






 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

การจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น จ านวน ๑ งาน  
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ลงวันที่        มีนาคม ๒๕๖๕  
 

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยฯ" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ๑๒ ชั้น จ านวน ๑ งาน ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                          ๑.๘   แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ   

                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯเชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 



                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชน์,ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือเอกสาร
แสดงว่าเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 



Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๓๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยฯ ให้เริ่มท างาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 



(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๗๑๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร



ดังกล่าวมาให้มหาวิทยาลัยฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้
เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้น
แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัยฯมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 



                          ๖.๖     มหาวิทยาลัยฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยฯ 
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงล าดับ
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะ
เรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๖.๙     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่น
ข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัยฯ
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
                          ๗.๑     เงินสด 



                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

- 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          มหาวิทยาลัยฯจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานรื้อถอน 
ให้แล้วงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ให้แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานติดตั้งโคมไฟ, สวิทช์และปลั๊ก) 
-   งานระบบสุขาภิบาล ให้แล้วเสร็จ 
-   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้แล้วเสร็จ (ยกเว้น ติดตั้งงานครุภัณฑ์ปรับอากาศและระบายอากาศ) 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๑ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้นลอย zone ๑ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้นลอย zone ๒ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๒ zone ๑ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๒ zone ๒ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๓ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๔ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๕ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๖ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๗ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๙ ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ ของปริมาณงานทั้งหมด 
เสร็จภายใน ๕๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
- งานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๑ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 



-   งานสถาปัตยกรรมชั้นลอย zone ๑ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้นลอย zone ๒ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๒ zone ๑ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๒ zone ๒ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๓ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๔ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๕ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๖ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
งานสถาปัตยกรรมชั้น ๗ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานสถาปัตยกรรมชั้น ๙ ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   งานส่วนที่เหลืออ่ืน ๆ ทั้งหมดตามสัญญา  ให้แล้วเสร็จทั้งหมด 
-   เก็บรายละเอียดและท าความสะอาด 
ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยฯ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า     ๒ ปี  นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยฯได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากรายได้มหาวิทยาลัยฯ (บกศ.คงคลัง) 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยฯได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
รายได้มหาวิทยาลัยฯ (บกศ.คงคลัง) 
                          ๑๑.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ



ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   มหาวิทยาลัยฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   มหาวิทยาลัยฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยฯไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยฯ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี



เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          มหาวิทยาลัยฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว 

 
 
 
 
 
 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
       มีนาคม ๒๕๖๕  
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ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



Practika / Haworth / Kokuyo

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1 .  L F 1 4
2 .  L F 1 5



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



NTS.

ID-Z2-1-001

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A

NTS.

ID-Z2-1-002



1:100

ID-Z2-1-101

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-1-102

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-1-103

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-1-104

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-1-105

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา1 .  L F - 1 6 / L F - 1 7
2 .  B F - 1 4  (+ )
3 .  B F 1 6 / B F 1 7 / B F 1 8  (+ )
4 .  E Q 0 6  ()



1:75

ID-Z2-1-106

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-1-107

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:50

ID-Z2-1-201

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:50

ID-Z2-1-202

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:25

ID-Z2-1-203

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:25

ID-Z2-1-204

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:25

ID-Z2-1-205

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:25

ID-Z2-1-206

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-207



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-208



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-209



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-210



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-211



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-212



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-213



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-214



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-215



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-216



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-217



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-218



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-219



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-220



1:25

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ID-Z2-1-221



1:2

ID-Z2-1-301

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:12.5

ID-Z2-1-401

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:12.5

ID-Z2-1-402

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:5

ID-Z2-1-403

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:10

ID-Z2-1-404

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:25

ID-Z2-1-501

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



NTS.

ID-Z2-2-001

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A

NTS.

ID-Z2-2-002



1:50

ID-Z2-2-100

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-2-101

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:75

ID-Z2-2-102

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:50

ID-Z2-2-201

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:50

ID-Z2-2-202

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:2

ID-Z2-2-301

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:12.5

ID-Z2-2-401

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:5

ID-Z2-2-402

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:20

ID-Z2-2-501

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:20

ID-Z2-2-501.1

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:20

ID-Z2-2-502

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

    

Practika / Haworth / Kokuyo



1:20

ID-Z2-2-504

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



1:10

ID-Z2-2-505

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ID-Z2-2-601

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา1 .  L F - 4 0 ()
2 .  L F 3 5 / L F 3 6
3 .  B F 2 4 / B F 2 5 / B F 2 6 / B F 2 7 / B F 2 8
  ( + )
4 .  L F 3 7 / L F 3 8
5 .
6 .  E Q 0 8  ()



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

Practika / Haworth / Kokuyo

˝ ˝



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

Practika / Haworth / Kokuyo

˝ ˝



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา1 .  L F - 4 0 ()
2 .  L F 3 5 / L F 3 6
3 .  B F 2 6 / B F 2 7 / B F 2 9 / B F 3 0 / B F 3 1 / B F 3 2
  ( + )
4 .  L F 3 7 / L F 3 8
5 .
6 .  E Q 0 9  ()



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

Practika / Haworth / Kokuyo

˝ ˝



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

Practika / Haworth / Kokuyo

˝ ˝



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

˝ ˝

Practika / Haworth / Kokuyo



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
B

1
A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

1

1

1

B A-00
C

D

A-00
AA-00 A-00

A-00
A

A-00
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ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา
1 .  L F - 4 0 ()
2 .  L F 3 5 / L F 3 6
3 .  B F 2 6 / B F 2 7 / B F 2 9 / B F 3 0 / B F 3 1 / B F 3 2 /
   B F 3 3 / B F 3 4  (+ )
4 .  L F 3 7 / L F 3 8
5 .
6 .  E Q 1 0  ()
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1 .  L F - 4 0 ()
2 .  L F 3 5 / L F 3 6
3 .  B F 2 6 / B F 2 7 / B F 2 9 / B F 3 0 / B F 3 1 / B F 3 2 /
   B F 3 3 / B F 3 4  (+ )
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1 .  L F - 4 0 ()
2 .  L F 3 5 / L F 3 6
3 .  B F 2 5 / B F 2 6 / B F 2 7 / B F 3 1 / B F 3 2 / B F 3 5 /
  B F 3 6  (+ )
4 .  L F 3 7 / L F 3 8
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ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"

LP1-9
ต่อเขา้กบัวงจรเดมิ



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP2-2

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

ต่อเขา้กบัวงจรเดิม



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C
CAT6 UTP in EMT1/2"

LTB 1 to  1st floor
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ต่อเขา้กับวงจรเดิม

ต่อเขา้กับวงจรเดิม

ต่อเขา้กับวงจรเดิม

ต่อเขา้กับวงจรเดิม

LPM-1

LPM-3

LPM-5-2

LPM-5

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ติดตั�งกบัตวั 

LP
M

LPM-14
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PM

LPM-16
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PM

LPM-18
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PM

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"
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ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

C

C

CC

C C C

CCC

C C C C C

C C

C

C

TB
1-A

TB
1-B

CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

: TELEPHONE CABINET 10P (เพิ�มใหม�่ชดุ)

LTB 1 to  1st floor

MDF to  1st floor

MDF to  1st floor

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

TB1-A

LTB 1 to  1st floor

TB1-A

LTB 1 to  1st floor

TB1-A

 to  1st floor

TB1-A

 to  1st floor

TB1-A

 to  1st floor

TB1-A

 to  1st floor LTB 1LTB 1LTB 1LTB 1

TB1-A

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

TB1-B

LTB 1 to  1st floor

LTB 1 to  1st floor

LTB 1 to  1st floor



DESCRIPTION DESCRIPTION

PROJECT
SYSTEM
PANEL CODE

เครื�องปรบัอกากาศ ชั�นลอย
400/230V. 3P 4Wires
LPM-A

BRANCH CB (IC)
MAIN LUG
MAXIMUIM CIRCUIT

1500    AMPERE  AT    220 VOLTS
  100    AMPERE 

18    CIRCUITS
LOCATION
MOUNTED
FOR

หอ้งไฟฟ้าชั�นลอย
SURFACE
ชั�น ลอย

MAIN CIRCUIT BREAKER 100 AT  / 100 AF  15KA(IC)   380V FEEDER CABLE 3Lx50.,1x50,1x16 Sq.mm. IEC01
RACK WAY DIAMETER 2" IMC

VRF

ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ชั�นลอย เมนAIR

เพิ�มตูL้OADCENTER 3P ��ช่อง สาํหรบัเครื�องปรบัอากาศ
MAIN 100A 3P  IEC01 4x50,G-16 Sq.mm. in IMC 2"
เชื�อมต่อจากMDB (F7)  ถงึ LOADCENTER (LPM-A)ชั�นลอย

FCUX-1/CDUX-1
FCUX-2/CDUX-2
FCUX-3/CDUX-3
FCUX-4/CDUX-4
FCUX-5/CDUX-5
FCUX-6/CDUX-6

FCUX-7/CDUX-7
FCUX-14/CDUX-14

FCUX-1/CDUX-1 zone2
FCUX-2/CDUX-2 zone2



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"

LPM-1



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

CAT6 UTP in EMT1/2"

LTB 1 to  1st floor

LTB 1 to  1st floor



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PM

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

LPM-10

LPM-4
ต่อเขา้กบัวงจรเดิม

A 1P

LPM-A-12 LPM-A-14
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ต่อเขา้กบัวงจรเดมิ

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"

LP2-11



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

หมายเหตุ งานเดินท่อฝังพื �นรอ้ยสายงาน ใหฝ้ังพื �น

ต่อเขา้กบัวงจรเดมิ
LP2-8

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

A 1P
LPA2-14

เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PA2



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

C

C

C

C

TB-2
LTB 1 to  1st floor

CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

LTB 1 to  1st floor

TB-2

TB-2

LTB 1 to  1st floor

หมายเหตุ งานเดินท่อฝังพื �นรอ้ยสายงาน ใหฝ้ังพื �น



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP2-3
ต่อเขา้กบัวงจรเดมิ

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"

เพิ�มCB 20A1P ในตูL้P2
LP2-14

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

C

CAT6 UTP in EMT1/2"

LTB 1 to  1st floorLTB 1 to  1st floor

LTB 1 to  1st floorLTB 1
 to  1st floor



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP3-11
ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

เพิ�มCB 20A1P ในตูL้P4

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

ต่อเขา้กับวงจรเดิม
LP3-6 LP3-14

LP3

A 1P

LPA3-18
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PA3



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C
C

C C

C

C
C C

C C C C

CCC

C

C

TB3-ATB3-B

MDF
 to  1st floor

MDF
 to  1st floor

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

: TELEPHONE CABINET 10P (เพิ�มใหม�่ชดุ)

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

TB3-A
LTB 1 to  1st floor

LTB 1 to  1st floor
TB3-A TB3-ALTB 1 to  1st floor

LTB 1 to  1st floor
TB3-B TB3-BLTB 1 to  1st floor

TB3-BLTB 1 to  1st floor

TB3-BLTB 1 to  1st floor

TB3-B
LTB 1 to  1st floor

TB3-B
LTB 1 to  1st floor



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP4-11
ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

ต่อเขา้กับวงจรเดิม
LP4-12

LP4

LPX-14
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้P4

A 1P

LPA4-18
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PA4



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

C

C C C C

CCCC

C
C

C C

C

C

C

TB4-A

CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

: TELEPHONE CABINET 10P (เพิ�มใหม�่ชดุ)

TB4-A

TB4-A TB4-A

TB4-A TB4-A

TB4-A
TB4-B

TB4-B

TB4-B

TB4-A
LTB 2 to  5th floor

TB4-B TB4-B TB4-B

TB4-ATB4-B

MDF
 to  1st floor

MDF
 to  1st floor

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor LTB 2 to  5th floor

LTB 2
 to  5th floor

LTB 2
 to  5th floor

LTB 2
 to  5th floor

LTB 2
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor

TB4-BLTB 2
 to  5th floor



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP5-11
ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP5-6

เพิ�มCB 20A1P ในตูL้P5

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

ต่อเขา้กับวงจรเดิม

LP5

LP5-14

A 1P

LPA5-18
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PA5



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

TB5-A

CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

: TELEPHONE CABINET 10P (เพิ�มใหม�่ชดุ)

TB5-A

TB5-A TB5-A

TB5-A

TB5-A
LTB 2 to  5th floor

TB5-A

MDF
 to  1st floor

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

LTB 2 to  5th floor
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor

TB5-A
LTB 2 to  5th floor

TB5-A
LTB 2 to  5th floor

TB5-A
LTB 2 to  5th floor



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP6-11
ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

ต่อเขา้กับวงจรเดิม
LP6-6

LP6-14
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้P6

LP6

A 1P

LPA6-18
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PA6



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

TB6-A

CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

: TELEPHONE CABINET 10P (เพิ�มใหม�่ชดุ)

TB6-A

TB6-A TB6-A

TB6-A

TB6-A
LTB 2 to  5th floor

TB6-A

MDF
 to  1st floor

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"

LTB 2 to  5th floor
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor
LTB 2 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor

TB6-A
LTB 2 to  5th floor

TB6-A
 to  5th floorLTB 2 TB6-A

LTB 2 to  5th floor

TB6-A
LTB 2 to  5th floor



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP7-11
ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา
LP7

เพิ�มCB 20A1P ในตูL้P7

IEC01 2x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT34"

ต่อเขา้กับวงจรเดิม
LP7-6

LP7-14

A 1P

LPA7-14
เพิ�มCB 20A1P ในตูL้PA7



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

CC CC CC CC

CC CC CC CC

CC CC

CC

C C

C

C

C
C

C

C

C
CAT6 UTP in EMT1/2"
TIEV 4C 0.65mm. in EMT1/2"

: TELEPHONE CABINET 10P (เพิ�มใหม�่ชดุ)

 to  5th floor

TB7-A

MDF
 to  1st floor

TIEV 10 Prs-0.65mm in EMT1/2"
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2

 to  5th floor

LTB 2 to  5th floor

 to  5th floor
LTB 2
LTB 2
 to  5th floor

 to  5th floorLTB 2TB7-A

 to  5th floorLTB 2TB7-A
 to  5th floorLTB 2TB7-A

 to  5th floorLTB 2TB7-A

 to  5th floorLTB 2TB7-A
 to  5th floorLTB 2

TB7-A

 to  5th floorLTB 2
TB7-A



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

LP9-9
ต่อเขา้กับวงจรเดิม

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

IEC01 2x6,G-4 Sq.mm.in EMT34"

A 1P

ต่อเขา้กับวงจรเดิม
LP9-12

ต่อเขา้กับวงจรเดิม
LP9-6

CDUX-1 CDUX-2 CDUX-3 CDUX-4
(ของเดิม)(ของเดิม)

A 3P3P

3P 3P

LPA9-13,15,17
LPA9-19,21,23

เพิ�มCB 30A1P ในตูL้PA9
ใชว้งจรเดิม ในตูL้PA9

ใชว้งจรเดิม ในตูL้PA9

LPA9-14
LPA9-16

เพิ�มCB 30A1P ในตูL้PA9

IEC01 4x4,G-2.5 Sq.mm.in EMT1"
a

a
ab

b

b



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

C
C

C

C

C

C

C

C

C

CAT6 UTP in EMT1/2"

 to  9th floorLTB 3

 to  9th floorLTB 3  to  9th floorLTB 3

 to  9th floorLTB 3

 to  9th floor

 to  9th floor

 to  9th floor

 to  9th floor

LTB 3

LTB 3

LTB 3

LTB 3



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

FCUX-1
12,000 BTU

FCUX-2
12,000 BTU

FCUX-3
12,000 BTU

FCUX-4
12,000 BTU

FCUX-5
12,000 BTU

FCUX-6
12,000 BTU

FCUX-7
12,000 BTU

FCUX-8
VRF

FCUX-9
VRF

FCUX-10
VRF

FCUX-11
VRF

FCUX-12
VRF

FCUX-13
VRF

CDUX-1 CDUX-2 CDUX-3 CDUX-4 CDUX-5
CDUX-6 CDUX-7CDUX 8-13

CDUX-14

FCUX-14
18,000 BTU

มี pump

หมายเหต ุท่อนํ�ายา ชนิดท่อทองแดงแบบเสน้ Type Lขนาดท่อนํ�ายาใหย้ดึตามผูผ้ลติ
                ท่อหุม้ฉนวนและอปุกรณต์ิดตั�ง พน่ส ีตามสฝีา้

Cassette Type
(FCU) Fan Coil Unit

Wall Type
(FCU) Fan Coil Unit

(CDU) Condensing Unit

VRV
(CDU) Condensing Unit

35,000 BTU 35,000 BTU 35,000 BTU

35,000 BTU 35,000 BTU 35,000 BTU

210,000 BTU



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

EF1.2-1 EF1.2-2 EF1.2-3 EF1.2-4 EF1.2-5
EF1.2-6 EF1.2-7

EF1.2-10

EF1.2-10 EF1.2-8EF1.2-9

IEC01 2x2.5 Sq.mm. in EMT 12"

พัดลมระบบอากาศ ���CFM

สวิทชป์ิดเปิด



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

ชั�นลอย
ผงัท่อนํ�าทิ �งระบบปรบัอากาศ

FCUX-1
12,000 BTU

FCUX-2
12,000 BTU

FCUX-3
12,000 BTU

FCUX-4
12,000 BTU

FCUX-5
12,000 BTU

FCUX-6
12,000 BTU

FCUX-7
12,000 BTU

FCUX-8
VRF

FCUX-9
VRF

FCUX-10
VRF

FCUX-11
VRF

FCUX-12
VRF

FCUX-13
VRF

FCUX-14
18,000 BTU

มี pump

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1/2"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1/2"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1/2"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1/2"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 3/4"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1/2"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1"

หุม้ฉนวนหนา 1/2"
PVC 1 "

หมายเหต ุท่อหุม้ฉนวนและอปุกรณต์ิดตั�ง พน่ส ีตามสฝีา้



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

CW.Ø3"

CW.Ø1/2" (PPR.)
(พ่นสีขาว) ติดตั�งระดบัทอ้งพื �น

EQ-08
เครื�องกรองนํ�า



ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา

W.Ø4"

W.Ø11/2" (PVC. class 8.5)

ถงัดกัไขมนั �� ลิตร
(วางใต ้Counter)

โครง C-line กรุสมารท์
บอรด์ หนา � มม. ทาสี

ขาว พรอ้มติดบวัเชิงผนงั



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
ตุลาคม ���� 

 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงสาํนกังานคณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
 
 

สถานที� 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

���� ซ. อิสรภาพ �� แขวง หิรญัรูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
 
 

                                               



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
��-หมวดงานทั�วไป 

ตุลาคม ���� 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงสาํนกังานคณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
 
 

สถานที� 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

���� ซ. อิสรภาพ �� แขวง หิรญัรูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

          
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                              



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 1 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ขอบเขตของงาน 

Summary of Work 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 นิยาม 
คาํนาม คาํสรรพนาม ที�ปรากฏในสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
และเอกสารอื�นๆ ที�แนบสญัญาทกุฉบบั ใหมี้ความหมายตามที�ระบไุวใ้นหมวดนี � นอกจากจะระบเุป็น
อย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจา้ของโครงการที�ลงนามในสญัญา หรือตวัแทนที�ไดร้บัการ

แต่งตั�งจากเจา้ของโครงการ 
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตวัแทนของผูว่้าจา้งที�ไดร้บัการแต่งตั�งใหค้วบคมุงาน 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 
ผู้รับจ้าง หมายถึง บคุคล หรือนิติบคุคลที�ลงนามเป็นคู่สญัญากบัผูว่้าจา้งรวมถึง

ตวัแทนที�ไดร้บัการแต่งตั�ง หรือผูร้บัจา้งช่วง หรือลกูจา้งที�อยู่ใน
ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ตามสญัญา 

งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆ ที�ระบใุนสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง 
รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารแนบสญัญา 

แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสรา้งทั�งหมดที�แนบสญัญา และแบบก่อสรา้งที�มีการ
เปลี�ยนแปลง แกไ้ข และเพิ�มเติมภายหลงั ตามสญัญา 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ 
รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบบันี � ซึ�งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง 

การควบคมุคณุภาพของวสัดอุุปกรณ ์ เทคนิค และขั�นตอน
ต่างๆ ที�เกี�ยวกบังานก่อสรา้งทั�งที�ระบหุรือไม่ระบไุวใ้นแบบ
ก่อสรา้ง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนมุตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูท้ี�มีอาํนาจในการอนมุตั ิ
ตามที�ระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี � 

การแต่งตั�ง หมายถึง การแต่งตั�งเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหท้าํหนา้ที�ต่างๆ ตามนิยามที�
กาํหนดไวข้า้งตน้ 

สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที�ประกอบกนัเป็นสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง ไดแ้ก ่
- สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง 
- เอกสารประกวดราคา (ถา้มี) 
- รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 2 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

- แบบก่อสรา้ง และแบบก่อสรา้งเพิ�มเติม  
- รายละเอียดราคาก่อสรา้ง (BOQ) 
- เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ (ถา้มี) 

1.2 วัตถุประสงค ์

ผูว้่าจา้ง โดย มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา มีความประสงคจ์ะ ก่อสรา้งปรบัปรุงสาํนกังานคณะ
มนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ซึ�งตั�งอยู่ที� มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา ���� ซ. อิสรภาพ �� 
แขวง หิรญัรูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร โครงสรา้งทั�วไปเป็น [งานตกแตง่ภายใน ระบบประกอบอากาศ และ
ครุภณัฑ]์ ตามรูปแบบ และรายการประกอบแบบ โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัคือตอ้งการไดผ้ลงานการก่อสรา้ง
ทั�งหมดที�มมีาตรฐาน มีคณุภาพ มีสภาพพรอ้มที�จะใชง้านไดท้นัที เมื�อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ มีความมั�นคง
แข็งแรง มีฝีมือการก่อสรา้งที�ประณีต เรียบรอ้ย สวยงาม มีความถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาชา่งที�ด ี

1.3 ขอ้กาํหนดทั�วไป 
ใหผู้ร้บัจา้งทกุราย, ผูร้บัเหมาช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา ที�ทาํงานก่อสรา้งนี � จะตอ้งปฏิบตัิตาม
หมวด 01 11 00 ขอบเขตของงาน ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งตามที�ระบไุวใ้นรายการประกอบแบบกอ่สรา้งฉบบันี � 
หากมีขอ้ความขดัแยง้กบัสญัญา หรือเอกสารแนบสญัญาฉบบัอื�น ใหถื้อเอาสว่นที�มีเนื �อหาครอบคลมุ
การปฏิบตัิงานที�ดีกว่า โดยคาํนึงถึงคณุภาพเป็นหลกั และถือการพิจารณาอนมุตัิของผูว่้าจา้ง และ
ผูอ้อกแบบเป็นที�สิ �นสดุ 

1.4 ขอบเขตของงาน และราคาค่าก่อสร้าง 
งานก่อสรา้งตามแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบกอ่สรา้ง มีขอบเขตของงาน และราคาค่า
ก่อสรา้งเหมารวมไวแ้ลว้ ดงัต่อไปนี � นอกจากจะระบเุป็นอย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 
1.4.1 งานเตรียมการ เตรียมสถานที�ก่อสรา้ง และวางผงั เพื�อใหพ้รอ้มสาํหรบัการเริ�มงานก่อสรา้ง 
1.4.2 [งานรื �อถอนสิ�งปลกูสรา้ง และขนยา้ยไปเก็บในที�ที�ผูว่้าจา้งกาํหนดให ้หรือขนไปทิ �ง งานโยกยา้ย

ระบบสาธารณปูโภค] 
1.4.3 ค่าที�พกัคนงาน หอ้งนํ�า-สว้ม ทางเขา้สถานที�ก่อสรา้งชั�วคราว รั�วชั�วคราว การทาํความสะอาด 

และเก็บขนขยะเศษวสัดไุปทิ �งนอกสถานที� ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
1.4.4 ค่าก่อสรา้งสาํนกังานสนามพรอ้มครุภณัฑ ์และอปุกรณส์ื�อสารของผูร้บัจา้ง และของผูค้วบคมุงาน 
1.4.5 ค่าขอมิเตอรไ์ฟฟ้า และประปาชั�วคราว หรือค่าเครื�องปั�นไฟ ค่านํ�า ค่าไฟ และค่าระบบสื�อสาร

ตา่งๆ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง งานต่อเชื�อมระบบสาธารณปูโภคเดิมกบัระบบสาธารณปูโภค
ใหม่ เพื�อใหอ้าคารใชง้านไดท้นัทีเมื�อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

1.4.6 ค่าวสัด ุและอปุกรณ ์ค่าแรงงาน ค่าเครื�องมือ และเครื�องจกัร ค่าขนสง่ ค่าลว่งเวลา 
1.4.7 ค่าประสานงานกบัสว่นอื�นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

1.4.8 ค่าดาํเนินการเกี�ยวกบัเทคนิคการก่อสรา้ง การรกัษาความปลอดภยั และการปอ้งกนัความ
เสียหายที�จะเกิดแก่บคุคล และทรพัยส์นิทั�งใน และนอกสถานที�ก่อสรา้ง ตลอดจนค่าสิ�งอาํนวย
ความสะดวกชั�วคราวต่างๆ 

1.4.9 ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสาร เช่น การจดัทาํ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสารขออนมุตัิ และ
เอกสารรายงาน 

1.4.10 ค่าทดสอบ และตวัอย่างวสัดตุ่างๆ ตามที�ระบไุวใ้นแบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
1.4.11 ค่าประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคล และทรพัยส์นิ 
1.4.12 ค่ากาํไร 
1.4.13 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 

1.5 สิ�งที�ไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง 
1.5.1 [งานที� ระบุเป็นอย่างอื�น หรือระบุเพิ�มเติมไว้ในสัญญาว่าไม่รวมในการเสนอราคา ตาม

วตัถปุระสงคข์องผูว่้าจา้ง] 
1.6 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานที�ก่อสร้าง 

1.6.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งศกึษาเอกสารประกวดราคาทั�งหมดอย่างละเอียด ซึ�งจะประกอบดว้ย
หนงัสือเชิญเขา้รว่มการเสนอราคา, เงื�อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, 
รายการกรอกราคาค่าก่อสรา้ง, รา่งสญัญา เป็นตน้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปตรวจสอบสถานที�
ก่อสรา้งดว้ยตนเอง หรือแต่งตั�งตวัแทน เพื�อใหท้ราบถึงสภาพของสถานที�ก่อสรา้ง ทางเขา้ออก 
ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ฯลฯ และจะตอ้งศกึษารูปแบบรายละเอียดทั�งหมดใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
ในกรณีที�เกิดอปุสรรค ปัญหา จากสถานที�ก่อสรา้ง และเอกสารประกวดราคา ผูร้บัจา้งจะนาํมา
เป็นขอ้อา้งในการเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมจากผูว่้าจา้งมิได ้

1.6.2 การชี �แจงเอกสารประกวดราคา ทางผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา สถานที� และผูร้บัผิดชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

1.6.3 ขอ้ชี �แจง และขอ้แนะนาํเกี�ยวกบัแบบ และรายการประกอบแบบ เงื�อนไข ขอ้ตกลงใดๆ ซึ�งผูว่้า
จา้ง หรือตวัแทนผูว่้าจา้งไดแ้จง้ใหท้ราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทาํ
สญัญา จะตอ้งมีการบนัทกึไว ้และนาํมาประกอบเป็นสว่นหนึ�งของสญัญาดว้ย 

1.7 การชี�แจง และคาํแนะนําเกี�ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
1.7.1 ก่อนเริ�มงานก่อสรา้งสว่นใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้

เขา้ใจชดัเจน รวมถึงเอกสารแนบสญัญาทั�งหมด หากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากตวัแทนผูว่้าจา้ง หรือผูค้วบคมุงานก่อน 

1.7.2 ในระหว่างการก่อสรา้งมิใหผู้ร้บัจา้งทาํงานโดยปราศจากแบบ และรายการประกอบแบบ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่องานทั�งหมด รวมทั�งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามสญัญา หากตวัแทนผูร้บัจา้ง 
หรือผูร้บัจา้งช่วง หรือลกูจา้งของผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการ 

1.8 การอ่านแบบ ใหถื้อความสาํคญัตามลาํดบัต่อไปนี � 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

1.8.1 แบบก่อสรา้ง 
1.8.2 ระยะที�เป็นตวัเลข 
1.8.3 อกัษรที�ปรากฏอยู่ในแบบก่อสรา้ง 
1.8.4 แบบขยาย หรือแบบขยายเพิ�มเติม 
หากผูร้บัจา้งยงัมีขอ้สงสยั หา้มก่อสรา้งไปโดยพลการ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนทาํการ
ก่อสรา้ง 

1.9 ลาํดับความสาํคัญของเอกสารสัญญา 
ใหถื้อตามรายการที�กาํหนดดงัต่อไปนี � นอกจากจะระบเุป็นอย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 
1.9.1 สญัญา ซึ�งไดล้งนามระหว่างผูว่้าจา้งกบัผูร้บัจา้ง โดยมีพยานรบัรู ้
1.9.2 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 
1.9.3 แบบก่อสรา้ง 
1.9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสรา้งที�ผูว่้าจา้ง และผูร้บัจา้งยอมรบั 
1.9.5 ขอ้ตกลงระหว่างผูว่้าจา้งกบัผูร้บัจา้งเพิ�มเติมในภายหลงั (ถา้มี) 
1.9.6 คาํสั�งของตวัแทนผูว่้าจา้งซึ�งถูกตอ้งตามสญัญาที�สั�งใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตั ิ

1.10 การเปลี�ยนแปลงงานก่อสร้าง หรืองานเพิ�ม-ลด 
1.10.1 ผูว่้าจา้งมีสิทธิสั�งเปลี�ยนแปลงแกไ้ข เพิ�ม หรือลดงาน สว่นหนึ�งสว่นใดนอกเหนือไปจากแบบ

ก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบตามสญัญาได ้ โดยตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรในเรื�อง
ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาก่อสรา้งที�เพิ�มขึ �น หรือลดลงจากสญัญา โดยยึดถือหลกัการคิดราคา
ดงัต่อไปนี � 
- คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสรา้ง (BOQ) ในเอกสารแนบสญัญา 
- ถา้รายการที�เปลี�ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดงักลา่ว ผูว่้าจา้งจะทาํการตกลง

ราคากบัผูร้บัจา้ง โดยยึดถือการประเมินราคาที�ยตุิธรรมของผูอ้อกแบบ ตามราคาใน
ทอ้งตลาดที�เป็นจรงิขณะนั�น 

- [หากงานลดทาํใหม้ลูค่ารวมลดลงจากสญัญา จะตดัลดเฉพาะค่าวสัด ุ และค่าแรง ไม่ลดคา่
ดาํเนินการ และกาํไรของงานที�ลดลงนั�น] 

1.10.2 หากผูร้บัจา้งเห็นว่าแบบ หรือคาํสั�งใดๆ ของผูว่้าจา้ง หรือตวัแทนของผูว่้าจา้งนอกเหนือไปจาก
แบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้งตามสญัญา ซึ�งจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ �น ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแจง้ใหผู้ว่้าจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อผูว่้าจา้งไดท้าํการตกลงราคางานเพิ�ม-ลด 
และระยะเวลาก่อน จึงจะเริ�มดาํเนินงานเพิ�ม-ลดดงักลา่วได ้ยกเวน้ในกรณีที�การปฏบิตัิงานนั�นๆ 
อยู่ในขอบเขตความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งตามสญัญา หรืออยู่ในขั�นตอนของแผนการ
ปฏิบตัิงานที�วิกฤต ิ ใหถื้อเป็นหนา้ที�ของผูร้บัจา้งที�จะตอ้งปฏบิตัิงานใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผน และ
ตามแบบงานเพิ�ม-ลดที�ผูว่้าจา้งอนมุตัิ โดยจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายไดเ้ฉพาะงานเพิ�ม-ลด แตจ่ะขอ
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ขยายระยะเวลาก่อสรา้งไม่ได ้ ยกเวน้งานเพิ�ม-ลดดงักลา่วไดร้บัการอนมุตัิลา่ชา้กว่าแผนการ
ปฏิบตัิงานที�วิกฤต ิตามคาํวินิจฉยัของผูค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบ 

1.11 อาํนาจ และหน้าที�ของผู้ควบคุมงาน 
1.11.1 ตรวจสอบ และควบคมุงานก่อสรา้ง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง และ

เอกสารแนบสญัญาทั�งหมด เพื�อใหง้านก่อสรา้งเป็นไปตามสญัญาทกุประการ 
1.11.2 หากพบว่าแบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และรายละเอียดในสญัญาขดัแยง้กนั 

หรือคาดหมายว่างานก่อสรา้งตามสญัญาจะไม่มั�นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือหลกัวิชาช่างที�ดี ใหส้ั�งหยดุงานไวก้่อน แลว้แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้อกแบบ และผูว่้า
จา้งพิจารณาทนัท ี

1.11.3 จดบนัทกึการปฏบิตัิงานของผูร้บัจา้ง เหตกุารณต์่างๆ ในสถานที�ก่อสรา้ง ปัญหาอปุสรรคของ
งานก่อสรา้ง และภมิูอากาศเป็นรายวนั เพื�อประเมินผลการทาํงานของผูร้บัจา้ง 

1.11.4 ผูค้วบคมุงานไม่มีอาํนาจที�จะยกเวน้ความรบัผิดชอบใดๆ ของผูร้บัจา้งตามสญัญา ไม่มีอาํนาจ
เกี�ยวกบัการเพิ�ม-ลดราคาค่าก่อสรา้ง และการเปลี�ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ไดร้บัการอนมุตัจิาก
ผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

จบหมวด ขอบเขตของงาน 
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ระบบความปลอดภัย 

Security Procedures 

2. ความต้องการทั�วไป 

2.1 การป้องกันการบุกรุกที�ข้างเคียง 
ผูร้บัจา้งตอ้งจาํกดัขอบเขตการก่อสรา้ง และตอ้งปอ้งกนัดแูลมิใหล้กูจา้งของตนบกุรุกที�ขา้งเคียงของผูอื้�น
โดยเด็ดขาด ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย คา่ชดเชย รวมทั�งการแกไ้ขใหค้ืนดีในเมื�อเกิดการเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดจากการกระทาํของลกูจา้งของตนในกรณีที�ไปบกุรุกที�ขา้งเคียง 

2.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข้างเคียง 
ผูร้บัจา้งตอ้งปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลภายนอก หรือผูท้ี�ไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูค้วบคมุงานเขา้ไปในบรเิวณ
ก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งทั�งในเวลากลางวนั และกลางคืน ใหผู้ร้บัจา้งปฏิบตัิตามขอ้นี �อย่าง
เครง่ครดั เมื�อถึงเวลาเลิกงานก่อสรา้งในแต่ละวนั ใหต้วัแทนผูร้บัจา้งตรวจตราใหท้กุคนออกไปจาก
อาคารที�ก่อสรา้ง ยกเวน้ยามรกัษาการ หรือการทาํงานลว่งเวลาของบคุคลที�ไดร้บัการอนมุตัแิลว้เท่านั�น 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�งเครื�องปอ้งกนัวสัดตุกหลน่ที�จะเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อ
ทรพัยแ์ละอาคารขา้งเคียง โดยไม่กีดขวางทางสญัจรสาธารณะ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายใน
การติดตั�ง ขออนญุาต ค่าบาํรุงรกัษา ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รวมถึงค่ารื �อถอนเมื�อแลว้เสรจ็งาน 

2.3 การป้องกันสิ�งก่อสร้างที�มีอยู่เดิม 
2.3.1 สิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียง 

ผูร้บัจา้งตอ้งปอ้งกนัมิใหเ้กิดความเสียหายใดๆ แก่สิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียงในระหว่างทาํการ
ก่อสรา้ง หากเกิดความเสียหายขึ �นผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบแกไ้ข ซ่อมแซม ใหค้นือยู่ในสภาพ
เดิมโดยเรว็ ในกรณีที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่าการปอ้งกนั หรือการแกไ้ขที�ผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่เพยีงพอ 
หรือไม่ปลอดภยั อาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข หรือเพิ�มเติม ไดต้ามความเหมาะสม 

2.3.2 สิ�งก่อสรา้งใตด้ิน 
ผูร้บัจา้งตอ้งสาํรวจจนทราบแน่ชดัแลว้ว่ามีสิ�งปลกูสรา้งที�อยูใ่ตด้ินในบรเิวณก่อสรา้ง หรือ
บรเิวณใกลเ้คียง เช่น ท่อนํ�าประปา ท่อระบายนํ�า สายโทรศพัท ์ฯลฯ ซึ�งผูร้บัจา้งตอ้งระวงัรกัษา
ใหอ้ยู่ในสภาพที�ดีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง หากเกิดความเสียหายขึ �นผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ
แกไ้ข ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพเดิมโดยเรว็ ในกรณีที�กีดขวางการก่อสรา้ง จาํเป็นตอ้งขออนญุาต
เคลื�อนยา้ย จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ใหผู้ร้บัจา้งรบัผิดชอบดาํเนินการเองทั�งหมด โดยเป็น
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 

2.4 การป้องกัน รักษางานก่อสร้าง และป้องกันเพลิงไหม ้
2.4.1 การปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้ง รวมทั�งวสัดอุปุกรณท์ี�นาํมา
ติดตั�ง หรือเก็บไวใ้นบรเิวณก่อสรา้ง ตั�งแต่เริ�มงานจนกระทั�งผูว่้าจา้งรบัมอบงานงวดสดุทา้ย ใน
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กรณีจาํเป็นผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํเครื�องปอ้งกนัความเสียหาย ที�อาจเกิดขึ �นกบัวสัดอุปุกรณ ์ และ
งานก่อสรา้ง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งที�กาํบงั การปอ้งกนัการขีดข่วน การตั�งเครื�องสบูนํ�าปอ้งกนั
นํ�าท่วม และการปอ้งกนัอื�นๆ ที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั�งวิธีการปอ้งกนัวสัดอุปุกรณ์
สญูหาย เช่น การตรวจคน้อยา่งละเอียด และเครง่ครดักบัทกุคนที�เขา้-ออกบรเิวณ หรืออาคารที�
ก่อสรา้งตลอดเวลา 

2.4.2 การปอ้งกนัเพลิงไหม ้
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้เครื�องดบัเพลิงที�มีประสิทธิภาพ และเพยีงพอ ประจาํอาคารที�ก่อสรา้งทกุ
ชั�น รวมทั�งในสาํนกังานชั�วคราว โรงเก็บวสัด ุ และในที�ต่างๆ ที�จาํเป็น มีการปอ้งกนัอย่าง
เครง่ครดัต่อแหลง่เก็บเชื �อเพลิงและวสัดไุวไฟ โดยจดัใหมี้ปา้ยเตือนที�เห็นเด่นชดั หา้มนาํไฟ หรือ
วสัดทุี�ทาํใหเ้กิดไฟ เขา้ใกลแ้หลง่เก็บวสัดไุวไฟ หา้มสบูบหุรี� หรือจดุไฟในอาคารที�ก่อสรา้งโดย
เด็ดขาด 

2.4.3 ความรบัผิดชอบ 
ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการดแูล ปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้งดงักลา่ว และ
ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย และการสญูหาย ที�อาจเกิดขึ �นกบัวสัดอุปุกรณ ์ และงาน
ก่อสรา้งทั�งหมด จนกว่าผูว่้าจา้งรบัมอบงานงวดสดุทา้ย 

2.5 การหลีกเลี�ยงเหตุเดือดร้อนราํคาญ 
งานก่อสรา้ง หรือการกระทาํใดๆ ของลกูจา้งที�น่าจะเป็นเหตเุดือดรอ้นราํคาญแก่บคุคลในที�ขา้งเคียง ผู้
ควบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้ง ทาํงานก่อสรา้งนั�นตามวิธี และเวลาที�เหมาะสม หรือแจง้ใหผู้ร้บั
จา้งหาวิธีปอ้งกนัเหตเุดือดรอ้นดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งเรง่ดาํเนินการในทนัท ี

2.6 อุปกรณเ์พื�อความปลอดภัยในการทาํงาน 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสถานที�ก่อสรา้งใหมี้สภาพแวดลอ้มที�ดี สะอาด ไม่มีสิ�งที�จะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ และ
ชีวิตของลกูจา้ง จดัใหมี้ปา้ยเตือนที�เห็นเด่นชดั ในบรเิวณที�อาจเกิดอนัตราย หรืออบุตัิเหตทุกุแห่งใน
บรเิวณก่อสรา้ง จดัใหมี้อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภยั เข็มขดันิรภยั รั�วกนัตกจากที�สงู 
เป็นตน้ ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งปรบัปรุงแกไ้ขไดต้ามความเหมาะสม ใหผู้ร้บัจา้งมีการ
จดัการเรื�องความปลอดภยัอย่างเครง่ครดั และถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

2.7 การปฐมพยาบาล และอุปกรณช่์วยชีวิต 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ยา และเวชภณัฑส์าํหรบัการปฐมพยาบาล และอปุกรณช์่วยชีวิตที�จาํเป็นตามความ
เหมาะสม หรือตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และตอ้งจดัการใหมี้เพิ�มเติมเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

2.8 การประกันภัย 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคลทกุคนที�เกี�ยวขอ้ง และไม่เกี�ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการก่อสรา้งนี �ตามกฎหมาย และประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อทรพัยส์ินในบรเิวณ
ก่อสรา้ง และขา้งเคียง รวมความเสียหายที�เกิดจากภยัธรรมชาติ และอบุตัิเหตอืุ�นๆ ตามระบใุนสญัญา 
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หรือตามกฎหมาย ตามมลูค่าของงานก่อสรา้ง และตามระยะเวลาก่อสรา้งตามสญัญา โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อน] 

2.9 การรายงานอุบัติเหตุ 
เมื�อมีอบุตัิเหตใุดๆ เกิดขึ �นในบรเิวณก่อสรา้ง ไม่ว่าเหตนุั�นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสรา้งหรือไม่ก็ตาม 
ใหต้วัแทนผูว่้าจา้งรีบรายงานเหตทุี�เกิดนั�นๆ ใหผู้ค้วบคมุงานทราบในทนัที แลว้ทาํรายงานเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรระบรุายละเอียดเหตกุารณท์ี�เกิดขึ �น การแกไ้ขเหตกุารณน์ั�นๆ และการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดขึ �น
อีก 

 
 

จบหมวด ระบบความปลอดภัย 
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มาตรฐานอ้างอิง 

Reference Standards 

3. ความต้องการทั�วไป 

3.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute) 

มาตรฐานทั�วไปที�ระบใุนแบบกอ่สรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง เพื�อใชอ้า้งอิง หรอืเปรียบเทียบ  
คณุภาพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณก์่อสรา้ง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบตัิ วิธีการติดตั�งวสัดอุปุกรณส์าํหรบั
งานก่อสรา้งนี � หากไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบก่อสรา้ง ใหถื้อปฏิบตัิตาม
มาตรฐานซึ�งมีชื�อเรียกย่อ และของสถาบนัดงัต่อไปนี � 

3.1.1 สมอ. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) 
3.1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์
3.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 
3.1.4 ACI American Concrete Institute 
3.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 
3.1.6 ANSI American National Standards Institute 
3.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 
3.1.8 AWS American Welding Society 
3.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 
3.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
3.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
3.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 
3.1.13 NFPA National Fire Protection Association 
3.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
3.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
3.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

3.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute) 

ในกรณีที�ตอ้งทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ ์ที�ใชใ้นงานก่อสรา้งใหท้ดสอบในสถาบนัดงัต่อไปนี � 

3.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (CU) 
3.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU) 
3.2.3 สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
3.2.4 กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงอตุสาหกรรม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 10 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

3.2.5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (KMUTT) 
3.2.6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 
3.2.7 สถาบนัอื�นๆ ที�อนมุตัิโดยผูว่้าจา้งและผูอ้อกแบบ 

 
 

จบหมวด มาตรฐานอ้างอิง 
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การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

4. ความต้องการทั�วไป 

4.1 เอกสารสัญญา 
สญัญา แบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารแนบสญัญาทั�งหมด ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํสาํเนาจากคู่สญัญาตน้ฉบบั เก็บรกัษาไวใ้นสถานที�ก่อสรา้งอย่างละ 1 ชดุ โดยใหอ้ยู่ในสภาพที�ดี
สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา และทาํสาํเนาคู่สญัญาดงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงานไวใ้ชง้านอีกอย่างละ 1 
ชดุ 

4.2 ความคลาดเคลื�อน หรือขาดตกบกพร่อง 
4.2.1 หากมีสว่นหนึ�งสว่นใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื�อน หรือขาดตก

บกพรอ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบแจง้แกผู่ค้วบคมุงาน เพื�อพิจารณาแกไ้ขในทนัทีที�พบ โดยใหถื้อคาํ
วินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยตุิ  

4.2.2 หากพบสว่นใดที�ระบไุวใ้นแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการประกอบแบบ หรือระบไุวใ้นรายการ
ประกอบแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นแบบ ใหถื้อว่าไดร้ะบไุวท้ั�งสองที� หากมิไดร้ะบไุวท้ั�งสองที� แตเ่พื�อ
ความมั�นคงแข็งแรง หรือใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน และตามหลกัวิชาช่างที�ดี ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ดาํเนินการตามคาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และระยะเวลาเพิ�มเติม  

4.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ 
4.3.1 ระยะสาํหรบัการก่อสรา้งใหถื้อตวัเลขที�ระบไุวใ้นแบบก่อสรา้งเป็นสาํคญั การใชร้ะยะที�วดัจาก

แบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได ้ หากมีขอ้สงสยัในเรื�องระยะ หรือสงสยัว่าระยะไม่
ถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น กฎหมายควบคมุอาคาร กฎหมายผงัเมือง หรือกฎหมาย
สิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ ใหส้อบถามผูค้วบคมุงานเพื�อพิจารณาอนมุตัิก่อนที�จะดาํเนินการในสว่น
นั�นๆ หากมีความจาํเป็น ใหผู้ค้วบคมุงานสอบถามผูอ้อกแบบใหแ้น่ชดั และตอ้งแน่ใจว่าไม่ผิด
ขอ้กาํหนดตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

4.3.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบในการตรวจสอบหลกัเขตที�ดินใหถ้กูตอ้งตามโฉนดที�ดิน ก่อนจะทาํ
การวางผงัอาคาร วางแนวเสา วางระดบั ขนาด และระยะต่างๆ ใหถ้กูตอ้งตามแบบก่อสรา้ง 
โดยจดัหาเครื�องมืออปุกรณท์ี�ทนัสมยั และแรงงานที�มีความสามารถในการวางผงั และระดบั 
รวมถึงการดแูลรกัษาหมดุอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพดี และถกูตอ้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

4.4 การจัดทาํแบบขยาย 
4.4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบงานก่อสรา้งกบัแบบ และรายการประกอบแบบในทกุขั�นตอนอย่าง

ละเอียด หากไม่ชดัเจน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop 
Drawing ในสว่นนั�นเสนอต่อผูค้วบคมุงานเพื�อพิจารณาอนมุตัิก่อนทาํการก่อสรา้ง 
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4.4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํรายการ และแผนงานจดัสง่ Shop Drawing เพื�อขออนมุตัิ โดยจะตอ้งมี
ระยะเวลาลว่งหนา้เพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยสง่ Shop Drawing ตามลาํดบัขั�นตอน
ของงานก่อสรา้ง การที�ผูร้บัจา้งจดัทาํ Shop Drawing ลา่ชา้ หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่
เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตใุนการขอขยายระยะเวลาไม่ได ้

4.4.3 การที�ผูค้วบคมุงานไดอ้นมุตัิ Shop Drawing ใหผู้ร้บัจา้งแลว้ มิไดห้มายความว่า ผูร้บัจา้งไดจ้ะ
รบัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในการก่อสรา้งสว่นนั�นๆ ผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบการแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง ในกรณีที�ตรวจพบว่างานก่อสรา้งสว่นนั�นไม่ถกูตอ้งตามสญัญาในภายหลงั โดยไม่คิด
ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาเพิ�มเติม 

4.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
4.5.1 แผนการปฏิบตัิงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบตัิงานในรูป Bar Chart และตารางดาํเนินงาน (Work 
Schedule) แสดงระยะเวลา และลาํดบัการดาํเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกนัตอ้งแสดง
แผนการปฏิบตัิงานรว่มกบัผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา อย่างนอ้ยจะตอ้งมี
แผนงานดงัต่อไปนี � 
- แผนกาํหนดวนัเริ�มงาน และวนัสิ �นสดุงานแต่ละสว่นของงานก่อสรา้งโดยละเอียด เป็นราย

สปัดาห,์ รายเดือน และแผนงานหลกั (Master Schedule) 
- แผนกาํหนดวนัจดัสง่ Shop Drawing และแผนกาํหนดการจดัสง่วสัดอุปุกรณเ์พื�อขออนมุตั ิ
- แผนกาํหนดวนัสั�งซื �อ และวนัสง่เขา้สถานที�ก่อสรา้งของวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ตอ้งใชใ้นการ

ก่อสรา้ง ทั�งของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�น 
- แผนกาํหนดจาํนวนของพนกังาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และ

ผูร้บัจา้งอื�น 
4.5.2 การรวบรวมขอ้มลูเพื�อวางแผนการปฏิบตัิงาน 

ในการจดัทาํแผนการปฏิบตัิงาน ใหผู้ร้บัจา้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที�จาํเป็นต่างๆ จากผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น เพื�อวางแผนงาน และประสานงานกนัใหร้ดักมุที�สดุ ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�ง
ใหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนแปลงแผนการปฏิบตังิานบางสว่น เพื�อใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพได ้

4.5.3 การยื�นขออนมุตัิแผนงานหลกั 
การจดัทาํแผนงานหลกัจะตอ้งยื�นขออนมุตัิต่อผูค้วบคมุงานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที�เซ็นสญัญา 
พรอ้มทั�งชี �แจงรายละเอียด ทั�งนี �ผูร้บัจา้ง หรือตวัแทนที�ไดร้บัการแต่งตั�ง จะตอ้งเซ็นชื�อรบัรอง
แผนงานหลกันี � และการที�ผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิแผนงานหลกั หรือออกคาํสั�งเพิ�มเติม 
มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในแผนงานหลกัดงักลา่ว 

4.5.4 การบนัทกึการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนการปฏบิตัิงานแสดงใหท้กุฝ่ายเหน็ชดัเจนในหน่วยงานก่อสรา้ง และผูร้บั
จา้งจะตอ้งบนัทกึการทาํงานที�เป็นจรงิเปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงานที�วางไว ้ เพื�อความ
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สะดวกในการตรวจสอบขั�นตอนการปฏิบตัิงาน และประเมินผลการปฏิบตัิงานไดถ้กูตอ้ง หรือ
ใกลเ้คียง โดยตอ้งจดัทาํทกุสปัดาห ์ตั�งแต่เริ�มตน้งานจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

4.5.5 ความรบัผิดชอบ 
ถา้งานบางสว่นที�ผูร้บัจา้งปฏิบตัิอยู่ มีสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บั
จา้งอื�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมงานใหส้มัพนัธก์นั ติดตามผลการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น อย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีที�ผูร้บัจา้งพบว่าการก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบตัิงาน จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที หากผูร้บัจา้งไม่
สนใจติดตาม ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ �น เวน้แต่งาน
ที�เสียหายนั�นเป็นหนา้ที�โดยตรงของผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา 

4.5.6 การปรบัปรุงแผนการปฏบิตัิงาน 
หากผูค้วบคมุงานเห็นว่าจะตอ้งปรบัปรุงแผนการปฏิบตัิงาน เพื�อใหเ้หมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบตัิงานใหม่ สง่ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุตัิทนัท ี

4.5.7 การรายงาน 
เพื�อตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และติดตามความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่
เอกสารเพื�อเป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบตัิงานของผูร้บัจา้ง สง่ใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบ ดงันี � 
- บญัชีแสดงแรงงาน เครื�องมือ เครื�องจกัร สาํหรบัการก่อสรา้งในแต่ละวนั แยกเป็นงานแต่ละ

ประเภท 
- [สาํเนาใบสง่ของทั�งหมดที�เขา้มายงัหน่วยงานในแต่ละวนั ระบปุรมิาณ ชนิด ประเภท ผูผ้ลติ 

ผูจ้าํหน่าย ผูส้ง่ และผูร้บั ฯลฯ] 
- แผนการปฏิบตัิงานทกุเดือน และการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบตัิงานทกุสปัดาห ์
- รายงานความกา้วหนา้ ปัญหา และอปุสรรคของงานก่อสรา้งทกุสปัดาห ์
- รูปถ่ายงานก่อสรา้ง แสดงใหเ้ห็นผลงานความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งทกุสว่นของอาคาร

ทกุ [15] วนั 
- อื�นๆ ที�ผูว่้าจา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงานรอ้งขอ 

4.6 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื�นที�ผู้ว่าจ้างจัดหา 
4.6.1 การใหส้ิ�งอาํนวยความสะดวก  

ผูร้บัจา้งตอ้งคิดเผื�อไวแ้ลว้ในการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการทาํงานของผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น เพื�อใหง้านกอ่สรา้งนี �แลว้เสรจ็สมบรูณ ์ ผูร้บัจา้งตอ้งอนญุาตใหใ้ชส้ิ�งอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น นั�งรา้น บนัได รอกสง่ของ ลิฟตข์นสง่ เครน ฯลฯ โดยตอ้งวางแผน และ
ประสานงานไม่ใหเ้กิดการติดขดัในการใชง้านดงักลา่ว โดยคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม 
และยตุิธรรม 

4.6.2 การติดต่อประสานงานก่อสรา้ง 
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ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า งานก่อสรา้งของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งรายอื�นไม่เป็นเหตุ
ทาํใหแ้ผนการปฏิบตัิงานลา่ชา้ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ และจดัใหมี้การประสานงาน และ
ประชมุระหว่างผูร้บัจา้งกบัผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�น โดยจดัใหมี้แผนงานแสดงขั�นตอนการ
ทาํงานโดยละเอียดของงานทกุระบบ ใหส้อดคลอ้งกนั และเป็นไปดว้ยดีทกุระบบ เพื�อใหง้าน
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็สมบรูณ ์สามารถใชง้านไดท้นัทีตามสญัญา 

4.6.3 การประชมุระหว่างการก่อสรา้ง (Site Meeting) 
- การประชมุที�ผูค้วบคมุงานไดจ้ดัใหมี้ขึ �นเป็นประจาํในระหว่างการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งให้

ตวัแทนผูร้บัจา้ง หรือผูจ้ดัการโครงการของผูร้บัจา้งรว่มประชมุดว้ยทกุครั�ง พรอ้มทั�งผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งฝ่ายต่างๆ การประชมุดงักลา่วผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูค้วบคมุงานจะเป็นประธาน
ในที�ประชมุ และฝ่ายผูค้วบคมุงานเป็นผูบ้นัทกึการประชมุ ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ตกลง
ที�มีขึ �นในระหว่างการประชมุนั�น ตามที�มีในบนัทกึการประชมุ ซึ�งจะเสนอใหผู้ร้บัจา้งรบัรอง
ในการประชมุครั�งถดัไป โดยผูร้บัจา้งอาจขอใหผู้ค้วบคมุงานแกไ้ขบนัทกึการประชมุดงักลา่ว
ขา้งตน้ได ้และใหมี้การบนัทกึขอ้โตแ้ยง้ดงักลา่วไวใ้นบนัทกึการประชมุดว้ย 

- ใหมี้การประชมุในระหว่างการก่อสรา้งสปัดาหล์ะหนึ�งครั�งทกุสปัดาห ์ผูค้วบคมุงานอาจเรียก
ประชมุเพิ�ม หรือเลื�อนการประชมุไดต้ามสถานการณ ์และความจาํเป็น 

4.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตรียมผิวเพื�องานตกแต่งภายหลัง 
4.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอย่างที�แสดงใหเ้หน็ความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น

แผงตวัอย่าง หรือหอ้งตวัอย่าง ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน หรือผูอ้อกแบบ เพื�อแสดงใหเ้ห็นส ี
หรือลวดลายของวสัดทุี�จะใชต้ดิตั�งจรงิ เช่น พื �นปกูระเบื �อง หิน ไม ้ ผนงัฉาบปนูเรียบทาส ี บุ
กระเบื �อง บ ุWallpaper ฝา้ ยิปซมั ไมร้ะแนง สวิทซ ์ปลั�ก ดวงโคม เป็นตน้ เพื�อแสดงใหเ้หน็ฝีมือ
การติดตั�งวสัดดุงักลา่ว เป็นการอนมุตัิตวัอย่าง ความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ที�จะใช้
เป็นมาตรฐานในการตรวจรบังานที�ก่อสรา้งจรงิต่อไป 

4.7.2 ในกรณีที�มีการกาํหนดพื �นที�บางสว่นใหเ้ตรียมผิวไวส้าํหรบังานตกแต่งภายหลงั เช่น ผิวพื �น ผูร้บั
จา้งจะตอ้งลดระดบั และทาํการเตรยีมผิวพื �นไวใ้หถ้กูตอ้งพอดีกบัวสัดทุี�จะนาํมาตกแต่งผิว
ภายหลงั การเตรียมผิวจะตอ้งทาํดว้ยความประณีต และตอ้งใชช้่างที�มีฝีมือดี ในกรณีที�
ผูอ้อกแบบลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที�ผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่ถกูตอ้ง และสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข ผูร้บั
จา้งจะตอ้งทาํใหใ้หม่จนถกูตอ้ง โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได ้ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งเตรียมผิวเพื�อตกแต่งใหถ้กูตอ้งทั�งตาํแหน่ง และระดบั ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ วสัดตุกแต่งใดที�ไม่ไดก้าํหนดไวช้ดัเจนในแบบกอ่สรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ต่อผู้
ควบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อขอทราบรายละเอียดการติดตั�ง ขนาด ชนิด และสขีอง
วสัดตุกแต่งดงักลา่วจากผูอ้อกแบบ โดยถือว่าเป็นหนา้ที�ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งวางแผน และ
ประสานงานการเตรียมผิวใหพ้อดีกบัการติดตั�งวสัดตุกแต่งในภายหลงั 

4.8 ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
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4.8.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตั�งตวัแทนของผูร้บัจา้ง หรือผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูร้บัจา้ง ที�มี
ความสามารถ มีประสบการณ ์ และเหมาะสมกบังานก่อสรา้งนี � เป็นผูมี้อาํนาจเต็มประจาํอยู่ใน
สถานที�ก่อสรา้งตลอดเวลา คาํสั�งใดที�ผูค้วบคมุงานไดส้ั�งแกต่วัแทนของผูร้บัจา้ง ซึ�งเป็นไปตาม
สญัญา ใหถื้อเสมือนว่าไดส้ั�งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนตวัแทนของผู้
รบัจา้งได ้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม 

4.8.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาสถาปนิก วิศวกร ที�มีประสบการณ ์และช่างฝีมือทกุประเภทมาปฏิบตัิงาน
ก่อสรา้งนี � ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนตวัผูห้นึ�งผูใ้ดได ้ หากผูน้ั�นประพฤติผิด
มิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาผูท้ี�เหมาะสมเขา้
ปฏิบตัิงานแทนโดยทนัที  

4.8.3 ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งเป็นผูมี้ความสามารถ มีฝีมือ และมีความชาํนาญในงานก่อสรา้งนี � โดยมี
สถาปนิก วิศวกร ควบคมุดแูลอย่างใกลช้ิดทกุขั�นตอนของการปฏิบตัิงาน การที�ผูค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิวสัดอุปุกรณ ์ หรืองานก่อสรา้งใดๆ ไปแลว้ มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะพน้
ความรบัผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสรา้งในภายหลงั ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งสมบรูณต์ามสญัญา โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลา
ไม่ได ้

4.8.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตั�งสถาปนกิ และ/หรือ วิศวกร เพื�อลงชื�อเป็นผูค้วบคมุงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคมุอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร สาํหรบังานก่อสรา้งนี � 

4.9 สิ�งอาํนวยความสะดวกสาํหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
ผูว่้าจา้ง หรือตวัแทนผูว่้าจา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงาน มีสิทธิเขา้ไปตรวจงานก่อสรา้งไดต้ลอดเวลา 
และตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราวให ้ เช่น บนัได 
ทางเดิน ไฟฟ้าสอ่งสว่าง และอื�นๆ ใหแ้ข็งแรง และปลอดภยั หรือตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน 

4.10 การสั�งหยุดงาน 
การก่อสรา้งสว่นใดที�ผิดจากรูปแบบ หรือไม่ไดค้ณุภาพงานที�ดี หรือไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐาน และวิชา
ช่างที�ดี ผูค้วบคมุงานมีสิทธิสั�งหยดุงานบางสว่น หรือทั�งหมดได ้ จนกว่าผูร้บัจา้งจะดาํเนินการแกไ้ขงาน
สว่นนั�นใหเ้รียบรอ้ยตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได ้

 
 

จบหมวด การควบคุมคุณภาพ 
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สิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราว 

Temporary Facilities and Controls 

5. ความต้องการทั�วไป 

5.1 สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
5.1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งโรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์ เพื�อเก็บ และปอ้งกนัความเสียหายของวสัดอุปุกรณ์
ทกุชนิดที�นาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ ทั�งนี �หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสรา้งนี �มาเก็บไวใ้นโรงเก็บ
ดงักลา่ว 

5.1.2 สาํนกังานชั�วคราว 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งสาํนกังานชั�วคราวสาํหรบัเป็นที�ทาํงานของผูร้บัจา้ง และตวัแทนผูว่้าจา้ง 
และ/หรือ ผูค้วบคมุงาน ประกอบดว้ย สาํนกังาน, หอ้งประชมุ, หอ้งเก็บวสัดตุวัอย่าง, หอ้งนํ�า, 
หอ้งสว้ม และอปุกรณส์าํนกังานที�จาํเป็น เช่น โต ๊ะทาํงาน, เกา้อี �, โต๊ะวางแบบ, ตูเ้อกสาร, 
เครื�องโทรศพัท ์และโทรสาร เป็นตน้ 

5.1.3 บา้นพกัคนงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งบา้นพกัคนงาน หอ้งนํ�า หอ้งสว้ม และสิ�งสาธารณปูโภคที�จาํเป็น โดยมีการ
ดแูลใหอ้ยู่ในสภาพที�ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีการขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจาํ หา้มผูร้บัจา้ง
หรือลกูจา้งปลกูสรา้งรา้นคา้ รา้นอาหารภายในที�ดินของผูว่้าจา้งเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บั
อนมุตัิจากผูว่้าจา้ง หากสถานที�สรา้งบา้นพกัคนงานไม่เพียงพอ หรือผูว่้าจา้งไม่อนมุตัิใหส้รา้ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาที�อื�นเอง 

5.1.4 หอ้งประชมุ 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสรา้งหอ้งประชมุในสาํนกังานชั�วคราว ขนาดที�เพียงพอสาํหรบัเป็นที�ประชมุใน
หน่วยงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย โต ๊ะ เกา้อี � กระดานพรอ้มอปุกรณเ์ครื�องเขียน และสิ�งจาํเป็น
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5.1.5 ปา้ยชื�อโครงการ 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํปา้ยชื�อโครงการขนาดไม่เลก็กว่า 1.20x2.40 ม. หนา้บรเิวณที�ก่อสรา้ง 
พรอ้มไฟสอ่งปา้ยที�เหมาะสม โดยมีขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
ปา้ยดงักลา่วจะตอ้งมั�นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

5.1.6 แบบรายละเอียด และผงัแสดงสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบผงัแสดงการจดัวางตาํแหน่งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาเพื�อเสนอผูว่้าจา้งอนุมตัิก่อน และตอ้งเริ�มก่อสรา้งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราวทนัทีที�ไดร้บั
การอนมุตัิ ในกรณีที�ตอ้งมีถนนชั�วคราวควรจดัวางตาํแหน่งใหต้รงกบัถนนที�จะก่อสรา้งจรงิตาม
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แบบก่อสรา้ง และจะตอ้งจดัลาํดบัตาํแหน่งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราวใหส้มัพนัธก์บังานก่อสรา้ง 
รวมทั�งจดัระบบการจราจรทั�งภายใน และภายนอกใหมี้ประสทิธิภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดการกีดขวาง
ต่องานก่อสรา้ง และการจราจรสว่นรวมภายนอกบรเิวณก่อสรา้ง 

5.1.7 เครื�องจกัร เครื�องมือ และอปุกรณป์ระกอบงานก่อสรา้ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา และติดตั�งนั�งรา้นที�แข็งแรง มั�นคง ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดนั�งรา้นสาํหรบั
งานก่อสรา้งอาคาร [ติดตั�งลิฟตส่์งของ หรืออปุกรณเ์ครื�องยกตา่งๆ หรือ Tower Crane] ถกูตอ้งตาม
มาตรฐานความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
การติดตั�ง เคลื�อนยา้ย รื �อถอน จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

5.1.8 การดแูลรกัษา 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้คนงานประจาํ เพื�อดแูลความสะอาดสาํหรบัสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว มีช่าง
ประจาํสาํหรบัการบาํรุงรกัษา และซ่อมแซมเครื�องจกัร เครื�องมือ ใหอ้ยู่ในสภาพปลอดภยั และ
ใชง้านไดด้ี ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

5.1.9 ค่าใชจ้่าย 
ค่าใชจ้่ายทั�งหมดที�เกิดขึ �นจากการจดัใหมี้สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ การขออนญุาต การดแูล
รกัษาความสะอาด และซ่อมบาํรุงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ รวมถึงการรื �อถอน และทาํความ
สะอาดเมื�องานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 

5.2 รั�วชั�วคราว และยามรักษาการ 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้รั�วชั�วคราวรอบบรเิวณก่อสรา้ง ตามแนวเขตที�ดินที�ระบใุนแบบ และตอ้งตรวจสอบให้
ถกูตอ้งตามหลกัหมดุที�ระบไุวใ้นโฉนด โดยทาํดว้ยโครงไม ้ หรือเหล็ก และบดุว้ย [แผน่สงักะส ี [สีเขียว] 
หรือแผ่นเหล็กเคลือบส]ี สงูไม่ตํ�ากว่า [2.40] ม. จากพื �นดนิ มีความมั�นคงแข็งแรง มีประตปิูด-เปิด มีปอ้ม
ยาม และยามคอยควบคมุการเขา้ออกตลอดเวลาทั�งกลางวนั และกลางคืน สว่นที�ติดกบัที�สาธารณะ 
และอาคารขา้งเคียง จะตอ้งมีการปอ้งกนัวสัดตุกลงมาเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อ
ทรพัยส์นิที�อยู่ขา้งเคียง ถือเป็นหนา้ที�ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัิอย่างเครง่ครดั และผูร้บัจา้งตอ้งรกัษา
ซ่อมแซมใหด้ีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ติดตั�ง การ
ขออนญุาต ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื �อถอน รวมถึงค่ายามรกัษาการ 

5.3 ถนน ที�จอดรถ และทางเดินชั�วคราว 
5.3.1 ถนน และที�จอดรถชั�วคราว 

ในระหว่างการก่อสรา้งผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเขา้ออกบรเิวณที�ก่อสรา้ง และที�จอดรถชั�วคราว 
โดยใช ้ [แอสฟัลต ์ หรือคอนกรีต] ที�สามารถรบันํ�าหนกับรรทกุของรถขนสง่ได ้ โดยไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบระบายนํ�า หรือกีดขวางทางสญัจร และทางนํ�าสาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้ง
ดแูลรกัษาทางเขา้ออกดงักลา่ว ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดด้ีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เมื�องาน
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ใหป้รบัปรุงซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีดงัเดิม  

5.3.2 ทางเดินชั�วคราว 
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ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเดิน และบนัไดชั�วคราวในบรเิวณก่อสรา้งตามความจาํเป็น และตาม
ขั�นตอนของงานก่อสรา้ง เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงบรเิวณต่างๆ ของงานก่อสรา้งไดท้กุแห่ง มีสภาพ
ที�แข็งแรง ปลอดภยั และเมื�อหมดความจาํเป็น ใหร้ื �อถอนออกไป พรอ้มทั�งซ่อมแซมสว่นก่อสรา้ง
ที�เสียหายใหเ้รียบรอ้ย โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 

5.4 การตัดทางเท้า และต่อเชื�อมท่อระบายนํ�า 
ในกรณีที�ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ตดัทางเทา้ ต่อเชื�อมท่อระบายนํ�ากบัท่อระบายนํ�า
สาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบดาํเนินการขออนญุาตต่อทางราชการใหถ้กูตอ้ง โดยเป็นค่าใชจ้่ายของ
ผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 

5.5 ไฟฟ้าที�ใช้ในงานก่อสร้าง 
5.5.1 ระบบไฟฟ้าชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบไฟฟา้ชั�วคราวเพื�อใชใ้นงานก่อสรา้ง ตั�งแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ 
โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ตั�งแต่การขออนญุาตติดตั�งระบบไฟฟ้าชั�วคราวจากการไฟฟ้าฯ 
รวมทั�งค่าใชจ้่ายอปุกรณท์ั�งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื �อถอน รวมถึงสว่นที�เป็น
งานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นเป็น
ผูจ้่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า และค่าอปุกรณใ์นสว่นที�ตนใชง้านเท่านั�น 

5.5.2 ความปลอดภยัจากการใชไ้ฟฟ้าชั�วคราว 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณ ์และดาํเนินการติดตั�งระบบไฟฟ้าชั�วคราวที�ใชใ้นงานก่อสรา้ง ให้
มีความปลอดภยัโดยทั�งมีระบบการปอ้งกนัการลดัวงจร และการตดัตอนไฟฟ้าไดเ้มื�อเกิด
อบุตัิเหต ุและเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

5.5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั�วคราว 
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั�วคราวที�ใชใ้นงานก่อสรา้ง ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งที�ตอ้งจดั
ใหมี้เพียงพอกบัการใชง้านดงักลา่ว ตั�งแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ รวมถึงการทดสอบระบบ
ไฟฟ้าทั�งหมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ขเพิ�มเติม
ขนาดกระแสไฟฟ้าชั�วคราวใหเ้หมาะสมได ้โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 

5.6 นํ�าประปาที�ใช้ในงานก่อสร้าง 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบนํ�าประปาชั�วคราว เพื�อใชใ้นงานก่อสรา้งตั�งแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ รวมถึง
การทดสอบระบบนํ�าใช ้ และระบบสขุาภิบาลทั�งหมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่ายตั�งแต่การขออนญุาตติดตั�งระบบนํ�าประปาชั�วคราวจากการประปาฯ รวมทั�งค่าอปุกรณต์่างๆ 
ค่านํ�าประปา ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื �อถอน รวมถึงสว่นที�เป็นงานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งรายอื�นที�ผู้
ว่าจา้งจดัหามาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นเป็นผูจ้า่ยเฉพาะค่านํ�า และอปุกรณใ์นสว่นที�ตนใช้
งานเท่านั�น 

5.7 การรักษาความสะอาด และสิ�งแวดล้อม 
5.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตาม [“ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการก่อสรา้ง

อาคาร และสาธารณปูโภค” ลงวนัที� 23 กนัยายน 2539 และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง] โดยไม่
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ก่อใหเ้กิดความเดือดรอ้นราํคาญต่อผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง กรณีงานก่อสรา้งนอกเหนือจากใน
กรุงเทพมหานคร ใหป้ฏิบตัิตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบบัดงักลา่วโดยอนโุลม 

5.7.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํระบบบาํบดั และระบายนํ�าทิ �งของหอ้งนํ�าชั�วคราวใหถ้กูสขุลกัษณะ และ
ถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงระบบระบายนํ�าที�เกดิจากการก่อสรา้ง และจากฝนตก 
โดยจะตอ้งไม่ใหมี้นํ�าขงั หรือสง่กลิ�นเหม็นในบรเิวณก่อสรา้ง และที�ขา้งเคียง 

5.7.3 ผูร้บัจา้งตอ้งขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุ สิ�งของเหลือใชต้่างๆ ที�ทาํความสกปรก หรือกีดขวางการ
ทาํงานออกจากบรเิวณก่อสรา้งอย่างสมํ�าเสมอทกุวนั โดยผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 
เพื�อความปลอดภยั ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของอาคาร และบรเิวณ
ก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รวมถึงตอ้งทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ยทกุสว่นของอาคาร 
และทั�วบรเิวณก่อสรา้งก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
 

จบหมวด สิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราว 
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วัสดุ และอุปกรณ ์

Product Requirements 

6. ความต้องการทั�วไป 

6.1 ขอบเขตของงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพในการปฏิบตัิงานที�ดี มีเครื�องมือเครื�องจกัรที�ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ สาํหรบัการก่อสรา้ง
งานต่างๆ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

6.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ ์
6.2.1 วสัดอุปุกรณท์ี�ปรากฏอยูใ่นแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที�มิไดอ้ยู่ในแบบ และรายการ

ประกอบแบบก็ด ีแต่เป็นสว่นประกอบของการก่อสรา้ง เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการก่อสรา้ง และ
เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาช่างที�ดี ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหามาเพื�อใชใ้นงานก่อสรา้งนี �ทั�งสิ �น 

6.2.2 วสัดอุปุกรณท์ี�ใชใ้นการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการจดัซื �อ และ
จดัสง่เขา้มาใหท้นักบัการก่อสรา้งตามแผนปฏิบตัิงาน 

6.2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณบ์างอย่างซึ�งระบใุหใ้ชข้องต่างประเทศ หรอืตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิต ผูร้บั
จา้งจะตอ้งจดัการสั�งซื �อลว่งหนา้เพื�อใหท้นัการใชง้านตามแผนปฏิบตัิงาน 

6.2.4 หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท์ี�ไม่ไดร้บัการอนมุตัิเขา้มาในสถานที�ก่อสรา้ง 
6.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ ์

วสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ใชใ้นการก่อสรา้งนี �จะตอ้งเป็นของใหม่ที�ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน จะตอ้งมี
คณุภาพดี ไม่มีรอยชาํรุด เสียหาย และถกูตอ้งตรงตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ หรือ
ตามที�ไดร้บัอนมุตั ิ

6.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ ์
6.4.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคณุภาพวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�จะ

นาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง ก่อนที�จะออกจากโรงงานผูผ้ลิต ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงใบรบัรองผลการ
ตรวจสอบดงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณา เพื�อแสดงว่าวสัดอุปุกรณน์ั�นๆ ไดร้บัการตรวจสอบ
ถกูตอ้งตามมาตรฐานที�ดีแลว้ 

6.4.2 ในกรณีที�มีขอ้กาํหนดใหท้ดสอบ ใหผู้ร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณน์ั�น ไปทดสอบตามสถาบนัที�กาํหนด
ไว ้ ในการทดสอบผูร้บัจา้งตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบลว่งหนา้ เพื�อจะไดอ้ยู่รว่มในการทดสอบ
ดว้ย ในกรณีที�ผูว่้าจา้งไดมี้หนงัสืออนญุาตใหต้วัแทนของบรษัิทผูท้ดสอบ หรือผูผ้ลติวสัดอุปุกรณ์
รายใดเขา้ไปในบรเิวณก่อสรา้ง เพื�อตรวจสอบ หรือทดสอบในบรเิวณก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งให้
ความสะดวกกบัตวัแทนดงักลา่ว 

6.5 การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 21 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 21 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

6.5.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างวสัดอุปุกรณท์ั�งหมดตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ
พิจารณาอนมุตัิ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนงานแสดงระยะเวลาจดัสง่ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์
เพื�อการพิจารณาอนมุตั ิ โดยจะตอ้งมีระยะเวลาลว่งหนา้เพยีงพอต่อการพจิารณา ก่อนการสั�งซื �อ 
และติดตั�งตามลาํดบัขั�นตอนในแผนปฏิบตัิงาน 

6.5.2 วสัดอุปุกรณท์ั�งหมดจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานกอ่นการติดตั�ง โดยเมื�อไดร้บัการ
อนมุตัิแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั�งซื �อวสัดอุปุกรณน์ั�นทนัท ี เพื�อใหท้นักบัแผนงานการติดตั�ง หากผู้
รบัจา้งดาํเนนิการติดตั�งโดยมิไดร้บัการอนมุตัิ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัทีตามคาํสั�งของผู้
ควบคมุงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง หรือคิดราคาเพิ�มมิได ้ วสัดอุปุกรณท์ี�ไดร้บัการ
อนมุตัิแลว้ ยงัไม่พน้ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง ในกรณีที�วสัดอุปุกรณน์ั�นไม่ไดค้ณุภาพ หรือ
การติดตั�งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต หรือตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

6.5.3 เมื�อมีการอนมุตัิวสัดอุปุกรณใ์ดๆ แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนนิการจดัซื �อโดยไม่ชกัชา้ โดยถา้ผู้
ว่าจา้งขอดใูบสั�งซื �อสนิคา้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งยนิดีใหต้รวจสอบตลอดเวลา 

6.6 การขอเทยีบเท่าวัสดุอุปกรณ ์
6.6.1 ผูอ้อกแบบจะรบัพิจารณาการขอเทียบเท่าวสัดอุปุกรณภ์ายใน 90 วนั หลงัจากวนัทาํสญัญาจา้ง

เหมาก่อสรา้งเท่านั�น 
6.6.2 ผูอ้อกแบบสามารถยนืยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ หากผูร้บัจา้งไม่มีเหตผุลเพียงพอในการ

ขอเทียบเท่า 
6.6.3 กรณีที�มีการระบวุสัดอุปุกรณ ์ 1 ยี�หอ้ หรือมากกว่า และระบวุ่าเทียบเท่า ผูค้วบคมุงานสามารถ

ยืนยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ การพิจารณาเทียบเท่าวสัดอุปุกรณจ์ะกระทาํต่อเมื�อไม่
สามารถจดัหาวสัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ ทั�งนี �จะตอ้งไม่ใช่เหตผุลที�เกิดจากการทาํงานลา่ชา้ หรือ
การทาํงานบกพรอ่งของผูร้บัจา้ง เช่น การสั�งซื �อวสัดอุปุกรณท์ี�ไดร้บัอนมุตัิแลว้ลา่ชา้ เป็นตน้ 

6.6.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดวสัดอุปุกรณ ์ ผลการทดสอบ ราคา การรบัประกนัที�สามารถยนืยนั
คณุภาพมาตรฐาน และอื�นๆ ตามที�ผูอ้อกแบบตอ้งการ เพื�อประกอบการพิจารณา นอกจากการใช้
งานแลว้ ผูอ้อกแบบจะพิจารณาเรื�องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภยั เป็นหลกั ใหถื้อ
คาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยตุิ ผูอ้อกแบบสงวนสิทธิ�ที�จะพิจารณาเทยีบเท่าวสัดอุปุกรณท์ี�
เห็นว่า มีคณุภาพดีกว่า และราคาสงูกว่าที�ระบไุวไ้ด ้

