2 เครื่องสงลมเย็น (FAN - COIL UNIT) 

ตองประกอบเรียบรอยท้ังชุดจากผูผลิต และเปนผลิตภัณฑย่ีหอเดียวกับคอนเด็นซ่ิงยูนิต  

มีรายละเอียด ดังนี้ 

  -  สวนโครงภายนอก เปนแบบท่ีตกแตงสําเร็จ ทําดวยวัสดุท่ีทนหรือทําใหทนตอ 

การเปนสนิม  เชน ไฟเบอรกลาสพลาสติกอัดแรง หรือแผนเหล็กท่ีผานกระบวนการ

เคลือบและอบสี  ภายในบริเวณท่ีจําเปนใหบุดวยฉนวนยางหรือใยแกวหรือ

เทียบเทา  มีถาดน้ําท้ิงท่ีหุมดวย ฉนวนดังกลาวดวย  

-  ระบบไฟฟาและระบบควบคุม มีสวิตซ ปด เปด เคร่ืองพรอมท้ังปรับความเร็วพัด

ลม (สําหรับชนิดเปาลมเย็นโดยตรง) พรอมท้ังสวิตซเทอรโมสแตต ติดอยูท่ีเครื่อง  

หรือเปน ชนิดติดต้ังแยก (REMOTE TYPE) ตามกําหนดในแบบ 
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               13.1.3 การปดเปดและการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ 

การควบคุมอุณหภูมิ ใช เทอรโมสแตต ชนิด 1 ข้ัน เพ่ือควบคุมการทํางานของเคร่ือง 

คอนเด็นซ่ิง ยูนิต สวนเครื่องสงลมเย็นนั้นทํางานตลอดเวลาท่ีเปดเครื่อง 

               13.1.4 การติดต้ัง 

  ใหติดตั้งตามมาตรฐานท่ีผูผลิตกําหนดทุกประการ 

 

    13.2 พัดลมระบายอากาศ 

ชนิดติดผนังหรือติดกระจกหนาตางเปนพัดลมแบบใบพัดแฉก มี GRILLE หรือ SHUTTERS ท่ีปดได

ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอร เปน ผลิตภัณฑของ PANASONIC, MITSUBISHI หรือเทียบเทา มีขนาดและ

จํานวนดังในแบบ ถาไมระบุไวใหใชขนาด 20 CM (8 นิ้ว) 

 

 

12.ขอกําหนดงานไฟฟา 

   งานโคมไฟฟาและอุปกรณ 

ใหจัดหาและติดต้ังดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ  โดยตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ดวงโคม

ท้ังหมดใหใชของ Unilamp  และ Lamptitude หรือเทียบเทา ตามท่ีระบุในแบบ  หลอดไฟตองไดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สวิทชและเตารับไฟฟา  ใหใชของ  Bticino หรือ HACO  หรือเทียบเทา ตามท่ีระบุใร

แบบ  การติดต้ังไดมาตรฐาน การติดตั้ง ผูรับจางตองติดตั้งสวิทชและเตารับใหฝงเรียบในผนัง โดยใชกลองโลหะ

และตองตอลงดิน ยกเวนในกรณีท่ีระบุใหติดลอย ใหติดต้ังโดยใชกลองโลหะหลอแบบติดลอย การเปลี่ยนแปลง

แกไขตําแหนงของสวิทช และเตารับไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอน จึงจะดําเนินงานได  ในกรณีท่ีไมสามารถติดต้ัง

สวิทชหรือเตารับตามตําแหนงท่ีแสดงไวในแบบได ใหผูรับจางแจงใหผูวาจางทราบ  เพ่ือขอดําเนินงานแกไขตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6
15% 15% 15% 15% 20% 20%

1 งานกั้นพื้นท่ีก่อสร้าง
1.1 งานก้ันร้ัวช่ัวคราวพ้ืนที่ก่อสร้าง อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ช้ัน 1 100%
1.2 งานก้ันร้ัวช่ัวคราวพ้ืนที่ก่อสร้าง อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

2 งานรื้อถอนและขนย้าย

2.1
งานร้ือถอน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น เฟอร์นิเจอร์ติดตาย และงานระบบประกอบอาคารท้ังหมด ช้ัน 1 
อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

