
บริษัท ธนารักษพ์ัฒนาสินทรัพย ์จาํกัด

งานจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์

อาคารสาํนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร

เสนอโดย

บริษัท วอลลูม แมททริกส ์จาํกัด

วนัที 1 ตลุาคม พ.ศ.2563

รายการประกอบแบบ



  
 

 

  -ก- 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
ข้อกำหนดทั่วไป 

สารบัญ 
 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

สารบัญ 
 

 
ข้อกำหนดทัว่ไป 

            
            หน้า 
ขอบเขตของงานทั่วไป .......................................................................................................................................... 1 

ระบบความปลอดภยั ............................................................................................................................................ 6 

การควบคมุคณุภาพ ............................................................................................................................................. 9 

สิ่งอ านวยความสะดวกชั่วคราว ......................................................................................................................... 14 

วสัดแุละอปุกรณ ์................................................................................................................................................. 18 

มาตรฐานอา้งอิง ................................................................................................................................................. 20 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
ข้อกำหนดทั่วไป 

 

 
  
 

 

  -1- 
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ขอบเขตของงานทั่วไป 
Summary of Work 

 
1. แบบและรายการก่อสร้าง 

1.1. แบบและรายการก่อสร้าง ที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ยึอถือตามสัญญา
ก่อสร้างทั้งหมด 

1.2. ให้ใช้แบบพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้าง ตามสัญญานี้เป็นหลัก ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน
อาจจะจัดทำแบบรายละเอียดเพ่ิมเติมสำหรับการก่อสร้างเพ่ือให้แบบหลัก ชัดเจนขึ้น ผู้รับจ้าง
ต้องถือปฏิบัติในขณะก่อสร้าง และให้ถือว่าแบบสัญญาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเป็น
สาระสำคัญที่ผู้รับจ้างจะตอ้งปฏิบัติตาม 

1.3. แบบและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาไว้ในที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชุด โดยแบบ
จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี และเป็นแบบที่แก้ไขครั้งสุดท้ายเท่านั้น ระยะและมาตราส่วนต่างๆ ให้ถือ
ตัวเลขที่ระบุในแบบเป็นหลัก ห้ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามตัวแทนของผู้
ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้างทุกครั้ง เพ่ือจะได้ประสานงานกับสถาปนิก/วิ ศวกร
ผู้ออกแบบ 

1.4. ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแบบ SHOP DRAWING จำนวน 5 ชุด แสดงการก่อสร้างประกอบการ
ติดตั้ง วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องแสดงรายการติดตั้งให้ได้สภาพความเป็นจริง โดยได้ รับความ
เห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน รวมทั้งการจัดทำรายละเอียดที่มิได้บ่งไว้ในแบบและ/
หรือ รายการประกอบแบบก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้องยื่น SHOP DRAWING  ของส่วนที่จะ
ดำเนินงานก่อสร้าง ก่อนการก่อสร้างอย่างน้อย 15 วันทำงาน โดยผู้ออกแบบ หรือ ผู้ควบคุมงาน
สวนสิทธิ์ในการที่จะให้ผู้รับจ้างทำตัวอย่างเหมือนจริง (PROTOTYPE) เสนอเพือขอความ
เห็นชอบหรือเพ่ือการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบย่อ เพื่อสะดวกในการใช้ควบคุมงานให้แก่ผู้
ควบคุมงาน เป็นจำนวน 3 ชุด  

1.5. ผู้รับจ้าง มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องแน่นอนของระยะต่างๆ ตามแบบก่อสร้า ง และ
ความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ  ของอาคารก่อนลงมือทำงานทุกส่วนทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องดังกล่าว โดบปฏิเสธมิได้ในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าแบบ
และรายละเอียดต่าง ๆ แย้งกันและผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างของส่วนอาคารส่วนนั้นแล้ว หาก
งานดังกล่าว จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ รื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องทำตามความเห็นของ
ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้าง จะไม่นำไปเป็นข้ออ้างเพ่ือเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดใด 
และเรียกร้องการต่ออายุสัญญา 

1.6. แบบที่ไม่ใช่มาตราส่วน  
1.6.1 แบบขยายให้ถือตามขนาดของวัสดุหรือตามตัวเลขที่ระบุ 
1.6.2 แบบที่มีลักษณะเป็นแผนผัง (DIAGRAM) เช่น ผังประปา ผังไฟฟ้า ฯลฯ ให้ถือตาม

รายละเอียดเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงาน 
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2. นิยาม 
คำนาม คำสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง และเอกสารอ่ืนๆ ที่แนบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจากจะ
ระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 
ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจ้าของโครงการที่ลงนามในสัญญาหรือตัวแทนที่ได้รับ

การแต่งตั้งจากเจ้าของโครงการ 
ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ตัวแทนของผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมงาน 
ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ผู้รับจ้าง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้าง

รวมถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับจ้างช่วง หรือ
ลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ตามสัญญา 

งานก่อสร้าง หมายถงึ งานต่างๆ ที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง แบบก่อสร้าง 
รายการประกอบแบบก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญา 

แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสร้างทั้งหมดที่แนบสัญญา และแบบก่อสร้างที่มี
การเปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพ่ิมเติมภายหลัง ตาม
สัญญา 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ 
รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค
และข้ันตอนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งท่ีระบุหรือไม่
ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ที่มีอำนาจในการ
อนุมัติ ตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
ฉบับนี้ 

การแต่งตั้ง หมายถึง การแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่ต่างๆ ตาม
นิยามที่กำหนดไว้ข้างต้น 

สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
ได้แก่ 

1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
2. เอกสารประกวดราคา (ถ้ามี) 
3. รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
4. แบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างเพ่ิมเติม  
5. รายละเอียดราคาก่อสร้าง (B.O.Q.) 
6. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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3. วัตถุประสงค์ 
ผู้ว่าจ้าง โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด มีความประสงค์จะก่อสร้าง  โครงการบูรณาการ
สวัสดิการที่พักอาศัย กับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการ สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โครงสร้าง
ทั่วไปเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
ต้องการได้ผลงานการก่อสร้างทั้งหมดท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที เมื่อ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงแข็งแรง มีฝีมือการก่อสร้างที่ประณีต เรียบร้อย สวยงาม มี
ความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี 

4. ข้อกำหนดทั่วไป 
ให้ผู้รับจ้างทุกราย, ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ที่ทำงานก่อสร้างนี้ จะต้องปฏิบัติ
ตามหมวดเงื่อนไขทั่วไปนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีระบุไว้ในรายการประกอบแบบก่อสร้างฉบับนี้ หาก
มีข้อความขัดแย้งกับสัญญาหรือเอกสารแนบสัญญาฉบับอ่ืน ให้ถือเอาส่วนที่มีเนื้อหาครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานที่ดีกว่า โดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นหลัก และถือการพิจารณาอนุมัติของผู้ว่าจ้างและ
ผู้ออกแบบ เป็นที่สิ้นสุด 

5. ขอบเขตของงานและราคาค่าก่อสร้าง 
5.1 งานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง มีขอบเขตของงานและราคาค่า

ก่อสร้างเหมารวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญา 
5.2 งานเตรียมการ เตรียมสถานที่ก่อสร้างและวางผัง เพ่ือให้พร้อมสำหรับการเริ่มงานก่อสร้าง 
5.3 งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายไปเก็บในที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งานตัดต้นไม้

หรือล้อมต้นไม้ งานโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค งานขนดินไปท้ิงหรือถมดินเพิ่ม  
5.4 ค่าท่ีพักคนงาน ห้องน้ำ-ส้วม ทางเข้าสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การทำความสะอาด 

และเก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถานที่ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
5.5 ค่าก่อสร้างสำนักงานสนามพร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์สื่อสารของผู้รับจ้าง และของผู้ควบคุมงาน 
5.6 ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาชั่วคราว หรือค่าเจาะน้ำบาดาล หรือค่าเครื่องปั่นไฟ ค่าน้ำ ค่าไฟ 

และค่าระบบสื่อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง งานต่อเชื่อมระบบสาธารณูปโภคเดิมกับ
ระบบสาธารณูปโภคใหม่ เพ่ือให้อาคารใช้งานได้ทันทีเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

5.7 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าเครื่องมือและเครื่องจักร ค่าขนส่ง ค่าล่วงเวลา 
5.8 ค่าประสานงานกับส่วนอื่นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 
5.9 ค่าดำเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันความเสียหาย

ที่จะเกิดแก่บุคคลและทรัพย์สินทั้งในและนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าสิ่งอำนวยความ
สะดวกชั่วคราวต่างๆ 

5.10 ค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร เช่น การจัดทำ Shop drawing, As-built drawing, เอกสารขออนุมัติ 
และเอกสารรายงาน 

5.11 ค่าทดสอบและตัวอย่างวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
5.12 ค่าประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สิน 
5.13 ค่ากำไร 
5.14 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
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6. การตรวจสอบเอกสารประกวดราคาและสถานที่ก่อสร้าง 
6.1 ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาเอกสารประกวดราคาทั้งหมดอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วยหนังสือ

เชิญเข้าร่วมการเสนอราคา, เงื่อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, รายการกรอก
ราคาค่าก่อสร้าง, ร่างสัญญา เป็นต้น ผู้เสนอราคาจะต้องไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง
หรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้ทราบถึงสภาพของสถานที่ก่อสร้าง ทางเข้าออก ระบบสาธารณูปโภค
ต่างๆ ฯลฯ  และจะต้องศึกษารูปแบบรายละเอียดทั้งหมดให้เข้าใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค 
ปัญหา จากสถานที่ก่อสร้างและเอกสารประกวดราคา ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้างในการ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากผู้ว่าจ้างมิได้ 

6.2 การชี้แจงเอกสารประกวดราคา ทางผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และผู้รับผิดชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

6.3 ข้อชี้แจงและข้อแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อตกลงใดๆ ซึ่งผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ทราบในการประกวดราคา การต่อรองราคา และก่อนการทำสัญญา 
จะต้องมีการบันทึกไว้ และนำมาประกอบเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

7. การชี้แจงและคำแนะนำเกี่ยวกับแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง 
7.1 ก่อนเริ่มงานก่อสร้างส่วนใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้เข้าใจ

ชัดเจน รวมถึงเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด หากมีข้อสงสัยให้สอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อน 

7.2 ในระหว่างการก่อสร้างมิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา หากตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างกระทำไปโดยพลการ 

8. การอ่านแบบ ให้ถือความสำคัญตามลำดับต่อไปนี้ 
8.1 แบบก่อสร้าง 
8.2 ระยะที่เป็นตัวเลข 
8.3 อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบก่อสร้าง 
8.4 แบบขยายหรือแบบขยายเพ่ิมเติม 
หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัย ห้ามก่อสร้างไปโดยพลการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนทำการ

ก่อสร้าง 

9. ลำดับความสำคัญของเอกสารสัญญา 
ให้ถือตามรายการที่กำหนดดังต่อไปนี้ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไว้ในสัญญา 
9.1 สัญญา ซึ่งได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง โดยมีพยานรับรู้ 
9.2 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
9.3 แบบก่อสร้าง 
9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างยอมรับ 
9.5 ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถ้าม)ี 
9.6 คำสั่งของตัวแทนผู้ว่าจ้างซึ่งถูกต้องตามสัญญาที่สั่งให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ 
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10. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างหรืองานเพิ่ม-ลด 

10.1 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมหรือลดงาน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจากแบบ
ก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบตามสัญญาได้ โดยตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องค่าใช้จ่าย
และระยะเวลาก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากสัญญา โดยยึดถือหลักการคิดราคาดังต่อไปนี้ 
10.1.1 คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง (B.O.Q.) ในเอกสารแนบสัญญา 
10.1.2 ถ้ารายการท่ีเปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะทำการตกลง

ราคากับผู้รับจ้าง โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียุติธรรมของผู้ออกแบบ ตามราคาใน
ท้องตลาดที่เป็นจริงขณะนั้น 

10.2 หากผู้รับจ้างเห็นว่าแบบหรือคำสั่งใดๆ ของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างนอกเหนือไปจาก
แบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างตามสัญญา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างได้ทำการตกลงราคางานเพ่ิม-ลด
และระยะเวลาก่อน จึงจะเริ่มดำเนินงานเพิ่ม-ลดดังกล่าวได้  ยกเว้นในกรณีที่การปฏิบัติงานนั้นๆ 
อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา หรืออยู่ในขั้นตอนของแผนการปฏิบัติงาน
ที่วิกฤต ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผน และตามแบบงาน
เพ่ิม-ลดที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้เฉพาะงานเพ่ิม-ลด แต่จะขอขยายระยะเวลา
ก่อสร้างไม่ได้ ยกเว้นงานเพ่ิม-ลดดังกล่าวได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่วิกฤต 
ตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบ 

11. อำนาจและหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 
11.1 ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้างและ

เอกสารแนบสัญญาทั้งหมด เพ่ือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญาทุกประการ 
11.2 หากพบว่าแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดในสัญญาขัดแย้งกัน หรือ

คาดหมายว่างานก่อสร้างตามสัญญาจะไม่ม่ันคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลัก
วิชาช่างที่ดี ให้สั่งหยุดงานไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง
พิจารณาทันที 

11.3 จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เหตุการณ์ต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรคของงาน
ก่อสร้าง และภูมิอากาศเป็นรายวัน เพ่ือประเมินผลการทำงานของผู้รับจ้าง 

11.4 ผู้ควบคุมงานไม่มีอำนาจที่จะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้รับจ้างตามสัญญา ไม่มีอำนาจ
เกี่ยวกับการเพ่ิม-ลดราคาค่าก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง 
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ระบบความปลอดภัย 
Security Procedures 

 

1. การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องจำกัดขอบเขตการก่อสร้าง และต้องป้องกันดูแลมิให้ลูกจ้างของตนบุกรุกที่ข้างเคียงของ
ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย รวมทั้งการแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดการ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของลูกจ้างของตนในกรณีท่ีไปบุกรุกที่ข้างเคียง 

2. การป้องกันบุคคลภายนอกและอาคารข้างเคียง 
ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานเข้าไปในบริเวณ
ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามข้อนี้อย่าง
เคร่งครัด เมื่อถึงเวลาเลิกงานก่อสร้างในแต่ละวัน ให้ตัวแทนผู้รับจ้างตรวจตราให้ทุกคนออกไปจาก
อาคารที่ก่อสร้าง ยกเว้นยามรักษาการ หรือการทำงานล่วงเวลาของบุคคลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
เทา่นั้น 
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่นที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์และอาคารข้างเคียง โดยไม่กีดขวางทางสัญจรสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง ขออนุญาต ค่าบำรุงรักษา ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงค่ารื้อถอนเมื่อแล้วเสร็จงาน 

3. การป้องกันสิ่งก่อสร้างท่ีมีอยู่เดิม 
3.1 สิ่งปลูกสร้างข้างเคียง 
 ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงในระหว่างทำการก่อสร้าง 

หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว 
ในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานเห็นว่าการป้องกันหรือการแก้ไขที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เพียงพอ หรือไม่
ปลอดภัย อาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ได้ตามความเหมาะสม 

3.2 สิ่งก่อสร้างใต้ดิน 
 ผู้รับจ้างต้องสำรวจจนทราบแน่ชัดแล้วว่ามีสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้าง หรือบริเวณ

ใกล้เคียง  เช่น ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ สายโทรศัพท์ ฯลฯ ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไข 
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวางการก่อสร้าง จำเป็นต้องขออนุญาต
เคลื่อนย้าย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบดำเนินการเองทั้งหมด โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

4. การป้องกัน รักษางานก่อสร้างและป้องกันเพลิงไหม้ 
4.1 การป้องกันและรักษางานก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันและรักษางานก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ท่ีนำมา

ติดต้ังหรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย ใน
กรณีจำเป็นผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกันความเสียหาย ที่อาจเกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณ์และงาน
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ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กำบัง การป้องกันการขีดข่วน การตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม 
และการป้องกันอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทั้งวิธีการป้องกันวัสดุอุปกรณ์สูญหาย 
เช่น การตรวจค้นอย่างละเอียดและเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้า-ออกบริเวณหรืออาคารที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลา 

4.2 การป้องกันเพลิงไหม้ 
 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจำอาคารที่ก่อสร้างทุกชั้น 

รวมทั้งในสำนักงานชั่วคราว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่างๆ ที่จำเป็น มีการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อ
แหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟ โดยจัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ห้ามนำไฟหรือวัสดุที่ทำให้
เกิดไฟ เข้าใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดไฟในอาคารที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

4.3 ความรับผิดชอบ 
 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแล ป้องกัน และรักษางานก่อสร้างดังกล่าว และ

ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย และการสูญหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์และงานก่อสร้าง
ทั้งหมด จนกว่าผู้ว่าจ้างรับมอบงานงวดสุดท้าย 

5. การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
งานก่อสร้างหรือการกระทำใดๆ ของลูกจ้างท่ีน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่บุคคลในที่ข้างเคียง ผู้
ควบคมุงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้าง ทำงานก่อสร้างนั้นตามวิธีและเวลาที่เหมาะสม หรือแจ้งให้ผู้รับ
จ้างหาวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องเร่งดำเนินการในทันที 

6. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 
ผู้รับจ้างต้องจัดสถานที่ก่อสร้างให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ชีวิตของลูกจ้าง จัดให้มีป้ายเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณที่อาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุทุกแห่งใน
บริเวณก่อสร้าง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตกจากท่ี
สูง เป็นต้น ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ให้ผู้รับจ้างมี
การจัดการเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

7. การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์สำหรับการปฐมพยาบาล และอุปกรณช์่วยชีวิตที่จำเป็นตามความ
เหมาะสม หรือตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดการให้มีเพ่ิมเติมเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

8. การประกันภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการก่อสร้างนี้ตามกฎหมาย และประกันภัยสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในบริเวณ
ก่อสร้างและข้างเคียง รวมความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุอ่ืนๆ ตามระบุในสัญญา 
หรือตามกฎหมาย ตามมูลค่าของงานก่อสร้าง และตามระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างก่อน 
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9. การรายงานอุบัติเหตุ 
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุนั้นๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม 
ให้ตัวแทนผู้ว่าจ้างรีบรายงานเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงานทราบในทันที แล้วทำรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรระบุรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน การแก้ไขเหตุการณ์นั้นๆ และการป้องกันไม่ให้
เกิดข้ึนอีก 
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การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

 

1. เอกสารสัญญา 
สัญญา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบก่อสร้าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำสำเนาจากคู่สัญญาต้นฉบับ เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด โดยให้อยู่ในสภาพที่ดี
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และทำสำเนาคู่สัญญาดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานไว้ใช้งานอีกอย่างละ 1 
ชุด 

2. ความคลาดเคลื่อนหรือขาดตกบกพร่อง 
2.1 หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบและรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อนหรือขาดตก

บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาแก้ไขในทันทีที่พบ โดยให้ถือคำ
วินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ  

2.2 หากพบส่วนใดที่ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว้ในรายการ
ประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่าได้ระบุไว้ทั้งสองท่ี หากมิได้ระบุไว้ทั้งสองที่ แต่เพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตามมาตรฐานและตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพิ่มเติม  

3. การวางผัง แนว ระยะและระดับต่างๆ 
3.1 ระยะสำหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ การใช้ระยะที่วัดจาก

แบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะดำเนินการในส่วนนั้นๆ 

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตามโฉนดที่ดิน ก่อนจะทำการ
วางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาดและระยะต่างๆ ให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง โดยจัดหา
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย และแรงงานท่ีมีความสามารถในการวางผังและระดับ รวมถึงการดูแล
รักษาหมุดอ้างอิงต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีและถูกต้องตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

4. การจัดทำแบบขยาย 
4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบและรายการประกอบแบบในทุกขั้นตอนอย่าง

ละเอียด หากไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop 
drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนทำการก่อสร้าง 

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายการและแผนงานจัดส่ง Shop drawing เพ่ือขออนุมตัิ โดยจะต้องมี
ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop drawing ตามลำดับขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้างจัดทำ Shop drawing ล่าช้า หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่
เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 

4.3 การที่ผู้ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับจ้างได้จะรับ
การยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการแก้ไขให้
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ถูกต้อง ในกรณีท่ีตรวจพบว่างานก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาเพ่ิมเติม 

5. แผนการปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
5.1 แผนการปฏิบัติงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar chart และตารางดำเนินงาน (Work 
schedule) แสดงระยะเวลาและลำดับการดำเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกันต้องแสดง
แผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมี
แผนงานดังต่อไปนี้ 
5.1.1 แผนกำหนดวันเริ่มงานและวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด เป็นราย

สัปดาห์, รายเดือน และแผนงานหลัก (Master schedule) 
5.1.2 แผนกำหนดวันจัดส่ง Shop drawing และแผนกำหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพ่ือขอ

อนุมัติ 
5.1.3 แผนกำหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ใน

การก่อสร้าง ทั้งของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอ่ืน 
5.1.4 แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง 

และผู้รับจ้างอ่ืน 
5.2 การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 

 ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ จากผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอ่ืน เพ่ือวางแผนงานและประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่ง
ให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางส่วน เพ่ือให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้ 

5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก 
 การจัดทำแผนงานหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เซ็นสัญญา 

พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเซ็นชื่อรับรอง
แผนงานหลักนี้ และการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือออกคำสั่งเพ่ิมเติม มิได้
หมายความว่าผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในแผนงานหลักดังกล่าว 

5.4 การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนการปฏิบัติงานแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นชัดเจนในหน่วยงานก่อสร้าง และผู้รับ

จ้างจะต้องบันทึกการทำงานที่เป็นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้  เพ่ือความ
สะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องหรือ
ใกล้เคียง โดยต้องจัดทำทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงานจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

5.5 ความรับผิดชอบ 
 ถ้างานบางส่วนที่ผู้รับจ้างปฏิบัติอยู่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้

รับจ้างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมงานให้สัมพันธ์กัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างอ่ืน อย่างสม่ำเสมอ ในกรณีท่ีผู้รับจ้างพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากผู้รับจ้างไม่สนใจ
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ติดตาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแก้ไขความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดข้ึน  เว้นแต่งานที่
เสียหายนั้นเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา 

5.6 การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
หากผู้ควบคุมงานเห็นว่าจะต้องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติทันที 

5.7 การรายงาน 
เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง
เอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  ส่งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้ 
5.7.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับการก่อสร้างในแต่ละวัน แยกเป็นงานแต่

ละประเภท 
5.7.2 สำเนาใบส่งของทั้งหมดที่เข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน ระบุปริมาณ ชนิด ประเภท 

ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ส่ง และผู้รบั ฯลฯ 
5.7.3 แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ 
5.7.4 รายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างทุกสัปดาห์ 
5.7.5 รูปถ่ายงานก่อสร้าง แสดงให้เห็นผลงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้างทุกส่วนของอาคาร

ทุก 15 วัน  
5.7.6 อ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานร้องขอ 

6. การประสานงานระหว่างผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหา 

6.1 การให้สิ่งอำนวยความสะดวก  
ผู้รับจ้างต้องคิดเผื่อไว้แล้วในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการทำงานของผู้รับจ้างช่วง 
และผู้รับจ้างอ่ืน เพ่ือให้งานก่อสร้างนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างต้องอนุญาตให้ใช้สิ่งอำนวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น นั่งร้าน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ โดยต้องวางแผนและ
ประสานงานไม่ให้เกิดการติดขัดในการใช้งานดังกล่าว  โดยคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

6.2 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า งานก่อสร้างของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอื่นไม่เป็นเหตุทำ
ให้แผนการปฏิบัติงานล่าช้า ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานและประชุม
ระหว่างผู้รับจ้างกับผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืน โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทำงานโดย
ละเอียดของงานทุกระบบ ให้สอดคล้องกันและเป็นไปด้วยดีทุกระบบ  เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จสมบูรณ์  สามารถใช้งานได้ทันทีตามสัญญา 

6.3 การประชุมระหว่างการก่อสร้าง (Site meeting) 
6.3.1 การประชุมที่ผู้ควบคุมงานได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้

ตัวแทนผู้รับจ้างหรือผู้จัดการโครงการของผู้รับจ้างร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ การประชุมดังกล่าวผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้ควบคุมงานจะเป็นประธาน
ในที่ประชุม และฝ่ายผู้ควบคุมงานเป็นผู้บันทึกการประชุม ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
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ข้อตกลงที่มีขึ้นในระหว่างการประชุมนั้น ตามท่ีมีในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับ
จ้างรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดยผู้รับจ้างอาจขอให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขบันทึกการ
ประชุมดังกล่าวข้างต้นได้ และให้มีการบันทึกข้อโต้แย้งดังกล่าวไว้ในบันทึกการประชุม
ด้วย 