6.6.5 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเกี�ยวกบัผลกระทบ หรืองานตอ้งเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการเทียบเท่า 
6.6.6 ผูร้บัจา้งไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายที�เพิ�มขึ �น หรือเวลาที�สญูเสียไป เนื�องจากการเทียบเท่า 
6.6.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเผื�อระยะเวลาในการพจิารณาการเทียบเท่า ที�ตอ้งออกแบบใหม่ หรือตอ้งขอ

อนญุาตสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งใหม่ดว้ย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได ้

 
 

จบหมวด วัสดุ และอุปกรณ ์
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การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 

7. ความต้องการทั�วไป 

7.1 การส่งมอบงาน 

7.1.1 การสง่มอบงานแต่ละงวด ใหเ้ป็นไปตามการแบ่งงวดงาน และงวดเงิน ตามที�ระบใุนสญัญา 
ผูว่้าจา้งมีสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินงวดในเมื�อเห็นว่า 
- ปรมิาณงาน และมลูค่างานไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นงวดงาน หรือเงื�อนไขสญัญา 
- คณุภาพของงาน และฝีมือการทาํงาน ไม่ไดต้ามมาตรฐาน หรอืตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

7.1.2 หลกัฐานต่าง ๆ ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัการสง่มอบงานแต่ละงวด 
- หนงัสือรบัรองการตรวจสอบ และอนมุตัิงวดงาน และงวดเงินจากผูค้วบคมุงาน 
- รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบงุวดงาน และงวดเงินตามสญัญา พรอ้มตารางสรุปเงินที�เบิก

ไปแลว้ เงินที�ขอเบิกงวดนี � เงนิที�คงเหลือ และงานเพิ�ม-ลด (ถา้มี) 
- รูปแบบ เช่น แปลน รูปดา้น รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสรา้งของงวดนี �ใหช้ดัเจน

และเขา้ใจไดง้่าย 
- ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี � แผนปฏิบตัิงาน และอื�นๆ ตามที�ผูค้วบคมุงาน หรือผูว่้า

จา้งรอ้งขอ 

7.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

7.2.1 ขั�นตอนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 
- ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ผูค้วบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อสง่มอบงานขั�นตน้ (Substantial 

Completion) อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนครบกาํหนดวนัแลว้เสรจ็ตามสญัญา 
- ผูค้วบคมุงานจะทาํบญัชีงานที�ตอ้งแลว้เสรจ็ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงานตาม

บญัชีดงักลา่วจนแลว้เสรจ็ครบถว้น แลว้จึงออกหนงัสือรบัรองงานขั�นตน้ พรอ้มการจดัทาํ
บญัชีงานที�ตอ้งแกไ้ข (List of Defect Work) แจง้ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการแกไ้ข เพื�อสง่มอบงาน
ขั�นสดุทา้ยใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์ (Final Completion) ซึ�งผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในระยะเวลาตามสญัญา 

- เมื�อผูค้วบคมุงานไดต้รวจสอบงานขั�นสดุทา้ยเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะแจง้ใหผู้ว่้าจา้ง และ
ผูอ้อกแบบรว่มกนัตรวจรบัมอบงานงวดสดุทา้ยต่อไป 

- ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิในการไม่รบัมอบงาน ในกรณีที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่างานบางสว่น จะตอ้งมี
การแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณภ์ายในระยะเวลาตามสญัญา และหากระยะเวลาดงักลา่วเกิน
จากสญัญาแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสียค่าปรบัเนื�องจากงานก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็ตามสญัญา 

7.2.2 การสง่มอบวสัดอุปุกรณ ์และเอกสาร 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 23 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 23 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

- กญุแจทั�งหมดที�ใชใ้นอาคาร ชดุละ 3 ดอก พรอ้ม Master Key [และ Grand Master Key] 
โดยผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดระบบ Master Key ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อนการสั�งซื �อ การ
สง่มอบกญุแจ ใหจ้ดัเก็บในตูเ้หล็กที�ไดม้าตรฐาน และแยกเป็นชดุเป็นระบบที�ชดัเจนสะดวก
ต่อการใชง้าน 

- เอกสารคู่มือสาํหรบัการใชง้าน และการดแูลรกัษาอปุกรณห์ลกัของระบบต่างๆ ของ
บรษัิทผูผ้ลิต และติดตั�งตามที�ผูอ้อกแบบกาํหนด จาํนวนระบบละ 3 ชดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํเป็นรูปเลม่ใสแ่ฟ้มปกแขง็ที�ไดม้าตรฐาน โดยแต่ละระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตาม
ตวัอย่างดงันี � 

หมวด 1 : การใชง้านของระบบ (System Operation) 
หมวด 2 : อปุกรณห์ลกั 
หมวด 3 : ท่อนํ�า, วาลว์ และอื�นๆ 
หมวด 4 : อปุกรณป์ระกอบอื�นๆ 
หมวด 5 : งานไฟฟ้า และเครื�องกลที�เกี�ยวขอ้ง 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวิทยากรผูช้าํนาญงานของบรษัิทผูผ้ลิตอปุกรณห์ลกัแต่ละระบบ มา
อบรม และแนะนาํใหบ้คุลากรของผูว่้าจา้งรบัทราบเกี�ยวกบัการใชง้าน การดแูลรกัษา และ
อื�นๆ ตามระบใุนคู่มือขา้งตน้ จนมีความเขา้ใจสามารถปฏิบตัิงานได ้

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบเครื�องมือ และชิ �นสว่นอะไหลท่ี�มีมากบัอปุกรณ ์ หรือตามระบใุน
สญัญา ใหผู้ว่้าจา้งทั�งหมด 

- แบบก่อสรา้งจรงิ (As-built Drawing) จดัเป็นรูปเลม่แยกแต่ละระบบ ประกอบดว้ย ตน้ฉบบั
กระดาษไขจาํนวน 1 ชดุ สาํเนา (พิมพเ์ขียว) จาํนวน 5 ชดุ และขอ้มลูของแบบดงักลา่วเป็น
ไฟลค์อมพิวเตอรรู์ปแบบ DWG และ PDF จดัเก็บไวใ้นแผ่น CD จาํนวน 1 ชดุ 

- แบบก่อสรา้งจรงิจะตอ้งมีมาตราสว่น และขนาดเท่ากบัแบบคู่สญัญา แสดงระยะการติดตั�ง
วสัดใุนผนงั พื �น หรือกลบฝังใตด้ิน ใหถ้กูตอ้งตามที�ก่อสรา้งจรงิ แสดงสว่นที�เปลี�ยนแปลง 
หรือเพิ�ม-ลดจากแบบคูส่ญัญาอย่างชดัเจน 

- หนงัสือรบัประกนัคณุภาพจากบรษัิทผูผ้ลิต หรือผูต้ิดตั�งสาํหรบัวสัดอุปุกรณท์กุชนิดตาม
สญัญา โดยระบรุายชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ตดิต่อได ้ และกาํหนดระยะเวลา
รบัประกนัตามสญัญา 

- รายการวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ใชใ้นงานก่อสรา้งนี � ระบชุื�อบรษัิท ที�อยู่ หมายเลขโทรศพัท ์
และชื�อผูท้ี�ติดต่อได ้เพื�อสะดวกในการซ่อมบาํรุง หรือสั�งซื �อเพิ�มเติม 

- [หากระบไุวใ้นแบบ หรือรายการประกอบแบบ ใหผู้ร้บัจา้งจดัเตรียมวสัดอุปุกรณง์านตกแต่ง
สถาปัตยกรรม อปุกรณซ์่อมบาํรุงงานระบบต่างๆ เพื�อสาํรองในการซ่อมบาํรุงรกัษาอาคาร
ในปรมิาณที�กาํหนดตามสญัญา หรือตามความจาํเป็น ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบพรอ้มกบัการ
สง่มอบงานงวดสดุทา้ย] 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 24 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 24 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

7.2.3 การทดสอบระบบต่างๆ 
ในการทดสอบในระหว่าง หรอืก่อนการรบัมอบงาน ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่านํ�าที�ใชใ้นการ
ทดสอบ และลา้งทาํความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที�ใชใ้นการทดสอบการเดินเครื�องอปุกรณ์
ต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายในการทดสอบอื�นๆ เพื�อแสดงว่าการทาํงานของ
ระบบเป็นไปอย่างถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญา อยู่ในสภาพที�สามารถใชง้านไดท้นัทีเมื�อรบัมอบ
งาน ถือเป็นสว่นหนึ�งของการจดัหานํ�า และไฟฟ้าชั�วคราว โดยจะตอ้งทาํการทดสอบการทาํงาน
ของระบบไฟฟ้า และเครื�องกลทั�งหมดพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 24 ชั�วโมงเต็ม เพื�อทดสอบ
ความสามารถของระบบต่างๆ ทั�งหมดก่อนการรบัมอบงาน ผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ทั�งหมด 

7.2.4 การซ่อมแซมบรเิวณโดยรอบสถานที�ก่อสรา้งที�เกิดความเสียหาย อนัเนื�องมาจากการทาํงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

7.2.5 การทาํความสะอาดอาคาร ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารทกุสว่นใหเ้รียบรอ้ย โดยผูว่้า
จา้งสามารถใชง้านไดท้นัทหีลงัจากการรบัมอบงานแลว้ สว่นการทาํความสะอาดบรเิวณ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งกลบเกลี�ยพื �นดินใหเ้รียบรอ้ย เศษวสัดกุ่อสรา้งต่างๆ และสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว
ทั�งหมด จะตอ้งเก็บขนยา้ยออกไปใหพ้น้บรเิวณ ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูว่้าจา้ง รบัมอบ
งานเรียบรอ้ยแลว้ 

7.3 การรับประกันผลงานก่อสร้าง 

7.3.1 ภายในระยะเวลา ที�ระบใุนสญัญา นบัถดัจากวนัที�ผูค้วบคมุงานออกหนงัสือรบัรองงานงวด
สดุทา้ย และผูว่้าจา้งรบัมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ หากมีความชาํรุดบกพรอ่งเกิดขึ �นแก่อาคาร อนั
เนื�องมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผูร้บัจา้งในขณะที�ทาํการก่อสรา้ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย หรอืใชง้านไดด้ีดงัเดิม ในทนัททีี�ไดร้บั
แจง้จากผูว่้าจา้ง โดยผูร้บัจา้งจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ�มเติมไม่ไดท้ั�งสิ �น 

7.3.2 ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิ� ที�จะทาํการว่าจา้งผูอื้�นมาดาํเนนิการซ่อมแซม หรือแกไ้ขงาน ในสว่นที�
บกพรอ่งหากผูร้บัจา้งไม่เขา้มาดาํเนินการแกไ้ขภายในเวลาที�เหมาะสม ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ �น ผูร้บั
จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทั�งหมด หรือผูว่้าจา้งสามารถเรียกเก็บเงินจากหนงัสือคํ�าประกนัผลงานได ้

7.3.3 [ในวนัที�ผูว่้าจา้งจ่ายเงินงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหนงัสือคํ�าประกนัผลงานของธนาคาร
พาณิชย ์ มลูค่ารอ้ยละ 5 ของค่าก่อสรา้งตามสญัญา ระยะเวลาคํ�าประกนั ตามระบใุนสญัญา 
มาสง่มอบใหผู้ว่้าจา้ง หรือตามระบใุนสญัญา] 

 
 

จบหมวด การส่งมอบงาน 

 



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
��-หมวดเงื�อนไขสภาพพื�นที�เดิม 

ตุลาคม ���� 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงสาํนกังานคณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
 
 

สถานที� 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

���� ซ. อิสรภาพ �� แขวง หิรญัรูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
 
 
 

          
 
 
 
          



หมวด 02 เงื�อนไขสภาพพื�นที�เดิม (Existing Conditions)  หนา้ที� 1 รวม 2 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

การสาํรวจรังวัด 

Surveys 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 การสาํรวจพื�นที�ก่อสร้าง 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสาํรวจพื �นที�จะทาํการก่อสรา้ง เพื�อใหรู้ส้ภาพต่างๆ ของ

สถานที�ก่อสรา้ง หรือบรเิวณก่อสรา้ง จะไดเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาทาํงาน Site work ตา่งๆ 
เช่น ทางเขา้-ออก สภาพพื �นที�ที�จะก่อสรา้ง สภาพรั�วเดิมโดยรอบ และสภาพอาคารขา้งเคียง 
เป็นตน้ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรงัวดัสถานที�ก่อสรา้ง วางผงัอาคาร จดัทาํระดบัอา้งอิง ตรวจสอบแนว
และระยะต่างๆ ตามแบบก่อสรา้ง ตรวจสอบหลกัเขตที�ดนิใหถ้กูตอ้งตามโฉนดที�ดิน พรอ้ม
จดัทาํรายงานความถกูตอ้ง หรือความคลาดเคลื�อนต่างๆ ที�แตกต่างไปจากแบบก่อสรา้งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร ใหผู้ค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบพิจารณาตรวจสอบ และอนมุตัิ ก่อน
ดาํเนินงานขั�นต่อไป 

1.1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณ ์ เครื�องมือ เครื�องใช ้ ที�ทนัสมยั ช่างฝีมือดี และแรงงานที�
เหมาะสมเพียงพอ โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อการปฏิบตัิงานสาํรวจ
รงัวดั วางผงั วางระดบั ตรวจสอบแนวดิ�ง แนวฉาก และระยะต่างๆ ของงานก่อสรา้ง ดว้ยความ
รวดเรว็ มีประสทิธิภาพ และไดผ้ลงานที�ถกูตอ้งแม่นยาํตามมาตรฐานที�ด ี ตั�งแต่เริ�มตน้งาน
ก่อสรา้งจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ รวมถึงการดแูลรกัษาหมดุอา้งอิงต่างๆ ใหอ้ยู่ในสภาพด ี และ
ถกูตอ้งตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

1.1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการสาํรวจอาคารขา้งเคียงโดยรอบบรเิวณก่อสรา้ง โดยทาํการถ่ายรูปสภาพ
ปัจจบุนั ทั�งภายนอก และภายในของอาคารขา้งเคียงทกุหลงั พรอ้มทาํบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยมีพยาน ก่อนลงมือทาํการก่อสรา้ง 

 
จบหมวด การสาํรวจรังวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 02 เงื�อนไขสภาพพื�นที�เดิม (Existing Conditions)  หนา้ที� 2 รวม 2 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

การรื�อถอน 

Demolition 

2. ความต้องการทั�วไป 

2.1 การรื�อถอนอาคาร และสิ�งปลูกสร้างเดิม 
ในทนัทีที�ผูร้บัจา้งไดร้บัมอบสถานที�ก่อสรา้งจากผูว่้าจา้ง หรอืไดร้บัอนมุตัิใหเ้ขา้เริ�มทาํการก่อสรา้ง ใน
บรเิวณสถานที�ก่อสรา้งตามสญัญา ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการรื �อถอนอาคารเดิม ตน้ไม ้ และอื�นๆ ที�มีอยู่ใน
บรเิวณนั�นทนัที ตามระบใุนแบบ และสญัญา ซึ�งผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อสิ�งปลกูสรา้ง
ขา้งเคียง ตน้ไมเ้ดิม และระบบสาธารณปูโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใตด้ิน เป็นตน้ ไม่ให้
กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งเดิม 
หากจาํเป็นตอ้งรื �อถอนสิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียง หรอืตดัตน้ไม ้ หรือโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคเดิม ผูร้บั
จา้งจะตอ้งขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อนดาํเนินการ 

2.2 วิธีการรื�อถอนอาคาร และสิ�งปลูกสร้างเดิม 
หา้มผูร้บัจา้งใชวิ้ธีการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งเดิม หรือตน้ไม ้ โดยวิธีที�จะก่อใหเ้กิดอนัตรายใดๆ 
หรอืเป็นเหตใุหเ้กิดความตระหนกตกใจจากการกระทาํดงักลา่วแก่ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ดาํเนินการขออนญุาตรื �อถอนอาคารตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งก่อน โดยถือเป็นภาระ และเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�นในแบบ และสญัญา 

2.3 กรรมสิทธิ�ในวัสดุสิ�งของ  
วสัดสุิ�งของที�ไดจ้ากการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งทั�งหมดใหต้กเป็นของผูร้บัจา้ง ยกเวน้วสัดสุิ�งของ
ที�ไดร้ะบไุวเ้ป็นพิเศษใหส้ง่มอบแก่ผูว่้าจา้งตามสญัญา ซึ�งผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรื �อถอนดว้ยความ
ประณีต ไม่ใหว้สัดสุิ�งของดงักลา่วเสยีหาย และสง่มอบใหผู้ว่้าจา้งตามสถานที� ที�ผูว่้าจา้งกาํหนดให ้

2.4 การขนย้าย และถมกลับ 
ผูร้บัจา้งตอ้งขนยา้ยวสัดสุิ�งของที�รื �อถอนทั�งหมดออกไปจากบรเิวณก่อสรา้ง รวมถึงสว่นของอาคารที�อยู่
ใตด้ิน เช่น ฐานราก เสาเข็ม บอ่นํ�า สระนํ�า แท่นคอนกรีต รากตน้ไม ้และสิ�งกีดขวางงานก่อสรา้งทั�งหลาย 
ทั�งที�อยู่บนดิน และใตด้ิน พรอ้มทั�งถมดินกลบัใหเ้รียบรอ้ยตามระดบัดินเดิม เพื�อสามารถดาํเนินการ
ก่อสรา้งขั�นต่อไป โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น 
[ค่าใชจ้่ายในสว่นที�มองไม่เห็น และผูร้บัจา้งไม่ไดเ้สนอค่าราคาเหมารวมไวใ้นสญัญา ใหค้ิดเป็นงานเพิ�ม
ตามความเป็นจรงิ หรือตามการพิจารณาอนมุตัิของผูอ้อกแบบ โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งมีภาพถ่าย หรือ
หลกัฐานอื�นที�เชื�อถือได ้และมีพยานจากฝ่ายผูว่้าจา้ง หรือผูค้วบคมุงานตรวจสอบดแูลอยู่ตลอดเวลา] 
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ผนังก่ออิฐ 

Brick Masonry 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานผนงัก่ออิฐ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอิฐที�ใชต้ามระบใุนแบบ ไม่นอ้ยกว่า 2 กอ้น พรอ้มรายละเอียดของอิฐ และ
ปนูก่อ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ  

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่างผนงัก่ออิฐใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิวิธีการ และฝีมือการก่ออิฐ 
1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูค้วบคมุงานเป็นผูร้บัรองผลการ

ทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที�เชื�อถือไดข้องผูผ้ลิต ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 
1.5 ผนงัก่ออิฐทั�งหมด หากไม่ระบคุวามสงูไวใ้นแบบ ใหก้่อชนทอ้งคาน หรือทอ้งพื �น หรือชนใตห้ลงัคา เพื�อ

ปอ้งกนัเสียงระหว่างหอ้ง และเสียงเหนือฝา้เพดาน เช่น หอ้งเครื�อง หอ้งนํ�า และช่องท่อต่างๆ 
2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 อิฐที�ใชส้าํหรบังานผนงัก่ออิฐทั�วไป หรือตามระบใุนแบบ ใหใ้ชอิ้ฐมอญขนาด [65x140x40 มม.] [ตาม
มาตรฐาน มอก. 77-2545  

2.2 ผนงัคอนกรีตบล็อกโชวแ์นวสาํหรบัผนงัรั�ว หรือตามระบใุนแบบ ใหใ้ชค้อนกรตีบล็อกขนาด 
[190x390x90 มม.] [ชนิดผิวเรยีบ]  

2.3 ผนงัคอนกรีตบล็อกระบายอากาศตามระบใุนแบบ ใหใ้ช ้ [สกรีนบล็อกแบบกนัฝน ลิ �นคู]่ [ขนาด 
190x390x90 มม.]  

2.4 อิฐแกว้ (Glass block) ตามระบใุนแบบ ใหใ้ชข้นาด [190x190x80 มม.] [สใีส] [ชนิดมีลวดลาย] 
ลวดลายตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.5 วสัดยุาแนวประเภท [โพลียรูีเทน [สีขาว] ] สาํหรบัอิฐแกว้  
2.6 ปนูก่อ 

2.6.1 ปนูก่อใหใ้ชป้นูก่อสาํเรจ็รูปของ [ตราเสือ] หรือ [ตรานกอินทรี] หรือ [ตราทีพไีอ] หรือเทียบเทา่ 
2.6.2 นํ�า จะตอ้งใชน้ ํ�าสะอาดปราศจากนํ�ามนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที�น ํ�า

บรเิวณก่อสรา้งมีคณุภาพไม่ดีพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานํ�าจากที�อื�นมาใช ้
2.6.3 สว่นผสมของปนูก่อ ใหป้ฏิบตัติามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตปนูก่อ โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

2.7 เสาเอ็น คานทบัหลงั เป็นคอนกรีตเสรมิเหล็ก สว่นผสมที�เป็นหินใหใ้ชห้นิเกล็ดได ้
3. การดาํเนินการ 

3.1 การก่ออิฐ 
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3.1.1 ทาํความสะอาดบรเิวณที�จะก่ออิฐ ตีเสน้แนวก่อใหถ้กูตอ้งตามแบบ ทาํความสะอาดกอ้นอิฐ 
[หรือคอนกรีตบล็อก] 

3.1.2 เริ�มก่อโดยใชป้นูก่อ ก่อไปตามแนวที�จะก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] แลว้วางอิฐ [หรือคอนกรีต
บล็อก] แถวแรกบนปนูก่อใหไ้ดแ้นวระดบั และแนวดิ�ง และก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] แถว
ต่อไป 

3.1.3 ที�มมุผนงัก่ออิฐ หรือผนงัก่ออิฐที�หยดุลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. ไม่ชนทอ้งคาน หรือพื �น หรือตรงที�
ผนงัก่ออิฐติดกับวงกบประต-ูหนา้ต่าง จะตอ้งมีเสาเอ็น และคานทบัหลงั เสาเอ็น และคานทบัหลงั
ตอ้งไม่เล็กกว่า 150 มม. และมีความกวา้งเท่ากบัแผ่นอิฐ เสรมิดว้ยเหล็ก 2 เสน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 
6 มม. และมีเหล็กปลอกลกูโซ่เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. ทกุระยะ 200 มม. เหล็กเสรมิเสาเอ็น และ
คานทบัหลงัจะตอ้งฝังลกึลงในพื �น หรือคาน หรือเสา ค.ส.ล. ทั�งสองดา้น หรือต่อเชื�อมกบัเหล็กที�
เสียบเตรียมเอาไว ้

3.1.4 ผนงัก่ออิฐทกุความยาวไม่เกิน 2.50 ม. จะตอ้งมีเสาเอ็น และทกุความสงูไม่เกิน 2.00 ม. จะตอ้ง
มีคานทบัหลงั 

3.1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�ง Sleeve เตรียมไวใ้นผนงัก่ออิฐ สาํหรบังานเดินท่อของระบบต่างๆ ตาม
ระบใุนแบบของงานระบบนั�น เช่น งานระบบสขุาภิบาล, ไฟฟา้, ปรบัอากาศ เป็นตน้ การติดตั�ง
ตอ้งทาํดว้ยความประณีต และมั�นคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่างของผนงัอิฐโดยรอบ Sleeve ดงักลา่ว 
โดยอดุแต่งดว้ยปนูก่อใหเ้รียบรอ้ย 

3.1.6 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสียบเหล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสรา้งสาํหรบังานผนงั
ก่ออิฐ เช่น ขา้งเสาที�จะก่ออิฐชนทกุระยะตามดิ�งไม่เกิน 400 มม. ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.
จะตอ้งงอขอ สว่นของเหล็กที�ยื�นนอกเสายาวไม่นอ้ยกว่า 300 มม. หรือจะใชวิ้ธีติดตั�งดว้ย 
Expansion Bolts ในภายหลงั ซึ�งจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.1.7 การก่ออิฐ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวดิ�ง โดยการถ่ายระดบันํ�าขึงเอ็น และใชล้กูดิ�งอย่างนอ้ย
ทกุความสงู 500 มม. การก่ออิฐแต่ละครั�งจะตอ้งมีความสงูไม่เกินกว่า 1.00 ม. และจะตอ้งทิ �ง
ไวอ้ย่างนอ้ย 3 ชั�วโมง จึงก่อเสรมิต่อไปไดอี้ก 1.00 ม. แลว้ทาํคานทบัหลงั 

3.1.8 ระยะของปนูก่อจะตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่า 10 มม. ปนูก่อจะตอ้งเต็มหนา้แผ่นอิฐ และแต่งแนวให้
เรียบ 

3.1.9 การก่ออิฐชนทอ้งคาน ค.ส.ล. จะตอ้งก่ออิฐเวน้ไวไ้ม่นอ้ยกว่า 150 มม. ตลอดแนว ทิ �งไวอ้ย่าง
นอ้ย 24 ชั�วโมง จึงทาํการก่อเสรมิชนทอ้งคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได ้ 

3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสรา้งอาคาร ซึ�งอาจมีการแอ่นตวั เช่น พื �น Post-tension พื �นสาํเรจ็รูป หรือ
โครงสรา้งเหล็ก จะตอ้งเวน้ดา้นบนไวป้ระมาณ 25 มม. แลว้เสรมิดว้ยโฟมหนา 25 มม. กวา้ง
เท่ากบัแผ่นอิฐ สอดไวด้า้นบนตลอดแนวผนงั 
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3.1.11 การฝังท่อสายไฟ หรือท่อนํ�าขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกวา้งอิฐ ใหฝั้งไวใ้นผนงัอิฐได ้
โดยใชเ้ครื�องตดัไฟฟ้า เป็นรอ่งลกึ 2 แนว แลว้สกดัอิฐสว่นที�จะฝังท่อออก อดุดว้ยปนูก่อใหแ้น่น
เต็ม แลว้ปิดทบัดว้ยตะแกรงลวดกวา้ง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนทาํการฉาบปนู 

3.1.12 กรณีที�ทาํการติดตั�งท่อรอ้ยสายไฟ หรือท่อนํ�า หรือท่อนํ�ายาแอรห์ุม้ฉนวนขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 
3 ของความกวา้งอิฐ ใหต้ิดตั�งท่อไวก้่อน แลว้ก่ออิฐห่างจากแนวท่อประมาณ 50 มม. เท
คอนกรีต หรือเสาเอ็นทบัตลอดแนวท่อโดยรอบใหไ้ดค้วามหนาเท่ากนั โดยท่ออยู่กลางเสาเอ็น 
แลว้ปิดทบัดว้ยตะแกรงลวด ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทั�ง 2 ขา้ง 
ก่อนทาํการฉาบปนู 

3.2 [การก่อคอนกรีตบล ็อก] 

การก่อใหย้ึดถือตามขอ้ 3.1.1, 3.1.2, 3.1.6 และ 3.1.7 โดยการก่อคอนกรีตบล็อกโชวแ์นวตรงกนัตาม
แนวดิ�ง และแนวนอน ทกุๆ 5 กอ้นจะตอ้งเสียบเหล็ก 2 เสน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 9 มม. ตลอดความสงูผนงั
ไม่เกิน 2.00 ม. และยาวไม่เกิน 3.00 ม. หรือก่อคอนกรีตบล็อกตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการ
อนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน ช่องที�เสียบเหล็กจะตอ้งเทคอนกรีตใหเ้ต็มช่อง การตดัคอนกรีตบล็อกจะตอ้ง
กระทาํดว้ยความประณีต โดยการใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม แต่งแนวรอ่งปนูก่อใหส้วยงาม โดยใชป้นูฉาบ
ชนิดละเอียด 

3.3 [การก่ออิฐแก้ว] 

การก่อใหย้ึดถือตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน การก่ออิฐ
แกว้ จะตอ้งไดร้ะดบัทั�งแนวนอน และแนวดิ�ง ทั�งการก่อตรง และโคง้ตามระบใุนแบบ การเวน้รอ่งแต่ละ
กอ้นโดยรอบจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 10 มม. โดยใช ้Spacer และเสรมิเหล็กเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 6 มม. 2 เสน้ 
ตามแนวนอนทกุรอ่ง ตามแนวตั�งทกุรอ่งเวน้รอ่ง จะตอ้งแต่งแนว และทาํความสะอาดผนงัอิฐแกว้ก่อนที�
ปนูก่อจะแข็งตวั แลว้ยาแนวดว้ยวสัดยุาแนวทั�ง 2 ดา้น 

3.4 การทาํความสะอาด 

เศษปนู เศษอิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ทกุแห่งจะตอ้งเก็บ และทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย ก่อนที�ปนูก่อ
จะแหง้กรงัจนทาํความสะอาดยาก การตกแต่งรอ่ง หรือยาแนวรอ่งผนงัก่ออิฐจะตอ้งประณีต และ
สวยงาม ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาผนงัก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ใหส้ะอาด ปราศจากรอยขดีเขียน หรือ
สกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
จบหมวด ผนังก่ออิฐ 
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ผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 

Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ 
ในการก่อสรา้งงานผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างคอนกรีตมวลเบาที�ใชต้ามระบใุนแบบ ไม่นอ้ยกว่า 2 กอ้น พรอ้ม
รายละเอียดของคอนกรีตมวลเบา และปนูก่อ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตั ิ

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่างงานผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิวิธีการ 
และฝีมือการก่อคอนกรีตมวลเบา 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างคอนกรีตมวลเบาไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผูค้วบคมุงานเป็นผู้
รบัรองผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที�เชื�อถือไดข้องผูผ้ลิต ตามความเห็นชอบของผู้
ควบคมุงาน 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 คอนกรีตมวลเบา เป็นวสัดกุ่อผนงัมวลเบา ที�มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสมํ�าเสมอในเนื �อ 
คอนกรีต กอ้นตนัไม่มีรูกลวง และทาํใหแ้ข็งดว้ยการอบไอนํ�า [มีชื�อทางการว่า “คอนกรีตมวลเบาดว้ย
ฟองอากาศ และอบไอนํ�า” (AAC: Autoclaved Aerated Concrete)] ผลิตภณัฑไ์ดร้บัอนญุาตแสดง
เครื�องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม เลขที� มอก. ����-���� จากสาํนกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ขนาดมาตรฐาน [สงู ��� มม. ยาว 60� มม. และความ
หนาตั�งแต่ 75, 100, 125, 150, 175, 200 และ 250 มม.] ตามกาํหนด 
2.1.1 [ผลิตภณัฑท์ี�ไดร้บัอนญุาตชั�นคณุภาพ 2 ชนิด 0.5 และมีคณุสมบตัิที�สาํคญั ดงันี �] 

- ความหนาแน่นแหง้ (Dry Density) 410-500 กก./ลบ.ม. 
- ค่ากาํลงัรบัแรงอดั (Compressive Strength, f’c) ไม่นอ้ยกว่า 2� กก./ตร.ซม. 
- ค่าโมดลูสัยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) ไม่นอ้ยกว่า �� ��� กก./ตร.ซม. 
- อตัราการกนัไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตํ�ากว่า � ชั�วโมง ที�ความหนา �� 

มม. 
- อตัราการดดูกลืนนํ�า (Water Absorption) ไม่เกิน �� % กก./ลบ.ม. 
- ค่าการนาํความรอ้น (Thermal Conductivity) ไม่เกิน �.��� วตัต/์ม.-เคลวิน 

หรือ 
2.1.2 [รายละเอียดของผลิตภณัฑท์ี�ไดร้บัอนญุาตชั�นคณุภาพ 4 ชนิด 0.7 และมีคณุสมบตัิที�สาํคญั 

ดงันี �] 
- ความหนาแน่นแหง้ (Dry Density) 610-700 กก./ลบ.ม. 
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- ค่ากาํลงัรบัแรงอดั (Compressive Strength, f /c) ไม่นอ้ยกว่า �� กก./ตร.ซม. 
- ค่าโมดลูสัยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity, E) ไม่นอ้ยกว่า �� ��� กก./ตร.ซม. 
- อตัราการกนัไฟ (Fire Rating) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ตํ�ากว่า � ชม. ที�ความหนา �� มม. 
- อตัราการดดูกลืนนํ�า (Water Absorption) ไม่เกิน 5� % กก./ลบ.ม. 
- ค่าการนาํความรอ้น (Thermal Conductivity) ไม่เกิน �.��� วตัต/์ม.-เคลวิน 

2.2 ปนูก่อสาํเรจ็รูป (Thin Bed Adhesive Mortar) เป็นปนูก่อบาง หรือปนูกาว สาํหรบังานก่อผนงัคอนกรีต
มวลเบาโดยเฉพาะ [มีค่ากาํลงัรบัแรงอดัที� �� วนั ไม่ตํ�ากว่า ��� กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี�ยวไม่นอ้ย
กว่า �.�� กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ C952] ปนูก่อตอ้งมีแรงยึดเหนี�ยวสงูเนื �อ
ละเอียดรบัแรงไดเ้รว็ ไม่รว่น หรือหลดุง่ายใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งราดนํ�าบล็อกก่อนก่อ 

2.3 ปนูฉาบสาํเรจ็รูป (Rendering Mortar) เป็นปนูฉาบที�ผลติขึ �นสาํหรบังานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ
สามารถใชง้านไดท้นัทีเมื�อผสมนํ�า ผสมเสรจ็โดยไม่ตอ้งมีสว่นผสมเพิ�มใดอีก [มีค่ากาํลงัรบัแรงอดัไม่เกิน 
�� กก./ตร.ซม. และมีค่าแรงยึดเหนี�ยวไม่นอ้ยกว่า �.�� กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน ASTM C109 และ 
C952] 

2.4 [คานทบัหลงัสาํเรจ็รูป (Lintel) ผลิตภณัฑค์อนกรีตมวลเบา ทาํการเสรมิเหล็ก � ชั�น ใชว้างลงบนผนงั
บล็อกเหนือช่องเปิดประต ูหรือหนา้ต่างทดแทนการหลอ่ทบัหลงั ค.ส.ล.] 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบาทั�งหมด หากไม่ระบคุวามสงูไวใ้นแบบ ใหก้่อชนทอ้งคาน หรือทอ้งพื �น หรือชนใต้
หลงัคา เพื�อปอ้งกนัเสียงระหว่างหอ้ง และเสียงเหนือฝา้เพดาน เช่น หอ้งเครื�อง หอ้งนํ�า และช่องท่อต่างๆ 

3.2 การผสมปูนเพื�อใช้งาน (Mortar Mixing) 
3.2.1 ผสมปนูก่อสาํเรจ็รูป ในสดัสว่น � ถงุ ต่อนํ�าสะอาดประมาณ ��-�� ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ย

เหล็กกวนปนูที�ต่อเขา้กบัสว่านไฟฟ้าเวลา �-� นาที ใหส้ว่นผสมเขา้กนัไดด้ี ก่อนนาํไปใชง้าน 
3.2.2 ผสมปนูฉาบสาํเรจ็รูป ในสดัสว่น � ถงุ ต่อนํ�าประมาณ ��-�� ลิตร ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเหล็กกวน

ปนูจนเนื �อเขา้กนัด ี
3.2.3 ปนูที�ผสมไวเ้กิน � ชั�วโมง ตอ้งทิ �งไป ไม่นาํมาผสมใหม่เพื�อนาํกลบัมาใชใ้หม่อีก 

3.3 วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา  
3.3.1 ทาํความสะอาดบรเิวณที�จะทาํการก่อผนงัคอนกรีตมวลเบา แลว้กาํหนดระยะตีเสน้แนวก่อให้

ถกูตอ้ง และขึงแนวเสน้เอ็น เพื�อช่วยใหก้่อไดง้่ายขึ �น 
3.3.2 เริ�มก่อโดยการใชป้นูทรายทั�วไป วางลงไปตามแนวที�จะก่อเพื�อช่วยปรบัระดบัพื �นใหไ้ดแ้นว

ระนาบเดียวกนั ความสงู 40-50 มม. จากนั�นปา้ยปนูกอ่ที�ไดผ้สมไวแ้ลว้ดว้ยเกรียงก่อหนา
ประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวดา้นลา่งบล็อกกอ้นแรก 

3.3.3 วางกอ้นบล็อกลงไปบนปนูทราย ใชค้อ้นยาง และระดบันํ�าช่วยจดัใหไ้ดแ้นว และระดบัที�ถกูตอ้ง 
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3.3.4 เริ�มก่อบล็อกกอ้นที� � โดยปา้ยปนูก่อ บรเิวณดา้นขา้งของกอ้นแรกแลว้วางบล็อกกอ้นที� � ลงไป
ใหช้ิดกบักอ้นแรก ใชค้อ้นยางเคาะใหช้ิดกนั ตรวจเช็คระดบันํ�าทกุครั�ง ทาํเช่นนี �กบักอ้นที� �, � 
ไปจนก่อจบชั�นนี � 

3.3.5 เมื�อจาํเป็นตอ้งตดักอ้นบล็อกใหว้ดัระยะใหพ้อดี แลว้ใชเ้ลื�อยตดับล็อกตดัใหไ้ดแ้นวดิ�งฉาก
บล็อกชั�นที� � ใหก้่อดว้ยวิธีสลบัแนวระหว่างแถวชั�นลา่งโดยใหใ้หแ้นวเหลื�อมกนัครึ�งกอ้น หรือ
อย่างนอ้ย ��� มม. ก่อใหไ้ดแ้นวทั�งแนวตั�ง และแนวนอน โดยปา้ยปนูก่อบางที�ดา้นขา้งของ
กอ้นแถวนั�น และดา้นบนของกอ้นแถวลา่ง ดว้ยเกรียงก่อ ปนูก่อจะไม่หกลน้ออกดา้นขา้ง และ
จะตอ้งปา้ยปนูก่อใหต้่อเนื�องตลอดแนวไม่มีช่องว่าง โดยไม่ตอ้งตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพื�อยึดกอ้น
บล็อกอีก 

3.3.6 ปลายกอ้นที�ก่อชนเสาโครงสรา้ง หรือเสาเอ็นจะตอ้งยึดดว้ยเหล็กเสน้ � มม. ความยาวไม่นอ้ย
กว่า ��� มม. โดยฝังลกึลงในเสาโครงสรา้งไม่นอ้ยกว่า �� มม. หรือใชแ้ผ่นเหล็กยึด (Metal 
Strap) ความยาวประมาณ �� มม. ยึดดว้ยพกุสกรูทกุระยะ � ชั�น ของแนวก่อบล็อก 

3.3.7 หากพื �นที�ของผนงัมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานผลิตภณัฑท์ี�กาํหนดไว ้ จะตอ้งมีเสาเอ็น หรือคาน
เอ็น ค.ส.ล. ขนาดอย่างนอ้ย ��� มม. โดยใชเ้หล็กเสรมิ � เสน้ เสน้ผ่านศนูยก์ลางอย่างนอ้ย � 
มม. และมีเหล็กปลอกเสน้ผ่านศนูยก์ลาง � มม. ทกุระยะ ��� มม. ปลายของเหล็กจะตอ้งฝัง
ลกึในพื �น, เสา หรือคานที�เป็นโครงสรา้งหลกั 

3.3.8 บรเิวณมมุผนงัที�ก่อมาบรรจบกนั อาจก่อประสานเขา้มมุ (Interlocking) ได ้ แต่ทั�งนี �ผนงัตอ้งมี
ระยะไม่เกินที�ตารางกาํหนดโดยคิดคาํนวณพื �นที�ต่อเนื�องกนั หากพื �นที�รวมเกินกาํหนดใหท้าํเสา
เอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. หรือใชเ้สาเอ็นสาํเรจ็รูปทกุมมุผนงั และทกุขนาดพื �นที�ก่อไม่เกิน 
10 ตร.ม. หรือตามที�ระบใุนตาราง แลว้แต่ขนาดความหนาของบล็อก 

3.3.9 สาํหรบัผนงัความหนาตั�งแต่ �� มม. ขึ �นไป เหนือช่องประตหูนา้ต่าง หรือช่องเปิดอื�นๆ อาจ
เลือกใชท้บัหลงัสาํเรจ็รูป (Lintel) วางลงบนช่องเปิด ใหมี้ระยะนั�งบนผนงัทั�ง � ดา้น ไม่นอ้ยกว่า 
��� มม.ขึ �นไป แทนการหลอ่คานเอ็น ค.ส.ล. 

3.3.10 การยึดวงกบเขา้กบัผนงั อาจใชแ้ผ่นเหล็ก Metal Strap ยึดดว้ยตะปเูขา้กบัวงกบไมท้กุชั�นของ
รอยต่อระหว่างชั�นบล็อก แลว้ปา้ยทบัดว้ยปนูก่อ ก่อนวางบล็อกทบัลงไป แลว้อดุแนวรอยต่อขา้
งวงกบใหแ้น่นดว้ยปนูก่อ กรณีใชผ้นงับล็อกหนา �� มม. ตอ้งทาํเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ 
หรือใชเ้สาเอ็นสาํเรจ็รูปของผูผ้ลิต ตั�งยึดเขา้กบัวงกบทั�งสองขา้ง และใชค้านทบัหลงัวางเหนือ
ช่องเปิด ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

3.3.11 การก่อผนงัใหก้่อชนทอ้งคาน หรือทอ้งพื �นทกุแห่ง โดยเวน้ช่องไวป้ระมาณ ��-�� มม. แลว้อดุ
ใหแ้น่นดว้ยปนูทรายตลอดแนว และจะตอ้งยึดแผ่นเหล็ก Metal Strap ที�ทอ้งพื �น หรือทอ้งคาน
ไวท้กุระยะไม่เกิน � ��� มม. ผนงัที�ก่อสงูไม่ชนทอ้งคาน หรือพื �น (ก่อลอย) จะตอ้งทาํทบัหลงั 
ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตลอดแนว 
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3.3.12 การก่อผนงัที�ชนกบัทอ้งพื �นโครงสรา้งอาคารซึ�งอาจมีการแอ่นตวัมากเป็นพิเศษ เช่น พื �นระบบ 
Post-Tensioned หรือโครงสรา้งเหล็ก จะตอ้งเวน้ช่องว่างดา้นบนไวป้ระมาณ ��-�� มม. แลว้
เสรมิวสัดทุี�มีความยืดหยุ่นตวัได ้ เช่น โฟม เป็นตน้ และหลกีเลี�ยงการฉาบชนทอ้งพื �น แตห่าก
จาํเป็นใหเ้ซาะรอ่งไวต้ามแนวรอยต่อ 

3.3.13 การวางฝังท่อสายไฟ และท่อนํ�าในผนงัสามารถใชเ้หล็กเซาะรอ่งขดูออกตามแนว หรือเครื�องตดั
ไฟฟ้า เป็นรอ่งแนวลกึ � แนว แลว้สกดัออก ทั�งนี �ไม่ควรลกึเกิน � ใน � ของความหนาของผนงั 
จากนั�นอดุปนูทรายใหแ้นน่เต็ม แลว้ปิดทบัดว้ยตาข่ายกวา้ง ��� มม. ตลอดแนวก่อนฉาบปนู
ทบั 

3.3.14 กรณีที�ทาํการติดตั�งท่อรอ้ยสายไฟ และท่อนํ�าไวก้่อน ใหก้่อผนงัห่างจากแนวท่อเล็กนอ้ย แลว้อดุ
ดว้ยปนูทราย กรณีที�ช่องใหญ่กว่า �� มม. ใหเ้ทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้
ใชวิ้ธีบากกอ้น แลว้ติดทบัดว้ยลวดตาข่ายขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า ��� มม. ตลอดแนวก่อนทาํ
การฉาบ 

3.4 การฉาบปูน  
3.4.1 การเตรียมพื �นผิว 

- ใชแ้ปรงตีนํ�า หรือไมก้วาดปาดเศษผงที�ติดอยู่บนผนงัออกใหห้มด 
- หากมีรอยแตกบิ�นของผนงัใหอ้ดุซ่อมก่อนดว้ยปนูซ่อมโดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จาก

การตดัเขา้กบัปนูก่อ และนํ�าผสมใหเ้ขา้กนัดี แลว้นาํไปปา้ยอดุจดุที�ตอ้งซ่อม ทิ �งไวใ้หแ้หง้
ก่อนฉาบอย่างนอ้ย � วนั 

- ราดนํ�าที�ผนงักอ่นฉาบ เชน่เดียวกบัผนงัก่อทั�วไป 
- รอใหผ้ิวผนงัดดูซบันํ�าจนแหง้เล็กนอ้ย จึงเริ�มลงมือฉาบ 

3.4.2 วิธีฉาบปนู 
- ความหนาปนูฉาบ [10] มม. โดยทาํการฉาบเป็น � ชั�น ชั�นละประมาณครึ�งหนึ�งของความ

หนาทั�งหมด 
- เมื�อฉาบชั�นแรก แลว้ทิ �งไวใ้หผ้วิหนา้แหง้หมาด บางสว่นจะเกิดรอยแตกเป็นปกติ จากการ

หดตวัของปนู ปนูที�ฉาบตอ้งผสมไม่เหลวจนเกนิไป เพราะจะทาํใหเ้กิดการยอ้ยตวัของปนู 
เสียเวลารอใหห้มาดนาน และเป็นสาเหตขุองการแตกรา้ว 

- ฉาบปนูชั�นที�สองใหไ้ดค้วามหนาที�ตอ้งการ ปาดหนา้ใหเ้รียบแลว้ทิ �งไวใ้หผ้ิวหนา้แหง้หมาด
มากๆ 

- ตีนํ�าดว้ยแปรงใหท้ั�ว พอดีกบัการปั�นหนา้ กดเกรียงแรงๆ แลว้ขดัผิวหนา้ใหเ้รียบก่อนลงฟอง 
- การฉาบปนูโดยฉาบเป็นชั�นเดียวแลว้ตีนํ�าเลยนั�น ทาํไดเ้ฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน �� มม. 

เท่านั�น 
- การฉาบปนูหนากว่า �� มม. ตอ้งแบ่งฉาบเป็นชั�นๆ ละประมาณ ��-�� มม. และติดลวดตา

ข่ายระหว่างชั�นปนู เพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว กรณีหนากว่า �� มม. ขึ �นไป 
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3.4.3 ขอ้แนะนาํอื�นๆ 
- หากผนงัเปียกชุ่มนํ�ามากเนื�องจากฝนตก ต่อเนื�องควรทิ �งไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า � สปัดาห ์
- ก่อนฉาบใหท้าํการติดลวดตาข่ายตามคาํแนะนาํ เช่น มมุวงกบประต,ู หนา้ต่าง, รอยต่อเสา

คาน 
- ปนูฉาบสามารถใชร้ว่มกบัเครื�องผสม และเครื�องพ่นปนูฉาบได ้
- ไม่ควรใชป้นูฉาบชนิดอื�น ฉาบบนผนงัคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปนูทรายผสมเองหนา้

งาน เพราะมีโอกาสหลดุลอ่น และแตกรา้วสงู เนื�องจากไม่มีคณุสมบตัิยึดเหนี�ยว และสาร
อุม้นํ�าเพียงพอ 

- ควรปอ้งกนัไม่ใหผ้ิวฉาบใหม่ สมัผสักบัแดดจดั หรือลมแรงโดยตรง 
- เมื�อฉาบผนงัแลว้เสรจ็ ควรบ่มผิวปนูฉาบอย่างนอ้ย �–� วนั 

3.5 การทาํความสะอาด 
ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทุกแห่งที�เกี�ยวขอ้งหลงัจากการติดตั�ง ดว้ยความประณีตสะอาดเรียบรอ้ย 
ปราศจากคราบนํ�าปนู คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื�อนต่างๆ ก่อนสง่มอบงาน 

3.6 การรับประกันผลงาน 
ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัคณุภาพของวสัด ุ และการก่อ หากเกิดชาํรุดเสียหายอนัเนื�องมาจากคณุสมบตัิ
ของวสัด ุ และการก่อ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยนใหใ้หม่ หรือซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพสมบรูณต์าม
จดุประสงคข์องผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดมลูค่าใดๆ ทั�งสิ �น 

 
 

จบหมวดผนังก่อคอนกรีตมวลเบา 
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งานโลหะ 

Metal Fabrications 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานโลหะ ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานโลหะที�ระบใุนแบบสถาปัตยกรรม [ระบบปรบัอากาศ] [ระบบไฟฟ้า] [ระบบสขุาภิบาล] [งานภมิู
สถาปัตยกรรม] และ [งานตกแต่งภายใน] จะตอ้งมีคณุสมบตัิสอดคลอ้งตามหมวดนี � 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั�ง ขั�นตอนการทาํงานใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการดาํเนินการ 

1.4 การกอง หรือเก็บวสัดจุะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั และเอาใจใสต่่อการปอ้งกนัสนิมที�จะเกิดขึ �น 

1.5 อื�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�เป็นเหล็กทกุชนิด จะตอ้งมีคณุภาพดี ไม่มีตาํหนิ ไม่มีสนิมขมุ มีมาตรฐานสามารถรบัความเคน้ 
ความเครียด และพิกดัต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั�วไป 

2.2 วสัดชุบุโครเมียม จะตอ้งไดม้าตรฐานว่าดว้ยการชบุโครเมียม จะตอ้งมีความหนาพอเพียง และจะตอ้งขดั
แต่งวสัดนุั�นใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการชบุ 

2.3 เหล็กหลอ่ทกุชนิด ชิ �นงานจะตอ้งเรียบรอ้ย มีขนาด และรูปรา่งตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง 
หรือบิ�น 

2.4 เหล็กไรส้นิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) สาํหรบั [งานราวบนัได หรือราวระเบียง] ขนาดตามที�
ระบใุนแบบ ใหใ้ชเ้หล็กสเตนเลส ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3459 Grade [304] ] รวมถึงลวดเชื�อม ให้
ใชเ้กรดเดียวกนั 

2.5 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี�เหลี�ยมจตัรุสั, เหลี�ยมผืนผา้กลวง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 107-2533 หรือ
เทียบเท่า 

2.6 เหล็กฉาก, เหล็กรางนํ�า, เหลก็รูปตวัไอ, เหล็กรูปตวั H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือ
เทียบเท่า 
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2.7 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผน่ผลิตรอ้น ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3101 SS400] 

2.8 ลวดตาข่าย หากไม่ระบขุนาดในแบบ ใหใ้ช ้ [ลวดตาข่ายถกัสาํเรจ็รูปชบุสงักะสีตาสี�เหลี�ยมจตัรุสั 1 
1/2x1 1/2 นิ �ว ขนาดลวด 3.2 มม.] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ [เชื�อมติดกบัโครงเหล็กกลม
กลวง เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 50 มม. หนา 3.2 มม. ระยะ 1 500x1 500 มม. หรือตามระบใุนแบบ]  

2.9 ตะแกรงเหล็กรางระบายนํ�า ขนาดตามระบใุนแบบงานสขุาภบิาล หรือตามวตัถปุระสงคข์องวิศวกร
ผูอ้อกแบบ 

2.10 ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ลาย และรุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.11 Wrought Iron รุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.12 สลกัเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดดว้ย Epoxy หรือแบบขยายตวั ใหใ้ชต้ามมาตรฐานการใชง้าน 

2.13 สีปอ้งกนัสนิม ใหใ้ชส้ีรองพื �นเหล็ก [Red Lead Primer] [หรือสีรองพื �นเหล็กชบุสงักะสี Zinc Chromate] 
หรือตามระบใุนหมวด งานทาสี 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การประกอบ และติดตั�ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั�งหมด จะตอ้งมีขนาด และรูปรา่งตามที�กาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง การตดัต่อ การ
เชื�อม จะตอ้งเรียบรอ้ย ไดฉ้าก ไดแ้นว และไดร้ะดบั รอยต่อตา่งๆ จะตอ้งเรียบรอ้ย และสนทิ การยึดดว้ย
นอต สกรูทกุแห่งตอ้งใสแ่หวนรองรบั และขนัสกรูจนแนน่ โดยใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามตวัอย่างที�ไดร้บัการ
อนมุตัิ และถือปฏิบตัิตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้น Shop Drawing ที�ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงานแลว้ 

3.2 การตกแต่ง 

วสัดทุี�เป็นเหล็กทั�งหมด จะตอ้งลา้งออกใหส้ะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื�อมต่างๆ จะตอ้งขดั
ตกแต่งใหเ้รียบรอ้ย และทาสีกนัสนิมก่อน จึงทาสีทบัหนา้ตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นหมวด งานทาส ี

 
 

จบหมวด งานโลหะ 
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งานไม้สาํหรับงานสถาปัตยกรรม 

Architectural Woodwork 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานไมท้ั�งหมดที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบ 

1.2 งานไม ้ใหร้วมถึงการเตรียมไม ้และเก็บรกัษาไม ้ใหมี้คณุภาพดี ก่อนนาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไมต้ามระบใุนแบบไม่นอ้ยกว่า 2 ชิ �น พรอ้มรายละเอียดชนิดของไม ้
ขั�นตอนการทาํสี และอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แบบขยายการติดตั�งงานไมต้่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ
ก่อนการติดตั�ง 

1.5 ผูค้วบคมุงานอาจจดัสง่ตวัอย่างไมท้ี�สง่เขา้หน่วยงานก่อสรา้งแลว้ ไปทดสอบยงักรมป่าไม ้ เพื�อเป็นการ
ตรวจสอบชนิดของไม ้โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

1.6 ขนาดของไมท้ี�ใชใ้นการก่อสรา้งทั�งหมด ยอมใหเ้สียเนื �อไมเ้ป็นคลองเลื�อย โดยใหมี้ขนาดเล็กกว่าที�ระบุ
ในแบบได ้แต่เมื�อตกแต่งพรอ้มที�จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคารจะตอ้งมีขนาดดงัต่อไปนี � 

ไมข้นาด ไสตกแต่งแลว้เหลือไม่เล็กกว่า 
1/2 นิ �ว [3/8 นิ �ว (- 1/8 นิ �ว)] 
1 นิ �ว [7/8 นิ �ว (- 1/8 นิ �ว)] 
1 1/2 นิ �ว [1-5/16 นิ �ว (- 3/16 นิ �ว)] 
2 นิ �ว ขึ �นไป [(- 3/16 นิ �ว)] 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไมจ้ะตอ้งเป็น [ไมส้าํหรบัใชใ้นการก่อสรา้งตามมาตรฐานกรมป่าไม]้ เป็นไมใ้หม่ปราศจากรอยตาํหนิที�
ทาํใหก้ารรบักาํลงัของไมเ้สียไป จะตอ้งแหง้สนทิ ไม่เป็นกระพี � ไม่มีรอยแตกรา้ว จะตอ้งตรงไม่คดงอ 

2.2 ไมเ้นื �อแข็ง หากระบใุนแบบเป็นไมเ้นื �อแข็ง สาํหรบัสว่นที�มองไม่เห็นใหใ้ช ้ [ไมเ้ต็ง] [หรือเทียบเท่า] ทา
ดว้ยนํ�ายารกัษาเนื �อไม ้และกนัปลวก สาํหรบัสว่นที�มองเห็นใหใ้ช ้[ไมแ้ดง] [หรือเทียบเท่า] ทาดว้ยนํ�ายา
รกัษาเนื �อไม ้และกนัปลวกชนดิใส 
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2.3 ไมเ้นื �ออ่อน ใหใ้ชส้าํหรบัโครงครา่วผนงั หรือฝา้เพดาน โดยใช ้ [ไมย้าง] ที�ผ่านการอดันํ�ายาจากโรงงานที�
มีคณุภาพเทียบเท่าโรงงานอดันํ�ายาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

การอดันํ�ายาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ คือก่อนอดันํ�ายาจะตอ้งอบไมใ้หแ้หง้เหลือปรมิาณไอนํ�า
ในเนื �อไมป้ระมาณ 30% แลว้จึงทาํการอดันํ�ายา โดยใชน้ ํ�ายาแหง้ครึ�งปอนดต์่อไม ้1 ลกูบาศกฟ์ตุ 

ไมโ้ครงครา่วผนงั และฝา้เพดานจะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานเท่านั�น 

2.4 ไมอ้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัเกรด เอ ชนิด และความหนาตามระบใุนแบบ 

2.5 แผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์ใหใ้ชข้อง [smart board] หรือ [Viva board] ความหนาตามระบใุนแบบ 

2.6 ไมแ้บบของสว่นโครงสรา้ง ใหใ้ชไ้มเ้นื �ออ่อนได ้ หรือตามระบใุนหมวดงานโครงสรา้ง สาํหรบัคอนกรีต
เปลือย คอนกรีตโชวผ์ิว ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชไ้มแ้บบที�ด ี โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตั�ง 
เพื�อใหไ้ดผ้ิวคอนกรีตที�เรียบรอ้ยสวยงาม ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.7 อื�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 งานฝีมือ 

3.1.1 การก่อสรา้งงานไมท้ั�งหมดที�จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคาร จะตอ้งใชช้่างฝีมือที�ดี มีความ
ชาํนาญ และมีประสบการณใ์นงานไมโ้ดยเฉพาะ 

3.1.2 กรอบไม ้แนวตะป ูพกุ หรืออื�นๆ ที�จะตอ้งมี และจาํเป็นตอ้งทาํสาํหรบัการยึด การประกอบ หรือ
การติดตั�งงานไม ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานของช่างฝีมือที�ดี โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูค้วบคมุงาน 

3.2 การประกอบ และการติดตั�ง 

3.2.1 การบากไม ้การประกอบเขา้ไม ้จะตอ้งขีดเสน้ และวดัมมุใหถ้กูตอ้ง แลว้จึงเลื�อย เจาะ ไส เมื�อ
ประกอบเขา้ไมจ้ะตอ้งสนิทเต็มหนา้ที�ประกบกนัอย่างแข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.2.2 การต่อไม ้ โดยทั�วไปจะไม่ใหต้่อไมโ้ดยเด็ดขาด ยกเวน้มีความจาํเป็น และตอ้งไดร้บัการอนมุตัิ
จากผูค้วบคมุงานเท่านั�น 

3.2.3 การติดตั�งไมก้บัโครงสรา้งของอาคาร จะตอ้งติดตั�งอย่างระมดัระวงั และใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม 
โดยมิใหโ้ครงสรา้งนั�นๆ ชาํรุดเสียหายได ้ หากเกิดการชาํรุดเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข โดย
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 
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3.2.4 อปุกรณป์ระกอบงานไมร้วมทั�งการตอกตะป ู เดือย ตะปคูวง สลกัเกลียว เครื�องหนีบ วงแหวน 
Lag Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ 
แต่จาํเป็นตอ้งยึด หรือเสรมิเพื�อทาํใหง้านไมแ้ข็งแรงอย่างถาวร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํทั�งสิ �น 

3.2.5 ตะป ู หรือตะปเูกลียวทกุตวัที�ใชย้ึดไม ้ จะตอ้งใชวิ้ธีซ่อนหวัในเนื �อไม ้ และสาํหรบัสว่นที�อยู่
ภายนอกอาคาร จะตอ้งใชต้ะป ู หรือตะปเูกลียวสเตนเลสเทา่นั�น รวมถึงนอตที�มองเห็นทกุตวั 
หรือตามที�ผูค้วบคมุงานอนมุตัิ 

3.2.6 การติดตั�งวงกบโดยทั�วไปใหใ้ชวิ้ธีติดตั�งพรอ้มเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั โดยวงกบดา้นที�ติดกบั
เสาเอ็น และคานทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งประมาณ 20 มม. ลกึ 10 มม. ตลอดความ
ยาววงกบ ก่อนการติดตั�งจะตอ้งทาเชลแล็กขาวใหท้ั�วทั�งวง เพื�อปอ้งกนันํ�าปนูซมึเขา้เนื �อไม ้ เมื�อ
ติดตั�งวงกบแลว้ ตอ้งใชไ้มอ้ดัตีดว้ยตะปเูข็มหุม้รอบ เพื�อกันเหลี�ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะ
ติดตั�งบานประต-ูหนา้ต่าง 

3.2.7 การติดตั�งบานประต-ูหนา้ต่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�งบาน และอปุกรณต์ามระบใุนแบบ และ
รายการ โดยมีช่องว่างรอบบานประมาณดา้นละ 2 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอื�นในแบบ การ
ติดตั�งลกูบิดจะตอ้งติดในระดบัความสงูเดียวกนั โดยมือจบัลกูบิดจะตอ้งอยู่สงูจากพื �นที�ตกแต่ง
แลว้ 1.00 ม. ถึงกึ�งกลางลกูบิด 

3.2.8 การติดตั�งบวัเชิงผนงั และบวัฝา้เพดานไม ้ใหใ้ชวิ้ธียึดดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุ และซ่อนหวั มมุทกุ
มมุจะตอ้งเขา้มมุ 45 องศา ไดอ้ย่างสนิทเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.3 การตกแต่ง 

งานไมท้ี�ประกอบติดตั�งเสรจ็แลว้ จะตอ้งแข็งแรง สว่นที�มองเห็นจะตอ้งไดร้บัการอดุ แต่ง และขดัดว้ย
กระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย และสวยงาม แลว้จึงทาํการทาสีตามระบใุนแบบ หากไม่ระบใุหท้าํสียอ้มเนื �อ
ไมต้ามสีไมธ้รรมชาติ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ การทาสีไมใ้หป้ฏบิตัิตามระบใุนหมวด งาน
ทาสี ดว้ยช่างที�มีฝีมือ และความชาํนาญในการทาสีไมโ้ดยเฉพาะ 

 
 

จบหมวด งานไม้สาํหรับงานสถาปัตยกรรม 
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งานป้องกันความชื�น และการกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความชื �น และการกนัซมึตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
พรอ้มการทดสอบ และการรบัประกนัคณุภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมนํ�ายากนัซมึ และงานระบบกนัซมึ ใหป้ฏิบตัิตามที�ระบไุวใ้นสว่นของงานโครงสรา้งเป็น
หลกั สว่นที�ไม่ระบ ุ หรือสว่นเพิ�มเติมในหมวดนี � ใหป้ฏบิตัิตามที�ระบไุวน้ี � หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั�ง และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อน
การสั�งซื �อ 

1.4 รอยต่อปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบานกรอบกบักระจก การปอ้งกนัความชื �น และการกนัซมึ ให้
ปฏิบตัิตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่าง และกระจก 

1.5 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชร้ะบบการปอ้งกนัความชื �น และการกนัซมึอย่างดี สามารถ
รบัประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ ์และงานติดตั�งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ระบบกนัซมึของพื �น และผนงั ถงัเก็บนํ�า ค.ส.ล. ทั�งใตด้ิน และบนหลงัคา สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ช้
ระบบแผน่ยางกนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษ
สาํหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่นสงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค  

2.2 ระบบกนัซมึของพื �น และผนงั บ่อบาํบดันํ�าเสีย ค.ส.ล. ใตด้นิ สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยาง
กนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ย [Coal Tar Epoxy Resin 
ชนิด Solvent Free] สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างไดด้ี  

2.3 ระบบกนัซมึของพื �น และผนงั สระว่ายนํ�า สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยางกนัซมึชนิดมีกาวใน
ตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษสาํหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่น
สงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค ก่อนการปกูระเบื �องตามที�ระบใุนหมวด งานกระเบื �อง 
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2.4 ระบบกนัซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ�า ค.ส.ล. ใหใ้ชว้สัดทุากนัซมึประเภท [สารอะครลิิกพอลิเมอร ์
เสรมิดว้ยไฟเบอร ์ หนารวมไม่นอ้ยกว่า 1 มม.] [สาํหรบัหลงัคา ค.ส.ล. ซึ�งเป็นพื �นที�ใชส้อยใหเ้ททบัดว้ย
คอนกรีต (Topping) หนาไม่นอ้ยกว่า 30 มม. พรอ้มการเสรมิเหล็กกนัแตก และมีรอ่ง Expansion Joint 
ทกุระยะไม่เกิน 3.00x3.00 ม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทนแสงยวีู กนันํ�า และทาสทีบัได]้ 

2.5 การปอ้งกนัความชื �น และกนัซมึของพื �นหอ้งนํ�า และพื �นระเบียง ใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษสาํหรบักนัซมึ 
ตามขอ้ 2.� ก่อนการปกูระเบื �องพื �นตามที�ระบใุนหมวด งานกระเบื �อง 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน เช่น การทาํ
มมุเอียงขนาด 50x50 มม. ตลอดแนวพื �น และผนงัก่อนทาํระบบกนัซมึ การทาํระบบกนัซมึใหส้งูตลอด
แนวผนงัอย่างนอ้ย 150 มม. เป็นตน้ และจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื�นๆ ก่อนการติดตั�ง เช่น งาน
ขอบ ค.ส.ล. และหลงัคา ค.ส.ล., งานขดัมนั หรือขดัเรียบผิวพื �นหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ�า ค.ส.ล., งาน
ติดตั�งเครื�องปรบัอากาศบนหลงัคา ค.ส.ล., งานติดตั�ง Sleeve และรูระบายนํ�าต่างๆ ของระบบสขุาภิบาล 
เป็นตน้ จะตอ้งจดัทาํขั�นตอน และแผนปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกนักบังานอื�นๆ หากมีปัญหา หรือขอ้
ขดัแยง้ในการติดตั�ง จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ เพื�อพิจารณาแกไ้ขในทนัท ี

3.2 การทดสอบ 

เมื�อติดตั�งวสัดปุอ้งกนัความชื �น และการกนัซมึเสรจ็แลว้ จะตอ้งมีการทดสอบว่าสามารถปอ้งกนัการ
รั�วซมึของนํ�าไดด้ี โดยการขงันํ�าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า [3] วนั เช่น ทดสอบการรั�วซมึของถงัเก็บนํ�า ค.ส.ล. 
ทั�งใตด้ิน และบนหลงัคา, ทดสอบการรั�วซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ�า ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, 
ทดสอบการรั�วซมึของพื �นหอ้งนํ�าก่อนปกูระเบื �อง เป็นตน้ หากมีการรั�วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขให้
เรียบรอ้ย โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3 การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุสว่นที�เกี�ยวขอ้ง หลงัจากการติดตั�งงานปอ้งกนัความชื �น และการกนั
ซมึแลว้เสรจ็ และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหไ้ดร้บัความเสียหาย หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความชื�น และการกันซึม 
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งานป้องกันความร้อน 

Thermal Protection 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ โดยมีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความรอ้น ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้ม
การรบัประกนัคณุภาพ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั�ง และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อน
การสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขั�นตอนการตรวจสอบ การติดตั�งงานปอ้งกนัความรอ้น การปอ้งกนัความเสียหาย
ต่องานก่อสรา้งอื�น พรอ้มการทาํความสะอาดหลงัการติดตั�ง 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัด ุและวิธีการปอ้งกนัความรอ้นไดด้ี สามารถรบัประกนัคณุภาพ
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [5] ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 งานหลังคากระเบื�องคอนกรีต 

2.1.1 ใหใ้ชแ้ผน่ฟอลย์สะทอ้นความรอ้นชนิดทนต่อการฉีกขาดไดด้ ี หนาไม่ตํ�ากว่า [145] ไมครอน 
ชนิดสะทอ้นความรอ้นได ้ [95%] พรอ้มเทปอะลมิูเนียม ติดตั�งใตแ้ป วิธีการติดตั�งใหป้ฏิบตัิตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 
หรือ 
ใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื �น] หนา [50] [75] [150] มม. ความ
หนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนิดหุม้รอบดว้ยอะลมิูเนียมฟอลย์ [ผ่านการรบัรองตาม
มาตรฐาน มอก. 486/2527] [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนั
สิ�งแวดลอ้มไทย] ติดตั�งใตแ้ป โดยปตูามขวางเหนือลวด Wire Mesh ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 
มม. ที�เชื�อมติดกบัโครงสรา้งหลงัคา [หรือใชแ้ผน่สะทอ้นความรอ้นประกบเนื �อฉนวน วางตาม
ระยะแป และจนัทนั] 

2.2 งานหลังคา ค.ส.ล. 

2.2.1 ใตห้ลงัคา ค.ส.ล. ใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื �น] หนา [50] [75] 
[150] มม. ความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. หุม้ดว้ยอะลมิูเนียมฟอลย์โดยรอบ 6 
ดา้น [ค่าการนาํความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน 0.035 W/m.K] ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน 
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มอก. 486/2527 [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย] 
ติดตั�งบนลวดขึงเป็นรูปกากบาทโดยการยึดดว้ยตะปเูกลียว และพกุพลาสติกระยะ 600x600 
มม. เลือกใชห้วัสกรูที�มีความยาวมากกว่าความหนาฉนวนประมาณ ��.� มม. แลว้ใชล้วดที�ชบุ
กลัวาไนซเ์บอร ์ 16–18 ขึง และไขวท้ี�หวัตะปเูป็นรูปกากบาท เพื�อยึดฉนวนใยแกว้ใหแ้นบใต้
หลงัคา ค.ส.ล. 