100%

2.2
งานร้ือถอน ผนัง ฝ้าเพดาน พื้น เฟอร์นิเจอร์ติดตาย และงานระบบประกอบอาคารท้ังหมด ช้ัน 3 
อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี

100%

2.3 งานขนย้าย ข้อ 2.1 และ 2.2 ออกนอกพื้นที่โครงการ 100%

3 งานปรับระดับพื้น

3.1
งานโครงสร้างและปรับระดับพื้นห้องนํ้า และทางลาดผู้พิการ  ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

50% 100%

4 งานติดตั้งพื้นตามแบบ
4.1 งานปรับระดับพื้น SELF-LEVELING 100%
4.2 งานปูพื้นกระเบื้องยาง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
4.3 งานปูพื้นกระเบื้องยาง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%

5 งานผนัง
5.1 งานโครงคร่าวผนังเบาก้ันพื้นที่ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
5.2 งานโครงคร่าวผนังเบาก้ันพื้นที่  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

5.3
งานติดต้ังแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดผนังพร้อมฉนวนกันเสียง  ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี

100%

5.4 งานติดต้ังแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดผนังพร้อมฉนวนกันเสียง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
5.5 งานผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบก้ันพื้นที่ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%

6 งานประตูและหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
6.1 งานติดต้ังวงกบประตูและหน้าต่าง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
6.2 งานติดต้ังวงกบประตูและหน้าต่าง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
6.3 งานติดต้ังกระจกประตูและหน้าต่าง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
6.4 งานติดต้ังกระจกประตูและหน้าต่าง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
6.5 งานติดต้ังอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
6.6 งานติดต้ังอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
6.7 งานติดสติกเกอร์ตกแต่งประตูและหน้าต่าง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%

ลําดับ ขอบเขตงานท่ีแล้วเสร็จ
งวดท่ี

หมวดท่ี 4   รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงพื้นท่ีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
มีระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน โดยผู้ว่าจ้างตกลงแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินจากค่าจ้าง และกําหนดการแบ่งงวดงานเป็น 6 งวด ดังน้ี



1 2 3 4 5 6
15% 15% 15% 15% 20% 20%

ลําดับ ขอบเขตงานท่ีแล้วเสร็จ
งวดท่ี

6.8 งานติดสติกเกอร์ตกแต่งประตูและหน้าต่าง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

7 งานม่านม้วนและมู่ลี่ปรับแสง
7.1 งานติดต้ังมู่ลี่ปรับแสง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
7.2 งานติดต้ังม่านม้วน ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

8 งานตกแต่งผนัง
8.1 งานผนังปิดผิวลามิเนต ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
8.2 งานผนังปิดผิวลามิเนต ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
8.3 งานผนังทาสีภายนอก ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
8.4 งานผนังทาสีภายใน ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
8.5 งานผนังทาสีภายใน  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%

8.6
งานผนังไม้ฉลุลาย ผนังระแนงไม้ และผนังเหล็กตกแต่ง พร้อมทําสี ช้ัน 1 อาคารคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

50% 100%

8.7
งานผนังไม้ฉลุลาย ผนังระแนงไม้ และผนังเหล็กตกแต่ง พร้อมทําสี  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60
 ปี

50% 100%

8.8 งานผนังกรุกระจกสี ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
8.9 งานผนังติดสติกเกอร์ ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

9 งานฝ้าเพดาน
9.1 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน  ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
9.2 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
9.3 งานกรุแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
9.4 งานกรุแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดฉาบเรียบ  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
9.5 งานทาสีท้องพื้น ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
9.6 งานทาสีฝ้าเพดาน ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
9.7 งานทาสีฝ้าเพดาน  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
9.8 งานฝ้าเพดาน ปิดผิวลามิเนต ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
9.9 งานฝ้าเพดานเหล็กตกแต่ง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%

10 งานเฟอร์นิเจอร์ติดตาย
10.1 งานโครงเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
10.2 งานโครงเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
10.3 งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 30% 50% 100%
10.4 งานปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ติดตาย ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 30% 50% 100%
10.5 งานติดต้ังอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ติดตาย ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
10.6 งานติดต้ังอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ติดตาย ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