6.3.2 ให้มีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุกสัปดาห์ ผู้ควบคุมงานอาจ
เรียกประชุมเพ่ิม หรือเลื่อนการประชุมได้ตามสถานการณ์ และความจำเป็น 

7. ตัวอย่างงานตกแต่งและการเตรียมผิวเพื่องานตกแต่งภายหลัง 
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น

แผงตัวอย่าง หรือห้องตัวอย่าง ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ เพ่ือแสดงให้เห็นสีหรือ
ลวดลายของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เช่น พ้ืนปูกระเบื้อง หิน ไม้ ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง 
บุ Wallpaper ฝ้ายิบซั่ม ไม้ระแนง สวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นฝีมือการติดตั้ง
วัสดุดังกล่าว เป็นการอนุมัติตัวอย่าง ความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมาตรฐาน
ในการตรวจรับงานที่ก่อสร้างจริงต่อไป 

7.2 ในกรณีที่มีการกำหนดพ้ืนที่บางส่วนให้เตรียมผิวไว้สำหรับงานตกแต่งภายหลัง เช่น ผิวพ้ืน ผู้รับ
จ้างจะต้องลดระดับและทำการเตรียมผิวพ้ืนไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะนำมาตกแต่งผิว
ภายหลัง การเตรียมผิวจะต้องทำด้วยความประณีตและต้องใช้ช่างที่มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบ
ลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่ถูกต้อง และสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทำ
ให้ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียม
ผิวเพ่ือตกแต่งให้ถูกต้องทั้งตำแหน่งและระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดท่ี
ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าวจากผู้ออกแบบ 
โดยถือว่าเป็นหน้าที่ท่ีผู้รับจ้างจะต้องวางแผนและประสานงานการเตรียมผิวให้พอดีกับการติดตั้ง
วัสดุตกแต่งในภายหลัง 

8. ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
8.1 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้างหรือผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ที่มีความสามารถ 

มีประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอำนาจเต็มประจำอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง
ตลอดเวลา คำสั่งใดท่ีผู้ควบคุมงานได้สั่งแก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ให้ถือ
เสมือนว่าได้สั่งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้างได้ หากเห็น
ว่าไม่เหมาะสม 

8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทุกประเภทมาปฏิบัติงาน
ก่อสร้างนี้ ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หากผู้นั้นประพฤติผิดมิ
ชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่เหมาะสมเข้า
ปฏิบัติงานแทนโดยทันที  

8.3 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ มีฝีมือ และมีความชำนาญในงานก่อสร้างนี้ โดยมี
สถาปนิก วิศวกร ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่ผู้ควบคุมงาน
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พิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ์หรืองานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะพ้นความ
รับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสร้างในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข
ให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 

8.4 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งสถาปนิก และ/หรือ วิศวกร  เพ่ือลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร สำหรับงานก่อสร้างนี้ 

9. สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้
ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวให้ เช่น 
บันได ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง และอ่ืนๆ ให้แข็งแรงและปลอดภัย หรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน 

10. การสั่งหยุดงาน 
การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพงานที่ดี หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานและวิชา
ช่างที่ดี ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขงาน
ส่วนนั้นให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายและขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได้ 
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สิ่งอำนวยความสะดวกชัว่คราว 
Temporary Facilities and Controls 

 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

1.1 โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุอุปกรณ์ทุก
ชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ ทั้งนี้
ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ในงานก่อสร้างนี้มาเก็บไว้ในโรงเก็บดังกล่าว 

1.2 สำนักงานชั่วคราว 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวสำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้างและตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
และ/หรือ ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย สำนักงาน, ห้องประชุม, ห้องเก็บวัสดุตัวอย่าง, ห้องน้ำ, 
ห้องส้วม และอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น เช่น โต๊ะทำงาน, เก้าอ้ี, โต๊ะวางแบบ, ตู้เอกสาร, 
เครื่องโทรศัพท์และโทรสาร เป็นต้น 

1.3 บ้านพักคนงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจำเป็น โดยมีการ
ดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำ ห้ามผู้รับจ้างหรือ
ลูกจ้างปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในที่ดินของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าจ้าง หากสถานที่สร้างบ้านพักคนงานไม่เพียงพอ หรือผู้ว่าจ้างไม่อนุมัติให้สร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาที่อ่ืนเอง 

1.4 ห้องประชุม 
ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในสำนักงานชั่วคราว ขนาดที่เพียงพอสำหรับเป็นที่ประชุมใน
หน่วยงานกอ่สร้าง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งจำเป็น
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

1.5 ป้ายชื่อโครงการ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำป้ายชื่อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 เมตร หน้าบริเวณท่ีก่อสร้าง 
พร้อมไฟส่องป้ายที่เหมาะสม โดยมีข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของกฎหมาย ป้าย
ดังกล่าวจะต้องมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.6 แบบรายละเอียดและผังแสดงสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาเพ่ือเสนอผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทันทีที่ได้รับการ
อนุมัติ ในกรณีท่ีต้องมีถนนชั่วคราวควรจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามแบบ
ก่อสร้าง และจะต้องจัดลำดับตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวให้สัมพันธ์กับงานก่อสร้าง รวมทั้ง
จัดระบบการจราจรทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการกีดขวางต่องาน
ก่อสร้างและการจราจรส่วนรวมภายนอกบริเวณก่อสร้าง 
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1.7 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ประกอบงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งนั่งร้านที่แข็งแรง มั่นคง ถูกต้องตามข้อกำหนดนั่งร้านสำหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร ติดตั้งลิฟตส์่งของหรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ หรือ TOWER CRANE ถูกต้องตาม
มาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ติดตั้ง เคลื่อนย้าย รื้อถอน จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 

1.8 การดูแลรักษา 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจำ เพ่ือดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว มีช่าง
ประจำสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ ให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและใช้
งานได้ดี ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.9 ค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การขออนุญาต การดูแล
รักษาความสะอาดและซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมถึงการรื้อถอนและทำความ
สะอาดเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. รั้วชั่วคราวและยามรักษาการ 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเขตท่ีดินที่ระบุในแบบ และต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตามหลักหมุดที่ระบุไว้ในโฉนด โดยทำด้วยโครงไม้หรือเหล็กและบุด้วยแผ่นสังกะสีสีเขียว 
หรือแผ่นเหล็กเคลือบสี สูงไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร จากพ้ืนดิน มีความม่ันคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด มี
ป้อมยามและยามคอยควบคุมการเข้าออกตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนที่ติดกับที่สาธารณะ
และอาคารข้างเคียง จะต้องมีการป้องกันวัสดุตกลงมาเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินที่อยู่ข้างเคียง ถือเป็นหน้าที่ท่ีผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และผู้รับจ้างต้องรักษา
ซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ติดตั้ง 
การขออนุญาต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงค่ายามรักษาการ 

3. ถนน ที่จอดรถ และทางเดินชั่วคราว 

3.1 ถนนและท่ีจอดรถชั่วคราว 
ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกบริเวณที่ก่อสร้างและที่จอดรถชั่วคราว 
โดยใช้แอสฟัลต์หรือคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งได้ โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางทางสัญจรและทางน้ำสาธารณะ ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษา
ทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  

3.2 ทางเดินชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และตาม
ขั้นตอนของงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่
แข็งแรง ปลอดภัย และเมื่อหมดความจำเป็น ให้รื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่
เสียหายให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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4. การตัดทางเท้าและต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ 
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำ
สาธารณะ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการขออนุญาตต่อทางราชการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

5. ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

5.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ โดย
ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ท้ังหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน รวมถึงส่วนที่เป็น
งานของผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างจัดหาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้
จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่าอุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น 

5.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าชั่วคราว 
ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มี
ความปลอดภัยโดยทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
และเปน็ไปตามกฎข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 
ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องจัด
ให้มเีพียงพอกับการใช้งานดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขเพ่ิมเติมขนาด
กระแสไฟฟ้าชั่วคราวให้เหมาะสมได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6. น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ 
รวมถึงการทดสอบระบบน้ำใช้และระบบสุขาภิบาลทั้งหมดก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้าง
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่การขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปาชั่วคราวจากการประปาฯ รวมทั้งค่า
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน  รวมถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วงและผู้
รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหามาด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าน้ำและ
อุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเท่านั้น 

7. การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้าง
อาคารและสาธารณูปโภค” ลงวันที่ 23 กันยายน 2539 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง กรณีงานก่อสร้างนอกเหนือจากใน
กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฉบับดังกล่าวโดยอนุโลม 
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7.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำระบบบำบัดและระบายน้ำทิ้งของห้องน้ำชั่วคราวให้ถูกสุขลักษณะและถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบระบายน้ำที่เกิดจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้อง
ไมใ่ห้มีน้ำขังหรือส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณก่อสร้าง และที่ข้างเคียง 

7.3 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย   เศษวัสดุ   สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ ที่ทำความสกปรกหรือกีดขวางการ
ทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกวัน โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อ
ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารและบริเวณก่อสร้าง 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกส่วนของอาคารและทั่ว
บริเวณก่อสร้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
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วัสดุและอุปกรณ ์
Product Requirements 

 

1. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชำนาญ มีระบบควบคุม
คุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับการก่อสร้าง
งานต่างๆ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 

2. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
2.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบและรายการ

ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นส่วนประกอบของการก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสร้าง และ
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพ่ือใช้ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 

2.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซื้อ และ
จัดส่งเข้ามาให้ทันกับการก่อสร้างตามแผนปฏิบัติงาน 

2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณ์บางอย่างซึ่งระบุให้ใช้ของต่างประเทศ หรือต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดการสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งานตามแผนปฏิบัติงาน 

2.4 ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้รับการอนุมัติเข้ามาในสถานที่ก่อสร้าง 

3. คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
 วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการก่อสร้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน จะต้องมี

คุณภาพดี ไมม่ีรอยชำรุด เสียหาย และถูกต้องตรงตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือ
ตามท่ีได้รับอนุมัติ 

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ 
4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะ

นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องแสดงใบรับรองผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา เพ่ือแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นๆ ได้รับการตรวจสอบ
ถูกต้องตามมาตรฐานที่ดีแล้ว 

4.2 ในกรณีที่มีข้อกำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์นั้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กำหนด
ไว้ ในการทดสอบผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้า เพ่ือจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบ
ด้วย ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสืออนุญาตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์
รายใดเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบหรือทดสอบในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องให้
ความสะดวกกบัตัวแทนดังกล่าว 

5. การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
5.1 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ

พิจารณาอนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
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การพิจารณาอนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อและ
ติดตั้งตามลำดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงาน 

5.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง โดยเมื่อได้รับการ
อนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้นทันที เพ่ือให้ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู้
รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดยมิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามคำสั่งของผู้
ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได้ วัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับการ
อนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ได้คุณภาพ หรือ
การติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี 

5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยไม่ชักช้า โดยถ้าผู้
ว่าจ้างขอดูใบสั่งซื้อสินค้า ผู้รับจ้างจะต้องยินดีให้ตรวจสอบตลอดเวลา 

6. การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ 
6.1 ผู้ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณภ์ายใน 90 วัน หลังจากวันทำสัญญาจ้าง

เหมาก่อสร้าง 
6.2 ผู้ออกแบบสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการ

ขอเทียบเท่า 
6.3 กรณีท่ีมีการระบุวัสดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมากกว่า และระบุว่าเทียบเท่า ผู้ควบคุมงานสามารถ

ยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว้ การพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณจ์ะกระทำต่อเมื่อไม่
สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ ทัง้นี้จะต้องไม่ใช่เหตุผลที่เกิดจากการทำงานล่าช้าหรือ
การทำงานบกพร่องของผู้รับจ้าง เช่น การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วล่าช้า เป็นต้น 

 การขอเทียบเท่า ให้เทียบเท่าจากสีในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม ซึ่งในการเทียบ
คุณสมบัติที่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่าตัวกำหนด ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดต่างๆให้ดู ภาคผนวก 
ประกอบ 

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ ์ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันทีส่ามารถยืนยัน
คุณภาพมาตรฐาน และอ่ืนๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกจากการ
ใช้งานแล้ว ผู้ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เป็นหลัก ให้
ถือคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุติ ผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์
ที่เห็นว่า มีคุณภาพดีกว่า และราคาสูงกว่าที่ระบุไว้ได้ 