2.3 งานหลังคาโลหะรีดลอน 

2.3.1 ใหต้ิดฉนวนผสมสารป้องกันการลามไฟ (Fire Retardant) และมีคณุสมบตัิดบัไดเ้อง เมื�อไม่ถูก
เปลวไฟ จะดับภายใน 9 วินาที  (Self-Extinguished) PUR, DIN 4102 Class B3 ผลิตโดย
เครื�องจกัรจาก โรงงานผูผ้ลิต ฉนวน PU Foam หนา 50 มิลลิเมตรหรือตามระบุในแบบ ความ
หน่าแน่น 35กก./ลบ.ม ปิดฉนวนดว้ย Metal Sheet (0.28 TCT) 1 ดา้น หรือแผ่นอะลูมิเนียม
ฟอลย์ หรือตามระบใุนแบบ 

2.4 งานผนังเบา 

2.4.1 ใหต้ิดตั�งฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื �น] หนา [�� มม.] ความหนาแน่นไม่
นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนดิหุม้รอบดว้ย ฟิลม์สะทอ้นแสง และปอ้งกนัความชื �น [ค่าการนาํ
ความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน �.��� W/m.K] [ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 
และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย] ติดตั�งโดยวาง
ฉนวนแนวดิ�งในช่องโครงครา่วโลหะ (C-65, C-75) หรือโครงครา่วไม ้ หลงัจากนั�นปิดผิวดว้ย
แผ่นยิปซมัขนาด [12] มม. 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดปุอ้งกนัความรอ้น โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุ
งานก่อน ขั�นตอนในการติดตั�งจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื�นๆ เชน่ งานติดตั�งแป, งานติดตั�งท่อรอ้ย
สายไฟ, โคมไฟเพดาน, งานติดตั�งท่อนํ�ายา และเครื�องปรบัอากาศใตห้ลงัคา ค.ส.ล., งานติดตั�ง Sleeve 
และรูระบายนํ�าต่างๆ ของงานระบบสขุาภิบาล เป็นตน้ การติดตั�งวสัดกุนัความรอ้น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ
การปอ้งกนังานสว่นอื�นของอาคาร ไม่ใหเ้กิดความสกปรก หรือเสียหาย จะตอ้งจดัทาํขั�นตอน และแผน
ปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกนักบังานสว่นอื�นๆ หากมีปัญหาในการติดตั�ง จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ 
เพื�อพิจารณาแกไ้ขปัญหาในทนัท ี
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3.2 การทาํความสะอาด 

เมื�อทาํการติดตั�งงานปอ้งกนัความรอ้นแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสิ�งสกปรกที�เกิดขึ �นจาก
การติดตั�งงานปอ้งกนัความรอ้นใหเ้รียบรอ้ย และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้กปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความร้อน 
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วัสดุยาแนว  

Joint Sealants 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในงานวสัดยุาแนวตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ และการ
รบัประกนัคณุภาพ วสัดยุาแนวมีความเหมาะสมกบัการยาแนวตามแบบที�กาํหนด รวมทั�งรอยต่อใดที�
ตอ้งยาแนวแต่มิไดก้าํหนดในแบบ รวมไปถึงการเตรียมพื �นผิว การทาสารรองพื �น (Primer) การติดตั�งวสัดุ
หนนุ และวสัดอืุ�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

1.2 [หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอา้งอิง] 

1.2.1 American Society for Testing and Materials (ASTM): 
- ASTM C719 Standard Test Method for Adhesion and Cohesion of Elastomeric 

Joint Sealants Under Cyclic Movement (Hockman Cycle) 
- ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั�ง และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยต่อรายละเอียด
วสัดยุาแนว และวสัดอืุ�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการสั�งซื �อ 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดยุาแนวคณุภาพสงู สามารถรบัประกนัคณุสมบตัิของวสัดยุา
แนว และการติดตั�งตามมาตรฐานของผูผ้ลติ ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [10] ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วัสดุยาแนวกันการรั�วซึม 

2.1.1 วสัดยุาแนวตอ้งเป็นวสัดยุาแนวชนิดที�เหมาะสมกบัวสัดทุี�จะยาแนว และประเภทของงาน
โดยเฉพาะ 

2.1.2 [วสัดยุาแนวตอ้งมีค่าสารอินทรียร์ะเหยง่าย (Volatile Organic Compounds: VOCs) ตํ�า] 
2.1.3 สาํหรบัรอยต่อกระจก และกระจกประเภท Float, Tinted หรือ Tempered 

- วสัดยุาแนวสีใส (Clear, Translucent) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal 
Silicone Sealant) คณุสมบตัติามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของ
รอยต่อไม่นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  
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- วสัดยุาแนวสีอื�น (ไม่ใช่สีใส) ใหใ้ชย้าแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) 
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±50%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

2.1.4 สาํหรบัรอยต่อกระจก และกรอบบาน 
- วสัดยุาแนวสีใส (Translucent) ใหใ้ชซ้ลิิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone 

Sealant) คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่
นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- วสัดยุาแนวสีอื�น (ไม่ใชส่ีใส) ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone 
Sealant) สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า [±50%] ของขนาดรอยต่อตาม
วิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

2.1.5 สาํหรบัรอยต่อรอบขอบวงกบ (Perimeter Joints) 
- กรณีไม่ทาสีทบั ใหใ้ชซ้ิลิโคนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant) 

คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อไม่นอ้ยกว่า 
[±50%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719]  

- กรณีทาสีทบั ใหใ้ช ้ [โพลียรูีเทนยาแนวกนัการรั�วซมึ (Weatherseal Polyurethane 
Sealant)] คณุสมบตัิตามมาตรฐาน [ASTM C920] สามารถรบัการเคลื�อนไหวของรอยต่อ
ไม่นอ้ยกว่า [±25%] ของขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ [ASTM C719] 

2.1.6 สาํหรบัรอยต่องานสขุภณัฑ ์ และรอยต่อในบรเิวณที�มีความชื �นสงู ใหใ้ช ้ [ซิลิโคนยาแนวกนัการ
รั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant)] ผสมสารยบัยั�งการขึ �นราบนผิววสัดยุาแนว  

2.2 วัสดุอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง 

2.2.1 สารละลายทาํความสะอาด (Cleaning Solvent) ใหเ้ป็นไปตามที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว 
ทาํความสะอาดตามที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั สารละลายทาํความสะอาด
ที�ใชจ้ะตอ้งสามารถเขา้กนัไดก้บัวสัดยุาแนว และจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหาย
แก่พื �นผิววสัด ุ

2.2.2 ผา้เช็ดทาํความสะอาด ตอ้งเป็นผา้ฝา้ยขาว 100% ที�ไม่ทิ �งเศษ หรือคราบบนผิววสัด ุ
2.2.3 สารรองพื �น (Primer) ใหใ้ชส้ารรองพื �นที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ปฏิบตัิตามวิธีการทาที�

แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
2.2.4 ยางขอบกระจก (Gasket) ที�อาจสมัผสัซลิิโคนยาแนวใหใ้ชย้างขอบกระจกที�ผลิตจากยาง

ซิลิโคน 
2.2.5 วสัดหุนนุ (Backer Rod) ใชว้สัดหุนนุที�ผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด 

หรือวสัดอืุ�นที�วสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้
2.2.6 เทปโฟม (Spacer) และยางหนนุ (Setting Block) ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที�ผลิตจากซลิิโคน 

อลัครนิ (Alcryn) โพลียรูีเทนโฟม และไวนลิ ไม่ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที�ผลิตจาก EPDM นี
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โอพรีน (Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวสัดทุี�ผลิตจากอินทรีย์
สารอื�นๆ ทั�งนี �เทปโฟม และยางหนนุจะตอ้งจะตอ้งไม่ทาํปฏกิิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่
วสัดยุาแนว 

2.2.7 เทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ใชเ้ทปกนัการยึดติด 3 ดา้นที�ผลิตจากโพลี
เอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด หรือวสัดอืุ�นที�วสัดยุาแนวไม่สามารถยึดติดได ้

2.2.8 เทปกาว (Masking Tape) ใชเ้ทปกาวที�ไม่ก่อใหเ้กิดคราบ ไม่ดดูซบั และสามารถใชไ้ดก้บัวสัดุ
ยาแนว และพื �นผิววสัดโุดยจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่พื �นผิววสัด ุ

3. การดาํเนินการ 

3.1 การเตรียมการ 

3.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานที� และบรเิวณที�จะทาํการยาแนว รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนดาํเนินการ 

3.1.2 เตรียมพื �นผิว และฉีดวสัดยุาแนวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ผิวงานที�จะทาํการยา
แนวจะตอ้งสะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แล็กเกอร ์และความชื �น 

3.1.3 ติดเทปกาว (Masking Tape) บรเิวณขอบรอยต่อเพื�อปกปอ้งผิววสัด ุ เพื�อความสะอาด และ
เพื�อใหว้สัดยุาแนวเป็นเสน้ตรง 

3.2 การติดตั�ง 

3.2.1 ติดตั�งวสัดหุนนุ (Backer Rod) ใหต้่อเนื�องไม่ใหมี้ช่องว่างระหว่างกนั ไม่มีการบิด ยืด มว้น พบั 
หรือพนักนัของวสัดหุนนุ ระวงัไม่ใหผ้ิววสัดหุนนุแตก หรือฉีก ขณะติดตั�งบีบวสัดหุนนุเขา้มา 20-
25% ของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

3.2.2 ติดตั�งเทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ที�ดา้นในรอยต่อในกรณีที�ไม่สามารถ
ติดตั�งวสัดหุนนุได ้

3.2.3 ติดตั�งเทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) และอื�นๆ ตามแบบ 
3.2.4 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาผูด้าํเนินการ หรือช่างฝีมือที�มีความชาํนาญ มีประสบการณใ์นการติดตั�ง โดย

ปฏิบตัิตามกรรมวิธี และคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
3.2.5 ขนาดรอยต่อ ใหเ้ป็นไปตามกรรมวิธีของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั หรือตามที�ผูอ้อกแบบ

กาํหนด 
3.3 การทาํความสะอาด 

3.3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดบรเิวณทาํงานทกุแห่งหลงัจากตดิตั�งวสัดยุาแนวแลว้ ดว้ยความ
ประณีตเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงาน 

3.3.2 กรณีที�วสัดยุาแนวที�ยงัไม่แหง้ตวั ใหเ้ช็ดวสัดยุาแนวที�ยงัไม่แหง้ตวัดว้ยผา้ชบุสารละลายทาํ
ความสะอาดที�ผูผ้ลิตวสัดยุาแนวแนะนาํภายใน 10 นาท ีหลงัจากฉีดวสัดยุาแนว 
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3.3.3 กรณีที�วสัดยุาแนวแหง้ตวัแลว้ ใหต้ดัวสัดยุาแนวที�แหง้ตวัแลว้ออกดว้ยมีด 

 
 

จบหมวดที� วัสดุยาแนว 
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งานประตู และวงกบเหล ็ก 

Metal Doors and Frames 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั�งประตเูหล็ก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ชิ �นสว่นตวัอย่างบานประตเูหล็ก วงกบเหล็ก และอปุกรณป์ระกอบ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงการติดตั�งวงกบ และบานประตเูหล็ก พรอ้มรายละเอียด
ต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ประตูเหล ็กทั�วไป 

ใหใ้ชป้ระตเูหล็ก ซึ�งบานผลิตจากแผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า [1] มม. ทาํส ี [ระบบ Polyester Powder 
Coating] พรอ้มวงกบเหล็กชนดิ � ขา หนาไม่นอ้ยกว่า [1.6] มม. พบัขึ �นรูปผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสี
เช่นเดียวกบัตวับาน 

2.2 ประตูเหล ็กกันไฟ 

ใหใ้ชป้ระตกูนัไฟชนิดกนัไฟ และกนัควนัได ้[2] ชั�วโมง บานผลิตจากเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า [1.6] มม. ทาํ
สี [ระบบ Polyester Powder Coating] ภายในบดุว้ย Rockwool โดยใชว้งกบชนิด 4 ขา หนาไม่นอ้ย
กว่า [1.6] มม. พบัขึ �นรูปผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสีเชน่เดียวกบัตวับาน และมียางกนัควนัโดยรอบบาน
ประต ู

2.3 ประตูเหล ็กม้วน 

ตราที�ระบใุนแบบ พรอ้มอปุกรณส์าํหรบับานประตเูหล็กมว้นตามมาตรฐาน โดยระบบเปิด-ปิด ใหย้ึดถือ 
ดงันี � 

2.3.1 [ระบบมือดงึ นํ�าหนกัไม่เกิน 120 กก. ต่อบาน หรือกวา้งไม่เกิน 4 ม. หรือสงูไม่เกิน 3 ม. ชนิด
ลอนเดี�ยวหนา 0.7 มม. เคลือบสี ถา้มีขนาด หรือนํ�าหนกัเกนิกว่านี �ใหใ้ชร้ะบบอื�น หรือเสรมิเสา
กลางแบ่งช่วงประตอูอกเป็นหลายช่วงเพื�อใหค้วามกวา้ง แต่ละช่วงไม่เกิน 4 ม. หรือตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน] 
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2.3.2 [ระบบโซ่ หรือมือหมนุ นํ�าหนกัมากกว่า 120 กก. ต่อบาน หรือกวา้งเกินกว่า 4 ม. หรือสงูเกิน
กว่า 3 ม. ใหใ้ชช้นิดลอนเดี�ยวหนา 0.9 มม. เคลือบสี โดยมีระบบโซ่หรือมือหมนุช่วยในการเปิด-
ปิด อปุกรณป์ระกอบระบบโซ ่ หรือมือหมนุใหใ้ชต้ามมาตรฐานของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิ
จากผูค้วบคมุงาน] 

2.3.3 แบบระบบไฟฟ้าและโซ่ (โซ่ใชปิ้ด - เปิดในขณะไฟฟ้าเกิดขดัขอ้ง) แบ่งเป็น � ขนาด 
- แบบใชบ้งัคบัดว้ยมอเตอรข์นาดเล็ก นํ�าหนกัโดยเฉลี�ยของประตไูม่ควรเกิน ��� กก. ไม่จาํกัด
ความกวา้งและความสงู 
- แบบใชบ้งัคบัดว้ยมอเตอรข์นาดใหญ่ นํ�าหนกัโดยเฉลี�ยของประตไูม่ควรเกิน ��� กก. ไม่จาํกัด
ความกวา้งและความสูง ถา้นํ�าหนักของประตูเกินกว่าอตัราตามที�กาํหนดไวน้ี � ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
แจง้ใหท้างสถาปนิกทราบเพื�อที�จะมาทาํการติดต่อทางบรษัิทผูผ้ลิต  กาํหนดขนาดของมอเตอร์
ใหม่แลว้แต่ความเหมาะสม 

2.4 อุปกรณป์ระตู 

ใหใ้ชอ้ปุกรณต์ามที�ระบใุนหมวด อปุกรณป์ระต ู

3. การดาํเนินการ 

3.1 การติดตั�งวงกบเหล็กจะตอ้งมั�นคง แข็งแรง ไดด้ิ�ง และฉาก การติดตั�งบานประตเูหล็กจะตอ้งแข็งแรง 
เปิด-ปิดไดส้ะดวก พรอ้มอปุกรณต์่างๆ ครบชดุ ตามระบใุนแบบ วิธีการติดตั�งใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํ
ของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัจิากผูค้วบคมุงาน 

3.2 รอยต่อรอบวงกบทั�งภายนอก และภายใน สว่นที�แนบติดกบัผนงัปนูฉาบ หรือวสัดอืุ�นใด จะตอ้งเซาะรอ่ง
กวา้ง 6 มม. ลกึ 3 มม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้ตามที�ระบใุนหมวด วสัดยุาแนว 

3.3 การทาสี และบาํรุงรักษา 

ประตเูหล็กที�ติดตั�งเสรจ็แลว้จะตอ้งมั�นคง แข็งแรง สวยงาม พรอ้มสีที�มาจากโรงงาน [กรณีระบใุหพ้น่สี
ทบัหนา้ ใหพ้่นสทีบัหนา้อีก 2 ชั�น ดว้ยสีนํ�ามนัตามระบใุนหมวดงานทาสี หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ เมื�อทาํสีเสรจ็แลว้ จะตอ้งทาํการทดลองใหใ้ชง้านไดด้ีก่อนสง่มอบงาน] 

 
 

จบหมวด งานประตู และวงกบเหล ็ก 
 

 
 
 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 25 รวม 74 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 25 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

งานประตูไม้ 

Wood Doors 

งานหน้าต่างไม้ 

Wood Windows 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ ในการติดตั�งงาน
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มทาํการทดสอบใหใ้ชง้านไดด้ ี

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ชิ �นสว่นตวัอย่างวสัดบุานประต-ูหนา้ต่างไม ้ วงกบไม ้ และอปุกรณต์่างๆ ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงการติดตั�งวงกบ และบานประต-ูหนา้ตา่งไม ้ พรอ้ม
รายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วงกบไมท้ั�งหมด หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง หรือ ไมเ้ต็ง ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิ �ว] 
เฉพาะหอ้งนํ�าใหใ้ชข้นาด [50x125 มม.] [2x5 นิ �ว] และบานที�มีมุง้ลวด หรือบานเลื�อน ใหใ้ชข้นาด 
[50x150 มม.] [2x6 นิ �ว] หรือตามระบใุนแบบ การเขา้ไมจ้ะตอ้งใหถ้กูตามหลกัวิชาช่าง วงกบไมจ้ะตอ้งมี
ขนาด และรูปรา่งตามระบใุนแบบ โดยวงกบสาํหรบัประตจูะตอ้งมีบงัใบสงู 10 มม. กวา้งเท่ากบัความ
หนาของบานประต ู [(35 มม.)] หรือตามระบใุนแบบ [สาํหรบัวงกบประตภูายนอกที�จะตอ้งกนัฝนสาด 
ตอ้งมีขอบวงกบลา่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพื �นที�ตกแต่งแลว้ และมีบงัใบสาํหรบักนัฝนสาดสงู 20 
มม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 

2.2 บานกรอบประตไูม ้ และบานกรอบหนา้ต่างไม ้ จะตอ้งประกอบขึ �นจาก [ไมส้กัเกรด A] [ไมต้ะแบก] [ไม้
สะเดา] และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานใหเ้รียบรอ้ย การบาก และการเขา้ไมจ้ะตอ้งแนน่ และสนิท 
และมีขนาดตามระบใุนแบบ หากระบใุหใ้ชบ้านประตลูกูฟักสาํเรจ็รูป หนา [35] มม. ชนิดทนความชื �นได้
ดี หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ขนาดบานตามระบใุนแบบ 

2.3 ประตไูมอ้ดั หา้มใชป้ระตทูี�ประกอบขึ �นเอง เวน้แต่เป็นขนาดที�ไม่มีในทอ้งตลาด โดยไดร้บัการอนมุตัิจาก
ผูค้วบคมุงานก่อน ประตทูกุบานจะตอ้งมีความหนา [35] มม. [ประตไูมอ้ดัทั�งหมดทั�งภายใน, ภายนอก 
และประตหูอ้งนํ�าใหใ้ชป้ระตไูมอ้ดัชนิดภายนอก (Exterior Doors)] 

2.4 หากระบใุหต้ิดมุง้ลวด ใหต้ิดตั�งมุง้ลวดอย่างด ี [สีดาํ] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ กรอบประตู
ไมส้กัขนาด [37.5x125 มม.] [1½x5 นิ �ว] หรือกรอบหนา้ต่างไมส้กัขนาด [37.5x100 มม.] [1½x4 นิ �ว] 
หรือตามระบใุนแบบ การติดตั�งมุง้ลวดตอ้งขึงใหต้งึไดร้ะดบั และไดแ้นว ยึดใหต้ิดกบักรอบบานไมอ้ย่าง
เรียบรอ้ยแข็งแรง ทั�งสี�ดา้น 
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2.5 การขนส่ง การเก็บ และการรักษา 
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ และวงกบไม ้ จะตอ้งสง่มายงัสถานที�ก่อสรา้งในสภาพแหง้ และตอ้งเกบ็ใหค้งสภาพ
แหง้อยู่เสมอ การขนยา้ยตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัทั�งระหว่างการขนสง่ และทั�งในสถานที�ก่อสรา้ง 
จะตอ้งเก็บกองไวใ้นลกัษณะที�ประตไูม ้และวงกบไม ้ไม่บิดเบี �ยว แตกหกั หรือเสียหายใดๆ 
การเก็บวางบานประต-ูหนา้ต่าง และวงกบไมไ้วใ้นสถานที�ก่อสรา้ง ตอ้งวางในทางตั�ง และเก็บไมไ้วใ้นที�
แหง้ มีสิ�งปกคลมุ ไม่มีความชื �น ไม่มีนํ�ารั�วซมึ และไม่มีฝนสาดเขา้มา หากปรากฏภายหลงัว่างานประต-ู
หนา้ต่างไม ้บิดเบี �ยว ยืด และหดตวั หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข หรือเปลี�ยน
ใหม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การติดตั�งวงกบไม้ 
ไมว้งกบที�นาํเขา้มาในหน่วยงาน จะตอ้งทาหนึ�งครั�งดว้ยเชลแล็กขาวโดยรอบวงกบ เพื�อปอ้งกนันํ�าปนูซมึ
เขา้ไปในเนื �อไม ้ ขณะเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั วงกบไมด้า้นนอกโดยรอบที�จะติดกบัเสาเอ็น หรือคาน
ทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 มม. ลกึ 10 มม. และตอ้งทาํการติดตั�งวงกบไมก้่อนเท
เสาเอ็น และคานทบัหลงั เพื�อใหว้งกบไมย้ึดแน่นกบัเอ็น และคานทบัหลงั ค.ส.ล. โดยจะตอ้งมีการคํ�า 
หรือยึดตรงึวงกบไมใ้หด้ีดว้ยวิธีที�เหมาะสมตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพื�อปอ้งกันวงกบไมค้ด
โก่ง ยกเวน้คานทบัหลงัใตว้งกบหนา้ต่าง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุ
งาน ใหเ้ทก่อนติดตั�งวงกบได ้ โดยฝังพกุไมไ้วข้ณะเททกุระยะไม่เกิน 500 มม. แลว้ตดิตั�งดว้ยวิธีที�
เหมาะสม โดยวงกบไม่เสียหาย 
สว่นของวงกบไมท้ี�ติดกบัผนงัฉาบปนู จะตอ้งเซาะรอ่งผนงัปนูฉาบโดยรอบวงกบกวา้ง 5 มม. ลกึ 3 มม. 
ทั�งภายนอก และภายใน แลว้อดุดว้ยวสัดยุาแนว ชนิดทาสีทบัไดต้ามที�ระบใุนหมวด 07 92 00 วสัดยุา
แนว 

3.2 บานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ ์
3.2.1 ก่อนการติดตั�ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจดคูวามถกูตอ้งของวงกบเสียก่อน ถา้เกิดการคดโก่งของวง

กบ หรือการชาํรุดอื�นๆ ซึ�งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประต-ูหนา้ต่างภายหลงั ผูร้บัจา้งตอ้งทาํ
การแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย โดยไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน จึงทาํการติดตั�งบาน
ประต-ูหนา้ต่างได ้

3.2.2 การติดตั�งบาน อาจตอ้งมีการตดัแต่งบา้งเล็กนอ้ยเพื�อใหพ้อดีกบัวงกบ เพื�อความสะดวกในการ
ปิดเปิด และสอดคลอ้งกบัการทาํงานของช่างสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�ง และปรบับานดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณดา้นละ 2 มม. 

3.2.3 การติดตั�งอปุกรณ ์เช่น บานพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม โดย
กาํหนดจดุที�จะเจาะก่อน แลว้จึงทาํการเจาะ เพื�อไม่ใหเ้กิดการผิดพลาดหลงัจากการติดตั�ง
อปุกรณต์่างๆ และไดท้ดสอบการใชง้านไดด้ีแลว้ ใหถ้อดอปุกรณต์่างๆ ออกใหห้มด (ยกเวน้
บานพบั) แลว้นาํเก็บลงในกลอ่งบรรจเุดิมใหเ้รียบรอ้ย เพื�อใหช้่างทาสีทาํงานไดโ้ดยสะดวก และ
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เมื�องานทาสีบาน และวงกบเสรจ็เรียบรอ้ย และแหง้สนิทแลว้ จึงทาํการติดตั�งอปุกรณเ์หลา่นั�น
ใหม่ และทดสอบจนใชง้านไดด้ี 

3.2.4 อปุกรณต์า่งๆ ถา้ปรากฏเป็นรอยอนัเนื�องมาจากการติดตั�ง หรือจากการขนสง่ งานทาส ี เป็น
สนิม มีรอยด่าง หรืออื�นๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัท ี โดยค่าใชจ้่ายของผู้
รบัจา้ง 

3.3 การทาสี และการบาํรุงรักษา 
วงกบไม ้ บานประตไูม ้ บานหนา้ต่างไมท้ั�งหมดทั�งภายนอก และภายใน ใหท้ายอ้มเนื �อไมต้ามระบใุน
หวัขอ้งานทาสี นอกจากระบเุป็นอย่างอื�นในแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และเมื�อทาสีเสรจ็
แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทดลองเปิด-ปิดบานประต ู และใชง้านอปุกรณต์่างๆ จนสามารถใชง้านไดด้ี ก่อนสง่
มอบงาน 

 
 

จบหมวด งานประตูไม้ และ งานหน้าต่างไม้ 
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อุปกรณป์ระตู 

Door Hardware 

อุปกรณห์น้าต่าง 

Window Hardware 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการติดตั�งอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง (Hardware) ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ
ประกอบแบบ รวมทั�งการทดสอบใหใ้ชง้านไดด้ ี

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างทั�งหมดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง พรอ้มรายละเอียด
ใหผู้ค้วบคมุงาน เพื�อพิจารณาอนมุตัิ ก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงระยะ ตาํแหนง่ การติดตั�งของ Hardware ทกุชนิด แสดง
ทิศทางการเปิดของประต ู รายละเอียดของกญุแจ โดยระบกุารใชง้าน (Function) เพื�อใหเ้หมาะสมกบั
ประตหูอ้งต่างๆ ตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิต และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และตอ้งจดัทาํ
รายละเอียดระบบ Master Keys ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบเป็นหลกั หรือตอ้งประสานงานกบั
ผูอ้อกแบบงานตกแต่งภายใน หากไม่ระบใุนแบบใดๆ ใหย้ึดถือตามที�ระบไุวน้ี � 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 อปุกรณป์ระตเูหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้
2.1.1 กญุแจลกูบิด (Cylindrical Lock) 

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass] 
- ลกูบิดทาํจากสเตนเลสขึ �นรูปชิ �นเดียว พรอ้มจานสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 
- [หากเป็นประตทูี�เปิดออกภายนอก จะตอ้งมีแผ่นสเตนเลสเสรมิ ปอ้งกนัการเขี�ยลิ �นกลอน

ลกูบิด หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 
2.1.2 กญุแจติดตาย (Deadbolt Lock) 

- ตอ้งเป็นชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ทาํจาก Hardened Steel Roller สามารถปอ้งกนั
การตดัดว้ยเลื�อย 

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass] 
- ครอบหุม้กญุแจ ทาํจากสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 
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2.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํลกูกญุแจ และไสก้ญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชั�น เป็น

หลงั หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง พรอ้มแผนผงั
แสดงการจดัทาํระบบ Master Key ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 

- ลกูกญุแจทั�งหมดรวมถึง Master Key ใหจ้ดัทาํชดุละ 3 ดอก 
2.1.4 บานพบั (Hinge) 

- [ประตเูหล็กบานเปิดทางเดียว ใหใ้ชบ้านพบัชนิดสวมทาํดว้ยสเตนเลส ขนาด 100x125x3 
มม. บานละ 3 ตวั หรือตามมาตรฐานของผูผ้ลิตประตเูหล็ก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงาน] 

- [ประต-ูหนา้ต่างไมบ้านเปิดทางเดียว ใหใ้ชบ้านพบัทาํดว้ยสเตนเลสชนิดมีแหวนสเตนเลส 4 
แหวน ขนาด 100x75x2.5 มม. บานละ 3 ตวั สาํหรบัประต ู และบานละ 2 ตวั สาํหรบั
หนา้ต่าง (สงูไม่เกิน 1 200 มม.)] 

- [บานพบัปรบัมมุ สาํหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชบ้านปรบัมมุชนิดฝืด 4 แขน ขนาดตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน] 

- บานพบัประตเูหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้และบานพบัปรบัมมุ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] 
หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 

- ประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิชนิดฝังพื �นของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า 

2.1.5 อปุกรณก์นักระแทก และเปิดคา้งประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
- ประตบูานเปิดทกุบานใหต้ิดตั�งที�กนักระแทกทาํดว้ยยางกนักระแทก และกรอบสเตนเลส 

ติดตั�งตามตาํแหน่งที�เหมาะสมกบับานประต ูโดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 
- ประตบูานเปิดที�ตอ้งการเปิดคา้งได ้ ใหต้ิดตั�งที�กนักระแทก [ชนิดล็อกไดแ้บบกา้มป ู ทาํดว้ย 

สเตนเลสยาว 100 มม.] 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือเทียบเท่า 

2.1.6 กลอน (Bolt) 
- ประตบูานเปิดคู่ ใหใ้ช ้ [กลอนสเตนเลสขนาด 150 มม. (บน-ลา่ง) เฉพาะบานที�ไม่ติด

กญุแจ] 
- หนา้ต่างบานเปิด ใหใ้ช ้[กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และลา่ง 100 มม. บานละ 1 ชดุ] 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือเทียบเท่า 

2.1.7 มือจบั (Handle) 
- [บานที�ไม่ไดต้ิดกญุแจลกูบิด ใหต้ิดลกูบิดหลอกทั�งนอก และใน บานละ 1 ชดุ ชนิด และ

ผูผ้ลิตเดียวกนักบัลกูบิด พรอ้มกลอนบน-ลา่ง] 
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- [หนา้ต่างบานเปิด ใหต้ิดมือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. กลางบาน ผูผ้ลิตเดียวกนักบั
กลอน พรอ้มกลอนบน-ลา่ง] 

- [ประตบูานเปิดสวิง ใหต้ิดตั�งมือจบัสเตนเลสเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 19 มม. ชนิดมีแผ่นสเตน
เลส ขนาด 100x300 มม. หนา 2 มม. ทั�งสองดา้น พรอ้มดว้ยกญุแจติดตาย] 

- [บานเลื�อน และบานเฟี�ยม ใหต้ิดตั�งมือจบัสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝังในบาน ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

- [หนา้ต่างบานกระทุง้ ใหต้ิดตั�งมือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมนุล็อกของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

2.1.8 อปุกรณบ์านเลื�อน (Sliding Door Hardware) 
- สาํหรบับานเลื�อน และบานเฟี�ยม ใหใ้ชช้นิดรางแขวน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] 

หรือเทียบเท่า 
- สาํหรบับานเลื�อนขนาดใหญ่ และบานเฟี�ยม จะตอ้งมี Guide Rail ขนาดของลอ้เลื�อนตอ้ง

เหมาะสมกบันํ�าหนกัของบานเลื�อน หรือบานเฟี�ยม จะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต
อปุกรณ ์โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

2.1.9 อปุกรณบ์านเกล็ดปรบัมมุ (Adjustable Louver) 
- ใหใ้ชก้บัเกล็ดกระจกใส หรือกระจกฝา้ หนา [6] มม. ขนาด [100] มม. [ชนิดมือหมนุ] ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
2.1.10 ขอรบั-ขอสบั (Hook Set) 

- สาํหรบับานหนา้ต่างบานเปิด ใหต้ิดขอรบั-ขอสบัสเตนเลส ยาว [150] มม. ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า 

2.1.11 Door Closer 
- สาํหรบับานเปิดที�ระบใุนแบบใหต้ิดตั�ง Door Closer ใหใ้ชแ้บบ [Surface Mounted] ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
2.1.12 แถบกนัฝน และธรณีประต ู(Weather Strip and Threshold) 

- สาํหรบัประตบูานเปิดออกภายนอก ใหต้ิดตั�งแถบยางกนัฝนของ [hafele] หรือ [colt] หรือ 
[VVP] หรือเทียบเท่า และตอ้งมีธรณีประต ูเพื�อสามารถกนันํ�าฝนเขา้มาในอาคารไดอ้ย่างดี 

2.1.13 Engineer Key 
- บานประตชู่องท่อ ใหใ้ช ้ Engineer Key ชนิดสเตนเลส ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ

เทียบเท่า 
2.2 อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม 

2.2.1 ประตบูานสวิง 
- บานพบัประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิ (Door Closer) ของ [hafele] หรือ [colt] หรอื 

[VVP] หรือเทียบเท่า ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลมิูเนียมเหนือบานประตชูนิดเปิดคา้งได ้ 90 
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องศา ทั�งสองทาง ขนาดของบานพบัตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิ
จากผูค้วบคมุงาน 

- กญุแจประตสูวิง ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า [ชนิดล็อกภายนอกดว้ยกญุแจล็อกภายในดว้ยปุ่ มหมนุ] 

- มือจบัประตสูวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบใุนแบบทั�งสองดา้น บานละ 1 ชดุ ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า 

- กลอนสปรงิสาํหรบับานประตสูวิงคู่ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
ชนิดดว้ยสเตนเลสฝังในบานกรอบ ทั�งบน และลา่งขนาด 150 มม. สาํหรบับานที�ไม่ตดิ
กญุแจ 

- ประตบูานสวิง จะตอ้งไม่ติดตั�งอยู่ในสว่นของอาคารที�ฝนรั�วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
เป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 

2.2.2 ประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อน 
- กญุแจประตบูานเลื�อน ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ

เทียบเท่า ชนิดล็อกภายนอกดว้ยกญุแจ ล็อกภายในดว้ยปุ่ มหมนุ  
- มือจบัประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อน ใหใ้ชช้นิดฝังในกรอบบาน พรอ้มล็อกภายในได ้ ของ 

[hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
- ลกูลอ้ประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อน ใหใ้ชล้กูลอ้ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีความ

แข็งแรงเป็นพิเศษ ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
- ประต-ูหนา้ต่างบานเลื�อนทกุบาน จะตอ้งมีระบบกนัไม่ใหบ้านหนา้ต่างหลดุจากรางอย่าง

ปลอดภยั และกนันํ�าฝนรั�วไดอ้ย่างดี 
2.2.3 หนา้ต่างบานกระทุง้ 

- บานพบัสาํหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชช้นิดสเตนเลสแบบเปิดคา้งได ้ ของ[hafele] หรือ 
[colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า ขนาดตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผู้
ควบคมุงาน 

- มือจบัพรอ้มล็อกสาํหรบับานกระทุง้ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า  

2.2.4 ประตบูานกระจกเปลือย (กระจกนิรภยั) 
- ใหใ้ชอ้ปุกรณช์นิดสเตนเลส ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP]  หรือเทียบเท่า โดยเสนอ

ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียดใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 
- ประตกูระจกเปลือย จะตอ้งไม่ติดตั�งอยู่ในสว่นของอาคารที�ฝนรั�วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้ง

แกไ้ขเป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 
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2.2.5 [อปุกรณเ์ปิดปิดประตรูะบบ Key Card] 
- ใหใ้ชข้อง [HIP] หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชช้่างที�มีฝีมือ และมีความชาํนาญ พรอ้มเครื�องมือที�ดีในการติดตั�ง Hardware ทกุ
สว่นที�ติดตั�งแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัทั�งแนวตั�ง และแนวนอน ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกั
วิชาช่าง 

3.2 ก่อนการติดตั�งผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบตาํแหน่ง และสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการติดตั�ง Hardware 
หากพบว่ามีขอ้บกพรอ่งใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนการติดตั�ง 

3.3 งานติดตั�งอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างไม ้ ใหป้ฏิบตัิตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่างไม ้ หวัขอ้การ
ติดตั�งบานประต-ูหนา้ต่างไม ้และอปุกรณ ์

3.4 Hardware ที�ติดตั�งแลว้ตอ้งมีความมั�นคงแข็งแรง เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมื�อเปิดบานประต-ูหนา้ต่างออกไป
จนสดุแลว้ จะตอ้งมีอปุกรณร์องรบั หรือปอ้งกนัการกระแทก ดว้ยอปุกรณท์ี�เหมาะสม มิใหเ้กิดความ
เสียหายกบัประต-ูหนา้ต่างหรือผนงั และสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3.5 ตะปเูกลียว ทกุตวัที�ขนัติดกบัเหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้จะตอ้งมีขนาด และความยาวที�เหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาช่างที�ดี การยึดทกุจดุตอ้งมั�นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอ้ย ตะปเูกลียวใหใ้ชแ้บบหวัฝังเรียบ
ทั�งหมด 

3.6 [ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีกญุแจชั�วคราวที�ใชร้ะหว่างการก่อสรา้ง (Construction Keying) โดยใหเ้ปลี�ยนกญุแจ
ชั�วคราวเป็นกญุแจจรงิ ใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย] 

3.7 การทาํความสะอาด 
ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาด Hardware ทั�งหมด และทกุสว่นของอาคารที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดตั�ง 
Hardware พรอ้มการตรวจสอบ Hardware ทั�งหมดไม่ใหมี้รอยขดูขีด หรือมีตาํหนิใดๆ และมีความมั�นคง
แข็งแรง ใชง้านไดด้ ีก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
 

จบหมวด อุปกรณป์ระตู และ อุปกรณห์น้าต่าง 
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กระจก 

Glazing 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั�งงานกระจก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างกระจก และวสัดทุี�ใชใ้นการติดตั�งงานกระจก พรอ้มรายละเอียดการติดตั�ง 
และ Shop Drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตัิก่อนการติดตั�ง 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจก ในการติดตั�งกระจก ใชเ้ครื�องมือตดั และเจาะ
กระจกที�ดี ถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่าง และจะตอ้งแต่งลบมมุขอบกระจกใหเ้รียบรอ้ย ไม่ใหมี้คมก่อนนาํไป
ติดตั�ง 

1.4 งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต
กระจก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 

1.5 ความหนาของกระจก หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชค้วามหนาของกระจกดงันี � 
1.5.1 สาํหรบัหนา้ต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.2 สาํหรบัประต ูขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.3 สาํหรบักระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.4 สาํหรบัประตกูระจกเปลือย ใหใ้ชก้ระจกเทมเปอร ์(Tempered Glass) หนา 12 มม. 
1.5.5 สาํหรบักระจกประต ูหรือหนา้ต่างที�มีการเจียขอบ ใชก้ระจกหนา 8 มม. 
1.5.6 สาํหรบักระจกภายนอกอาคารสงู หรือกระจกอาคารที�ตอ้งรบัแรงลมสงู ใหผู้ต้ิดตั�งคาํนวณหาค่า

ความหนากระจกสามารถรบัแรงลมตามที�กฎหมายควบคมุอาคารกาํหนดไว ้ และสง่รายการ
คาํนวณใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนดาํเนินการ กระจกสาํหรบัอาคารสงูตอ้ง
ใชก้ระจกลามิเนท (Laminated Glass) ความหนาของกระจก และฟิลม์ PVB ไม่นอ้ยกว่า 
3+0.76+3 มม. 

1.5.7 สาํหรบักระจกติดตาย ที�มีขนาดเกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนาไม่นอ้ยกว่า 8 มม. 
2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 [ใหใ้ชก้ระจกที�ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบเุป็นพิเศษในแบบ] 
2.2 กระจกที�ใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี ผิวเรียบสมํ�าเสมอตลอดทั�งแผ่น ปราศจากริ �วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือ

ฝา้มวั 
2.3 กระจกใส, กระจกลวดลาย, กระจกสีตดัแสง (Tinted Glass), กระจกฝา้ ใหใ้ชข้อง [AGC] หรือ [TGSG] 

หรือ [in the glazz] หรือ [VJ Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ  
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2.4 กระจกเงา (Mirror) ใหใ้ชก้ระจกเงาใส หนา 6 มม. ของ [AGC] หรือ [TGSG] หรือ [in the glazz] หรือ 
[VJ Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ 

2.5 กระจกสะทอ้นแสง (Reflective Glass) ใหใ้ชร้ะบบ Pyrolytic หรือ Hard Coat ของ [AGC] หรือ 
[TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดง
คณุสมบตัิต่างๆ เพื�อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก์่อนการดาํเนินการ 

2.6 กระจกนิรภยัเทมเปอร ์ [และกระจกลามิเนท] (Tempered [and Laminated Glass]) ใหใ้ชข้อง [AGC] 
หรือ [TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ 

2.7 กระจกเสรมิลวด (Wired Glass) ใหใ้ช ้ [ชนิดผิวเรียบ [ใส] [สีชา] ] หนา [6] มม. ของ[AGC] หรือ 
[TGSG] หรือ ตามระบใุนแบบ 

2.8 วสัดยุาแนวกระจกใหใ้ชป้ระเภทซิลิโคน [Architectural Grade] สีของซลิิโคนใหใ้ช ้ [สีดาํ] หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การตดั การเจาะ การติดตั�งกระจก จะตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจกอย่างเครง่ครดั 
3.2 การติดตั�งผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นบรษัิทที�มีประสบการณ ์และความชาํนาญในการ

ติดตั�งผนงักระจกขนาดใหญ่มาแลว้หลายโครงการ และมีผลงานการติดตั�งที�มีคณุภาพ มีหนงัสือรบัรอง
ผลงานดงักลา่วที�แลว้เสรจ็ภายใน [5] ปี โดยนาํมาเสนอต่อผูค้วบคมุงาน พรอ้มการขออนมุตัิวสัด ุ และ 
Shop Drawing ก่อนการติดตั�งผนงักระจกขนาดใหญ่ 

3.3 ขอบกระจกทั�งหมดจะตอ้งมีการขดัแต่งลบมมุเรียบ โดยไม่มีสว่นแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอนัตราย 
และเป็นเหตใุหเ้กิดแรงกดรวมกนัที�จดุนั�น ทาํใหก้ระจกมีรอยรา้ว หรือแตกไดใ้นภายหลงั 

3.4 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใชว้สัดยุาแนวตอ้งทาํความสะอาดใหป้ราศจากความชื �น ไขมนั 
ฝุ่ นละออง และอื�นๆ หา้มติดตั�งกระจกในขณะที�งานทาสีสว่นนั�นยงัไม่แหง้ หลงัจากยาแนวกระจกเสรจ็
แลว้ จะตอ้งตกแต่ง และทาํความสะอาดวสัดยุาแนวสว่นที�เกิน หรือเปรอะเปื�อนใหเ้รียบรอ้ย ก่อนที�วสัดุ
ยาแนวนั�นจะแข็งตวั 

3.5 การทาํความสะอาด 

3.5.1 การลา้ง หรือทาํความสะอาดกระจก ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชน้ ํ�ายาที�ผูผ้ลิตวสัดอุดุยาแนว และกระจก
แนะนาํไวเ้ท่านั�น หา้มมิใหใ้ชน้ ํ�ายาใดๆ ที�อาจจะทาํใหว้สัดอุดุยาแนวเสื�อมคณุภาพ และผิว
กระจกเสียหาย 

3.5.2 กระจกทั�งหมดที�ติดตั�งแลว้เสรจ็ จะตอ้งทาํความสะอาดทั�งสองดา้น ใหเ้รียบรอ้ย แลว้ปิดบาน
ประต-ูหนา้ต่างกระจกทั�งหมด เพื�อปอ้งกนัฝุ่ นละออง หรือฝนสาด และตอ้งปอ้งกนักระจกไม่ให้
มีรอยขีดข่วน แตกรา้ว จนกว่าจะสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
จบหมวด กระจก 
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งานฉาบปูน 

Cement Plastering 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการก่อสรา้งงานฉาบปนู ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานฉาบปนู ใหห้มายถึงสว่นของอาคารที�เป็นผนงัก่ออิฐ, เสา, คาน และเพดาน ค.ส.ล. หรอืทกุสว่นของ 
ค.ส.ล. ที�มองเห็นดว้ยตาจากภายนอก ใหต้กแต่งดว้ยปนูฉาบใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม ยกเวน้ผนงัก่ออิฐโชว์
แนว คอนกรีตเปลือย ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

1.3 งานฉาบปนูผนงัก่ออิฐ และเสา ค.ส.ล. จะตอ้งฉาบใหส้งูกว่าระดบัฝา้เพดานที�ระบไุวใ้นแบบไม่นอ้ยกว่า 
[200] มม. โดยไดแ้นวระดบัที�เรียบรอ้ยสวยงาม ผนงัก่ออิฐสว่นที�อยู่ในฝา้เพดาน และไม่ไดฉ้าบ จะตอ้ง
แต่งแนวปนูก่อใหเ้รียบรอ้ย 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดวสัด ุสว่นผสม วิธีการ และขั�นตอนของงานฉาบปนูต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่าง (Mock up) เพื�อเป็นตวัอย่างมาตรฐานของงานฉาบปนู ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุตัิก่อน 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ปนูฉาบ 
2.1.1 ปนูฉาบผนงัก่ออิฐ ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดละเอียด ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทร]ี หรือ 

[ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
2.1.2 ปนูฉาบผิวคอนกรีต ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดฉาบผิวคอนกรีต ของ [ตราเสือ] หรือ [ตรา

อินทรี] หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
2.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบใหเ้ป็นผนงัปนูฉาบสีขาว ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดละเอียดขาว 

ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทร]ี หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเทา่ 
2.1.4 ปนูฉาบแต่งผิวบาง หากระบใุนแบบใหแ้ต่งผิวเรียบคอนกรีต เช่น ฝา้เพดาน, เสา, คาน ใหใ้ชป้นู

ฉาบสาํเรจ็รูปชนิดแต่งผิวบาง หนา 1 - 3 มม. ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราLANKO] หรือ [ตราที
พีไอ] หรือเทียบเท่า 

2.1.5 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ใหใ้ชป้นูฉาบสาํหรบัคอนกรีตมวลเบา ดรูายละเอียดในหมวด 
ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา 

2.2 นํ�าที�ใชผ้สมปนูฉาบ ตอ้งเป็นนํ�าสะอาด ปราศจากนํ�ามนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที�
น ํ�าบรเิวณก่อสรา้งมีคณุสมบตัิไม่ดีพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานํ�าจากที�อื�นมาใช ้ การใชน้ ํ�าผสมปนูฉาบ 
ตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 
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2.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมนํ�ายากนัซมึ ใหใ้ชน้ ํ�ายากนัซมึ ของ [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
2.4 นํ�ายาประสานประเภทอะครลิกิ ผสมปนูทรายเพื�อการประสานปนูฉาบเก่า และใหม่ ใชส้าํหรบัการ

ซ่อมแซมผนงัปนูฉาบที�แตกลอ่น ใหใ้ชข้อง [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
2.5 วสัดยุาแนวเซาะรอ่งปนูฉาบ หรือซ่อมรอยรา้วของผนงัปนูฉาบที�ไม่แตกลอ่น ใหใ้ชช้นิดทาสีทบัไดข้อง 

[SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
2.6 เซี �ยม หรือรอ่ง PVC สาํเรจ็รูป ใหใ้ช ้ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่

ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดงคณุสมบตัิต่างๆ เพื�อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก์่อนการดาํเนินการ 
2.7 ตะแกรงลวด ใหใ้ชต้ะแกรงลวดตาข่ายตาสี�เหลี�ยมจตัรุสั [ชบุกลัวาไนซ]์ ขนาดช่อง ¾ นิ �ว 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การเตรียมผิว 
ผิวที�จะฉาบปนูตอ้งเสรจ็แลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง นํ�ามนั เศษ ปนู หรือ
สิ�งใดๆ ที�จะทาํใหแ้รงยึดเหนี�ยวระหว่างผิวที�จะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึ�งเรียบเกินไป 
เนื�องจากไมแ้บบเรียบตอ้งทาํใหข้รุขระดว้ยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื�นๆ ที�ไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนูตอ้งตรวจดแูนวดิ�ง และฉากของผิวที�จะฉาบปนูใหไ้ดแ้นว ก่อนจดัทาํการจบั
เฟี�ยม และติดปุ่ มระดบัใหท้ั�วผนงั ห่างกนัไม่เกิน 2.00 ม. แลว้ทิ �งไวใ้หแ้หง้ หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มม. 
ตอ้งเสรมิดว้ยตะแกรงลวดยึดติดกบัผิวที�จะฉาบปนูดว้ยตะปคูอนกรีตขนาดเล็ก แลว้แต่งใหไ้ดแ้นวดิ�ง 
และฉากดว้ยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขผนงันั�นใหไ้ดแ้นวก่อนที�จะฉาบปนู 
ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.2 การฉาบปูน 
3.2.1 การฉาบปนู ใหฉ้าบ 2 ชั�น ชั�นแรกหนาประมาณ 8 มม. ชั�นที�สองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบ

แต่ละครั�งหา้มเติมนํ�าซํ�าในสว่นผสมเดียวกนั และตอ้งฉาบใหห้มดภายใน 45 นาที หลงัการผสม
ปนูฉาบ 

3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชั�นใหป้ฏิบตั ิดงันี � 
- ฉาบชั�นแรก (ฉาบรองพื �น) 

ก่อนการฉาบปนูตอ้งฉีดนํ�าใหผ้วิที�จะฉาบปนูมีความชื �นสมํ�าเสมอ เพื�อผนงันั�นจะไดไ้ม่แย่ง
นํ�าจากปนูฉาบ แลว้จึงฉาบปนูชั�นแรก การฉาบตอ้งกดใหแ้น่นเพื�อใหเ้กิดแรงยึดเหนี�ยว
ระหว่างผิวที�ฉาบปนูกบัปนูฉาบมากที�สดุ ทาํผิวของปนูฉาบชั�นแรกทาํใหห้ยาบ และขรุขระ 
โดยการใชแ้ปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว่างที�ปนูฉาบยงัไม่แข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเริ�ม
แข็งตวัใหบ้่มโดยการฉีดนํ�าใหช้ื �นอยู่ตลอดเวลา 3 วนั แลว้ทิ �งไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั 
ก่อนที�จะลงมือฉาบชั�นที�สอง 

- ฉาบชั�นที�สอง (ฉาบตกแต่ง) 
ก่อนฉาบตอ้งทาํความสะอาด และฉีดนํ�าใหผ้ิวของปนูฉาบชั�นแรกใหมี้ความชื �นสมํ�าเสมอ 
แลว้จึงฉาบปนูชั�นที�สองเหมือนชั�นแรก และเมื�อฉาบปนูชั�นที� 2 เสรจ็แลว้ ใหใ้ชฟ้องนํ�าชบุนํ�า
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กวาดผิวที�หมาดใหผ้ิวปนูฉาบเรียบ และสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชั�นที�สองเริ�มแข็งตวั ใหบ้่ม
ดว้ยการฉีดนํ�าเป็นฝอยเป็นระยะๆ วนัละประมาณ 4 - 5 ครั�ง เพื�อรกัษาความชื �นของผนงัปนู
ฉาบไวต้ลอดเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 วนั และเพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว 

3.2.3 ขณะทาํการฉาบปนู ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีการปอ้งกนัแดด ลม ซึ�งจะทาํใหน้ ํ�าที�ผิวปนูฉาบระเหยเรว็
เกินไป 

3.2.4 การฉาบปนูหนาเกิน 25 มม. จะตอ้งแบ่งการฉาบชั�นแรก หรอืการฉาบรองพื �นเป็น 2 ครั�ง โดย
เสรมิดว้ยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื �นครั�งที� 2 

3.2.5 การจบัเหลี�ยม เสา คาน จะตอ้งไดแ้นวดิ�ง แนวฉาก และไดเ้หลี�ยมมมุที�สวยงาม หรือการเซาะ
รอ่งผนงัปนูฉาบตามแบบ หรือเพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ขนาดกวา้งไม่
เกิน 4.00 x 4.00 ม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ใหใ้ชเ้ซี �ยม หรือรอ่ง PVC. สาํเรจ็รูป 
โดยใชป้นูเค็มรองพื �นไวช้ั�นหนึ�งก่อน อตัราสว่นปนูทราย 1:2 

3.2.6 การฉาบปนูบรเิวณดงัต่อไปนี � จะตอ้งติดตั�งตะแกรงลวด กวา้งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. เพื�อช่วยใน
การยึดผิวปนูฉาบ และปอ้งกนัการแตกรา้ว 
- แนวที�ผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสรา้ง เช่น เสา คาน 
- ทกุมมุของวงกบประต ูและหนา้ต่าง 
- แนวท่อที�มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออิฐ (ไม่รวมปนูฉาบ) 

3.2.7 การฉาบปนูสาํหรบัผนงัก่ออิฐบกุระเบื �อง หรือบหุิน ใหท้าํการฉาบเพียงชั�นเดียวหนาไม่ตํ�ากว่า 8 
มม. แลว้แต่งผิวใหไ้ดร้ะดบั หรือตามคาํแนะนาํของผูต้ิดตั�งกระเบื �อง หรือหนิ โดยไดร้บัการ
อนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.2.8 ผิวของปนูฉาบทั�งสองชั�น เมื�อฉาบเสรจ็แลว้จะตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 15 มม. และตอ้งได้
ผิวที�เรียบสวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไม่เรียบโดยสมํ�าเสมอ หรือเป็นคลื�น หรือเป็นเม็ด
หยาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสกดัออกแลว้ฉาบใหม่ ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน โดยเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้ง 

3.2.9 การฉาบปนูทบัแนวรอ่งผนงัก่ออิฐที�สงูชนทอ้งพื �น หรือคานเหล็กทั�งภายนอกและภายใน ใหฉ้าบ
ทบัโฟม โดยเวน้รอ่งใตพ้ื �น หรือคานเหล็กประมาณ 10 มม. แต่งรอ่งปนูฉาบใหส้วยงาม อดุดว้ย
วสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

3.3 การบาํรุงรักษา 
3.3.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแต่ละชั�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบ่มผิวปนูฉาบใหมี้ความชื �นอยู่

ตลอดเวลา ดว้ยการฉีดนํ�าพ่นเป็นละอองใหท้ั�วทั�งผนงั และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหผ้นงัปนูฉาบถกู
แสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงัโดยตรง การบ่มผิวนี �ใหผู้ร้บัจา้งถือเป็นสิ�งสาํคญัที�จะตอ้งให้
การดแูลเป็นพิเศษ 
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3.3.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งที�เกี�ยวขอ้งใหส้ะอาด
เรียบรอ้ย ปราศจากคราบนํ�าปนู หรือรอยเปรอะเปื�อนต่างๆ และจะตอ้งดแูลไม่ใหส้กปรก หรือ
เสียหาย จนกว่าจะทาํการตกแต่ง หรือทาสีผนงัในขั�นต่อไป 

3.4 การซ ่อมแซม 
3.4.1 ผิวปนูฉาบจะตอ้งติดแน่นตลอดผนงั ผิวสว่นใดที�เคาะแลว้มีเสียงผิดปกติ หรือดงัโปรง่ หรือมี

รอยแตกรา้ว จะตอ้งทาํการซ่อมแซม โดยสกดัออกทั�งบรเิวณที�ดงัโปรง่หรือแตกลอ่น ทาํความ
สะอาดรดนํ�าใหชุ้่ม แลว้จึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมนํ�ายาประสาน (Bonding Agent) ประเภท
อะครีลิก โดยเมื�อซ่อมแลว้ผิวของปนูฉาบใหม่กบัปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนื �อเดียวกนั 

3.4.2 ในกรณีที�เกิดรอยแตกรา้วที�ผิวปนูฉาบแต่ไม่แตกลอ่น ใหต้ดัรอ่งใหล้กึโดยใชไ้ฟเบอร ์ แลว้ฉีดอดุ
ดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

3.4.3 ในกรณีที�มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตโครงสรา้งที�เป็นรูพรุน หรือมีการแตกรา้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ทาํการซ่อมแซมสว่นของโครงสรา้งนั�นดว้ยวสัด ุ และวิธีการที�ไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน 
หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทั�งหมด 
ก่อนที�จะทาํการฉาบปนู หรือตกแต่งผิวโครงสรา้งสว่นนั�น 

 
 

จบหมวด งานฉาบปูน 
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งานยิปซัมบอรด์ 

Gypsum Board 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั�งงานยิปซมับอรด์ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียด และขั�นตอนการติดตั�ง งานยิปซมับอรด์ เช่น แผ่นยปิซมั 
โครงครา่วผนงั และฝา้เพดาน พรอ้มอปุกรณต์่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง ดงันี � 
1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของผนงั หรือฝา้เพดาน แสดงแนวโครงครา่วระยะ และตาํแหน่ง

สวิตช ์ปลั�ก ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลิง และอื�นๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 
1.3.2 แบบขยายการติดตั�งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั และโครงสรา้งของอาคาร 
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
1.3.4 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น การติดตั�งท่อรอ้ยสายไฟ ท่อนํ�าทิ �งของระบบปรบั

อากาศ สวิตช ์ปลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 
2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 แผ่นยิปซมัหนา [9] [12] [15] มม. ชนิดธรรมดา, ทนชื �น, กนัความรอ้น, หรือทนไฟ ตามระบใุนแบบ 
ขนาด 1 200x2 400 มม. แบบขอบลาดสาํหรบัผนงั หรือฝา้ฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ 
[ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

2.2 แผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม. แบบขอบเรียบ] [600x1 200 มม. ความ
หนา 12 มม. [แบบขอบเรียบ] [แบบขอบบงัใบ] ] ตามระบใุนแบบ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] 
หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

2.3 โครงครา่วผนงัเหล็กชบุสงักะส ีขนาดไม่เล็กกว่า [30x70] มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.50] 
มม. ระยะห่างของโครงครา่วตั�งทกุ [400] มม. ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

2.4 โครงครา่วฝา้เพดานฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสี ขนาดไม่เล็กกว่า [14x37] มม. ความหนา
ของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.50] มม. ระยะห่างของโครงครา่วหลกั (วางตั�ง) ทกุ [1 000] มม. โครงครา่ว
รอง (วางนอน) ทกุ 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทกุระยะ 1 000x1 200 มม. พรอ้มสปรงิปรบั
ระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสื �อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเทา่ 

2.5 โครงครา่วฝา้เพดานทีบาร ์ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสีเคลือบส ี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.30] มม. 
พบัขึ �นรูป 2 ชั�น โครงครา่วหลกัสงูไม่นอ้ยกว่า 38 มม. ระยะหา่งทกุ � ��� มม. โครงครา่วซอยสงูไม่นอ้ย
กว่า 28 มม. ระยะห่างทกุ ��� มม. หรือ � ��� มม. ลวดแขวนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 
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มม. ทกุระยะ 1 210x1 210 มม. พรอ้มสปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสื �อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] 
หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรอืเทียบเท่า 

2.6 คิ �วเขา้มมุต่างๆ สาํหรบัผนงัและฝา้เพดานยิปซมั ใหใ้ชค้ิ �วสาํเรจ็รูป ของ [ตราชา้ง] หรือ [ยปิรอค] หรือ 
[TOA] หรือเทียบเท่า 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และประสานงานกบัผูต้ิดตั�งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ 
และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผนงั และงานฝา้เพดานยิปซมับอรด์ เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ
ประต ู โครงเหล็กในฝา้สาํหรบัยึดลวดแขวนโครงครา่วฝา้เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรบั
อากาศ เป็นตน้ เพื�อใหง้านยิปซมับอรด์แข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.2 ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝา้เพดาน หรือผนงั สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ
อาคาร หรือซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�งใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ย ตามที�กาํหนดใน
แบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

3.4 การติดตั�งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซ ัม 
3.4.1 กาํหนดแนวผนงัที�จะติดตั�ง พรอ้มตีแนวเสน้ของผนงัไวท้ี�พื �น และทอ้งพื �นอาคาร หรือหากเป็น

ผนงัลอย (ไม่ติดทอ้งพื �น) อาจจะตอ้งเสรมิโครงเหล็กแนวนอนตวับน และตวัตั�ง ตามความ
เห็นชอบของผูค้วบคมุงาน หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ วางโครงครา่วตวัยตูามแนว
ผนงัที�ไดต้ีเสน้ไว ้ ยึดติดกบัพื �นอาคาร และทอ้งพื �นชั�นถดัไปดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ทกุระยะ 600 มม. (กรณีพื �นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครง
เหล็ก ใหใ้ชว้สัดยุึดที�เหมาะสม) 

3.4.2 ตดัโครงครา่วตวัซีตามความสงูของผนงัที�จะกั�น โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยใูหไ้ดฉ้ากกบัพื �น 
ทกุระยะห่าง ���, 400 หรือ ��� มม. ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคมุงาน ทาํการยึดติดระหว่างโครงครา่วตวัซ ี และโครงครา่วตวัยทูี�บรเิวณปลายโครงครา่ว
ดว้ยสกรูยิงโครงครา่ว หรือคีมยํ�าเหล็ก ดา้นละ 1 จดุ กรณีมีการต่อแผ่นยิปซมัในแนวตั�งที�สงู
กว่า 2 400 มม. ใหเ้สรมิเหล็กตวัยไูวเ้พื�อรบัหวัแผ่นยิปซมัที�จะติดตั�งต่อไป 

3.4.3 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [12] [15] มม. ขึ �นติดตั�งกบัโครงครา่ว โดยจะติดในแนวตั�ง 
และยกขอบแผ่นสงูจากพื �นอาคารอย่างนอ้ย 10 มม. เพื�อป้องกนันํ�า หรือความชื �นจากพื �นเขา้สู่
แผ่นยิปซมั ยึดกบัโครงครา่วเหล็กดว้ยสกรูยิปซมัขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. 
ที�แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที�แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 10-15 
มม. ใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมัประมาณ �-�.� มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษแผ่นยิปซมัลง
ไป) การติดตั�งควรใชเ้ครื�องยิงสกรู 

3.4.4 ติดตั�งคิ �วเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื�อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
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3.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ �วเขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบ
เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจาํนวน � ขั�นตอน โดยทิ �งระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขั�นตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาส ีหรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 

3.4.6 กรณีออกแบบผนงัเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการกั�นเสียง หรือกนัไฟเพิ�มเติม ใหป้รกึษาผูผ้ลิต หรือ
ดาํเนินการตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.5 การติดตั�งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซ ัม 
3.5.1 ยึดฉากรมิฝา้ฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบใหม้ั�นคงแข็งแรง ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีต ใหไ้ด้

ระดบัที�ตอ้งการตามที�ระบใุนแบบก่อสรา้ง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพื �นอาคารชั�นถดัไปที�
ระยะ 1 000x1 200 มม. (ระยะห่างของโครงครา่วหลกัเท่ากับ 1 000 มม., ระยะห่างระหว่างชดุ
แขวนเท่ากบั 1 200 มม.) ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แนวโครง
ครา่วหลกัชดุแรกห่างจากผนงั 150 มม. 

3.5.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิถึงทอ้งพื �นชั�นถดัไป เพื�อตดัลวด 4 มม. และประกอบชดุหิ �วโครง 
โดยใชส้ปรงิปรบัระดบั และงอปลายดา้นหนึ�งของลวด 4 มม. เป็นขอไว ้(หรืออาจใชฉ้ากรมิแทน 
ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝา้เพดาน และใตท้อ้งพื �นนอ้ยกว่า 200 มม.) 

3.5.3 นาํชดุแขวนที�ประกอบไวข้ึ �นแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที�ติดตั�งไวท้ั�งหมด ใหแ้นวชดุแขวนไดด้ิ�ง 
3.5.4 นาํโครงครา่วหลกัขึ �นวางลงในขอของชดุหิ �วโครงจนเต็มพื �นที�ติดตั�ง จะไดโ้ครงครา่วหลกัทกุ

ระยะห่าง 1 000 มม. 
3.5.5 นาํโครงครา่วซอยขึ �นยึดติดกบัโครงครา่วหลกั โดยใชต้วัล็อกโครง ติดตั�งโครงครา่วซอยทกุระยะ 

400 มม. 
3.5.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทั�งหมดอย่างละเอียดที�สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตาม

แบบกาํหนด ก่อนยกแผน่ยิปซมัขึ �นติดตั�ง 
3.5.7 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [9] มม. ขึ �นติดตั�งกบัโครงครา่วซอย ใหด้า้นยาว (2 400 มม.) 

ตั�งฉากกบัแนวโครงครา่วซอย ยึดโดยใชส้กรูยิปซมัขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 
300 มม. ที�แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที�แนวขอบแผน่ ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยปิซมั 
10-15 มม. และใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมั ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษ
แผ่นยิปซมัลงไป) การติดตั�งควรใชเ้ครื�องยิงสกรู 

3.5.8 ติดตั�งคิ �วเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื�อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
3.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ �วเขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบ

เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจาํนวน 3 ขั�นตอน โดยทิ �งระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขั�นตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาส ีหรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 
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3.6 การติดตั�งโครงคร่าวฝ้าทบีาร ์และแผ่นยิปซ ัม 
3.6.1 ยึดฉากรมิทีบาร ์ กบัผนงัโดยรอบใหไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการ ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีตใหไ้ด้

ระดบัที�ตอ้งการตามแบบกาํหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพื �นอาคารชั�นถดัไปที�ระยะ     
1 210x1 210 มม. ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. 

3.6.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิทีบาร ์ ถึงทอ้งพื �นชั�นถดัไป เพื�อตดัลวดแขวนท่อนบนขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. และประกอบชดุแขวนโดยใชส้ปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูป
ผีเสื �อ และลวดแขวนท่อนลา่งขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. ประกอบกนั 

3.6.3 นาํชดุแขวนที�ประกอบไวข้ึ �นแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที�เตรียมไวท้ั�งหมด ใหแ้นวชดุแขวนไดด้ิ�ง 
3.6.4 นาํโครงครา่วหลกัขึ �นเกี�ยวกบัชดุแขวนที�เตรียมไว ้ โดยใชล้วดคลอ้งเกี�ยวเขา้ในรูบนสนัของโครง

ครา่วหลกัพนัเกลียวอย่างนอ้ยสองรอบใหแ้นน่ ติดตั�งโครงหลกัจนเต็มพื �นที�ติดตั�ง ใหไ้ดโ้ครง
ครา่วหลกัทกุระยะห่าง 1 210 มม. ใหข้นาน หรือตั�งฉากกบัผนงัหอ้ง 

3.6.5 นาํโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. มาติดตั�งเขา้ในช่องเจาะของโครงครา่วหลกัทกุระยะ 
605 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วหลกั ไดร้ะยะสนัโครงครา่ว 605x1 210 มม. สาํหรบั
วางแผ่นทีบารข์นาด 600x1 200 มม. หากตอ้งการระยะสนัโครงครา่ว 605x605 มม. สาํหรบั
วางแผ่นทีบาร ์ขนาด 600x600 มม. ใหเ้พิ�มโครงครา่วซอยสั�นขนาด 605 มม. ติดตั�งเขา้ในช่อง
เจาะกึ�งกลางของโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วซอยยาว 

3.6.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทั�งหมดอย่างละเอียดที�สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตาม
แบบกาํหนด ก่อนวางแผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม.]       
[600x1 200 มม.] ความหนา 12 มม. ที�ทาสี หรอืตกแต่งเรียบรอ้ยแลว้ 

3.6.7 ระยะสนัโครงครา่ว และขนาดของแผ่นทีบาร ์ ในขอ้ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซมั หากใชร้ะบบเมตรกิ หรอืระบบฟตุ ใหใ้ชร้ะยะ และขนาด ดงัต่อไปนี � 

ระบบ 
ระยะสนัโครงครา่วทีบาร ์

(มม.) 
ขนาดแผ่นทีบาร ์

(มม.) 

เมตรกิ 
600 x 600 

600 x 1 200 
595 x 595 

595 x 1 195 

ฟตุ 610 x 610 
610 x 1 220 

605 x 605 
605 x 1 215 

3.7 การบาํรุงรักษา 
งานยิปซมับอรด์ฉาบเรียบที�ติดตั�งเสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�เรียบรอ้ยสวยงาม งานฝา้
เพดานทีบาร ์ จะตอ้งไดแ้นวของทีบาร ์ ที�ตรง ไม่คดเคี �ยว ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�เรียบรอ้ยสวยงาม 
งานทาสีใหป้ฏิบตัิตามที�ระบไุวใ้นหมวด งานทาส ี ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านยิปซมับอรด์สกปรก 
หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

จบหมวด งานยิปซ ัมบอรด์ 
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งานกระเบื�อง 

Tiling 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั�งงานกระเบื �อง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื �อง, เสน้ขอบคิ �ว, วสัดยุาแนว พรอ้ม
รายละเอียด และขั�นตอนในการติดตั�งงานกระเบื �องแต่ละชนิด เช่น กระเบื �องปพูื �น กระเบื �องผนงัภายใน
และภายนอก เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง ดงันี � 

1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของการปกูระเบื �องทั�งหมด ระบรุุน่ ขนาด ของกระเบื �องแต่ละชนิด 
1.3.2 แบบขยายการติดตั�งบรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเสน้รอยต่อ 

หรือเสน้ขอบคิ �ว และเศษของกระเบื �องทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียง และทิศทางการไหล
ของนํ�าของพื �นแต่ละสว่น 

1.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั�งท่อนํ�าสาํหรบัจ่ายเครื�องสขุภณัฑท์ี�ผนงั 
ช่องระบายนํ�าทิ �งที�พื �น ตาํแหนง่ที�ติดตั�งสวิตช ์ปลั�ก ชอ่งซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�นาํมาใชต้อ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากรอยรา้ว หรือตาํหนิใดๆ ไม่บิดงอ 
ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ใหใ้ชช้ั�นคณุภาพที� 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี�ยม บรรจใุนกลอ่งเรียบรอ้ย โดยมี
ใบสง่ของ และใบรบัรองคณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิต ที�สามารถตรวจสอบได ้และจะตอ้งเก็บรกัษาไวอ้ย่าง
ดีในที�ไม่มีความชื �น 

2.2 กระเบื �องเซรามิก หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชผ้ิวกนัลื�นสาํหรบัปพูื �น และผิวมนัสาํหรบับผุนงั หรือตามระบใุน
แบบ 

2.3 กระเบื �องดินเผาชนิดเคลือบ และไม่เคลือบสี ตามระบใุนแบบ 

2.4 กระเบื �องโมเสก ตามระบใุนแบบ  

2.5 หินสงัเคราะห ์หรือหนิเทียมผิวขดัมนัสาํหรบัปพูื �น ตามระบใุนแบบ 

2.6 กระเบื �องเซรามิกต่างประเทศสาํหรบัปพูื �นหอ้งนํ�าผิวกนัลื�น ตามระบใุนแบบ 
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2.7 ปนูทรายปรบัระดบัพื �น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

2.8 วสัดตุิดตั�งกระเบื �อง ใหใ้ชก้าวซีเมนต ์[ชนิดยืดหยุ่นตวัไดด้]ี ของ [เวเบอร]์ หรือ [จระเข]้ หรอื [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

2.9 วสัดนุ ํ�ายาเคลือบใสปอ้งกนัการซมึของนํ�าใชก้บักระเบื �องดินเผาไม่เคลือบสีชนิดดา้น ใหใ้ชข้อง [TOA] 
หรือ [นิปปอนเพนต]์ หรือ [จระเข]้ หรือเทียบเท่า 

2.10 วสัดยุาแนวกระเบื �อง ใหใ้ช ้[ชนิดปอ้งกนัราดาํ] ของ [จระเข]้ หรือ [เวเบอร]์ หรือเทียบเท่า 

2.11 Wax เคลือบผิวกระเบื �อง ใหใ้ชข้อง [จระเข]้ หรือ [SCG] หรือ [3M] หรือเทียบเท่า 

2.12 วสัดอืุ�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํระบบกนัซมึพื �น หรือผนงัที�ระบใุหท้าํระบบกนัซมึ ก่อนการเทพื �นปนูทรายปรบัระดบั 
หรือฉาบปนูรองพื �นผนงั แลว้จงึทาํการติดตั�งกระเบื �อง เช่น ระบบกนัซมึพื �นหอ้งนํ�า หรือพื �นชั�นลา่งที�ติด
กบัพื �นดิน เป็นตน้ 

3.2 การเตรียมผิว 

3.2.1 ทาํความสะอาดพื �นผิวที�จะป ู หรือบกุระเบื �องใหป้ราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรือ
สิ�งสกปรกอื�นใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ�า 

3.2.2 สาํหรบัพื �นที�จะปกูระเบื �อง จะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียงลาดตาม
ตอ้งการสาํหรบัผนงัจะตอ้งฉาบปนูรองพื �นใหไ้ดด้ิ�ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ตามที�ระบไุวใ้นหมวดงาน
ฉาบปนู โดยใชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดหยาบ เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื �น หรือผิวผนงัที�เรียบ และแข็งแรงกอ่น
การป ูหรือบกุระเบื �อง 

3.2.3 หลงัจากเทพื �นปนูทรายปรบัระดบั หรือฉาบปนูรองพื �นผนงัแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 
วนั ทิ �งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการปกูระเบื �องพื �น หรือบกุระเบื �องผนงัได ้

3.2.4 การเตรียมแผ่นกระเบื �อง จะตอ้งแกะกลอ่งออกมา ทาํการเฉลี�ยสีของกระเบื �องใหส้มํ�าเสมอทั�ว
กนั และเพียงพอกบัพื �นที�ที�จะปหูรือบกุระเบื �อง แลว้จึงนาํกระเบื �องไปแช่นํ�าก่อนนาํมาใช ้ หรือ
ปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.2.5 กระเบื �องดินเผาที�ไม่เคลือบผิว ก่อนการป ู หรือบจุะตอ้งเคลือบผิวดว้ยนํ�ายาเคลือบใส เพื�อ
ปอ้งกนัการซมึของนํ�าปนู และสียาแนว โดยเคลือบใหท้ั�วผิวหนา้ และขอบโดยรอบรวม 5 ดา้น 
อย่างนอ้ย 2 เที�ยว 
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3.3 การปู หรือบุกระเบื�อง 

3.3.1 ทาํการวางแนวกระเบื �อง กาํหนดจาํนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตัิ 
แนวกระเบื �องทั�วไป หากไม่ระบใุนแบบใหห้่างกนั 2 มม. หรอืชิดกนั ตามชนิดของกระเบื �อง หรือ
ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3.2 เศษของแผ่นกระเบื �องจะตอ้งเหลือเท่ากนัทั�ง 2 ดา้น แนวรอยต่อจะตอ้งตรงกนัทกุดา้นทั�งพื �น
และผนงั หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตัิ การเขา้มมุกระเบื �องหากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ช้
วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ�งความหนาของแผ่นกระเบื �องประกบเขา้มมุ รอยต่อรอบสขุภณัฑ ์หรือ
อปุกรณห์อ้งนํ�าต่างๆ จะตอ้งตดัใหเ้รียบรอ้ยสวยงามดว้ยเครื�องมือตดัที�คมเป็นพิเศษ 

3.3.3 ทาํความสะอาดพื �นผิว แลว้พรมนํ�าใหเ้ปียกโดยทั�ว ใชก้าวซีเมนตใ์นการยึดกระเบื �อง ดว้ยการ
โบกใหท้ั�วพื �น หรือผนงั แลว้จึงป ู หรือบกุระเบื �อง ใหป้ฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกาวซีเมนต ์
โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.3.4 ติดตั�ง และกดแผ่นกระเบื �องตามแนวที�วางไวใ้หแ้น่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที�กาํหนดของกาว
ซีเมนตท์ี�ใช ้ในกรณีที�เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะตอ้งรื �อออก และทาํการติดตั�งใหม่ 

3.3.5 ไม่อนญุาตใหบ้กุระเบื �องทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
3.3.6 หลงัจากป ู หรือบกุระเบื �องแลว้เสรจ็ ทิ �งใหก้ระเบื �องไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 

48 ชั�วโมง แลว้จึงยาแนวรอยต่อดว้ยวสัดยุาแนว โดยใชส้ีที�ใกลเ้คียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื �อง 
หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากกระเบื �องดว้ยฟองนํ�าชบุนํ�าหมาดๆ ก่อนที�วสัดยุาแนวจะแหง้ 
ใหร้อ่ง และผิวของกระเบื �องสะอาด ปลอ่ยทิ �งไวป้ระมาณ 2 ชั�วโมง จึงทาํความสะอาดดว้ยผา้
สะอาดชบุนํ�าหมาดๆ ทิ �งใหว้สัดยุาแนวแหง้สนิท 

3.4 การบาํรุงรักษา และทาํความสะอาด 

3.4.1 งานกระเบื �องทั�งหมดที�เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดด้ิ�ง ไดส้ีที�เรียบสมํ�าเสมอทั�วทั�ง
บรเิวณ ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ที�เกิดขึ �น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข โดยค่าใชจ้่ายของผู้
รบัจา้ง 

3.4.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแหง้ดีแลว้ประมาณ 24 ชั�วโมง ใหท้าํความสะอาดอีกครั�งดว้ยนํ�า และเช็ด
ใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด แลว้เคลือบผิวดว้ย Wax อย่างนอ้ย 1 ครั�ง 

3.4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านกระเบื �อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

จบหมวด งานกระเบื�อง 
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งานฝ้าระแนงไม้ 

Linear Wood Ceilings 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั�งงานฝา้ระแนงไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไม ้ และโครงครา่วที�ใชใ้นการตดิตั�งฝา้ระแนงไม ้ พรอ้มอปุกรณต์่างๆ ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง ดงันี � 

1.3.1 แบบแปลนฝา้ระแนงไม ้ แสดงแนวโครงครา่ว และแนวฝา้ระแนงไมต้ามระบใุนแบบ หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

1.3.2 แบบขยายการติดตั�งบรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั การชนชายคา และชนโครงสรา้งของ
อาคาร 

1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ย แขวน กบัโครงสรา้งอาคาร หรอืโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 

1.3.4 แบบขยายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น เช่น การติดตั�งดวงโคม ท่อระบายนํ�าฝน คิ �ว หรือบวัฝา้
ระแนงไม,้ ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

1.4 ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝา้ระแนงไม ้สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคาร หรือ
ซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�งใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ยตามที�กาํหนดในแบบ หรือ
ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

1.5 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ยตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไมท้ี�นาํมาใช ้ตอ้งเป็นไมท้ี�ไดม้าตรฐานตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรมทกุประการ 
ปราศจากรอยแตกรา้ว, คดงอ หรือตาํหนิใด 
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2.2 ฝา้ระแนงไม ้ใหใ้ช ้[ไมแ้ดง ขนาด [25x100 มม.] [1x4 นิ �ว] หรือตามระบใุนแบบ ตีเวน้รอ่ง 4 มม. ไสเรียบ
ทั�ง 4 ดา้น ลบมมุเล็กนอ้ย ทาสียอ้มเนื �อไม ้ และรกัษาเนื �อไมช้นิดภายนอก หรือตามตวัอย่างที�ไดร้บั
อนมุตั]ิ 

2.3 ฝา้ระแนงไมเ้ทียม หรือไมส้งัเคราะห ์ หรือไมป้ระดิษฐ ์ ใหใ้ช ้ [ขนาด ตามระบใุนแบบ ตีเวน้รอ่ง [4] มม. 
ใหใ้ชข้อง [conwood] หรือ [smart board] หรือ [SHERA] หรือเทียบเท่า ทาสีอะครลิิก] 

2.4 มุง้ลวดกนัแมลง ใหใ้ชมุ้ง้ลวดไนลอนสีดาํ ติดตั�งบนโครงครา่วฝา้เพดานก่อนติดตั�งระแนงไมเ้พื�อกนัแมลง 

2.5 โครงครา่วฝา้ระแนงไม ้ ใหใ้ชโ้ครงครา่วไมย้างอดันํ�ายา ขนาด [37.5x75 มม.] [1 1/2x3 นิ �ว] ระยะ 
600x600 มม. ยึดกบัโครงสรา้งของอาคาร หรือโครงหลงัคาดว้ยไมย้างอดันํ�ายาขนาด [37.5x75 มม.]  
[1 1/2x3 นิ �ว] ทกุระยะ 1 200x1 200 มม. [ผูร้บัจา้งอาจเสนอโครงครา่วเหล็กอาบสงักะสีแทนได ้โดยใช้
โครงครา่วพรอ้มอปุกรณแ์ขวนของฝา้เพดานยิบซั�มบอรด์ฉาบเรียบ โดยตอ้งเสรมิโครงเหล็กเพิ�มเติม
สาํหรบัการยึดอปุกรณแ์ขวน ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพื�อความมั�นคงแข็งแรงของฝา้ระแนง
ไม]้ 

2.6 คิ �ว หรือบวัฝา้ระแนงไม ้ ใหใ้ชไ้มช้นิด และขนาดเดียวกนักบัระแนงไม ้ ลบมมุเล็กนอ้ย ปิดทบัแนวที�ฝา้
ระแนงไมช้นผนงั และชายคาหรือโครงสรา้งของอาคารตลอดแนว ตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตั ิ

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั�งโครงครา่วไม ้ และฝา้ระแนงไมใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�ระบไุวใ้นหมวดงานไม้
สาํหรบังานสถาปัตยกรรมทกุประการ 

3.2 เมื�อติดตั�งโครงครา่วไมร้ะยะ 600x600 มม. ไดร้ะดบั และแข็งแรงแลว้ ใหท้าํการติดตั�งมุง้ลวดไนลอน 
แลว้ตีระแนงไมท้บัเวน้รอ่ง [4] มม. หากไม่ระบใุนแบบ ใหต้ิดตั�งระแนงไมด้ว้ยตะปซู่อนหวั โดยมีแนวเวน้
รอ่งตั�งฉากกบัตวัอาคาร [ตรงมมุชายคาใหป้ลายชนกนั 45 องศา] 

3.3 ติดตั�งบวัฝา้ระแนงไมปิ้ดทบัแนวที�ฝา้ระแนงไมช้นกบัผนงั และชายคา หรือโครงสรา้งของอาคารตลอด
แนวใหเ้รียบรอ้ยสวยงาม 

3.4 อดุหวัตะปดูว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้ ตามระบใุนหมวดงานไมส้าํหรบังานสถาปัตยกรรม ขดัแต่ง
ระแนงไม ้และบวัฝา้ระแนงไมใ้หเ้รียบ และสวยงามดว้ยกระดาษทราย แลว้จึงทาํการทาสีต่อไป  

3.5 การบาํรุงรักษา 

งานฝา้ระแนงไมท้ี�ติดตั�งเสรจ็แลว้ จะตอ้งมั�นคงแข็งแรง ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�สวยงาม หากไม่ระบุ
ในแบบใหท้าสีฝา้ระแนงไม ้ และบวัฝา้ระแนงไมด้ว้ยสียอ้ม และรกัษาเนื �อไมช้นิดภายนอก โดยใชโ้ทน
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ของสีเนื �อไมต้ามธรรมชาติเป็นหลกั หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ สาํหรบัฝา้ระแนงไมเ้ทียมใหท้า
ดว้ยสีประเภทอะครลิิก ตามระบใุนหมวดงานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านฝา้ระแนงไมส้กปรก 
หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานฝ้าระแนงไม้ 
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งานพื�นปูหนิ 

Stone Flooring 

งานผนังบุหนิ 

Stone Facing 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัด ุ และอปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั�งงานพื �นปหูิน และผนงับหุนิ ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มมี
วสัดปุอ้งกนัความเสียหาย 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างหินตามชนิด สี และลายที�กาํหนด ขนาดเท่ากบัวสัดทุี�จะใชจ้รงิไม่นอ้ยกว่า 
2 ตวัอย่าง ใหผู้อ้อกแบบอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ ตวัอย่างดงักลา่วใหร้วมถึงตวัอย่างการติดตั�ง และอปุกรณ์
ประกอบที�จาํเป็น เช่น ขอยึดแผ่นหินบผุนงั ขอบคิ �ว การเขา้มมุ การบาก เป็นตน้ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง ดงันี � 

1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของงานพื �นปหูิน หรืองานผนงับหุิน ลาย หรือรอยต่อของแผ่นหิน 
และเศษของแผ่นหินทกุสว่น ระบสุีของหินแต่ละสีแต่ละชนิดใหช้ดัเจน 

1.3.2 แบบขยายการติดตั�งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ Flashing แนวบรรจบของวสัดใุกลเ้คียง, ตาํแหน่ง 
และการยึดอปุกรณป์ระกอบในการติดตั�ง 

1.3.3 แบบขยายอื�นที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั�งอปุกรณง์านระบบที�เกี�ยวขอ้ง ช่องซ่อม
บาํรุง การระบายนํ�า เป็นตน้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�นาํมาใชต้อ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต และคดัพิเศษ ปราศจากรอยรา้ว หรือตาํหนิใดๆ 
ไม่บิดงอ ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น 

2.2 หินแกรนิตขนาด [100x100x20] มม. สาํหรบัปพูื �นภายนอก ใหใ้ชห้นิในประเทศ [เป่าไฟ กนัลื�น] 

2.3 หินแกรนิต [สีดาํ] ขนาด [300x600x20] มม. สาํหรบัปพูื �น และขนาด [300x600x18] มม. สาํหรบับผุนงั 
ใหใ้ช ้[หนิดาํจีน หรือเทียบเท่า] 

2.4 หินทรายธรรมชาติขนาด [300x600x25] มม. สาํหรบัปพูื �น ใหใ้ช ้ [ชนิดผิวหนา้เรียบจาก สระบรุ ี หรือ 
ตาก หรือเทียบเท่า เลือกสีได]้  
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2.5 หินสงัเคราะห ์หรือหนิเทียมตามระบใุนแบบ 

2.6 ปนูทรายเทพื �นปรบัระดบั ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูปของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] 
หรือเทียบเท่า 

2.7 วสัดตุิดตั�งหิน ใหใ้ช ้ [กาวซีเมนตช์นิดยืดหยุ่นตวัไดด้]ี ของ [เวเบอร]์ หรือ [จระเข]้ หรือ [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

2.8 วสัดนุ ํ�ายาเคลือบใสปอ้งกนัความชื �น และกนัซมึ ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ [นิปปอนเพนต]์ หรือ [จระเข]้ 
หรือเทียบเท่า 

2.9 วสัดยุาแนวรอยต่อทั�วไป ใหใ้ช ้[ชนิดปอ้งกนัราดาํ] ของ [จระเข]้ หรือ [เวเบอร]์ หรือเทียบเท่า 

2.10 วสัดยุาแนวรอ่งเพื�อการขยายตวัของหิน ใหใ้ช ้ [ซิลิโคนชนิดไม่ก่อใหเ้กิดคราบ (Non-staining)] ของ 
[SIKA] หรือ [TOA] หรือ [จระเข]้ หรือเทียบเท่า 

2.11 Wax เคลือบผิวหิน ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ [จระเข]้ หรือ [เบเยอร]์ หรือเทียบเท่า 

2.12 วสัดอืุ�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 
3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการวดั และตรวจสอบสถานที�จรงิบรเิวณที�จะติดตั�งแผ่นหินก่อน เพื�อความถกูตอ้งของ
ขนาด และระยะตามความเป็นจรงิ 

3.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูค้าํนวณ ออกแบบ การใชข้อยึดต่างๆ ความหนาแผ่นหินที�ใช ้ตาํแหน่ง และจาํนวน
ขอยึดสาํหรบัยึดติดแผ่นหนิ การบากแผ่น เจาะรูแผ่น และอื�นๆ ที�จาํเป็น พรอ้มการตรวจสอบผนงัของ
อาคารใหแ้ข็งแรงพอสาํหรบัการติดตั�งผนงัหินใหม้ั�นคงแข็งแรง และปลอดภยั 

3.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํระบบกนัซมึพื �น หรือผนงัที�ระบใุหท้าํระบบกนัซมึ ก่อนการเทพื �นปนูทรายปรบัระดบั 
หรือฉาบปนูรองพื �นผนงั แลว้จงึทาํการติดตั�งหิน เช่น ระบบกนัซมึพื �นชั�นลา่งที�ติดกบัพื �นดิน เป็นตน้ 

3.4 ผนงับหุนิภายใน, พื �นปหูินภายใน และภายนอกทกุระยะไม่เกิน 4000x400� มม. จะตอ้งเวน้รอ่งอย่าง
นอ้ย 3 มม. แลว้ยาแนวดว้ยซิลโิคน เพื�อการขยายตวัของแผ่นหิน 

3.5 ผนงับหุนิภายนอกทกุแผ่น หรอืทกุระยะไม่เกิน 1000x1000 มม. จะตอ้งเวน้รอ่งอย่างนอ้ย 3 มม. แลว้ยา
แนวดว้ยซิลิโคน เพื�อการขยายตวัของแผ่นหิน 

3.6 ผนงับหุนิทั�งภายนอก และภายในที�สงูเกินกว่า 2500 มม. จะตอ้งเป็นผนงัที�แข็งแรงพอที�จะรบันํ�าหนกั 
และจะตอ้งติดตั�งแผ่นหินดว้ยวิธีใชข้อยึดสเตนเลส หรือเทียบเท่า 
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3.7 ในกรณีที�มีบวัเชิงผนงั ขอบเคานเ์ตอร ์ ขอบบนัได หรือจมกูบนัไดที�เป็นหินแกรนิต หรือหนิอ่อน ใหท้าํมมุ
มน และขดัผิวมนัที�มมุบน ความหนา หรือสนัของแผ่นที�มองเห็น เมื�อติดตั�งเสรจ็แลว้จะตอ้งไดร้บัการขดั
ผิวมนัเช่นเดียวกบัผิวหนา้แผ่นหิน 

3.8 หากไม่มีระบใุนแบบ การใชแ้ผน่หินปบูนัไดจะตอ้ง [เป็นแผ่นเดียวตลอดไรร้อยต่อ และ] ไดร้บัการขดัมมุ
มน, บากรอ่ง, หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตั ิ

3.9 การเตรียมผิว 

3.9.1 ทาํความสะอาดพื �นผิวที�จะปหูิน หรือบหุนิใหป้ราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนู หรอืสิ�ง
สกปรกอื�นใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ�า 

3.9.2 เทปนูทรายปรบัระดบัสาํหรบัพื �น หรือฉาบปนูรองพื �นสาํหรบัผนงั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียง
ลาดตามตอ้งการ ไดด้ิ�ง ไดฉ้าก ไดแ้นว เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื �น หรือผวิผนงัที�เรียบ และแข็งแรงก่อนการ
ป ูหรือบหุิน 

3.9.3 หลงัจากเทพื �นปนูทรายปรบัระดบั หรือฉาบปนูรองพื �นผนงัแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 
วนั ทิ �งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการปหูนิ หรือบหุินได ้

3.9.4 การเตรียมแผ่นหิน จะตอ้งจดัเรียงแผ่นหนิที�จะใชใ้นบรเิวณใกลเ้คียงๆ เพื�อเฉลี�ยสี และลายของ
หินใหส้มํ�าเสมอกนัทั�วทั�งพื �นที�ที�จะป ู หรือบหุิน ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบพิจารณา
อนมุตัิตาํแหน่งการวางแผ่นหินแต่ละแผ่น และคดัเลือกหินแตล่ะแผ่นก่อนการติดตั�ง 

3.9.5 ก่อนดาํเนินการปหูิน หรือบหุนิ จะตอ้งทานํ�ายาเคลือบใสปอ้งกนัความชื �นที�ดา้นหลงั และ
ดา้นขา้งของแผ่นหิน รวม 5 ดา้น โดยยกเวน้ดา้นหนา้ของแผ่นหิน สาํหรบัหนา้หินที�ทาํผิวขดัมนั 
และทา ทั�ง 6 ดา้น โดยทาที�ดา้นหนา้ของแผ่นหินดว้ย สาํหรบัหนา้หินที�ทาํ ผิวดา้น พน่ทราย 
เป่าไฟ สกดัหยาบ หรือผิวอื�นใดนอกเหนือจากผิวขดัมนั โดยทาอย่างนอ้ยดา้นละ 2 เที�ยว และ
ทิ �งไวใ้หแ้หง้ก่อนนาํไปติดตั�ง  

3.10 การปูหนิ หรือบุหิน 

3.10.1 ทาํการวางแนวของแผ่นหิน กาํหนดจาํนวน และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตัิ 
แนวหินทั�วไปใหช้ิดกนัใหม้ากที�สดุ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.10.2 เศษของแผ่นหินจะตอ้งเหลือเทา่กนัทั�งสองดา้น แนวรอยต่อหินของพื �นกบัผนงัจะตอ้งตรงกนั 
หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตัิ การเขา้มมุหินหากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชวิ้ธีเจียขอบ 45 
องศา ประกบเขา้มมุ ใหเ้ห็นความหนาของแผ่นหินที�ประกบกนัทั�ง 2 แผ่น ดา้นละประมาณ 5 
มม. 

