
  
คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารเรียน          
อาคาร 2,3,5 และ6 1 

 

คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
************************************************************************************* 
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร 2 424    
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          

1. งานรื้อถอน       
1.1 รื้อวัสดุมงุหลังคา  540  ตร.ม.  
งานรื้อวัสดมุุงหลงัคาไปทิ้งในสถานที่ภายนอกหน่วยงานโดยผู้รบัจ้างเป็นผู้ด าเนินการ   

2. งานปรบัปรุงซอ่มแซม       
  2.1 งานมุงหลงัคา      
  - กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.  จ านวนไม่น้อยกว่า 1,350 แผ่น กระเบื้องหลังคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.20 ม. แบบลอนคู่หรือดีกว่า ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า      5 มม. ให้
ความปลอดภัยโดยไม่มีใยหิน ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้ช่างฝีมือที่ช านาญการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
จากบริษัทผู้ผลิต 
  -  ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ จ านวนไม่น้อยกว่า  108  แผ่ น  ค ร อบกระ เบื้ อ งหลั งคา         
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ความปลอดภัยโดยไม่มีใยหิน  
  -  สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ จ านวนไม่น้อยกว่า   2,700 ตัว  ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง
ลอนคู่หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนยาง   
  -  ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา 540 ตร.ม.  ติดตั้งหลังคาบนอาคารที่มีความสูง โดยความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต     
  2.2 งานทาสี      
  - ทาสีภายนอก  3,000 ตร.ม. ทาสีรองพื้นไม่น้อยกว่า 1 เที่ยว และสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว โดย
ใช้ผลิตภัณฑ์สนี้ าส าหรับทาปูนภายนอกอาคารทั้งหมด ตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตก าหนดและต้องเป็นสีที่ได้รับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และต้องไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
  - ทาสีภายใน  3,500 ตร.ม. ทาสีรองพื้นไม่น้อยกว่า 1 เที่ยว และสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว โดยใช้
ผลิตภัณฑ์สีน้ าหรือสีน้ ามัน ส าหรับพื้นผิวไม้ หรือ เหล็ก ตามพื้นผิวส าหรับทาภายใน โดยทาพื้นที่บริเวณหน้า
ห้องเรียนและภายในห้องเรียนทุกห้อง แนวทางเดิน ซ้ายขวาทุกช้ัน ฝ้าเพดานของแนวทางเดินทุกช้ัน ตามกรรมวิธี
ที่ผู้ผลิตก าหนดและผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ต้องเป็นสีที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และต้องไม่มี
ส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

- สีทับหน้าช้ันบนสุดจะระบุเลือกสีภายหลัง  ผู้เสนอราคาต้องน าเสนอเอกสารตัวจริง และ
Catalog สี ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่โรงเรียนก าหนด 
 
 



  
คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารเรียน          
อาคาร 2,3,5 และ6 2 

 

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร 3 พ420    
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต          

1.  งานรื้อถอน       
  1.1 รื้อวัสดุมุงหลังคา  384   ตร.ม.  งานรื้อวัสดุมุงหลังคาไปทิ้งในสถานที่ภายนอกหน่วยงานโดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการ  
  1.2 รื้อกระเบื้อง (ห้องโสต)  30  ตร.ม.  งานรื้อกระเบื้องพื้นห้องโสตไปทิ้งในสถานที่ภายนอก
หน่วยงานโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการ         

2.  งานปรับปรงุ ซ่อมแซม       
  2.1  งานมุงหลงัคา      
  -  กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า  960 แผ่น กระเบื้องหลังคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.20 ม. แบบลอนคู่หรือดีกว่า ขนาดความหนาของแผ่นกระเบื้องไม่น้อย
กว่า 5 มม. ให้ความปลอดภัยโดยไม่มีใยหิน ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้ช่างฝีมือที่ช านาญการและใช้อุปกรณ์ที่
ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
  -  สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ จ านวนไม่น้อยกว่า  1,920  ตัว ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนยาง   
  -  ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา 384  ตร.ม.  งานติดตั้งหลังคาบนอาคารที่มีความสูง โดยความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต      
  2.2 งานพื้น (ห้องโสต)  210 ตร.ม.        
  -  กระเบื้องแกรนิโต 0.60 x 0.60 ม. เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 x 0.60  ม. 
ส าหรับงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร  ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้ช่างฝีมือที่ช านาญการและใช้
อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
  -  ค่าแรงปูกระเบื้องกระเบือ้งแกรนิโต 0.60 x 0.60  จ านวน 210 ตรม. งานปูกระเบื้องแผ่น 
0.60 x 0.60 ม. ใช้ปูนซีเมนต์ผสมส าหรับผสมทรายเพื่อท าปูนปรบัระดับกอ่นปูกระเบื้อง  ใช้ปูนกาวปาดลงไปที่
แผ่นกระเบือ้งใหท้ั่วทั้งแผ่นแล้ววางลงไป ยาแนวด้วยปูนยาแนวให้เรียบร้อย 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
        



  
คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารเรียน          
อาคาร 2,3,5 และ6 3 

 

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร 5 406/27    
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต        

1.  งานรื้อถอน       
  1.1 รื้อวัสดุมุงหลงัคา 380  ตร.ม.   

งานรื้อวัสดมุุงหลงัคาไปทิ้งในสถานที่ภายนอกหน่วยงานโดยผู้รบัจ้างเป็นผู้ด าเนินการ  
2.  งานปรับปรงุ ซ่อมแซม       

  2.1  งานมุงหลงัคา      
  -  กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า   1,843 แผ่น กระเบื้อง
หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.20 ม. แบบลอนคู่หรือดีกว่า ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า      5 
มม. ให้ความปลอดภัยโดยไม่มีใยหิน ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้ช่างฝีมือที่ช านาญการและใช้อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
  -  ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ จ านวนไม่น้อยกว่า  135  แผ่น ครอบกระเบื้องหลังคาไฟ
เบอร์ซีเมนต์ ให้ความปลอดภัยโดยไม่มีใยหิน  
  -  สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ จ านวนไม่น้อยกว่า    1,900 ตัว ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนยาง   
  -  ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา  380 ตร.ม.  ติดตั้งหลังคาบนอาคารที่มีความสูง โดยความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงานปรบัปรงุซอ่มแซมอาคารเรียน          
อาคาร 2,3,5 และ6 4 

 

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร 6 พ416    
สถานที ่ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

1.  งานรื้อถอน       
  1.1  รื้อวัสดุมุงหลังคา 530  ตร.ม.   

- งานรื้อวัสดุมุงหลงัคาไปทิ้งในสถานที่ภายนอกหน่วยงานโดยผู้รบัจ้างเป็นผู้ด าเนินการ   
2.  งานปรับปรงุ ซ่อมแซม       

  2.1  งานมุงหลงัคา      
  -  กระเบื้องลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า  1,325 แผ่น กระเบื้องหลงัคา
ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.20 ม. แบบลอนคู่หรือดีกว่า ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า         5 มม. 
ให้ความปลอดภัยโดยไม่มีใยหิน ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้ช่างฝีมือที่ช านาญการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
จากบริษัทผู้ผลิต 
  -  สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ จ านวนไม่น้อยกว่า  2,650  ตัว ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่
หัวหกเหลี่ยมพร้อมแหวนยาง   
  -  ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา  530 ตร.ม.  ติดตั้งหลังคาบนอาคารที่มีความสูง โดยความ
ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิต  
    
 
 
     
        
        
        