6.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบหรืองานทีต่้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเท่า 
6.6 ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเท่า 
6.7 ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทยีบเท่า ที่ต้องออกแบบใหม่หรือต้องขอ

อนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใหม่ด้วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได้ 
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มาตรฐานอ้างอิง 
Reference Standards 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อใช้อ้างอิงหรือ

เปรียบเทียบ คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุ
อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างนี้ หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการประกอบแบบก่อสร้าง ให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกย่อและของสถาบันดังต่อไปนี้ 
1.1 มอก. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
1.3 AASHTO American Association Of State Highway Transportation Officials 
1.4 ACI American Concrete Institute 
1.5 AISC American Institute Of Steel Construction 
1.6 ANSI American National Standards Institute 
1.7 ASTM American Society For Testing And Materials 
1.8 AWS American Welding Society 
1.9 BS BSI British Standards 
1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
1.12 JIS Japanese Standards Association 
1.13 NEC National Fire Protection Association 
1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE) 

 ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้ 

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) 
2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) 
2.3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
2.4 กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม 
2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) 
2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) 
2.7 สถาบันอืน่ๆ ที่อนุมัติโดยผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ 
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บทที่ 2 งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 
 

หมวด 1 งานดำเนินการทั่วไป 

 
1. การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 

1.1 สำรวจสภาพของหน่วยงานที่จะทำการตกแต่งภายใน ตรวจวัดระยะขนาดของอาคาร 
อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานท่อน้ำโดยละเอียด เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และ
งานตกแต่งภายในซึ่งจะต้องปรับตามหน่วยงานและอุปกรณ์เครื่องใช้ดังกล่าว 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาแบบละเอียด และรายการประกอบแบบตลอดจนขั้นตอนการ
ดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการประสานงานกับผู้ว่าจ้างรายการอื่นๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ใน
กรณีท่ีผู้รับจ้างมีข้อสงสัยต้องการคำชี้แจ้งจากผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้
กำหนดเวลา- สถานที่เพ่ือให้ผู้ออกแบบเข้าร่วมให้คำแนะนำ และชี้แจ้งเกี่ยวกับแบบ
รูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง ตลอดจนตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ ที่
ผู้เข้าร่วมประกวดราคาเสนอคำถาม เป็นคำชี้แจ้งเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สัญญาเงื่อนไข 
หรืออ่ืนๆ โดยจะถือคำชี้แจ้งคำแนะนำเหล่านั้น เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสัญญาใน
ระหว่างการก่อสร้าง มิให้ผู้รับจ้างทำงานโดยปราศจากแบบก่อสนร้าง และคำแนะนำที่
เหมาะสม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง หากผู้รับจ้าง
ทำไปโดยพลการ 

1.3 จัดหา จัดซื้อ และนำวัสดุอุปกรณ์ประกอบตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือ และแรงงาน
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือดำเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียด และ
รายการประกอบแบบให้เสร็จสมบรูณ์ทันตามเวลาที่กำหนดในสัญญา จ้างเหมาตกแต่ง
ภายใน 

1.4 หาวิธีในการปฏิบัติงานเพื่อมิให้เป็นการรบกวนต่อการทำงานของบุคคลข้างเคียงหรือ
ผู้รับเหมารายอื่นๆ เช่น การเก็บรักษาวัสดุตกแต่ง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุ
เหลือใช้ และการเก็บรักษาความสงบในระหว่างการปฏิบัติงาและอ่ืนๆ 

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาแบบ รูปแบบ และการใช้วัสดุที่ใช้อยู่เดิมในส่วนที่ต่อเติม หรือ
เปลี่ยนแปลงงานก้ันผนัง งานพ้ืน งานฝ้าเพดาน งานประตูหน้าต่าง รวมถึงงานระบบ
วิศวกรรมที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ โดยผู้รับจ้างต้องเลือกใช้วัสดุที่เหมือน หรือใกล้เคียงเดิม 

2. การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ 
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงาน ให้ความยินยอม และให้ความร่วมมือในการติดตั้งหรือตกแต่งแก่
ผู้รับจ้างรายอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานอันไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายใน และให้มีแผนปฏิบัติงานที่ประสานงานกัน 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานนั้นๆ เช่น งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และงานด้าน
สุขาภิบาล จนแล้วเสร็จและสามารถใช้การได้ดี จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง หากเกิดเหตุให้เกิดความเสียหาย 
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ให้เกิดความล่าช้า และเกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากความไม่ประสานงานกัน ผู้ว่าจ้างจะต้อง
รับผิดชอบ และไม่นำมาเป็นเหตุในการขอต่ออายุสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดแก่ผู้ว่าจ้าง 
และต้องไม่นำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
 

3. การจัดแผนงาน 
ผู้รับจ้างจัดทำแผนงานนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

3.1 เวลาเริ่มงานตกแต่งภายในและแต่ละขั้นต้อน 
3.2 เวลาการจัดหาวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ 
3.3 การเตรียมงาน ขั้นตอน และดำเนินการประกอบงานที่โรงงาน 
3.4 ระยะเวลาติดตั้ง ณ หน่วยงาน 
3.5 เวลาแล้วเสร็จของงานตกแต่งภายในทั้งหมด ตามเงื่อนไขที่ทางผู้ว่าจ้างได้กำหนดไว้และ

ต้องแสดงแผนภูมิสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตกแต่งทุกประเภท โดยแสดงไว้ 
ณ หน่วยงานที่ดำเนินงานตกแต่ง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

 
4. ผู้รับเหมาช่วง 

ในกรณีที่งานตกแต่งท้ังหมดจะต้องใช้ช่างหรือผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ชำนาญด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษ หาก
ปรากฏว่าช่างของผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือ หรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกับงาน หรือเป็นผู้
ที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานปฏิบัติงานของช่าง หรือ ผู้รับเหมาช่างที่ได้
ดำเนินงานไปแล้ว โดยยึดถือความเสียหายอันเกิดข้ึนแก่งานตกแต่งเป็นของผู้รับจ้างในทุกกรณี 
 

5. สวัสดิการและความปลอดภัย 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การบาดเจ็บ การเสียชีวิตอันเกิด
จากอุบัติเหตุในการตกแต่งของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือช่าง และคนงานของผู้รับเหมา ตลอดจนต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์การปฐมพยาบาล และสวัสดิการให้คนงานงานตามสมควร 
 

6. การป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นกับอาคาร 
ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังไม่ให้การทำงานเกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร รวมทั้งโครงสร้างอาคาร และ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่นอุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใดๆ เกิด
ขึ้นกับผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเอง จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
 

7. การควบคุมบุคคลภายนอก 
ผู้รับจ้างต้องควบคุมบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องกับงานตกแต่ง เข้ามาในบริเวณท่ีทำการตกแต่งเป็นอันขาด และ
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี 
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8. ผู้คุมงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจ้างหรือแต่งตั้งทีมหน้างานคุมงานตกแต่ง หรือผู้รับผิดชอบงานเพ่ือเป็นตัวแทนรับผิดชอบ
งานทุกชนิดผู้รับจ้างทั้งด้านโรงงาน และการติดตั้งที่สถานที่ตกแต่ง ในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาด ข้อสงสัยใดๆ 
ขณะที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ หัวหน้าคุมงานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบ
แบบอย่างดี และมีความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์การตกแต่งหากพบว่าหัวหน้าคุมงานผู้นั้นไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือความสามารถในการทำงานและปฏิบัติงานอันจะทำให้เกิดผลเสียหายกับงาน ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้
ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนหัวหน้าคุมงาน 
 

9. การตรวจงาน 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิตรวจงานและดูความคืบหน้าของงานระหว่างการดำเนินงานตกแต่ง 
ทั้งท่ีโรงงานและหน่วยงานที่ทำการตกแต่งทุกเวลา เพื่อตรวจสอบและวัดผลการดำเนินการให้ถูกต้อง โดย
ผู้รับจ้างต้องแสดงสถิติของการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามความเป็นจริงตั้งแต่เริ่มลงมือก่อสร้างจนกระทั่ง
แล้วเสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งการอำนวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน 
 

10. การสั่งซ้ือของ และวัสดุ 
วัสดุและอุปกรณ์การตกแต่งบางอย่างซึ่งจำเป็นต้องสั่งซื้อพิเศษ ผู้รับจ้างต้องสั่งของนั้นๆ ล่วงหน้าหรือ
ตรวจสอบจำนวนว่ามีมากพอที่จะใช้หรือไม่เพ่ือจะได้ทันกับการประกอบและดำเนินงานทันตามสัญญาที่
กำหนด ไม่ว่าวัสดุนั้นจะสั่งซื้อภายในประเทศหรือ จากนอกประเทศหากการดำเนินการสั่งซื้อล่าช้าหรือ
เหตุผลใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี โดยปราศจากเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้น 
 

11. การใช้วัสดุเทียบเท่า และการใช้วัสดุอื่นแทน 
โดยทั่วไปแบบจะระบุผลิตภัณฑ์ไว้อย่างน้อย 3 ยี่ห้อ หรือมากกว่าในแต่ละรายการ ผู้รับจ้างสามารถร้องขอ 
และคณะกรรมการตรวจการจ้าง สามารถอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า และเข้า
หลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้ หากพิจารณาเห็นว่ามีเหตุอันสมควร โดยใช้ระเบียบการขอเทียบเท่าตาม
กฎเกณฑ์ของงานราชการ ผู้รับจ้างต้องยื่นขออนุมัติการใช้วัสดุเทียบเท่า โดยต้องนำเสนอวัสดุที่ขอเทียบเท่า
มากกว่า 1 รายการ เพื่อจะได้เปรียบเทียบคุณภาพได้ตามความประสงค์ และระยะเวลาที่เสียไปในการขอ
เทียบเท่านั้น หากวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีขอเทียบเท่าราคาต่ำกว่าวัสดุทีกำหนดให้ในแบบรายละเอียดและ
รายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างยินดีที่จะให้ผู้ว่าจ้างหักเงินในส่วนของวัสดุที่ขาดไปเมื่อมีการจ่ายเงินในงวด
ต่อไป หรือถ้าหากราคาสูงกว่าเดิม ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมไม่ได้ ฉะนั้น ในการขอวัสดุ
เทียบเท่าหรือวัสดุแทน ให้ใช้วัสดุที่มีราคา และคุณภาพใกล้เคียงกับวัสดุที่กำหนดให้ในแบบรายละเอียด
และรายการประกอบแบบ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลดังนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรอื 
ตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือ ผู้ออกแบบ 
 
 
 



 
  
 

 

  -4- 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 1 งานดำเนินการทั่วไป 
 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

- ผู้รับจ้างมีสิทธิ์ขอเทียบเท่า เพ่ือขออนุมัติเลือกใช้วัสดุ  / อุปกรณ์ ที่มีชื่อหรือยี่ห้อ หรือรายละเอียด
แตกต่างจากท่ีระบุในแบบรูป (Construction Document) หรือในรายละเอียดประกอบแบบ 
(Specification Document) ได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้:- 
- หากได้ระบุหรือกำหนดยี่ห้อและหรือรุ่นของวัสดุ / อุปกรณ์นั้น ไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด
ประกอบแบบอย่างชัดเจนแล้ว ให้ใช้ลักษณะและคุณสมบัติรวมถึงรายละเอียดเฉพาะตามระบุในรุ่นและ
ยี่ห้อของวัสดุ / อุปกรณ์นั้น เป็นบรรทัดฐานในการขออนุมัติเทียบเท่า 
- วัสดุ / อุปกรณ์ที่ขออนุมัติเทียบเท่า ต้องมีคุณสมบัติที่เท่ากันหรือดีกว่า และมีราคาท่ีเท่ากัน หรือ
แพงกว่า รวมถึงระยะเวลาในการทำประกันที่เท่ากันหรือยาวกว่า วัสดุ / อุปกรณ์ที่ระบุนั้นๆ 
- ในกรณีที่เป็นงานตกแต่ง วัสดุ / อุปกรณ์ท่ีขออนุมัติเทียบเท่า ต้องมีลวดลาย / สี / ขนาด / รูปร่าง 
ที่ใกล้เคียงกับวัสดุ / อุปกรณ์ที่ระบุนั้นๆ 
- ให้ระบุสถานที่ผลิตวัสดุ / อุปกรณ์ท่ีขออนุมัติเทียบเท่า (Country Of Origin) รวมถึง แสดง
เอกสารยืนยันจากบริษัทผู้ผลิต และขั้นตอนต่างๆ ในการขออนุมัติให้ปฏิบัติตามในข้อ 5 หมวด 1 การจัดส่ง
เอกสารและวัสดุ (Submittals) 
- การขอเทียบเท่าวัสดุทุกครั้งต้องให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน 
 

12. แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
แบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบในงานนี้ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะนำไปใช้ในงานชิ้นอื่นๆ ไม่ได้ และ
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเมื่องานตกแต่งทั้งหมดได้สิ้นสุด
ลง 
 

13. การรักษาแบบรายละเอียด รายการประกอบแบบ และการขอเอกสารเพิ่มเติม 
ผู้รับจ้างจะมอบแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง สำหรับใช้ในการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็น
จำนวน 2 ชุด นอกเหนือจากสัญญาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาแบบรูป
และรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน 1 ชุด โดยเข้ารูปเลม่ให้เรียบร้อยไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง และพร้อมที่
จะนำมาใช้ได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาสำเนาเอกสารอื่นๆ  ที่ประกอบสัญญาไว้ ณ สถานที่
ก่อสร้างด้วย หากผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอสำเนาเอกสารสัญญาส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ิมเติม  จะต้องร้อง
ขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่างจ้างโดยตรง  พร้อมทั้งให้ระยะเวลาอันสมควรต่อผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการ
ขอเพ่ิมเติมเอกสารทั้งหมดเป็นภาระของผู้รับจ้าง 
 

14. ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ 
ในการปฏิบัติงานตกแต่งภายใน หากมีข้อขัดแย้ง หรือประสบปัญหาอันเป็นข้อขัดแย้งในวิธีปฏิบัติงานอัน
เกิดจากแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือ
ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเป็นเบื้องต้น เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ก่อนที่จะลงมือดำเนินการ
ต่อไปตามท่ีกำหนดไว้  โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรายละเอียด  และรายการประกอบ
แบบแต่อย่างไร 

15. ระยะและ มาตรฐานต่างๆ 
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ขนาด และมาตรฐานส่วนต่างๆ ที่ปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ การอ่านแบบ ให้ถือ
ความสำคัญ ตามลำดับต่อไปนี้ 

ก. แบบรูป 
ข. ระยะที่เป็นตัวเลข 
ค. อักษรที่ปรากฏอยู่ในแบบรูป 
ง. แบบขยาย, แบบขยายเพ่ิมเติม 
จ. แบบขยายที่ได้รับอนุมัติ 

การวัดจากแบบโดยตรงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้  หากผู้รับจ้างยังมีข้อสงสัยอยู่ ให้ทำการสอบถาม
จากผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น ก่อนลงมือทำการก่อสร้าง 
 

16. การเปลี่ยนแปลงในการตกแต่ง 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานที่ติดตั้ง เพ่ือให้ได้ซึ่งประโยชน์ใช้สอย และให้ได้มาซึ่งงานที่
สมบูรณ์ โดยที่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ทำให้ราคาก่อสร้างตกแต่งสูงขึ้น 
 

17. การตกแต่งท่ีไม่ตรงกับแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ 
ในกรณีที่มีการตรวจพบว่า ผู้รับจ้างทำการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ 
ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง มีสิทธิให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือต่อสัญญาไม่ได้ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

18. การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing) 
ก่อนที่งานตกแต่งจะดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบเท่าของจริง หรือตามความเห็นของผู้ออกแบบ 
โดยเสนอแก่ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างโดยผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือขออนุมัติโดยเฉพาะแบบที่ต้องการความประณีต และงานที่ต้องการความ
สวยงาม หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง และผู้ออกแบบ มีสิทธิที่จะสั่งระงับ หรือแก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายมิได้ 
 

19. ตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ 
ก่อนดำเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างที่ประกอบเสร็จแล้วอย่างละ 1 ชิ้น 
ต่อผู้มีอำนาจอนุมัติเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเพ่ือทำการปรับปรุงโดยผู้ออกแบบสามารถที่จะเสนอให้ทำการ
ปรับปรุงตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง และผู้มีอำนาจอนุมัติ และให้ยึดถือตัวอย่างที่
ได้รับอนุมัตินี้ ซึ่งรวมถึงงานด้านฝีมือ และความสวยงามเป็นหลักในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอ่ืนต่อไป
โดยถือว่าตัวอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มมิได้ อนึ่ง ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับ
วัสดุหรืออุปกรณ์สำเร็จต่างๆที่มีรูปทรง ลักษณะผิว สี หรือลวดลายอันจะก่อให้เกิดความแตกต่างกันในด้าน
ความงาม ผู้รับจ้างต้องส่งรูปแบบหรือตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจเลือกพิจารณาให้
ความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนนำไปดำเนินการ หากผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้ง
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หรือประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่มิได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดหาหรืออุปกรณ์ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ
มาเปลี่ยนให้ทันที 
 

20. การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
20.1 ทำความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วต้องทำการขนออกให้พ้นบริเวณท้ังหมด และปัดกวาดอาคารให้สะอาด นอกจากนั้นผู้รับจ้าง
จะต้องทำความสะอาดเป็นพิเศษสำหรับงานดังต่อไปนี้ 

ก. ทำความสะอาดกระจกท้ังหมด ผู้รับจ้างจะต้องลบรอยเปื้อนและสีบนกระจก ล้าง
พร้อมขัดเงาและจะต้องระมัดระวังไม่ให้กระจกมีรอยขูดขีดใดๆ 

ข. ทำความสะอาดงานทุกชิ้นที่ทาสี ตกแต่งและย้อมสี ผู้รับจ้างจะต้องลบรอย
เครื่องหมายรอยเปื้อน รอยนิ้วมือ ดิน และ/หรือ ขี้ฝุ่นจากงานทาสี ตกแต่งและย้อมสี 

ค. รื้องานเครื่องป้องกันชั่วคราวออก ผู้รับจ้างจะต้องรื้อเครื่องป้องกันออกให้หมด ทำ
ความสะอาดและขัดพ้ืนเมื่องานเสร็จสมบูรณ์ 

ง. ทำความสะอาด และขัดงานไม้ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดหรือขัดงานไม้
เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ 

จ. ทำความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะของงานทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะต้องทำความสะอาด 
และขัดอุปกรณ์โลหะของงานทั้งหมด รวมทั้งขัดรอยเปื้อน ฝุ่นละออง สี ฯลฯ เมื่องาน
เสร็จ 

ฉ. ขัดรอยจุด ขี้ดิน และสีจากงานปูพื้นกระเบื้อง ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสิ่ง
ติดตั้ง และอุปกรณ์ท้ังหมด ลดรอยเปื้อน สี ขี้ฝุ่น และสิ่งสกปรกทั้งหมด 

ช. ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำความสกปรกหรือเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่งาน ผู้รับจ้างรายอื่นฯ  
ในบริเวณโครงการเดียวกัน 

 
20.2 การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของเดิม หรือสิ่งกีดขวางใดๆ ในบริเวณหน่วยงาน
ทั้งหมด วัสดุที่รื้อถอนออกหมดเหล่านั้นจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง นอกจากผู้ว่าจ้างจะระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืน โดยทำหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเก็บวัสดุดังกล่าว และนำไปเก็บไว้
ในที่ท่ีผู้ว่าจ้างต้องการ 
 

20.3 การกำจัดวัสดุที่รื้อถอน 
วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ ที่รื้อถอนออก จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
กำจัดวัสดุที่ไม่ใช่ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะสั่ง 
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หมวด 1 งานดำเนินการทั่วไป 
 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

20.4 การทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ 
ผู้รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บานเปิด รางเลือน กุญแจไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์เครื่องใช้ 
และอ่ืนๆ จนสามารถใช้การได้ดีทุกจุด 
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือ มีความประสงค์จะทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ก่อน นำไปใช้
ติดตั้งเพ่ือทำงานจริง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี การทอดสอบตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง หรือ
ผู้ออกแบบกำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และจะไม่นำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดและจะไม่นำมาเป็นเหตุเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
 

20.5 กุญแจ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายรายละเอียดไว้กับกุญแจ รวมทั้ง Master Key (ถ้ามี) ให้ตรงกับกุญแจทุกชนิด และ
ต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันที เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่านี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้
รับจ้างเป็นอย่างดี ห้ามจำลองลูกกุญแจเหล่านี้โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผู้รับจ้างทำกุญแจหาย ผู้รับจ้าง
ต้องเปลี่ยนกุญแจชุดนั้นใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมมิได้ 
 

20.6 การปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ 
ให้ถือตามข้อตกลง และสัญญาจ้างเหมาตกแต่งภายใน ระหว่างผู้ว่ารับจ้างกับผู้รับจ้าง 
 

20.7 การส่งมอบงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทุกอย่างที่ระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใช้การภายในกำหนดเวลาที่ระบุในสัญญา 
 
 

21. ข้อกำหนดการก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียว 

งานก่อสร้างงานตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานอาคารเขียว ทั้ง
ครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build In Furniture) และครุภัณฑ์ลอยตัว (Loose Furniture) โดยมีข้อกำหนดที่ผู้รับจ้าง
ต้องดำเนินการดังนี้ 
2.1 การใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพ้ืน ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร 

- งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, วัสดุติดกระเบื้อง, วัสดุ
ยาแนวกระเบื้อง, ยาแนวรอยต่อประเภทกระจกเปลือย 

- งานระบบวิศวกรรม น้ำยาเชื่อมแนวท่อน้ำ, การติดฉนวนกันความร้อนท่อลม, 
ซิลิโคนวงกลและประตูหน้าต่างภายในอาคาร 

 
โดยวัสดุประสาน กาวยาแนว และรองพ้ืน ต้องมีค่าสารพิษต่ำ (Low VOC) ตามข้อกำหนด TREES โดย
ผู้รับเหมาต้องจัดหาเอกสารผลทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ กำกับก่อนการพิจารณา
อนุมัติใช้งานภายในอาคาร 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
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 2.2 การใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร 
เลือกใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร โดยลักษณะวัสดุกาวยาแนวตัวอย่างที่ใช้ได้แก่ 

- งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว, สีรองพ้ืนกันไฟลาม, สีทา
ภายในอาคารพ้ืน ผนัง ฝ้า, สีเคลือบผิวคอนกรีตสแลป, สีรองพ้ืนกันสนิม ฯลฯ 

 
โดยวัสดุสีและวัสดุเคลือบผิว ต้องมีค่าสารพิษต่ำ (Low VOC) ตามข้อกำหนด TREES โดยผู้รับเหมาต้อง
จัดหาเอกสารผลทดสอบจากสถาบันหรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ กำกับก่อนการพิจารณาอนุมัติใช้งาน
ภายในอาคาร 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
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หมวด 2 งานก่อผนัง 

1 ผนังก่ออิฐ (BRICK MASONRY) 
1.1 ขอบเขตของงาน 

งานก่อผนังตามที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับข้างจะต้องเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือ
 แผงตัวอย่างในส่วนต่างๆ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง 
1.2 วัสดุ 

การก่อผนังทั่วไป หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ผลิตภัณฑ์บล็อกคอนกรีตเชิงตันรับ
น้ำหนักแทนบริค (TAN-BRICK) หรืออิฐคอนกรีตตัน มวลกลาง Q-BRICKS  หรืออิฐมอญที่
ได้มาตรฐาน ม.อ.ก โดยมีรายละเอียดดังนี้:- 
1.2.1 อิฐมอญ 

เป็นอิฐเชิงตันไม่รับน้ำหนัก GRADE A ซึ่งทำจากดินเหนียวผิวบน, ดินดาน, ดิน
 ทนไฟ มีเนื้อแข่งแกร่ง ไม่แตกร้าว ขนาดได้สัดส่วนไม่บิดเบี้ยว ทำด้วยมือหรือ
 เครื่องจักร และต้องมีเครื่องหมายแสดงของผู้ผลิตอย่างชัดเจน ได้มาตรฐาน 
 มอก. 77-2531 

 คุณสมบัติ : - อัตราการทนไฟ           -   1-2 ซม. 
• กำลังอัด - 20-30 กก.ตร.ซม 
• ความหนาแน่น - 1,600-1,800 กก./ลบ.ม. 
• ค่าการดูดซึมน้ำ - ไม่เกิน 25 % 
• น้ำหนักรวมปูนก่อและปูนฉาบ 2 ด้าน  - ̃̃180 กก./ตร.ม. 