3.10.3 การตดัแต่งหินในแนวตรง แนวโคง้ ตอ้งตดัดว้ยเครื�องมือมาตรฐาน และคมเป็นพิเศษ การเจาะ
หินเพื�อใสอ่ปุกรณต์่าง ๆ รอยเจาะตอ้งมีขนาดตามตอ้งการ หินแกรนิตที�ตดัตอ้งไม่บิดเบี �ยว แตก
บิ�น และตอ้งตกแต่งขอบใหเ้รียบรอ้ยก่อนนาํไปติดตั�ง 
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3.10.4 ทาํความสะอาดพื �นผิว แลว้พรมนํ�าใหเ้ปียกโดยทั�ว ใชเ้กรียงฉาบกาวซีเมนตท์ี�ใชส้าํหรบัยดึติด
แผ่นหิน ดว้ยการโบกใหท้ั�วพื �นที�ที�จะปหูิน หรือบหุิน แลว้ขดูใหเ้ป็นรอยทาง ใหป้ฏิบตัติาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิตกาวซีเมนต ์โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.10.5 ติดตั�ง และกดแผ่นหนิตามแนวที�วางใหแ้น่นไม่เป็นโพรงภายในเวลาที�กาํหนดของกาวซีเมนตท์ี�
ใช ้ในกรณีที�เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะตอ้งรื �อออก และทาํการติดตั�งใหม่ 

3.10.6 หลงัจากปหูิน หรือบหุนิแลว้เสรจ็ ทิ �งใหห้ินไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 48 ชั�วโมง 
แลว้จึงยาแนวรอยต่อดว้ยวสัดยุาแนว โดยใชส้ีที�ใกลเ้คียง หรืออ่อนกว่าสีหิน หรือตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.10.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากแผ่นหินดว้ยฟองนํ�าชบุนํ�าหมาดๆ ก่อนที�วสัดยุาแนวจะแหง้ ให้
รอ่ง และผิวของหินสะอาด ปลอ่ยทิ �งไวป้ระมาณ 2 ชั�วโมง จึงทาํความสะอาดดว้ยผา้สะอาดชบุ
นํ�าหมาดๆ ทิ �งใหว้สัดยุาแนวแหง้สนิท 

3.11 การบุหนิด้วยขอย ึด 

ใหป้ฏิบตัิตามวิธีการ ขั�นตอน และ Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตั ิ

3.12 การทาํความสะอาด 

3.12.1 งานพื �นปหูิน หรือผนงับหุินที�เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดด้ิ�ง ไดส้ีที�เรียบสมํ�าเสมอทั�วทั�ง
บรเิวณ และสวยงาม ไม่มีรอยขดูขีด หรือตาํหนิใดๆ 

3.12.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแหง้ดีแลว้ประมาณ 24 ชั�วโมง ใหท้าํความสะอาดอีกครั�งดว้ยนํ�า และเช็ด
ใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด แลว้เคลือบผิวดว้ย Wax อย่างนอ้ย 1 ครั�ง 

3.12.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพื �นปหูนิ และงานผนงับหุนิ สกปรก หรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสรา้ง 

3.13 การป้องกันแผ่นหิน 

3.13.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเก็บกองโดยไม่ใหมี้นํ�าหนกักดทบัลงบนแผ่นหนิ โดยการวางแผ่นหินเรียงกนัตาม
แนวตั�ง มีกระสอบ หรือหมอนไมร้องรบั และที�เก็บกองจะตอ้งไม่มีความชื �น  

3.13.2 พื �นที�ปหูนิแลว้เสรจ็ หา้มมีการเดินผ่าน หรือบรรทกุนํ�าหนกั หากจาํเป็นจะตอ้งมีการสญัจร 
จะตอ้งมีการปอ้งกนัผิวหินมิใหเ้ป็นรอย หรือเสียหาย ในกรณีที�ผิวหนา้หนิเกิดริ �วรอยขดูขีด
ปรากฏใหเ้ห็น หรือแผ่นหินไม่เรียบ ไม่สมํ�าเสมอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขตามกรรมวิธีการ
ขดัผิวมนัของแผ่นหิน หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ และใหไ้ดส้ีของแผ่นหินที�สมํ�าเสมอกนัทั�วทั�งบรเิวณ 
โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานพื�นปูหนิและงานผนังบุหนิ 
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งานพรม 

Carpeting 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีสาํหรบังานพรม ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างพรมตามชนิด สี และลาย [2] ชดุ ขนาด [300x300 มม.] พรอ้มอปุกรณ์
อื�นๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรอื ผูอ้อกแบบคดัเลือก และอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง ดงันี � 

1.3.1 แบบแปลนของการปพูรมทั�งหมด ระบสุี และรุน่ของพรมแต่ละสว่นใหช้ดัเจน 
1.3.2 แบบขยายการติดตั�งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวรอยต่อของพรมกบัวสัดอืุ�น 
1.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็นตามที�ผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�นาํมาใช ้ตอ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใดๆ 

2.2 พรม ใหใ้ชต้ามคณุสมบตัิ ดงันี � 

2.2.1 [เป็นพรมทอเครื�อง (Tufted Carpet) ชนิดขนพรมเป็นใย Nylon 100% หรือใยสงัเคราะห ์
Acrylic 100% ตามระบใุนแบบ หากไม่ระบ ุ ใหใ้ชใ้ยสงัเคราะห ์ Acrylic 100% จะตอ้งมีการ
ปอ้งกนัการเกิดเชื �อราของเสน้ใย และใตผ้นืพรม 

2.2.2 ลกัษณะของเสน้พรมเป็นขนหา่ง (Loop pile) หรือขนตดั (Cut pile) ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

2.2.3 ความหนาแน่นของพรมไม่นอ้ยกว่า [40 กิโลกรมัต่อ ลบ.ม.] [2.5 ปอนดต์่อ ลบ.ฟ.] 
2.2.4 แผ่นรองพื �นพรมเป็นแผน่ฟองนํ�ายางธรรมชาติ หนาไม่นอ้ยกว่า [8] มม. 
2.2.5 ใหใ้ชข้อง [TOLI] หรือ [FELTECH] หรือ [CARPET INTER] หรือ  หรือเทียบเท่า 

2.3 บวัเชิงผนงั หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้ม ้ [สกั] ขนาด [25x100x2 000] มม. หรือตามวตัถุประสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

2.4 ปนูทรายปรบัระดบัพื �น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 
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3. การดาํเนินการ 

3.1 การเตรียมผิว 

3.1.1 ทาํความสะอาดพื �นผิวที�จะปพูรมใหส้ะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั และเศษปนูออกใหห้มด 
3.1.2 เทปนูทรายปรบัระดบั และขดัเรียบ ใหไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการ 
3.1.3 หลงัจากเทปนูทรายปรบัระดบัขดัมนัพื �นแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 วนั ทิ �งไวใ้หแ้หง้ 

และปราศจากความชื �น แลว้จึงเริ�มดาํเนนิการปพูรม 
3.1.4 พรมก่อนติดตั�งจะตอ้งนาํมาเป็นมว้นยาว ไม่หกังอ การเก็บกองใหว้างเป็นมว้นยาว ไม่กอง

ซอ้นทบัมากเกินไป และไม่เก็บกองไวน้าน สถานที�เก็บกองจะตอ้งแหง้ สะอาด ไม่มีความชื �น 
3.2 การปูพรม 

3.2.1 ทาํการวางแนวการป ูหรือทิศทางของลายพรมตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตั ิ
3.2.2 ติดตั�งไมห้นามตามขอบของพรมโดยรอบ ถา้ทางเดินหนา้หอ้ง หรือหอ้งถดัไปไม่ใชพ้รม ใหใ้ช ้

[Nap-Lock อลมิูเนียมคาดทบัเป็นตวัหยดุพรม] หรือตามที�ไดร้บัอนมุตั ิ
3.2.3 หลงัจากนั�นใหป้ยูางรองพรมใหท้ั�วบรเิวณแลว้จึงคลี�พรมออก โดยใชเ้ครื�องยืดพรมดว้ยเข่ายืด

พรมทกุดา้นเขา้หาไมห้นาม สว่นเกินของพรมใหต้ดัออกพรอ้มเก็บปลายเขา้หลงัไมห้นาม 
3.2.4 หากไม่กาํหนดเป็นอย่างอื�น ใหป้แูบบ Wall to Wall การปพูรมจะตอ้งขึงใหต้งึ และยึดติดกบัไม้

หนาม โดยรอบพื �นที�การต่อพรมจะตอ้งเย็บรอยต่อใหเ้รียบรอ้ยไม่เห็นรอย เมื�อปพูรมเสรจ็
เรียบรอ้ยแลว้ใหต้ิดตั�งบวัเชิงผนงัต่อไป 

3.2.5 [การติดตั�งบวัเชิงผนงัไม ้ใหป้ฏบิตัิตามการติดตั�งบวัเชิงผนงัไมข้องหมวด 09 64 00 งานพื �นไม]้ 
3.3 การทาํความสะอาด และบาํรุงรักษา 

3.3.1 งานพรมทั�งหมดเมื�อปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั สีเรียบสมํ�าเสมอ ปราศจาก
ตาํหนิต่างๆ และจะตอ้งดดูฝุ่ นทาํความสะอาดขนพรมใหเ้รียบรอ้ย ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ที�
เกิดขึ �น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัที โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3.2 เมื�อมีของเหลว หรือสิ�งใดๆ ที�จะทาํใหเ้กิดรอยเปื�อนบนพรมเล็กนอ้ยไม่ติดแน่น จะตอ้งรบีเช็ด
ออกดว้ยผา้สะอาดชบุนํ�าอุ่น แลว้ใชโ้ฟมทาํความสะอาดพรม เช็ดออกใหส้ะอาดอีกครั�ง 

3.3.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพรมเสียหาย หรือสกปรก ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
3.4 การซ ่อมแซม 

3.4.1 หลงัการติดตั�งพรมเสรจ็แลว้ หากพรมมีรอยฉีกขาด ใหแ้กไ้ขโดยการเย็บต่อโดยใชมื้อเย็บให้
เรียบรอ้ย 

3.4.2 หากเกิดรอยเปื�อนบนพรมมาก หรือติดแน่น ใหต้ดัพรมสว่นนั�นออก แลว้เปลี�ยนใหม่เฉพาะจดุ 
จะตอ้งเปลี�ยนโดยที�พื �นพรมยงัไดร้ะดบั และมีสีที�เรียบสมํ�าเสมอกนั 

จบหมวด งานพรม 
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งานกระเบื�องไวนิล 

Vinyl Floor 

4. ความต้องการทั�วไป 

4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีสาํหรบังานพื �นกระเบื �องไวนิล ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างพื �นกระเบื �องไวนิลตามชนิด ส ี และลาย [2] ชดุ ขนาด [300x300 มม.] 
พรอ้มอปุกรณอื์�นๆ เช่น  ขอบคิ �ว หรือมมุต่าง ๆ  เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงาน และ/หรือ ผูอ้อกแบบคดัเลือก 
และอนมุตัิก่อนการสั�งซื �อ 

4.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อนการติดตั�ง ดงันี � 
4.3.1 แบบแปลนของการปพูื �นกระเบื �องไวนิลทั�งหมด ระบสุี และรุน่ของพื �นกระเบื �องไวนิลแตล่ะสว่น

ใหช้ดัเจน 
4.3.2 แบบขยายการติดตั�งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวรอยต่อของพื �นกระเบื �องไวนิลกบัวสัดอืุ�น 
4.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็นตามที�ผูค้วบคมุงานตอ้งการ 

5. ผลิตภัณฑ ์

5.1 วสัดทุี�นาํมาใช ้ตอ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใดๆ 
5.2 กระเบื �องไวนิล ใหใ้ช ้ดงันี � 

5.2.1 กระเบื �องไวนิลลายไม ้(ติดกาว) ขนาด 6” x 36” หนา 2.5 มม. 
กระเบื �องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารจะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก
บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื �องไวนิลที�ไม่มี
สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื �องไว
นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 6”x 36”  ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.5 มม.      ชั�นกนัสกึ ไม่ตํ�ากว่า   0.5  
มม. ความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  เคลอืบดว้ย UV Coated ** สีกาํหนด
โดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า  [Rectango รุน่ Sense of Nature] หรือ [Armstrong] 
หรือ [Tarkett]  

5.2.2 กระเบื �องไวนิลลายไม ้(Click lock 5.5 mm ความหนารวมโฟมในตวั) ไม่ติดกาว 
   กระเบื �องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื �องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื �องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 7” X 48” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.5 มม.    ชั�นกนัสกึ ไม่ตํ�ากว่า   0.3  มม.  
   มีความคงตัวและลดการยืดหดตัวของวสัด ุความทนทานการสึกหรอ ตามมาตรฐาน Group T  
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   ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 ** สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพ 
   เทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Click lock] หรือ บArmstrong] หรือ [Tarkett]   

5.2.3 กระเบื �องไวนิลลายหิน (Click lock 5.5 mm ความหนารวมโฟมในตวั) ไม่ติดกาว 
   กระเบื �องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื �องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื �องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 12” X 24” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.5 มม.รวม Backing โฟมและสามารถ
   ดดูซบัเสียง  ชั�นกนัสกึ ไม่ตํ�ากว่า  0.3  มม. มีความคงตวัและลดการยืดหดตวัของวสัด ุความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่าBfi –S1  
   ** สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า [Rectango] หรือ [Armstrong] หรือ  
   [Tarkett]   

5.2.4 กระเบื �องไวนิลลายไม ้(Loose lay) ไม่ตดิกาว 
   กระเบื �องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื �องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื �องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 9” x 48” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.0 มม.   ชั�นกันสึกไม่ตํ�ากว่า   0.5  มม. 
   เคลือบผิวหนา้ดว้ย Nano Silver ผ่านมาตรฐานการดดูซบัเสียง ไม่ตํ�ากว่า 17 dB** ความ 
   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 
   และมีไฟเบอรก์ลาสเพื�อลดการหดตวัของกระกระเบื �องยาง สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมี 
   คณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Loose lay]  หรือ [Amtico] หรือ [Toli] 

5.2.5 กระเบื �องไวนิลลายหิน, ลายปนูเปลือย, ลายสาน (ติดกาว) 
   กระเบื �องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื �องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื �องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5” x 18.5” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 3.0 มม.   ชั�นกนัสึก ไม่ตํ�ากว่า   0.3  
   มม. ความทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T มีเทสของการปอ้งกนัไฟฟ้าสถิตย ์ 
    ** สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus]  หรือ  
   [Armstrong] หรือ [Toli] 

5.2.6 กระเบื �องไวนิลลายหิน, ลายปนูเปลือย, ลายสาน (Loose lay) ไม่ติดกาว 
   กระเบื �องไวนิลที�ใชใ้นการก่อสรา้งอาคาร จะตอ้งเป็นวสัดใุหม่อยู่ในหีบห่อเรียบรอ้ยจาก 
   บรษัิทผูผ้ลิต โดยมีฉลากแสดงชื�อผูผ้ลิต ขนาด รุน่ สี อย่างชดัเจน  ใหใ้ชก้ระเบื �องไวนิลที�ไม่มี 
   สว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุนแบบ **ใหใ้ชก้ระเบื �องไว
   นิลขนาดไม่นอ้ยกว่า 18” x 18” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5.0 มม.   ชั�นกนัสกึไม่ตํ�ากว่า   0.5  มม. 
   เคลือบผิวหนา้ดว้ย Nano Silver ผ่านมาตรฐานการดดูซบัเสียง ไม่ตํ�ากว่า 17 dB** ความ 
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   ทนทานการสกึหรอ ตามมาตรฐาน Group T  ผ่านมาตรฐานการทนไฟ EN13501-1 ค่า Bfi –S1 
   และมีไฟเบอรก์ลาสเพื�อลดการหดตวัของกระกระเบื �องยาง สีกาํหนดโดยสถาปนิก โดยมี 
   คณุภาพเทียบเท่า [Rectango รุน่ Nature Plus Loose lay]  หรือ [Amtico] หรือ [Toli] 

5.2.7 สี�เหลี�ยมลายธรรมดา ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 2.0 มม. 
   กระเบื �องไวนิลที�ไม่มีสว่นผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) หากในกรณีที�ไม่ไดร้ะบใุน 
   แบบ ใหใ้ช ้กระเบื �องไวนิลขนาดไม่นอ้ยกว่า   30 X 30 ซม. ความหนา ไม่นอ้ยกว่า 2.0 มม.  
   แบบมีลวดลายในตวัเองเป็นเนื �อเดียวกนัตลอดความหนา ผ่านมาตรฐาน ASTM F1066  
   (VINYL COMPOSITION TILE) โดยมีส่วนผสมของ Limestone (แคลเซียมคารบ์อเนต) ยืนยนั
   ดว้ยเอกสาร  MSDS เป็นสว่นผสมเพื�อลดปัญหาการยืดหดตวัของเนื �อกระเบื �อง สีกาํหนดโดย 
   สถาปนิก โดยมีคณุภาพเทียบเท่ารุน่  [VCT ของ Rectango] หรือ [Armstrong] หรือ [Toli] 

5.3 บวัเชิงผนงั หากไม่ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�น บวัเชิงผนงัจะตอ้งเป็นวสัด ุ P.V.C. หนา �.� มม. สงู �� ซม. 
ลวดลายและสีจะกาํหนดโดยผูอ้อกแบบ 

5.4 กาวติดกระเบื �องยางจะตอ้งทนต่อความชื �นไดห้ลงัจากกการตดิตั�งกระเบื �องยางแลว้เป็นกาวประเภท 
Water Base ที�ไม่มีสว่นผสมของสารทาํลายประเภททินเนอร ์ มีค่า ph.�.�-�.� เมื�อแหง้แลว้ใสไม่มี
สว่นผสมของแปง้ตามคาํแนะนาํของบรษัิทผลิตกระเบื �องยาง หรือตามผูอ้อกแบบกาํหนด และตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนนาํไปใช ้

 
5.5 ปนูทรายปรบัระดบัพื �น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ

เทียบเท่า 
6. การดาํเนินการ 

6.1 การเตรียมผิว 

3.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่แบบการติดตั�งแนวปกูระเบื �องและทาํPattern เศษสญูเสีย 
3.2.1 การเตรียมพื �นผิวพื �นคอนกรีต 

พื �นที�จะติดตั�งดว้ยกระเบื �องยางชนิดมว้น จะตอ้งเป็นพื �นที�ไดร้ะดบัและผิวขดัมนัเรียบ มีความเกรง่ของ
หนา้ผิว ไม่ยุ่ย หรือ หมดสะภาพ ผิวของ พื �นที�จะปจูะตอ้งไม่เป็นคลื�นโดยเด็ดขาดและปราศจากเศษปนู 
นํ�ามนั เศษฝุ่ นต่าง ๆ ตลอดจนไม่มีปัญหาเรื�องความชื �น 

3.3.1 การปรบัพื �นดว้ยปนูเทปรบัระดบั (Self-leveling) 
- วสัดจุะตอ้งมีค่า Compressive Strength ที� �� วนั ไม่ตํ�ากว่า �� N/mm� ตามมาตรฐาน   EN 

196   30°C,50% R.H 
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- ใหใ้ช ้ปนูเทปรบัระดบั Xander SLC ���  ของบรษัิท วิสแพค จาํกดั หรือ ARDEX CL�� หรอื 
K��� ของ Ardex 

- รองพื �นดว้ยนํ�ายารองพื �น ชนิด Acrylic Latex (ใหใ้ชเ้ป็น XANDER Builbond หรือ ARDEX 
P��)          ที�มีปรมิาณเนื �อสาร ไม่นอ้ยกว่า ��± �%  

- ผสมปนูเทปรบัระดบั �� กิโลกรมั: นํ�า � ลิตร ปั�นใหเ้ขา้กนัดว้ยสว่าน ที�ความเรว็ ���  รอบ/
นาที 

- เทสว่นผสมลงบนพื �น แลว้ใชเ้กรียงขดัมนัปาดเพื�อให ้Self-Leveling กระจายตวัอย่าง
สมํ�าเสมอ แลว้กลิ �งทบัดว้ยลกูกลิ �งหนามเพื�อไลฟ่องอากาศ 

- ทิ �งไว ้�� ชั�วโมงจึงสามารถติดตั�งกระเบื �องยางได ้
 

3.4.1 การติดตั�งจะตอ้งติดตั�งภายหลงังานอื�นที�อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบื �องยาง การทากาว
จะตอ้งจดัหาเกรียงปาดกาวที�ไดม้าตรฐาน รอ่งฟันเกรียงตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลติ และ
ติดตั�งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

6.2 การทาํความสะอาด และบาํรุงรักษา 
6.2.1 งานพื �นกระเบื �องไวนิล ทั�งหมดเมื�อปเูสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั สีเรียบ

สมํ�าเสมอ ปราศจากตาํหนิต่างๆ และจะตอ้งดดูฝุ่ นทาํความสะอาดใหเ้รียบรอ้ย ความไม่
เรียบรอ้ยใดๆ ที�เกิดขึ �น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข หรอืเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัที โดยค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้ง 

6.2.2 เมื�อมีของเหลว หรือสิ�งใดๆ ที�จะทาํใหเ้กิดรอยเปื�อนบนพื �นกระเบื �องไวนิล เล็กนอ้ยไม่ติดแน่น 
จะตอ้งรีบเช็ดออกดว้ยผา้สะอาดชบุนํ�าอุ่น แลว้ใชโ้ฟมทาํความสะอาดเช็ดออกใหส้ะอาดอีกครั�ง 

6.2.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านพื �นกระเบื �องไวนลิเสียหายหรอืสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

6.2.4 เมื�อปพูื �นกระเบื �องไวนิล เสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ใหท้าํความสะอาดโดยลง WAX อย่างนอ้ย 2 ครั�ง  

 
จบหมวด งานกระเบื�องไวนิล 
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งานทาสี 

Painting 
1.  ความต้องการทั�วไป 

1.1    ผู้รบัจ้างตอ้งจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที�มีคุณภาพ แรงงานที�มีฝีมือและความชาํนาญ มีระบบ คุณภาพที�ดี 
 สาํหรบั งานทาสี ตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการรบัประกนัคณุภาพ 

1.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที�ใช ้สีรองพื �น และอื�นๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
 ตาม วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนการสั�งซื �อ โดยจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั ให้
 ดาํเนินการภายใตก้ารแนะนาํ การตรวจสอบ และการเก็บตวัอย่างของผูเ้ชี�ยวชาญจากผูผ้ลิตสี 
1.3  สีที�นาํมาใช้จะตอ้งบรรจุอยู่ในถังหรือภาชนะที�ปิดสนิทเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่งของและรบัรอง
 คณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิตที�สามารถตรวจสอบได ้

1.4  การเก็บรกัษาจะตอ้งแยกหอ้งสาํหรบัเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดอืุ�นเก็บรวม และเป็นหอ้งที�ไม่มีความชื �น สีที�
 เหลือ จากการผสม หรือการทาแต่ละครั�ง   จะตอ้งนาํไปทาํลายทันที พรอ้มภาชนะที�บรรจุสีนั�น หรือตาม
 ความเห็นชอบ ของผูค้วบคมุงาน 

 หอ้งเก็บรกัษา กาํหนดเป็นเขตระวังอัคคีภัย ตอ้งมีป้ายแสดงเป็นเขตหา้มทาํกิจกรรมที�ก่อใหเ้กิดความรอ้น 
 ประกายไฟ และหา้มสบูบหุรี� รวมทั�งตอ้งมีอปุกรณด์บัเพลิงใหเ้หมาะสมกบัขนาดหอ้ง 

1.5  การผสมสีและขั�นตอนการทาสี จะตอ้งปฏิบัติตามวิธีการของผูผ้ลิตสีอย่างเคร่งครดั โดยไดร้บัอนุมัติจากผู้
 ควบคมุงาน 

1.6  หา้มทาสีขณะฝนตก อากาศชื �นจัด หรือบนพื �นผิวที�ยังไม่แหง้สนิท และจะตอ้งมีเครื�องตรวจวดัความชื �นของ
 ผนงั ก่อนการทาสีทกุครั�ง 

1.7  งานทาสีทั�งหมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสมํ�าเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือขอ้บกพร่องอื�นใด และจะตอ้งทาํ
 ความ สะอาดรอยสีเปื�อนสว่นอื�นๆ ของอาคารที�ไม่ตอ้งทาสี เช่น พื �น ผนงั กระจก อปุกรณต์่างๆ เป็นตน้ 

1.8  งานที�ไม่ตอ้งทาสี โดยทั�วไปสีที�ทาทั�งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะโครง
 เหล็ก ต่างๆ ที�มองเห็น หรือตามระบใุนแบบ สาํหรบัสิ�งที�ไม่ตอ้งทาสี มีดงันี � 
 1.8.1  ผิวกระเบื �องปพูื �นและบผุนงั ฝา้อะคสูติก กระจก 

 1.8.2  อปุกรณส์าํเรจ็รูปที�มีการเคลือบสีมาแลว้ 

 1.8.3  ผิวภายในรางนํ�า  
 1.8.4  โคมไฟ  
 1.8.5  สแตนเลส (Stainless Steel) 

 1.8.6  สว่นของอาคาร หรือโครงสรา้งซึ�งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได ้ยกเวน้ การทาสีกนัสนิม 
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1.9  การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั�นตอนการทาสีที�ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดย
 บริษัทผู้ผลิตและบริษัทผูร้ ับจา้งทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีสาํหรบัสีภายใน และ 10 ปี สาํหรับงานทาสี
 ภายนอก 

1.10 งานทาสีทั�งหมดจะตอ้งเป็นสีจากบริษัทผู้ผลิตสีเดียวกัน ยกเวน้สีทางานไมแ้ละงานโลหะสามารถใช้ต่าง
 บรษัิทผูผ้ลิตได ้

 
2.  ผลิตภัณฑ ์

2.1  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายนอกอาคาร 

 2.1.1 สีรองพื �น ใหใ้ชส้ีรองพื �นสาํหรบังานปนูใหม่กนัด่าง ตามรุน่ที�เป็นไปตามคาํแนะนาํหรือขอ้กาํหนดของ 
 ผูผ้ลิตสีที�ระบไุวคู้่กบัสีทบัหนา้ตามขอ้ 2.1.3 ของผูผ้ลิตสีนั�นอย่างเครง่ครดั กรณีพื �นผิวเป็นผนงัปนูเก่า  
 หรือแผ่นยิบซั�มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพื �นดว้ยนํ�ายารองพื �นปนูทบัสีเก่า   
 (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตส ี

  กรณีผิววสัดเุป็นคอนกรีตหลอ่สาํเรจ็รูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอนกรีตเสรมิใยแกว้ GRC.  
 (Glass Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนงัปนูใหม่ที�เตรียมพื �นผิวแลว้แต่ยงัมีความชื �นอยู ่
 เกินเกณฑม์าตรฐาน  หรือปนูใหม่ทิ �งไวไ้ม่ถึง 28 วนั ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และ 
 ความชื �นไม่เกิน 25% ใหท้ารองพื �น ดว้ยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base  
 ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  
   Quick Primer      ของ TOA หรือ  
   Dulux Weathershield Power Plus Primer  ของ AKZONOBLE หรือ  
   Ultra Hide Primer B-2100    ของ BEGER หรือ  
   Ultra Primer      ของ JOTUN หรือ  
   Perfex Primer     ของ CAPTAIN หรือ  
   Speed Primer     ของ Pammastic หรือเทียบเท่า 

  ผนงัภายนอกอาคาร สว่นที�ติดพื �นดินสงูขึ �นมา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทั�งหมด ใหท้าดว้ยนํ�ายา 
  ปอ้งกนัความชื �น เพื�อปอ้งกนัปัญหาความชื �นจากใตด้ินดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  
   Moisture Guard     ของ TOA หรือ  
   Water  Block W-010     ของ BEGER หรือ  
   Damp Guard      ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 61 รวม 74 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 61 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

 2.1.2  ผนงัส่วนที�มีการระบุใหมี้การฉาบบาง (Skim Coat) เพื�อฉาบใหพ้ื �นผิวเรียบเนียน และปรบัแต่งผิวที�มีรู
 พรุนตามด ใหเ้ลือกใชป้ระเภทที�เป็นอะครีลิกสาํเร็จรูป อาทิ 102 D-Cote ของ TOA หรือ Dulux SmoothOver 
 ของ AKZONOBLE หรือ Skim Coat R-002 ของ BEGER หรือ 102 Skim Quik ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 

 2.1.3 สีทาทับหน้า ใหใ้ช้สีน ํ�าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีกึ�งเงา เฉพาะงานฝ้าเพดานภายนอกใช้ชนิด
 ฟิลม์สีดา้น หรือตามวัตถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 / มอก. 2514-2553 ผลิตภัณฑ์
 ตามที�ระบตุ่อไปนี �   

  SUPERSHIELD TITANIUM   ของ  TOA  หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMMACRYLIC SHIELD   ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGER COOL UV SHIELD   ของ  BEGER หรือ 

  JOTASHIELD EXTREME   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD COOLMAX   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON COLOUR SHIELD PLUS  ของ NIPPON PAINT 

2.2  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายในอาคาร 

 2.2.1 สีรองพื �น ใหใ้ชส้ีรองพื �นปนูใหม่กันด่าง ตามรุ่นที�เป็นไปตามคาํแนะนาํหรือขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตสีนั�น
 อย่างเคร่งครดั, กรณีพื �นผิวเป็นผนงัปนูเก่า หรือแผ่นยิบซั�มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพื �น
 ดว้ย นํ�ายารองพื �นปนูทบัสีเก่า (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตส ี

 2.2.2 สีทับหน้า ใหใ้ชส้ีน ํ�าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีเนียนหรือกึ�งเงา เฉพาะงานฝ้าเพดานภายในใช้
 ชนิดฟิลม์สีดา้นสนิท หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 ผลิตภณัฑต์ามที�ระบุ
 ต่อไปนี � 
  SUPERSHIELD DURACLEAN    ของ  TOA หรือ 

  DULUX EASY CARE    ของ  AKZONOBLE หรือ 

  EASY CLEAN     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD AIR FRESH   ของ  BEGER หรือ 

  MAJESTIC TRUE BEAUTY   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD FRESHICLEAN  ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON AIR CARE    ของ NIPPON PAINT 
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2.3  สีสาํหรบังานวสัดไุมส้งัเคราะหป์ระเภท Wood Fiber Cement ใหท้าดว้ยสีนํ�าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีทบึ
 แสง (OPAQUE) หรือฟิลม์สีโปรง่ใส (TRANSPARENT) หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ ผลิตภณัฑต์ามที�
 ระบตุ่อไปนี � 
  FIBER CEMENT SHIELD    ของ  TOA หรือ 

  SYNOTEX FIBER CEMENT   ของ  BEGER หรือ 

  WOODSHIELD    ของ  JOTUN หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA       ของ       AKZONOBLE หรือ 

  PAMMASTIC ROOF PAINT   ของ       PAMMASTIC หรือ 

  WOOD SHIELD    ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON TIMBER SHADE   ของ NIPPON PAINT 

2.4  สีสาํหรบังานไม ้และโลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีนํ�ามนั 

 2.4.1 สีรองพื �นไม ้ใหใ้ช ้สีรองพื �นชั�นแรกดว้ยสีรองพื �นไมอ้ะลมิูเนียม และทารองพื �นเที�ยวที�สองดว้ยสีรองพื �น
  ไมก้นัเชื �อรา ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

 2.4.2 สีรองพื �นกนัสนิมโลหะ ทาอย่างนอ้ย 2 ชั�น ความหนาสีเมื�อแหง้ไม่นอ้ยกว่า 30 ไมครอน/ชั�น ใหใ้ช ้
  ประเภท Zinc Phosphate Primer ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

  กรณีที�รูปพรรณของงานเหล็กที�ไม่สามารถทาสีรองพื �นกนัสนิมไดท้ั�วทั�งชิ �นงาน อาทิเช่น เหล็กกลอ่ง,  
  เหล็กท่อ หรือรูปแบบที�ทาดว้ยแปรงหรือลกูกลิ �งไม่ทั�วถึง ใหใ้ชวิ้ธีการจุ่มชบุแทนการทาหรือกลิ �ง 

 2.4.3 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีน ํ�ามนั (Alkyd Finish) ทาอย่างนอ้ย 2 ชั�น ความหนาสีเมื�อแหง้ไม่นอ้ย  
           กว่า 30 ไมครอน/ชั�น เฉพาะดา้นความปลอดภยั มอก. 2625 – 2557 ผลิตภณัฑต์ามที� ระบตุ่อไปนี � 
  GLIPTON ENAMEL    ของ  TOA หรือ 

  DULUX GLOSS FINISH   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  SUPERGLOSS ENAMEL  ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD SUPERGLOSS ENAMEL ของ  BEGER หรือ 

  GARDEX ENAMEL    ของ  JOTUN หรือ 

  HIGH GLOSS ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON BODELAC 1000   ของ NIPPON PAINT 

2.5  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบ, โลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีอีพ ๊อกซี� (EPOXY ENAMEL) 
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 2.5.1 สีรองพื �น ใหใ้ชส้ีรองพื �นคอนกรีต-ปนูฉาบ หรือสีรองพื �นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ ๊อกซี� โพลีอามายด ์
  เรซิน ชนิดสีรองพื �น ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสีนั�นอย่างเครง่ครดั ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.5.2 

 2.5.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทอีพ ๊อกซี� โพลีอามายด ์เรซิน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 691-2547  
  ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี � 
  EPOGUARD ENAMEL   ของ  TOA หรือ 

  DEVOL TRUE-GLAZE 4508   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMOXY FINISH     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  DURAGUARD    ของ  BEGER หรือ 

  PENGUARD ENAMEL   ของ  JOTUN หรือ 

  EXYGUARD ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON EA4 FINISH   ของ NIPPON PAINT 

          2.5.3  สีทบัหนา้อีพ็อกซี� 2 ส่วน ที�มีความเงาสงู ใชส้าํหรบังานพื �น เป็นสีทบัหนา้กันลื�นสาํหรบั ระบบอีพ็อกซี� 
  ใหค้วามคงทนสงูมีการยึดเกาะที�ดีมาก สามารถใชไ้ดก้บัพื �นผิวคอนกรีต มีความทนทานต่อสารเคมี  
  กรด ด่าง ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี � 
  FLOORGUARD 100                              ของ  TOA หรือ 

                        JOTAFLOOR TOPCOAT           ของ Jotun หรือ 

                        Nippon Floor Coating                 ของ Nippon Paint 

2.6  สีสาํหรบังานโลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีโพลียรูีเทน (Polyurethane) 

 2.6.1 สีรองพื �น ใหใ้ชส้ีรองพื �นกนัสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ ๊อกซี� ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี � 
  TOA Rusttech     ของ TOA  หรือ 

  Beger Rustguard    ของ Beger หรือ 

  Jotun Jotamastic 87    ของ Jotun หรือ 

  Captain Rust brake    ของ Captain หรือ 

  Pamoxy Metal Techo Primer  ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon 8084   ของ Nippon Paint หรือ  
 2.6.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทโพลียรูีเทน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 2151 - 2555 ผลิตภณัฑต์ามที�ระบุ
  ต่อไปนี � 
  TOA Topguard    ของ  TOA  หรือ 
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  Beger Durathane    ของ  Beger หรือ 

  Jotun Penguard 2    ของ  Jotun หรือ 

  Captain Superguard Enamel  ของ Captain หรือ 

  Pammathane     ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon Recoatable   ของ Nippon Paint  

                2.6.3 งานพื �นสีทบัหนา้โพลียรูีเทน 2 สว่น ที�มีความเงาสงู สาํหรบังานภายนอก เหมาะสาํหรบั                        
                        งานพื �น ทนต่อแสงยวีูดีเยี�ยม มีความทนทาน ต่อสารเคมี กรด ด่าง มีคณุสมบตัิในการยึด 

                        เกาะ ทนทานต่อสภาวะสิ�งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี � 
  FLOORGUARD PU 100                           ของ       TOA                                                                                             

  HARDTOR AX                                       ของ       JOTUN                                                                                         

  DURATHANE                                        ของ       BEGER                                                                                         

2.7  สียอ้มเนื �อไม ้และรกัษาเนื �อไม ้สาํหรบังานไมท้ี�ระบุใหท้าสียอ้มเนื �อไม ้หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ, บานประต,ู 
 หนา้ต่าง, พื �นไมภ้ายนอก, เชิงชายไม ้เป็นตน้ ใหใ้ชส้ียอ้มเนื �อไมแ้ละรกัษาเนื �อไมป้ระเภทมองเห็นลายไมช้นิด
 ภายนอก หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.1513 - 2554 รุน่ Wood Stain & Decking Stain 
 ของ TOA หรือ CUPRINOL ของ AKZONOBLE หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ BEGER หรือ Wood 
 Stain & Decking Stain หรือของ CAPTAIN หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ WOODTECH 

2.8  นํ�ามนัเคลือบแข็งสาํหรบังานไมภ้ายใน ที�ระบุใหท้านํ�ามันเคลือบแข็ง หรือนํ�ามนัโพลียูรีเทน ใหใ้ชโ้พลียูรีเทน
 ชนิด ภายใน สีใส ของ SUPERSHIELD EXTRA POLYURETHANE ของ TOA หรือ หรือ DULUX URETHANE 
 388  ของ AKZONOBLE หรือ POLYURETHANE ของ CAPTAIN หรือ PAMATHANE ของ PAMMASTIC หรือ
 เทียบเท่า 

2.9  สีพ่นแกรนิตสาํหรบัผนงัภายนอก ใหใ้ชข้อง TOA หรือ SKK หรือ CIC หรือเทียบเท่า 

2.10 นํ�ายากันตะไคร่นํ�าและเชื �อรา สาํหรบัวสัดุโชวผ์ิวธรรมชาติ อิฐโชวแ์นว/หินลา้ง/ทรายลา้ง/ผนังคอนกรีต-ปูน
 เปลือย ให้ใช้นํ�ายาประเภท Silane Siloxane Solvent Base ด้วยผลิตภัณฑ์ อาทิ WATER REPELLENT 214 
 ของ TOA หรือ SILICONE R211 ของ DULUX หรือ WATER REPALLANT W-006 ของ BEGER หรือ WATER 
 REPELLENT ของ JOTUN หรือ WATER REPELLENT 214 ของ CAPTAIN หรือ  WATER REPELLENT ของ 
 PAMMASTIC 

2.11  สีทาพื �นจราจร หรือเครื�องหมายจราจร หรือแนวจอดรถ หรือขอบทาง ใหใ้ชผ้ลิตภัณฑป์ระเภท ROAD LINE 
 PAINT หรือ TRAFFIC PAINT ชนิดสะท้อนแสง มาตรฐาน มอก. 415 – 2551 ของบริษัท TOA หรือ BEGER 
 หรือ PAMMASTIC หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 
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2.12  พื �นผิวส่วนที�ระบุใหท้าสีอะครีลิคปอ้งกันการรั�วซึมสาํหรบังานดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยสีอะครี
 ลิกพิเศษประเภท Roofseal ที�ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่า ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื�องจากการเดิน ทนทานต่อรังสียูวี และมีประสิทธิภาพการสะท้อนรังสีความรอ้นได้ไม่น้อยกว่า 95% 
 มาตรฐาน มอก. 2514 – 2553 โดยมีการติดตั�งแผ่นตาข่ายเสริมแรง (Fibermesh) ระหว่างชั�นฟิลม์สี โดยทา
 อย่างนอ้ย 3 เที�ยว  ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ BEGER หรือ CAPTAIN หรือ เทียบเท่า 

2.13  พื �นผิวส่วนที�ระบุใหท้าโพลียูรีเทน กันนํ�ารั�วซึมดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยโพลียูรีเทนสูตรนํ�า 
 พิเศษ ประเภทที�ฟิลม์สีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 800% ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื�องจากการเดิน ทนทานต่อรงัสียูวี โดยมีการติดตั�งแผ่นตาข่ายเสรมิแรง (Fibermesh) ระหว่างชั�นฟิลม์สี โดย
 ทาอย่างนอ้ย 2 เที�ยว ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ SIKALASTIC หรือ LANKO หรือ เทียบเท่า 

 2.14   วสัดอุดุรอยแตกรา้วของผนงัปนู หรือครีมหมนัโป๊ว ใหใ้ชว้สัดอุดุโป๊วประเภท Acrylic Filler       

           สาํหรบัรอยแตกรา้วไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant สาํหรบัรอยแตกรา้ว 1-2 มม.     
           ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ TOA หรือ Dulux Acrylic Wall  

            Filler ของ AKZONOBLE หรือ Acrylic Filler F-200 & Acrylic Sealant F-001 ของ BEGER  

           หรือ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC  

            FILLER&PAMMASTIC SEALANT ของ PAMMASTIC โดยกาํหนดใหใ้ชเ้ป็นยี�หอ้เดียวกบัสีรอง 

           พื �นและสีทบัหนา้ที�ไดร้บัอนมุตัิการใช ้

2.15    สีทาหลงัคา อเนกประสงค ์ประเภทสีนํ�าอะครีคิลแท ้คุณสมบัติ ใหก้ารยึดเกาะดีเยี�ยม ป้องกันรงัสี UV ไม่
 ผสมสารปรอด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ มาตรฐาน มอก. 2321 - 2549ผลิตภัณฑ์ตามที�ระบุ
 ต่อไปนี � ของ  TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

2.16   สาํหรับงานสีทอง ใช้บริเวณคอนกรีต ยิปซัม ไม้ สังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ของ TOA หรือ CAPTAIN หรือ 
 PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

2.18     โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี สาํหรบัยึดแผ่นฝ้าเพดาน ไม่ตํ�ากว่าชั�นคุณภาพที� 2 พรอ้มอุปกรณ์ ความ
หนาโครงเครา่ ไม่นอ้ยกว่า 0.50 มม. การติดตั�งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตกาํหนดใหใ้ช ้ผลิตภณัฑท์ี�ได ้มอก. 
863-2532  ดงัต่อไปนี � 
               ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอ ยิปซั�ม ของ ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ  
               ผลิตภณัฑ ์    คนอฟ ของ บรษัิท คนอฟ ยิปซั�ม (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ  
               ผลิตภณัฑ ์    ของ บรษัิท ไทยผลิตภณัฑย์ิปซั�ม จาํกดั หรือ  
               ผลิตภณัฑ ์    ชา้ง ของ บรษัิท สยามอตุสาหกรรมยิปซั�ม (สระบรุี) จาํกดั  
2.19   ปกูาวซีเมนต ์ติดกระเบื �อสาํหรบักระเบื �องเซรามิค ขนาด 24x24 หรือ 60x60 ซม.กาํหนดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์                     
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              ดงัตอ่ไปนี �  
                ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
                ผลิตภณัฑ ์     จระเข ้แดง ของ บรษัิท เซอราซ-ีเคียว จาํกดั  
                ผลิตภณัฑ ์    Sika 191 ของ บรษัิท ซิกา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  
                ผลิตภณัฑ ์    แซนดี � ไทล ์ฟิกซ ์ของ บรษัิท แซนดี � อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั  
2.20 สีอื�นๆ ที�ระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

 
3.  วิธีการทาสี 

 3.1  การทาสีสาํหรบังานปนูหรือคอนกรีต 

  3.1.1  ทิ �งใหพ้ื �นผิวแหง้สนิทไม่นอ้ยกว่า 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไมแ้บบ มีความชื �นไม่เกิน  
   14% ก่อนทาสีรองพื �นตอ้งแน่ใจว่า ไดข้จดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพื �นผิวแหง้ 
   สนิท 

  3.1.2  ทาสีรองพื �นปนู 1 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ 2 ชั�วโมง 

  3.1.3  ทาสีทบัหนา้ 2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 4 ชั�วโมง 

 3.2  การทาสีสาํหรบังานโลหะ 

  3.2.1  พื �นผิวโลหะทั�วไปหรือพื �นผิวเหล็ก ใหข้จดัคราบนํ�ามนัดว้ยทินเนอรห์รือนํ�ามนัก๊าด ขจดัสนิม 
   ออกโดยการขัดดว้ยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรนัรอยเชื�อมโดยขดัดว้ยเครื�องเจียร 
   ทาํความสะอาดและเช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิ �งใหแ้หง้ไม่เกิน 4 ชั�วโมง ทาสีนํ�ามนัรองพื �นกนัสนิม  
   Red Lead 1 ครั�ง ขณะสง่เหล็กถึงหน่วยงานก่อสรา้ง (หากเป็นเหล็กกลวง ใหใ้ชวิ้ธีชบุสีกนั 
   สนิม) ทาครั�งที� 2 ดว้ยสีนํ�ามนัรองพื �นกนัสนิม Red Lead เมื�อประกอบหรือเชื�อมเป็นโครง 
   เหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื�อมเรียบรอ้ยแลว้ และทาครั�งที� 3 ดว้ยสีนํ�ามนัรองพื �นกนัสนิม Red  
   Lead รอบรอยเชื�อมอีกครั�ง (การทาสีรองพื �นกนัสนิมทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 6 ชั�วโมง) ทาสีทบั 
   หนา้ 2 ครั�งดว้ยสีนํ�ามนัเฉพาะโครงเหล็กที�ตอ้งการทาสีทบัหนา้ (การทาสีทบัหนา้ทิ �งระยะแหง้ 
   ครั�งละ 8 ชั�วโมง) 
  3.2.2  พื �นผิวโลหะที�ไม่มีสว่นผสมของเหล็ก ทาํความสะอาดพื �นผิวดว้ยกระดาษทราย แลว้เช็ดดว้ย 
   ผา้สะอาด ทิ �งใหแ้หง้ ทาสีรองพื �นกนัสนิม Zinc Chromate 2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 6  
   ชั�วโมง ทาสีนํ�ามนัทบัหนา้ 2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 8 ชม. 
  3.2.3  พื �นผิวสงักะสีและเหล็กเคลือบสงักะสี ทาํความสะอาดพื �นผิวและทาํใหผ้ิวหยาบดว้ยกระดาษ 
   ทราย เช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิ �งใหแ้หง้ ทาสีรองพื �นเสรมิการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั�ง ทิ �ง 
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   ระยะแหง้ 1 ชั�วโมง ทาสีรองพื �นกนัสนิม Zinc Chromate 1 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ 8 ชม. ทาสี 
   นํ�ามนัทบัหนา้ 2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 8 ชม. 
 3.3  การทาสีสาํหรบังานไมท้ี�ไม่โชวล์ายไม ้

  3.3.1  ไมต้อ้งแหง้ มีความชื �นไม่เกิน 14% รอยต่อหรือสว่นของไมท้ี�จะตอ้งนาํไปประกบกบัวสัด ุ
   อย่างอื�น เช่น ผนงัปนูฉาบ คอนกรีต เป็นตน้ ตอ้งทาสีรองพื �นก่อนนาํไปประกบติดกนั 

  3.3.2  ขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

  3.3.3  ทาสีรองพื �นไมอ้ลมิูเนียม 1 ครั�ง เพื�อปอ้งกนัยางไม ้ทิ �งระยะใหแ้หง้เป็นเวลา 10 ชั�วโมง 

  3.3.4  ทาสีรองพื �นเสรมิเพื�อปอ้งกนัเชื �อราและเพิ�มความเรียบเนียนของสีทบัหนา้ 1 ครั�ง ทิ �งระยะให ้
   แหง้ 6 ชั�วโมง 

  3.3.5  กรณีทาสีนํ�ามนั ทาทบัหนา้ 2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 8 ชั�วโมง, กรณีทาสีนํ�าอะครีลิคสาํหรบั 
   ทาไม ้ทาทบัหนา้ 2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 4 ชั�วโมง 

 3.4 การทาสียอ้มเนื �อไมแ้ละรกัษาเนื �อไมท้ี�ตอ้งการโชวล์ายไม ้

  3.4.1  ใหท้าบนผิวไมส้ว่นที�ตอ้งการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื �อไม ้หรือยอ้มสีใหเ้ห็นลายไม ้
   เช่น ไมส้กั ไมม้ะค่า ไมแ้ดง ไมอ้ดัสกั เป็นตน้ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชส้ียอ้มเนื �อไมแ้ละรกัษา 
   เนื �อไมช้นิดภายนอกสีดา้น 

  3.4.2  ผิวไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น นํ�ามนั หรือวสัดอืุ�นออกใหห้มด อดุรูหวัตะป ูขดัแต่งดว้ย 
   กระดาษทราย 

  3.4.3  สียอ้มเนื �อไมแ้ละรกัษาเนื �อไมช้นิดภายนอก ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุตั ิ
   จากผูค้วบคมุงานก่อน ทาอย่างนอ้ย 3 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 8 ชั�วโมง 

 3.5  การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียรูเิทนสาํหรบัพื �นไมภ้ายใน 

  3.5.1  ผิวพื �นไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น นํ�ามนั หรือวสัดอืุ�นๆ ออกใหห้มด อดุรอยต่อไมใ้หเ้รียบแลว้ 
   ขดักระดาษทรายดว้ยเครื�องจนถึงเนื �อไม ้ใหไ้ดผ้ิวไมท้ี�เรียบสนิทสวยงาม 

  3.5.2  ทาเคลือบสีโพลียรูเิทนชนิดภายนอกสีใสอย่างนอ้ย 3 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 6 ชั�วโมง หาก 
   จาํเป็นตอ้งยอ้มสีไม ้เพื�อใหส้ีของพื �นไมส้มํ�าเสมอกนัก่อนการทาเคลือบ จะตอ้งไดร้บัการ 
   อนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน 

 3.6  สีพ่นเม็ดลาย (Texture Coating) สาํหรบัผนงัภายนอก 

  3.6.1  พื �นผิวที�จะพ่นจะตอ้งแหง้สะอาด มั�นคง แข็งแรง ปราศจากฝุ่ น คราบไข ทาํความสะอาดดว้ย 
   นํ�า แลว้ทิ �งใหแ้หง้สนิท 
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  3.6.2  พ่นสีเม็ดลาย 1 ครั�ง ดว้ยสีพ่นประเภท Cement Modified Texture ใหไ้ดข้นาดตามความ 
   ประสงคข์องผูอ้อกแบบ ทิ �งระยะแหง้ 8 ชั�วโมง 

  3.6.3  ทา/พ่นสีรองพื �น 1 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ 3 ชั�วโมง 

  3.6.4  ทา/พ่นสีเคลือบทบัหนา้ดว้ยสีอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ  2 ครั�ง ทิ �งระยะแหง้ครั�งละ 3  
   ชั�วโมง 

 3.7 การทานํ�ายาสาํหรบัพื �นผิวที�ตอ้งการโชวเ์นื �อวสัดใุหเ้ป็นธรรมชาติ เช่น หินลา้ง, กรวดลา้ง,   
  กระเบื �องดินเผา หรือผนงัคอนกรีต-ปนูเปลือย ใหท้าดว้ยนํ�ายาปอ้งกนัตะไครน่ ํ�าและเชื �อรา   
  ประเภท  Silane Siloxane Solvent Base อาทิ Captain / Water Repellent 214 หรือ TOA /   
  Water Repellant 214 หรือ Dulux Silicone R221 Masonry Water Repellant หรือ Beger /   
  Water Repellant W-006 หรือเทียบเท่า 

  กรณีเป็นบรเิวณที�ตอ้งการหลีกเลี�ยงกลิ�น ใหเ้ลือกใชเ้ป็นชนิดสตูรนํ�า (Water Base)  

 3.8  สีทาถนน (TRAFFIC PAINT) แสดงเสน้จราจร, แนวจอดรถ และลกูศรทิศทางจราจร สาํหรบัพื �น 
  คอนกรีต หรือผิวแอสฟัลท ์หรือขอบทางถนน 

  3.8.1  พื �นผิวถนนหรือเครื�องหมายจราจร สว่นที�ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดเทอรโ์มพลาสติก   
   (Thermoplastic) ใหใ้ชต้ามมาตราฐาน มอก.542-2549 

  3.8.2  พื �นผิวถนน, ขอบหรือเครื�องหมายจราจร สว่นที�ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดยางสงัเคราะหท์ี�มี   
   คลอรีนเป็นองคป์ระกอบผสมกบัเรซิ�นสงัเคราะห ์(Chlorinated Rubber Paint) มีลกูแกว้  
   สะทอ้น แสงผสมเสรจ็ ใหใ้ชต้ามมาตรฐาน มอก.415-2551 

 
4.  การบาํรุงรักษา 

งานทาสีทั�งหมดที�เสรจ็แลว้และแหง้สนิทดีแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบความเรียบรอ้ย พรอ้มทั�ง
ซ่อมแซมสว่นที� ไม่เรียบรอ้ย และทาํความสะอาดรอยสีเปื�อนสว่นอื�นของอาคารที�ไม่ตอ้งการทาสีทั�งหมด 
ตามขั�นตอนและ คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน และจะตอ้ง
ปอ้งกนัไม่ใหง้านสสีกปรกหรือ เสียหายจากงานก่อสรา้งสว่นอื�นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่ เรียบรอ้ยสวยงามใดๆ ที�เกี�ยวกบังานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
ในทนัที ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานทาสี 
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การป้องกันปลวก 

Termite Control 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพที�ดีในการทาํงานปอ้งกนัปลวกตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
รบัประกนัคณุภาพ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่รายละเอียดของ [ท่อพรอ้มอปุกรณป์ระกอบ และ] สารเคมีที�เลือกใช ้ อตัราการ
ใช ้ ชื�อทางการคา้ ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และการรกัษาพยาบาล
เบื �องตน้ เมื�อถกูพิษของสารเคมี 

1.1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่สาํเนาใบอนญุาตเพื�อแสดงว่า เป็นผูด้าํเนินงานปอ้งกนัปลวกที�มีใบอนญุาต
ถกูตอ้งจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และไดร้บัการ
อนญุาตใหใ้ชส้ารเคมีตามที�เลือกใช ้

1.1.4 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่สาํเนาตวัอย่างใบรบัประกนัสาํหรบังานปอ้งกนัปลวก และหนงัสือแสดงผลงานที�
ผ่านมา 

1.1.5 [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงแผนผงัการเดินแนวท่อนํ�ายาเคมี ตาํแหน่งวาลว์ฉีด
นํ�ายาเคมี ตาํแหน่งหวัสาํหรบัอดัฉีดนํ�ายาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดทอ่ติด
โครงสรา้งอาคาร ขั�นตอนการทาํงานปอ้งกนัปลวก และแบบขยายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น
ก่อนการติดตั�ง] 

1.1.6 ไม่อนญุาตใหท้าํงานอดัฉีดนํ�ายาเคมีปอ้งกนัปลวก ในสภาพพื �นที�ที�เปียกแฉะ หรือหลงัฝนตก 
หรือมีการเคลื�อนไหลของดิน 

1.1.7 การรบัประกนัผลงานเป็นระยะเวลา [3] ปี นบัจากวนัที�งานปอ้งกนัปลวกแลว้เสรจ็ และจดัสง่
เจา้หนา้ที�มาตรวจเช็คทกุ [6] เดือน หากมีปัญหาเรื�องปลวก และไดร้บัแจง้ จะตอ้งสง่เจา้หนา้ที�
มาตรวจสอบ และแกไ้ขภายใน 24 ชั�วโมง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 สารเคมี ใหใ้ชส้ารที�มีฉลาก อย. ซึ�งไดร้บัการอนญุาต และขึ �นทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อมนษุย ์ และสตัวเ์ลี �ยงเป็น
หลกั  

2.2 เลือกสารเคมีผสมในอตัราสว่นตามที�ระบไุวใ้นฉลาก และฉีดคลมุบรเิวณพื �นที�ตามปรมิาณที�ระบไุวใ้น
ฉลาก โดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�ดี มีมาตรฐาน การทาํงานอาจ
ปรบัเปลี�ยนใหเ้ขา้กบัสภาพพื �นที� 
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2.3 [ท่อนํ�ายาเคมี ใหใ้ช ้[ท่อ PVC ชั�น 13.5 ขนาด Dia. 12.5 มม.] [ท่อ LDPE] พรอ้มขอ้ต่อ [PVC ชั�น 13.5] 
[LDPE] และ Clamp รดัท่อชนิด [PVC] [LDPE] ยึดดว้ยตะปเูกลียวสเตนเลสพรอ้มพกุพลาสติก หวัฉีด
นํ�ายาเคมี (Nozzle) ใชช้นิด [PVC] หรือวสัดทุี�สามารถปอ้งกนัการกดักรอ่นของนํ�ายาเคมีได]้ 

2.4 ใหใ้ชผู้ด้าํเนินงานปอ้งกนัปลวก นาํเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตั ิ
3. การดาํเนินการ 

3.1 ระบบอัด และฉ ีดพ่นนํ�ายาเคมี (Soil Treatment) 
การอดั และฉีดพ่นนํ�ายาเคมีจะดาํเนินการหลงัจากการถมทรายปรบัระดบัแลว้เสรจ็ ในสภาพพรอ้มที�จะ
เทพื �นคอนกรีต 
3.1.1 อดันํ�ายาเคมีลงดินบรเิวณรอบตอม่อ และรอบสว่นของโครงสรา้งที�สมัผสักบัดนิ โดยใชเ้ครื�องอดั

แรงดนัตํ�าอดันํ�ายาเคมีลงใตด้ินลกึประมาณ 300 มม. ห่างจากตอม่อ หรือรอบโครงสรา้งใตด้ิน
ประมาณ 200 มม. และทิ �งระยะห่างต่อจดุประมาณ ��� มม. ตามแนวยาว โดยใชน้ ํ�ายา
ผสมเสรจ็ [5] ลิตรต่อ ม. 

3.1.2 ฉีดนํ�ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินแบบครอบคลมุทกุ ตร.ซม. โดยใชน้ ํ�ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ตอ่ 1 
ตร.ม. 

3.1.3 ฉีดนํ�ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั�วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้ ํ�ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพื �นที�แนวรอบอาคาร 

3.2 [ระบบวางท่อ (Pipe Treatment)] 
หลงัจากดาํเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน ถอดไมแ้บบ และถมดินปรบัระดบัเรียบรอ้ย โดยไม่มีการขดุ
ดินออก หรือเติมดินใหม่แลว้ 
3.2.1 คานที�จมดินใชร้ะบบฉีดออกไปจากแนวคาน ใหต้ิดตั�งท่อตํ�ากว่าดินไม่เกิน 100 มม. วางท่อ

นํ�ายาเคมียึดติดกบัคานใหแ้ข็งแรงดว้ย Clamp ทกุระยะไม่เกิน 800 มม. ที�คานดา้นในรอบตวั
อาคาร และสว่นกลางของอาคาร ตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุตัิ ระยะหวัฉีดนํ�ายาเคมีบน
ท่อห่างกนัไม่เกิน 1 ม. โดยใกลก้บัมมุเสามากที�สดุ ความยาวของท่อไม่เกินช่วงละ [32] ม. คาน
ลอยใหต้ิดตั�งท่อสงูกว่าทอ้งคาน 100 มม. ติดหวัอดันํ�ายาภายนอกอาคารใหส้งูกว่าพื �นดิน
ประมาณ ��� มม. โดยมีหวัอดุที�เรียบรอ้ยสวยงาม การวางท่อจะตอ้งสามารถอดัฉีดนํ�ายาเคมี
ไดค้รอบคลมุเต็มพื �นที�ของใตพ้ื �นอาคารที�ทาํการปอ้งกนัปลวก 

3.2.2 [สาํหรบัอาคารแบบพื �นยกลอย (Crawl Space) ใชร้ะบบฉีดจากกลางเขา้สูแ่นวคาน (Spray 
into Beam) ใหต้ิดตั�งหวัอดันํ�ายาเคมีจากกลางบล็อกฉีดเขา้สูแ่นวคาน (Swing-Jet Nozzle) 
เดินท่อเดี�ยวเป็นเอกเทศของแต่ละบล็อกไปสูจ่ดุรบันํ�ายา แบบ �:1 โดยมีกลอ่งเก็บรวบรวมท่อ
ทั�งหมดอยู่ภายนอกอาคารที�เรียบรอ้ยสวยงาม สามารถอดัฉีดนํ�ายาเคมีไดค้รอบคลมุเต็มพื �นที�
ของใตพ้ื �นอาคารที�ทาํการปอ้งกนัปลวก] 

3.2.3 อดันํ�ายาเคมีเขา้ท่อ โดยใชน้ ํ�ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อทกุๆ 1 ตร.ม. ของพื �นที�ภายในทั�งหมด
ของอาคาร 
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3.2.4 ฉีดนํ�ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั�วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้ ํ�ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพื �นที�แนวรอบอาคาร 

 
 

จบหมวด การป้องกันปลวก 
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งานเฟอรนิ์เจอร ์

Furniture 

1. ความต้องการทั�วไป 
1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ ในการก่อสรา้งงาน

ตกแต่งภายใน ตามระบใุนงานตกแต่งภายในเป็นหลกั หากไม่ระบใุหย้ึดถือตามหมวดนี � 
1.2 จดัทาํ และกั�นหอ้ง ตกแต่งพื �น ผนงั และเพดานตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
1.3 จดัหา และติดตั�งเฟอรน์ิเจอรต์ดิผนงั และลอยตวั ตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
1.4 จดัหา และติดตั�งม่าน และอปุกรณ ์ตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
1.5 ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงาน และใหค้วามรว่มมือกบัผูร้บัจา้งรายอื�นๆ ไดแ้ก่ งานระบบไฟฟา้ ระบบปรบั

อากาศ ระบบสขุาภิบาล และอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหง้านตกแต่งภายใน และงานระบบอื�นๆ แลว้เสรจ็
สมบรูณ ์

1.6 ในกรณีที�เป็นงานต่อเนื�อง หรอืตอ้งรว่มงานกนัหลายฝ่าย หากไม่มีขอ้กาํหนดใหผู้ใ้ดเป็นผูด้าํเนินการให้
แลว้เสรจ็ ใหถื้อเป็นหนา้ที�ของผูร้บัจา้งตกแต่งภายในที�จะดาํเนินการใหต้่อเนื�องจนแลว้เสรจ็ 

1.7 ผูร้บัจา้งตกแต่งภายในตอ้งเคารพขอ้กาํหนดต่างๆ ของอาคารเป็นหลกั ในการดาํเนินงานตลอดจน
รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ อนัที�จะเกิดขึ �นกบัสภาพแวดลอ้มของตวัอาคาร 

1.8 งานที�ตอ้งใชค้วามประณีตเป็นพิเศษ เช่น งานลวดลาย งานชบุโลหะฯลฯ ผูร้บัจา้งตอ้งใชช้่างที�มีความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นผูจ้ดัทาํ รวมถึงงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น งานระบบไฟฟ้า, แสง, เสียง ฯลฯ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํ หรือประสานงานการติดตั�งใหถ้กูตอ้งตามแบบ และตามหลกัวิชาการ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัด ุ และอปุกรณท์กุชิ �นตอ้งมีคณุภาพดี ถกูตอ้งตามแบบ และรายการประกอบแบบ เป็นของใหม่ ไม่มี
การชาํรุด หรือเสื�อมสภาพ การเก็บรกัษาวสัดถุกูตอ้งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต และจะตอ้งนาํตวัอย่างมา
ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุตัิก่อน จึงทาํการสั�งซื �อ หรือติดตั�งได ้ หากผูร้บัจา้งติดตั�งโดยพลการ ผูร้บั
จา้งตอ้งเปลี�ยนใหม่จนเป็นที�พอใจ ของผูอ้อกแบบ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

2.2 งานไม้ 
2.2.1 คณุภาพของไม ้

ไมท้ี�นาํมาใชใ้นงานตกแต่งภายในตอ้งคดัแลว้ ไม่มีรอยบิ�น แตกรา้ว บิดงอ ไม่มีตาไม ้หรือกระพี �
ไม ้ หรือตาํหนิอื�นๆ และตอ้งเป็นไมท้ี�ผ่านการอบ หรือผึ�งใหแ้หง้สนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืด
หด บิดงอ ในภายหลงั 

2.2.2 ชนิดของไม ้
- โครงเฟอรน์ิเจอรท์ั�วไป ใชไ้มข้นาด [37.5x75 มม.] [1 1/2x3 นิ �ว] ในสว่นที�เป็นโครงภายนอก 

หรือสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ช ้ [ไมเ้นื �อแข็ง] หรอืไมช้นิดอื�นๆ ตามที�ระบ ุ โดย
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สามารถยอ้มสีใหเ้ป็นสีเดียวกนัได ้ หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น ในสว่นที�เป็นโครงภายใน หรือไม่
สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ชไ้มย้างอดันํ�ายา หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น  

- วสัดทุี�กรุ สว่นภายนอก หรือสามารถมองเห็นไดช้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัสกัหนา [4] มม. สว่นที�รบันํ�าหนกัให้
ใชห้นา [6] มม. หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น สว่นภายในตู ้ หรือสว่นที�ไม่สามารถมองเห็น ใหใ้ชไ้มอ้ดั
ยางหนา [4] มม. สว่นที�รบันํ�าหนกัใหใ้ชห้นา [6] มม. หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น 

2.2.3 วสัดบุผุิวอื�นๆ ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบตกแต่งภายใน 
2.3 ผูร้บัจา้งงานเฟอรน์ิเจอรใ์หใ้ช ้นาํเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุตั ิ

3. การดาํเนินการ 

3.1 การติดตั�งโครงไม ้ตอ้งตั�งแนวใหไ้ดร้ะดบั และฉาก ทั�งแนวตั�ง และแนวนอนตามที�กาํหนด ระยะห่างของ
โครงไม ้ ไม่เกินกว่า 400 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอื�น การเขา้ไมต้อ้งเขา้เดือยเขา้มมุ หา้มใชวิ้ธีตีชน
เป็นอนัขาด กรณีที�จะตอ้งต่อไมใ้หต้่อที�แนวแบ่งช่วง หา้มต่อในสว่นกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อ
แบบบงัใบ และเขา้มมุรอยต่อสนิทเป็นผิวเดียวกนั สาํหรบักรณีที�ตอ้งติดตั�งชิดผนงัใหใ้ชเ้ชอืกขึงทดสอบ
ความเรียบรอ้ยของผนงั และควรปรบัแนวของผนงัใหเ้รียบรอ้ยก่อนยึดโครงกบัผนงัปนู หรือผนงัคอนกรีต 
ระยะห่างไม่เกินกว่า 400 มม. ก่อนตอกใหเ้จาะรูก่อนที�จะตอก และสง่หวัตะปใูหส้นิทไดร้ะดบักบัผิวไม ้
ยกเวน้ที�ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�น 

3.2 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานที�ติดตั�ง หรือเครื�องใชท้ี�จะตอ้งติดตั�งในงาน
เฟอรน์ิเจอรก์่อนเริ�มดาํเนินการประกอบ และติดตั�ง การแบ่งช่วงโครงแนวตั�งของเฟอรน์ิเจอรใ์หย้ึดถือ
ระยะที�ไดต้รวจสอบจากสถานที� และอปุกรณเ์ครื�องใชต้่างๆ แนวในการแบ่ง หากถกูตอ้งตรงกบัช่วงที�
กาํหนดในแบบ และสามารถบรรจหุรือติดตั�งอปุกรณเ์ครื�องใชท้ี�กาํหนดได ้ ผูร้บัจา้งสามารถดาํเนินการ
ต่อไปได ้ในกรณีที�ไม่สามารถแบ่งช่วงไดต้ามแบบเนื�องจากติดปัญหาอนัเกี�ยวเนื�องกบังานอื�นๆ เช่น งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบปรบัอากาศ ใหข้อความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อหาทางแกไ้ข หากมี
ขอ้บกพรอ่ง หรือเสียหายอนัเนื�องมาจากการที�ไม่ไดต้รวจสอบขนาดดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหใ้หม่
จนเป็นที�พอใจของผูอ้อกแบบ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3 การเขา้ไม ้ หรือเขา้มมุต่างๆ ของการตกแต่งตอ้งสนิท และไดฉ้าก หรือไดร้ะดบัแนวดิ�ง และแนวตั�ง การ
เขา้ไม ้ หรือเขา้เดือยตอ้งดาํเนินการอย่างประณีตทกุจดุ ตอ้งอดัแน่นดว้ยกาวที�ใชก้บังานไมโ้ดยเฉพาะ 
หา้มเจือปนสารอื�น เชน่ นํ�า หรือนํ�ามนัต่างๆ การเขา้เดือยทุกอนัตอ้งมีขนาดไม่ตํ�ากว่า [9.5 มม.] [3/8 
นิ �ว] หรือครึ�งหนึ�งของหนา้ตดัไมอ้ดัดว้ยกาวลาเทก็ซไ์วจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท การตอกตะปทูี�มีความยาว
กว่า 25 มม. ใหใ้ชส้ว่านเจาะนาํก่อน และตอ้งตอกดว้ยตะปตูดัหวั หรือทบุหวั และสง่ใหจ้มในเนื �อไม้
ก่อนที�จะอดุหวัตะป ูการตอกอย่าใหป้รากฏรอยคอ้นที�พื �นผิว 

3.4 การกรุผิวหน้า 
3.4.1 ไมอ้ดั 

ไมอ้ดัที�ใชใ้หมี้คณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2549 แผ่นไมอ้ดั เกรดเอ คดัลาย การกรุผิวหนา้งาน
เฟอรน์ิเจอรด์ว้ยไมอ้ดั การเขา้ไมใ้หใ้ชก้าวทาที�โครง และสว่นที�จะยึดติดก่อนตอกดว้ยตะปตูดัหวั 
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และสง่ใหล้กึลงไปในเนื �อไม ้ การตอกตะปตูอ้งทาํดว้ยความประณีต ไม่มีรอยหวัคอ้นปรากฏที�ผิว 
ระยะตอกตะป ูตอ้งห่างไม่เกิน 200 มม. และตอ้งอดัแนวต่อไวจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท 

3.4.2 แผ่นพลาสติกลามิเนต 
ก่อนดาํเนินการใหต้รวจสอบสว่นที�จะกรุ และตดัแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตใหไ้ดข้นาด แลว้ทาํ
ความสะอาดสว่นที�จะกรุ ปัดเศษฝุ่ นผงตามซอกมมุออกใหห้มดก่อนที�จะทากาวยางที�ผิวสว่นที�
ประกบติดกนั และอดัติดแน่น อยา่ใหมี้ฟองอากาศ หรือเป็นคลื�น และอดัดว้ยแม่แรง สิ�งกดทบั
อื�นๆ จนกาวแหง้สนิท และแต่งขอบลบมมุเล็กนอ้ย ในกรณีที�มีการเขา้มมุใหส้ว่นที�อยู่ดา้นบน
ทบัสว่นที�อยู่ดา้นลา่ง และอดัขอบใหแ้น่นจนกาวแหง้สนทิ แลว้จึงแต่งมมุ สาํหรบัรอยต่อของ
แผ่นพลาสติกที�มีความยาวเกิน 2 400 มม. ใหต้่อที�สว่นกลางของตู ้หรือแบ่งเป็น 3 สว่น หรอื 4 
สว่น หรือตามแนวกึ�งกลางของการแบ่งช่วงตู ้และการต่อตอ้งตรงกนัทั�งสว่นบน และสว่นลา่ง 

3.4.3 แผ่นเหล็กสเตนเลส 
แผ่นเหล็กสเตนเลสที�ใชค้วามหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม. และราบเรียบสมํ�าเสมอก่อนติดตั�งตอ้ง
ปรบัแต่งสว่นที�จะทาํการกรุผิวใหล้บมมุสว่นที�เป็นเหลี�ยม สว่นวิธีการติดตั�งเหมือนขอ้ 3.4.2 แต่
ใหพ้บัซ่อนขอบแผ่นเหล็กสเตนเลสใหเ้รียบรอ้ย ผิวเหล็กสเตนเลสตอ้งเรียบไม่เป็นคลื�น แนว สนั
ตอ้งตรงรอยเชื�อมต่อต่างๆ ใหข้ดั หรือปัดใหเ้รียบเป็นผิวเดียวกนั 

3.5 บานเปิด บานเลื�อน และลิ�นชักต่างๆ 
กรอบบานเปิด บานเลื�อน และหนา้ลิ �นชกัที�มองเห็นจากภายนอกทั�งหมด ใหใ้ชไ้มส้กั หรือที�ระบเุป็นอย่าง
อื�น กรุขนาดตามที�ระบใุนแบบ ไมพ้ื �นลิ �นชกัเป็นไมอ้ดัยาง หนา 6 มม. ตูบ้านเปิดทกุตูต้ิดมือจบับาน และ
กลอนลิ �นชกัรางเลื�อนตามแบบ และรายการประกอบแบบ บานเลื�อนใชอ้ปุกรณร์างเลื�อน ลอ้เลื�อน 
กญุแจล็อกตามแบบ และรายการในแบบ 

3.6 การดาํเนินการติดตั�งเฟอรนิ์เจอรติ์ดผนัง 
ในการประกอบเฟอรน์ิเจอรต์ิดผนงัที�โรงงาน ระยะ และขนาดต่างๆ ผูร้บัจา้งตอ้งเตรียมเผื�อการตดั และการ
เขา้มมุกบัสถานที�ก่อนที�จะติดตั�ง หากเฟอรน์ิเจอรท์ี�จะติดตั�งบงัอปุกรณไ์ฟฟ้า หรืออปุกรณใ์ดๆ ผูร้บัจา้ง
ตอ้งเคลื�อนยา้ย หรือปรบัอปุกรณต์่างๆ ไวบ้นเฟอรน์ิเจอรต์ิดผนงัในตาํแหน่งที�เหมาะสม ผูร้บัจา้งตอ้งขอ
ความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อนดาํเนนิการติดตั�งงานเฟอรน์ิเจอรต์ิดผนงักบัสถานที�ก่อสรา้งทั�งหมด 

 
จบหมวด งานเฟอรนิ์เจอร ์
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งานรายการทั�วไป 
Summary of Work 

1 ขอบเขตงานของผู้รับจ้าง 

1. รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายการขอใชก้ระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ และประสานงานกับการไฟฟ้าฯ ในการจดัหา
และติดตั�งอปุกรณไ์ฟฟ้าแรงสงู และไฟถนน จนแลว้เสรจ็ใชง้านได ้

2. จดัหาและเดินสายเมนแรงตํ�าจากหมอ้แปลงและเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าสาํรองไปจนถึงแผง Main Distribution 
Board (MDB และ EMDB) โดยเดินรางเคเบิลหรือท่อรอ้ยสายเขา้ไปจนถึงตู ้MDB และตู ้EMDB 

3. จดัหาและติดตั�ง MDB, EMDB, แผงไฟกาํลงั, แผงไฟย่อย, Wireway, ท่อรอ้ยสาย สายไฟฟ้า, Busduct และ
อปุกรณป์ระกอบอื�นๆ  

4. จดัหาและติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้ากาํลงัทั�วไป  
5. จดัหาและติดตั�งไฟฟ้าแสงสว่างฉกุเฉินและปา้ยทางออกฉกุเฉิน 
6. จดัหาและติดตั�งสายโทรศพัทจ์ากเตา้รบัจนถึงตู ้Main Distribution Frame (MDF) รวมถึงเดินสายเชื�อมโยง

จากอาคารเดิมมายงัตู ้MDF พรอ้มอปุกรณป์ระกอบจนใชง้านได ้
7. จดัหาและติดตั�งระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมพ้รอ้มอปุกรณป์ระกอบ 
8. จดัหาและติดตั�งระบบ LAN Network  
9. จดัหาและติดตั�งอปุกรณป์อ้งกนัไฟและตา้นไฟลาม 
10. จดัหาและติดตั�งระบบอื�นๆตามที�ปราะกฎในแบบ 

งานที�ไม่ต้องจัดทาํ 

 งานติดตั�งเครื�องปรบัอากาศและพัดลมระบายอากาศ (ผูร้บัจา้งจะตอ้งเดินท่อรอ้ยสายไฟไปใหถ้ึง Safety 
Switch ตามตาํแหน่งที�กาํหนดในแบบเท่านั�น) 

2 มาตรฐานที�นํามาใช้ 

ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น  อุปกรณว์สัดกุารประกอบการติดตั�งตอ้งเป็นไปตามกฎมาตรฐานตามลาํดบั
ดงันี � 

(1) มาตรฐานการติดตั�งทางไฟฟ้าสาํหรบัประเทศไทยฉบบัลา่สดุ 
(2) มาตรฐานและขอ้กาํหนดในการติดตั�งอปุกรณไ์ฟฟ้าของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.) 
(3) สาํนกัมาตรฐานอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ) 
(4) National Electrical Code (NEC) ฉบบัลา่สดุ 
(5) National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 
(6) National Fire Protection Association (NFPA) 
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(7) American Society of Testing Materials (ASTM) 
(8) Deutsche Industrial Norm (DIN) 
(9) International Electrotechnical Commissions (IEC) 
(10) Verband Deutscher Electrotechniker (VDE) 
(11) British Standard (BS) 

3 พนักงานและเครื�องมือ 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งมีวิศวกรไฟฟ้าตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรมประจาํหน่วยงานก่อสรา้งอย่างนอ้ยตอ้งเป็นระดบั
ภาคีวิศวกร (ภฟก.) 