11 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
11.1 งานติดต้ังท่อร้อยสายไฟและรางสายไฟ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
11.2 งานติดต้ังท่อร้อยสายไฟและรางสายไฟ  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
11.3 งานเดินสายไฟและสายสัญญาณ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
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11.4 งานเดินสายไฟและสายสัญญาณ ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
11.5 งานติดต้ังดวงโคมพร้อมหลอดไฟ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
11.6 งานติดต้ังดวงโคมพร้อมหลอดไฟ ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%
11.7 งานติดต้ังเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
11.8 งานติดต้ังเต้ารับ สวิตช์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 50% 100%

11.9
งานติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (LOAD PANEL /CENTER) ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

100%

11.10 งานติดต้ังตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (LOAD PANEL /CENTER) ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

12 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

12.1 งานติดต้ังท่อนํ้ายาและท่อนํ้าทิ้ง เคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%

12.2 งานติดต้ังท่อนํ้ายาและท่อนํ้าทิ้ง เคร่ืองปรับอากาศ  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

12.3
งานติดต้ังท่อส่งลม เคร่ืองปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี

100%

12.4 งานติดต้ังท่อส่งลม เคร่ืองปรับอากาศและระบายอากาศ  ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
12.5 งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและระบายอากาศ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 30% 50% 100%
12.6 งานติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศและระบายอากาศ   ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 30% 50% 100%

13 งานระบบป้องกันอัคคีภัย
13.1 งานติดต้ังเคร่ืองจับความร้อนและควัน ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
13.2 งานติดต้ังถังดับเพลิงมือถือ ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
13.3 งานติดต้ังป้ายสัญลักษณ์ทางออก ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%

14 งานระบบภาพ และเสียง
14.1 งานติดต้ังโทรทัศน์พร้อมขาแขวน/ขาต้ัง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
14.2 งานติดต้ังโทรทัศน์พร้อมขาแขวน ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

15 งานห้องนํ้า ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
15.1 งานปรับระดับพื้นห้องนํ้า 100%
15.2 งานติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสีย ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
15.3 งานติดต้ังระบบท่อสุขาภิบาล ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 50% 100%
15.4 งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 100%
15.5 งานพื้นทําผิวทรายล้าง 100%
15.6 งานกรุกระเบื้องผนัง 50% 100%
15.7 งานทาสีผนัง 50% 100%
15.8 งานติดต้ังประตูห้องนํ้าสําเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ 100%
15.9 งานโครงคร่าวฝ้าเพดาน 50% 100%
15.10 งานกรุแผ่นยิปซ่ัมบอร์ดชนิดกันช้ืนฉาบเรียบ 50% 100%
15.11 งานทาสีฝ้าเพดาน 100%
15.12 งานติดต้ังก๊อกนํ้า สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ 50% 100%
15.13 งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า 50% 100%
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16 งานทดสอบระบบประกอบอาคาร

16.1
งานทดสอบระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาล) ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

100%

16.2
งานทดสอบระบบประกอบอาคาร  (ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
ระบบป้องกันอัคคีภัย) ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี

100%

17 งานตกแต่งและทําความสะอาด
17.1 งานป้ายช่ือคณะฯ และชื่อห้อง ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
17.2 งานป้ายช่ือห้อง ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
17.3 งานทําความสะอาด ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 100%
17.4 งานทําความสะอาด ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%

18 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
18.1 งานเฟอร์นิเจอร์พื้นที่สํานักงานและพื้นที่ประชุม ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  100%
18.2 งานเฟอร์นิเจอร์พื้นพักผ่อนและพื้นที่นักศึกษา ช้ัน 1 อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  100%
18.3 งานเฟอร์นิเจอร์พื้นที่สํานักงานและพื้นที่ประชุม ช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
18.4 งานเฟอร์นิเจอร์พื้นพักผ่อนและพื้นที่นักศึกษาช้ัน 3 อาคารธรรมศาสตร์ 60 ปี 100%
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