1.2.2 ปูนซิเมนต์ 
 ใช้ปูนซิเมนต์ผสมหรือปูนมอร์ตาร์ เพ่ืองานก่อโดยเฉพาะตามมาตรฐาน มอก. 80-
 2550 เช่น ผลิตภัณฑ์ปูนซิเมนต์ตราเสือ, งูเห่า หรือตรานกอินทรีย์ หรือที่มี
 คุณภาพเทียบเท่า 
1.2.3 ทราย 
 เป็นทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้เสียความแข็งแรง มี
 ขนาดคละกันดังนี้ 
 เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรฐัเปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน้ำหนัก 

             4           100 
              8             95 – 100 
            16            60 – 100 
          30                     35 – 70 
          50           15 – 35 
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                                 100         2 – 15 
1.2.4 น้ำ 
 น้ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแร่ธาตุ 

กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่างๆ ในปริมาณท่ีจะทำให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง 
1.2.5 ตะแกรงลวด 
 ตะแกรงลวดที่ใช้ยึดผนังก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง ¼” 
1.2.6 เหล็กเสริม 
 ใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย 

มอก.20-2520 (เหล็กเสริมคอนกรีต หรือเหล็กกลม 
1.3 ตัวอย่างวัสดุ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งเพื่อเห็นชอบและ 
  อนุมัติก่อน จึงจะนำไปใช้ติดตั้งได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
1.4  การก่อผนัง 

1.4.1 การผสมปูนก่อ 
 ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมาตร ดังนี้ 
  ปูนซีเมนต์ขาว  1 ส่วน 
  ปูนขาว   1 ส่วน 
  ทราย   4 – 6  ส่วน 
  น้ำ   พอประมาณ 
 ของน้ำที่ใช้ต้องให้พอดี ไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไปการผสมปูนก่อ ต้องคลุกปูนขาว
 กับทรายให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์และน้ำ ปริมาณ 
1.4.2 การแต่งแนวเซาะร่องรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐ 
 แนวรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐต้องไม่ตรงกันทุกชั้นในแนวตั้ง ต้องก่อสลับแนวชั้นต่อ
 ชั ้น ขนาดรอยต่อประมาณ 1 ซม. นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื ่น ต้องให้เห็น
 รอยต่อโชว์แนวอิฐระหว่างแผ่นอิฐแต่ละแผ่นอย่างชัดเจน ได้ระดับทั้งแนวตั้งและ
 แนวนอน โดยปราศจากการหลุดล่อนของปูนก่อ 
1.4.3 จดุตัดของผนัง 
 ที่จุดตัดของผนังต้องยึดด้วยแผ่นตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุก
 ระยะ 40 ซม.  
1.4.4 การยึดผนังติดกับโครงสร้าง 
 ที่รอยต่อของด้านข้างและด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคารต้องยึดด้วยเหล็ก
 เสริม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนัง
 ไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
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1.4.5 คานทับหลัง 

• การก่อผนังอิฐทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคนเอ็นทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล.
ทั้งหมด โดยมีคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม . และมี
เสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.20 ม. 

• ตามวงกบประตู – หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนังและตามมุมผนัง
ต่างๆ ทั้งหมดทุกแห่งให้ก่อผนังอิฐโดยทำเสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง     
ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังทั้งหมด 

1.4.6 เสาเอ็น  
 ที่ขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหน้าต่าง) และทุกความยาวไม่น้อยกว่า 
 40 เท่าของความหนาของผนัง ต้องมีเสาเอ็นโดยการใช้เหล็กเสริมตามแนวดิ่ง 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้นวางอยู่ในตำแหน่งแกนกลางของเสา ปลาย
 เหล็กแต่ละข้างยึดติดกับโครงสร้าง นอกจากระบุไว้ในแบบว่าเป็นอย่างอ่ืน 
1.4.7 ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) 
 ให้ทำ CONTROL JOINTS ในปูน ก่อคานทับหลัง และเสาเอ็นตามตำแหน่งที่
 ระบุไว้ในแบบ ขนาดกว้าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. 
1.4.8 การก่อผนังทั่วไป หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ก่อสูงจรดท้องพ้ืนโครงสร้าง และ
 ฉาบปูนเร ียบทั ้ง 2 ด้านตลอดความสูง รวมถึงมีการป้องกันไฟลาม ตาม
 ข้อกำหนดการป้องกันไฟภายในโครงการ 
1.4.9 ผนังห้องน้ำ – ส้วม ให้ใช้ก่อผนังด้วยอิฐมอญ 

1.5 การทำความสะอาด 
  ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เกี ่ยวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีต        
  สะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่างๆ ก่อนขอ    
  อนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 
1.6 การรับประกันผลงาน 
  ผู ้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการก่อ หากเกิดการชำรุดเสียหายอัน          
  เนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ และการก่อ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้
  อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
 

2  ผนังบล็อกคอนกรีตมวลเบา (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) 
2.1 ขอบเขตของงาน 
  ภาคนี้จะกล่าวถึงงานก่อผนังด้วยบล็อกคอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ- อบไอน้ำ     
  ตามที่ระบุไว้ในแบบ ซึ ่งต่อไปนี ้จะเรียกว่า บล็อกคอนกรีตมวลเบา ผู ้รับจ้างจะต้อง        



 
  
 

 

  -12- 

ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 2 งานก่อผนัง 
 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

  จัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING  หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่างๆ เพ่ือขออนุมัติและ 
  ตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง 
 
2.2 วัสดุ 
  วัสดุที่จะนำไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีเครื่องหมายแสดงของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน 
  บรรจุบนพาเลทและได้มาตรฐาน 

2.2.1 บล็อกคอนกรีตมวลเบา 
 เป็นวัสดุก่อผนังมวลเบา ที่มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจ่ายอย่างสม่ำเสมอในเนื้อ
 คอนกรีต ก้อนตันไม่มีรูกลวง และทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ ใช้งานด้วยวิธีก่อบา
 ร่วมกับปูนก่อบาง 2-3 มม. มีชื่อทางกางว่า “ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมี
 ฟองอากาศ-อบไอน้ำ”  (ACC : Autoclaved Aerated Concrete) ผลิตภัณฑ์
 ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505-
 2541 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ขนาดมาตรฐานกว้าง 20 ซม. ยาว 60 ซม. และความหนาตั้งแต่ 7.5, 10, 12.5, 
 15, 20 และ 25 ซม. ตามกำหนดโดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับอนุญาต
 ชั้นคุณภาพ 2 ขนาด 0.5 และมีคุณสมบัติดังนี้ 

• ความหนาแน่นแห้ง (DAY DENSITY) ไม ่เก ิน 500-600 กิโลกร ัม/
ลูกบาศก์เมตร 

• ค่ากำลังรับแรงอัด (COPMRESSIVE STRENGTH) ไม่น้อยกว่า 300 กก./
ตร.ซม. 

• อัตราการทนไฟ (FIRE RATING) ตามมาตรฐาน BS 476 ไม่ต่ำกว่า 4 
ซม. ที่ความหนา 7.5 ซม. 

• อัตราการดูดกลืนน้ำ (WATER ABSORPION) ไม่เกิน 31 โดยปริมาตร 

• ค่าการนำความร้อน (THERMAL CONDUCTIVITY) ไม่เกิน 0.10 วัตต์/
เมตร-เคลวิน 

2.2.2  ปูนก่อบางสำเร็จรูป (THIN CED ADHESIVE MORTAR) เป็นปูนก่อบางหรือปูน
 กาว สำหรับงานผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ใช้งานได้ทันทีเมื ่อผสมน้ำ
 สะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดผสมเสร็จ โดยไม่ต้องผสมสารเคมีใดๆ อีก มีค่ากำลัง
 รับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่ า 
 1.50 กก./ตร.ซม. ปูนก่อต้องมีแรงยึดเหนี่ยวสูงเนื้อละเอียดรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน 
 หรือหลุดง่าย ใช้งานได้โดยไม่ต้องราดน้ำ BLOCK ก่อนก่อ ตามมาตรฐาน DIN 
 18555 
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2.2.3 ปูนฉาบสำเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงาน
 คอนกรีตเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมี
 ส่วนผสมเพิ่มใดอีก มีค่ากำลังแรงอัดที่ 28 วัน ประมาณไม่เกิน 50 กก./ตร.ซม. 
 และมีค่าแรงยึดเหนี่ยวไม่น้อยกว่า 0.80 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน DIN 18555 
เนื้อละเอียด เหนียวลื่น สามารถฉาบได้บางที่ความหนา 0.5-1.0 ซม. หลังจาก
ราดน้ำที่ผนังได้โดยไม่แตกร้าว 

2.2.4 คานทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทำการเสริมเหล็ก 2 
ชั้น เพื่อให้สามารถรับแรงดันหรือแรงเฉือนได้มากขึ้น ใช้วางลงบนผนัง BLOCK 
เหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อเสาเอ็นหรือทับหลัง ค.ส.ล. 
โดยมีระยะนั่งของปลายคานทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 15 ซ.ม. ขึ้นไป มีความหนา
เท่ากับผนังใช้ได้สำหรับกรณีท่ีใช้ผนัง BLOCK หนา 10 ซม. ขึ้นไป 

 
2.3 ตัวอย่างวัสดุ 
  ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้อนุมัติก่อน จึงจะ 
  นำไปใช้ติดตั้งได้ นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 
2.4 วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 

2.4.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกำหนดระยะตี
เส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และขึงแนวเส้นเอ็น เพ่ือช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น 

2.4.2 เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายทั่วไป วางลงไปตามแนวที่จะก่อเพื่อช่วยปรับระดับ
พ้ืนที่ให้ได้แนวระนาบเดียวกัน ความสูงประมาณ 4-5 ซม. จากนั้นป้ายปูนก่อบาง
ที่ได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่องหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวด้านล่างบล็อก
ก้อนแรกแล้ววางก้อนบล็อกไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยจัดให้ได้
แนวระดับท่ีถูกต้อง 

2.4.3 เริ่มก่อบล็อก ก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อบางลงไปบริเวณด้านข้างของก้อนแรก แล้ว
วางบล็อกก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็ด
ระดับน้ำทุกครั้ง ทำเช่นนี้กับก้อนที่ 3,4 ไปจนก่อจบชั้นนี้ 

2.4.4 เมื่อจำเป็นต้องตัดก้อนบล็อกให้วัดระยะให้พอดี แล้วใช้เลื่อยตัดบล็อกตัดให้ได้
แนวดิ่งฉาก 

2.4.5 บล็อกชั้นที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นล่าง โดยให้แนวเหลื่อมกันครึ่ง
ก้อน หรืออย่างน้อย 10 ซม. ก่อให้ได้แนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยป้ายปูนก่อ
บางที่ด้านข้างของก้อนแถวนั้น และด้านบนของก้อนแนวล่างด้วยเกรียงก่อ ปูนก่อ
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จะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อให้ต่อเนื่องตลอดแนวไม่มีช่องว่าง 
(โดยไม่ต้องตอกแผ่นเหล็กใดๆ เพ่ือยึดก้อน BLOCK อีก 

2.4.6 ปลายก้อนที ่ก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็น จะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็กยึด 
(MERAL SRAP) ยาวประมาณ 22 ซม. เข้ากับเสาด้วยตะปูคอนกรีต หรือดุกสกรู
ทุกระยะ 2 ชั้นของแนวก่อ BLOCK 

2.4.7 หากพื้นที่ของผนังมีขนาดใหญ่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสา
เอ็นหรือคานเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 10 ซม. โดยให้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลาง
อย่างน้อย 6 ซม. และมีเหล็กปลอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ซม. 
ปลายของเหล็กจะต้องฝังลึกในพื้น หรือคานท่ีเป็นโครงสร้างหลัก 

2.4.8 บริเวณมุมผนังที่ก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ามุม (INTERLOCKING) ได้ 
แต่ทั้งนี้ผนังต้องมีระยะไม่เกนที่ตารางกำหนด โดยคิดพื้นที่ต่อเนื่องกัน (ยกเว้น
กรณีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสาเอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. ทุก
มุมผนังและขนาดพื้นที่ก่อไม่เกิน 10 ตร.ม. 