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งมีช่างไฟฟ้าที�ชาํนาญงานโดยเฉพาะสาํหรบังานติดตั�งไฟฟ้าแต่ละระบบ 
(3) ผูร้บัจา้งตอ้งมีพนกังานเพียงพอในการปฏิบตัิใหง้านเสรจ็ทนัตามกาํหนด 
(4) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบงานไฟฟ้าทั�งหมดใหส้มบรูณต์ามแบบและขอ้กาํหนด 
(5) ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งมีสิทธิเพิกถอนพนกังานคนใดของผูร้บัจา้งเมื�อเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่เหมาะสม 
(6) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบต่อความปลอดภยัต่อพนกังานและทรพัยส์ินของตนเอง    และของผูอื้�นอนั

เกิดจากความผิดของผูร้บัจา้ง 
(7) ผู้รับจ้างตอ้งมีเครื�องมือ  เครื�องใช้ เครื�องผ่อนแรง  ที�มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที�ถูกตอ้ง 

ปลอดภยั มีจาํนวนเพียงพอ 
(8) ผู้ควบคุมงานก่อสรา้งมีสิทธิขอใหผู้้รับจ้างเปลี�ยนแปลง  เพิ�มเติม   จาํนวนหรือชนิดเครื�องมือ 

เครื�องใชต้ามความเหมาะสม 
4 วัสดุและอุปกรณ ์

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณที์�นาํมาใชพ้รอ้มขอ้มูลทางเทคนิคใหผู้ค้วบคุมงานก่อสรา้งได้
ตรวจอนมุตัิอปุกรณล่์วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการนาํไปติดตั�ง 

(2) วสัดอุุปกรณซ์ึ�งเสียหายในระหว่างการขนส่งการติดตั�งหรือการทดสอบตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมให้
ใหม่ตามสภาพและความเห็นชอบของผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง 

(3) ถา้ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งเห็นว่าวัสดแุละอุปกรณท์ี�นาํมาใชมี้คุณสมบัติไม่ดีเท่ากับที�กาํหนดไวใ้น
รายการประกอบแบบผูค้วบคุมงานก่อสรา้งมีสิทธิที�จะไม่ยอมใหน้าํมาใชไ้ด ้หากจาํเป็นที�ตอ้งให้
สถาบันที� เชื�อถือได้ทําการทดสอบคุณสมบัติก่อนที�จะอนุมัติให้นาํมาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็น
ผูด้าํเนินการโดยมิชกัชา้ และผูร้บัจา้งตอ้งออกค่าใชจ้่ายในการนี �ทั�งสิ �น 

(4) วสัดแุละอปุกรณท์ี�นาํมาติดตั�งตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยใชม้าก่อน 
(5) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ จดัทดสอบแกไ้ขเพิ�มเติมอปุกรณร์ะบบ หากจาํเป็นเพื�อใหง้านแลว้เสรจ็และ

ใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงคเ์ดิม และตามหลกัเชิงช่างที�ดีหรือตามมาตรฐานที�ใชบ้งัคบั ผูร้บัจา้งตอ้ง
ทาํใหโ้ดยไม่คิดค่าใชจ้่ายใด ๆ เพิ�มทั�งสิ �น 
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(6) หากมีความจาํเป็นเกิดขึ �นอันกระทาํใหผู้ร้ ับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามที�ไดแ้จง้
รายละเอียดหรือแสดงตัวอย่างแก่ผู้ควบคุมงานก่อสรา้งไว้ผู้รับจ้างต้องหาวัสดุอุปกรณ์อื�นมา
ทดแทนโดยความเห็นชอบของผูค้วบคมุงานกอ่สรา้งเสียก่อนโดยด่วน 

5 การตรวจสอบแบบและรายการประกอบแบบ 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบแบบรายการขอ้กาํหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเขา้ใจเงื�อนไขต่าง ๆ โดยแจง้ชดั 
(2) เมื�อมีขอ้สงสยัในขอ้ขดัแยง้ ขอ้ผิดพลาดเกี�ยวกบัแบบและรายการประกอบแบบ ใหส้อบถามจากผูค้วบคมุ

งานก่อสรา้ง การตีความในขอ้ขัดแยง้ใด ๆ ใหต้ีความในสิ�งมากกว่าถูกตอ้งกว่าและใชอุ้ปกรณที์�ดีกว่า
ทั�งสิ �น 

(3) ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบรายละเอียดการติดตั�งจากแบบสถาปนิก งานดิน แบบโครงสรา้ง และแบบ
ตกแต่งภายในไปพรอ้ม ๆ กับแบบทางวิศวกรรมเครื�องกลและไฟฟ้าล่วงหนา้ใหท้นัและสมัพนัธก์บั
หน่วยงานอื�น ๆ เสมอ 

6 การแก้ไขเปลี�ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบและวัสดุอุปกรณ ์

(1) การเปลี�ยนแปลงการปฏิบตัิงานที�ผิดไปจากแบบและขอ้กาํหนดเนื�องจากการขดัแยง้กันหรือเนื�องจากเหตุ
อื�น ๆ ผูร้บัจา้งตอ้งขออนมุตัิจากผูค้วบคมุงานก่อสรา้งก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

(2) ในกรณีที�ผลิตภัณฑข์องผูร้บัจา้งมีลกัษณะคุณสมบัติอันเป็นเหตุใหอุ้ปกรณร์ายการที�ผูอ้อกแบบ
กาํหนดไวเ้กิดความไม่เหมาะสมหรือทาํงานไม่ถูก ผูร้บัจา้งตอ้งไม่เพิกเฉยที�จะแจง้ขออนุมตัิจากผู้
ควบคมุงานก่อสรา้งเพื�อเปลี�ยนแกไ้ขใหถู้กตอ้ง มิฉะนั�นผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย
ที�เกิดจากการละเลยดงักลา่ว 

(3) การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขแบบรายการวสัดอุปุกรณไ์ม่ว่ากรณีใด ๆ ใหผู้ร้บัจา้งทาํหนงัสือขออนมุตัิก่อน
การติดตั�งอย่างนอ้ย 30 วนั 

7 การเก็บรักษาเครื�องมือ วัสดุและอุปกรณ ์

ผู้รับจ้างตอ้งจัดหาสถานที�เก็บรักษาเครื�องมือวัสดุและอุปกรณ์ที�ใชใ้นการติดตั�งภายในสถานที�ก่อสรา้ง
อาคารเอง  ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบต่อการเสียหาย  สญูหายของวสัดอุปุกรณข์องผูร้บัจา้ง 

8 การใช้ไฟฟ้าและอื�น ๆ ระหว่างการติดตั�ง 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเกี�ยวกบัค่าใชจ้่ายในการขอใช ้ การต่อสายไฟฟ้าโทรศพัท ์ ท่อประปา และ
ท่อนํ�าอื�น ๆ 

(2) ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ในการใชไ้ฟฟ้าและพลงังานอื�น ๆ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเองทั�งสิ �น 
(3) การรื �อถอนวสัดอุุปกรณท์ี�ตอ้งใชง้านชั�วคราว และกระทาํใหอ้ยู่ในสภาพดีเช่นเดิมภายหลงัการส่ง

มอบงานแลว้ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งเองเช่นกนั 
(4) ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการติดตั�งระบบไฟฟ้าชั�วคราว  สาํหรบัแสงสว่างตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร

และบริเวณตามที�ผู้ควบคุมงานก่อสร้างกําหนดให้ ซึ�งจาํเป็นสาํหรับการปฏิบัติงานหรือการ
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 4 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ตรวจสอบงานของเจ้าของโครงการค่าใชจ้่ายในการติดตั�งโคมไฟฟ้าสาํหรบัแสงสว่างชั�วคราวนี �  
ผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบ 

9 ความรับผิดชอบ ณ.สถานที�ติดตั�ง 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งระมดัระวงัรกัษาความปลอดภยั  รวมทั�งอคัคีภยัเกี�ยวกบัทรพัยส์ินทั�งปวง 
(2) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเกี�ยวกบัความเสียหายต่างๆ ที�เกิดจากการติดตั�งและทดลองเครื�อง 
(3) ผูร้บัจา้งตอ้งดแูลสถานที�ปฏิบตัิงานที�พกัชั�วคราว ที�เก็บของต่าง ๆ ใหส้ะอาดเรียบรอ้ย มิใหเ้กิดการ

ติดเชื �อโรค โดยแมลงวนั สนุขั และสตัวต์่าง ๆ ตลอดจนกลิ�นที�น่ารงัเกียจ และอยู่ในสภาพปลอดภยั
ตลอดเวลา 

(4) ผูร้บัจา้งตอ้งพยายามทาํงานใหเ้งียบและสั�นสะเทือนนอ้ยที�สดุ   เพื�อมิใหก้ระทบกระเทือนผูอื้�น 
(5) เมื�อผูร้บัจา้งไดท้าํการติดตั�งสมบรูณแ์ลว้  จะตอ้งขนยา้ยสิ�งปลกูสรา้งเครื�องมือ และอปุกรณอ์อกไป

จนหมดสิ �นก่อนสง่มอบงาน 
10 การประสานงาน 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งกาํหนดตารางและรายละเอียดประกอบการประสานงานทั�งทางดา้นช่าง การส่งของ
การติดตั�งและการแลว้เสรจ็ของงานแต่ละขั�นตอนเพื�อปอ้งกนัอปุสรรคและความลา่ชา้ต่างๆ  

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงานกับผูร้บัจา้งรายอื�น เช่น ผูร้บัจา้งก่อสรา้ง งานดิน งานถนน เพื�อใหก้าร
ดาํเนินงานไปไดพ้รอ้มกันไม่ตอ้งมารื �อทาํใหม่ หรือมีการถกเถียงเพื�อตกลงแย่งตาํแหน่งที�ตั�งหรือ 
แย่งช่วงเวลาทาํงานกนั 

11 แบบใช้ติดตั�ง (Shop Drawing) 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งสง่แบบที�จะใชต้ิดตั�งอย่างนอ้ย 3 ชดุ  ใหผู้ค้วบคมุงานก่อสรา้งอนมุตัิก่อนทาํการติดตั�ง
อย่างนอ้ย �� วนั 

(2) แบบใชต้ิดตั�งตอ้งใชม้าตรฐานกระดาษและสญัลกัษณแ์บบเดียวกบัตน้ฉบบัคู่สญัญา 
(3) แบบใช้ติดตั�งตอ้งแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ที�จาํเป็นสาํหรับระบบไฟฟ้าและรายละเอียดที�ต้อง

สมัพนัธก์บังานก่อสรา้งหรือผูร้บัจา้งรายอื�น ๆ 
(4) แบบใชต้ิดตั�งมีดงันี � 

4.1 แบบไฟฟ้าทั�งหมดที�จะติดตั�งจรงิโดยยดึถือตามแบบคู่สญัญา 
4.2   การติดตั�งโคมไฟฟ้าที�สมัพนัธก์บัฝา้เพดานและระบบปรบัอากาศ 
4.3 การติดตั�งแสดงส่วนท่อรอ้ยสายไฟฟ้า Wireway และแนวการเดิน รูปตัดตามขวาง รูปตัด

ตามยาว รูปขยายการจดัอปุกรณ ์ตามมิติที�เป็นจรงิที�จะติดตั�ง 
4.4 รายละเอียดอปุกรณต์่าง ๆ ตอ้งแสดงไวใ้นแบบหรือรายละเอียด 
4.5 รายละเอียดการติดตั�งระบบต่าง ๆ เช่น โทรศพัท,์ Fire Alarm และระบบเสียง 
4.6 งานระบบอื�น ๆ ถา้มี 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 5 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

12 ป้ายชื�อ 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํป้ายชื�อ สีพ่นเป็นตวัหนงัสือและเครื�องหมายต่าง ๆ เพื�อแสดงชื�อ และ อุปกรณ ์
และขนาดการใชง้าน เป็นภาษาไทยและหรือภาษาองักฤษตามความเหมาะสม 

(2) ป้ายชื�อที�ทาํดว้ยแผ่นพลาสติกแกะสลกัอกัษรเป็นร่องอย่างนอ้ยสงู ½ นิ �ว ป้ายตอ้งยึดใหถ้าวรดว้ย
สกรูน ๊อตหรือหมดุยํ�า 

(3) ปา้ยชื�อและเครื�องหมายที�เป็นสีพ่น  ใหใ้ชส้ีสเปรยก์ระป๋อง 
(4) ป้ายและเครื�องหมายตอ้งอยู่ตาํแหน่งที�เห็นไดช้ดัเจน และจะตอ้งมีคาํอธิบายเครื�องหมายหรือผงั

ประกอบที�กระทดัรดัเขา้ใจง่าย 
13 การทดสอบเครื�องและระบบ 

ผู้รับจ้างตอ้งทดสอบใชอุ้ปกรณ์ทั�งหมดตามหลกัวิชาการ เพื�อใหเ้ห็นว่าทาํงานไดต้ามความประสงคท์ุก
ประการ โดยมีวิศวกรผูค้วบคมุงานก่อสรา้งร่วมในการทดสอบดว้ย  ค่าใชจ้่ายในการทดสอบ ดดัแปลงเพิ�ม
เพื�อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องคณะผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งออกค่าใชจ้่ายในการนี �ทั�งสิ �น 

(1) ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอวิธีการ ขั�นตอน การทดสอบมาใหผู้ค้วบคุมงานก่อสรา้งเห็นชอบก่อนลงมือ
ทดสอบ 

(2) อุปกรณ์และเครื�องมือที�ใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา และเครื�องมือวัดจะต้องมีการ 
Calibrate ค่าใหมี้ความถูกตอ้งเที�ยงตรง และไดร้บัการรบัรองจากผูผ้ลิต หรือหน่วยงานมาตรฐาน
ทดสอบเครื�องวดัอนัเป็นที�ยอมรบั 

(3) การทดสอบต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎมาตรฐานหน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้ง หากไม่มีใหถื้อตาม NEMA, 
IEEE, IEC. 

14 แบบสร้างจริง (As-built Drawings) 

(1) ระหว่างการติดตั�ง ผูร้บัจา้งตอ้งบันทึกแผนผังแบบรายละเอียดที�สรา้งจริงรวมทั�งการแกไ้ขที�มีใน
ระหว่างการก่อสรา้ง 

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งจัดทาํแบบสรา้งจริงส่งมอบแก่ผูว่้าจา้งในวันที�ส่งมอบงานโดยเป็นกระดาษไข 1 ชุด  
แบบพิมพเ์ขียว 3 ชดุ  ในขนาดและมาตรฐานเดียวกบัแบบคู่สญัญา และ Soft file .dwg และ .PDF 

15 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที�รักษาเครื�อง 

(1) ผู้รับจ้างตอ้งจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที�ควบคุมเครื�องและรักษาเครื�องของโครงการใหมี้ความรู ้
ความสามารถในการใชง้านและการบาํรุงรกัษาก่อนสง่งาน 

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาช่างชาํนาญงานในระบบต่าง ๆ มาช่วยดแูลเดินเครื�อง ระบบ และควบคมุใหใ้ช้
งานไดเ้ป็นระยะเวลาอย่างนอ้ย 30 วนั  ติดต่อกนัหลงัสง่มอบงาน 

16 หนังสือคู่มือการใช้งานและบาํรุงรักษาเครื�องจักรและอุปกรณ ์
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 6 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งจดัรายละเอียด คู่มือ คาํแนะนาํ แบบแปลน แสดงการใชแ้ละบาํรุงรกัษา เป็นภาษาไทย
และหรือภาษาองักฤษสง่มอบแก่ผูว่้าจา้ง 3 ชดุ  ในวนัสง่มอบงาน 

(2) เอกสารทั�งหมดตามขอ้ 1 ตอ้งเสนอรา่งใหผู้ว่้าจา้งพิจารณาอนมุตัิก่อนสง่มอบจรงิ 
(3) บทความใบโฆษณาและแคตตาล็อคของผูผ้ลิตไม่ถือว่าเป็นคู่มือการใชแ้ละบาํรุงรกัษา แต่หากมีให้

สง่มอบพรอ้มกบัคู่มือดว้ย 
17 การรับประกันและการบริการ 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกันเปลี�ยนและหรือแกไ้ขวสัดแุละงานตามขอ้กาํหนด  รวมทั�งขอ้ผิดพลาดและ
สิ�งตกหลน่ที�เกิดขึ �นในการเสนอราคาของผูร้บัจา้ง เมื�อผูค้วบคมุงานก่อสรา้งตรวจพบไม่ว่าก่อนหรือ
หลงัจากการตรวจรบั 

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัอปุกรณข์องระบบต่าง ๆ ดงักลา่วขา้งตน้ทาํการแกไ้ขงานที�ไม่ถกูตอ้ง เปลี�ยน
วัสดุและอุปกรณ์เสียหรือเสื�อมคุณภาพ รวมทั�งการบริการรายเดือนและในกรณีฉุกเฉินเป็น
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานหากผู้รับจ้างไม่จัดการแก้ไขหรือ    ดูแลใหเ้ป็นไปตามนี �     
ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิที�จะดาํเนินการเองโดยคิดค่าใชจ้่ายทั�งหมดจากผูร้บัจา้ง 

(3) ผู้รับจ้างตอ้งจัดส่งวิศวกรหรือช่างผูช้าํนาญงานในแต่ละระบบไวส้าํหรบัการตรวจซ่อมแซมและ
บาํรุงรกัษาเครื�องจกัร และอปุกรณใ์หอ้ยู่ในสภาพดีใชง้านไดด้ีเป็นประจาํทกุเดือนภายในระยะเวลา 
2 ปี  รวมอย่างนอ้ย 12 ครั�ง 

(4) ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํรายงานผลการบรกิารและตรวจสอบและการบาํรุงรกัษาเครื�องเสนอต่อ ผูว่้าจา้ง 
ภายใน 7 วนั  นบัจากวนัที�บรกิารทกุครั�ง 

(5) กรณีผูว่้าจา้งมีความจาํเป็นตอ้งการทาํงานนอกเวลาทาํงานปกติผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํใหโ้ดยไม่ชกัชา้  
และไม่คิดค่าใชจ้่ายใด ๆ จากผูว่้าจา้ง 

18 การส่งมอบงาน 

(1) ผูร้บัจา้งตอ้งเปิดเดินเครื�องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพที�ใชง้านเต็มที�หรือพรอ้มใช้งานได้
เต็มที�เป็นเวลา 24 ชั�วโมงติดต่อกนั 

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งเริ�มทาํการทดสอบเครื�อง วัสดุและอุปกรณต์ามมาตรฐานที�ผูค้วบคุมงานก่อสรา้งจะ
กาํหนดใหท้ดสอบจนกว่าจะไดผ้ลเป็นที�พอใจ 

(3) รายการต่อไปนี �ตอ้งส่งมอบใหผู้้ว่าจ้างในวันที�ส่งมอบงาน และถือเป็นส่วนหนึ�งของการตรวจรับ
มอบงานดว้ย คือ 
- แบบสรา้งจรงิ (As built Drawing) 
- หนงัสือคู่มือการใชง้านและบาํรุงรกัษาเครื�องและอปุกรณ ์
- เครื�องมือพิเศษที�ใชใ้นการปรบัแต่ง ซ่อมบาํรุงเครื�องและอปุกรณ ์(ถา้มี) 
- อะไหลต่่าง ๆ ตามขอ้กาํหนดในรายการประกอบแบบ 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 7 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(4) การปรบัแต่งอุปกรณไ์ฟฟ้าก่อนสง่มอบงาน      ผูร้บัจา้งจะตอ้งปรบัแต่งอุปกรณใ์นระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ไฟฟ้ากาํลงั  และสื�อสารใหมี้ขนาดเหมาะสมกับสภาพใชง้านในปัจจุบนั อนาคตและความ
ตอ้งการมาตรฐาน ไดแ้ก ่
- การ Balance Load 
- การปรบัแต่งระบบ Overload Protection 
- การปรบัแต่ง System Voltage 
- การปรบัแต่งการใชง้านของระบบต่าง ๆ 
- การทดสอบการใชง้านของระบบต่าง ๆ เช่น Fire Alarm ฯลฯ 

 

จบขอบเขตของงานทั�วไป 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 8 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

งานระบบไฟฟ้าทั�วไป 
General Electrical Requirements 

1 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 

(1) ทั�วไป  ระบบไฟฟ้าทั�งหมดตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

(2) ผูร้บัจา้งตอ้งติดตั�งระบบไฟฟ้าตามแบบและขอ้กาํหนดที�อยู่ในรายละเอียดในขอ้นี � 
(3) ระบบไฟฟ้า 

1.1 ระบบไฟฟ้าแรงสงูตามระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 

1.2 ระบบไฟฟ้าแรงตํ�าเป็น  400/230 V 3 Phase 4 Wires, Solid neutral ground 

(4) สีของสายไฟและ Busbar ใหเ้ป็นดงันี � 
4.1) ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 4 สาย 

- เฟส A    สีนํ�าตาล  
- เฟส B    สีดาํ 
- เฟส C    สีเทา 
- สาย NEUTRAL   สีฟ้า 
- สาย GROUND  สีเขียว หรือ เขียวแถบเหลือง 

4.2) ระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 2 สาย  
- สาย HOT   สีนํ�าตาล  
- สาย NEUTRAL   สีฟ้า 
- สาย GROUND สีเขียว หรือ เขียวแถบเหลือง 

 

สายไฟฟ้าที�มีขนาดเล็กกว่า 6 ตร.มม. ทั�งหมดใหใ้ชสี้เปลี�ยนไปตามสีเฟสที�มาตรฐานกาํหนด ส่วนสายไฟฟ้า
ขนาดใหญ่กว่า 6 ตร.มม. ที�ผลิตแต่เปลือกสีดาํสีเดียว ใหท้าํเครื�องหมายแสดงเฟสที�ปลายเปลือกสายไฟฟ้าทั�ง 
2 ขา้ง ดว้ยสีที�มาตรฐานกาํหนด โดยรวมทั�งในกล่องต่อสายทกุกล่อง กล่องลากสายทกุกล่อง บ่อพกัสายใตด้ิน 

 
ทุกบ่อ และรวมทั�งต่อเขา้ขั�วของอุปกรณไ์ฟฟ้าทุกตวัดว้ย โดยที�เครื�องหมายตอ้งเขา้ใจง่าย และเลือกใชว้สัดทีุ�
คงทนต่อสภาพแวดลอ้มขา้งเคียงไดเ้ป็นอย่างดี  

 

 

 
2 ระบบไฟฟ้าแรงสูง 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 9 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 9 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการติดตั�งงานระบบไฟฟ้าแรงสงู ตั�งแต่ระบบจาํหน่ายของการไฟฟ้าภายในโครงการ จนถึงอปุกรณ์
ตดัตอนแรงสงู หมอ้แปลงไฟฟา้ ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ รวมทั�งงานดงัต่อไปนี � 

- ก่อสรา้งระบบจาํหน่ายสายอากาศ ปักเสาพาดสายแรงสงู สายดิน ตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้าฯ 

- ติดตั�งลอ่ฟ้า อปุกรณต์ดัตอนแรงสงู หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- ทดสอบอปุกรณ ์Cable แรงสงูก่อนใชง้าน 

- ติดต่อการไฟฟ้า ฯ เพื�อขอใชก้ระแสไฟ จนไดร้บัอนมุตัิและจ่ายกระแส ค่าใชจ้่ายในการขอ
กระแสไฟ จนไดร้บัอนมุตัิและจา่ยกระแสผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกทั�งสิ �น 

3 การต่อลงดิน 

(1) ทั�วไปการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามกฎการไฟฟา้มาตรฐานการติดตั�งไฟฟ้าสาํหรบั
ประเทศไทย และ NEC 

(2) ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งระบบต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding) และของ
อปุกรณไ์ฟฟ้า (Equipment Grounding) ใหส้มบรูณต์ามที�แสดงในแบบและขอ้กาํหนดทกุประการ 

(3) อปุกรณแ์ละขนาดระบบการตอ่ลงดินประกอบดว้ยอปุกรณด์งันี �คือ 

3.1 สายดิน ตอ้งเป็นสายทองแดงตีเกลียวเปลือย (Bare Stranded Copper Wire) ตามขนาดที�
ระบไุวใ้นแบบ แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าที�ระบไุวใ้นมาตรฐานการติดตั�งไฟฟ้า  

3.2 หลกัสายดิน ตอ้งเป็นชนิด Copper Bond Steel ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 16 mm. ยาว 3000 
mm. ความตา้นทานของดิน (Earth Resistance) ของหลกัสายดินแต่ตน้จะตอ้งบนัทกึค่าไว้
พรอ้มทั�งเวลา วนั เดือน ปี สภาพอากาศ ขณะทดสอบความตา้นทานของดินโดยรวมทั�ง
ระบบจะตอ้งไม่เกิน 5 โอหม์ 

(4) การต่อเชื�อมสายดินกบัสายดินหรือกบัหลกัสายดินใหใ้ชวิ้ธี Exothermic Welding เท่านั�น 

(5) การติดตั�ง 

5.1 การต่อสาย Neutral ลงดนิของระบบไฟฟ้า (System Ground) ตอ้งต่อสายดินจากหลกั Neutral 
ของหมอ้แปลงลงดินที�หมอ้แปลงและที�ตู ้MDB หรือที� Panel Board 

5.2 การต่อลงดินของระบบ (Equipment Ground) ใหต้่ออปุกรณเ์หลา่นี �ลงดินคือ 

5.2.1 ตวัถงัหมอ้แปลง รั�วลอ้มหมอ้แปลง 

5.2.2 อปุกรณ ์เครื�องมือ เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�เป็นโลหะ 

5.2.3 เครื�องห่อหุม้อปุกรณ ์เครื�องใชไ้ฟฟ้าที�เป็นโลหะ 

5.2.4 แผงสวิตซต์ูส้วิตชบ์อรด์ที�เป็นโลหะ 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 10 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 10 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

5.2.5 โครงเหล็กหรือสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัโลหะที�โดยปกติไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล 
เช่น โครงเหล็กลิฟต ์ เหล็กโครงสรา้งสระนํ�า, รั�วหรือราวโลหะที�อาจเป็น
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้ารั�ว 

5.3 หา้มมิใหใ้ชส้าย Neutral System Ground และ Equipment Ground แทนกนัหรือต่อเชื�อมกนั 
ยกเวน้ ณ จดุตามขอ้ 5.1 และที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น 

5.4 สายดินที�ติดตั�งในบรเิวณที�อาจถกูทาํใหเ้สียหายได ้ ใหร้อ้ยในท่อโลหะ และตอ้งเชื�อมปลายท่อ
โลหะทั�งสองขา้งเขา้กบัสายดินที�รอ้ยผ่าน 

5.5 ผูร้บัจา้งตอ้งทดสอบค่าความตา้นทานหลกัสายดินใหก้รรมการตรวจการจา้งไดร้บัทราบตอ้ง
บนัทกึ วนั เดือน ปี เวลา สภาพดินฟ้าอากาศ และอนมุตัิก่อนทาํการต่อสายดินเขา้กบัหลกัสาย
ดิน 

5.6 การต่อลงดินของระบบลอ่ฟ้า ดจูากบท “ระบบปอ้งกนัฟ้าผ่า” 
5.7 ขนาดของสายดินหากมิไดก้าํหนดในแบบ ใหใ้ชต้ามตารางต่อไปนี � 

4 ตารางขนาดของสายดินสาํหรับอุปกรณไ์ฟฟ้า 

ขนาดของเครื�องปอ้งกนัวงจรไฟฟ้าเป็นแอมแปร ์  ขนาดสายเดิน (ทองแดง) เป็น ตร.มม. 

20 2.5 
40        4 

  70        6 
  100        10 
  200        16 
  400        25  
  500        35 
  800        50 
  1000        70 
  1250        95 
  2000        120 
  2500        185 

4000        240   
6000        400 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 11 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 11 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

หมายเหต ุ หากความยาวของวงจรย่อยเกิน �� เมตร ใหพ้จิารณาขนาดสายดินของบรภิณัฑ ์ โดย
คาํนึงถึงค่า earth fault loop impedance 

5 การป้องกันไฟและควันลาม 

(1) ทั�วไป การปอ้งกนัไฟและควนัลามใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้ที� 300-21 ของ NEC และ ASTM 

(2) ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งอปุกรณห์รือวสัดปุอ้งกนัการลกุลามของไฟและควนัตามช่อง
เปิดของท่อสายไฟ  สายไฟ  รางยึดสายไฟ Wireway ซึ�งรอ้ยผา่นพื �นหอ้งหรือผนงัหอ้ง 

(3) อปุกรณห์รือวสัด ุ

3.1 อปุกรณห์รือวสัดทุี�ใชป้อ้งกนัไฟและควนัลาม    ตอ้งเป็นอปุกรณห์รือวสัดทุี� UL รบัรอง หรือ
ตามมาตรฐานอื�นที�เทียบเท่า 

3.2 อปุกรณห์รือวสัดทุี�ใชต้อ้งปอ้งกนัไดอ้ย่างนอ้ย 3 ชั�วโมง 

3.3 อปุกรณห์รือวสัดดุงักลา่วตอ้งไม่เป็นพิษขณะติดตั�งหรือเกิดเพลิงไหม ้

3.4 สามารถถอดออกไดง้่ายในกรณีที�มีการแกไ้ข 

3.5 ทนต่อการสั�นสะเทือน 

3.6 ติดตั�งง่าย 

3.7 ตอ้งมีความแข็งแรง  คงทนไม่ว่าก่อนหรือหลงัไฟไหม ้

(4) การติดตั�ง 

4.1 ช่องเปิดทกุช่องไม่ว่าจะอยู่ที�ผนงัหรือพื �นหรือฝา้เพดานตอ้งติดตั�งอปุกรณแ์ละวสัด ุ ปอ้งกนัไฟ 
และควนัลาม 

4.2 การติดตั�งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตอปุกรณแ์ละวสัดดุงักลา่ว 

4.3 ช่วงเปิดที�เตรียมไวส้าํหรบัสายไฟ Wireway เมื�อติดตั�งเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ตอ้งปิดดว้ยวสัดุ
ปอ้งกนัไฟและควนัลามดว้ย 

6 การป้องกันสนิมและการทาสีงานไฟฟ้า 

(1) ทั�วไป สว่นที�เป็นเหล็กทกุชนิดตอ้งผ่านกรรมวิธีปอ้งกนัสนิม  โดยวิธีจุ่มในบ่อสงักะสีละลาย (Hot-
Dip Galvanized) 

(2) ขอบเขตผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้กรรมวิธีการปอ้งกนัสนิมแก่สว่นที�เป็นเหล็กทกุชิ �น 

(3) กรรมวิธีปอ้งกนัสนิมที�ไม่สามารถทาํไดต้ามขอ้ (1) หรือทาํในที�ก่อสรา้ง  

3.1 ทาํสะอาดแผ่นเหล็กใหเ้รียบ ปราศจากสนิมหรือนํ�ามนั 

3.2 สว่นที�เป็นสนิม ใหใ้ชน้ ํ�ายาลา้งสนิมลา้งออกใหห้มด  และตอ้งฆ ่าฤทธิ �ยาลา้งสนิมใหเ้ป็น
กลางเสียก่อน 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 12 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 12 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

3.3 พ่นสีรองพื �น Zinc Phosphase หรือ Zinc Chromate อบหรือทิ �งใหแ้หง้สนทิก่อน 

3.4 สีชั�นนอกใชส้ีน ํ�ามนัทาหรือพ่นทบัแลว้อบ (Bake) หรือปลอ่ยใหแ้หง้สนทิ อย่างนอ้ย 2 ชั�น 

3.5 กรรมวิธีปอ้งกนัสนิมดว้ยวิธีอื�น  ผูร้บัจา้งตอ้งขออนมุตัิจากกรรมการตรวจการจา้งก่อน 

3.6 ชิ �นสว่นที�มีกรรมวิธีปอ้งกนัสนมิจากต่างประเทศมาเรียบรอ้ยแลว้ผูร้บัจา้งตอ้งแจง้
รายละเอียดเพื�อยืนยนัต่อผูค้วบคมุงานก่อสรา้งก่อนขออนมุตัิติดตั�ง 

7 สายไฟฟ้าแรงตํ�า 

(1) ทั�วไป ขอ้กาํหนดตอนนี �ครอบคลมุรายละเอียดการจดัหาและติดตั�งสายไฟฟ้าหุม้ฉนวน 

(2) ขอบเขตผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งสายไฟฟ้าตามที�แสดงไวใ้นแบบและขอ้กาํหนดสายไฟฟ้า 
หรือสิ�งที�เกี�ยวขอ้งตอ้งเป็นไปตาม มอก.��-���� 

(3) ตวันาํทั�งหมดตอ้งเป็นทองแดง ตามขอ้ 5 มอก.��-���� 

(4) ฉนวนของสายไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามขอ้ 5 มอก.��-���� 

(5) เปลือกหุม้ของสายไฟฟ้าตอ้งเป็นไปตามขอ้ 6 มอก.��-���� 

(6) รายละเอียดของสายไฟฟ้าทั�วไป 

6.1 สาย Feeder และวงจรย่อยใหใ้ชส้าย THW 

6.2 สายใหญ่ตั�งแต่ 6 ตร.มม. ขึ �นไปใหใ้ชส้ายตีเกลียว 

6.3 สายภายนอกอาคารใหใ้ชส้าย THW ยกเวน้กาํหนดไวใ้นแบบและรายการ 
6.4 สายฝังใตด้ินโดยตรงใหใ้ชส้าย NYY เสน้เดี�ยว ฝังลกึไม่ตํ�ากว่า 60 ซม.  ถมทรายหนาไม่ตํ�า

กว่า 10 ซม.  โดยรอบ มีแผ่นคอนกรีตหนาไม่ตํ�ากว่า 5 ซม.  ปิดทบัเพื�อกนัการเสียหายจาก
การขดุ  สายที�เดินบน Cable Tray ใหใ้ชส้าย CV 

6.5 ขนาดของตวันาํ สาํหรบัดวงโคมใหใ้ชข้นาดไม่ตํ�ากว่า 2.5 ตร.มม.โดยตลอด ยกเวน้กาํหนด
ไวใ้นแบบและรายการ 

6.6 ขนาดของตวันาํสาํหรบัเตา้รบัใหใ้ชข้นาดไม่ตํ�ากว่า 4 ตร.มม. โดยตลอด  ยกเวน้กาํหนดไว้
ในแบบและรายการ 

(7) การดงึสาย ควรใชอ้ปุกรณช์่วยในการดงึสายซึ�งออกแบบมาโดยเฉพาะงานดงึสายไฟในท่อ (Fish 
Tape) 

(8) การหลอ่ลื�น ในการดงึสาย ผูร้บัจา้งตอ้งใชส้ารหลอ่ลื�นที�ใชส้าํหรบังานดงึสายไฟฟ้าในท่อเทา่นั�น 

(9) การดดังอสายทกุขนาดตอ้งกระทาํอย่างระมดัระวงั รศัมีของการดดังอตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํ
ของผูผ้ลิตสายไฟฟ้าและ NEC แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 7 เท่า ของเสน้ผ่าศนูยก์ลางรวมของทองแดงเสน้
ที�จะงอสาํหรบัสายระบบ 400/230 โวลท ์



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 13 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 13 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(10) การกนัความชื �น  ปลายของสายไฟฟ้าที�ปลอ่ยไวร้ะหว่างการติดตั�ง ตอ้งมีกรรมวิธีปอ้งกนัความชื �น
จากภายนอก เช่น พนัดว้ยเทป หรือครอบดว้ยปลอกพลาสติก เป็นตน้ 

(11) สีของสายไฟใหเ้ป็นไปตามขอ้ย่อยที� 4 ของไฟฟ้าระบบทั�วไป 

(12) การติดตั�งการเดินสายไฟฟ้าตอ้งกระทาํภายหลงัการวางท่อรอ้ยสาย กลอ่งต่อสายกลอ่งดงึสายและ
อปุกรณต์่าง ๆ เสรจ็เรียบรอ้ยไปแลว้เท่านั�น หา้มมิใหร้อ้ยลวดนาํหรือรอ้ยสายไวล้ว่งหนา้กอ่นการ
รอ้ยสายจรงิเป็นอนัขาด 

(13) สายทนไฟจะตอ้งมีตวันาํทาํดว้ยทองแดง หุม้ดว้ยฉนวนพิเศษ Halogen Free ไม่เป็นพิษ ไม่มีแก๊สที� 
ทาํใหเ้กิดการกดักรอ่นกบัโลหะ มีควนันอ้ย สายไฟจะตอ้งมีคณุสมบตัิเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
331, BS 6387 Category CWZ.    

8 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

(1) ทั�วไป  ขอ้กาํหนดนี �ครอบคลมุการจดัหาและติดตั�งท่อรอ้ยสายไฟและอปุกรณ ์

(2) ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งท่อรอ้ยสายตามที�ปรากฏในแบบและขอ้กาํหนดทกุประการ 

(3) รายละเอียด 

3.1 ท่อเหล็กชนิดหนาปานกลาง Intermediate Metallic Conduit (IMC) ตอ้งเป็นท่อเหล็กแข็ง
ชนิดหนาผ่านขบวนการชบุสงักะสี ท่อ IMC สว่นที�โผลน่อกคอนกรีตใตด้ินหรือสว่นที�โผล่
จากดินตอ้งทาดว้ยวสัดกุนัสนิม เช่น Flint Coat อย่างนอ้ย 2 ครั�งก่อนการกลบปรบัระดบั
ดิน  โดยทั�วไปหากมิไดก้าํหนดไวใ้นแบบ สว่นที�ตอ้งฝังในคอนกรีต เช่น ในพื �น คาน เสา 
และ Slab หลงัคาตอ้งเป็นท่อ IMC ทั�งสิ �น 

3.2 ท่อเหล็กชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing) ตอ้งเป็นท่อเหล็กบางชบุสงักะสี สามารถใช้
ติดตั�งไดใ้นทกุที�ยกเวน้ตามขอ้ 3.1 หรือที�มีการเทนํ�าปนู 

3.3 ท่ออ่อน (Flexible Conduit) ตอ้งทาํจาก Galvanized Steel ตอ้งเป็นแบบกนันํ�าที�หุม้พี.วี.ซี. 
ดว้ย ใหใ้ชท้่ออ่อนกบัอปุกรณท์ี�มีความสั�นสะเทือนเท่านั�น และตอ้งมีความยาวไม่เกิน 
1800 มม. หา้มนาํไปใชแ้ทน Elbow, LB. และอื�นๆ 

3.4 Conduit Fitting ตอ้งเป็นไปตามที�กาํหนดของ NEMA และ UL 514 

3.5 Coupling และ Thread Protector ท่อ IMC แต่ละท่อตอ้งมี Coupling อยู่ที�ปลายขา้งหนึ�ง 
และ Thread Protector อยู่ที�ปลายอีกขา้งหนึ�ง 

3.6 การติดตั�งตอ้งใช ้Lock Nut และ Bushing ทกุปลายของท่อที�ติดตั�งแลว้ 

3.7 Junction และ Pull Boxes ตอ้งเป็นกลอ่งชบุสงักะสี ความหนาของแผ่นเหล็กจะตอ้งไม่นอ้ย
กว่า 1.60 มม. 

(4) การติดตั�งท่อรอ้ยสายไฟใหเ้ป็นไปตามกฎการไฟฟ้าและ NEC 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 14 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 14 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

4.1 ท่อ IMC ที�ตอ้งติดตั�งใตด้ินหรือคอนกรีตหรืออิฐ ใหต้ิดตั�งตาม NEC ขอ้ 345 

4.2 ท่อ EMT ที�เดินลอยหรืออยู่เหนอืฝา้ ใหต้ิดตั�งตาม NEC ขอ้ 348 

4.3 ท่อ Polybuthylene (PB) หรือทอ่ High Density Polyethylene (HDPE) ใหใ้ชก้บังานฝังใตด้ิน
นอกอาคารได ้

4.4 Flexible Conduit ตอ้งใชเ้มื�อตอ้งการต่อ Conduit กบัอปุกรณท์ี�มีการสั�นสะเทือน หรือเมื�อ
ตอ้งการ Flexibility ในการติดตั�ง และใหเ้ป็นไปตาม NEC ขอ้ 350 

4.5 Associated Material ตอ้งเป็นไปตาม NEC หวัขอ้ที� 370 สาํหรบัการติดตั�งที� Hazardous 
Location ใหเ้ป็นไปตาม NEC ขอ้ 500 และ 517 

4.6 ก่อนนาํท่อมาติดตั�ง ตอ้งกาํจดัความชื �นในท่อที�มี Moisture Pocket ใหห้มดเสียก่อน 

4.7 การเดินท่อตาม Corridor หรือตามแนวหอ้งตอ้งใหแ้นวท่อตั�งฉากหรือขนานกบัแนวผนงั
เป็นระเบียบสวยงามเรียบรอ้ย 

4.8 Bend และ Offset ใหเ้ป็นไปตามที�ระบใุนแบบหรือตาม NEC อปุกรณท์ี�ผิดจากรูปแบบเดิม 
หา้มนาํมาใชเ้ด็ดขาด 

4.9 การต่อท่อเขา้กบั Box และ Cabinet ตอ้งมี Locknut 2 ตวั ทั�งดา้นนอกและดา้นในของกลอ่ง 
และ Bushing ที�ทกุปลายท่อเพื�อปอ้งกนัการบาดสายไฟ 

4.10 ท่อไฟฟ้าที�เดินลอยติดผนงัหรือเหนือฝา้ ใหท้าํ Color Code เป็นสีคาดที�ท่อทกุระยะ 1 เมตร  
เพื�อใหท้ราบว่าเป็นท่ออะไร สสีม้ใชส้าํหรบัท่อไฟฟ้า สีเขียวสาํหรบัสายโทรศพัท ์ สีแดง
สาํหรบัระบบแจง้เหตสุญัญาณเพลิงไหม ้ สีเหลืองสาํหรบัระบบเสาอากาศรวมและ
โทรทศันว์งจรปิด และสีฟ้าสาํหรบัระบบเสียง 

9 รางเดินสาย Wireway และ Cable Tray 

(1) รางเดินสายทาํดว้ยเหล็กแผ่น Galvanized Sheet Steel มีความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผ่านกรรมวิธี
ปอ้งกนัสนิมตามขอ้ 2.6 

(2) รางเดินสายไฟ Wireway เป็นรูปสี�เหลี�ยมมีฝาปิดดา้นบน ยึดติดกนัดว้ยสกรูทกุระยะ 60 ซม. 

(3) รางเดินสาย Cable Tray เป็นชนิดขั�นบนัได (Ladder) โดยมีระยะระหว่างขั�นบนัไดไม่เกิน 25 ซม. โดย
ปกติใชเ้ดินสายในแนวตั�ง สว่นการเดินสายในแนวนอนใหใ้ช ้Cable Tray ชนิด Perforated Type การ
ต่อรางและ Cable Tray จะตอ้งมีสายทองแดงต่อเพื�อความต่อเนื�องของระบบสายดิน 

(4) การยึดรางสายใหย้ึดดว้ย Support หรือ Hanger ทกุระยะไม่เกิน 2 เมตร 

(5) ปลายสดุของรางเดินสายจะตอ้งมีฝาปิด 

10 กล่องต่อสาย 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 15 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 15 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

(1) ทั�วไป ใหเ้ป็นไปตาม NEC ขอ้ 370 กลอ่งต่อสายใหห้มายรวมถึงกลอ่งต่อสวิตซเ์ตา้เสียบ กลอ่งดงึ
สายกลอ่งรวมสายและกลอ่งสาํหรบัอปุกรณต์่าง ๆ 

(2) ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งกลอ่งต่อสายสาํหรบัเตา้รบั สวิตซ ์ ดวงโคม อปุกรณอื์�น ๆ 
กลอ่งดงึสาย กลอ่งต่อสาย (Junction Box) และขอ้ต่อต่าง ๆ ดงัแสดงไวใ้นแบบและสว่นอื�นที�เห็นว่า
จาํเป็นสาํหรบัการติดตั�งแมไ้ม่ไดแ้สดงไวใ้นแบบ 

(3) อปุกรณ ์

3.1 กลอ่งต่อสายตอ้งเป็นเหล็กชบุสงักะสี หนาไม่นอ้ยกว่า 1.6 มม. 

3.2 กลอ่งต่อสายแบบกนันํ�าตอ้งเป็นอลมิูเนียมหรือเหล็กหลอ่ มีกรรมวิธีปอ้งกนันํ�าไดด้ ี

3.3 กลอ่งทกุกลอ่งตอ้งมีฝาปิด 

3.4 ขนาดของกลอ่งตอ้งไม่เล็กกว่าที�กาํหนดไวใ้นตาราง 

3.5 กลอ่งต่อสายตอ้งมีกรรมวิธีปอ้งกนัสนิมดงัไดก้ลา่วมาแลว้ 

3.6 กลอ่งต่อสายตอ้งมีกรรมวิธีปอ้งกนัการบาดสาย เช่นใช ้Bushing เป็นตน้ 

(4) การติดตั�ง 

4.1 ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั�ง วสท.ฉบบัลา่สดุ การไฟฟ้าฯ และ NEC 

4.2 ตวักลอ่งตอ้งต่อลงดินตามกฎ NEC โดยทั�วไปท่อ IMC ตอ้งมี Bonding Jumper ต่อลงกลอ่ง 
แต่ท่อ EMT และ Non Metallic Conduit ตอ้งมีสายดินต่างหากต่อลงตวักลอ่ง 

4.3 กลอ่งต่อสายตอ้งมีการจบัยึดอย่างแข็งแรงกบัตวัอาคารหรือที�ยึด 

4.4 กลอ่งต่อสายของวงจรไฟฟ้าปกติ (Normal Supply) ตอ้งแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้า
สาํรอง (Emergency Supply) 

(5) Color Code กลอ่งต่อสายตอ้งทาสีภายในกลอ่งและฝากลอ่งดว้ยสีสม้ สาํหรบัระบบไฟฟ้า สีแดง 
สาํหรบัระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้ และสีเขียวสาํหรบัระบบสื�อสาร สีเหลืองสาํหรบัระบบเสา
อากาศรวม และโทรทศันว์งจรปิด และสีฟ้าสาํหรบัระบบเสียง 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 16 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 16 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ขนาดของกล่องต่อสาย 

ขนาดของกลอ่งเป็นนิ �ว     จาํนวนสายไฟสงูสดุที�ใชไ้ดต้่อกลอ่งเป็น ตร.มม. 
           2.5 4 6 10 16 
4” x 1 ¼” Square      9 8 7 6 0 
4” x 1 ¼” Square      10 9 8 7 0 
4” x 1 1/8” Square     15 13 12 10 0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 11/6” x 1 ¼” Square     12 11 10 9 0 
4 11/16 x 1 ½” Square     14 13 11 9 0  
4 11/16” x 1 1/8”      21 18 16 14 0 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3” x 2” x 1 ½”      3 3 3 2 0 
3” x 2” x 2”      5 4 4 3 0 
3” x 2” x 2 ¼”      5 4 4 3 0  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3” x 2” x 2 ½”      6 4 4 4 0 
3” x 2” x 2 ¾”       7 6 5 4 0 
3” x 2” x 3 ½”      9 8 7 6 0  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4” x 2 1/8” x 1 ½”      5 4 4 3 0 
4” x 2 1/8” x 1 7/8”      6 5 5 4 0 
4” x 2 1/8” x 2 1/8”      7 6 5 4 0 
 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 17 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 17 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

11 ขนาดของกล่องดึงสาย 

ขนาดตวันาํเป็น ตร.มม.   ปรมิาตรภายในกลอ่งที�ตอ้งการต่อสายตวันาํ 1 เสน้ 

 2.5      2 ลบ.นิ �ว 

 4      2. 25 ลบ.นิ �ว 

 6      2. 5 ลบ.นิ �ว 

 10      3 ลบ.นิ �ว 

 16      5 ลบ.นิ �ว 

2.5 หรือใหญ่กว่า (ดงึตรง)   ความยาวกลอ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 8 เท่าเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อเสน้ที�โตที�สดุ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.5 หรือใหญ่กว่า (ดงึเป็นมมุ) ความยาวของกลอ่งตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 เท่าเสน้ผ่าศนูยก์ลางท่อเสน้ที�โต
ที�สดุ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 18 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 18 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

12 การหาจาํนวนสายสูงสุดที�ยอมให้ร้อยในท่อขนาดต่าง ๆ ได้ 

ขนาดตวันาํ    จาํนวนตวันาํสงูสดุที�ยอมใหร้อ้ยในท่อขนาดต่าง ๆ ได ้

ตร.มม. ½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½” 2” 2 ½”  3” 3 ½” 4” 5” 6” 

1.5 8 14 22 37 - - - - - - 
2.5 5 10 15 25 39 - - - - -  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 4 7 11 19 30 - - - - - 
6 3 5 9 15 23 37 - - - - 
10 1 3 5 9 14 22 37 - - - - - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16 1 2 4 6 10 16 27 42 - - - - 
25 1 1 2 4 6 10 17 27 34 - - - 
35 1 1 1 3 5 8 14 21 27 33 - - 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
50 - 1 1 1 3 6 10 15 19 24 38 - 
70 - - 1 1 3 4 7 12 15 18 29 42 
95 - - 1 1 1 3 5 8 11 13 21 30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
120 - - - 1 1 2 4 7 9 11 17 25 
150 - - - 1 1 1 3 5 7 9 14 20 
185 - - - 1 1 1 3 4 6 7 11 16 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
240 - - - - 1 1 1 3 4 5 8 12 
300 - - - - - 1 1 2 3 4 7 10 
400 - - - - - 1 1 1 2 3 5 8 
 
 
 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 19 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 19 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

13 ระบบบัสเวย ์(Busway System) 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งบสัเวยส์าํเรจ็จากโรงงานใหส้มบรูณด์งัแสดงในแบบแปลนและ  RISER  DIAGRAM  
บสัเวยเ์ป็นชนิด  380/220 V  3 f, 5W , 50 Hz, 100%  NEUTRAL  BUS  WITH  50%  CAPACITY  INTENAL  GROUND  
BUS โดยจะตอ้งผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC60439-2  และ IEC60331  

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบในการจดัแนวทางของบสัเวยใ์หส้อดคลอ้งกบังานระบบอื�น  ๆ  โดยไม่กีดขวางและติดขดัการ
ดาํเนินงานของระบบอื�นๆ  เพื�อใหส้ามารถติดตั�งบสัเวยไ์ดส้มบรูณถ์กูตอ้งตามตอ้งการ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบในการ
ตรวจสอบระยะและความยาวของบสัเวยร์วมทั�งอปุกรณป์ระกอบอย่างละเอียดก่อนทาํการสั�งซื �อ  ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัหาและติดตั�งอปุกรณป์ระกอบต่างๆ  ที�จาํเป็นต่อการติดตั�งระบบบสัเวยแ์มจ้ะไม่ไดร้ะบใุนแบบหรือรายการ 

1) ทั�วไป 

 บสัเวยท์ั�งชนิด  FEEDER  และ / หรือ  PLUG-IN  ประกอบดว้ยบารท์องแดงหรืออลมิูเนียมหุม้ปิดมิดชิดและ  
PLUG - IN สามารถใสแ่ทนที�กนัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีการดดัแปลงหรือเพิ�มเติมชิ �นสว่นใดๆ  บสัเวยท์ี�ติดตั�งในระดบัแนวราบ
จะตอ้งมีจดุยึดหรือแขวนรองรบัในระยะไม่เกิน  3  ม. บสัเวยท์ี�ติดตั�งในแนวดิ�งจะตอ้งมี  VERTICAL  HANGER  ที�
เหมาะสมและรบัรองจากโรงงานผูผ้ลิตบสัเวยเ์พื�อยึดบสัเวยใ์นแนวดิ�งโดยเฉพาะติดตั�งที�พื �นแต่ละชั�นหรือในระยะไม่
เกิน  4.80  ม. 

2) HOUSING 

 HOUSING  ของบสัเวยเ์ป็นชนิดหุม้ปิดมิดชิดทาํดว้ย EXTRUDED ALUMINIUM เพื�อช่วยในการระบายความ
รอ้นและปอ้งกนัการเกิดสนิม  บสัเวยแ์บบ  PLUG-IN  UNIT จะมีช่องเปิดสาํหรบัเสียบ  PLUG-IN UNIT  พรอ้มฝาปิด
แบบบานพบัทกุช่องเปิด  

3) จดุต่อ  (JOINT) 

 จดุต่อของบสัเวยจ์ะตอ้งเป็นแบบ  ONE – BOLT พรอ้มดว้ย  BELLEVILLE  WASHER  เพื�อรกัษาแรงอดัแน่นที�
เหมาะสม การขนัแน่นของ  JOINT  BOLT สามารถกระทาํไดท้ี�ดา้นใดดา้นหนึ�งของบสัเวย ์การทดสอบความอดัแน่น
ของจดุต่อสามารถทาํไดโ้ดยแมใ้นขณะบสัเวยใ์ชง้านไดอ้ยู ่

4) บสับาร ์

 บสับารท์าํดว้ยทองแดงที�มีคณุสมบตัิ  98%  CONDUCTIVITY  หรืออลมิูเนียมที�มีคณุสมบตัิ  55%  
CONDUCTIVITY  หนา้คอนแทคของบสับารจ์ะตอ้งเคลือบดว้ยเงินหรือดีบกุ  บสับารจ์ะตอ้งหุม้ดว้ยฉนวน EPOXY 
ตลอดความยาว (ยกเวน้บรเิวณจดุต่อและหนา้คอนแทค)  

5) ช่องเปิด  PLUG-IN  (PLUG-IN  OPENING) 

 บสัเวยช์นิด  PLUG-IN  จะตอ้งมีช่องเปิด  PLUG-IN  พรอ้มฝาปิดแบบบานพบั และช่องเปิดทกุช่องสามารถใช้
งานไดพ้รอ้มกนั  ภายในช่องเปิดดงักลา่วจะตอ้งมี  POSITIVE  ENGAGEMENT  สาํหรบั  GROUNDING  STAB  ของ  
PLUG-IN UNIT เขา้กบั  GROUND  BAR  ภายในบสัเวย ์ ตาํแหน่งของแต่ละเฟสในช่องเปิดจะตอ้งมีฉนวนกั�นแบ่งออก
จากกนั 
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6) PLUG-IN UNIT 

 PLUG-IN UNIT จะตอ้งเป็นสวิทซต์ดัตอนอตัโนมตัิ มี MECHANICAL INTERLOCK กบับสัเวย ์เพื�อปอ้งกนัการ
ติดตั�งหรือถอดยา้ยในขณะที�สวิทซอ์ยู่ในตาํแหน่ง ON  PLUG-IN UNIT  จะตอ้งมี  GROUND  STAB และกลอ่งของ 
PLUG-IN UNIT  จะตอ้งทาํ  POSITIVE  GROUND  CONNECTION  เขา้กบั  HOUSING  ของบสัเวยก์่อนที�ขั�วของสวิทซ์
จะสมัผสักบับสับาร ์

 PLUG-IN UNIT  ทกุตวัจะตอ้งมี  INTERLOCK  เพื�อป้องกนัการเปิดฝาหนา้ออกในขณะที�สวิทซอ์ยู่ในตาํแหน่ง  
ON  และปอ้งกนัการสบัสวิทซใ์นขณะที�ฝาหนา้เปิดอยู่  PLUG - IN  UNIT  จะตอ้งมีช่องสาํหรบัใสก่ญุแจไดเ้พื�อล็อคฝา
หนา้ในตาํแหน่งที�ปิด 

7) SHORT-CIRCUIT  RATING   

 บสัเวยจ์ะตอ้งผ่านการทดสอบ SHORT CIRCUIT TEST ตามมาตรฐาน IEC60439-2 จาก THIRD PARTY LAB  
ที�มีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรบัในนานาชาติเช่น KEMA, ASTA โดยจะตอ้งมีค่าไม่นอ้ยกว่าที�ระบใุนแบบ  

8) แรงดนัตก   (VOLTAGE  DROP)   

  แรงดนัตกรวมของบสัเวยจ์ากตน้ทางถึงปลายทางจะตอ้งไม่เกิน 3% โดยผูร้บัเหมาจะตอ้งสง่แนบ
รายการคาํนวณ ในการขออนมุตัิ 

9) EXPANSION  JOINT 

  ในกรณีบสัเวยต์ิดตั�งผ่านโครงสรา้งที�มี CONSTRUCTION JOINT หรือติดตั�งบสัเวยใ์นแนวตรงที�มีระยะ
มากๆใหจ้ดัเตรียม EXPANSION JOINT ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

10) FLANGE 

 บสัเวยท์ี�ต่อเขา้กบัแผงสวิทซห์รืออปุกรณอื์�นจะตอ้งติดตั�ง  FLANGE  เพื�อการยึดบสับารเ์ขา้กบัอปุกรณไ์ฟฟ้า 

11) END  CLOSER 

 ตอนปลายสดุของบสัเวยจ์ะตอ้งติดตั�ง  END  CLOSER  ปิดไว ้

12) การทดสอบ 

บสัเวยท์ี�เสนอใชใ้นโครงการจะตอ้งผ่านการทดสอบจากสถาบนั Third Party ที�มีชื�อเสียงและเป็นที�ยอมรบัในยโุรปอาทิ 
KEMA , ASTA เป็นตน้ โดยจะตอ้งแสดงเอกสารยืนยนัการทดสอบตาม IEC 60439-2 ดงันี � 

1.Temperature-rise limit 
2.Dielectric properties 
3. Short-circuit strength 
4. Effectiveness of the protective circuit 
5. Clearance and creepage distances 
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6. Degree of protection 
7. Electrical Characteristics 
8. Structural Strength 
9. Crushing resistance 
10. Resistance of insulation material to abnormal heat 
11. Fire Barrier 

 
14 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ ์

(1) ทั�วไป ผูร้บัจา้ง 

1.1 จดัหาและติดตั�งดวงโคมไฟฟ้าและอปุกรณท์ั�งภายในและภายนอกอาคาร 

1.2 อปุกรณต์่าง ๆ ที�ติดตั�งภายในดวงโคม เช่น หลอด บลัลาสตท์ั�งหมดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) หรือมาตรฐานต่างประเทศ 

1.3 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างจะเป็น 220 V 50 HZ นอกจากระบไุวเ้ป็นอย่างอื�น 

(2) ขอบเขต  ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งดวงโคมและอปุกรณซ์ึ�งระบไุวใ้นขอ้กาํหนดนี �และที�แสดงใน
แบบใหส้มบรูณใ์ชง้านไดด้ ี

(3) รายละเอียดวสัด ุ

3.1 ดวงโคมตอ้งเป็นไปตามที�แสดงไวใ้นแบบและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี � 
- ขั�วหลอดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน VDE หรือ JIS หรือ NEMA 

- ตวัโคมตอ้งมีกรรมวิธีปอ้งกนัสนิมและการผกุรอ่นไดด้ี เช่น ชบุฟอสเฟส หรือชบุสงักะสีแลว้พ่น
สีอบความรอ้น 

- สาํหรบัโคมฟลอูอเรสเซนต ์ ตอ้งมีความหนาของเหล็กไม่นอ้ยกว่า �.�� มม. 

- สายในดวงโคมใหใ้ชส้ายอ่อนชนิด 105° C  ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. 

- ประเภทดวงโคม อปุกรณใ์นดวงโคม และหลอดไฟระบใุนแบบ  

- หลอดไฟฟลอูอเรสเซนตท์ี�ใชภ้ายในหอ้งใชช้นิด Day Light ตามทางเดินใชเ้ป็น Warm White 
โดยทั�งสองแบบเป็น High Lumen Output T5 หรือตามระบใุนแบบ 

- หลอด Incandescent ใหใ้ชห้ลอด Clear Bulb 220 V แบบเกลียว หลอดทั�ง 2 ชนิดตอ้งเป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

- หลอด Compact ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
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3.2 บลัลาสท ์

-     สาํหรบัหลอด 14, 28 วตัต ์ฟลอูอเรสเซนต ์ตอ้งเป็นอีเลคทรอนิคบลัลาสต ์

- สาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนตแ์บบ Compact ใหใ้ชเ้ป็นแบบ Low Loss Ballast ประกอบกบั 
Condenser ใหค้่า P.F. ไม่ตํ�ากว่า 0.90 ขดลวดสามารถทนอณุหภมิูไดไ้ม่นอ้ยกว่า 130° C  
ผลิตภณัฑต์อ้งไดม้าตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

3.3 การติดตั�งผูร้บัจา้งตอ้งติดตั�งดวงโคมต่าง ๆ ดงัแสดงไวใ้นแบบ  วิธีการติดตั�งหรือจบัยึดผูร้บัจา้ง
ตอ้งทาํแบบเสนอขออนมุตัิก่อนการติดตั�ง  เพื�อแสดงว่าไดต้รวจสอบและสมัพนัธก์บัการตกแต่ง
ภายในและหน่วยงานอื�น เช่น ระบบปรบัอากาศ เป็นตน้ 

การติดตั�งอาจมีการโยกยา้ยจากที�เดิมตามความเหมาะสม  แต่ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุ
งาก่อสรา้งก่อน 

3.4 การอนมุตัิใชด้วงโคมและอปุกรณต์่าง ๆ ผูร้บัจา้งตอ้งสง่ตวัอย่างและผลการทดสอบจากสถาบนั
ที�เชื�อถือไดม้าพิจารณาก่อน  ถา้ดวงโคมหรืออปุกรณอ์ยู่ต่างประเทศไม่สามารถนาํตวัอย่างมาได้
ใหน้าํรายละเอียด Catalogue มาเสนอแทนได ้

3.5 การทดสอบ ดวงโคมไฟและอปุกรณต์่าง ๆ ที�ติดตั�งแลว้ตอ้งสามารถทดสอบใชง้านไดจ้รงิไม่ตํ�า
กว่า 24 ชม. ติดต่อกนัก่อนสง่มอบงาน 

15 สวิทชแ์ละเต้ารับ 

(1) ทั�วไป สวิทชแ์ละเตา้รบัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และเป็นแบบฝังในผนงั 

(2) ขอบเขตผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งสวิทชแ์ละเตา้รบัตามขอ้กาํหนดและในแบบทกุประการ 

(3) รายละเอียด 

3.1 สวิทช ์

- กลอ่งใสเ่ป็นแบบฝังในผนงัดว้ย Box เหล็กชบุ Galvanized 

- ตวัสวิทชเ์ป็นแบบ Quiet Switch เป็น Bakerite หรือ Phenolic พลาสติกที�ทนทาน 

- Face Plate เป็น Aluminum หรอื Satin Finished Stainless Steel 

- ขนาดสวิทซเ์ป็น Single Pole 16 A 250 VAC 

3.2 เตา้รบั 

- ตอ้งเป็นแบบฝังในผนงัชนิด Duplex Universal (ใชไ้ดท้ั�งขากลมและขาแบน) มี 2 ขา + ขา
กราวน ์16 A 250 VAC ติดตั�งในตวั Box ที�เป็นเหล็ก 

- Floor Outlet ใชช้นิด POP-UP 

- เตา้รบัตอ้งประกอบดว้ย Face Plate ชนิด Aluminum หรือ Satin Finished Stainless Steel 
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- ตวัเตา้รบัเป็น Phenolic หรือพลาสติกที�ทนทาน 

3.3 การติดตั�งผูร้บัจา้งตอ้งติดตั�งสวิทซแ์ละเตา้รบัดงัแสดงในแบบ  การเปลี�ยนแปลงตาํแหน่งจะตอ้ง
ไดร้บัการอนมุตัิจากผูค้วบคมุงาก่อสรา้งก่อน  ความสงูของสวิทซแ์ละเตา้รบัใหใ้ชด้งันี � 

- สวิทซท์ั�วไปติดตั�งสงูจากพื �น  1.30  เมตร 

- เตา้รบัทั�วไป ติดตั�งสงูจากพื �น  0.30  เมตร 

- เตา้รบับรเิวณอ่างลา้งมือ ตอ้งติดตั�งสงูจากพื �น  1.20 เมตร และเป็นชนิดกนันํ�า 
- เตา้รบัสาํหรบั Emergency Lights ใหต้ิดใตฝ้า้ลงมา 0.30 เมตร หรือสงูจากพื �น   

   2.50  เมตร 

- เตา้รบัสาํหรบัพดัลมระบายอากาศ ใหต้ิดใตฝ้า้ลงมา 0.30 เมตร 

 

จบงานระบบไฟฟ้าทั�วไป 
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งานแผงสวิตซค์วบคุมระบบไฟฟ้า 
Panel board and Load Center 

1 ทั�วไป ขอ้กาํหนดนี�ครอบคลมุรายละเอียดการจดัหาและติดตั�งแผงสวิตซร์ะบบไฟฟ้า 
2 ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งแผงสวิทชป์ระจาํที�พรอ้มอปุกรณป์ระกอบการติดตั�ง ดงัแสดงไวใ้นแบบ 
3 ความต้องการทางด้านการออกแบบ 

1) Power Panel board ตอ้งออกแบบและประกอบเป็นไปตาม NEMA หรือ IEC ในระบบ 400/230 V. 3 Phase 
4 Wire Solid Neutral and Ground 

2) Cabinetเป็นชนิดติดลอยกับผนังหรือฝังในผนังตามขนาดที�ระบุไวใ้นแบบตวัตูท้าํดว้ย Galvanized Sheet 
Steel ความหนาไม่นอ้ยกว่า �.�� มม. พ่นสีเทา Baked Enamel Finish  มีประตเูปิด-ปิดดา้นหนา้เป็น Flush 
Lock ตอ้งมี Key Lock และตอ้งมี Circuit Directory บอก Circuit ต่าง ๆ ติดอยู่ที�ฝาประตดูา้นใน 

3) Busbar ที�ต่อกบั Breaker ตอ้งเป็น Phase Sequency Type 
4) Sub Feeder Circuit Breaker ต้องเป็นแบบ Molded Case Quick-Make quick-Break, ต่อกับ Main Bus 

Bar ดว้ย Bus Bar 
5) Main Circuit Breaker ตอ้งเป็น Molded Case ขนาด Ampere Trip และค่า Interrupting Capacity ตามที�

แสดงไวใ้นแบบ 
6) Circuit Breaker ตอ้งเป็นแบบ Molded Case ที�มี Ampere Trip และค่า Interrupting Capacity ตามที�แสดง

ไวใ้นแบบ 
7) Nameplate แผงสวิตซต์อ้งเป็นแผ่นพลาสติกแกะตวัอักษรเป็นร่อง ยึดติดดว้ยรีเวทหรือสกรู  เพื�อใหต้ิดอยู่

อย่างถาวร 
8) ผังวงจรบอกจุดใช้งานตอ้งติดไว้อย่างถาวรที�ฝาตูด้า้นในเพื�อบอกเลขหมายวงจร  ชนิดของ Load และ

สถานที�ที�ตั�ง Load เพื�อความสะดวกในการใชง้านและบาํรุงรกัษา 
9) การติดตั�งแผงสวิตซต์อ้งติดตั�งตามที�แสดงไวใ้นแบบใหต้ิดยึดกับผนงัดว้ย  Expansion Bolt และใหต้ิด

โดยใหข้อบตูด้า้นบนสงู 1.80 เมตรจากพื�น 
 

 
 

จบงานแผงสวิตซค์วบคุมระบบไฟฟ้า 
 
 
 
 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 25 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 25 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ 
Emergency lighting and Fire exit signage 

1 ทั�วไป ระบบไฟฉุกเฉิน หมายถึง ระบบไฟสาํรองฉุกเฉินที�ตอ้งทาํงานโดยอตัโนมตัิทั�งในเวลาปกติและเวลาไฟจาก
การไฟฟ้าเกิดขดัขอ้ง โดยไม่ตอ้งเสียเวลารอจากไฟฟ้าสาํรองของเครื�องดีเซลปั�นไฟไฟฉกุเฉินแบ่งเป็น 

- ไฟฉกุเฉินสอ่งบรเิวณ ซึ�งจะติดเมื�อไฟฟ้าเกิดขดัขอ้งเท่านั�น 

- ไฟฉกุเฉินแสดงตวัอกัษร, ลกูศรแสดงทิศทาง, บอกทางเช่น ไปหอ้งนํ�า อย่างใดอย่างหนึ�ง  ซึ�ง
โดยปกติจะสอ่งสว่างใหอ่้านขอ้ความไดจ้ากระยะไกลเมื�อไฟฟ้าขดัขอ้ง  ก็ยงัสอ่งสว่างอยู่จาก
แบตเตอรี�แหง้สาํรอง 

2 ขอบเขต ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาและติดตั�งไฟฉกุเฉินแบบสอ่งบรเิวณและแบบแสดงตวัอกัษร ใหใ้ชง้านไดส้มบรูณต์าม
แบบและขอ้กาํหนดนี � 
3 ไฟฉุกเฉ ินแบบส่องบริเวณ (Self-Contained Emergency) ตอ้งเป็นระบบอตัโนมตัิ วงจรภายในเป็นระบบอตัโนมตัิ 
ควบคมุการอดัและคายประจจุากแบตเตอรี�โดยอตัโนมตัิ  มีวงจรลดกระแสที�อดัเมื�อประจจุะเต็ม  และตดัการอดัประจุ
เมื�อไปเต็มแลว้  มี Indicator บอกสภาพการใชง้านและมีระบบการทดสอบแบตเตอรี�ใหใ้ชช้นิด Sealed Lead Calcium 
หรือ Sealed Lead Acid ซึ�งตอ้งการการซ่อมบาํรุงรักษาน้อย  ตัวกล่องตอ้งสามารถระบายอากาศไดด้ี  สามารถ
ตรวจสอบบาํรุงรกัษาเปลี�ยนแบตเตอรี�ไดจ้ากทางดา้นหนา้  หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอื�น  ไฟฉุกเฉินตอ้งสามารถสอ่ง
สว่างไดไ้ม่ตํ�ากว่า 3 ชั�วโมง จากแบตเตอรี�ในตวัเองเมื�อไฟฟ้าขดัขอ้ง 

4 ไฟฉุกเฉ ินแสดงตัวอักษร ประกอบดว้ยหลอดฟลอูอเรสเซนต ์9 วัตต ์จาํนวน 2 ชุด ชุดหนึ�งติดตลอดเวลาจาก
ไฟฟ้าปกติ สว่นอีกชดุจะติดโดยอตัโนมตัิ จากแบตเตอรี�ชนิด Nickel Cadmium ชนิด Rechargeable ที�บรรจอุยู่ภายใน 
ในกรณีไฟฟ้าขดัขอ้งมีเครื�องอดัประจเุครื�องตดัการอดัเมื�อประจเุต็ม เป็นแบบอตัโนมตัิทั�งสิ �น ขนาดของแบตเตอรี�ตอ้ง
เพียงพอที�จะใชส้อ่งสว่างไดไ้ม่ตํ�ากว่า 1 ชม.  ดวงโคมจะติดกับผนงัหนือประต ูฝาดวงโคมเป็นกระจกฝา้ มีตวัหนงัสือ
แสดงขอ้ความเป็นสีแดงหรือเขียวอย่างใดอย่างหนึ�งดงันี � 
- EXIT-ทางออก     แสดงทางออกอยู่หลงัปา้ย ตวัหนงัสือสขีาวบนพื �นสีเขียว 

- EXIT-ทางออก     แสดงทางออกอยู่ทิศทางตามลกูศร    ตวัหนงัสือสขีาวบนพื �นสีเขียว 

- FIRE EXIT          ทางหนีไฟ  ตวัหนงัสือสขีาวบนพื �นสีเขียว 

 
 

จบงาน ระบบไฟฟ้าฉุกเฉนิและป้ายทางหนีไฟ 
 
 
 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 26 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 26 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ระบบป้องกันฟ้าผ่า   
Lightning Protection System 

1. วตัถปุระสงค ์เพื�อเป็นการป้องกนัฟ้าผ่าตวัอาคาร อปุกรณต์่าง ๆ และอบุตัิเหตตุ่อบคุคลที�อยู่ภายในอาคารและบรเิวณ 
หลักการล่อฟ้านี�ใหเ้ป็นไปตาม British Standard BS6651:1985 ซึ�งใชห้ลักของ Faraday Cage เป็นตัวล่อใหป้ระจุ
ไฟฟ้าถ่ายลงดินไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่เป็นอันตรายจากการสะสมประจุไฟฟ้ามากจนเกิดการฟ้าผ่ารุนแรงอนัทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรพัยสิ์นได ้

2 อปุกรณที์�ใชง้านในระบบ 
2.1 หลกัล่อฟ้า (Air Terminal) เป็นทองแดงขนาดตามที�กาํหนดในแบบ ตวัจบัหลกัล่อฟ้าตอ้งมีความแข็งแรงทน

ต่อสภาพดินฟ้าอากาศไดด้ี สามารถจบัยึดหลกัล่อฟ้าไดม้ั�นคงไม่โยกคลอนเมื�อมีลมแรง 
2.2 สายนาํลงดิน (Down Conductor) 

- สายเชื�อมระหว่างหลกัล่อฟ้าใหเ้ป็นสายทองแดงเปลือยรอ้ยในท่อรอ้ยสายไฟ PVC เพื�อความเรียบรอ้ย 
ก็การจดัยึดท่อ PVC ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดไวใ้หใ้นการจบัยึดท่อสายเชื�อมระหว่างหลกัล่อ
ฟ้าใหใ้ชต้ามขนาดที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

- สายจากดาดฟ้าลงไปหลกัสายดิน  ใหเ้ป็นสายทองแดงเปลือยขนาดไม่เล็กกว่า 70 ตร.มม.  โดยใหร้อ้ย
ในท่อ PVC 1” f ฝังในเสา และใหต้ั�งบ็อกซพ์กัสายอย่างนอ้ยทกุ ๆ 2 ชั�น ที�ระดบัเหนือฝา้เพดานและบ็
อกซส์ดุทา้ยใหเ้ป็น Ground Test Box อยู่ระดบัเหนือฝา้ชั�น Ground โดยมีรายละเอียดของ Box ตามที�
แสดงในแบบ 

2.3 หลักสายดิน (Ground Rod) เป็น Copper Bond Steel ขนาด f 16 มม. ยาว � เมตร  ตอ้งเป็นชนิด UL 
Approved ฝัง 3 หลกัต่อกลุ่ม แต่ละหลกัใหห่้างกนัไม่นอ้ยกว่า 3 เมตร หลกัตอ้งจมอยู่ใตด้ินไม่ต ํ�ากว่า 0.60 
เมตร  ค่าความตา้นทานแต่ละหลกัตอ้งไม่เกิน 5 โอหม์แต่ถา้วดัไดเ้กินเมื�อต่อ 3 หลกัเขา้ดว้ยกันแลว้ตอ้งไม่
เกิน 5 โอหม์ มิฉะนั�นจะตอ้งเพิ�มหลกัสายดินต่อชดุจนกว่าจะวดัไดค้่าที�ตอ้งการ 

3 การต่อเชื�อมกนัระหว่างสายกบัสายหรืออปุกรณข์องระบบ ใหใ้ชต้่อเชื�อมดว้ยวิธีการ Exothermic Welding เท่านั�น 
4  อาคารที�กาํหนดใชเ้หล็กเสรมิคอนกรีตของเสา ฟตุติ �งและเสาเข็มเป็นระบบล่อฟ้า หรือระบบดินใหท้าํตามรายละเอียด

ในแบบ 
 
 
 

จบงาน ระบบป้องกันฟ้าผ่า   
 
 
 

 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 27 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 27 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
Network System 

1 ข้อกาํหนดทั�วไปของการติดตั�งระบบสาย Fiber Optic และสาย UTP 

1) สายสญัญาณที�ใชใ้นการติดตั�งตอ้งมีความยาวต่อเนื�อง และไม่มีการเชื�อมต่อระหว่างทาง 

2) ตอ้งทาํการเขา้หวัสาย Fiber ทกุ Core 

3) ตอ้งทาํ Label ที�ตน้ทางและปลายทาง 

4) การติดตั�งสายสญัญาณทั�งหมดนี �ใหร้วมถึงการติดตั�งและจดัหาอปุกรณต์น้ทางและปลายทางอื�นๆ ที�
จาํเป็นในจาํนวนที�เหมาะสม เช่น PATCH PANEL, Cable management Panel, Patch Cord Cable, Wall 
Rack เป็นตน้ 

5) การเดินสายสญัญาณ ภายในอาคารตอ้งเดินในท่อรอ้ยสาย (EMT Conduit) และฝังในผนงั หรือ
โครงสรา้งถาวรที�แข็งแรง หรือรางเดินสายไฟ ตามที�ระบใุนแบบ 

6) ขนาดของท่อรอ้ยสายที�ติดตั�งจะตอ้งมีพื �นที�หนา้ตดัเมื�อรวมสายสญัญาณทั�งหมดแลว้มีเนื �อที�ว่างไม่
นอ้ยกว่า ��% 

7) การเดินท่อต่างๆ จะตอ้งมีรศัมีในการโคง้งอไม่ตํ�ากว่าที�ผูผ้ลิตสายกาํหนด 

8) อปุกรณร์ะบบสายสญัญาณทั�งหมดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตที�ไดม้าตรฐานเป็นที�เชื�อถือได ้พรอ้มแนบ
แคตล็อกอปุกรณท์ี�เสอนประกอบการพิจารณาดว้ย 

9) การเดินสายสญัญาณ Fiber Optic และ UTP ใหเ้ดินจากแผงพกัสาย ที�ติดตั�งที�ตู ้RACK หอ้ง
คอมพิวเตอรม์าที� Outlet และแผงพกัสายตามที�กาํหนด โดยสาย UTP ตอ้งยาวไม่เกิน �� เมตร 

2 ข้อกาํหนดคุณลักษณะสาย Fiber Optic ชนิด Indoor ดังนี� 

1) เป็นสายใยแกว้นาํแสงชนิด multimode mode 50/125 mm สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร 

2) มีขนาดของแกนสายใยแกว้นาํแสงจาํนวนไม่นอ้ยกว่า � Core 

3) เป็นสายที�ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 568B หรือเทียบไดไ้ม่ตํ�ากว่านี � 

3 ข้อกาํหนดคุณลักษณะสาย Fiber Optic ชนิด INDOOR/Outdoor ดังนี� (ถ้าม)ี 

1) เป็นสายใยแกว้นาํแสงชนิด SINGLEMODE 9/125 mm สาํหรบัใชภ้ายในอาคาร/ภายนอกอาคาร 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 28 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 28 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

2) มีขนาดของแกนสายใยแกว้นาํแสงจาํนวนไม่นอ้ยกว่า � Core 

3) เป็นสายที�ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 568B หรือเทียบไดไ้ม่ตํ�ากว่านี � 

4 ข้อกาํหนดคุณลักษณะสาย UTP มีคุณลักษณะ ดังนี� 

1) เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลียว � คู่ ขนาด �� AWG Solid Bare Copper 

2) ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 568B.2 Category 6 

5 UTP Outlet มีคุณลักษณะ ดังนี� 

1) Out let เป็นชนิด Modular Jack connector ที�ออกแบบสาํหรบัสาย UTP CAT6 หรือตามระบใุนแบบ 

2) Face Plate มี Shutter 

3) Modular Jack ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1 

4) Face Plate ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 606 

6 แผงพักสาย (UTP Patch Panel) 

1) ชนิดติดตั�งกบัตู ้Rack ขนาด �� นิ �วและมีจาํนวน port ไม่นอ้ยกว่า �� ports 

2) ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1 Category 6 

7 แผงพักสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic Patch Panel) 

1) เป็นชนิดติดตั�งในตู ้RACK 19” หรือตามระบใุนแบบ 

2) เป็นอปุกรณใ์ชส้าํหรบัเก็บสาย และเสน้ใยแกว้นาํแสงเพื�อรอการเชื�อมต่อเขา้กบัอปุกรณเ์ครือข่าย โดย
อปุกรณน์ี �จะถกูติดตั�งในทกุๆ จดุที�มีการติดหวัต่อใยแกว้นาํแสง และตอ้งเผื�อปลายสายใยแกว้นาํแสงไว้
พอประมาณ โดยขดสายไวใ้หเ้รียบรอ้ย 

8 UTB Patch Cord 

1) เป็นสายทองแดงคู่บิดเกลี�ยว � คู่ ขนาด �� AWG Stranded Copper 

2) ไดม้าตรฐาน TIA/EIA 568B.2 Category 6 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 29 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 29 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

3) เป็นสายทาํสาํเรจ็รูป ผลิตจากโรงงาน 

9 ตู้แร็ก (Indoor Cabinet Rack) 27U 

1) เป็นระบบ Modular Knock Down สามารถถอดประกอบได ้มีขนาดไม่นอ้ยกว่า ��� x 1100 mm. 

2) ผลิตขึ �นรูปจากเหล็ก Electro Galvanize Sheet มีความหนาไม่นอ้ยกว่า �.� mm. 

3) ประตหูนา้ (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะช่องฝังแผ่น Acrylic หนาไม่นอ้ยกว่า � mm. ขอบประตฝัูง
ครีบยางกนัฝุ่ น และมีกญุแจลอ็ก 

4) ประตหูลงัมีช่องระบายอากาศพรอ้มแผ่นกรองฝุ่ น และมีกญุแจล็อก 

5) มีสาย Ground เชื�อมบานประต ูและฝาขา้งทั�ง � ดา้น มีลกูลอ้ � ลอ้ พรอ้มขาตั�ง 

6) มีรางไฟที�มีเตา้รบัไฟฟ้า ���V ไม่นอ้ยกว่า �� Outlet และมี Circuit Breaker ขนาดไม่นอ้ยกว่า �� 
แอมป์ คมุเตา้รบัเหลา่นั�น 

7) มีพดัลมระบายอากาศ แบบ Heavy Duty ไม่นอ้ยกว่า � ตวั 

8) ไดร้บัการออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน EIA-310D 

10 ตู้แร็กชนิดย ึดผนัง (Wall Rack) 9 U  

1) ผลิตขึ �นรูปจากเหล็ก Electro Galvanize Sheet มีความหนาไม่นอ้ยกว่า �.� mm. มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 
600 x 500 mm 

2) ประตหูนา้ (Front Door) เป็นโครงเหล็กเจาะฝังแผน่ Acrylic หนาไม่นอ้ยกว่า � mm. ขอบประตฝัูงครีบ
ยางกนัฝุ่ น และมีกญุแจล็อก 

3) มีพดัลมระบายอากาศ แบบ Heavy duty ไม่นอ้ยกว่า � ตวั 

4) มีรางไฟที�มีเตา้รบัไฟฟ้า ���V ไม่นอ้ยกว่า � Outlet และมี Circuit Breaker 15 แอมป์ คมุเตา้รบัเหลา่นั�น 

5) ไดร้บัการออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANIS/EIA-310D หรือมาตรฐานอื�นที�เทียบไดไ้ม่ตํ�ากว่านี � 

11 การทดสอบสายสัญญาณ (Cable Testing) 

1) ดาํเนินการทดสอบสาย Fiber Optic และ สาย UTP ทกุเสน้ที�ทาํการติดตั�งและมีรายงานผลการทดสอบ
และสง่มอบรายงนผลการทดสอบในวนัรบัมอบงาน 
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12 ขอบเขตงานการเดินสาย 

1) สาย UTP CAT6 หรือตามระบใุนแบบ จาํนวนตามแบบที�กาํหนด 

2) สาย Fiber Optic 

2.1 Indoor Fiber Optic 

เดินสายใยแก้วนาํแสงชนิดติดตั�งภายในอาคาร จาํนวน � CORE ขนาด ��/��� mm ชนิด MULTI MODE จากตู้
อปุกรณเ์ครือข่ายชั�น � ไปยงัตูอ้ปุกรณเ์ครือข่ายชั�นอื�นๆ  

13 แผงพักสายใยแก้วนําแสง (Fiber Optic  Patch Panel) มีรายละเอียดดังต่อไปนี� 

สามารถรองรบัหวัต่อ Fiber (Connecter) ชนิด ST, SC, LC,MTRJ ได ้ 
 
 
 
 
 

จบงานระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร ์
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ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
Fire Alarm System 

1 ความต้องการทั�วไป 

1) ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมน้ี �ตอ้งเป็นระบบ ADDRESSABLE SYSTEM ตามที�ระบุ
ไวใ้นแบบ และ PRESIGNAL ตามมาตรฐาน NFPA72 : 2007 Edition หรือฉบบัลา่สดุ 
โดยที�วสัดอุปุกรณท์ี�ใชใ้นระบบ ตอ้งไดร้บัการรบัรองคณุภาพจาก UL (UL LISTED) 

2) ระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมอ้ย่างนอ้ยที�สดุ จะตอ้งประกอบดว้ยสิ�งต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี �.- 
ก. แผงควบคมุ (FIRE ALARM CONTROL PANEL : FCP) 
ข. Work Station แสดงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้
ค.   แผงแสดงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมร้ะยะไกล 

ง. แผงควบคุมเสียงประกาศอพยพ (SOUND EVACUATION SYSTEM) (ใชร้่วมกับ
ระบบ PA SYSTEM ได)้ 

จ. สวิทซแ์จง้สญัญาณเพลิงไหม ้(MANUAL STATION) 
ฉ. ตวัตรวจจบัควนั (SMOKE DETECTOR) 
ช. ตวัตรวจจบัความรอ้น (HEAT DETECTOR) 
ซ. อปุกรณส์ง่เสียง ALARM (ALARM BELL) 
ฌ. ลาํโพงแจง้อพยพ (SOUND SPEAKER) (ใชร้ว่มกบัระบบ PA SYSTEM ได)้ 

ญ. โทรศพัทต์ิดต่อ (FIRE MAN TELEPHONE)  
ฎ. รีเลยค์วบคมุระบบต่าง ๆ (CONTROL RELAY) 
ฏ. เครื�องอดัไฟฟ้าแบตเตอรี� และแบตเตอรี� BACK UP 

2 การทาํงานของระบบ 

การทาํงานของระบบเป็นแบบ PRESIGNAL เมื�อมีการแจง้เหต ุโดย MANUAL STATION หรือ DETECTOR ที�ชั�นใดหรือ
โซนใด ๆ ระบบจะแจง้สญัญาณไปที� FCP หลอด LED ที� ANNUNCIATOR และ REMOTE ANNUNCIATOR (ถา้มี) จะ
ติดสว่าง พรอ้มทั�งมีเสียงสญัญาณเตือนเพื�อใหเ้จา้หนา้ที�รบัทราบจนกว่าจะกด SILENCES SWITCH เสียงสญัญาณ
จะเงียบ แต่หลอดไฟฟ้าจะติดสว่างอยู่จนกว่าเจา้หนา้ที�จะเขา้แกไ้ปจนระบบสญัญาณกลบัสู่สภาวะปกติ แต่ถา้ไม่มี
ผูใ้ดกด SILENCE SWITCH ภายในระยะเวลาที�ตั�งไว ้(สามารถโปรแกรมได)้ ระบบจะส่งสญัญาณแจง้เหตุไปที�แผง
ควบคุมเสียงประกาศเพื�อส่งสัญญาณเสียงเตือน (DIGITAL MASSAGE REPEATER) ไปยังโซนนั�น และ/หรือ โซน
ใกลเ้คียง จากนั�นภายในเวลา �-� นาที ระบบจะสง่สญัญาณแจง้เหตไุปยงัอปุกรณส์ง่เสียง (ALARM BELL) ที�โซนนั�น 
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และ/หรือโซนใกลเ้คียง โดยสามารถโปรแกรมไดเ้ช่นกนั และภายในเวลา �-�� นาทีต่อไปก็จะสง่สญัญาณแจง้เหตทุั�ว
ทั�งอาคาร (GENERAL ALARM) การส่งสญัญาณ GENERAL ALARM นี �สามารถทาํไดโ้ดยตรงโดยใช ้KEY SWITCH ที� 
MANUAL STATION ดว้ย 

เมื�อระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมท้าํงานตอ้งมี ALARM RELAY CONTACT อย่างนอ้ย � SPDT (สามารถเพิ�มเติม
ไดภ้ายหลงั) เพื�อควบคมุอปุกรณ ์LIFT, ACCESS CONTROL SYSTEM เป็นตน้ 

เมื�อเกิดเหตุขัดขอ้งขึ �นในระบบ เช่น สายสญัญาณขาด หรืออุปกรณถ์ูกถอด จะตอ้งมีสญัญาณไฟ LED TROUBLE 
และขอ้ความบนจอ LCD แสดงจดุที�เกิด TROUBLE พรอ้มทั�งมีเสียงเตือนที�ตู ้

3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

1) แผงควบคมุ(FIRE ALARM CONTROL PANEL : FCP)  
ทาํดว้ยแผ่นเหล็กหนาประกอบสาํเรจ็รูปมาจากโรงงานผูผ้ลิต ประกอบดว้ยวงจรอีเลคโทนิคสช์นิด 
MODULAR UNIT ต่าง ๆ ซึ�งควบคมุการทาํงานดว้ยไมโครโปรเซสเซอรท์าํงานดว้ยไฟตรง �� โวลต ์
โดยแปลงไฟมาจากวงจรไฟสลบั ��� โวลต ์�� เฮ ิรท์ พรอ้มทั�งมีอุปกรณป์ระกอบต่าง ๆ อย่างนอ้ย
ดงันี � 
1.1 หลอดไฟแสดงสถานะต่าง ๆ ดงันี �.- 

- AC POWER ON 
- สถานะเกิดเพลิงไหม ้(ALARM) 
- สถานะสายสญัญาณขดัขอ้ง (TROUBLE) 
- AC POWER FAILURE 
- แรงดนัแบตเตอรี�ต ํ�า (LOW BATTERY VOLTAGE) 
- วงจรรั�วลงดิน (GROUND FAULT) 
- เลขที�อยู่ของ DETECTOR  หรือ MODULE ที�เกิด ALARM พรอ้มรายละเอียดของ

สถานที�เกิดเหต ุ
1.2 สวิทซค์วบคมุ (CONTROL SWITCH) สาํหรบัรบัทราบเหตกุารณต์่าง ๆ ดงันี �.- 

- สวิทซต์ดัเสียงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้(ALARM ACKNOWLEDGE) 
- สวิทซย์กเลิกสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้(SYSTEM RESET) 
- สวิทซส์ง่เสียงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้(GENERAL ALARM) 
- สวิทซท์ดสอบหลอดไฟสญัญาณ (LAMP TEST SWITCH) 

2) การแจง้เหตตุอ้งสามารถแสดงได ้ทั�ง � แบบดงันี � 
2.1 แผงแสดงสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้(LOCAL และ REMOTE ANNUNCIATOR : ANN) 



หมวด 04 ระบบไฟฟ้าและสื�อสาร  หนา้ที� 33 รวม 49 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 33 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

เป็นแผงแสดงรายละเอียดของสถานที�เกิดเหตตุ่าง ๆ โดยใชห้ลอดไฟสญัญาณแสดงตาํแหน่งของโซนที�เกิดเพลิงไหม้
ที�ไดแ้บ่งไว ้ตามแผนผงัของอาคาร (GRAPHIC ANNUNCIATOR) พรอ้มเลขที�ของ DETECTOR หรือ MODULE ที�เกิด 
ALARM และสามารถระบุตาํแหน่งการเกิดเหตุได้อย่างชัดเจนทั�งในรูปของ GRAPHIC และคาํอธิบาย เช่น เกิด 
ALARM ที�ชั�นไหน / UNIT อะไร  และตอ้งประกอบไปดว้ยสวิทซต์่าง ๆ ดงันี �.  

- ACKNOWNLEDGE SWITCH 
- SYSTEM RESET SWITCH 
- GENERAL ALARM SWITCH 
- LAMP TEST SWITCH 

ตวัแผงทาํจาก STAINLESS STEEL ชนิดดา้น (HAIR LINE FINISHED) กัดเซาะร่องเป็นรูปภาพสถานที� หรือผงัอาคาร 
(GRAPHIC) พรอ้มติดไฟสัญญาณเป็นหลอด LEDการติดตั�ง LOCAL ANNUNCIATOR ใหต้ิดตั�งตามตาํแหน่งที�
กาํหนดในแบบ 

2.2 PC CONTROL & MONITORING 
เป็นการแสดงรายละเอียดของสถานที�เกิดเหตตุ่าง ๆ ดว้ย COMPUTER GRAPHIC โปรแกรมที�ติดตั�งตอ้งสามารถใช้
งานรว่มกบัระบบไดเ้ป็นอย่างดี ง่ายและสะดวกต่อการแกไ้ขปรบัปรุง โดยมีคณุสมบตัิดงันี �. - 

- CPU :   Intel Core 3 Processor หรือสงูกว่า 
- RAM :   1 GB 
- OPERATION SYSTEM : WINDOWS  XP หรือ WINDOWS  7 
- HARD DISK :  >  500 GB 
- MONITOR :  SVGA 1024 x 768, 24 BIT COLOR 
- SOFTWARE :  ตามคาํแนะนาํของผูจ้าํหน่ายระบบ FIRE  ALARM 
- I/O PORT :  1 PARAIIEL PORT & 2 SERIAL PORT 
- PRINTER :  LASER 1200 x 1200 DPI , 18 PPM, 8 MB   RAM. 

3) เครื�องอดัไฟแบตเตอรี�และแบตเตอรี� BACK UP(BATTERY CHARGER AND BATTERY BACK 
UP) 
3.1 เครื�องอดัไฟแบตเตอรี� (BATTERY CHARGER) ตอ้งเป็นอปุกรณท์ี�ใชแ้รงดนัไฟสลบั ��� โวลต ์

�� เฮ ิรท์ และแปลงเป็นแรงดนัไฟตรง �� โวลต ์และตอ้งมีขนาดที�เหมาะสมกบัการใชง้าน
ดงักลา่ว และตอ้งประกอบไปดว้ยอปุกรณด์งัต่อไปนี �.- 

- วงจรควบคมุเป็น วงจรอิเลคโทรนิคส ์ทั�งหมด 
- โวลตมิ์เตอร ์
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- แอมมิเตอร ์
- หลอดไฟแสดงการทาํงานต่าง ๆ 
- ระบบปอ้งกนักระแสเกิน 
- ระบบปอ้งกนัการลดัวงจร 

3.2 แบตเตอรี� (BATTERY BACK UP) ตอ้งเป็นชนิด SEAL LEAD ACID และไดมี้การรบัรองจาก 
UL LISTED ซึ�งมีกาํลงัพอใชง้านในขณะไฟฟ้ากระแสสลบัที�ใชเ้กิดขดัขอ้งไดไ้ม่นอ้ยกว่า �� 
ชั�วโมง สาํหรบัสถานะปกติ และ �� นาที สาํหรบัการเกิด ALARM ในสถานะเกิดเพลิงไหม ้

4) โทรศพัทต์ิดต่อ (FIRE MAN TELEPHONE) สาํหรบัระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมเ้ป็นการ
ติดต่อระหว่างจดุต่าง ๆ กบัแผงควบคมุตามที�ระบไุวใ้นแบบ และตอ้งมีคณุสมบตัิต่อไปนี �.- 
4.1 ระบบการติดต่อตอ้งเป็นชนิด TWO-WAY COMMUNICATION 
4.2 FIRE MAN TELEPHONE JACK ใหต้ิดอยู่ที�ตวั MANUAL STATION หรือเป็นแผง 

STAINLESS STEEL แยกต่างหากแต่ติดอยู่ขา้ง MANUAL STATION ตามที�ระบใุนแบบ 
4.3 MASTER FIRE MAN TELEPHONE เป็นแบบติดขา้งผนงัอยู่ที�แผงควบคมุตามที�ระบใุนแบบ 
4.4 อปุกรณข์อง FIRE MAN TELEPHONE ใหจ้ดัเตรียมดงันี �.- 

- MASTER FIRE MAN TELEPHONE 1 ชดุ  
- FIRE MAN TELEPHONE HAND SET (PORTABLE) 2 ชดุ  
- FIRE MAN TELEPHONE JACK ตามที�ระบใุนแบบ 

5) MONITOR MODULE, ALARM MODULE, CONTROL MODULE เป็นอปุกรณก์ารแปลง
สญัญาณ (หรือเพื�อการ INTERFACE) ระหว่างการเดินสายแบบ HARD WIRE จากอปุกรณ ์
DETECTOR ประเภทต่าง ๆ เพื�อแปลงสญัญาณเป็นระบบ MULTIPLEX เพื�อใหเ้ดินสายสญัญาณ
ดว้ยจาํนวนที�นอ้ยลง หรือเป็นสาย MAIN ชนิด � CORE 1.5 mm2 ชนิดตีเกลียวพรอ้มดว้ย 
SHIELD โดยรอบเพื�อปอ้งกนัการรบกวนของสญัญาณ หรือตามระบใุนแบบ ในสว่นของ 
CONTROL LOOP สายสญัญาณตอ้งเป็นชนิดสายทนไฟ (FIRE RESISTANCE CABLE) 

6) อปุกรณแ์จง้เหตเุพลิงไหม ้(INITIATING DEVICES) ประกอบดว้ยอปุกรณต์่าง ๆ อย่างนอ้ยดงันี � 
6.1 สวิทซแ์จง้สญัญาณเพลิงไหม ้(MANUAL STATION : ADDRESABLE BASE) 

เป็นชนิดดงึหรือกดปุ่ ม โดยมีแท่งแกว้ หรือกระจกปอ้งกนัการดงึ หรือกดในภาวะ
ปกติ  และมีสวิทซก์ญุแจ (KEY SWITCH) สาํหรบัไขเพื�อสง่สญัญาณ 
GENERAL ALARM โครงสรา้งเป็นโลหะหลอ่ พ่นสีแดง และมีปา้ย "FIRE" เห็น
ไดช้ดัเจน 
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6.2 ตวัตรวจจบัควนั (SMOKE DETECTOR : ADDRESSABLE BASE) เป็นแบบ 
PHOTO ELECTRIC ตอ้งสามารถตรวจจบัควนัไดด้ีในระดบัเพดานเรียบ สงูไม่
เกิน �.� เมตร โดยติดตั�งใหห้่างกนัไม่เกิน �.� เมตร 

6.3 ตวัตรวจจบัความรอ้น (HEAT DETECTOR : ADDRESSABLE BASE) เป็นแบบ
ผสมคือ RATE OF RISE และ FIXED TEMPERATURE โดยที� RATE OF RISE 
จะทาํงานเมื�อตรวจจบัสญัญาณอตัราการเพิ�มของอณุหภมิู มากกว่า �� องศา
ฟาเรนไฮท ์ต่อนาที สว่น FIXED TEMPERATURE โดยทั�วไปจะทาํงานเมื�อ
ตรวจจบัอณุหภมิูได ้��� องศาฟาเรนไฮน ์ และตอ้งสามารถตรวจจบัสญัญาณ
ไดใ้นพื �นที�ที�มีเพดานเรียบ สงูไม่เกิน �.� เมตร โดยติดตั�งห่างกนัไม่เกิน ��.� 
เมตร 

6.4 Addressable Combination Smoke and Thermal Detector (ถา้มี) แบบมีรหสั
ประจาํตวัอปุกรณ ์(Addressable by  Binary Dip Switch) มีการตรวจจบัควนัเป็น
การตรวจจบัแบบลาํแสง Scattered Light measurement ครอบคลมุพื �นที�ไม่นอ้ย
กว่า ��� ตารางเมตร และการตรวจความสามารถปรบัระดบัความไวการ
ตรวจจบัความรอ้นได ้� ระดบั ตั�งแต่ �� C ถึง �� C ครอบคลมุพื �นที�ไดไ้ม่นอ้ย
กว่า �� ตารางเมตร มีดวงไฟ � ระดบัตั�งแต่ �� C ถึง 75 C ครอบคลมุพื �นที�ไดไ้ม่
นอ้ยกว่า �� ตารางเมตร มีดวงไฟ LED แสดงการทาํงานในตวั รองรบัสภาพการ
ทาํงานที�มีความชื �น ��-��% มีฐานสาํหรบัสง่สญัญาณเสียง (BAS Sounder) 
แสดงสภาวะการตรวจนบัไดแ้ละสง่เสียงดงัไดไ้ม่นอ้ยกว่า �� DAB และสื�อสาร
กบัตูค้วบคมุทกุๆ � วินาท ี

6.5 Addressable Duct Smoke Detector (ถา้มี) เป็นชนิดตรวจจบัควนัดว้ยลาํแสง
ชนิดสามารถระบตุาํแหน่งได ้ประกอบไปดว้ยท่อสุม่สญัญาณ (Sampling Tube) 
ที�ขนาดและการติดตั�งตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตพรอ้มกบัมีรีเลยแ์ละหนา้สมัผสั
ช่วยเพื�อสั�งตดัการทาํงานของเครื�องเปาลมเย็นจะทาํงานเมื�อตรวจจบัควนัที�มา
กบัลมถึงระดบัที�ตั�งค่าไวแ้ลว้สง่สญัญาณไปใหก้บัตู ้FCP เพื�อสั�งตดัการทาํงาน
ของเครื�องเป่าลมเย็นต่อไป 

6.6 WATER FLOW SWITCH จะจดัหาโดยผูอื้�น แต่ผูร้บัจา้งระบบไฟฟ้าจะตอ้งทาํ
การต่อสายสญัญาณเขา้กบัระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหม ้เพื�อใหท้ราบว่า 
WATER FLOW SWITCH ของระบบดบัเพลิงไดท้าํงานแลว้ 
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7) อปุกรณส์ง่เสียง ALARM (ALARM BELL, SOUNDER) 
7.1 อปุกรณส์ง่เสียง ALARM จะเป็นกระดิ�ง (BELL) ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง � นิ �ว ใชไ้ดท้ั�ง

ภายในและภายนอกอาคารทาํงานดว้ยไฟตรง �� โวลตเ์ป็นชนิดติดลอย มีความดงัไม่ตํ�า
กว่า �� dBA ที�ความสงู �� ft. 

7.2 อปุกรณส์ง่สญัญาณเสียงและแสง (STROBE LIGHT WITH HORN) ทาํงานดว้ยไฟตรง �� 
โวลท ์เป็นชนิดติดลอย มีความดงัไม่ตํ�ากว่า �� dBA ในสว่น STROBE  เป็นแสงสีขาว
กระพรบิ �-� ครั�งต่อวินาท ี

7.3 อปุกรณส์ง่สญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมแ้บบเสียงและแสง DETECTOR แบบมีรหสั
ประจาํตวัอปุกรณ ์(ADDRESSABLE BY BINARY DIR SWITCH) มีระดบัความดงัไม่นอ้ย
กว่า ��� DBA ที�ระยะ � เมตร และสามารถปรบัรูปแบบเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่า � แบบ และ
ใชห้ลอดไฟชนิด XENON 

8) อปุกรณค์วบคมุเสียงประกาศ (SOUND & EVACUATION) 
8.1 อปุกรณค์วบคมุเสียงประกาศ (SOUND EVACUATION SYSTEM) ตอ้งสามารถทาํงาน

รวมกบัอปุกรณร์ะบบสญัญาณแจง้เหตเุพลิงไหมท้ี�เป็นแบบ ADDRESSABLE ไดโ้ดย
ระบบจะทาํงานอตัโนมตัิเมื�อไดส้ญัญาณจาก FCP ตามหวัขอ้ที� � 

8.2 การประกาศเรียกจะสามารถทาํได ้� แบบ คือ ประกาศอตัโนมตัิตามขอ้ความที�บนัทกึไว ้
(DIGITAL MASSAGE REPEATER) สามารถแกไ้ขขอ้ความประกาศได ้หรือ ประกาศโดยผู้
ประกาศซึ�งสามารถดาํเนินการไดโ้ดยผูค้วบคมุระบบ 

9) รีเลยค์วบคมุระบบต่าง ๆ (CONTROL RELAY) ถา้มีระบไุวใ้นแบบ 
จะถกูสั�งงานพรอ้มกบัการเกิด GENERAL ALARM โดยจะสง่สญัญาณ � NO + 1 NC ไปควบคมุอปุกรณด์งัต่อไปนี � 

1) ควบคมุใหล้ิฟทท์กุตวัลงมาชั�นลา่งสดุของอาคาร (ยกเวน้ FIRE MAN LIFT ยงัคงใชง้านได้
อยู่) 

2) ควบคมุให ้PRESSURIZING FAN หรือ SMOKE EXHAUST FAN ทั�งหมดทาํงาน (ถา้
กาํหนดใหมี้ใช)้ 

3) ควบคมุใหป้ระตใูนระบบ Access Control ใหป้ลดล็อค 
4 ระบบการเดินสาย และการติดตั�ง 

1) ระบบการเดินสายตอ้งเป็นระบบ 4 สาย (CLASS-A) โดยที�ปลายสายมีความตา้นทานต่ออยู่ ซึ�ง
สามารถตรวจสอบ (SUPERVISED) สภาวะต่าง ๆ ในวงจรของระบบสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมไ้ด ้
เช่น สายขาด (OPEN CIRCUIT) สายรั�วลงดิน (SHORT CIRCUIT) เป็นตน้ 
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2) การเดินสายสาํหรบัอปุกรณแ์จง้เหตเุพลิงไหม ้(INITIATING DEVICE) เป็นดงันี � หรือ (ตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต) 

2.1 สายสาํหรบั COMMUNICATION CABLE (MULTIPLEX) เป็นสาย � CORE ขนาด �.� 
mm2 TWISTER PAIRS WITH SHIELD รอ้ยในท่อ f ¾” EMT 

2.2 สายสาํหรบัในสว่น HARD WIRE เป็นสายขนาดไม่เล็กกว่า �.� mm2 THW จาํนวน 
� เสน้ รอ้ยในท่อ f ½” EMT. 

3) การเดินสายสาํหรบัอปุกรณส์ง่เสียง (ALARM BELL) เป็นดงันี � หรือตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต 
3.1 สายสาํหรบั COMMUNICATION CABLE (MULTIPLEX) เป็นสายชนิดทนไฟ (FR 

CABLE) 2 CORE ขนาด �.� mm2 TWISTED PAIRS WITH SHIELD รอ้ยในท่อ f ¾” 
EMT  

3.2 สายสาํหรบัในสว่น HARD WIRE เป็นสายทนไฟ (FR CABLE) ขนาดไม่เล็กกว่า �.� 
mm2 จาํนวน � เสน้รอ้ยในท่อ f ¾” IMC 

4) การเดินสายสาํหรบัโทรศพัทต์ดิต่อ (FIRE MAN TELEPHONE) ใหใ้ชส้าย TIEV 4 C - f 0.65 
มิลลิเมตร รอ้ยในท่อ f ½” EMT หรือตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต 

5) การเดินสายสาํหรบัระบบประกาศ (SOUND EVACUATION) ใหใ้ชส้าย �C 1.5 mm2 TWISTED 
PAIRS WITH SHIELD (FIRE RESISTANCE) 

6) การเดนิสายและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของท่อรอ้ยสายไฟฟ้าของหมวด
ระบบไฟฟ้า 

7) ใหต้ิดตั�งแผงควบคมุกลางในหอ้งที�แสดงในแบบ การติดตั�งอาจติดไวข้า้งผนงั ตั�งพื �นติดผนงั หรือติด
ฝังในผนงั 

5 การทดสอบและรับประกัน 

1) ใหท้ดสอบการทาํงานของระบบตามมาตรฐาน NFPA และ UL และตามที�ผูว่้าจา้งเห็นสมควรโดยมี
ผูแ้ทนของผูว่้าจา้งเขา้รว่มการทดสอบดว้ย  รวมทั�งจดัทาํคู่มือการใชง้านภาษาไทย และ/หรอื 
ภาษาองักฤษอย่างนอ้ย � ชดุ 

2) เมื�อติดตั�งระบบแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัผลิตภณัฑไ์ม่นอ้ยกว่า � ปี 
6 การฝึกอบรม 

ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการฝึกอบรมพนกังานของผูว่้าจา้งใหรู้ถ้ึงวิธีการใชง้านระบบ และวิธีการบาํรุงรกัษาระบบดว้ย 

 

จบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
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การทดสอบระบบไฟฟ้าทั�วไป ระบบไฟฟ้าสาํรองและฉุกเฉิน 
Testing 

1 ทั�วไป ขอ้กาํหนดนี �ครอบคลมุรายละเอียดการทดสอบไฟฟ้าใหส้อดคลอ้งกบักฏการไฟฟ้าฯ และ NEC 

2 ขอบเขต เมื�อติดตั�งระบบต่าง ๆ เสรจ็แลว้  ผูร้บัจา้งตอ้งทดสอบระบบไฟฟ้าทั�งภายในและภายนอกอาคาร
ต่อกรรมการตรวจการจา้ง ค่าใชจ้่ายในการทดสอบแกไ้ขทั�งหมดเป็นของผูร้บัจา้ง 

3 การทดสอบ 

1) System Test ระบบไฟฟ้าแรงสงูและแรงตํ�าถกู Energized อปุกรณไ์ฟฟ้าทั�งหมดอยู่ใน
สภาพการใชง้านตามปกติ Relay, Circuit Breaker, Timer และ Overload ทั�งหมดจะตอ้ง 
Set ใหอ้ยู่ในระดบัที�ตอ้งการ 

2) Equipment Test อปุกรณไ์ฟฟ้าทกุชนิดจะตอ้งถกู Energized ตรวจสอบหนา้ที�และการ
ทาํงานตลอดจนคณุสมบตัิ ความบกพรอ่งหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าสาเหตใุด ๆ ผูร้บั
จา้งตอ้งแกไ้ขหรือเปลี�ยนแปลงทนัท ี

3) Lamp Test ดวงโคมไฟฟ้าทั�งหมดตอ้งถกูทดสอบโดยการเปิดไฟฟ้าทิ �งไวต้่อเนื�องเป็นเวลา
อย่างนอ้ย 24 ชั�วโมง แลว้ตรวจสอบอปุกรณท์กุชนิด หากพบว่ามีความเสียหายตอ้งแกไ้ข
หรือเปลี�ยนแปลงโดยทนัท ี

4) Insulation Test อปุกรณท์ี�มีฉนวนทกุชนิดจะตอ้งถกูทดสอบดงันี � 
- Lighting Circuit ปลด Main Protective Device ออกจากวงจร แต่ดวงโคมทั�งหมดให้

อยู่ในตาํแหน่งต่อเชื�อมวงจร ค่าความตา้นทานฉนวนที�ผ่านระหว่างสายกบัสาย และ
สายกบัดินตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.5 เมกโอหม์ เมื�อวดัดว้ย Megger กระแสตรง 500-1000 
V เป็นเวลาต่อเนื�องกนั 1 นาท ี

- Feeder หรือ Sub-feeder ปลดปลายสายทั�ง 2 ขา้งออกเพื�อทาํการทดสอบปอ้น
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500-1000 V เป็นเวลาต่อเนื�องกนั 1 นาที ค่าความ
ตา้นทานฉนวนระหว่างสายกบัสาย และสายกบัดินตอ้งไม่นอ้ยกว่า 0.5 เมกโอหม์ 

5) Voltage Drop Test วดัแรงดนัไฟฟ้าตกจากตน้ทาง (Transformer) ถึงปลายทาง (Load) 
Voltage Drop ไม่ควรเกิน 3% และในกรณีแรงดนัของการไฟฟา้ตํ�ากว่า H.V. Rated 
Voltage เกิน 2.5% ผูร้บัจา้งตอ้งเช็คและเลื�อน Tap Changer ของหมอ้แปลงใหเ้หมาะสม 

6) Grounding Test วดั Grounding Resistance ของทั�งระบบ Grounding System ของระบบ
ไฟฟ้ากาํลงั ความตา้นทานของหลกัสายดินแต่ละจดุ (หรือแต่ละกลุม่) ตอ้งไม่เกิน 1 โอหม์ 
และตอ้งบนัทกึค่าที�วดัในขณะที�ยงัไม่ต่อเชื�อมกบัหลกัสายดินอื�นไวด้ว้ย รวมทั�งบนัทกึ วนั-
เดือน-ปี-เวลา และสภาพดินฟา้อากาศดว้ย 
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7) Polarity Test วดัดกูารเขา้สายไฟฟ้าเรียงตาม Phase ของการไฟฟ้าฯ หรือไม่ ทกุจดุของ 3 
Phase Load ตอ้งเป็น Sequence เดียวกนักบัของการไฟฟ้าฯ 

 
 
 

จบการทดสอบระบบไฟฟ้าทั�วไป ระบบไฟฟ้าสาํรองและฉุกเฉ ิน 
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รายการอุปกรณม์าตรฐาน 
Equipment 

1 สวิตซเ์กียรไ์ฟฟ้าแรงตํ�า (Low Voltage Switchgear) 

- ABB  

- Schneider 

- Siemens 

- GE. 

- EATON 

2 หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 

- เอกรฐั 

- ไทยแมกชเ์วล 

- ถิระไทย 

- เจรญิชยั 

3 ตู้ Main Distribution Board & Motor Control Center ในประเทศ  

- ASEFA 

- ESI 

- SMD 

- SCI 

- TIC 

4 Panel Board & Load Center  

- Square D. 
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- G.E. 

- ABB 

- Siemens  

- EATON 

-  

5 Magnetic Contactor & Relay 

- ABB 

- Klockner Muller 

- Telemecharique 

- Siemens 

- EATON 

6 Power Capacitor & Reactive Power Controller 

- ABB 

- Merlin Gerin 

- Siemens 

- Circutor 

- Janitza                   

- EATON  

7 Current & Potential Transformer. 

- ABB 

- Crompton 
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- Siemems 

- Celsa / Saci                

8 Protective Relay 

- ABB 

- Merlin Gerin 

- Siemens 

- Janitza   

- EATON 

9 Switch & Receptacle 

- Clipsal. 

- Square D. 

- Ticino 

- Panasonic 

10 Luminaire (Local) 

- Delight   

- Luso   

- L&E 

- Philips 

11 Luminaire (Import) 

- Philips, Netherlands 

- Thorn, UK 
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- Sylvania, U.S.A. 

12 Lamp 

- Philips 

- Osram 

- L&E 

13 Lamp Holder 

- BJB 

- Philips 

- L&E 

14 Ballast 

- Econowatd 

- MK 

- Philips 

15 Lamp Starter 

- Philips  

- Osram 

- Sylvania 

16 Lamp Capacitor 

- Basch 

- PED 

- Rifa 
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- RFT 

17 Conduit 

- Panasonic 

- RSI 

- TAS 

- ABSO 

18 Busduct 

- EAE 

- Cutler Hammer/EATON 

- Square D 

- GE            

- Siemens 

19 Cable 

- Bangkok Cable 

- Phelps Dodge 

- Thai Yazaki 

 
20 Telephone Outlet 

- Panasonic. 

- Ticino 

- Clipsal 
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21 Circuit Breaker 

- ABB 

- Merlin Gerin 

- GE 

- Square D 

- Siemens   

- EATON 

22 ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ Early Streamer Emission 

- Prevectron 

- Cirprotec 

- INGESCO 

23 ระบบป้องกันฟ้าผ่าและGrounding System 

- Erico 

- Kumwell 

- Furse 

24 Fire Alarm 

- Edward 

- Notifier 

- Honeywell 

- Johnson Control 

- Simplex 
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- Siemen 

25 Level Control & Electrode  

- Kasaga, Japan 

- Omron, Japan 

26 Battery & Battery Charger 

- Chloride, USA 

- Exide, USA 

- Panasonic,Japan 

27 Surge Protective Device 

- Phoenix Contact 

- Leutron, Gerrmany 

- Merlia Gerin, France 

- EATON 

28 Battery Emergency Light 

- Sunny. 

- Delight 

- CEE. 

- Olympia 

29 Generator  

- Cummins 

- Catterpillar 
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30 Automatic Transfer Switch  

- Asco 

- Russel Electric 

- Kohler. 

- EATON 

31 CCTV 

- Bosch 

- pelco 

- GE. 

- Panasonic 

- sony 

32 ACCESS CONTROL SYSTEM 

- GE 

- androver 

- honeywell 

- adc 

- amag 

33 Data Cabling 

- Panduit 

- AVaYa 

- Premium Line 
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- Belden 

- amp 

34 Public Address System 

- BOSCH 

- TOA 

- Sony 

- Dynacord 

 
35 MATV System 

- Fracarro 

- Katherein 

- WISI 

- Maspro 

- BELDEN 

36 ระบบเสียงและภาพห้องประชุม 

- Audio-Technica 

- Allen & Heath 

- PIONEER 

- Panasonic 

- Bosch 

37 Fire Barrier & Fire Stop 
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- 3M 

- TREMCO  

- ASTROFLAME 

- Furukawa 

- KBS 

- Sumitomo Electric  

38 COXIAL CABLE 

- BELDEN 

- KATHARINE 

- PANDUIT 

 
 
 

 

จบรายการอุปกรณม์าตรฐาน 
 



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
��-หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

ตุลาคม ���� 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงสาํนกังานคณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
 
 

สถานที� 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

���� ซ. อิสรภาพ �� แขวง หิรญัรูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
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บทที�  1 

เงื�อนไขทั�วไป 

 

1. งานที�ตอ้งทาํ 

1.1 จดัหาและติดตั�งเครื�องปรับอากาศชนิดปรับปริมาณนํ�ายาอตัโนมติั และ/หรือเครื�องปรับอากาศชนิดแยก

ส่วน ขนาดที�ไม่เล็กกว่ากาํหนด พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอื�นๆที�กาํหนดและที�จาํเป็นตอ้งใชจ้น

งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ใชง้านไดต้ามจุดประสงคข์องผูว้่าจา้ง และผา่นการทดสอบแลว้  

1.2 จดัหาและติดตั�งพดัลมระบายอากาศ,ท่อลม, หวัจ่าย, ช่องลมกลบัและส่วนประกอบอื�นๆ ที�กาํหนด และ

ที�จาํเป็น ตอ้งใชต่้อ ท่อเขา้กบัเครื�องปรับอากาศ หรือพดัลม ทาํการปรับลมจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ใชง้าน

ไดผ้ลดี  

1.3 จดัหาและติดตั�งตูค้วบคุม,สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายโลหะ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยต่อจาก Disconnection 

Switch ( Weather Proof ) ซึ�งอยูใ่กลก้บัคอนเดนซิ�งไปยงัเครื�องปรับอากาศจนงานแลว้เสร็จสมบูรณ์ มี

ไฟใชเ้ดินเครื�อง และอุปกรณ์ไดต้ามปกติ  

1.4 รับประกนัคุณภาพเครื�องปรับอากาศ, ชิ�นส่วนอุปกรณ์ และงานติดตั�งเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที� 

ผูว้่าจา้งรับมอบงาน ซึ�งรวมทั�งการตรวจและการบาํรุงรักษาเครื�อง ลา้งฟิลเตอร์และเปลี�ยนชิ�นส่วนที�เสีย

และ/หรือเสื�อมคุณภาพ โดยให้ทาํทุกเดือนเป็นเวลา 2 ปี รวม 24 ครั� ง 

 

2. การเสนอราคา ในการเสนอราคาให้ผูเ้สนอราคาแสดงรายละเอียดต่างๆ อยา่งนอ้ยดงันี�  

 แสดงขนาดความเยน็สุทธิ (Matched Net Rating or Combination Rating) ที�สภาวะ 

Ambient Temperature : 95 o FDB 83 o FWB (35oCDB28oCWB)  

  100o FDB สาํหรับ Condensing Unit ที�ตั�งภายนอกอาคาร 

Air Entering Coil : 80o FDB 67o FWB (27oCDB19.5o CWB) 

Air Capacity : At Specified CFM. or M3/HR. 

Power Supply : 50 Hz at Rated Voltage 

 แสดงการคาํนวณขนาดความเยน็สุทธิ พร้อมทั�งแนบแคตตาล็อกของผูท้าํเครื�องเพื�อเป็นหลกัฐาน 

 แสดงกาํหนดแลว้เสร็จ, ระยะเวลาและแผนการทาํงานเป็นช่วงตอน 

 ราคาที�เสนอให้แสดงแยกเป็นหัวขอ้ดงันี�  

- ค่าเครื�องปรับอากาศ 

- ค่าติดตั�งเครื�องปรับอากาศรวมทั�งวสัดุและอุปกรณ์ที�ใช,้ ค่าขนส่ง,ค่าแรง ฯลฯ 

- ค่าท่อลมและฉนวนหุ้ม, หัวจ่าย, ช่องลมกลบั, ช่องอากาศบริสุทธิY  ฯลฯ 

- ค่าเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั�งหมด 

- ค่าตรวจและบาํรุงรักษาเครื�องทุกเดือนระยะเวลา 2 ปี รวม 24 ครั� ง 

 

3. การตรวจสถานที�ติดตั�ง 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบตรวจสอบแบบแปลนทั�งแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปาสุขาภิบาล 

ฯลฯที�เกี�ยวขอ้งรวมทั�งการตรวจสถานที�ติดตั�ง (ถ้าเห็นว่าจาํเป็น) และทาํการสํารวจระบบไฟฟ้าที�จะใช้กบัเครื� องก่อน
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ดาํเนินการจดัหาและติดตั�งเครื�อง การเจาะรู การเวน้ช่อง ฯลฯที�จาํเป็นตอ้งทาํที�สถานที�ติดตั�ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบ

ดาํเนินการเองทั�งสิ�น รวมทั�งการซ่อมแซมอาคารให้กลบัอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 

 

4. วสัดุอุปกรณ์ 

วสัดุอุปกรณ์ที�นาํมาใชต้อ้งเป็นของใหม่แบบล่าสุด มีคุณภาพดี อยูใ่นสภาพดีถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดตามความตอ้งการของผู ้

ว่าจา้ง เป็นมาตรฐานของผูผ้ลิตและผา่นการตรวจสอบอนุมติัโดยผูว้่าจา้งแลว้ สิ�งใดที�ผูว้่าจา้งไดต้รวจสอบแลว้และเห็นว่า

ไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด ผูรั้บจา้งตอ้งขนยา้ยออกจากสถานที�ปฏิบติังานโดยเร็วที�สุด 

 

5. กรรมสิทธิY  

วสัดุอุปกรณ์ที�ผูรั้บจา้งจดัหามา และงานที�เสร็จแลว้ยงัคงถือว่าเป็นทรัพยสิ์นของผูรั้บจา้งที�จะตอ้งรับผิดชอบเต็มที�ในการ

บาํรุงรักษาความเสื�อมสภาพ, สูญหาย, ถูกทาํลายและ/หรือความเสียหายใดๆ จนกว่า ผูว้่าจา้งจะไดรั้บมอบงานที�เสร็จหรือ

ไดรั้บงานที�เสร็จมาเปิดใชง้านของผูว้่าจา้งเป็นประจาํ 

 

6. การปฏิบติังาน 

ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานตามที�กาํหนดทั�งในแบบแปลนและในรายการประกอบแบบ (Spec.) ถึงแม ้ว่างานบางรายการมี

แสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการ หรือมีกาํหนดในรายการและไม่แสดงในแบบก็ตาม ผูรั้บจ้างตอ้งปฏิบติังานนั� น

เช่นกนั เสมือนกบัว่าแสดงไวท้ั�งสองแห่ง งานที�เกี�ยวขอ้งและจาํเป็นตอ้งทาํ เพื�อให้งานลุล่วงถูกตอ้งตามหลกัวิชา แต่ไม่ได้

แสดงรายละเอียดไวใ้นแบบและรายการ และ/ หรือบญัชีรายการวสัดุและอุปกรณ์ของผูว้่าจา้ง (ซึ�งให้ถือว่าเป็นเพียงแนวทาง

ในการคิดราคาเท่านั�น) และ/ หรือบญัชีใบเสนอราคาของผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งตอ้งทาํให้ถูกตอ้งครบถว้น โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ

ทั�งสิ�น ในกรณีที�รายการ และ/ หรือแบบมีขอ้ขดัแยง้ และ/ หรือมีความจาํเป็นที�ผูรั้บจา้งต้องเปลี�ยนแปลงจากแบบและ

รายการแต่ประการใด ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบเป็นหนงัสือทนัที เพื�อให้ผูว้่าจา้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหาก

จาํเป็นตอ้งเปลี�ยนแปลงแบบ รายการ ขนาดของอุปกรณ์ที�บ่งไว ้หรือการณ์ใดก็ตาม เพื�อให้ระบบสามารถทาํงานไดถู้กตอ้ง

ตามความมุ่งหมาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข โดยค่าใชจ่้ายเกิดขึ�นให้ถือว่ารวมอยู่ในรายการจา้งเหมาแลว้ หากผูรั้บจา้ง

ดาํเนินการไปก่อนไดรั้บอนุญาต ผูว้่าจา้งสงวนสิทธิY ที�จะสั�งให้ผูรั้บจา้งแกไ้ขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได ้โดยผูรั้บจา้ง

จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย โดยทั�วไปหากรายละเอียดในขอ้กาํหนดและในแบบไม่ตรงกนั ให้ถืออนัที�ถูกตอ้ง และ/หรือดีกว่า

เป็นหลกัแบบที�ใชใ้นการประมูลนี� เป็นเพียงการแสดงถึงแนวความคิด และความตอ้งการในการออกแบบ ในการทาํงาน

ติดตั�งจริง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจัดทาํ Shop Drawing ขึ� นมาเพื�อให้ผูว้่าจา้งพิจารณาอนุมติัก่อนการดาํเนินงานติดตั�ง รวมทั�งผู ้

รับจา้งจะตอ้งทาํการตรวจเช็คค่าวิศวกรรมต่างๆ ที�อาจจะเปลี�ยนไปตามแบบ  Shop Drawing เพื�อใชใ้นการทาํงานให้สําเร็จ

ลุล่วงตามจุดประสงคใ์นการออกแบบระบบ ค่าดงัที�กล่าวมานี�  เช่น Friction Loss ของท่อลม, ท่อนํ�า ฯลฯ และการที�ผูว้่าจา้ง

อนุมติัให้ทาํได้ตามที�เสนอ มิได้หมายความว่าผูรั้บจ้างจะพน้ความรับผิดชอบในความผิดพลาดต่างๆ ผูรั้บจ้างยงัคง

รับผิดชอบต่องานที�จัดทาํทุกประการหากมีความจาํเป็นจะต้องเปลี�ยนแปลงแบบ หรือรายการ ที�ได้แบ่งไวเ้พื�อให้ระบบ

สามารถทาํงานไดถู้กตอ้งตามความมุ่งหมาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข โดยค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นผูรั้บจา้งจะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ทั�งสิ�นผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานตามหลกัวิชาการที�ดี และเป็นไปตามมาตรฐานและกฎขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง กฎขอ้บงัคบัของ

หน่วยงานทอ้งถิ�น กฎขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าทอ้งถิ�น มาตราฐานเพื�อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของประเทศไทย มาตรฐาน

ต่างๆของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ผูรั้บจา้งตอ้งรีบแกไ้ขงานที�ผดิกฎต่างๆ ให้ถูกตอ้งโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆทั�งสิ�น

ผูรั้บจา้งตอ้งศึกษาแบบแปลนระบบปรับอากาศและแบบแปลนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น แบบโครงสร้าง  แบบสถาปัตยต่์างๆ 



               

 

รายการประกอบแบบ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ          4 
 

เป็นตน้ ให้มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของงานในส่วนที�มีความสัมพนัธ์กนั และให้ความร่วมมือประสานงานกบัผูรั้บจา้ง

รายอื�นที�ปฏิบติังานในสถานที�เกี�ยวขอ้งกนัอย่างเต็มที� สิ�งใดสําคญั และเกี�ยวพนัถึงผูรั้บจา้งรายอื�นแลว้ ผูรั้บจา้งงานระบบ

ปรับอากาศจะตอ้งจดัทาํรายละเอียดและแจง้ให้ผูรั้บงานนั�นๆ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมทาํสําเนาถึงผูว้่าจา้งเสียแต่

เนิ�นๆ เพื�อให้การทาํงานเป็นไปอยา่งราบรื�นไม่มีอุปสรรคจนเกิดความล่าชา้ขึ�นได ้ในกรณีที�ผูรั้บจา้งงานระบบปรับอากาศ

ดาํเนินงานโดยพลการ จนก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนที�เกี�ยวกบัผลงานของผูรั้บจา้งอื�นๆแลว้ ผูรั้บจา้งงานระบบปรับ

อากาศต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานนั� นๆให้ถูกต้อง และเสียค่าใช้จ่ายเองตามคําชี� ขาดของผูว้่าจ้าง ผูรั้บจ้างต้อง

ระมดัระวงัรักษาความปลอดภยัรวมทั�งอคัคีภยัเกี�ยวกบัทรัพยสิ์น บุคคลต่างๆ ที�เขา้ไปในบริเวณปฎิบติังาน ผูรั้บจา้งตอ้ง

รับผิดชอบเต็มที�เกี�ยวกับความเสียหายต่างๆที�อาจเกิดขึ� นจากการปฏิบติังาน และตอ้งดูแลสถานที�ปฏิบติังานให้สะอาด

เรียบร้อย และอยูใ่นสภาพปลอดภยัตลอดเวลา 

 

7. พนกังาน 

ผูรั้บจา้งตอ้งมีวิศวกรเครื�องกลที�ชาํนาญงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการสร้าง

และอาํนวยการติดตั�งให้เป็นไปตามแบบและรายการ และให้ถูกตอ้งตามกฎและหลกัวิชาการที�ดี ผูรั้บจา้งตอ้งมีหัวหน้าที�ดี 

เพื�อสั�งและควบคุมงานในสถานที�ก่อสร้างตลอดเวลาปฎิบติังาน และตอ้งใชค้นงานที�มีความรู้ความสามารถในการทาํงาน

ตามวิธีการที�ถูกต้องทาํตามหลกัวิชาช่างที�ดีดว้ยฝีมือที�ดีและมีจาํนวนคนงานเพียงพอที�จะปฏิบติังานให้เสร็จตามความ

ตอ้งการของผูว้่าจา้ง 

 

8. ขอบเขตของการเห็นชอบ 

การที�ผูว้่าจา้งอนุมติัเห็นชอบและ/หรือยนิยอมใดๆเกี�ยวกบัวสัดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ รายการ วิธีการหรือกรรมวิธี นัยแห่ง

การกระทาํใดๆ สิ�งที�จะทาํการติดตั�งและ/หรือขอ้เสนอใดๆโดยผูรั้บจา้ง ให้เป็นที�เขา้ใจเพียงว่าเป็นการรับรองของผูว้่าจา้งใน

ขณะนั�นซึ�งยงัไม่มีเหตุผลอนัสมควรที�จะคดัคา้นเรื�องต่างๆดงักล่าว การกระทาํดงักล่าวโดยผูว้่าจา้งยอ่มไม่ทาํให้ผูรั้บจา้งพน้

ภาระจากความรับผิดชอบเต็มที�ในเรื� องความถูกต้อง และสมบูรณ์ของงานที�ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและ

รายละเอียดข้อกาํหนดและ/หรือพน้ภาระจากหน้าที�โดยตรงของผูรั้บจ้างเกี� ยวกับพันธกรรม หนี� สินและ/หรือความ

รับผดิชอบต่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและ/หรือบุคคล 

9. การทดสอบ 

ถา้ผูว้่าจา้งเห็นว่าวสัดุและอุปกรณ์นาํมาใชมี้คุณสมบติัไม่ดีเท่าที�กาํหนดไวใ้นรายการ ผูว้่าจา้งมีสิทธิY ที�นาํมาใชง้านนี�  หรือถา้

ผูว้่าจา้งเห็นว่าควรส่งให้สถาบนัที�ผูว้่าจา้งเชื�อถือทาํการทดสอบคุณสมบติัเพื�อเปรียบเทียบกบัขอ้กาํหนดความตอ้งการของผู ้

ว่าจา้งก่อนที�จะอนุมติัให้นาํมาใชไ้ด ้ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูด้าํเนินการ และเสียค่าใชจ่้ายเองทั�งสิ�นเมื�องานเสร็จแลว้ตอ้งมีการ

ตรวจรับมอบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการทดสอบอุปกรณ์การใชง้าน และอื�นๆ เพื�อแสดงให้เห็นว่างานที�ทาํและอุปกรณ์ถูกตอ้ง

ตามรายการและแบบทุกประการ ก่อนผูว้่าจา้งจะชาํระเงินงวดสุดทา้ยนี�  ยกเวน้ค่าใชก้ระแสไฟฟ้า  และค่าใชจ่้ายอื�นๆใน

ส่วนของผูว้่าจา้ง 

 

10. แผนผงั แบบ และคู่มือ 

10.1 แบบใชง้าน  ( Shop Drawings) 
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 ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแบบงานและแบบแสดงการติดตั�งอุปกรณ์ผูว้่าจา้งพิจารณาก่อนการดาํเนินการติดตั�งตามที�ผู ้

ว่าจา้งเป็นผูก้าํกบัให้ ขนาดของแบบตอ้งเท่ากบัแบบของผูว้่าจา้งหรือขนาดตาม มอก.33 (ฉบบัล่าสุด) เมื�อผูว้่าจา้ง

เห็นชอบดว้ยแลว้ผูรั้บจา้งตอ้งส่งแบบพิมพใ์หผู้ว้่าจา้ง (3) ชุดเพื�อใชใ้นการควบคุมงาน 

 

10.2  แบบผงัและแบบตามที�สร้างจริง (As-Built Drawings)  

ถา้หากมีการเปลี�ยนแปลงการปฏิบติังานไปจากแบบ เช่น เปลี�ยนแนวทางเดินท่อเป็นตน้ หรือ มีการเปลี�ยนแปลง

ใดๆ ที�ผูว้่าจา้งไม่ไดจ้ัดทาํแบบให้ ผูรั้บจ้างตอ้งจัดทาํแผนผงัตามที�สร้างจริงโดยให้สร้างแบบพิม พ์ 1 ชุด ซึ� ง

วิศวกรเครื�องกลของผูรั้บจา้งลงนามรับรองความถูกตอ้งแลว้ให้แก่ผูว้่าจา้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�งานแลว้เสร็จ 

เมื�อผูว้่าจา้งตรวจรับรองความถูกตอ้ง และส่งแบบคืนให้แก่ผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งตอ้งส่งตน้ฉบบัเขียนลงกระดาษเขียน

แบบชนิดหนกัไม่นอ้ยกว่า 100/105 กรัม / ม2  พร้อมแบบพิมพอี์ก  ( 3 ) ชุด และคืนตน้ฉบบัที�ผูว้่าจา้งรับรองให้แก่

ผูว้่าจา้งแลว้จึงจะชาํระเงินงวดสุดทา้ยให้ตามเงื�อนไขการชาํระเงินต่อไป 

 

10.3 หนงัสือคู่มือการใชง้านและการบาํรุงรักษา 

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัรายละเอียดของอุปกรณ์ที�ใชทุ้กชนิดประกอบดว้ยวิธีใช้ วิธีบาํรุงรักษา วงจรไฟฟ้า ทั�งภายนอก

และภายในเครื�อง รายการอะไหล่ และอื�นๆ เป็นภาษาไทยและ / ภาษาองักฤษ จาํนวน 4 ชุด มอบให้แก่ผูว้่าจา้ง

ก่อนที�จะไดรั้บเงินงวดสุดทา้ย 

 

11. ป้ายชื�อ 

ผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํป้ายชื�อติดที�แผงสวิทซ์ อุปกรณ์ต่างๆ หลอดไฟสัญญาณ สวทิซ์พิเศษต่างๆ เครื�องวดัและอื�นๆ เพื�อแสดง

ชื�อขนาด ของอุปกรณ์และการใชง้าน โดยใชภ้าษาไทยและ / หรือภาษาองักฤษ และระบบเมตริก จะตอ้งสลกัตวัอกัษร โดย

ไม่ตอ้งใชสี้เติมหรือใชป้้ายชนิดอื�นที�ผูว้่าจา้งอนุมติั ป้ายตอ้งยดึติดให้มั�นคง ถาวร 

 

12. การฝึกอบรม 

ผูรั้บจา้งตอ้งฝึกพนกังานของผูว้่าจา้งให้มีความรู้ความสามารถในการใชง้าน และบาํรุงรักษางานที�ผูรั้บจา้ง เป็นผูติ้ดตั�ง 

 

13. การเปลี�ยน เพิ�ม และลดงาน 

ผูว้่าจา้งมีสิทธิY สั�งเปลี�ยน เพิ�มและ/หรือลดงาน และอุปกรณ์จากที�ระบุในขอ้กาํหนดและแบบ การเปลี�ยนแปลงราคาจะถือ

ตามราคาต่อหน่วยที�เสนอราคาไวแ้ลว้ หรือในกรณีที�ไม่มีราคาต่อหน่วยจะคิดโดยวิธีต่อรองราคากบัผูรั้บจา้ง การเปลี�ยน 

เพิ�มและ/หรือลดงานจะทาํไดก้็ต่อเมื�อไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าจา้งเป็นหนังสือเท่านั�น หากมีความจาํเป็นตอ้งเปลี�ยนระยะเวลา

การทาํงาน ให้ผูรั้บจา้งแจง้ผูว้่าจา้งเพื�อความตกลงกนัต่อไป 

 

14. การส่งมอบงาน 

ในการส่งมอบงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการ ดงันี�  

 ก่อนถึงกาํหนดเวลาส่งมอบงานผูรั้บจา้งตอ้งเดินระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า  24 

ชั�วโมง ติดต่อกนั ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบเอกสารและวสัดุ-อุปกรณ์เหล่านี�พร้อมกนัในวนัส่งมอบงาน 

- ขอ้มูลการใชง้าน และผลการทดสอบ จาํนวน 4 ชุด 
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- As-Built Drawing ที�วิศวกรเครื�องกลของผูรั้บจา้งเซ็นตรั์บรองความถูกตอ้งเขียนลงบนกระดาษไขตน้ฉบบั 1 

ชุด พิมพบ์นกระดาษพิมพ ์จาํนวน 3 ชุด 

- As-Built Drawing บนัทึกลงบน  CD-ROM จาํนวน 1 ชุด 

- หนงัสือคู่มือการใชแ้ละบาํรุงรักษา จาํนวน 4 ชุด 

- เครื�องมือพิเศษสําหรับใชใ้นการปรับแต่ง ซ่อมบาํรุงเครื�องจกัรและอุปกรณ์ ซึ� งโรงงานผูผ้ลิตส่งมาให้ดว้ย 

หรือตามขอ้กาํหนด 

- แบบงานการฝึกอบรมการใชง้าน 

เอกสารและวสัดุ - อุปกรณ์ขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัจากผูว้่าจา้ง ก่อนวนัส่งมอบงาน 

 

15. การรับประกนั 

ผูรั้บจา้งตอ้งรับประกนั การเปลี�ยนแปลง และ/หรือแกไ้ขวสัดุ อุปกรณ์ และแกไ้ขงานตามขอ้กาํหนดนี�  ซึ� งในความเห็นของ

ผูว้่าจา้ง จาํเป็นตอ้งให้ผูรั้บจา้งทาํเพื�อให้วสัดุ อุปกรณ์ และงานเป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูว้่าจา้ง กฎของการไฟฟ้าทอ้งถิ�น 

และกฎอื�นๆที�กาํหนดให้ปฏิบติัตาม รวมทั�งขอ้ผดิพลาดและสิ�งตกหล่นที�เกิดขึ�นเพราะผูรั้บจา้งในการเสนอราคา ซึ� งผูว้่าจา้ง

ตรวจพบ ไม่ว่าก่อน และ/หรือหลงัการตรวจรับในระหว่างระยะเวลาการรับประกนั ผูรั้บจา้งตอ้งเปลี�ยน แกไ้ข และ / หรือ

ติดตั�งเพิ�มเติม ตามที�ผูว้่าจา้งสั�ง โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายต่างๆ จากผูว้่าจา้งทั�งสิ�นหากผูรั้บจา้งไม่ดาํเนิน การตามที�ไดรั้บแจ้ง

ภายในสิบห้า (15) วนั ผูว้่าจา้งมีสิทธิY จา้งผูอื้�น หรือดาํเนินการเอง แลว้คิดเงินจากผูรั้บจา้งสําหรับค่าใชจ่้ายทุกชนิด ผูรั้บจา้ง

ตอ้งรับประกันอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ทาํการแกไ้ขงานที�ไม่ถูกต้อง เปลี� ยนวสัดุ และอุปกรณ์ที�เสีย หรือเสื�อม

คุณภาพรวมทั�งการบริการรายเดือนและในกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลาเจ็ดร้อยสามสิบ ( 730 ) วนั นับแต่วนัที�ผูว้่าจา้งรับ

มอบงานหรือนบัแต่วนัที�ผูว้่าจา้งเริ�มใชง้าน เป็นประจาํ โดยถือวนัที�ถึงกาํหนดก่อนเป็นเกณฑ ์หากผูรั้บจา้งไม่เริ� มแกไ้ขและ

ดาํเนินการให้เสร็จโดยเร็วแล้ว ผูว้่าจ้างสงวนสิทธิY ที�จะดาํเนินการเอง แลว้คิดค่าใช้จ่ายจากผูรั้บจา้งทั�งสิ�น ในระหว่าง

ระยะเวลารับประกนั ผูรั้บจา้งตอ้งมีหลกัทรัพยว์างคํ�าประกนัไว ้ตามจาํนวนที�กาํหนดไว ้โดยผูว้่าจา้งมีสิทธิY นาํมาใชจ่้ายได ้

ในกรณีที�ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามเงื�อนไขการรับประกนั 

 

16. อื�นๆ 

เครื�องเป่าลมเยน็ชนิดที�แขวนในฝ้าเพดานให้จดัเตรียมช่องที�เหมาะสมสําหรับตรวจซ่อมดูแลรักษา และทาํความสะอาด

เครื�องได ้ โดยตาํแหน่งของเครื�องและช่องต่างๆที�จดัทาํ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้่าจา้งก่อนและผูรั้บจา้งตอ้งเ ป็นผู ้

ออกค่าใชจ่้ายเอง จดัทาํแท่นเครื�องและอุปกรณ์ลดการสั�นสะเทือนของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศทั�งหมด จดัหา และติดตั�ง 

Smoke Detector ไวที้�ดา้นหนา้ทางลมกลบัของเครื�องเป่าลมเยน็ทุกเครื�อง (AHU) เพื�อควบคุมให้เครื�องหยดุทาํงานขณะเกิด

เพลิงไหม ้จัดเตรียมช่องเพื�อติดตั�งเกล็ดระบายลมออก เกล็ดลมกลบั และเกล็ดอากาศบริสุทธิY  พร้อมตะแกรงกันแมลง 

สําหรับเกล็ดอากาศบริสุทธิY  และ  Volume Damper ที�ผนัง และ/หรือพื�น แลว้ทาํการตกแต่งช่องให้เรียบร้อยโดยร่วมมือ

ประสานงานกบัผูรั้บจา้งงานก่อสร้างอาคาร แต่ผูรั้บจา้งงานระบบปรับอากาศตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเอง จดัหา และติดตั�ง  

Fire Damper สําหรับท่อลมที�เดินทะลุผ่านพื�นแต่ละชั�น และส่วนที�ผ่านผนังกนัไฟ  จดัทาํการเวน้รูรอบท่อลม ท่อนํ� า ท่อ

สายไฟ ที�ทะลุผา่นคาน พื�น หรือส่วนโครงสร้างต่างๆโดยให้ทาํพร้อมงานก่อสร้างอาคาร 
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17. นิยาม 

ผูว้่าจา้ง  หมายถึง  เจา้ของงานผูมี้สัญญาโดยตรงกบัผูว้่าจา้ง และรวมถึงผูแ้ทนของผูว้่าจา้ง คือ สถาปนิก วิศวกร ผูต้รวจงาน 

ผูค้วบคุมงาน และผูอื้�นที�ผูว้่าจา้งแต่งตั�งให้เป็นผูแ้ทนของผูว้่าจา้ง 

ผูรั้บจา้ง  หมายถึง  บริษทั ห้าง บุคคล ผูป้ฏิบติังานตามสัญญานี�และรวมถึงพนกังาน ผูแ้ทนของผูรั้บจา้ง ซึ�งไดรั้บมอบหมาย

ให้ปฏิบติังานนี�โดยผูรั้บจา้ง 

งาน  หมายถึง  วสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน และการปฏิบติังานตามสัญญานี�  

แบบ  หมายถึง  แบบแปลนที�แนบทา้ยสัญญานี�  และรวมถึงแบบที�จดัทาํเพิ�มเติมโดยผูว้่าจา้ง 

วนั  หมายถึง  วนัในปฏิทินของปี หรือ 24 ชั�วโมง นบัเป็นหนึ�งวนั 

เดือน  หมายถึง  30 วนั นบัเป็น 1 เดือน 

ปี  หมายถึง  365 วนั นบัเป็น 1 ปี 

มาตราฐานต่างๆที�อา้งถึง  หมายถึง  มาตราฐานฉบบัล่าสุดในวนัที�ลงนามในสัญญา 
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บทที�   2 

เครื�องปรับอากาศชนิดแยกส่วน 

 

ตอ้งเป็นเครื�องแบบ Air-Cooled Split System หรือ Air-Cooled Remote Condenser System ประกอบดว้ย คอนเดนซิ�งยนิูต แฟนคอยล์

ยนิูต และส่วนประกอบ ถา้ใชค้อนเดนซิ�งยนิูตสองเครื�องหรือใชค้อมเพรสเซอร์มากกว่า 1 อนั ร่วมกบั แฟนคอยลเ์ครื�องเดียว ตอ้งแยก

วงจรนํ�ายาเป็น 2 วงจร เครื�องทั�งหมดตอ้งเป็นของผูผ้ลิตเดียวกนั และเป็น Matched Units ที�ผูท้าํแนะนาํ โดยมีหลกัฐานแสดงเช่น ใน

แคตตาล็อก 

 

1. ระบบไฟฟ้า 

เครื�องปรับอากาศทั�งชุดตอ้งสามารถใชง้านกบัระบบไฟฟ้าที�ผูว้่าจา้งติดตั�งใช ้ณ สถานที�ติดตั�งโดยไม่ตอ้งมีการดดัแปลง

หรือใชห้มอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า  ยกเวน้สาํหรับระบบควบคุม 

 

2. ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ 

ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของเครื�องปรับอากาศทั�งชุดขณะใชง้านไม่ว่าเวลาใดตอ้งมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.85 ถึง 1.00 

ถา้ค่าตํ�ากว่าผูรั้บจา้งตอ้งติดตั�งแคปแปซิเตอร์เพิ�มเติมสําหรับมอเตอร์ทุกตวั และคอมเพรสเซอร์เพื�อปรับค่าเพาเวอร์แฟก

เตอร์ให้อยูใ่นระดบัที�กาํหนดตลอดเวลา โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ�มจากผูว้่าจา้งทั�งสิ�น ในการทดสอบเพื�อตรวจรับผูรั้บจา้ง

ตอ้งวดัค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ทั�งขณะคอมเพรสเซอร์ทาํงาน และขณะหยุด พร้อมทั�งส่งหลกัฐานแสดงผลการวดัให้ผูว้่าจา้ง

ดว้ย แคปแปซิเตอร์ที�ใชต้อ้งเป็นชนิดที�มีความตา้นทานต่อคร่อมสาํหรับปล่อยประจุ และตอ้งเป็นแคปแปซิเตอร์ที�มีคุณภาพ

ดี ผลิตสาํหรับใชก้บัมอเตอร์และทนแรงดนัไฟฟ้าไดเ้พียงพอ สาํหรับระบบไฟฟ้าที�ใชแ้คปแปซิเตอร์แลว้ตอ้งปรับลดเครื�อง

ป้องกนักระแสเกินขนาด และการใชเ้กินกาํลงัของมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์เพื�อให้มีขนาดเหมาะสมกบัค่ากระแสไฟฟ้า

สูงสุดที�ลดลง 

 

3. สมรรถภาพ 

เครื�องปรับอากาศที�นาํมาใชจ้ะตอ้งเป็นแบบที�ผลิตมาสาํหรับการประหยดัพลงังาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเครื�องปรับอากาศที�

มีค่า EER สูง เทียบเท่ากบัเครื�องปรับอากาศเบอร์ 5 ตามประกาศ ฯ มาใชส้ําหรับโครงการ ยกเวน้ในกรณีที�สามารถพิสูจน์

เป็นลายลกัษณ์อกัษรไดว้่าเครื�องปรับอากาศขนาดนั�นๆ ทางบริษทัผูผ้ลิตยงัมิไดผ้ลิตมาจาํหน่าย 

 

4. ระบบควบคุม และระบบอุปกรณ์มาตราฐาน 

         High And Low Pressure Cutout 

         Compressor Overload Protection Device 

         Compressor Time Delay 

         Filter and Dryer 

         Sight Glass 

         Charging Port 

Suction / Liquid / Hot Gas Shut-off  Valve 

อุปกรณ์ควบคุมอื�นๆ ตอ้งมีครบตามที�ผูผ้ลิตเครื�องแนะนาํ 
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ระบบควบคุมอุณหภูมิให้ใช ้ Remote Thermostat with Thermometer and Built-In , On-Off Switch or Separate Push 

Buttons On-Off Switch Thermostat ให้ใชผ้ลิตภณัฑ์ของ HONEYWELL , PENN หรือของผูผ้ลิตเครื�อง ยกเวน้ถา้ใช ้ Fan 

Coil Unit ชนิดตั�งพื�นแบบมีตวัถงั (Exposed with Cabinet) ให้ใชช้นิดติดตั�งในตวัเครื�อง 

 

5. มอเตอร์พดัลม 

ถา้ผูรั้บจา้งติดตั�งมอเตอร์สาํหรับแฟนคอลย์ยนิูตให้ใชม้อเตอร์ชนิด Totally Enclosed , Fan Cooled ขนาดตามที�กาํหนดหรือ

สามารถเป่าลมไดต้ามปริมาณตามที�กาํหนด มอเตอร์ขนาด  0.55 กิโลวตัต ์และเล็กกว่าชนิด Single Phase หรือ Three Phase 

ขนาด 0.75 กิโลวตัต์ และใหญ่กว่าชนิด Three Phase มอเตอร์ทุกชนิด และขนาดตอ้งมีเครื�องประกอบการเริ�มเดินพร้อม

เครื�องป้องกนักระแสเกินขนาด และการใชเ้กินกาํลงั มอเตอร์ขนาด 11 กิโลวตัต์ และใหญ่กว่าตอ้งมีเครื�องช่วยการเริ�มเดิน

เพื�อลดปริมาณกระแสไฟฟ้าตอนเริ�มเดิน เช่น ใชอ้อโตเมติก สตาร์เดลตา้สตาร์ทเตอร์ เป็นตน้ 

 

6. ฟิลเตอร์ 

ฟิลเตอร์กรองฝุ่ นใชข้นาดหนาตามที�กาํหนด ฟิลเตอร์ทุกชนิดตอ้งมีกรอบที�แข็งแรงพอและสามารถถอดออกมาทาํความ

สะอาดไดส้ะดวก 

 

7. รายการผูผ้ลิตมาตราฐาน 

TRANE, CARRIER, DAIKIN, MITSUBISHI 
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บทที�   3 

CONDENSING  UNIT 

 

1. ตวัถงั (Casing) 

ทาํดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสีแลว้พ่นดว้ยสีนํ� ามนั ชนิดอบความร้อนตามมาตราฐานของผูผ้ลิต สามารถทนทานต่อสภาพลม

ฟ้า อากาศ และการกดักร่อนนอกอาคาร ฝาตอ้งสามารถถอดออก เพื�อการบาํรุงรักษา และตรวจสอบไดส้ะดวก 

 

2. คอลย์ระบายความร้อน 

ทาํดว้ยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ เชื�อมติดโดยวิธีกลเขา้กบัครีบอลูมิเนียม  สามารถระบายความร้อนของคอล์ยทาํความ

เยน็ออกไดท้ั�งหมด และยงั Sub-cool สารความเยน็เหลว ให้มีอุณหภูมิพอเหมาะตามมาตราฐานของผูผ้ลิต 

 

3. พดัลม และมอเตอร์ขบัเคลื�อน 

พดัลมตอ้งเป็นชนิดใบพดั หรือเหวี�ยงหนีศูนย ์ติดตั�งอยู่ภายใน Fan Guard เป่าลมออกในแนวดิ�งหรือแนวนอน ตวัใบตอ้ง

ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมตามมาตราฐานของผูผ้ลิต มอเตร์เป็นแบบ Drip Proof หรือ Totally Enclosed ขบัเคลื�อนพดัลม

โดยตรง 

 

4. คอมเพรสเซอร์ 

เป็นชนิดลูกสูบ (Reciprocating) หรือชนิด Rotary แบบ Hermetic หรือ Scroll มี Over Load Protection 

 

5. Hot Air Discharge Deflector 

ในการติดตั�งหนา้งาน ถา้ปรากฏว่าลมร้อนจาก Condensing Unit เมื�อถูกเป่าออกไปแลว้จะไปกระทบกบัสิ�งกีดขวาง ให้ผูรั้บ

จา้งทาํการจดัหาและติดตั�ง Deflector ทาํจาก Galvanized Steel Sheet  เพื�อทาํการปรับทิศทางของลมมิให้เกิดการ Short 

Circuit ขึ�นได ้โดยการทาํ Deflector นี� จะตอ้งไม่ทาํให้เกิดภาระแก่พดัลมระบายอากาศของ Condensing Unit จนมิสามารถ

ระบายอากาศร้อนได ้ตวั Deflector เมื�อติดตั�งเรียบร้อยแลว้จะตอ้งทา Primer และ Finished Painting ทบัเพื�อความสวยงาม 

 

6. อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 

ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ตามขอ้กาํหนด และมาตราฐานของผูผ้ลิตไดรั้บการต่อวงจรเรียบร้อยมาจากโรงงาน หากไม่มี  

Time Delay Relay สําหรับป้องกนัการ Short Cycling ให้จดัหาและติดตั�งเพิ�มเติม เป็นชนิดหน่วงเวลาการทาํงาน ของ

คอมเพรสเซอร์ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 นาที 
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บทที�   4 

เครื�องเป่าลมเยน็ชนิดแยกส่วน 

 

1. เครื�องเป่าลมเยน็ Air Hand Unit (AHU) 

ตอ้งเป็นของผูผ้ลิตเดียวกบั Condensing Unit (CDU) โดยอาจถอดมาเป็นชิ�นส่วน (Knock-Down) เพื�อความสะดวกในการ

ขนส่งและนาํมาประกอบให้เขา้รูป ณ สถานที�ติดตั�งก็ได ้ตวัเครื�องจะผา่นการทดสอบมาตรฐาน ARI Standard 

 

 ส่วนประกอบของเครื�อง 

แต่ละเครื�องจะประกอบดว้ยส่วนที�เป็นพดัลม ส่วนที�เป็นคอยลเ์ยน็ ส่วนที�เป็นแผน่กรองอากาศ ถาดนํ� าทิ�ง ชุดขบัเคลื�อนพดั

ลมพร้อมแผงป้องกนั และ ส่วนประกอบอื�นๆ ที�จาํเป็นเพื�อให้การทาํงานถูกตอ้งสมบูรณ์ตามที�สภาพกาํหนด จะตอ้งทาสี

แท่นมอเตอร์ และเพลากลวง ส่วนเพลาตนัจะตอ้งใชว้ิธีป้องกนัสนิม 

 

 ตวัถงัของเครื�อง (Casing) 

ทาํดว้ยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีมีการยึดเสริมเพื�อความแข็งแรง ภายในส่วนของคอยล์นํ� าเยน็และเครื� องประกอบที�อยู่ใต ้

กระแสลมเยน็จะตอ้งหุ้มดว้ยใยแกว้หนา 1” ฉาบนํ� ายา หน่วงไฟ และติดให้เขา้ที�ดว้ยกาวชนิดกนันํ� า ถาดนํ� าทิ�งจะตอ้งมี

ขนาดพอเหมาะที�จะรองรับนํ�าจากไอนํ�าที�กลั�นตวั มีขอ้ต่อชนิดเกลียวสาํหรับต่อท่อนํ� าทิ�งและจะตอ้งหุ้มฉนวนดว้ย Closed 

Cell Self-Distinguishing Foam ที�กนันํ� าได ้จะตอ้งมีช่องเปิด (Access Door) ขนาดและตาํแหน่งที�เหมาะสมที�สามารถให้

ความสะดวกในการซ่อมปรับแต่งและทาํความสะอาดเครื�องไดโ้ดยสะดวก 

 

พดัลม 

Fan Wheel และเพลาพดัลมจะตอ้งไดรั้บการถ่วงให้สมดุลทั�งขณะหยดุนิ�ง และหมุน (Statically and Dynamically Balanced) 

เพลาพดัลมจะตอ้งเป็นโลหะชิ�นเดียวกนัตลอดแบบกลวงหรือตนั ความคาดเคลื�อนของขนาดเพลาอยู่ในเกณฑ์ตํ�าเหมาะสม

กบัขนาด Ball Bearing มาตรฐาน ล้อพดัลมจะตอ้งยึดติดแน่นกบัเพลาที�ออกแบบไวส้ําหรับทาํงานตลอดเวลาที� Static 

Pressure สูงสุด ตามที�กาํหนด Ball Bearing จะตอ้งเป็นแบบปรับแนวศูนยก์ลางไดเ้อง คุณภาพสูงวางใจได ้และมีที�สําหรับ

อดัจารบี 

 

ชุดขบัเคลื�อนพดัลม (Fan Driver)  

Bearing ที�ปลายสุดของพดัลมจะตอ้งมีฝาปิด มู่เล่ของมอเตอร์พดัลมจะตอ้งเป็นแบบปรับ Pitch ไดจ้ากโรงงานโดยตรง และ

มี Belt Guard สาํหรับส่วนประกอบต่างๆที�หมุนไดท้ั�งหมด มอเตอร์จะตอ้งเป็นแบบ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮิทส์ 1450 รอบ

ต่อนาทีและถูกตอ้งตามมาตรฐานของ IEC 

 

คอยลท์าํความเยน็ 

คอยลท์าํความเยน็จะตอ้งมีพื�นที�ผิว จาํนวนขด (Rows) และจาํนวนครีบ (Fins) เพียงพอที�จะปรับสภาวะอากาศที�ออกจาก

เครื�องให้ไดต้ามที�กาํหนดใน Equipment Schedule ตวัคอยลต์อ้งทาํดว้ยท่อทองแดงชนิดหนา มีครีบอลูมิเนียมยดึติดแน่นกบั

ตัวท่ออย่างสมํ�าเสมอโดยวิธีกล ตัวคอยล์ต้องได้รับการผลิต และทดสอบตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิต ขนาด

พื�นที�หนา้ตดัของคอยลต์อ้งมีขนาดที�ความเร็วลมผา่นคอยลต์อ้งไม่เกิน 500 ฟุต / นาที 
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แผน่กรองอากาศ (Air Filter) 

Filter เป็นแบบถอดลา้งได ้(Washable) ทาํจาก Synthetic Fiber มีความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า 2 ” และมีประสิทธิภาพไม่น้อย

กว่า 85% Arrestance ตรวจสอบโดย ASHRAE Method และความเร็วผา่นแผน่กรองอากาศจะตอ้งไม่เกิน 400 fpm. 