2.4.9 การยึดกบเข้ากับผนัง สามารถทำได้หลายวิธี อาจใช้แผ่นเหล็ก METAL STAEP 
ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้ทุกชั้นของรอยต่อระหว่าง BLOCK แล้วป้ายทับด้วย
ปูนก่อ ก่อนวาง BLOCK ทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้าววงกบให้แน่นด้วยปูนก่อ 
(ยกเว้นกรณีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสาเอ็น /คานเอ็น ค.ส.ล. 
โดยรอบ) 

2.4.10 สำหรับผนังความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป เหนือช่องประตูหน้าต่างหรือช่องเปิด
อื่นๆ อาจเลือกใช้ทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะนั่งบน
ผนังทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นไป แทนการหล่อเสาและคานเอ็น ค.ส.ล. 

2.4.11 การก่อผนังให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพื้นทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 2 -3 
ซม. แล้วอุดให้แน่นด้วยปูนทรายตลอดแนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก METAL 
STRAP ที่ท้องพ้ืนหรือท้องคานไว้ทุกระยะไม่เกิน 120 ซม. ผนังที่ก่อสูงไม่ชนท้อง
คาน หรือพ้ืน (ก่อลอย) จะต้องทำทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามข้อ 
3.6 ตลอดแนว  

2.4.12 การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัวมากเป็นพิเศษ 
เช่นพื้นระบบ POST TENSIONED หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้
ประมาณ 2-4 ซม. แล้วเสริมว ัสดุที ่ม ีความยึดหยุ ่นตัวได้ เช ่น โฟม หรือ 
 FIBRE GBLASS  และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพื้น แต่หากจำเป็นให้เซาะร่องไว้
ตามแนวรอยต่อ 

2.4.13 การวางฝังท่อสายไฟและน้ำในผนัง สามารถใช้เหล็กเซาะร่องขูดออกตามแนว 
หรือเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องแนวลึก 2 แนว แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 
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ใน 3 ของความหนาของผนัง จากนั้นอุดปูนทรายให้แน่นเต็มแล้วปิดทับด้วยข่าย
กว้าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อฉาบปูนทับ 

2.4.14 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่างจากแนวท่อ
เล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูนทราย กรณีที่มีช่องใหญ่กว่า 2 นิ้ว ให้เทคอนกรีตตลอด
แนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทับด้วยลวดตาข่าย ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทำการฉาบ 
 

2.5 การฉาบปูน (HOW TO RENDER)  
2.5.1 การเตรียมผิว 

• ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด 

• หากมีรอยแตกบิ่นของผนัง ให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อม โดยผสมเศษผง
คอนกรีตมวลเบา จากการตัดเข้ากับปูนก่อ และน้ำผสมให้เข้ากันดี แล้ว
นำไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนฉาบ 1 วัน  

• ราดน้ำที่ผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทั่วไป 

• รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ 
2.5.2 วิธีฉาบปูน 

• ความหนาปูนฉาบที่จะแนะนำ 0.5-1.0 ซม. โดยทำการฉาบเป็น 2 ชั้น      
ชั้นละประมาณครึ่งหนึ่งของความหนาทั้งหมด 

• ก่อนฉาบให้ทำการติดลวดข่ายตามคำแนะนำ เช่น มุมวงกบประตู -      
หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน 

• ปูนฉาบสามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสม และเครื่องพ่นปูนฉาบได้ 

• ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอื่น ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูน  
ทรายผสมเองหน้างาน เพราะมีโอกาสหลุดล่อนและแตกร้าวสูง เพราะไม่
มีคุณสมบัติเหนี่ยวและสารอุ้มน้ำเพียงพอ 
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2 งานผนัง Precast Concrete  
ผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐมวลเบาทั้งหมดในโครงการนี้ ผู้รับจ้างสามารถเสนอใช้ Precast 

Concrete ทั้งโครงการ หรือบางส่วนของโครงการได้ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้  
- ผนัง Precast Concrete ความหนารวมฉาบ 2 ด้าน ต้องไม่น้อยกว่า 10 cm. และต้องไม่

มากกว่า 12 cm.  
- ผนัง Precast Concrete ความหนารวม ฉาบ 1 ด้าน กรุกระเบื้อง 1 ด้าน ต้องไม่น้อย

กว่า 12.5 cm. และต้องไม่มากกว่า 14 cm.  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอ Shop Drawing รายการคำนวณ และวิธีการติดตั้ง  ของผนัง Precast 

Concrete รวมถึงจุดยึด จุดเชื่อมต่อของผนังต่าง ๆ  เพ่ือให้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ  
เจ้าของโครงการหรือตัวแทนเจ้าของโครงการพิจารณา
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หมวด 3 งานโลหะ 

1. งานเหล็กรูปพรรณ 
1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

1.1.1 บทกำหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ท่อกลม ท่อเหลี่ยม (STEEL RUBING) 
ทุกชนิด 

1.1.2 รายละเอียดเกี ่ยวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ ่งมิได้ระบุในแบบและกำหนดนี้ตาม        
“มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ทุกประการ 

1.2 วัสดุ 
   เหล็กรูปพรรณทั้งหมด จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
   ที่ มอก. 1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ทั้งหมด ที่เหมาสม ในกรณีที่มิได้ระบุในแบบ 
   ให้ถือว่าเป็นเหล็กชนิดเทียบเท่า A 36 หรือ SS 400 

1.3 การกองเก็บวัสดุ 
   เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้วและยังไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนพื้นเหนือพื้นดิน   
   จะต้องรักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ และต้องระวังรักษา    
   อย่าให้เหล็กเป็นสนิม ในกรณีที่ใช้เหล็กที่มีคุณสมบัติต่างกันหลายชนิด ต้องแยกเก็บและ   
   ทำเครื่องหมาย เช่น โดยการทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน 

1.4 การจัดทำ SHOP DRAWING  
   ก่อนที่จะทำการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิ้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING  
   เพ่ือรับความเห็นชอบโดย SHOP DRAWING นั้นจะต้องประกอบด้วย  

1.4.1 แบบที่สมบูรณ์แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดต่อ การประกอบ และการติดตั้ง
รูสลักเกลียว รอยเชื่อม และรอยต่อที่กระทำในโรงงาน 

1.4.2 สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
1.4.3 จะต้องมีสำเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้ง ตลอดจนการยึดโยง

ชั่วคราว 
1.5 การดัด 

   การดัดต้องทำด้วยความระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเป็นริ้วลูกคลื่น                                    
   การดัดแผ่นเหล็กท่ีอุณหภูมิปกติจะต้องใช้รัศมีของการดัดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา
   ของแผ่นเหล็กนั้น ในกรณีที่ทำการดัดที่อุณหภูมิสูง ห้ามทำให้เย็นตัวลงโดยเร็ว สำหรับ    
   เหล็กกำลังสูง (HIGH-STRENGTH STEEL) ให้ทำการดัดที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น 
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1.6 รูและช่องเปิด 

   การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระทำตั้งฉากกับผิวเหล็ก นอกจากระบุเป็น    
   อย่างอื่น ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ หากรูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื ่อม   
   และเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง ในเสาะท่ีเป็นเหล็กรูปพรรณต่อกับคาน ค.ส.ล. จะต้องเจาะ
   รูให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือ   
   แหว่ง ขอบรูไว้เพื ่อให้เหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอดได้ รูจะต้องเรียบร้อย        
   ปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน    
   ให้ขจัดออกให้หมดด้วยเครื ่องมือที ่เหมาะสมโดยลบมุม 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอื ่นๆ         
   นอกเหนือจากรูสลักเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่าความหนา    
   ขององค์อาคารที่เสริม รูหรือช่องเปิดภายในของแหวนจะต้องเท่ากับช่องเปิดขององค์      
   อาคารที่เสริมนั้น 

1.7 การประกอบและยกติดตั้ง 
1.7.1 ให้พยายามประกอบที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
1.7.2 การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องการทำอย่างละเอียดประณีต 
1.7.3 องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า 
1.7.4 การติดตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยงให้กระทำอย่างประณีต สำหรับเสริม      

 กำลังที่ติดแบบอัดให้สนิทจริงๆ  
1.7.5 รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของ

 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ที่ 1003-18 ทุกประการ 
1.7.6 ไฟทีใช้ตัดควรมีเครื่องมือกลเป็นตัวนำ 

1.8 การเชื่อม 
1.8.1 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AISC/AWS สำหรับการเชื่อมในงานก่อสร้างอาคาร 
1.8.2 ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อมจะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อน ตะกรัน ไขมัน สี 

และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆที่จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ 
1.8.3 ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่น เพื่อให้ผิวแนบ

สนิทสามารถทาสีอุดได้โดยง่าย 
1.8.4 หากสามารถปฏิบัติได้ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบ 
1.8.5 ให้วางลำดับการเชื่อมให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยว และหน่วยแรงตกค้างใน

ระหว่างกระบวนการเชื่อม 
1.8.6 ในการเชื ่อมแบบซนจะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะให้ได้ PENETERATION โดย

 สมบูรณ์ โดยมิให้กระเปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ 
 BACKING PLATES ก็ได้ 
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1.8.7 ชิ้นส่วนที่จะต้องเชื่อมแบบทาบจะต้องว่างให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้ และไม่ว่า
กรณีใดจะต้องห่างกันไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

1.8.8 ช่างเชื่อมจะต้องต้องมีความชำนาญในเรื่องการเชื่อมเป็นอย่างดี โดยช่างเชื่อมทุก
คนจะต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการทดสอบจากสถาบันเชื่อถือได้ เช่น กรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 

1.8.9 สำหรับเหล็กหนาตั้งแต่ 25 มม. ขึ้นไป ต้อง PREHEAT ก่อนเชื่อม โดยให้ผู้รับจ้าง
เสนอวิธีการเพ่ือรับความเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

1.8.10 สำหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ให้เชื่อมแบบ SUBMERGED ARE WELDING  
1.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 
 ผู ้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อม ในตำแหน่งที ่วิศวกรผู้
 ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดลักษณะของรอยเชื่อมที่ยอมรับได้จะต้องมีพื้นผิวที่เรียบ ไม่มีมุม
 แหลมคมได้ขนาดตามที ่กำหนดในแบบ และจะต้องไม่มีรอยแตกราว โดยใช้วิธีการ
 ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 

1.9.1 ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (FILLET WELD) 
1.9.2 ให้ทดสอบโดยการใช้ DYE PENETRANT ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยใช้ MAGNETIC PARTICLE ซ่ึง
รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTME 709 

1.9.3 ในกรณีการเชื่อมแบบต่อขนาด (BILL WELD) 

• เมื่อแผ่นเหล็กที่นำมาต่อเชื่อมมีความหนาไม่เกิน 40 มม. ให้ทำการ
ตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้วิธี (X-RAY) รายละเอียดการทดสอบให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ASTM E 94 และASTM E 142 

• เมื ่อแผ่นเหล็กที ่นำมาต่อเชื ่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ให้ทำการ
ตรวจสอบรอยเชื่อมโดยใช้วิธีรังสีแกมม่า (GAMMA-RAY) หรือทดสอบ
โดยใช้อุลตราโซนิค (ULTRASONIC) ทั้งนี้ ผลการทดสอบจะต้องได้รับ
การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่เชื่อถือได้ รายละเอียดเกี่ยวกับ
การตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน AWS 

1.10 การซ่อมแซมรอยเชื่อม 
1.10.1 บริเวณท่ีได้รับการตรวจสอบรอยเชื่อมแล้วพบว่ามีปัญหา  จะต้องทำการขจัดทิ้ง 

และทำการเชื่อมแล้วตรวจสอบใหม่ 
1.10.2 ในบริเวณโลหะเชื่อมที่มีรอยแตกจะต้องขจัดรอยเชื่อมออก วัดจากปลายรอยแตก

ไม่น้อยกว่า 50 มม. และทำการเชื่อมใหม่ 
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1.10.3 หากองค์อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขึ้นจากการเชื่อม จะต้องทำการแก้ไข
ให้ได้รูปทรงที่ถูกต้อง หรือเสริมความแข็งแรงให้มากกว่า หรือเทียบเท่ากับ
รูปทรงที่เกิดจาการเชื่อมที่ถูกต้อง 

1.11 งานสลักเกลียว 
1.11.1 การตองสลักเกลียวจะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย 
1.11.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้าก่อนจะทำ

การขันเกลียว 
1.11.3 ขันรอยต่อเกลียวทุกแห่งให้แน่น โดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด 
1.11.4 ให้ขันสลักเกลียวให้แน่น โดยมีเกลียวโผล่จากสลักเกลียวไม่น้อยกว่า 3 เกลียว 