 

มอเตอร์ขบัเคลื�อน 

มอเตอร์ขบัเคลื�อนจะตอ้งเป็นแบบ Squirrel Cage Induction Motor, Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) Class F. ใชก้บั

มอเตอร์ไฟฟ้า 380 โวลท ์3 เฟส  50 เฮิทส์ 1450 รอบต่อนาที มอเตอร์ขนาดเล็กกว่า 1 แรงมา้ ให้ใชร้ะบบไฟฟ้า 220 V.1 PH 

50 Hz. ได ้กาํลงัขบัมอเตอร์ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.2 เท่าของ Brake Horse Power ของพดัลม 

 

Firestat 

ตอ้งมี Firestat ที�ดา้นหนา้ทางลมกลบัของเครื�องทุกเครื�องเพื�อตดัการทาํงานของเครื�องกรณีเกิดเพลิงไหม ้

 

Vibration Isolator 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหา Spring Isolator และ / หรือ Neoprene Rubber ในกรณีดงัต่อไปนี�  

- AHU แบบแขวนจะตอ้งมี Spring Isolation เป็นตวัรองรับการสั�นสะเทือนสู่อาคาร โดยเลือกตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

สปริง 

- AHU แบบตั�งพื�นจะตอ้งมีการติดตั�ง Spring Isolator ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสปริง ยกเวน้ในกรณีพิสูจน์ไดว้่า ส่วนของ

พดัลมและมอเตอร์ภายใน AHU ไดมี้การติดตั�ง Spring Isolator อยูก่่อนแลว้ ในกรณีนี� ให้ใช ้Neoprene Rubber Pad แทน

ได ้
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บทที�   5 

FAN COIL UNIT 

 

1. ส่วนประกอบของเครื�อง 

ประกอบดว้ยคอยลท์าํความเยน็ ถาดนํ�าทิ�ง พดัลม มอเตอร์ แผน่กรองอากาศ Thermostatic Expansion Valve อยูภ่ายในตวัถงั

ที�มีลกัษณะบางยาว ซึ�งพ่นสีอยา่งสวยงาม ความหนาตอ้งไม่เกิน 0.03 ม. หากเป็นชนิดตั�งพื�น ตอ้งมีสวิทซ์ควบคุมปริมาณลม 

และ Thermostat อยูภ่ายในตวัเครื�องดว้ย ส่วนชนิดแขวนติดเพดาน สวิทซ์ควบคุม พดัลม และ Thermostat ตอ้งเป็นแบบ

ชนิดติดผนงั และรวมเป็นชิ�นเดียวกนั แสดงค่าอุณหภูมิและการตั�งอุณหภูมิเป็นตวัเลข ( Digital Temperature Controller ) 

เป็นผลิตภณัฑข์อง HONEYWELL หรือเทียบเท่า 

 

2. ตวัถงั (Casing) 

ทาํดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสีแลว้พ่นดว้ยสีนํ� ามนัชนิดอบความร้อน ให้แลดูสวยงามตามมาตรฐานของผูผ้ลิตและสามารถ

ทาํการบาํรุงรักษา มีเกล็ดกระจายลม และฝาสาํหรับปิด-เปิด ช่องที�จะเขา้ไปตั�งปรับตวั Thermostat และสวิทซ์พดัลมได ้

สาํหรับ Fan Coil ซึ�งตั�งซ่อนในฝ้า หรือในเฟอร์นิเจอร์ ตวัถงัให้ทาํดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสี และออกแบบให้เหมาะสมกบั

การติดตั�งภายในตวัถงั ตอ้งมีถาดรองรับนํ�า ที�กลั�นจากคอยลท์าํความเยน็ และวาลว์ต่างๆ 

 

3. การหุ้มฉนวน 

ตวัถงัส่วนที�อยู่หลงัคอยล์ทาํความเย็น และโดยรอบถาดนํ� าทิ�ง ซึ� งสัมผสักบัอากาศเยน็ที�ออกจากตวัคอยล์ตอ้งหุ้มฉนวน

ความร้อนที�มีความหนาเพียงพอที�ป้องกนัการกลั�นตวั 

 

4. พดัลม และมอเตอร์ 

ตวัพดัลมตอ้งเป็นชนิดเหวี�ยงหนีศูนย ์ขบัเคลื�อนโดยตรง ตวัมอเตอร์ที�ใชก้บัระบบไฟ 220 โวลท ์ 1 เฟส  50 เฮิร์ต สามารถ

เปลี�ยนความเร็วรอบในการหมุนได ้ 3 จงัหวะ การทาํงานของพดัลมที�ทุกความเร็วตอ้งไม่ทาํให้เกิดเสียงดงัมากเกินไป 

 

5. คอยลท์าํความเยน็ 

ทาํดว้ยทองแดงไม่มีตะเข็บ เชื�อมติดโดยวิธีกลเขา้กบัครีบอลูมิเนียม ซึ�งใชใ้นการถ่ายเทความร้อน สามารถทาํความเยน็ไม่

นอ้ยกว่าที�ระบุบในแบบ ในขณะที�มอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วสูงสุด 

 

6. แผน่กรองอากาศ 

แผน่กรองอากาศเป็นแบบถอดลา้งได ้ ( Washable ) ทาํจาก Synthetic Fiber ความหนาเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

เครื�องปรับอากาศ สามารถออกมาลา้งทาํความสะอาดได ้โดยไม่ตอ้งรื�อตวัถงัออกก่อน 
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บทที�  6 

เครื�องปรับอากาศชนิดปรับปริมาณนํ"ายาอตัโนมตั ิ(VRF) 

 

1. ข้อกาํหนดทั�วไป 

เครื�องปรับอากาศชนิดปรับปริมาณนํ�ายาอตัโนมติั (Variable Refrigerant Flow, VRF.) ประกอบดว้ยคอนเดนซิ�งยนิูตแบบ 

ระบายความร้อนดว้ยอากาศ    ( Air cooled condensing Unit ) ซึ�งสามารถใชร่้วมกบัเครื�องส่งลมเยน็ (Fan Coil Unit) ไดไ้ม่

นอ้ยกว่า ที�กาํหนดในแบบและรายการประกอบแบบ ต่อคอนเดนซึ�งยนิูต และสามารถทาํงานไดที้� 2�% ของภาระความเยน็ที�

ตอ้งการและสามารถควบคุมไดจ้ากระบบควบคุมกลาง (Central Control Unit) โดยทั�งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยมาจาก

โรงงานในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศ ภายใตลิ้ขสิทธิY ของผลิตภณัฑน์ั�น และจะตอ้งเป็นยี�หอ้เดียวกนั โดย

จะตอ้งสามารถทาํความเยน็รวม   ( Matching Capacity ) ไดไ้ม่นอ้ยกว่าที�ระบุในแบบ ( Drawings ) โดยมีเงื�อนไขดงันี�  

- สภาวะอากาศเขา้คอลย์เยน็ ( Air Temperature Entering Cooling Coil ) 80 F DB.  67 F WB. 

- ช่วงอุณหภูมินํ� ายาทางดา้นดูดกลบั ( Saturated Suction Temperature Range ) 34 – 47 F 

- สภาวะอากาศก่อนเขา้คอลย์ร้อน ( Ambient  Entering Air Temperature ) 95 F DB. 83 F WB 

 

2. เครื�องปรับอากาศแบบ VRF 

ผลิตภณัฑ์เครื� องปรับอากาศที�ใช้ในโครงการจะตอ้งมีที�ใชแ้พร่หลายในประเทศไทยและ ผลิตภัณฑ์ผ่านการติดตั� งภายใน

โครงการอื�นโดยมีจาํนวนตนัความเยน็ที�เคยติดตั�งโครงการไม่นอ้ยกว่า 500 ตนัความเยน็ 

 เครื�องปรับอากาศเป็นแบบขยายตวัรับความร้อนโดยตรง ระบบร่วมแยกส่วนระบายความร้อนดว้ยอากาศ ( Direct Expansion 

Air-Cooled Spilt System  ) ซึ�งคอนเด็นซิ�งยนิูต � ชุดสามารถต่อกบัเครื�องเป่าลมเยน็ไดห้ลายชุด ใชส้ารทาํความเยน็ R–410A 

มีสมรรถนะตามที�กาํหนดในแบบ และมีรายละเอียดขอ้กาํหนดของตวัเครื�องปรับอากาศ ดงัต่อไปนี�  

2.1  คอนเด็นซิ�งยนิูต ( Condensing Unit ) 

Casing : ทาํดว้ยแผ่นเหล็กที�ผา่นกระบวนการกนัสนิม และกระบวนการเคลือบอบ/สี หรือวสัดุที�ทนต่อการเป็น

สนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอดัแข็งที�เหมาะสาํหรับการติดตั�งกลางแจง้ ตวัโครงจะตอ้งมั�นคงแข็งแรงไม่สั�น

สะเทีอน หรือเกิดเสียงดงัเมื�อใชง้าน 

Compressor : ชนิด Twin Rotary สาํหรับคอลย์ร้อนโดยมีชุด Inverter ควบคุมการเปลี�ยนความเร็วรอบของ

มอเตอร์ ระบายความร้อนดว้ยนํ�ายา และที�มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกนัในกรณีที�เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ ในกรณีที�

คอนเด็นซิ�งยนิูต มีขนาดทาํความเยน็เกินกวา่ ���,400 Btu/hr ให้มีจาํนวนคอมเพรสเซอร์ตั�งแต่ � ชุดขึ�นไป และ คอน

เด็นซิ�งยนิูตในแต่ละชุดให้ใชค้อมเพรสเซอร์ที�ควบคุมดว้ยวงจร Inverter อยา่งตํ�า 1 ชุด 

Condenser Coil : ทาํดว้ยท่อทองแดงมีครีบระบายความร้อนทาํดว้ย Aluminium ชนิด  Plate Fin อดัติดแน่นกบั

ท่อทองแดงดว้ยวิธีกลตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

พดัลม : เป็นแบบใบพดัแฉก (Propeller) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ลิต ขบัเคลื�อน

โดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกนัอุบติัเหตุ 

มอเตอร์พดัลม : เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกนัการเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ มีระบบรองลื�นแบบ

ตลบัลูกปืน หรือแบบปลอก ที�มีการหล่อลื�นระยะยาว สามารถปรับปริมาณลมระบายความร้อนไดอ้ยา่งนอ้ย � ระดบั 

ระบบควบคุม : มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์, เครื�องป้องกนัเมื�อความดนัสูงเกินเกณฑ ์ ( High Pressure Cut Out ) 

และมีฟิวส์ป้องกนัวงจรควบคุม 
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2.2 เครื�องส่งลมเยน็ ( Fan Coil Unit )  

- เป็นเครื�องส่งลมเย็น ซึ� งประกอบและผ่านการทดสอบเรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ลิต และมีขนาดไม่น้อยกว่าที�

แสดงค่าในแบบ (Drawing) มีอุปกรณ์ควบคุมนํ� ายาเป็นแบบ Microprocessor ซึ� งเชื�อมโยงสัญญาณกบัชุดควบคุม

ของคอนเดนซิ�งยูนิตมีชุด Liquid Electronic Expansion Valve เป็นตวัควบคุมปริมาณนํ� ายาโดยทาํงานร่วมกบั 

Thermostat และชุดควบคุม 

- ตัวถัง เป็นแบบที�ตกแต่งสําเร็จสวยงาม และแข็งแรงทาํด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่ตํ�ากว่า �.� มม. ที�ผ่าน

กระบวนการกนัสนิม และกระบวนการเคลือบสีและอบสี   กรณีเป็นเครื�องรุ่นต่อท่อลมซ่อนในฝ้าตวัถงัภายนอก

ไม่ตอ้งทาํสี ภายในบุดว้ยฉนวนใยแกว้ที�มีความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า � ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต ความหนาของฉนวน

ตอ้งไม่น้อยกว่า �/�" หรือ บุดว้ยฉนวน Polyurethane  Foam หนาไม่น้อยกว่า �/�" ที�ถาดนํ� าทิ�งหุ้มดว้ยฉนวน

ดงักล่าวดว้ย  

- พดัลม เป็นแบบ Centrifugal Fan ขบัเคลื�อนโดยตรงดว้ยมอเตอร์    เครื�องที�มีขนาดทาํความเยน็ตํ�ากว่า  4 ตนัความ

เยน็ สามารถปรับความเร็วได ้ ไม่นอ้ยกว่า 2 ระดบั    ส่วนเครื�องที�มีขนาดตั�งแต่ 6 ตนัความเยน็เป็นชนิดระดบั

ความเร็วเดียว  ใบพดัและตวัพดัลมทาํมาจากพลาสติกหรือเหล็กอาบสังกะสีไดรั้บการถ่วงสมดุลยท์ั�ง Static และ 

Dynamic  

- มอเตอร์พดัลม มอเตอร์เป็นชนิด Permanent Split Capacitor ฉนวนไฟฟ้าเป็น Class B ที�มีอุปกรณ์ภายในป้องกนั

ความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ใชร้ะบบไฟฟ้า  220V./1Ph./50Hz. 

- คอล์ยเย็นเป็นท่อทองแดงแบบไม่มีตะเข็บอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ� งยึดติดกันอย่างสมํ�าเสมอโดยวิธีกล 

(Mechanical Bonding) และจะตอ้งผา่นการทดสอบรั�วที�ความดนั ��� PSI จาํนวนครีบอยู่ในช่วง �-�� ครีบต่อนิ�ว 

และจาํนวนแถว �-� แถว ผา่นการทดสอบรอยรั�วมาจากโรงงานผูผ้ลิต 

- ระบบไฟฟ้าและควบคุม มีสวิทซ์ปิด-เปิดเครื�อง พร้อมทั�งปรับความเร็วพดัลม ทั�งสวิตซ์ติดอยูที่�เครื�อง หรือเป็นชนิด

ตั�งแยก (Remote Type) ตามที�ระบุในแบบ (Drawings)  

 

3. ท่อสารทาํความเยน็ ท่อนํ"าทิ"ง และอุปกรณ์ 

ท่อสารทาํความเยน็ ใชท่้อทองแดงอย่างแข็ง( Hard Drawn TYPE “ L “ และใช ้Pipe Fitting ชนิด Forged  or Wrought , 

Solder Type ในการเชื�อมต่อ ท่อสารทาํความเยน็เหลว (Liquid line )  และท่อสารทาํความเยน็ดา้นก๊าชเยน็กลบั ( Suction Line ) 

ให้หุ้มรอบดว้ย  Closed Cell, Elastomeric Thermal Insulation ชนิดไม่ลามไฟ ที�มีความหนาไม่น้อยกว่า 3/4 ” ที�กาํหนดไวใ้น

แบบ ขนาดของท่อสารทาํความเยน็ติดตั�งตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หรือ ตามที�กาํหนดไวใ้นแบบ 

ท่อนํ�าทิ�งขนาดไม่เล็กกว่า �/�” เป็นท่อพี.วี.ซี ชั�น �.� ตาม มอก.��-2523 ท่อส่วนที�อยู่ภายในฝ้าเพดานหรือท่อส่วนที�

อยูภ่ายในอาคารที�ไม่อยูใ่นบริเวณปรับอากาศ ให้หุ้มดว้ยฉนวน เช่นเดียวกบัท่อสารทาํความเยน็ดา้นก๊าซเยน็กลบั ความหนา

ไม่นอ้ยกว่า �/�"  

การติดตั�งท่อสารทาํความเยน็ จะตอ้งเดินให้ขนานหรือไดฉ้ากกบัตวัอาคาร หรือตามแนวในแบบ ในส่วนที�ผ่านคาน 

กาํแพง หรือพื�น จะตอ้งมีการวางปลอก ( Sleeve ) ถา้ปลอกติดตั�งในส่วนที�ติดกบัดา้นนอกของอาคาร จาํตอ้งอุดช่องว่าง

ระหว่างท่อสารทาํความเยน็ และปลอกดว้ยวสัดุยาง หรือวสัดุอื�นที�เทียบเท่า พร้อมทั�งตกแต่งอย่างเรียบร้อย และท่อสารทาํ

ความเย็นต้องยึดอยู่กับอุปกรณ์รองรับอย่างมั�นคงท่อสารทาํความเย็นดา้นก๊าชเย็นกลับจะต้องสามารถให้นํ� ามนัหล่อลื�น

กลบัไปที�คอมเพรสเซอร์ไดส้ะดวกในทุกภาวะของการทาํงาน โดยไม่ตอ้งติดตั�ง OIL TRAP ท่อสารทาํความเยน็ตอ้งมีขนาด
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พอเหมาะคือ ให้ค่าความดนัตกในท่อไม่เกินกว่าค่าที�ทาํให้อุณหภูมิควบแน่นเปลี�ยนไปเกินกว่า 1-2 oC หรือมีขนาดตามที�

กาํหนดในแบบ 

ท่อสารทาํความเยน็ทั�งหมด จะตอ้งติดตั�งอยูบ่นอุปกรณ์รองรับ ( Support  Hanger ) โดยใชป้ระกบกบัเหล็กอาบสังกะสี 

หรืออลูมิเนียมรัดตวัท่อเขา้กบัอุปกรณ์รองรับอย่างมั�นคงทุกระยะไม่เกิน 3  เมตร สําหรับท่อสารทาํความเยน็เหลว( Liquid 

Line ) และท่อสารทาํความเยน็ดา้นก๊าซเยน็กลบัจะตอ้งหุ้มฉนวน  ณ จุดที�วางบนอุปกรณ์รองรับ (Support ,Hanger ) ตอ้ง

ป้องกันไม่ให้นํ� าหนัดท่อกดทบัฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย โดยอาจใชท่้อ พี.วี.ซี. ผ่าครึ� งตามยาว หรือแผ่นเหล็ก อาบ

สังกะสีไม่บางกว่าเบอร์ ��B.W.G. ยาวไม่นอ้ยกว่า �� ซม. หรือหุ้มโดยรอบ 

ภายหลงัการเชื�อมระบบท่อสารทาํความเยน็แลว้ ให้ทาํการทดสอบหารอยรั�วดว้ยก๊าซไนโตรเจนที�มีความดนัไม่ตํ�ากว่า �� 

กก./ ซม.� เป็นเวลาอย่างน้อย �� ชม. โดยที�ความดนัอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามอุณหภูมิที�เปลี�ยนไป ( 0.1 oC / 1 กก./ซม.� ) 

แลว้จึงทาํการดูดความชื�นออก และทาํให้เป็นสุญญากาศ ดว้ยเป็นสุญญากาศ ดว้ยปั�มดูดสุญญากาศ ( Vacuum Pump ) จนมีความ

ดนัประมาณ �.� กม./ซม. อยา่งนอ้ย 1 ชั�วโมง แลว้จึงเติมสารทาํความเยน็เพิ�ม 

 

4. การตดิตั"งเครื�อง 

บุคคลากรที�ใชใ้นการติดตั�งเครื�องปรับอากาศระบบ VRF ตอ้งเป็นช่างฝีมือที�ไดรั้บ การฝึกอบรม และมีประสบการณ์

ในการติดตั�ง จนมีความชาํนาญในการทาํงานดา้นนี�  โดยมีการรับรองจากเจา้ของผลิตภณัฑเ์ครื�องปรับอากาศ 

เครื�อง CDU จะตอ้งมีที�รองรับการสั�นสะเทือนประเภทยางหรือสปริงและสําหรับเครื�อง Fan Coil Unit ชนิดแขวน

จะตอ้งติดตั�งโดยมีเหล็กยดึแขวนติดกบัโครงสร้างอย่างแข็งแรง ท่อที�นาํเขา้มาเก็บที�หน่วยงานจะตอ้งมีการอุดหัวทา้ยท่อดว้ย

ปลั�กอุด เพื�อป้องกนัสิ�งของที�จะเขา้ไปในท่อ ในขณะที�ติดตั�งท่อเมื�อเลิกงานให้อุดดว้ยปลั�กอุด ที�ปลายท่อที�ยงัไม่ไดต่้อ จาํนวน

นํ�ายาและนํ�ามนัหล่อลื�นที� ตอ้งใชอ้ดั ให้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต เพื�อให้อายกุารใชง้านของเครื�องอดันํ� ายายาวนาน 

แผงกรองอากาศเป็นชนิด Aluminium หนา 1/2 ” หรือตามที�ระบุในแบบ อยูใ่นกรอบที�แข็งแรงและความสะอาดได ้

จดัหาโดยผูรั้บจา้งติดตั�ง 

 

5. ขอบเขตของงานที�เกี�ยวข้องกบัระบบไฟฟ้า 

5.1 สาํหรับระบบ VRF ผูรั้บจา้งจะตอ้งเดินสายไฟจาก Safety Switch ไปยงั Condensing Unit แต่ละ Unit และสาํหรับ Fan 

Coil Unit ผูรั้บจา้งจะตอ้งเดินสายไฟจาก Junction Box ไปยงั Fan Coil Unit สาํหรับสายควบคุมผูรั้บจา้งระบบปรับ

อากาศเป็นผูจ้ดัหาและติดตั�งทั�งหมด 

5.2 พดัลมระบายอากาศทุกชุด ผูรั้บจา้งมีหนา้ที�เดินสายไฟจาก Junction Box มายงัพดัลมระบายอากาศ โดย สายเมนไฟฟ้า

จาก Switch มายงั Junction Box และ Junction Box อยูใ่นขอบเขตงานของผูรั้บจา้งระบบไฟฟ้า  

5.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งประสานงานกบัผูรั้บจา้งระบบไฟฟ้าในการให้ข้อมูลของกาํลงัไฟฟ้าจริงของอุปกรณ์ต่าง ๆ เทียบกับ

กาํลงัไฟฟ้าตามแบบก่อสร้าง เพื�อตรวจสอบขนาด Circuit Breaker  

 

6. การรับประกนัการบํารุงรักษา ( Warrantee ) 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัความเสียหายใด ๆ ที�เกิดจากชิ�นส่วนที�ชาํรุดบกพร่องที�เกิดจากการผลิต และการติดตั�งที�ผดิวิธีโดย 

- คอมเพรสเซอร์ มีอายกุารรับประกนัไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

- ชิ�นส่วนอื�น ๆ มีอายกุารรับประกนัไม่นอ้ยกว่า � ปี 



               

 

รายการประกอบแบบ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ          17 
 

บทที�  7 

อุปกรณ์ระบายอากาศ 

 

1. ความทั�วไป 

1.1 พดัลมระบายอากาศที�ใชต้อ้งสามารถระบายอากาศไดใ้นปริมาตรที�ตอ้งการตามตารางที�ระบุในแบบ และวดัค่า

สมรรถภาพจากโรงงานผูผ้ลิตตามมาตรฐาน AMCA Standard ที�เกี�ยวข้อง และระดับความดังของเสียงต้อง

เหมาะสมกบัการใชง้านโดยตอ้งแสดง Sound Power Level มาดว้ย 

1.2 ระดบัความดงัของเสียงจากพดัลมไม่ควรเกิน �� dBa และพดัลมแบบ Free Blow ไม่ควรเกิน �� dBa วดัห่างจาก

พดัลม �.� m. ถา้ตรวจพบว่ามีความดงัของเสียงมากกว่าที�กาํหนดผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบจดัการติดตั�งอุปกรณ์เก็บ

เสียง เพื�อให้ระดบัของเสียงไดต้ามตอ้งการ 

1.3 พดัลมสําหรับ Waste Treatment Plant จะตอ้งเป็นแบบป้องกนัสารเคมี (Chemical Proof Type) ตวัโครงสร้าง, 

ใบพดั และชิ�นส่วนอื�นที�สัมผสักบักระแสลมควรทาํดว้ย PVC ชนิดแข็ง, Fiberglass หรือแผ่นเหล็กเคลือบดว้ย สี 

Epoxy เพลาขบัทาํดว้ย Stainless Steel 

1.4 พดัลมระบายอากาศที�ใช้จะตอ้งผลิตจากโรงงานผูผ้ลิตที�มีมาตรฐานเป็นที�ยอมรับ รายชื�อผูผ้ลิตมาตรฐานเช่น  

PANASONIC, ACME, LOREN COOKs, KRUGER 

 

2. พดัลมแบบเหวี�ยงหนีศูนย ์(Centrifugal Fan) 

2.1 ความทั�วไป 

พดัลมทั� งชุดจะต้องประกอบด้วย Housing, Wheel, เพลา, แบริ� ง และอุปกรณ์เพิ�มเติมอื�นๆ ที�ระบุ ไวใ้น 

Ventilating Fan Schedule ของแบบโดยประกอบเรียบร้อยมาแลว้จากโรงงานผูผ้ลิต และถา้จาํเป็นตอ้งติดตั� ง 

Vibration Isolator ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

2.2 สมรรถนะ 

ตอ้งเป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้น  Ventilating Fan Schedule ของแบบโดยไดรั้บการทดสอบ และ วดัค่าสมรรถนะ

จากโรงงานผูผ้ลิตตามมาตรฐาน  AMCA 210 and The Certified Rating Program ฉบบัล่าสุดและตอ้งไดรั้บการ

รองรับสมรรถนะที�ทดสอบไดจ้าก AMCA ดว้ยเสียงตอ้งเหมาะสมกับการใชง้านโดยให้แสดง Sound Power 

Level ดว้ย 

2.3 Housing 

ประกอบจากแผน่เหล็กกลา้อยา่งหนาเชื�อมติดกนัแลว้ใชเ้หล็กโครงสร้างเสริมให้แข็งแรงอีกทีหนึ�ง และไดรั้บการ

พ่นสีเรียบร้อยมาแลว้จากโรงงานผูผ้ลิต 

2.4  Fan Wheel  

เป็นชนิด Forward, Backward หรือ Backward Inclined Air-Foil ตามความเหมาะสมของการใชง้าน ทาํด้วย

เหล็กกลา้หรืออลูมิเนียม หากใชเ้หล็กกลา้จะตอ้งไดรั้บการพ่นสีตามมาตรฐานโรงงานของผูผ้ลิตหรือผา่นกรรมวิธี

ป้องกนัสนิม, ใบพดัตอ้งไดรั้บการปรับสมดุลยแ์ลว้ (Statically and Dynamically Balance) 

2.5 เพลา 

ทาํดว้ยเหล็กกลา้ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 
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2.6  มอเตอร์ (Motor) 

มอเตอร์ขบัเป็นแบบ Totally Enclosed Fan Cooled, IP 55 มีความเร็ว �,��� รอบ / นาที ตามมาตรฐาน IEC ใชก้บั

ไฟฟ้า ��� V / 3 ø / 50 Hz ฉนวนของขดลวดเป็นแบบ Class F มี Service Factor ของมอเตอร์เป็น �.�� เมื�อใช้

ใบพดัลมเป็นแบบ  Backward Curve หรือ Air Foil Blade และมี Service Factor 1.2 เมื�อใชใ้บพดัลมเป็นแบบ 

Forward Curve 

2.7  พดัลมที�มีขนาดใหญ่ตอ้งติดตั�งและรองรับดว้ย  Spring Vibration Isolator โดยมี Static Deflection ตามตารางใน

แบบ และในการเลือก Isolator ควรทาํการเลือกให้สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของผูผ้ลิต Spring Isolator 

2.8  พดัลมที�ความสามารถในการระบายอากาศน้อยกว่า ��� CFM ควรเป็นแบบ Low Noise Type ขบัโดยตรง และมี 

Neoprene Vibration Isolator ความหนาไม่นอ้ยกว่า �” 

2.9 ทางเขา้และทางออกของพดัลมที�ไม่ไดต่้อกบัท่อลมจะตอ้งมีตะแกรงลวด (Wire Mesh)  ปิดเพื�อป้องกนัอนัตราย 

 

3. พดัลมระบายอากาศ แบบ  Propeller  

3.1  โครงสร้าง 

พดัลม มอเตอร์ และที�กาํบงัพดัลมจะตอ้งยดึติดบนโครงโลหะที�มั�นคงแข็งแรง และทาสีตามมาตรฐานของโรงงาน 

3.2 ใบพดั 

ทาํดว้ยเหล็กกลา้ , อลูมิเนียม หรือวสัดุอื�นที�เทียบเท่า ตั�งศูนยไ์ดถู้กตอ้งสมบูรณ์ทั�งแบบ Static และ Dynamic 

3.3  สมรรถนะ 

ใกล้เคียงที�สุดกับที�แสดงไวท้ั�งปริมาณลม และ Static Pressure โดยมีระดับความดงัของเสียงอยู่ใน เกณฑ์ตํ�า

เหมาะสมกบัสถานที�ที�ใชง้าน 

3.4  การขบัเคลื�อน 

แบบขบัเคลื�อนโดยตรง มี Ball Bearing แบบอดัจารบีไวถ้าวร 

3.5 ตอ้งมี Gravity Shutter 

3.6  ตอ้งมี Safety Guard / Louver ติดอยูที่�ดา้น Inlet ของพดัลม 

3.7  มอเตอร์ 

ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของผูผ้ลิต เป็นแบบ Totally – Enclosed ความเร็วรอบของมอเตอร์ชนิดขบัเคลื�อนพดั

ลมโดยตรงที�สมรรถนะ ��� CFM หรือมากว่าจะตอ้งไม่เกิน �,��� รอบต่อนาที 

 

4.  พดัลมระบายอากาศแบบฝังเพดาน (Ceiling Mounted Type) 

4.1 ความทั�วไป 

พดัลมจะต้องได้รับการออกแบบสําหรับการติดตั� งฝังเพดาน มีช่องลมออกสําหรับต่อท่อลม และมี Gravity 

Shutter ติดอยูที่�ทางออกของพดัลม 

4.2  โครงสร้าง 

พดัลม มอเตอร์ จะตอ้งติดตั�งอยูใ่นกล่องโลหะ ที�มั�นคงแข็งแรง และพ่นสีตามมาตรฐานของโรงงาน 

4.3 Fan Wheel  

ทาํดว้ยเหล็ก,อลูมิเนียมหรือพลาสติก ไดรั้บการถ่วงและตั�งศูนยใ์ห้สมดุลยท์ั�งในขณะหยดุนิ�งและหมุน 

 



               

 

รายการประกอบแบบ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ          19 
 

5. พดัลมแบบเพดานแบบโคจร (Cycling Fan 360o ) 

5.1  ความทั�วไป 

พดัลมตอ้งไดรั้บการออกแบบสาํหรับติดตั�งบนเพดาน การติดตั�งตอ้งทาํการติดตั�งให้มั�นคงแข็งแรงโดยการติดตั�ง

ให้เป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 

5.2 ใบพดัลม มอเตอร์ และตวัเรือนจะตอ้งถูกประกอบยดึติดกนัอยา่งมั�นคง และทาํการเคลือบและอบสีมาจากโรงงาน

ผูผ้ลิต 

5.3 อุปกรณ์อื�นๆ 

5.3.1  มี Regulator เพื�อทาํการควบคุมความเร็ว � จงัหวะ 

5.3.2  สามารถหมุนไดร้อบตวั ��� องศา 

5.3.3  ใบพดัลมทาํจากเหล็กแลว้นาํไปเคลือบสี 

 

6.  พดัลมแบบติดเพดาน (Ceiling Fan) 

6.1  วสัดุที�เป็นเหล็กลา้ เคลือบและอบสีจากโรงงาน (Baked Enamel) ใบพดั � ใบ และไดรั้บการถ่วงสมดุลย ์ จาก

โรงงานผูผ้ลิต พดัลมมี Safety Wire เพื�อป้องกนัอนัตราย 

6.2  สวิทชค์วบคุม � ระดบั สาํหรับควบคุมพดัลมจากระดบัพื�นห้อง 

6.3  ความเร็วรอบของพดัลมเมื�อทาํงานในระดบัความเร็วสูงสุด ไม่เกิน ��� รอบต่อนาที 
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บทที�  8 

การตดิตั"ง 

 

�.  การติดตั�งคอนเดนซิ�งยนิูต 

�.�  การติดตั�งบนทางเทา้ หรือถนน ให้ทาํฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูงไม่นอ้ยกว่า ��� มม. จากระดบัพื�นที�ติดตั�ง

ขนาดฐานใหญ่ไม่นอ้ยกว่าขนาดของเดนซิ�งยนิูต หรือทาํฐานเฉพาะแต่ละขาของเครื�องก็ได ้ ผวิให้ฉาบปูนขดัมนั

ให้เรียบขาตอ้งยดึติดกบัฐานดว้ยสลกัเกลียวฝังในฐานและใชแ้ป้นเกลียวยดึติดและตอ้งทาํไม่ให้มีโอกาสที�นํ� าจะ

ขงัคา้งอยูที่�ขาส่วนที�เป็นเหล็กได ้

�.�  การติดตั�งบนพื�นดิน ให้ทาํฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ตลอดตวัเครื�องและใหญ่กว่าเครื�องไม่น้อยกว่า ��� 

มม.รอบทุกดา้น ฐานสูงกว่าระดบัดินไม่นอ้ยกว่า ��� มม. ฐานตอ้งทาํสีให้เหมาะสมกบัสภาพดินและสามารถรับ

นํ�าหนกัเครื�องไดโ้ดยไม่ทรุด การติดตั�งให้ทาํเช่นเดียวกนักบัขอ้ 1.1 

�.�  การติดตั�งบนหลงัคาหรือกนัสาด เครื�องตอ้งตั�งอยูบ่นเหล็กรูปตวั (I) หรือตวั (C) เพื�อเฉลี�ยนํ� าหนักยึดขาทุกขาให้

ติดแน่นกบัเหล็กโดยใชส้ลกัเกลียวหรือแป้นเกลียว ตวัเหล็กให้ยดึติดกบัพื�นหลงัคาหรือกนัสาดดว้ย ก่อนติดตั�งให้

ปรึกษาผูว้่าจา้งก่อน ถา้หากพื�นหลงัคาหรือกนัสาดสามารถรับนํ�าหนกัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเหล็กรับเพื�อเฉลี�ยนํ� าหนักก็

ให้ยึดเครื�องให้ติดกบัพื�นไดเ้ลย หรือทาํฐานคอนกรีตเพิ�มขึ�นสําหรับแต่ละขา ทั�งนี� ตอ้งป้องกนันํ� าขงัใตข้าดว้ย 

จะตอ้งติดตั�ง Vibration Isolator เพื�อป้องกนัการสั�นสะเทือนดว้ย 

 

�.  การติดตั�งแฟนคอยลย์นิูต 

�.�  การติดตั�งบนพื�น แฟนคอยลต์อ้งตั�งบนพื�นโดยมี ขาเหล็กรองเครื�อง และให้มีที�ว่างใตเ้ครื�องไม่นอ้ยกวา่ ��� มม. 

ขาเหล็กให้มีแผน่ยาง หรือวสัดุอื�นรองเพื�อกนันํ� าขงัใตข้าให้ยดึขาติดกบัพื�นห้องดว้ย 

�.�  การติดตั�งแขวนจากเพดาน ให้ยดึดว้ยโครงเหล็กติดกบัพื�นของชั�นบนโดยตรงโดยใชส้ลกัเกลียว และแป้นเกลียว 

หรือใช ้Expansion Bolts ซึ�งสามารถรับนํ�าหนกัเครื�องไดอ้ยา่งปลอดภยั 

�.�  ท่อนํ� าทิ�ง ให้ต่อท่อนํ� าทิ�งจากถาดรองรับนํ� าของ แฟนคอยล์ไปหาท่อระบายนํ� าที�ใกลที้�สุด ตรงจุดที�ต่อออกจาก

เครื�องตอ้งมีขอ้งอเพื�อดกัผงและเปิดออกเพื�อทาํความสะอาดไดง่้าย ท่อนํ� าทิ�งให้ใชท่้อพีวีซีตามมาตรฐาน มอก. 

��-���� ประเภท �.� จะตอ้งหุ้มฉนานชนิดเดียวกนักบัท่อนํ� ายา ความหนา 1/2 ” การยึดติดกบัผนัง ฯลฯ ให้ใช้

ประกบัเหล็บสังกะสีหรืออลูมิเนียมชนิดสาํหรับใชรั้ดท่อรัดติดเหนือท่อก่อนยึดเพื�อป้องกนัความเสียหาย ท่อนํ� า

ทิ�งส่วนที�วิ�งออกไปนอกอาคารหรือส่วนที�มองเห็นไดใ้ห้ทาํการทาสีเพื�อความสวยงามและป้องกนั UV โดยสีที�ทา

จะตอ้งลง PRIMER ก่อนและสีจะตอ้งเป็นสีสาํหรับทาท่อชนิดนี�โดยเฉพาะ 

 

�.  ท่อนํ� ายา 

�.�  ท่อนํ� ายา ให้ใชท่้อทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM Type L หรือตามมาตรฐานอื�นที�เทียบเท่า ขอ้

ต่อใชช้นิด Forget or Wrought Copper, Solder Type รอยต่อเชื�อมดว้ย Silver Solder ขนาดท่อนํ�ายาให้คาํนวณตาม

สภาพหนา้งานการติดตั�งจริงและตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเครื�องปรับอากาศ 

 �.�  การเดินท่อนํ� ายา ท่อตอ้งอยู่ในแนวขนานและ/หรือตั�งฉากไปกบัตวัอาคาร ถา้เดินผ่านทางเทา้ที�มีคนเดิน ใตดิ้น 

และ/ หรือถนน ให้ทาํคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบเหล็กหล่อเพื�อใส่ท่อนํ� ายาและ ท่อร้อยสายไฟ ถา้อยู่บน

ถนนต้องทาํให้รับนํ� าหนักรถยนต์ที�อาจวิ�งผ่านไดด้ว้ย ท่อตอ้งมี Anchors and Expansion Bends เพื�อรับการ
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ขยายตวัของท่อในกรณีที�จาํเป็น ตอ้งใช ้Flexible Woven Metal Connector ต่อเขา้กบัคอมเพรสเซอร์เพื�อป้องกนั

ท่อแตกเพราะการสั�นสะเทือน การยึดท่อให้ใชเ้หล็กและ/หรือเหล็กฉากยึดให้แข็งแรง ท่อที�อยู่ในสภาพที�ถูก

กระทบให้เสียหายได ้ตอ้งมีการป้องกนั เช่น มีฝาครอบ เป็นตน้ ท่อนํ� ายาขนาดใหญ่เกิน �-�/�” ตอ้งมีการยึดท่อ

ทุกท่อดว้ย Clamp ทุกระยะไม่เกิน �,��� มม. 

3.3  ฉนวนหุ้มท่อนํ�ายา ให้ใชช้นิด Closed-Cell Foamed Plastic ท่อขนาด �/�” ให้ใชฉ้นวนหนาไม่น้อยกว่า 1/2” ท่อ

ขนาด �/�” ขึ�นไป ให้ใชฉ้นวนหนาไม่น้อยกว่า 3/4” ตรงที�แขวนท่อหรือยึดท่อ ฉนวนหุ้มท่อตอ้งเป็นชนิดแข็ง 

และยาวไม่นอ้ยกว่า ��� มม. ตรงจุดแขวนท่อหรือยึดท่อทุกแห่งตอ้งใส่แผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา � มม. คั�นไว้

ระหว่างอุปกรณ์แขวนหรือยดึท่อกบัฉนวน และท่อนํ�ายาที�เดินภายนอกอาคารให้ทาสีเคลือบ Insulation โดยใชสี้ที�

ผลิตมาสาํหรับทาท่อ Insulation โดยเฉพาะ เมื�อทาแลว้ยงัมีความยืดหยุ่นสูง และมีสารช่วยยึดเกาะระหว่างชั�นสี

กบัผวิฉนวน โดยทาสีอยา่งนอ้ย � ครั� ง 

3.4  อุปกรณ์อื�นๆ ผูรั้บจา้งตอ้งติดตั�งอุปกรณ์เพิ�มเติม (ถา้ไม่มีติดมาพร้อมเครื�องปรับอากาศ) เช่น Drier, Filter, Liquid 

Sight Glass, Charging Valve, Shut-Off Valve, Hot Gas Muffler (เฉพาะเครื�องขนาด ���,��� BTU ขึ�นไป) 

Service Valve, อุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้า เป็นตน้ ทั�งนี�ตอ้งไม่ขดักบัคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเครื�อง 

3.5  การทาสี ชิ�นส่วนที�เป็นเหล็กให้ทาสีกนัสนิมอย่างดีที�สามารถทนต่อการกดักร่อนของไอทะเลไดเ้ป็นอย่างดีโดย

ตอ้งทาํการขออนุมติัจากผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคุมงานก่อนทาํการติดตั�ง 
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บทที�  9 

ท่อลม และระบบการกระจายลม 

 

�.  ความทั�วไป 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างที�มีฝีมือดี และไดรั้บการเห็นชอบดา้นผลงานจากผูว้่าจา้ง ทาํและติดตั�งงานท่อลม ตะแกรงลมกลบั 

ช่องอากาศบริสุทธิY  ตามชนิด ขนาด และตาํแหน่งที�ถูกตอ้งตามที�ระบุไวใ้นแบบ รอยต่อของท่อแต่ละท่อตอ้งแน่นสนิท ลม

ไม่สามารถรั�วออกได ้ตวัท่อยดึติดกบัโครงสร้างของอาคารอยา่งแข็งแรง ปราศจากการสั�นสะเทือนในทุกสภาวะการใชง้าน

และรอยตะเข็บของท่อลมจะตอ้งทาํการ Seal ดว้ยสารที�ไม่ลามไฟ เพื�อป้องกนัการรั�วของลม การผลิตท่อตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานของ ASHRAE และ SMACNA 

 

2. การผลิตท่อลม (Duct Construction) 

�.�  แผน่โลหะ (Sheet Metal) 

ท่อลมจะตอ้งประกอบขึ�นจากแผน่เหล็กอาบสังกะสี มาตรฐาน มอก.��-���� ชุบหนาไม่นอ้ยกว่า ��� กรัม/ม�  

(�.�� ออนซ์/ฟุต) ยกเวน้ขนาดหนา �.�� มม.(เบอร์ ��) ชุบหนาไม่นอ้ยกว่า ��� กรัม/ม� (�.�� ออนซ์/ฟุต) ความ

หนาของแผน่เหล็กอาบสังกะสี และการเสริมท่อลมให้แข็งแรงและตอ้งเป็นไปตามตารางดงันี�  

 

ความกว้างของท่อลม 

มม.(นิ"ว) 

ความหนาของแผ่นเหลก็ 

มม.(BWG) 

รอยต่อตามขวาง ขนาดเหลก็ฉากเสริมความ

แข็งแรงของท่อลม มม. 

 

UP TO 305 

(12) 

 

 

303 TO 457 

(13 TO 18) 

 

��� TO 762 

(19 TO 30) 

 

 

 

��� TO 1067 

(31 TO 42) 

 

 

 

 

0.45 (26) 

 

 

 

0.55 (24) 

 

 

0.55 (24) 

 

 

 

 

0.70 (22) 

 

 

 

 

 

DRIVE SLIP OR PLAIN 

“S” SLIP OR POCKET 

LOCK 

 

SAME AS UP TO 305 

 

 

POCKET LOCK OR 

HAMMED “S” SLIP OR 

BAR SLIP OR 25 mm. 

COMPAINION ANGLES 

 

POCKET LOCK OR BAR 

SLEP OR REINFORCED 

BAR SLIP OR 25 mm. 

COMPANION ANGLES 

 

 

NONE 

 

 

 

NONE 

 

 

25×25×3 1200 CC. 

 

 

 

 

25×25×3 1200CC. 
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���� TO 1372 

(43 TO 54) 

 

 

 

1398 TO 1524 

(55 TO 60) 

 

1549 TO 2134 

(61 TO 84) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2195 TO 2438 

(85 TO 96) 

 

0.70 (22) 

 

 

 

 

0.90 (20) 

 

 

0.90 (20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.20 (18) 

 

SAME AS 787 TO 1067 

BUT 38 mm. 

COMPANION ANGLES 

 

 

SAME AS 1092 TO 1372 

 

 

REINFORCES BAR SLIP 

OR ANGLES SLIP OR 

ALTERNATE BAR SLIP 

OR  ANGLES 

REINFORCED 

STANDING SEAM OR  

38 mm. COMPANION 

ANGLE 

 

 

ANGLE SLIP OR 

ANGLE REINFORCED 

STANDING SEAM OR 

ANGLE REINFORCED 

PACKET LOCK OR   

38 mm. COMPANION 

ANGLES 

 

38×38×3 1200 CC. 

 

 

 

 

38×38×3 1200 CC. 

 

 

38×38×3 600 CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38×38×5 600 CC. 

   

2.2 ขนาดของท่อลม 

ขนาดของท่อลมที�กาํหนดในแบบเป็นขนาดภายในของท่อลม มิไดร้วมความหนาของฉนวน โดย 

ตวัเลขตวัแรก  หมายถึง  ขนาดดา้นแนวนอนของท่อลม 

ตวัเลขตวัหลงั  หมายถึง  ขนาดดา้นแนวตั�งของท่อลม 

2.3  การประกอบท่อลม 

ห้ามใชเ้ศษ หรือชิ�นส่วนของแผน่เหล็กอาบสังกะสีมาต่อกนั ขอ้งอ และส่วนโคง้ทุกอนัตอ้งเป็นแบบ Full Band 

ซึ�งมีรัศมีภายใน ( Throat Radius) เท่ากบั 3/4 ” เท่าของความกวา้งของท่อลม ถา้ขอ้งออนันั�นไม่สามารถทาํแบบ 

Full Radius Bend ไดเ้นื�องจากที�จาํกดัให้ติดตั�ง Guide Vanes ไวใ้นขอ้งอ โดยมีระยะห่าง และจาํนวน Vane ตาม

มาตรฐาน ASHARE / SMACNA 
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2.4  แผน่แบ่งแนวลม (Splitter Damper) 

ตอ้งติดตั�ง ณ ทุกท่อแยกที�ไปจ่ายกิ�งยอ่ย ( Branch Take - Off ) ใบ Damper ทาํดว้ยแผน่โลหะซึ�งหนากว่าขนาดที�

ใชท้าํลมช่วงนั�นๆ หนึ�งเบอร์ และยาวอยา่งนอ้ย � 1/2 เท่า ของความกวา้งของ Branch Throat ปลายดา้นหนึ�งติด

บานพบัเป็นจุดหมุนยดึกบัท่อทาํให้สามารถเลื�อนใบ Damper ไปมาไดโ้ดยไม่หลุดหรือมีเสียงดงั กา้นชกัเป็นแกน

โลหะอาบสงักะสีที�ยื�นพน้ดา้นขา้งของท่อลมออกมาภายหลงัจากที�ไดแ้บ่งปรับลมเรียบร้อยแลว้ ตอ้งยดึกา้นนี� ให้

แน่นกบัตวัท่อดว้ย Lock Screw และ Locking Pin ซึ�งอยูด่า้นนอกของแผน่ฉนวน กนัมิให้เลื�อนกบัเขา้ไปในท่อได้

อีก สาํหรับบริเวณท่อแยกแบบ Tap-In ผูรั้บจา้งอาจติด Splitter Damper แบบที�ไดก้ล่าวมาแลว้หรือใช ้Air 

Extractor ที�ทาํสาํเร็จรูปมาจากโรงงานก็ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าจา้งก่อนติดตั�ง 

2.5  Volume Damper  

ตอ้งติดตั�งตามที�กาํหนดในแบบ ซึ�งมีอยู ่2 อยา่ง คือ 

-  แบบ Single Leaf ทาํดว้ยโลหะแผน่ชนิดเดียวกบัที�ใชท้าํท่อลม ปลายของ Blade แต่ละใบตอ้งพบังอขึ�นเพื�อ

เติมความแข็งแรง ขนาดของ Damper แบบนี�ตอ้งกวา้งไม่เกิน �� นิ�ว และยาวไม่เกิน �� นิ�ว หากจาํเป็นตอ้งยาว

กว่านี�  ให้ทาํเป็นชุดยอ่ยหลายชุดแต่ละชุดขนานเท่ากนั 

-  แบบ Multi-Leaf ตอ้งเป็นชนิด Opposed Blade แต่ละใบเชื�อมต่อถึงกนัหมด เพื�อให้สามารถ เปิด-ปิดไดที้เดียว

พร้อมกนัแบบนี� ใชก้บั Damper ที�มีความกวา้งเกินกว่า �� นิ�ว ขึ�นไป 

2.6  Fire Damper  

ตอ้งติดตั�งบริเวณที�ท่อลมทะลุผา่นพื�น, ผนงักนัไฟและตามที�ระบุในแบบ Fire Damper ที�ใชจ้ะตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐาน NFPA No.90 A และ UL 555 แบบ Dynamic Curtain Type มี Fusible Link ใชเ้ป็นแบบ 165oF Rating 

บริเวณที�ติดตั�งจะตอ้งทาํ Access Door สาํหรับเขา้ไปตั�งปรับ ตรวจเช็ค และแกต้วั Damper และ Fusible Link ได ้

2.7  Damper Hardware 

กา้น Damper, Yokes แบริ�ง แหวนรอง (Washers ) Saddles และอื�นๆ ตอ้งเป็นผลิตภณัฑข์อง YOUNG 

REGULATOR CO หรือเทียบเท่า 

2.8  Access Doors 

ตอ้งติดตั�ง ณ ที�ทุกแห่ง  ซึ�งจาํเป็นตอ้งเขา้ไปบาํรุงรักษาเครื�องมือวดัระบบควบคุม หรือ คอล์ย ฯลฯ ทาํความเยน็

เป็นประจาํตวัประตูทาํดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสี  ยดึกบัตวัท่อทางดา้นหนึ�งดว้ยบานพบัทองเหลือง ส่วนอีกดา้น

เป็นกลอนสองตวัทาํดว้ยทองเหลืองเช่นกนั บานประตูตอ้งหุ้มดว้ยฉนวนชนิดเดียวกบัที�ใชหุ้้มท่อลม หรื อตวัถงั 

(Casing) ขอบประตูโดยรอบตอ้งกรุดว้ยแผน่ประเก็น  Neoprene ยาวตลอดเพื�อกนัมิให้ลมรั�วได ้การติดตั�งถา้เป็น

ที�ท่อลมตอ้งมีขนาด ��”×20” ในกรณีที�ท่อลมช่วงนั�นมีขนาดเล็กเกินไป ให้ทาํช่องใหญ่ที�สุดเท่าที�สามารถทาํได ้

ส่วนที� Return Air Plenum นั�น ขนาดช่องตอ้งเป็น ��” ×24” หรือ ��” ×24” หรือตามแต่จะกาํหนด 

2.9  การแขวนท่อลม 

การแขวนท่อลมให้ใชเ้หล็กฉาก ขนาดตามตารางที�แสดงขา้งล่าง ยึดติดกบัคอนกรีตดว้ย Expansion Bolts เท่านั�น

ระยะห่างของการแขวนท่อลม ตอ้งไม่เกินที�กาํหนดไวใ้นตารางขา้งล่าง 
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ความกว้างของท่อลม 

มม.(นิ"ว) 

ระยะห่างที�แขนท่อลม 

มม. 

ขนาดเหลก็ฉาก 

มม. 

ไม่เกิน ��� (��) �,��� ��×��×� 

��� ถึง �,��� (�� ถึง ��) �,��� ��×��×� 

�,��� ถึง �,��� (�� ถึง ��) �,��� ��×��×� 

�,��� ถึง �,��� (�� ถึง ��) �,��� ��×��×� 

 

2.10  Apparatus Connections  

ปลายท่อลมส่วนที�จะต่อเขา้กับพดัลม หรืออุปกรณ์ที�มีการสั�นสะเทือนให้ใช้ Woven Asbestos ชนิดหนัก �� 

ออนซ์ หรือวสัดุอื�นที�กนัไฟไดก้วา้งประมาณ � นิ�ว คั�นกลางไว ้

2.11  ช่องสําหรับสอดเครื�องมือวดั (Instrument Insert Holes) ท่อลม หรือ Plenum ส่วนใดที�ติดตั�ง Pitot Tubes หรือ

เครื�องมือวดัอยา่งอื�นไวเ้พื�อให้ทราบการไหลของอากาศ และ Balance ระบบลมนั�นตอ้งทาํช่องขนาดพอเหมาะไว้

ตามแต่กาํหนด หรือความจาํเป็น ช่องดงักล่าวตอ้งหุ้มปิดดว้ยฉนวน และทาํเครื�องหมายไวใ้ห้เห็นไดเ้ด่นชดั 

2.12  Duct Sleeves  

ท่อลมส่วนใดที�ระบุให้เดินผา่น พื�น เพดาน ผนงั หรือหลงัคา จะตอ้งเดินเฉพาะในช่องที�เจาะเตรียมไวใ้ห้เท่านั�น 

ผูรั้บจา้งตอ้งใช ้เหล็กแผน่อาบสังกะสีหนาไม่นอ้ยกว่า �� BWG ทาํเป็น Sleeve ให้ใหญ่กว่าขนาดท่อที�หุ้มฉนวน

ท่อแลว้ � นิ�ว โดยรอบฝังไวใ้นช่อง และช่องว่าง �” นี�  จะตอ้งมีสารทนไฟใส่ไวก่้อนที�จะทาํการปิดดว้ย Flashing 

ถา้ปรากฏว่า Block out  ที�ไดเ้ตรียมไวใ้ห้โดยงานโครงสร้างมีขนาดใหญ่กว่าตวัท่อลมมาก ผูรั้บจา้งตอ้งจดัการต่อ

เสริมส่วนโครงสร้างคอนกรีตเขา้มาจนใกลเ้คียงกบัขนาดของท่อ สาํหรับท่อลมซึ�งผา่นทะลุพื�นทุกชั�นและผนังกนั

ไฟจะตอ้งทาํการอุดช่องว่างโดยรอบดว้ยการกนัไฟ โดยค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบทั�งสิ�น 

 

3.  ระบบการกระจายลม (Air Distribution) 

3.1  ความทั�วไป 

Diffusers, Registers, Louver, Extractor และ Griller ทุกอนัตอ้งทาํดว้ย  Anodized Extruded Aluminium (ยกเวน้

แต่จะตอ้งระบุว่าใชว้สัดุอย่างอื�น) ของทุกชิ�นตอ้งประกอบเรียบร้อย เคลือบและอบสี (กาํหนดภายหลงั)มาจาก

โรงงานผูผ้ลิต ส่วนขนาด และตาํแหน่งที�ติดตั�งให้ดูจากแบบฝ้าบนเพดาน 

3.2  Diffusers 

รูปร่างของ Diffuser ที�ใชอ้าจเป็นสี�เหลี�ยมจตุรัส, สี� เหลี�ยมผืนผา้ หรือแบบ Slot ยาวซึ� งมีการกระจายลมเป็นแบบ

แน่นอนตายตวั (Fixed) หรือแบบปรับได ้(Adjustable) ตามแต่จะกาํหนดไวใ้นแบบ คอหัวจ่ายทุกอนัตอ้งยาว

พอที�จะใส่ Volume Damper สําหรับปรับปริมาณลมเข้าไวภ้ายในท่อได้ ท่อลมส่งต้องยาวเลยหัวจ่ายสุดทา้ย

ออกไปอีกอยา่งนอ้ย �”  

3.3  Registers 

เป็นแบบ Double Deflection  มีกา้นโยกเปิดปิด Volume Damper ไดจ้ากดา้นหน้าที�ตรงท่อแยก (Take-Off) อาจ

ตอ้งติด Air Extractor เพื�อช่วยให้ลมเยน็ออกไดเ้ต็มปริมาณที�ระบุไว ้เกล็ดกระจายทางดา้นหน้าจะเป็นแนวนอน

หรือตั�งขึ�นอยูก่บั Spread และ Drop ที�ตอ้งการ ปีกหัวจ่ายที�ติดกบักาํแพง หรือตวัถงัเครื�อง (Casing) ตอ้งมีประเก็น

ทาํดว้ยฟองนํ�าอดัอยูโ่ดยรอบมิให้ลมรั�วได ้
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3.4  Grilles 

-   Supply Air Grilles เกล็ดที�ใชต้อ้งเป็นแบบ Double Deflection  เช่นเดียวกบั Register 

-   Exhaust Air Grilles ให้ใชเ้กล็ดแบบ Air Louver ตวัเกล็ดที�ใชภ้ายนอกจะต้องสามารถป้องกันนํ� าฝนจาก

ภายนอกได ้

-  Transfer Grilles ให้ใชเ้กล็ดแบบ Return Air Grilles 

3.5  ช่องนาํอากาศบริสุทธิเขา้ (Fresh Air Intake) 

เป็นแบบเกล็ดติดตาย ตวัเกล็ดมีลกัษณะเดียวกนักบั Air Louver ความเอียงของใบเกล็ดตอ้งมากพอที�นํ� าฝนจาก

ภายนอกจะสาดเขา้มาไม่ได ้มีตะแกรงกนัแมลงและ Volume Damper ติดอยู่ดา้นหลงัตวัเกล็ด หรือภายในท่อ 

Fresh Air Duct ที�ซึ�งสามารถเขา้ไปปรับปริมาณลมหรือถอดแผน่ตะแกรงลงมาลา้งทาํความสะอาด ไดโ้ดยง่าย 

3.6  Air Louver  

ทาํดว้ย Extruded Aluminium มีใบยึดติดแน่นกบัโครงในแนวนอนทาํมุม �� องศา ปลายใบทั�งดา้นในและดา้น

นอกหักมุมป้องกนัฝนสาดความหนาของโครงตอ้งไม่ตํ�ากว่า � นิ�ว ดา้นในบุดว้ย Wire Mesh มีขนาดไม่ตํ�ากว่า � 

ตารางนิ�ว และ Wire Mesh สามารถถอดลา้งไดช่้องว่างระหว่างโครงกบัผนงัอาคารอุดดว้ยสารกนันํ� าทั�งสองดา้น 

3.7  Round Flexible Duct  

Flexible Duct จะตอ้งทาํดว้ย Aluminuim /Polyester คุณภาพสูง ฉนวนที�ใชเ้ป็นแผน่ใยแกว้ชนิด อ่อน (Fiberglass) 

มีความหนา และความหนาไม่น้อยกว่า �” และ �.� LB/Ft3 ตามลาํดับ ในส่วนของ Vapour Barrier จะต้อง

ประกอบดว้ย ใยแกว้ (Fiberglass) เคลือบดว้ยสาร Black Elastomer และประกอบกนัเป็นชั�นๆ ดว้ย Aluminized 

Polyester Film ในการต่อท่อ Flexible Duct ห้ามต่อให้มีความยาวเกิน 1.50 เมตรเป็นอนัขาด 

 

4.  ท่อลมระบายควนั สาํหรับห้องครัว 

4.1  ความทั�วไป 

การดาํเนินการติดตั�งท่อระบายลม สาํหรับห้องครัวให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE และ SMACNA,NFPA 

96 เวน้แต่จะได้กาํหนดเป็นอย่างอื�น การติดตั�งท่อลมจะต้องมี Slope และมีที�ดักขัง Grease เป็นระยะๆตามที�

กาํหนดในมาตรฐาน NFPA และจะตอ้ง Access Door เพื�อทาํการลา้งทาํความสะอาด 

4.2  วสัดุสาํหรับท่อลม 

ท่อลมตอ้งประกอบขึ�นจากโลหะแผ่นดาํ ( Black Steel Sheet ) ขนาดความหนาไม่ตํ�ากว่า �.�� มม. ขนาดท่อลม 

และระยะห่างของเหล็กแขวนให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานขา้งตน้ 

4.3  รอยต่อท่อลม 

รอยต่อสาํหรับท่อลมให้ใชก้ารเชื�อมดว้ยไฟฟ้าหรือแก๊สให้สนิทไม่มีรอยรั�ว พร้อมทั�งกรรมวิธีป้องกนัสนิมดว้ย

การทาหรือพ่นสีตามขอ้กาํหนด เรื�องการตกแต่งรอยต่อระหว่างท่อน ให้ต่อดว้ยหน้าแปลน พร้อมดว้ยประเก็น

ชนิดทนความร้อน 

4.4 Volume Damper 

ให้ใชต้ามขอ้กาํหนด เรื�องท่อลม และการกระจายลม, Damper Hardware ตอ้งเป็นเหล็กทองเหลือง, บรอนซ์ หรือ 

โลหะอื�นที�ไม่ติดไฟ 
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4.5 Access Door 

ตอ้งติดตั�ง ณ ที�ทุกแห่ง ซึ� งจาํเป็นตอ้งมีการทาํความสะอาดภายในท่อลม ตัวประตูทาํด้วยแผ่นเหล็กดาํขนาด

เดียวกับท่อลม และหุ้มด้วยฉนวนชนิดเดียวกบัที�หุ้มท่อลม ขอบบานประตูตอ้งมีประเก็นชนิดทนความร้อน

โดยรอบเพื�อกนัมิให้ลมรั�ว 

4.6 Insulation 

ฉนวนท่อลมระบายควนัสําหรับห้องครัวให้ใชฉ้นวนใยหิน (Rock Wool)  ความหนาไม่ตํ�ากว่า � นิ�ว ความ

หนาแน่นไม่ตํ�ากว่า � lb/ft3 สัมประสิทธิY การนาํความร้อนเท่ากบั หรือตํ�ากว่า �.��� w/mk ที� �� C การยึดฉนวน

บริเวณ Exposed ให้ใชก้าวไม่ติดไฟ หรือ Stick Pin, ปิดทบัดว้ยลวดตาข่ายและปิดทบัดว้ย Aluminium Jacket อีก

ครั� งส่วนบริเวณ Concealed ให้ใช้ฉนวนชนิดที�มี AL.Foil ติดด้วยกาวชนิดไม่ติดไฟและปิดทบัรอยต่อด้วย 

AL.Tape ขนาด 2 1/2” ชนิดไม่ลามไฟ สําหรับท่อส่งลมเยน็ ( Supply Air Duct, Return Air Duct & Pre-cooled 

Fresh Air Duct ) ฉนวนที�ใชเ้ป็นแผ่นใยแกว้ชนิดอ่อน (Fiber glass) มีความหนา และความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 

1” และ 1.5 LB/Ft� 

4.7 Jacket 

ทาํดว้ย Aluminium Sheet Gauge 24 B.W.G. กรรมวิธีการติดตั�งตามขอ้กาํหนดเรื�องท่อลม และตอ้งทาํการซีล

ตะเข็บต่างๆ ดว้ย Silicone Sealant 
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บทที�  10 

งานไฟฟ้า 

 

1. ความทั�วไป 

ขอบเขตของงานนี�รวมถึง การจดัหา การติดตั�ง ทดสอบและตรวจรับงาน ศูนยค์วบคุมมอเตอร์ แผงควบคุมไฟฟ้า การเดิน

สายไฟทั�งหมด มายงัแผงไฟที�เตรียมไว ้รวมถึง “ศูนยค์วบคุม” ของเครื�องจกัรกลทั�งหมด มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม การ

ติดตั�งอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ การติดตั�งและการทดสอบจะตอ้งปฏิบติัตามกฎของNEC, การไฟฟ้า ฯ และมาตรฐานการติดตั�ง

ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ฉบบัล่าสุด ของ วสท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื�องมาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า 

วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และอาคารสาธารณะใตผ้วิดิน  แบบ Shop Drawings ทั�งหมดของระบบไฟฟ้า รวมถึงเดินสายไฟฟ้า ท่อ

ร้อยสายไฟสายไฟและรายละเอียดอื�นๆ จะตอ้งยื�นเพื�อขออนุมติัก่อนการติดตั�งงานแต่ละช่วง 

                ขอ้กาํหนดในแบบ และข้อกาํหนดอื�นๆ ที�ปรากฎให้ถือเป็นแนวทางในการทาํงานเท่านั� น ขนาดของสายไฟ 

สวิทซ์ ตดัตอนอตัโนมติั ฯลฯ เป็นขนาดที�เล็กที�สุด ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบความสอดคลอ้งและความ

เหมาะสมของอุปกรณ์ที�จะนาํมาใชง้านจริง และเทียบกบัแบบงานระบบไฟฟ้าและงานระบบอื�นๆ และในส่วนของผูรั้บจา้ง 

หากพบว่าตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงตามสภาพการใชง้านให้ทาํการเปลี�ยนอุปกรณ์ต่างๆ ที�เกิดขึ�นถือว่ารวมอยู่ในการเสนอ

ราคาเหมาตามนี�แลว้ 

                ผูรั้บจา้งงานระบบปรับอากาศตอ้งรับผิดชอบในการจดัหา และติดตั�งอุปกรณ์ไฟฟ้าที�ไม่ขดัต่อขอ้กาํหนดล่าสุด

ของการไฟฟ้าทอ้งถิ�นโดยการจดัหาและติดตั�งนี� จะรวมไปถึงอุปกรณ์ดงัต่อไปนี�  

1.1 มอเตอร์สาํหรับเครื�องเป่าลมเยน็ ( Air Handling Unit ) และพดัลมระบายอากาศ 

1.2 เครื�องช่วยในการเริ�มเดิน ( Starters ) สาํหรับมอเตอร์ที�ระบุในขอ้ �.� 

1.3 สายไฟควบคุม ( Control Wiring ) สาํหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศทั�งหมด 

 

2. มอเตอร์ 

2.1 มอเตอร์ทุกตัวต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานจากโรงงานที�ทาํเครื�องจกัรกลไฟฟ้าชนิดนี� ต่อเนื�องกนัมาเป็น

เวลานาน มีลักษณะเป็นของใหม่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน IEC ขนาดมอเตอร์ที�ใชข้บัเคลื�อนอุปกรณ์

ต่างๆ ตอ้งพอเหมาะกบัความตอ้งการสามารถทาํงานไดโ้ดยไม่เกินสมรรถนะที�ปรากฎบนแผ่น Nameplate เป็น

ชนิดที�ออกแบบมาให้เหมาะสมกบัการใชง้านอยา่งต่อเนื�อง โดยยดึถืออุณหภูมิของอากาศโดยรอบเท่ากบั �� องศา

เซลเซียสเป็นเกณฑ์คุณลกัษณะอื�นๆ คือตอ้งเป็นชนิดที�มีแรงบิดปกติ ( Normal Torque ) ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย

ตอนเริ�มเดิน ( Low Starting Current ) และ Slip ตํ�า( Low Slip ) ขณะใชง้านโดยถือว่า Synchronous Speed เป็น 

�,��� รอบต่อนาที เวน้แต่จะไดร้ะบุเป็นอย่างอื�นมอเตอร์ทุกตวัตอ้งเป็นแบบ Totally Enclosed Fan-Cooled 

มอเตอร์ขนาดเล็กกว่า � แรงมา้ ตอ้งสามารถใช้กบัระบบไฟ � เฟส ���/��� โวลท ์�� เฮิสท์ ได ้ส่วน Control 

Motor สําหรับระบบควบคุมต่างๆ ต้องเป็นชนิดที�ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละประเภทตาม

มาตรฐานของผูผ้ลิต 
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2.2  เครื�องช่วยการเริ�มเดินของมอเตอร์ (Motor Starter) 

แบ่งออกไดเ้ป็น � ชนิด คือ 

�.�.� Direct – On - Line ( DOL ) Starters ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี�   

ก.  Tropicalized Air-Break Contactor, with Thermal Overload Release for All Phases, to VDE 

0660 and/or IEC 158-1  

ข.  Coil Voltage : ตามที�กาํหนดในแบบ 

ค.  AC.3 Duty  

ง.  Contact Rating : ตามขนาดของมอเตอร์ (�.� Kw.) ขึ�นไป ที�กาํหนดในแบบ 

จ.  Auxilary Switch อยา่งนอ้ย 1 NO. 1 NC 

 

2.2.2  Automatic Star-Delta Starters ตอ้งมีคุณสมบติั ดงันี�  

ก.  Tropicalized Air-Break Contactor, Automatic Star-Delta, Contactor, with Thermal Overload 

Release for all phases 

ข.  Coil Voltage : ตามที�กาํหนดในแบบ 

ค.  AC.3 Duty  

จ.   Auxiliary Switch : อย่างน้อย INC 1NO ที� Main Contactor และที�อื�นๆ ตามที�จาํเป็นตอ้งใช้

สาํหรับ Automatic Star-Delta Contactors Protection : IP OO (DIN Standard) 

 

�.  ตูค้วบคุม 

ตอ้งผลิตตามมาตรฐาน ANSI หรือ VDE สาํหรับระบบไฟฟ้า ���/��� โวลท์ � เฟส � สาย �� เฮิร์ท ดงัต่อไปนี�   

�.�  แผงสวิทชจ่์ายไฟเฉพาะแห่ง ( LSP : Localized Switch Panel) 

แผงสวิทชต์อ้งควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ซึ�งติดตั�งกระจดักระจายตามที�ต่างๆนั�น ตอ้งไดรั้บการออกแบบให้

เหมาะกบัวตัถุประสงค์การใชง้าน ตวัแผงตอ้งเป็นแบบที�เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การใชง้าน ตวัแผงตอ้งเป็น

แบบ General Purpose หรือเป็นแบบกนันํ�าได ้( Watertight ) ขนาดแผงตอ้งมีขนาดที�เหมาะสมจะบรรจุเครื�องช่วย

การเริ� มเดินมอเตอร์ ( Motor Starter ) พร้อมวงจร Interlock วงจรควบคุมจากระยะไกล ( Remotely Control 

Circuits ) และปุ่มกด ปิด-เปิด ( Push Button ) Toggle Switch หลอดไฟสัญญาณสีแดงซึ� งแสดงว่ามอเตอร์กาํลงั

ทาํงาน บานประตูหนา้แผงตอ้งติดแผน่ป้ายบอกชื�ออุปกรณ์ทุกชนิด 

 

�.�  วงจรควบคุม ( Control Wiring ) 

สายที�ใชต้อ้งเป็นชนิด มอก. �� ( ฉบบัล่าสุด ), �� องศาเซลเซียส สามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า ��� 

โวลท์ขนาดไม่เล็กกว่า �.� ตร.มม. ฉนวนหุ้มสายตอ้งมีหลายสีเพื�อความสะดวกในการบาํรุงรักษา การเดินสายให้

ใชร้างหรือท่อพลาสติกทั�งหมด ส่วนที�ต่อเขา้สวิทช์เลือก ฟิวส์ เครื�องวดั และอุปกรณ์อื�นๆ ร้อยในท่อพลาสติก

ก่อนเพื�อป้องกนัลดัวงจร การต่อสายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ห้ามใชว้ิธีโดยตรงแต่ให้ต่อผ่านขั�วต่อสายชนิด � ดา้น 

( Terminal Rail ) เพื�อความสะดวกในการทดสอบแกไ้ขเหตุเสียหายต่างๆ สายที�ตอ้งมีการเคลื�อนไหวบ่อยๆ ให้ใช้

สายชนิดอ่อน ส่วนสายที�ติดตั�งอยูน่อกตูใ้ห้ใชส้ายชนิดหลายแกนหุ้มฉนวน � ชั�น 
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�.� ป้ายชื�อ 

ตูทุ้กใบตอ้งมีป้ายชื�อติดที�ฝาตูด้า้นหนา้ของช่องใส่อุปกรณ์เพื�อแสดงชื�อของอุปกรณ์ และการใชง้านเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษที�กาํหนด หลอดไฟสัญญาณแผน่ป้ายทาํดว้ยพลาสติกแกะสลกัตวัอกัษร ( Engraved ) สามารถ

เห็นตวัอกัษรชดัเจน และยดึติดให้มั�นคง 

�.�  Mimic Diagram 

แผงสวิทชต์อ้งมี Mimic Diagram เพื�อแสดง Single line Diagram ติดไวที้�ดา้นหนา้ของแผงอยา่งมั�นคง 

 

4. การเดินสายไฟกาํลงั 

-  สายไฟกาํลงัตอ้งเป็นชนิด มอก.�� ฉบบัล่าสุด �� องศาเซลเซียส ตวันาํแกนเดียวฉนวนสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าได ้��� 

โวลท์ ขนาดสายตอ้งทนกระแสไฟฟ้าไดต้าม NEC แต่ไม่นอ้ยกว่า ���% ของกระแสสูงสุด ที�อุณหภูมิ �� องศาเซลเซียส 

และแรงดนัไฟฟ้าตอ้งตกไม่เกิน � % ที�กระแสไฟฟ้าสูงสุดโดยวดัจากแผง MDP สายไฟที�เดินภายในอาคารให้ร้อยใน

ท่อชนิดบาง(EMT ) หรือท่อโลหะชนิดอ่อน( Flexible Metallic Conduit ) ที�สามารถกนันํ� าได ้ส่วนสายไฟที�เดินฝังใน

คอนกรีตหรืออยูภ่ายนอกอาคารให้ร้อยในท่อชนิดกลาง ( IMC ) ท่อร้อยสายตอ้งเป็นชนิด UL-Approved การติดตั�งงาน

ทางด้านไฟฟ้าทั�งหมดตอ้งทาํตามกฎของการไฟฟ้านครหลวงมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง และติดตั� งไฟฟ้าของ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ US NEC โดยยึดฉบบัล่าสุดเป็นหลกั ผูรั้บจา้งต้องแกไ้ขงานที�ทาํผิดกฎต่างๆ 

ดงักล่าวให้ถูกตอ้งโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ�มทั�งสิ�น 

-  สายไฟฟ้าที�ใชติ้ดตั�งบริเวณชั�นใตดิ้นในแต่ละอาคาร สายไฟฟ้าทั�งหมดจะตอ้งเป็นชนิด LSF ( Low Smoke and Fume ) 

เป็นอยา่งตํ�า 

- สายไฟฟ้าที�ใชส้าํหรับจ่ายให้แก่ วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และอาคารเพื�อการสาธารณะใตผ้ิวดิน ตามที�กาํหนดในมาตรฐาน

การติดตั�งทางไฟฟ้าสาํหรับประเทศไทย พ.ศ. ���� บทที� ��,�� และ�� ตอ้งใชส้ายไฟฟ้าชนิดทนไฟ ( Fire Resistance 

Cable ) และตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิตที�ผูว้่าจา้งเชื�อถือ ไดรั้บการทดสอบและรับรองแลว้ โดยผูมี้อาํนาจรับผิดชอบสําหรับ

มาตรฐานนั�นๆ ว่าใชไ้ด ้

 

�.  สวิทชต์ดัตอนอตัโนมติั 

ตอ้งใชข้องผูผ้ลิตเดียวกนัทุกตวัขนาดของเฟรมตอ้งไม่เล็กกว่าที�กาํหนด สามารถทนกระแสไฟลดัวงจรที� ��� โวล์ท ไดไ้ม่

ตํ�ากว่าที�ระบุไวใ้นแบบ โดยไม่ตอ้งมีฟิวส์ป้องกนัหากจาํเป็นตอ้งใช ้ให้ใชฟิ้วส์แบบที�สามารถตดัตอนอตัโนมติัไดเ้อง ใน

กรณีที�ฟิวส์อนัใดอนัหนึ�งขาดโดยจดัให้มี Control Power Supply ตามที�จาํเป็น ส่วนขนาดทริปคอลย ์ตอ้งเหมาะสมกบัภาระ

การใชไ้ฟฟ้าที�แทจ้ริงของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นชนิดผลิตสาํหรับใชก้บัไฟฟ้าระบบ ��� โวล์ท แต่ตอ้งทนแรงดนัไฟฟ้าไม่น้อย

กว่า ��� โวลท์ สาํหรับชนิด � เฟส และ ��� โวลท์ สาํหรับชนิด � เฟส และ � เฟส และเป็นชนิด Tropicalized มีคุณสมบติั 

และลกัษณะดงันี�  

�.� -  ขนาดเฟรม ( Frame Size ) ขึ�นไปถึง ��� แอมแปร์ ตอ้งเป็นชนิด Molded Case 

 - ขนาดเฟรมเกินกว่า ��� แอมแปร์ เป็นชนิด Molded Case หรือ Open-Frame 

�.� - Mounting เป็นชนิดติดตรึงแบบ Fixed หรือ Draw-Out ตามที�กาํหนดในแบบ 

 -  Fixed Type เป็นแบบติดตั�งถาวร ยดึติดกบัโครงโลหะในตูด้ว้ยสลกั และแป้นเกลียว 
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-  Draw-Out สาํหรับขนาดเฟรมเกินกว่า ���  แอมแปร์ ตอ้งติดตั�งบนรางเลื�อนเขา้ออก โดยมี � จงัหวะคือ สามารถ

ดึงออกมาช่วงหนึ�งได ้โดยยงัไม่ตดัขาดเพื�อให้สามารถทาํการทดสอบขณะมีกระแสไฟอยูไ่ด ้ตอ้งมีสายคอนโทรล

ชนิดอ่อน , Plug และ Socket สาํหรับต่อสายคอนโทรล 

�.� Manual Drive เป็นแบบสับเขา้ ละออกไดด้ว้ยมือโยกวิธีปิด หรือสับขึ�นลง อาจจะเป็นแบบ สปริง ( Spring Loaded ) ก็ได ้

�.� Terminals แบ่งออกเป็น � แบบ ดงันี�  

 -  สาํหรับขนาดเฟรม ��� แอมแปร์ ขึ�นไปใชข้ั�วชนิดต่อสายไฟเขา้โดยตรง หรือแบบต่อบสับาร์ก็ได ้

 -  สาํหรับขนาดเฟรม ��� แอมแปร์ และใหญ่กว่าให้ใชข้ั�วชนิดต่อบสับาร์ 

�.� Releases ตอ้งเป็นแบบที�เหมาะสมสาํหรับวงจรมอเตอร์ ดงันี�  

-  Overcurrent Release ตอ้งเป็นชนิด Adjustable Thermal Overload Release,Ambient Temperature Compensated 

ให้ตั�งกระแสไฟฟ้าสาํหรับโอเวอร์โหลดตามที�กาํหนดในแบบ  

 - Short-Circuit Release ตอ้งเป็นชนิด Adjustable or Instantaneous Magnetic Short Circuit Release 

�.�  Interrupting Capacity ( IC ) ตอ้งสามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรที� ��� โวล์ท เอซี ให้ไดไ้ม่น้อยกว่าที�กาํหนดใน

แบบ ถา้สวิทช์ตดัตอนอตัโนมติัที�ใช ้ไม่สามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรไดต้ามที�กาํหนดในแบบแลว้ ตอ้งติดตั�ง

ฟิวส์ชนิด HRC ป้องกนัตามที�กล่าวไว ้

 

�.  Under Voltage Relay  

เป็นรีเลยช์นิด Solid State Controlled สาํหรับใชก้บัไฟฟ้า ��� โวลท์ หรือ ��� โวลท์ �� เฮิสท ์สามารถปรับตั�งค่า Cut - Out 

Point ไดโ้ดย Cut - Out Point จะแปรเปลี�ยนตามไปดว้ย ค่า Cut-Out Point ตํ�าสุดที�ตั�งไดต้อ้งไม่น้อยกว่า ��� โวล์ท มีคอน

แทคชนิด Changeover จาํนวนอยา่งนอ้ย � อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า ��� โวล์ท และทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่น้อย

กว่า � แอมแปร์รีเลยต์อ้งเป็นแบบ Tropicalized ชนิด Plug- In พร้อม Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้

พร้อมทั�งชุด 

 

�.  Asymmetrical Relay 

เป็นรีเลย์ชนิด Solid State Controlled สําหรับใช้กับไฟฟ้าระบบ ���/��� โวล์ท � เฟส �� เฮิสท์ ซึ� งจะทาํงานเมื�อ

แรงดนัไฟฟ้าระหว่างเฟสแตกต่างกนัโดยสามารถตั�งจุดที�ทาํงานไดร้ะหว่าง � % asymmetry มีคอนแทคชนิด changeover 

จาํนวนอยา่งนอ้ย � อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า ��� โวลท์ และทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า � แอมแปร์รีเลยต์อ้ง

เป็นแบบ tropicalized ชนิด Plug- In พร้อม Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมทั�งชุด 

 

�.  Time Delay Relay 

เป็นชนิด Off-Delay สามารถถ่วงระยะเวลาได ้�.� วินาที 

 

�.  Load-Break Switch 

เป็นสวิทช์แบบเดียวกันกบัสวิทช์ตัดตอนอัตโนมติั แต่ไม่มี Over current Release และ Short - Circuit Release ส่วน

คุณสมบติัอื�นๆ เหมือนกนัทุกประการ และตอ้งมี Arc Chamber ดว้ย 
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��.  ฟิวส์ และฐาน 

��.�  ฟิวส์สําหรับป้องกนัสวิทช์ตดัตอนอตัโนมติั และสวิทช์อื�นๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด HRC ตามมาตรฐาน DIN ����� 

และ VDE ���� ซึ�งสามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่น้อยกว่า ��� KA. ที� ��� โวล์ท ฐานฟิวส์ให้ใชช้นิด 

Triple-Pole with Phase Barriers สาํหรับฟิวส์ขนาดถึง ��� แอมแปร์  

( size ��, �.� ) และใชฐ้านฟิวส์ชนิด Single Pole ติดชิดกนั � อนั โดยมี Phase Barriers สําหรับฟิวส์ขนาด ��� 

แอมแปร์ขึ�นไป 

 

��.�  ฟิวส์สาํหรับระบบคอนโทรล และสําหรับป้องกนัเครื�องวดัต่างๆ ให้ใชฟิ้วส์ชนิด Cartridge ตามมาตรฐาน DIN 

����� และ 49515 และ VDE ���� ซึ� งสามารถป้องกนักระแสลดัวงจรไดไ้ม่น้อยกว่า �� KA ที� ��� โวล์ท ฐาน

ฟิวส์ใชช้นิด Flush-Mounting สาํหรับฟิวส์ที�ติดกบัฝาตู ้และชนิดธรรมดาสาํหรับฟิวส์ที�ติดในตู ้

 

��. คอนแทคเตอร์ 

ชนิดที�ตอ้งใชมี้คุณสมบติั ดงันี�  

-  Tropicalized, Air-Break Contactor, to VDE ���� and IEC ���-� 

-  Coil Voltage : 220 V.50 Hz 

-  AC 1 Duty 

-  Contact Rating ไม่นอ้ยกว่าที�กาํหนดในแบบ 

-  Auxiliary Switch : 1 NO. 

-  Protection Grade IPOO ( DIN Standard ) 

 

��.  Current Transformer ( CT ) 

ตอ้งเป็นชนิด Secondary Current : 5 A, Primary Current ตามที�กาํหนดในแบบ Accuracy Class : �.� หรือดีกว่า Tropical 

Proof , ทนแรงดนัไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า ��� โวลท์ Rated Burden ตามที�จาํเป็นตอ้งใช ้

 

��.  Volt Meter 

เป็นชนิดต่อตรงมีสเกลอ่านได ้�.�� โวลท์ หรือตามแบบ Accuracy Class �.� หรือดีกว่า 

 

��. Voltage Switch ( VS ) 

เป็นชนิดเลือกได ้� จงัหวะ ( RS-ST-TR-O-RO-RO-TO ) สาํหรับ � เฟส � สาย สามารถวดัค่าไดท้ั�ง � เฟส พร้อมค่าของเส้น

เฟสเทียบกบัเส้นศูนยแ์ละมีจงัหวะปิดดว้ย 

 

��.  Ammeter 

เป็นชนิด CT Type Ammeter สามารถอ่านค่าไดต้ามขนาด Primary Current Rating เป็นแบบใชต่้อกบั Current Transformer 

ชนิด �A,  Secondary Rated, Current, Accuracy Class : �.� หรือดีกว่า 
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��.  Ammeter Switch ( AS ) 

เป็นชนิดเลือกได ้� จงัหวะ เพื�อวดักระแสไฟฟ้าไดท้ั�ง � เฟส และมีจงัหวะปิดดว้ย ( O – R – S - T ) ทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่

ตํ�ากว่า �� แอมแปร์ สาํหรับใชก้บัแอมมิเตอร์แบบใช ้CT 

 

��.  Indicator Lamps 

ใชช้นิดที�ผลิตตามมาตรฐาน DIN มี เลนส์สี ดา้นหนา้ ฐานหลอดแบบ E �� และหลอดนีออน ��� V 
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บทที�  11 

การสั�นสะเทือน และเสียง 

 

การควบคุมการสั�นสะเทือน 

1. ความทั�วไป 

เครื�องจกัรกลทุกชิ�นของระบบปรับอากาศจะตอ้งไดรั้บการติดตั�งบนตวักนัสะเทือนตามระบุไวใ้น Equipment Schedule 

ของแบบเพื�อป้องกนัการสั�นสะเทือน และเสียงไปตามโครงสร้างของอาคาร การเลือกขนาดของแท่นกนัสั�นสะเทือนตอ้ง

เหมาะสมกบัการกระจายนํ� าหนัก (Weight Distribution) ของเครื�องจกัรกลที�เสนอเพื�อทาํให้เกิด Static Deflection อย่าง

สมํ�าเสมอตามตอ้งการ 

 

2. อุปกรณ์การสั�นสะเทือนสาํหรับเครื�องเป่าลมเยน็ ( Air Handling Unit Isolators ) 

2.1 เครื�องเป่าลมเยน็แบบตั�งพื�น 

ให้รองหนุนใตเ้ครื�องดว้ยตวักนัสั�นสะเทือนแบบ Rubber-In-Shear หรือวสัดุอื�นที�เทียบเท่าซึ� งสามารถทนต่อการ

กดักร่อนของนํ� ามนัได ้ผิวดา้นบนและดา้นล่างของอุปกรณ์กนัสั�นสะเทือนตอ้งมีลกัษณะเป็น Friction Pad เพื�อ

ตรึงเครื�องให้อยูก่บัที�โดยไม่ตอ้งใชส้ลกัเกลียวยดึ 

2.2 เครื�องเป่าลมเยน็แบบแขวน 

สําหรับดา้นบนของเหล็กแขวนเครื�องส่วนที�ยึดติดกบัเพดานให้ใชต้วักันสั�นสะเทือนแบบที�มี Rubber-In-Shear 

และขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกนั รูดา้นล่างของ Hanger Box ส่วนที�กา้นเหล็กแขวนสามารถเคลื�อนที�

เชิงมุมได้บา้ง โดยไม่แตะถูกขอบรูอันจะทาํให้เกิดการลดัวงจรของแรงสั�นสะเทือนผ่านขดสปริง และสําหรับ 

FCU ดา้นบนและดา้นล่างของเหล็กแขวนเครื�องที�ยดึติดกบัตวักนัสั�นสะเทือนแบบ Neoprene Impregnated Duck 

Washer ร้อยผา่นเหล็กแขวน  

 

3. อุปกรณ์การสั�นสะเทือนสาํหรับแขวนท่อนํ�า ( Piping Isolators )  

ท่อนํ� าที�ต่อเขา้กบัเครื�องทาํความเยน็และเครื�องสูบนํ� าไม่ว่าจะเป็นท่อนํ� าเขา้ หรือท่อนํ� าออกให้ใชอุ้ปกรณ์การสั�นสะเทือน

แบบเดียวกบัในขอ้ �.� ทาํการแขวนท่อให้ติดกบัเพดานห่างออกมาจากเครื�องจกัรกลนั�นๆ เส้นท่อละไม่น้อยกว่า � จุด 

ภายหลงัจากนั�นจึงเปลี�ยนไปใชที้�แขวนท่อแบบไม่มีตวักนัสั�นสะเทือน 

 

4. ท่อนํ� าที�เดินทะลุผา่นพื�นหลงั 

ให้ดูรายละเอียดจากแบบ ( Standard Detail ) และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

 

5. ท่อร้อยสายที�ต่อกบัมอเตอร์ไฟฟ้า 

สายไฟที�เดินออกจากกล่องต่อสายของมอเตอร์ ให้ร้อยผา่นท่อร้อยสายแบบ  Water Proof  Flexible Conduit  

 

6. ท่อลมที�ผา่นกาํแพงหรือพื�น 

ท่อลมที�เดินผา่น Sleeve ที�กาํแพง หรือพื�น แลว้ตอ้งอดัโดยรอบดว้ยใยแกว้/ใยหิน และปิดทบัดว้ยวสัดุกนัไฟก่อนปิดดว้ย

ปลอกที�ไม่ยดึแน่นกบัตวัท่อลมอีกทีหนึ�ง ( ดูไดจ้าก Standard Detail ในแบบ ) 
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7. การลดเสียง 

เมื�อผูรั้บจา้งไดติ้ดตั�งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ และระบายอากาศแลว้ หากปรากฎว่าอุปกรณ์ดงักล่าวมีเสียงดัง 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั�งอุปกรณ์ลดเสียง หือ Sound Attenuator เพื�อลดเสียงของเครื�องเป่าลมเยน็ และลมพดัทุกตวัให้

ไดต้ามมาตรฐานที�กาํหนดโดยตอ้งแสดงการคาํนวณมาเพื�อขออนุมติั โดยกาํหนดระดบัเสียงดงันี�  

 

ประเภทของพื"นที�ใช้งาน      RC Level 

 

Private Residences, Apartments, Condominiums    25-35 

Hotels/Motels 

 Individual Room or Suits      25-35 

 Meeting/Banquet Rooms      25-35 

 Halls, corridors, Lobbies      35-45 

 Services/ Support Areas      35-45 

Office Buildings 

 Executive and Private Offices     25-35 

 Conference Rooms       25-35 

 Teleconference Rooms      25 (max) 

 Open Plan Offices       30-40 

 Circulation and Public Lobbies     40-45 

Hospitals and Clinics 

 Private Rooms       25-35 

 Wards        30-40 

 Operating Rooms       25-35 

 Corridors        30-40 

 Public Areas       30-40 

Schools 

 Classrooms Up to 70m2      40 ( max ) 

 Classrooms Over 70m2      35 ( max ) 

 Lecture Rooms for More Than 50 ( Unamplified Speech )   35 ( max ) 

Libraries        30-40 

Courtrooms 

 Unamplified Speech      25-35 

 Amplified Speech       30-40 
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บทที�   ?2 

ระบบควบคุมเพลงิ และควนัไฟ 

( Fire and Smoke Control System ) 

 

�.  ระบบควบคุมสาํหรับเป่าลมเยน็ ขนาดใหญ่ขนาดที�มีแรงลมตั�งแต่ �� CMM ขึ�นไป (AHU / FCU) 

�.�  เครื�องเป่าลมเยน็ ขนาดใหญ่ที�มีแรงลมตั�งแต่ �� CMM ขึ�นไป (AHU / FCU) ทุกๆเครื�องจะตอ้งติดตั�ง Firestat ไว ้

ณ ทางลมกลบัของเครื�องแต่ละชุด เมื�อเกิดเพลิงไหมแ้ละอุณหภูมิของลมกลบัสูงเกินกว่า ��oC Firestat จะตดัวงจร

ควบคุมของเครื�องปรับอากาศชุดนั�นออก ทาํให้เครื�องหยดุทาํงาน 

 

�.�  เครื�องส่งลมเยน็สาํหรับบริเวณที�เกิดเพลิงไหมต้อ้งหยดุทาํงานทนัที ในกรณีที� Detector จากระบบแจง้เตือนเพลิง

ไหม ้( Fire Alarm System ) สามารถตรวจจบัเพลิงไหมไ้ด ้

 

�.�  Firestat 

เป็น Limit Control Snap Acting SPST. Normally Closed Switch ลกัษณะเป็นแผ่น Bi-Metal ใชส้ําหรับตดัวงจร

ควบคุมของมอเตอร์เครื� องเป่าลมเย็น หรือของเครื� องปรับอากาศที�ผ่านตัวสวิทช์สูงขึ� นถึงประมาณ ��oC มี  

Manual Reset  เป็นผลิตภณัฑที์�ไดรั้บการรองรับจาก U.L. 
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บทที�  ?3 

รายการอุปกรณ์มาตรฐานและผู้ผลติ 

 

การพิจารณารายชื�อผลิตภณัฑข์องอุปกรณ์ต่างๆ ที�ใชใ้นโครงการ ให้ผูรั้บจา้งพิจารณาจากรายชื�อผลิตภณัฑ์ที�มีอยู่ในตาราง

ขา้งล่างเป็นสิ�งแรก ถ้าหากรายชื�อผลิตภณัฑ์ที�ระบุไวไ้ม่สามารถติดต่อผูแ้ทนจาํหน่ายได้ หรือเสนอผลิตภณัฑ์ที�ผลิตโดยผูไ้ดรั้บ

ลิขสิทธิY ให้สร้างแทน ก็ให้แจง้ทางผูอ้อกแบบทราบ เพื�ออนุมติัพิจารณาวสัดุอุปกรณ์เทียบเท่าเป็นลาํดบัต่อไป 

 แต่ในกรณีที�ผูรั้บจา้งตอ้งการใชว้สัดุอุปกรณ์ที�เทียบเท่าที�ไดร้ะบุในรายชื�อผลิตภณัฑข์า้งล่างนี�แลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งชี�แจงเหตุผล

หรือขอ้ขดัขอ้งใดก็ตาม ที�มีผลให้ผูรั้บจา้งมิสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑที์�ระบุไวไ้ด ้เมื�อผูอ้อกแบบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบให้

สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์เทียบเท่าไดแ้ลว้ ผูอ้อกแบบอาจเห็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเพื�อเปรียบเทียบคุณภาพกนักบัวสัดุอุปกรณ์ที�

ระบุไว ้โดยสถานที� ที�ทดสอบตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้ออกแบบก่อน ค่าใชจ่้ายใดๆ ที�เกิดขึ�นก็ตาม ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้าย

ทั�งสิ�น 

 ในการนาํเสนอผลิตภณัฑเ์พื�ออนุมติัให้ผูรั้บจา้งแจง้ชื�อของประเทศตน้กาํเนิดผลิตภณัฑ์(Country of Origin ) และประเทศที�

โรงงานผลิตตั�งอยู ่(Country of Production Plant) มาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา รวมทั�งให้ผูรั้บจา้งทาํการเปรียบเทียบขอ้กาํหนด

ตามขอ้กาํหนดเล่มนี�  และขอ้กาํหนดของอุปกรณ์ที�นาํเสนอ โดยทาํการเปรียบเทียบดงัตารางนี�  

 

Required 

Specifications 

Offered 

Specifications 

Complied 

( Yes or No ) 

Deviation             

( If Any ) 

Remarks 

     

     

     

 

รายการอุปกรณ์มาตรฐาน 

อุปกรณ์ตามขอ้ต่อไปนี�ตอ้งเป็นวสัดุอุปกรณ์ที�ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดทุกประการและเลือกใชจ้ากผูผ้ลิตที�กาํหนดไวด้งันี�  : 

 

1.  Centrifugal Fan and Axial Flow Fan 

-  ACME /  KRUGER / LOREN-COOKs / NICOTRA / PANASONIC  

-  OR EQUIVALENT 

 

2.  Propeller Fan and Ceiling Fan 

-   MITSUBISHI / PANASONIC  

-  OR EQUIVALENT 

 

3.  PVC Pipe 

-  C.P. PETROCHEMY /ELEPHANT / THAI PIPE INDUSTRY  

-  OR EQUIVALENT 
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4.  Copper Tube 

-  KEMBLA / MULLER / NIBCO / SAMBO / K COPPER TUBE 

-  OR EQUIVALENT 

 

5.  Flexible Pipe Connection ( Rubber ), Vibration Isolator 

-  MASON / METRAFLEX / TOZEN / VIBRATION MOUNT & CONTROL 

-  OR EQUIVALENT 

 

6.  Closed Cell Foamed Elastomeric Isolator 

-  AEROFLEX / ARMAFLEX (ARMACELL) / K-FLEX / THERMOBREAK 

-  OR EQUIVALENT 

 

7.  Galvanized Steel Sheet / Black Steel Sheet 

-  BLUESCOPE STEEL / SINGHA / THAI GALVANIZED STEEL / SAHATHAI STEEL  

-  OR EQUIVALENT 

 

8.  Flexible Duct 

-  AERO DUCT / DEC 

-  OR EQUIVALENT 

 

9.  Diffusers, Grilles & Louvers 

-  FLOTHRU / KRUEGER / KOMFORT FLOW / METAL – AIRE  

-  OR EQUIVALENT 

 

10.  Fiberglass / Rock wool  Insulation 

-  MICRO FIBER / SFG INSULATION / ROCK WOOL 

-  OR EQUIVALENT 

 

11.  Aluminium Foil Vapour Barrier 

-  AHI FLAMESTOP (524) / SISALATION (431) 

-  OR EQUIVALENT 

 

12.  Air Filter 

-  AIR GUARD / AMERICAN AIR FILTER / FARR /AFPRO 

- OR EQUIVALENT 
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13.  Low Voltage Circuit Breaker and Safety Switch 

-  ABB / FUJI / GE / MERIN GERIN / SIEMENS / SQUARE-D              

-  OR EQUIVALENT 

 

14.  Contactor and Control Relay 

-  ABB / FUJI / MITSUBISHI / SIEMENS 

-  OR EQUIVALENT 

 

15.  Metering 

-  ABB/ CROMPTION / FUJI / GENT / MITSUBISHI / SIEMENS 

-  OR EQUIVALENT 

 

16.  LV Current Transformer 

-  AEG / CROMPTION / GOSSEN / SIEMENS / WESTINGHOUSE 

-  OR EQUIVALENT 

 

17.  Electrical Conduit 

-  ARROW PIPE / PANASONIC / PAT  

-  OR EQUIVALENT 

 

18.  Electrical Wiring / Cable 

-  BANGKOK CABLE / PHELPS DODGE / THAI YAZAKI  

-  OR EQUIVALENT 

 

19.  Low Voltage Switchboard Manufacturer 

-  ASEFA  / PMK / SMD / TIC 

-  OR EQUIVALENT 

 

20.  Fire Barrier 

-  3 M / HILTI / METACAULK  

-  OR EQUIVALENT 

 

21.  Smoke Damper, Fire Damper and Fire / Smoke Damper 

-  POTTORFF / RUSKIN 

-  OR EQUIVALENT 
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22.  Fire Resistant Cable 

-  ALCATEL / MCI-DRAKA / PIRELLI / RADOX / STUDER 

-  OR EQUIVALENT 

 

23. Split Type Air Conditioner/ VRV or VRF Air Conditioner 

-  CARRIER / DAIKIN /  MITSUBISHI / TRANE / TOSHIBA 

-  OR EQUIVALENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

รายละเอียดประกอบแบบ 
��-หมวดงานครุภัณฑ ์

ตุลาคม ���� 
 
 
 
 

 
 

 
โครงการ 

ปรบัปรุงสาํนกังานคณะมนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 
 

เจ้าของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 
 
 

สถานที� 
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  

���� ซ. อิสรภาพ �� แขวง หิรญัรูจี เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 
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EQ 1 
 

1. จอภาพ LED P�.� ขนาดไม่เล็กกว่า �.� ม. x �.�� ม. 
คณุสมบตัิทางเทคนิค 
- จอแสดงผลภาพแบบ LED ที�มี Pixel Pitch ไม่เกิน 1.9 mm 
- มีขนาดพื�นที�การแสดงผลภาพรวมไม่เล็กกว่า 2.4 x 1.35 เมตร 
- ใชห้ลอด LED ชนิด SMD 3-in-1 PLCC ที�มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ชั�วโมง 
- เป็นจอภาพแบบ Modular ที�สามารถต่อขยาย Cabinet ใหม้ีขนาดไดต้ามตอ้งการ โดย แต่ละ Cabinet มี

ขนาดประมาณ 48 cm x 48 cm และมีจาํนวน Pixel ไม่นอ้ยกวา่ 256 x 256 Pixel 
- มีค่าความสวา่งไม่นอ้ยกวา่ 750 cd/m2 (Nits) 
- มีค่า Refresh Rate สงูสดุไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3,840 Hz 
- มีระบบสีเทา (Gray Level) อยา่งนอ้ย 14 bit 
- มมุมองไม่นอ้ยกว่า 140 องศาทั�งในแนวตั�งและแนวนอน 
- ตวัโครงสรา้งของแต่ละ Cabinet ทาํจากอลมูิเนียม ที�ใชเ้ครื�อง CNC ในการกดัลาย (Milling) และ เจาะ 

(Drilling) และทาํสีแบบ Powder Coated 
- ผ่านมาตรฐานการป้องกนั IP40 สาํหรบัดา้นหนา้ของจอ และ IP21 สาํหรบัดา้นหลงัของจอ 
- สามารถซ ่อมบาํรุงไดท้ั�งจากดา้นหนา้ และ ดา้นหลงั ขึ �นอยู่กบัรูปแบบการติดตั�ง 
- เป็นจอภาพที�ไม่มีพดัลมระบายความรอ้น เพื�อลดเสียงรบกวน 
- สามารถทาํงานที� อณุหภมูิตั�งแต่ -20 ถ ึง +50 องศา 
- สินคา้จะตอ้งไดร้บัการรบัรอง CE, UL, CE, ROHS, IEC เป็นอย่างนอ้ย 

 
2. เครื�องควบคุมการแสดงผลจอภาพ LED 

คณุสมบตัิทางเทคนิค 
- เครื�องควบคมุการแสดงผลจอภาพ LED ที�สามารถรองรบัการแสดงผลของจอภาพ LED ไดส้งูสดุไมน่อ้ยกวา่ 

2,300,000 Pixels 
- มีช่องสญัญาณสาํหรบัเชื�อมต่ออย่างนอ้ยดงันี� 

o Composite Video (CVBS) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
o VGA ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
o DVI ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
o HDMI ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง 
o DP ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
o 3G-SDI ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
o Gigabit สาํหรบัจอ LED จาํนวน 4 ช่อง 

- ระบบการสลบัสญัญาณภาพเป็นแบบไรร้อยต่อ (Seamless) 
- รองรบัการทาํภาพ PIP โดยสามารถเลือกขนาด และ ตาํแหน่งของภาพได ้



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 2 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

- มีหนา้จอแสดงผลการทาํงานหนา้เครื�อง 
- มีปุ่ มควบคมุการทาํงาน และ สลบัสญัญาณภาพที�ตวัเครื�อง 
- มี ฟังกช์ั�น Image Scaling ในตวัเครื�อง 
- สามารถใชง้านรว่มกบัจอภาพ LED ไดเ้ป็นอย่างด ี

 
3. เครื�องเล่นสื�อประชาสัมพันธ ์(Digital Signage) 

คณุสมบตัิทางเทคนิค 
- ใชเ้ป็นอปุกรณที์�ใชค้วบคมุการแสดงภาพ และเสียงบนจอ LCD หรือ LED แบบเครือข่ายได ้
- สามารถจดัการออกแบบหนา้จอผ่าน Web Browser หรือมี Software ชว่ยในการออกแบบหนา้จอ โดย 

Software จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑภ์ายใตย้ี�หอ้เดียวกนั 
- สามารถออกแบบหนา้จอออกเป็นหลายๆ ส่วนได ้ส่วนสามารถแสดงสื�อมลัติมเีดียไดแ้ตกตา่งกนั   
- สามารถสรา้งรูปแบบของหนา้จอเพื�อที�สามารถจะบนัทึกไวเ้ป็นรูปแบบสาํเรจ็รูปได ้
- สามารถสรา้งรูปแบบของหนา้จอแสดงผลไดท้ั�งแบบแนวตั�งและแนวนอน 
- สามารถสรา้งอกัษรวิ�งได ้ 
- สามารถรองรบัสื�อมลัติมเีดียไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น ไฟลรู์ปภาพ, ไฟลเ์สียง และ มลัติมีเดียได ้
- สามารถบรหิารจดัการแบบ Multi-Site ได ้
- สามารถตั�งเวลาเปิด-ปิดเครื�องได ้
- สามารถตั�งกลุ่มในการบรหิารจดัการได ้โดย System Administrator สามารถกาํหนดจดัการชื�อบญัชี และ

กาํหนดขอบเขตงานในแต่ละระดบัไดแ้ตกตา่งกนั 
- มีหน่วยประมวลผลกลางแบบ Intel Atom Quad Core, 1.44GHz หรือดีกวา่ 
- มีหน่วยความจาํภายในเครื�องไมน่อ้ยกวา่ � GB 
- มีหน่วยบนัทึกขอ้มลูที�ไม่นอ้ยกวา่ �� GB หรือดีกวา่ 
- ทาํงานบนพื�นฐานของระบบปฎิบตัิการ Windows 10 IoT Enterprise เป็นอย่างนอ้ย 
- มีความละเอยีดในการแสดงผลไดส้งูถ ึง �,840 x 2,160@30Hz 
- รองรบัวีดีโอที�มีความละเอียดไมน่อ้ยกวา่ Full HD 
- มีระบบเน็ตเวิรค์ภายในตวัเครื�อง ดว้ยระบบ Base T ที�ความเรว็ ��/���/���� MB  
- มีช่องสญัญาณขาออกแบบ HDMI ไม่นอ้ยกวา่ � และ Display Port ไม่นอ้ยกว่า � ช่อง 
- มีช่องเชื�อมต่อ USB �.� ไม่นอ้ยกว่า � ช่อง 
- มีระบบระบายความรอ้นแบบ FanLess หรือดีกว่า 
- ผลิตภณัฑต์อ้งไดม้าตรฐานที�เป็นที�ยอมรบัในระดบัสากลเช่น FCC Class B, CE, C-Tick, RoHS เป็นตน้ 
- ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนจาํหน่าย โดยมีสาํเนาหนงัสือแตง่ตั�งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากบรษิ ัทผูน้าํเขา้ ที�

ไดร้บัการแตง่ตั�งจากผูผ้ลิตโดยตรง และตอ้งมกีารรบัรองการมีอะไหล่อย่างนอ้ย � ปี 
 

4. งานโครงสร้างจอ LED และ อุปกรณป์ระกอบ 
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คณุสมบตัิทางเทคนิค 
- ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัทาํโครงสรา้งสาํหรบัจอ LED  ที�มีความแข็งแรง รองรบันํ�าหนกัจอไดเ้ป็นอยา่งดี โดย

จะตอ้งจดัทาํแบบ เพื�อยื�นขออนมุตัิก่อนดาํเนินการ 
- อปุกรณป์ระกอบที�จาํเป็นสาํหรบัจอ LED ใหจ้ดัรวมอยู่ในการจดัหาครั�งนี � ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัหา หรือ

จดัเตรียม เพื�อใหจ้อภาพ LED ดงักล่าวสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสมบรูณ ์
 

5. ตู้ใส่อุปกรณ ์
คณุสมบตัิทางเทคนิค 
- เป็นตูเ้หล็กอบสีชนิดมาตรฐาน  
- เป็นแบบติดตั�งที�ผนงั หรือ ตั�งพื �น ข ึ �นอยู่กบัความเหมาะสมของพื�นที�หนา้งาน 
- มีขนาดความสงูที�เพียงพอต่ออปุกรณที์�จะติดตั�ง 
- มีพดัลมระบายอากาศ และเตา้รบัไฟฟ้าอย่างเพียงพอ 
- มีกญุแจล๊อคทั�งดา้นหนา้ และ ดา้นหลงัของตู ้
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EQ-13 

 

1. คณุสมบติัระบบประชมุทางไกลผ่านวีดีโอ  
1.1. อุปกรณบ์อรด์อัจฉริยะ smart board ที�ใช้สาํหรับการประชุมทางไกล ขนาด 65 
นิ�ว จาํนวน  1 เครื�อง 

1.1.1. ผลิตภณัฑต์อ้งมีระบบปฎ ิบติัการอยู่ภายใน และไม่ใช่เป็นเครื�องคอมพิวเตอรแ์บบ
ทั�วไป เป็นสถาปัตยกรรมแบบ industrial เกรด 
1.1.2. ตวับอรด์อจัฉริยะ จะตอ้งมี ลาํโพง ไมโครโฟน กลอ้ง จอภาพแบบ Touch screen  
และ ตวัเขา้รหสั (Video codec) อยู่ภายในทั�งหมด โดยประกอบสาํเร็จรูปมาจากโรงงาน
ของผูผ้ลิต 
1.1.3. รองรบัมาตราฐาน H.323 และ SIP โดยไม่จาํเป็นตอ้งลงซอฟตแ์วรอื์�น ๆ เพิ�มเติม 
1.1.4. คณุสมบติัของหนา้จอแสดงผล 

· ตอ้งมีขนาดหนา้จอแสดงผลแบบสมัผสั (Touch screen) ไม่นอ้ยกว่า 65 
นิ �ว และมีความละเอียดไม่นอ้ยกว่า �K  
· รองรบัจุดสมัผสัไม่นอ้ยกว่า 2� จดุ และการเขียนดว้ยปากกา ไม่นอ้ยกว่า 2 
ปากกาพรอ้มกนั 

1.1.5. ตอ้งรองรบั built-in local white board โดยสามารถควบคมุดว้ยคาํสั�งต่างๆ 
ดงัต่อไปนี � การ เขียน/ลบ, การบนัทกึภาพหนา้จอ (screenshot), การเปลี�ยนสีพื �นหลงั, 
การซ ูม  
1.1.6. สามารถการสง่ขอ้มลูจาก whiteboard ผ่านทาง email 
1.1.7. คณุสมบติัของกลอ้งวิดีโอของ บอรด์อจัฉริยะ 

· มีความละเอียด �K และรองรบัการซ ูมแบบดิจิทลัไม่นอ้ยกว่า � เท่าภาพ
มมุมองตามแนวกวา้งไม่นอ้ยกว่า �� องศา  
· สามารถตรวจจบัเสียงของผูพ้ดู และกลอ้งจะจบัภาพไปยงัใบหนา้ผูพ้ดูโดย
อตัโนมติั (Automatic Voice Tracking)  
· รองรบัการจบัภาพอตัโนมติัตามจาํนวนของผูร้ว่มประชมุทั�งหมดเพื�อใหผู้ ้
ประชมุทั�งหมดถูกแสดงอยู่ในสว่นกลางของภาพวิดิโอเสมอ (Auto Frame) 

1.1.8. คณุสมบติัของไมโครโฟนของบอรด์อจัฉรยิะ 
· มีไมโครโฟน Built-in แบบ 12-element Array Microphone โดยมีระยะการ
รบัเสียงจากตวัอปุกรณ ์ไม่นอ้ยกว่า 8 เมตร 
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· รองรบัการปรบัตั�งระดบัเสียงของไมโครโฟนแบบอตัโนมติั (Automatic gain 
control), ระบบการตดัเสียงรบกวน (Noise Suppression), ระบบการตดัเสียง
สะทอ้น (echo cancellation) เป็นอย่างนอ้ย 

1.1.9. รองรบัมาตรฐานเขา้รหสัวิดิโอแบบ H.264 HP, H.264SVC และ H.265 
1.1.10. รองรบัมาตรฐานเขา้รหสัเสียงแบบ G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C, 
Opus และ AAC-LD 
1.1.11. คณุสมบติัของการแสดง การนาํเสนอ และ วิดีโอในเวลาเดียวกนั ระหว่าง
การประชมุ (dual-stream specification) 

· รองรบัมาตรฐาน H.239 และ BFCP 
· รองรบัการแสดงผล วิดิโอการนาํเสนอที�ความละเอียด (Content 
Resolution) ไม่นอ้ยกว่า 1080p ที� 30 fps และ การประชมุแบบวิดีโอที�ความ
ละเอียด (Video Resolution) ไม่นอ้ยกว่า 1080p ที� 30 fps ในเวลาเดียวกนัได ้

1.1.12. ผลิตภณัฑต์อ้งมี port interface ต่างๆ อย่างนอ้ยดงันี � 
· HDMI video input จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 port  
· HDMI video output จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 port 
· audio input จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 port 
· audio output จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 port 
· มีพอรต์ LAN 10/100/1000 Mbit/s จาํนวน 1 port 
· มีพอรต์ USB 3.0 จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 port 

1.1.13. สามารถเชื�อมต่อ WIFI ดว้ยความเรว็ 2.4 GHz/5GHz dual-band Wi-Fi 
ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ได ้ 
1.1.14. สามารถบริหารจดัการไดห้ลายช่องทาง เช่น Web GUI หรือ Telnet/SSH 
เป็นตน้ 
1.1.15. รองรบัการดาวนโ์หลดและติดตั�ง 3rd party Application ซึ�งทาํงานระบบ
ปฎ ิบติัการของอปุกรณบ์อรด์อฉัรยิะ เช่น Android OS หรือระบบปฏ ิบตัการอื�นๆ เป็นตน้ 
1.1.16. รองรบัการติดตั�ง OPS เพื�อใหอ้ปุกรณบ์อรด์อฉัริยะสามารถใชง้าน 
Application บน Windows OS ได ้ 
1.1.17. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัการแต่งตั�งจากบรษัิทผูผ้ลิตหรือบริษัทตวัแทน
จาํหน่ายที�ไดร้บัการแต่งตั�งในประเทศไทยอย่างถกูตอ้งโดยตรงจากบรษัิทผูผ้ลิตหรือ
เจา้ของผลิตภณัฑ ์
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LF-01 / LF-02 

 
 
ประเภทสนิคา้  : Stool 
ขนาด   : กวา้ง ���� x ลกึ ��� x สงู ��� มม. 
ที�นั�ง 
ภายในเพาะโครงดว้ยไม ้MDF บฟุองนา้เกรด A หุม้ผา้ ลายผา้ระบภุายหลงั 
ขา 
เหล็กท่อกลม 1 1/4” ความหนา 2 มม. พ่นส ีEPOXY POWDER COATING อบความรอ้น 
คาน 
เหล็กกลอ่งสี�เหลี�ยม 3/4 x 1 1/2” ความหนา 2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความรอ้น 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-03 

 
 
ประเภทสนิคา้ : Side Table 
ขนาด : กวา้ง 400 x ลกึ 400 x สงู 600 มม. 
TOP 
ไม ้Particle Board ความหนาไม่ต่ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. 
ขา 
เหล็กท่อกลม 1” ความหนา 2 มม. ชบุโครเมี ยม 
ฐาน 
เหล็กแผ่นความหนา 6 มม. ชบุโครเมี ยม 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 

ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-04 

 

 

 

 

 

 

 
ประเภทสนิคา้      : Counter แผนกตอ้นรบั 
ขนาด       : กวา้ง 4700 x ลกึ 800  x สงู 1000 มม. 
แผ่นหน้าเคาทเ์ตอร ์: ไม ้Particle Board ความหนาไม่นอ้ยกว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ 
Short Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt 
Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
แผ่นหน้าโต๊ะ : ไม ้ Particle Board เพาะโครงความหนาไม่ตํ�ากว่า 50 มม.ปิดผิวดา้นบนดว้ย High Pressure 
Laminate ความหนา 0.8 มม. ปิดขอบรอบดว้ย High Pressure Laminate   
โครงสร้าง : ไม ้Particle Board ความหนาไม่นอ้ยกว่า 16 มม. ปิดผิวดว้ย High Pressure Laminate ความหนา 0.8 
มม. ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดย
กรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
ฐานด้านล่าง : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ปิดผิวดว้ย High Pressure Laminate ความหนา 0.8 
มม. ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดย
กรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบเครื�องจกัรปิดขอบ  
อปุกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อยึดประกอบตวัตูด้ว้ยอปุกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & 
Dowel ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ �นรูป  
พรอ้มหนา้บานตูเ้ก็บของดา้นลา่ง และ ดา้นบนทาํเป็นช่องเกบ็ของ 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทสินค้า      : โต๊ะทาํงาน 
ขนาด       : กว้าง 2700/2400 x ลกึ 800/600 x สูง 73� มม. 
 
โต๊ะ 
แผ่นบนโต๊ะ / ขาโต๊ะ 
ไม ้MDF Board เพาะโครงความหนารวม 75 มม. ปิดผิวดา้นบนดว้ย High Pressure Laminate ความหนา 0.8 มม. ดา้นล่าง
ปิดดว้ย Backing Laminate ความหนา 0.8 มม. ปิดขอบรอบดว้ย High Pressure Laminate   
กล่อง OUTLET  FLIP  
ฝาเปิด-ปิด ไม ้MDF Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า �� มม. ปิดผิวดา้นบนดว้ย High Pressure Laminate ความหนา 0.8 มม. มี
ขนแปรงพลาสติกสาํหรบัปิดช่องลอดสายไฟ กล่องดา้นล่าง ทาํจากเหล็กแผ่นพบัความหนา �.� มม. ผิวเคลือบสี Epoxy 
Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื�อสีมคีวามหนาไม่ตํ�ากว่า�� ไมคอน ภายในกล่องเจาะช่องสาํหรบัตดิ
หนา้กากปลั�กไฟ       
คาน 
เหล็กกล่องสี�เหลี�ยมขนาด �.5” x 1.5” ความหนาไม่ตํ�ากวา่ � มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic   
อบความรอ้น เนื�อสีมีความหนาไม่ตํ�ากวา่ �� ไมคอน 
Modesty 
ไม ้Particle Board ความหนาไมต่ ํ�ากว่า �� มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE 
ABS   
ป้องกนัการกระแทก ความหนา ไม่ต ํ�ากวา่ �.� มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิด
ขอบ 
ตู้ด้านข้าง 
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แผ่นบนตู้ : ไม ้Particle Board ความหนาไมต่ ํ�ากว่า �� มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิด
ขอบดว้ย EDGE ABS ป้องกนัการกระแทก ความหนา ไม่ต ํ�ากวา่ �.� มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวธีิอดัและ
ลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
โครงตู้ : ไม ้Particle Board ความหนาไมต่ ํ�ากวา่ �� มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ
ดว้ย EDGE ABS ป้องกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า �.� มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวธีิอดัและลบมมุ
ดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
ดา้นล่างติดขาปรบัพลาสติก ขนาด dia.50 x �� มม. 
ชั�นปรับระดับ : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า �� มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE  ป้องกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากวา่ �.� มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue  โดย
กรรมวธีิอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ ดา้นล่างชั�นปรบัเสรมิดว้ยอลมูิเนียมฉีดข ึ �นรูป  รูปตวั T เพื�อความแขง็แรงและ
ทนทาน 
หนา้บาน : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า �� มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle  ดา้นบน
หนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวธีิอดัและ
ลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผ่นความหนาไม่นอ้ยกวา่ � มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power 
Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื�อสีมีความหนาไม่ตํ�ากวา่ �� ไมคอน 
 
หนา้ลิ �นชกั : ไม ้ Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากวา่ �� มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวธีิ
อดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผ่นความหนา ไม่นอ้ยกวา่ � มม. ผิวเคลือบสี Epoxy 
Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื�อสีมคีวามหนาไมต่ ํ�ากวา่ �� ไมคอน 
รางลิ�นชกัเล็ก : รางระบบลกูปืน Single Extension ขนาด �� มม. ความยาว ��� มม. (�� นิ �ว) สีดาํ สามารถรบันํ�าหนกัได ้
�� กก.  
ลิ�นชกัแขวนไฟล ์: รางระบบลกูปืน Full Extension ขนาด �� มม. ความยาว ��� มม. (�� นิ �ว) สีดาํ สามารถรบันํ�าหนกัได ้
�� กก. 
บานพับ : ระบบกลไกปิดนิ�มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทั�งตวัเคลือบผิวนิกเกิลป้องกนัสนิมและการกดักรอ่น มมุเปิด
สงูสดุ ��� องศา ผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ ���,��� ครั�ง โดยสถาบนั SGS 
กุญแจ  : กญุแจระบบ �,��� Key Changes ที�มีลกูกญุแจที�ไม่ซ ํ�ากนัมากถงึ �,��� ดอก พรอ้มลกูกญุแจชนิดพบัได ้ เพื�อ
ป้องกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลี�ยนเฉพาะตวัไสไ้ด ้ ซึ�งลกูกญุแจและตวัไสก้ญุแจจะมี
หมายเลขพิมพไ์ว ้เพื�อป้องกนัการผิดพลาดเวลาเปลี�ยนตวัไส ้นอกจากนี� กญุแจทกุชดุจะตอ้งสามารถสั�งทาํระบบ Master Key 
และระบบกญุแจกลุ่ม (กญุแจดอกเดียวสามารถใชไ้ดห้ลายจดุ) ได ้
อุปกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อย ึดประกอบตวัตูด้ว้ยอปุกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & Dowel 
ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดข ึ �นรูป 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
 
 
ผู้ผลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-19 

 

 
ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �ผูบ้รหิาร 
ขนาด : กวา้ง (รวมเทา้ แขน) 64 ซม. x ลก ึ 57 ซม. x สง ู115 ซม. 
- ขนาดเบาะนั�งกวา้ง 50 x ลกึ 48 ซม. 
- ขนาดพนกัพิง กวา้ง 50 x สงู 71 ซม. 
เบาะนั�ง : บฟุองนํ�าอย่างดี หุม้ดว้ยยหนงัแทส้ีดาํ 
พนกัพิง : เป็นโครงเหลก็ บฟุองนํ�าอย่างดี หุม้ดว้ยหนงัแทส้ีดาํ 
ใตเ้บาะนั�ง : ตดิ Synchronized Tilt Mechanism (Mech. ชนิด Synchronism ตดิกอ้นโยก ควบคมุความอ่อนนุ่มใน
การ 
ปรบัเกา้อี �) พรอ้มระบบ Back Lock สาํหรบัล็อคการปรบัเอนพนกัพิง 
การปรบัระดบั สงู-ตํ�า : ปรบัดว้ยแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรบั ความสง ูเบาะนั�ง ไดป้ระมาณ 9 ซม. 
เทา้แขน : ทาํดว้ยอลมิูเนียมปัด เงา ขึ �นรูป ดา้นบนบฟุองนํ�า หุม้ดว้ยหนงัแทส้ีดาํ 
ขาเกา้อี � : ทาํดว้ยอลมิูเนียมปัด เงา รป ูหา้แฉก ขนาด ∅ 25 นิ �ว 
ลอ้ : เป็นลอ้คู่ Nylon สดีาํ ขนาด ∅ 60 มม. สามารถรบันํ�าหนกั ไดถ้ึง 50 กก./ลอ้ 
หมายเหต ุ: ขนาดของเกา้อี �ที� ระบ ุอาจมค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกนิ 2 ซม. 
ผู้ผลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-20 
 

 
 

ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �สาํนกังาน 
รหสัสนิคา้ : DELL-L / DELL-LS 
ขนาด : กวา้ง (รวมเทา้แขน) 58 x ลกึ 57.5 x สงู 81.5 ซม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
- โครงเกา้อี � : ไมอ้ดัขึ �นรูปดว้ย ฉีดโฟมโพลียรูีเทน 
- เบาะ : หุม้ผา้หรือหนงั 
- เทา้แขน : เหล็กเสน้แบน ทาํสี Epoxy 
- ฐานหมนุ : เหล็กชบุโครเมียม 
- ลอ้ : ไนลอน 
- ฐานเลื�อน : เหล็กเสน้แบน ทาํสี Epoxy 
- Mechanical unit :Easy synchronization tilt mechanism 
หมายเหต ุ: ขนาดของเกา้อี �ที� ระบ ุอาจมค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกนิ 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทสนิคา้      : โต๊ะทาํงาน 
ขนาด       : กวา้ง 1800 x ลกึ 1400 x สงู 750 มม. 
แผ่นบนโต๊ะ 
ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ
ดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดั
และลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
กลอ่ง OUTLET  FLIP  
ฝาเปิด-ปิด ไมP้article Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผวิเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE ปอ้งกนัการกระแทก  
ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ มีขน
แปรงพลาสติกสาํหรบัปิดช่องลอดสายไฟ  
กลอ่งดา้นลา่ง ทาํจากเหล็กแผน่พบัความหนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic 
อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า30 ไมคอน  
ภายในกลอ่งเจาะช่องสาํหรบัตดิหนา้กากปลั�กไฟ       
ขาโต๊ะ 
เหล็กแผ่น ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.พบัข ึ �นรูปทรงสี�เหลี�ยมคางหมปูลายขาสอบ ผิวเคลือบสี Epoxy Power 
Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน ปลายขาติดแปน้สาํหรบัปรบั
ระดบั สามารถเดินสายไฟขึ �นไดจ้ากปลายขา 
คาน 
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เหล็กกลอ่งสี�เหลี�ยมขนาด 1” x 2” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ 
Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน 
ตูs้upport 
- แผ่นบนตู ้ : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา        
  ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
- โครงตู ้: ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา 
  ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
  ดา้นลา่งติดขาปรบัพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม. 
- ชั�นปรบัระดบั : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE  ปอ้งกนัการ 
  กระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิด
ขอบ ดว้ยกาว (Hot Melt)  
  ดา้นลา่งชั�นปรบัเสรมิดว้ยอลมิูเนียมฉีดขึ �นรูป รูปตวั T เพื�อความแข็งแรงและทนทาน 
- หนา้บาน : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบ      
  ทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัร
ปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผ่นความหนา  
  ไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�า
กว่า 30 ไมคอน 
- หนา้ลิ �นชกั : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบ      
  ทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัร
ปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผ่นความหนา  
  ไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�า
กว่า 30 ไมคอน 
- ถาดเครื�องเขียน : ไม ้MDF Board ผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ขึ �นรูปดว้ยเครื�องจกัร CNC ปิดผิว
ดว้ยแผ่น ANTI-SCRATCH PVC ความหนา 0.4 มม.  
  ในระบบ MEMBRANE PRESS  
- รางลิ �นชกัเล็ก : รางระบบลกูปืน Single Extension ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. (14 นิ �ว) สีดาํ สามารถรบั
นํ�าหนกัได ้25 กก.  
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- ลิ �นชกัแขวนไฟล ์ : รางระบบลกูปืน Full Extension ขนาด 46 มม. ความยาว 450 มม. (18 นิ �ว) สีดาํ สามารถรบั
นํ�าหนกัได ้60 กก. 
- บานพบั : ระบบกลไกปิดนิ�มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทั�งตวัเคลือบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดั
กรอ่น มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา  
               ผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100,000 ครั�ง โดยสถาบนั SGS 
- กญุแจ  : กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที�มีลกูกญุแจที�ไม่ซ ํ�ากนัมากถึง 3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจชนิดพบัได ้
เพื�อปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลี�ยนเฉพาะตวัไสไ้ด ้ซึ�งลกูกญุแจและตวัไส้
กญุแจจะมีหมายเลขพิมพไ์ว ้ เพื�อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลี�ยนตวัไส ้ นอกจากนี � กญุแจทกุชดุจะตอ้งสามารถสั�ง
ทาํระบบ Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใชไ้ดห้ลายจดุ) ได ้
-ถาดเครื�องเขียน : ไม ้MDF Board ผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ขึ �นรูปดว้ยเครื�องจกัร CNC ปิดผิว
ดว้ยแผ่น ANTI-SCRATCH PVC ความหนา 0.4 มม.  
ในระบบ MEMBRANE PRESS  
อปุกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อยึดประกอบตวัตูด้ว้ยอปุกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & 
Dowel ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ �นรูป 
Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนัน ี
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 16 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 16 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-24 
 

 
 
ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �สาํนกังาน 
รหสัสนิคา้ : PERCH–M/SYN/NLB 
ขนาด : กวา้ง (รวมเทา้แขน) 63.5 x ลกึ 65 x สงู 99 ซม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
ขนาดเบาะนั�ง กวา้ง 49 x ลกึ 50 ซม. 
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 48.5 x สงู 63 ซม. 
- เบาะนั�ง 
บดุว้ยฟองนํ�า PU หุม้ดว้ยผา้ฝา้ย สีดาํ ดา้นลา่งปิดดว้ยพลาสติก NYLON ฉีดขึ �นรูป เบาะนั�งสามารถปรบัเลื�อนเขา้-
ออกได ้
- พนกัพิง 
เป็นพลาสติก NYLON ฉีดขึ �นรูปสีดาํ หุม้ดว้ย Elastic Mesh สีดาํ ดา้นหลงัพนกัพิง มี Lumbar Support ซึ�งเป็น
อปุกรณป์รบัตวัดนัหลงั 
เพื�อความสบาย สามารถปรบัระดบัสงู-ตํ�าและปรบัระยะการดนัหลงัของ Lumbar Support ใหเ้ขา้-ออกไดต้ามสรีระ
ของผูใ้ชง้าน 
- ทา้วแขน 2D 
เป็นพลาสติก NYLON ฉีดขึ �นรูป สามารถปรบัระดบัข ึ �น-ลงได ้8 ระดบั โดยแผ่นรองแขนดา้นบนเป็น Polyurethane 
- Mechanism 
เป็นระบบ Synchronized Tilting Mechanism สามารถปรบัความอ่อนนุ่มของเบาะนั�ง ปรบัล็อคเอนพนกัพิงได ้ 3 
ระดบั 
- ปรบัระดบัสงู-ตํ�า 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 17 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 17 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ดว้ยแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถปรบัความสงูเบาะนั�งได ้ ผ่านมาตรฐาน Clause 8 and Clause 10.3 of ANSI / 
BIFMA X5.1 - 2017 
- ขา 
เป็นพลาสติก NYLON ฉีดขึ �นรูป รูป 5 แฉก ผ่านมาตรฐาน Clause 7 & 8 of ANSI / BIFMA X5.1 - 2011 
- ลอ้ 
เป็นลอ้คู่ PU สีดาํ ขนาด  60 มม. ผ่านมาตรฐาน Clause 17.1 of ANSI / BIFMA X5.1 - 2011 
หมายเหต ุ: ขนาดของเกา้อี �ที�ระบ ุอาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 18 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 18 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-25 
 

 
ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �รบัประทานอาหาร 
รหสัสนิคา้ : CS-02 
ขนาด : กวา้ง 560 x ลกึ 500 x สงู 820 มม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
โครงที�นั�ง ทาจาก Polypropylene (PP) & Glassfiber (GF) ฉีดขึ �นรูป สามารถซอ้นกนัไดส้งูสดุ 4 ชั�น (ตวั) มีใหเ้ลือก 
6 สื คือ ส ี
ขาว (White) ,สีเทา (Gray) ,สดีา (Black) ,สีชมพ ู(Pink) ,สีนา้เงิน (Blue) และสนีา้ตาลกากี (Khaki) 
ขา ทาจากเหล็กท่อกลม ขนาด Ø 11 มม. หนา 1.8 มม. ดดัขึ �นรูป ชปุผิวโครเมี�ยม 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 19 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 19 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-26 

 
ประเภท : โต๊ะขา้ง 
ขนาด : กวา้ง 450 x ลกึ 450 x สงู 390 มม. 
รายละเอียด 
หนา้โต๊ะ 
ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ
ดว้ย PVC 
หรือ ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. โดยกรรมวิธีอดักาวดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
ขาโต๊ะ 
เหล็กเพลาตนั Ø 10 มม.ดดัขึ �นรูป เคลือบสี Epoxy Powder Coating อบความรอ้น 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 20 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 20 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-27 

 
 
ประเภทสนิคา้ : Round Table 
ขนาด : กวา้ง 500 x ลกึ 500 x สงู 500 มม. 
TOP 
ไม ้Particle Board ความหนาไม่ต่ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. 
ขา 
-แกนกลางเหล็กท่อกลม 1 1/2” ความหนา 2 มม. พ่นส ีEPOXY POWDER COATING อบความรอ้น 
-เหล็กสี เหล ียม 3/4” x 1 1/2” ความหนา 2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความรอ้น 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 21 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 21 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-28 
 

 
 

ประเภทสนิคา้ : Lounge Chair 
รหสัสนิคา้ : KENYON - 03 
ขนาด : กวา้ง 676 x ลกึ 670 x สงู 770 มม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค 
- โครงนั�ง 
โครงดา้นในทาํจากเหล็กดดัขึ �นรูป บดุว้ยฟองนํ�า Polyurethane Foam หุม้ดว้ยผา้ (F) หรือหนงั Scientific Leather 
(VN) 
- ปรบัระดบัสงู-ตํ�า 
สามารถปรบัความสงูเบาะนั�งได ้ดว้ยแกนแก๊ส (Gas Lift) 
- ขา 
เป็นอลมิูเนียมฉีดขึ �นรูป ปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด ∅ 25 นิ �ว (ระยะศนูยก์ลางขาถ ึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้ 
เป็นลอ้คู่ Nylon สีดาํ ขนาด ∅ 60 มม. 
หมายเหต ุ: ขนาดของเกา้อี �ที�ระบ ุอาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 20 มม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 22 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 22 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทสนิคา้      : โต๊ะทาํงาน 
ขนาด       : กวา้ง 2400 x ลกึ 1200 x สงู 750 มม. 
 
หนา้โต๊ะ  
ไม ้ MDF Board เพาะโครงหนา 75 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle มาตรฐาน 
European Standard EN438-2  ขอบโต๊ะตีเอียงทาํมมุ 45 องศา ปิดขอบรอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก
ความหนา 1.5 มม.ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue ดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ กลางโต๊ะ ไม ้Particle Board ปิดผิวดา้นบน
ดว้ย High Pressure Laminate ความหนา 0.8 มม. ดา้นลา่งปิดดว้ย Backing Laminate ความหนา 0.8 มม. ปิดขอบ
รอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทกความหนา 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัดว้ย
เครื�องจกัรปิดขอบ  
กลอ่ง OUTLET  
กรอบและฝาเปิดเป็น Aluminum ฉีดขึ �นรูป สีเงิน ฝาเปิดมีระบบปิดที�นุ่มนวล Soft Close สามารถเปิดเพื�อเสียบ
อปุกรณไ์ฟฟ ้าได ้2 ดา้น มีขนแปรงพลาสติกสาํหรบัปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งดา้นลา่งทาํดว้ยเหล็กหนา 1.2 มม. พบั
ขึ �นรูป ผิวเคลือบส ีEpoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไม
คอน ภายในกลอ่งเจาะช่องสาํหรบัติดหนา้กากปลั�กไฟ แบบ Duplex ไดจ้าํนวน 3 ช่อง  
ขา  
ทาํจากเหล็กสี�เหลี�ยม ขนาด 1˝ x 2 ˝ ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. เชื�อมติดกนั ดา้นใตข้ามีปุ่ มสาํหรบัปรบัระดบั  
ระหว่างขาทั�ง 2 ขา้ง มีรางไฟ ทาํจากเหล็กแผ่น หนา 1.5 มม. พบัขึ �นรูป ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ 
Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน  
คาน  



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 23 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 23 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

ทาํจากเหล็กสี�เหลี�ยม ขนาด 1½˝ x 1½ ˝ ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ 
Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน  
ท่อรอ้ยสายไฟ  
ทาํจากพลาสติก ABS ฉีดขึ �นรูป สีเงิน  
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 24 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 24 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-30 
 

 
ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �รบัประทานอาหาร 
รหสัสนิคา้ : CS-02 
ขนาด : กวา้ง 560 x ลกึ 500 x สงู 820 มม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
โครงที�นั�ง ทาจาก Polypropylene (PP) & Glass fiber (GF) ฉีดขึ �นรูป สามารถซอ้นกนัไดส้งูสดุ 4 ชั�น (ตวั) มีใหเ้ลือก 
6 สื คือขาว (White) ,สีเทา (Gray) ,สีดา (Black) ,สีชมพ ู(Pink) ,สีนา้เงิน (Blue) และสนีา้ตาลกากี (Khaki) 
ขา ทาจากเหล็กท่อกลม ขนาด Ø 11 มม. หนา 1.8 มม. ดดัขึ �นรูป ชปุผิวโครเมี�ยม 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 25 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 25 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-31 
 

 
 

ผูผ้ลิต/จดัจาํหนา่ย : PRACTIKA 
ประเภทสนิคํ�า : Bloomberg Table 
TOP : ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ 
โดยรอบดว้ย EDGE ABS. ความหนา 1.5 มม. โดยกรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
ขา : ทาจากเหล็กแผ่น หนา 2 มม. ตดัดว้ยเครื�องเลซอร ์พบัขี �นรูปตามแบบ พ่นดว้ย สี Epoxy อบความรอ้น 
คาน : ทาจากเหล็กสีเหลี�ยม ขนาด 1˝ x 2˝ หนา 2 มม. พ่นดว้ย สี Epoxy อบความรอ้น 
มี 5 สีคือ White (01), Beige (02), Light grey (03), Grey (06), Black (11) 
สีมาตรฐาน 
ไม ้Particle Board : มีสีใหเ้ลือกคือ สีลายไมเ้ชอรี�(05) สีลายไมบ้ีช(08) สลีายไมโ้อ๊ค(10) สีลายไมค้าปชูิโน่(14) สีลาย
ไมเ้มเปิ�ล(15) 
สีเบส(02) สีดา(11) สีขาว(01) สีเทาอ่อน(03) และสีเทาเขม้(06) 
สี Epoxy มาตรฐาน : มีสีใหเ้ลอืกคือ สีขาว (01), สีเทาอ่อน (03), สีเทาเขม้ (06), และสีดา(11) 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
 
ผูผ้ลิต : Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 26 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 26 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-32 
 

 
 

 
ผูผ้ลิต/จดัจาํหน่าย : PRACTIKA 
ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �อเนกประสงค ์
รหสัสนิคา้ : PINAULT/DW / PINAULT/SP 
ขนาด : กวา้ง (รวมเทา้แขน) 57 x ลกึ 55 x สงู 73 ซม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
- โครงเกา้อี � : ไมย้างพารายอ้มสี หรือพน่ส ี
- เบาะ : หุม้ผา้ หรือ หนงัเทียม 
- โครงขา : ไมย้างพารายอ้มสี หรือพ่นส ี
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 27 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 27 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทสนิคา้      :  Locker 
ขนาด       :  1400/876 X 300 X 1500 
 
โครงตูด้า้นนอก : ไม ้Particle Board เพาะโครงความหนารวม 50 มม. ปิดผิวดา้นบนดว้ย High Pressure Laminate 
ความหนา 0.8 มม.  
ปิดขอบรอบดว้ย High Pressure Laminate   
โครงตูด้า้นใน : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดย
กรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ   
ชั�นวาง : ไม ้Particle Board ความหนารวม 32 มม. ปิดผิวดว้ย High Pressure Laminate ความหนา 0.8 มม. ปิด
ขอบรอบดว้ย High Pressure Laminate  พรอ้มปา้ยชื�อพลาสติก 
ฐานตู ้: ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue 
โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
อปุกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อยึดประกอบตวัตูด้ว้ยอปุกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & 
Dowel ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ �นรูป 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 28 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 28 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประเภทสนิคา้      : Pantry 
ขนาด       : กวา้ง 2600 x ลกึ 600 x สงู 2250 มม. 
- Kitchen Top  : ดา้นลา่ง รองดว้ยแผ่นวสัดกุนันํ�า กนับวม กนัผ ุได1้00% ปิดผิวดา้นบนดว้ย หินเทียม 
- อ่างลา้งจาน : ทาํดว้ย Stainless 304 ผิวสวยคงทน ความลกึไม่นอ้ยกว่า 300 มม.พรอ้มอปุกรณท์่อนํ�าทิ �ง
สมยัใหม่ครบชดุ  
- ตูอ่้างลา้งจาน   : ผลิตจาก Plastic Composite Board ไดร้บัมาตรฐาน มอก. 2536-2550 ค่าความหนาแน่น 
ไม่นอ้ยกว่า 0.60 g/cm3  สามารถกนันํ�า กนับวม กนัผไุด ้100% ภายในตูส้ีขาว ขอบสนัตูด้า้นหนา้ปิดขอบ ABS สี
เดียวกบับานตู ้ปิดขอบดว้ยกาว PUR  
- ก๊อก ทาํดว้ย Stainless 304 ประหยดันํ�าตามมาตรฐาน มอก.2067-2552 
- ตูล้า่งทั�วไป  : ผลิตจาก Plastic Composite Board ไดร้บัมาตรฐาน มอก. 2536-2550 คา่ความหนาแน่น ไม่
นอ้ยกว่า 0.60 g/cm3  สามารถกนันํ�า กนับวม กนัผไุด ้ 100% ภายในตูส้ีขาว ขอบสนัตูด้า้นหนา้ปิดขอบ ABS สี
เดียวกบับานตู ้ปิดขอบดว้ยกาว PUR 
- ตูแ้ขวน : ผลิตจาก ไม ้MDF -HMR Board (High Moisture Resistance Board ) ชนิด E1 ภายในตูส้ีขาว ขอบ
สนัตูด้า้นหนา้ปิดขอบ ABS  สีเดียวกบับานตู ้  ปิดขอบดว้ยกาว PUR ไม่ใช่กาว EVA เพื�อประกนัว่าขอบจะไม่มีการ
หลดุรอ่นในระยะยาว  
- บานพบัตูว้าง SINK : บานพบัสแตนเลส ระบบกลไกปิดนิ�มภายในบานพบั (Soft closing) มมุเปิดสงูสดุ 110 
องศา 
- บานพบัตู:้ บานพบัโลหะทั�งตวัเคลือบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักรอ่น ระบบกลไกปิดนิ�มภายในบาน
พบั (Soft closing) มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา ผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ได ้100,000 ครั�ง โดยสถาบนั SGS 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 29 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 29 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

- ขาปรบัระดบักนันํ�า : ขา Plastic ปรบัระดบั รบันํ�าหนกัได ้200 กก. / ขา อปุกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อยึด
ประกอบตวัตูด้ว้ยอปุกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & Dowel ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีด
ขึ �นรูป 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 30 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 30 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               (L)                                                                           (R) 
 
 

 
ประเภทสนิคา้      : โต๊ะทาํงาน 
ขนาด       : กวา้ง 1900 x ลกึ 2450 x สงู 750 มม. 
แผ่นบนโต๊ะ 
ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ
ดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดั
และลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
กลอ่ง OUTLET  FLIP  
ฝาเปิด-ปิด ไมP้article Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผวิเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE ปอ้งกนัการกระแทก  
ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ มีขน
แปรงพลาสติกสาํหรบัปิดช่องลอดสายไฟ  
กลอ่งดา้นลา่ง ทาํจากเหล็กแผน่พบัความหนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic 
อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า30 ไมคอน  
ภายในกลอ่งเจาะช่องสาํหรบัตดิหนา้กากปลั�กไฟ       
ขาโต๊ะ 
เหล็กแผ่น ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.พบัข ึ �นรูปทรงสี�เหลี�ยมคางหมปูลายขาสอบ ผิวเคลือบสี Epoxy Power 
Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน ปลายขาติดแปน้สาํหรบัปรบั
ระดบั สามารถเดินสายไฟขึ �นไดจ้ากปลายขา 
คาน 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 31 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 31 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

เหล็กกลอ่งสี�เหลี�ยมขนาด 1” x 2” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ 
Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน 
ตูs้upport 
- แผ่นบนตู ้ : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา        
  ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
- โครงตู ้: ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา 
  ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
  ดา้นลา่งติดขาปรบัพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม. 
- ชั�นปรบัระดบั : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE  ปอ้งกนัการ 
  กระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิด
ขอบ ดว้ยกาว (Hot Melt)  
  ดา้นลา่งชั�นปรบัเสรมิดว้ยอลมิูเนียมฉีดขึ �นรูป รูปตวั T เพื�อความแข็งแรงและทนทาน 
- หนา้บาน : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบ      
  ทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัร
ปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผ่นความหนา  
  ไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�า
กว่า 30 ไมคอน 
- หนา้ลิ �นชกั : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบ      
  ทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัร
ปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผ่นความหนา  
  ไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�า
กว่า 30 ไมคอน 
- ถาดเครื�องเขียน : ไม ้MDF Board ผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ขึ �นรูปดว้ยเครื�องจกัร CNC ปิดผิว
ดว้ยแผ่น ANTI-SCRATCH PVC ความหนา 0.4 มม.  
  ในระบบ MEMBRANE PRESS  
- รางลิ �นชกัเล็ก : รางระบบลกูปืน Single Extension ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. (14 นิ �ว) สีดาํ สามารถรบั
นํ�าหนกัได ้25 กก.  



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 32 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 32 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

- ลิ �นชกัแขวนไฟล ์ : รางระบบลกูปืน Full Extension ขนาด 46 มม. ความยาว 450 มม. (18 นิ �ว) สีดาํ สามารถรบั
นํ�าหนกัได ้60 กก. 
- บานพบั : ระบบกลไกปิดนิ�มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทั�งตวัเคลือบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดั
กรอ่น มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา  
               ผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100,000 ครั�ง โดยสถาบนั SGS 
- กญุแจ  : กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที�มีลกูกญุแจที�ไม่ซ ํ�ากนัมากถึง 3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจชนิดพบัได ้
เพื�อปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลี�ยนเฉพาะตวัไสไ้ด ้ซึ�งลกูกญุแจและตวัไส้
กญุแจจะมีหมายเลขพิมพไ์ว ้ เพื�อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลี�ยนตวัไส ้ นอกจากนี � กญุแจทกุชดุจะตอ้งสามารถสั�ง
ทาํระบบ Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใชไ้ดห้ลายจดุ) ได ้
-ถาดเครื�องเขียน : ไม ้MDF Board ผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ขึ �นรูปดว้ยเครื�องจกัร CNC ปิดผิว
ดว้ยแผ่น ANTI-SCRATCH PVC ความหนา 0.4 มม.  
ในระบบ MEMBRANE PRESS  
อปุกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อยึดประกอบตวัตูด้ว้ยอปุกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & 
Dowel ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ �นรูป 
Minifix” 15/16 และ 15/19 ของ Hafele จากเยอรมนัน ี
- Panel : โครงสรา้งภายใน ตีโครงดว้ยไม ้MDF Board ความหนา 19 มม. ปิดผิวหนา้ทั�ง 2 ดา้นดว้ยแผ่นไม ้MDF 
Board ความหนา 2.6 มม. บทุบัดว้ยฟองนํ�า ความหนา 3 มม.    
  และหุม้ดา้นนอกสดุดว้ยผา้ Polyester  
- Side Channel : ทาํดว้ย Extruded Aluminium ขนาด 1.5 x 17 x 50 มม. เคลือบสี Epoxy ในระบบ Electrostatic 
อบความรอ้น ที�อณุหภมิู 200ºC  
  ดา้นสนัมีช่องสาํหรบัใส ่Slot หรืออปุกรณส์าํหรบัยึด Worktop และตูแ้ขวน โดยแผ่น End Cap ปิดปลาย Channel 
จะเป็น Extruded Aluminium ความหนา 1.2 มม.  
  ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน 
- ตวัล็อคระหว่าง Panel : “Inter Lock II” ทาํดว้ย ABS (Moulded Plastic) ย ึดประกอบจากดา้นบนผ่าน Lock Cap 
ดว้ย Threaded Screw ขนาด M6 x 75 มม. 
- Connector (ต่อ Panel 2 ทาง, 3 ทาง และ 4 ทาง) : ทาํดว้ย Extruded Aluminium ขนาด 1.5 x 50 x 50 มม. ผิว
เคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอนในสี
เดียวกบั Side Channel 
- Top Cap : ทาํดว้ย Extruded Aluminium ขนาด 1.2 x 10 x 50 มม. ผิวเคลือบส ีEpoxy Power Coating ในระบบ 
Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอนในสีเดียวกบั Side Channel 
- Lock Cap (ช่วงต่อระหว่าง Panel, ช่วงต่อ Connector และ Side Channel ตวัปลาย) : ทาํดว้ย ABS (Moulded 
Plastic)  ในสีเดียวกบั Top Cap, Connector และ Side Channel 
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- เหล็กเสรมิดา้นบน : เป็นแผ่นเหล็ก ความหนา 5 มม. ยึดดา้นบนทกุช่วงต่อระหว่าง Panel (ใต ้Top Cap และ Lock 
Cap) เพื�อความแข็งแรง และจดั Partition ใหไ้ดแ้นว 
- กลอ่งรางไฟดา้นลา่ง (พื �นที�หนา้ตดัภายใน 45 x100 มม.) : ทาํดว้ยเหล็ก ความหนา 1.2 มม. ตดั พบั และเชื�อมข ึ �นรูป 
ฝาปิดรางไฟทาํดว้ย Extruded Aluminium  ความหนา 1.2 มม. โดยทั�งหมด จะผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating 
ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอนในสีเดียวกบั Side Channel 
- กรอบกระจก : ทาํดว้ย EXTRUDED ALUMINIUM ขนาด 1.2 X 18 X 45 มม. ผิวเคลือบส ีEpoxy Power Coating 
ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนา ไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอนในสีเดียวกบั Side Channel พรอ้มยาง
รดัขอบกระจกโดยรอบ และกระจกใส ความหนา 5 มม. อิงคเ์จ็ทลาย 
- ขาปรบัระดบั : ทาํดว้ย ABS (Moulded Plastic) ขนาด Ø 50 แกนกลางเป็นเหล็กเกลียว ขนาด Ø 8 มม. 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 06 หมวดงานครุภณัฑ ์  หนา้ที� 34 รวม 38 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 34 ปรบัปรุงสาํนักงานคณะมนุษยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

LF-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   (L)                                                                  (R) 
 
ประเภทสนิคา้      : โต๊ะทาํงาน 
ขนาด       : กวา้ง 186ต x ลกึ 2450 x สงู 750 มม. 
แผ่นบนโต๊ะ 
ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ
ดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดั
และลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
กลอ่ง OUTLET  FLIP  
ฝาเปิด-ปิด ไมP้article Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผวิเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue 
โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ มีขนแปรงพลาสติกสาํหรบัปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งดา้นลา่ง ทาํ
จากเหล็กแผ่นพบัความหนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อ
สีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า30 ไมคอน ภายในกลอ่งเจาะช่องสาํหรบัติดหนา้กากปลั�กไฟ       
ขาโต๊ะ 
เหล็กแผ่น ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม.พบัข ึ �นรูปทรงสี�เหลี�ยมคางหมปูลายขาสอบ ผิวเคลือบสี Epoxy Power 
Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนิ �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน ปลายขาติดแปน้สาํหรบัปรบั
ระดบั สามารถเดินสายไฟขึ �นไดจ้ากปลายขา 
คาน 
เหล็กกลอ่งสี�เหลี�ยมขนาด 1” x 2” ความหนาไม่นอ้ยกว่า 2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ 
Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน 
ตูs้upport 
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- แผ่นบนตู ้ : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue 
โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
- โครงตู ้: ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดย
กรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
  ดา้นลา่งติดขาปรบัพลาสติก ขนาด dia.50 x 25 มม. 
- ชั�นปรบัระดบั : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE MELAMINE  ปอ้งกนัการกระแทก ความหนาไม่ตํ�ากว่า 0.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt 
Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ ดว้ยกาว (Hot Melt) ดา้นลา่งชั�นปรบัเสรมิดว้ยอลมิูเนียมฉีด
ขึ �นรูป รูปตวั T เพื�อความแข็งแรงและทนทาน 
- หนา้บาน : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบ ทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt 
Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผน่ความหนา ไม่นอ้ยกว่า 2 
มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน 
- หนา้ลิ �นชกั : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ดา้นบนหนา้บานตีขอบเฉียง ปิดขอบ ทั�งหมดดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt 
Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ ดา้นหลงัหนา้บานติดดว้ยเหล็กแผน่ความหนา ไม่นอ้ยกว่า 2 
มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Power Coating ในระบบ Electrostatic อบความรอ้น เนื �อสีมีความหนาไม่ตํ�ากว่า 30 ไมคอน 
- ถาดเครื�องเขียน : ไม ้MDF Board ผ่านมาตรฐาน European Standard EN438-2 ขึ �นรูปดว้ยเครื�องจกัร CNC ปิดผิว
ดว้ยแผ่น ANTI-SCRATCH PVC ความหนา 0.4 มม. ในระบบ MEMBRANE PRESS  
- รางลิ �นชกัเล็ก : รางระบบลกูปืน Single Extension ขนาด 27 มม. ความยาว 350 มม. (14 นิ �ว) สีดาํ สามารถรบั
นํ�าหนกัได ้25 กก.  
- ลิ �นชกัแขวนไฟล ์ : รางระบบลกูปืน Full Extension ขนาด 46 มม. ความยาว 450 มม. (18 นิ �ว) สีดาํ สามารถรบั
นํ�าหนกัได ้60 กก. 
- บานพบั : ระบบกลไกปิดนิ�มภายในบานพบั (Soft closing) โลหะทั�งตวัเคลือบผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดั
กรอ่น มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา ผ่านการทดสอบ เปิด-ปิด ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100,000 ครั�ง โดยสถาบนั SGS 
- กญุแจ  : กญุแจระบบ 3,000 Key Changes ที�มีลกูกญุแจที�ไม่ซ ํ�ากนัมากถึง 3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจชนิดพบัได ้
เพื�อปอ้งกนัลกูกญุแจหกัจากการกระแทก และกญุแจทกุชดุสามารถถอดเปลี�ยนเฉพาะตวัไสไ้ด ้ซึ�งลกูกญุแจและตวัไส้
กญุแจจะมีหมายเลขพิมพไ์ว ้ เพื�อปอ้งกนัการผิดพลาดเวลาเปลี�ยนตวัไส ้ นอกจากนี � กญุแจทกุชดุจะตอ้งสามารถสั�ง
ทาํระบบ Master Key และระบบกญุแจกลุม่ (กญุแจดอกเดียวสามารถใชไ้ดห้ลายจดุ) ได ้
ตูบ้น 
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- โครงตู ้: ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle 
ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ปอ้งกนัการกระแทก ความหนา 
  ไม่ตํ�ากว่า 1.5 มม. ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
- หนา้บานเลื�อน : ไม ้Particle Board ความหนาไม่ตํ�ากว่า 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short 
Cycle ปิดขอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม.  
  ดว้ยกาว EVA Hot Melt Glue โดยกรรมวิธีอดัและลบมมุดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ  
- อปุกรณ ์KNOCK-DOWN : การต่อยึดประกอบตวัตูด้ว้ยอุปกรณ ์Knock-Down Fitting - Eccentric Cam Lock & 
Dowel ทาํจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ �นรูป 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-46 / LF-49 
 

 
 
ประเภทสนิคํ�า : Bloomberg Table 
TOP : ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ 
โดยรอบดว้ย EDGE ABS. ความหนา 1.5 มม. โดยกรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครื�องจกัรปิดขอบ 
ขา : ทาจากเหล็กแผ่น หนา 2 มม. ตดัดว้ยเครื�องเลซอร ์พบัขี �นรูปตามแบบ พ่นดว้ย สี Epoxy อบความรอ้น 
คาน : ทาจากเหล็กสีเหลี�ยม ขนาด 1˝ x 2˝ หนา 2 มม. พ่นดว้ย สี Epoxy อบความรอ้น 
มี 5 สีคือ White (01), Beige (02), Light grey (03), Grey (06), Black (11) 
สีมาตรฐาน 
ไม ้Particle Board : มีสีใหเ้ลือกคือ สีลายไมเ้ชอรี�(05) สีลายไมบ้ีช(08) สลีายไมโ้อ๊ค(10) สีลายไมค้าปชูิโน่(14) สีลาย
ไมเ้มเปิ�ล(15) 
สีเบส(02) สีดา(11) สีขาว(01) สีเทาอ่อน(03) และสีเทาเขม้(06) 
สี Epoxy มาตรฐาน : มีสีใหเ้ลอืกคือ สีขาว (01), สีเทาอ่อน (03), สีเทาเขม้ (06), และสีดา(11) 
พรอ้ม Aluminium Flip Outlet และ Outlet Housing (vertical Wireway) 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
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LF-47 / LF-48 

 

 
 

 
ผูผ้ลิต/จดัจาํหน่าย : PRACTIKA 
ประเภทสนิคา้ : เกา้อี �สาํนกังาน 
รหสัสนิคา้ : FOGO-F/VB128-100 / FOGO-F/VB128-603 / FOGO-F/VB128-804 
ขนาด : กวา้ง (รวมเทา้แขน) 47 x ลกึ 49 x สงู 76 ซม. 
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
- โครงเกา้อี � : ไมอ้ดัขึ �นรูปดว้ย ฉีดโฟมโพลียรูีเทน 
- เบาะ : หุม้ผา้ 
- ฐานหมนุ : อลมิูเนยีมขดัเงา 
- ลอ้ : โพรียรูีเทน 
หมายเหต ุ: ขนาดที� ระบ ุอาจมคา่แตกต่างจากมาตรฐาน + - ไม่ เกิน 2 ซม. 
ผูผ้ลิต Practika / Haworth / Kokuyo 
 



คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ไว้ชั่วคราว 
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