หลังจากนั้นให้ทุบปลายเกลียวเพ่ือป้องกันมิให้สลักเกลียวคลายตัว 
1.12 การก่อตัว และประกอบในสนาม 

1.12.1 ให้ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบขยาย และคำแนะนำในการยกติดตั้งโดยเคร่งครัด 
1.12.2 ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
1.12.3 จะต้องทำนั่งร้าน ค้ำยัน ยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียง เพื่อยึดโครงสร้างให้แน่นหนา

อยู่ในแนว และตำแหน่งที่ต้องการ เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน จนกว่างาน
ประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 

1.12.4 หมุด (RIVET) ให้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนต่างๆ เข้าหากันโดยไม่ให้เหล็ก (โลหะ) เกิด
การบิดเบี้ยวชำรุดเท่านั้น 

1.12.5 ห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
1.12.6 สลักเกลียวยึด และสมอให้ติดตั้งโดยใช้แบบนำเท่านั้น 
1.12.7 แผ่นรอง (BASE PLATE) 

• ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย 

• ให้รองรับ และปรับแนวด้วยลิ้มเหล็ก 

• หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดมอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว 
(NON-SHRINK MORTAR) ใต้แผ่นรองให้แน่น แล้วตัดขอบแผ่นรอง โดย
ทิ้งส่วนที่เหลือไว้ในที่ 

• ในกรณีท ี ่ ใช ้  ANCHOR BOLT  จะต ้องฝ ัง ANCHOR BOLT ให ้ ได้
ตำแหน่งและความสูงที่ถูกต้องและระวังไม่ให้หัวเกลียวบิด งอ เสียรูป 
หรือขึ้นสนิม และถ้าไม่มีการระบุในแบบ ให้ยึดขันกับแผ่นรองโดยใช้ 
DOUBLE NUTS 
 
 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 3 งานโลหะ 

 
  
 

 

  -21- 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

1.13 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
1.13.1 เกณฑ์กำหนดทั่วไป 
 งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กให้ตรงตาม
 บทกำหนดและแบบ และให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 
1.13.2 ผิวที่จะทาสี 

• การทำความสะอาด 
- ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวที่อาบโลหะจะต้องขัดผิวให้สะอาด 

โดยใช้เครื่องมือขัดที่เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพ้ืนผิวของสี
ทารองพ้ืนนั้นๆ หรือเครื่องพ่นทราย 

- สำหรับรอบเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนจาก
การเชื่อมจะต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตาม
วิธีในข้อ (ก) 

- ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไป ให้ทำความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อน
หรือผิวฉาบไว้จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุด และสนิมออกให้หมดและ
จะต้องทำความสะอาดพื้นที่ส่วนที่ถูกน้ำมันและไขมันและไขมัน
ต่ำๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทับตามข้อกำหนดในหมวด
งานสี 

1.13.3 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง งานเหล็กที่ภายนอกอาคารทั้งหมด                           
จะต้องผ่านการชุบสังกะสีตามระบบการจุ ่มร้อน ในอัตราความหนาของผิว    
 เคลือบ สังกะสีไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน ซ่อมผิวที่เสียหายหรือรอยเชื่อมต่างๆ 
 ด้วย ZINC-COATING  ให้ได้ความหนาตามที่ระบุ การเตรียมผิวให้เป็นไปตาม
 ข้อกำหนดในหมวดงานสี 

1.14 การป้องกันไฟ 
 ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณในส่วนของโครงสร้างอาคาร ซึ่งถูกกำหนดให้มีการป้องกันไฟ ให้ถือ
 ปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 48 
 (พ.ศ. 2540) โดยจะต้องมีอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง” และจะต้องมีวิศวกรระดับ
 วุฒิวิศวกร (วุฒิวิศวกรโยธา) เป็นผู้รับรองวัสดุที่จะใช้ตามมาตรฐาน ASTM E 1 19  วัสดุ
 ที่เลือกใช้เป็นประเภท CEMENTITIOUS มีความยืดหยุ่นสูง มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
 กร่อนและเป็นอันตรายและก่อความรำคาญต่อผู้อาศัยภายในอาคาร ทั้งในสภาวะปกติ
 ในขณะปฏิบัติงาน และสภาวะฉุกเฉินในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เช่น การหลุดร่วงเป็นละออง 
 เกิดก๊าซพิษในขณะติดไฟ และจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษางาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจน
 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ำ มีรอบระยะเวลาในการ
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 ดูแลรักษาและอายุการใช้งานยาวนานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเป็นสีเคลือบป้องกันไฟชนิด
 บวมตัว (INTUMESCENT FIRE FESISTANCE COATING ) สำหรับโครงสร้างเหล ็กที่
 มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือ โครงสร้างเหล็กที่ต้องการแสดง / โชว์ ลักษณะรูปร่างของ
 เหล็กโครงสร้าง (ดูหมวด 8 งานป้องกันไฟภายในอาคาร โดยผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด
 ให้พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 
 

2. งานเหล็กทางสถาปัตยกรรม 
2.1 ราวบันไดและราวกันตก 

2.1.1  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งด้วยช่างฝีมือดีมีประสบการณ์ ซึ่งสามารถ
แสดงผลงานที่ผ่านมาให้ดูได้ และทำงานด้วยความประณีต ให้ได้งานที่ปรากฏ
เรียบร้อย สวยงาม มั่นคงแข็งแรง มีรูปลักษณะตามท่ีแสดงในแบบก่อสร้าง ให้
ผู้รับจ้างจัดทำ SHOP DRAWING  แสดงการติดตั้งราวบันไดและราวกันตกใน
แต่ละลักษณะ เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการติดตั้ง
ฝังชิ้นส่วนสำหรับยึดโครงบันไดหรือราวกันตกไว้ล่วงหน้า ในคอนกรีตให้
ถูกต้องตามวัสดุที่ใช้ทั้งตำแหน่งและจำนวน ความลึกไม่น้อยกว่า 10 ซม. จาก
ผิวสำเร็จ ความกว้างใหญ่กว่าเสาของราวที่ใช้โดยรอบ 20 ซม. ห้ามผู้รับจ้าง
ทำการเคาะสกัดโครงสร้าง เพื่อการทำงานราวบันไดหรือราวกันตก โดยมิได้
รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างโดยเด็ดขาด 

2.1.2  ราวบันได / ราวกันตกโลหะ การติดตั้งและการยึดโลหะต่างๆ ให้ใช้วิธี
เชื่อมและขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบร้อย ในบริเวณท่ีมีการหักมุมให้ใช้วิธีคัดโค้ง
ให้สวยงามให้ผู้รับจ้างทำตัวอย่างวัสดุแสดงการดัดโค้งและการแต่งรอยเชื่อม
ให้พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ เมื่อเชื่อมเสาของราวเข้ากับชิ้นส่วนที่ฝังไว้
ล่วงหน้าและผู้ ควบคุมงานตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ของรอยเชื่อมเรียบร้อย
แล้ว ให้อุดช่องว่างรอบเสาราวด้วย NONSHRINK, NNOMETALLIC GROUT 
กรอกกรุทุ้งให้เต็ม แล้วจึงทำวัสดุตกแต่งผิวตามข้อกำหนดอุปกรณ์ยึดต่าง ๆที่ 
จำเป็น เช่น EXPANSION BOLT , ตะปูเกลียว, พุกต่างๆ ให้ใช้ตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงานที่แสดงใน SHOP DRAWINGS ปลายท่อที่มีอยู่ลอยๆ 
ให้ใช้แผ่นวัสดุเดียวกับท่อเชื่อมปิดทุกปลาย ขัดรอยแต่งเชื่อมให้เรียบร้อย 

2.1.3  ราวบันได ราวกันตกสแตนเลส บันไดสแตนเลส รวมทั้งท่อสแตนเลส
อ่ืนๆ ที่ใช้โครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้แบบเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้เกรด 304 ทั้งหมด 
ผิว NO.8 (MIRROR) แบ่งแยกลักษณะการใช้งาน และมีขนาดตามที่แสดงใน
แบบ 
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2.1.4  ราวบันไดและราวกันตกเหล็ก ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี ประเภทที่ 2 
(คาดเส้นสีน้ำเงินรอบท่อ) มีคุณสมบัติตาม มอก.277 ขนาดตามที่แสดงใน
แบบ พ่นสีตามข้อกำหนดในหมวดงานสี 

2.2  ท่อเหล็ก 
 ท่อเหล็กสำหรับงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่ใช้โครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้ เป็นอย่างอื่นใน
 แบบก่อสร้าง ให้ใช้เป็นท่อเหล็กชุบสังกะสี ประเภทที่ 2 (คาดเส้นสีน้ำเงินรอบท่อ) มี
 คุณสมบัติตาม มอก.277 เส้นผ่าศูนย์กลางตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ทำสีในส่วนที่
 มองเห็น ตามข้อกำหนดในหมวดงานสี การประกอบและติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
 งานเหล็กรูปพรรณ 
2.3  งานสเตนเลส 
 แผ่นสแตนเลสทั้งหมดสำหรับโครงการนี้ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในแบบก่อสร้าง ให้
 ใช้สเตนเลสชั้นคุณภาพ 304 ผิว NO.4 (HAIR LINE) ในส่วนที่มองเห็น ในส่วนที่มองไม่
 เห็นให้ใช้ผิวธรรมชาติ ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร การประกอบและติดตั้งให้
 เป็นไปตามข้อกำหนดในงานเหล็กรูปพรรณ โดยให้ส่ง SHOP DRAWINGS เพื่อขออนุมัติ
 ก่อนทำการติดตั้ง 
2.4  จมูกบันได 

ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอื่น ให้ใช้จมูกบันไดอลูมิเนียมขนาดไม่น้อยกว่า 40X20 
มม. มีวัสดุกันลื่น การติดตั้งจะต้องฝังเดือยยึดของจมูกบันไดเข้ากับปูนทรายปรับระดับ
ของบันได และเม่ือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผิวระดับของจมูกบันไดจะต้องเสมอกับระดับ
ผิวสำเร็จของลูกนอนบันไดไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่อนุญาตให้มีการต่อจมูกบันไดโดยเด็ดขาด 
และจะต้องติดแถบพลาสติก หรือวัสดุอื ่นใดเพื ่อป้องกันผิวจมูกบันไดมิให้เกิดความ
เสียหายในขณะทำการก่อสร้าง 
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หมวด 4 งานประตู หน้าต่าง และกระจก 
 
1. ประตูเหล็ก และ วงกบ (STEEL DOORS & FRAMES) 

1.1 ขอบเขตของงาน 
 ประตูเหล็กและวงกบหลักที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม
 เขียนแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING  รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั่วๆไป ซึ่ง
 จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั ้ง (INSTALLATION) และ (FIXED) ระยะต่างๆ ให้
 ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและหลักวิชาการท่ีดี 
1.2 วัสดุ 

1.2.1 ประตูและวงกบเหล็กที่ได้ระบุไวในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ความหนาของเหล็กดังนี้ 
•  หนา 1.6 มม.  (GAUGE) ประตูภายนอก ประตูภายใน และประตูกันไฟ 
•  หนา 1.6 มม. (GAUGE) สำหรับวงกบ 

1.2.2 ประตูเหล็กและวงกบ ต้องเป็นระบบสำเร็จรูปจากโรงงาน การทำสีและการติดตั้ง
อุปกรณ์ LOCK, มือจับ บานพับ ฯลฯ จะต้องทำเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน ก่อน
นำมาติดตั้ง และต้องได้รับการอนุมัติก่อนดำเนินการ การทำวีให้ระบบเคลือบสี
โดยระบบ POWDER COATED  ทั้งวงกบและตัวบน 

1.2.3 ประตูเหล็ก และประตูเหล็กกันไฟ 
•  บานประตู ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 ¾”  หรือ 44 มม. สำหรับประตู

กันไฟและกันเสียง และ ความหนาไม่ต่ำกว่า 35 มม. สำหรับประตูทั่วไป 
แผ ่นเหล ็กท ี ่ ใช ้ทำต ัวบานประต ู ต ้องเป ็นแผ ่นเหล ็กช ุบส ังกะสี  
(GALVANIZED) ความหนาต้องไม่ต่ำกว่า 1.6 มม. (GAUGE 16) 

•  กรณีเป็นบานกันไฟ ภายในบานประตูบรรจุแน่นด้วยฉนวนกันไฟ เช่น  
SOLID MINERAL FIBER CORE หรือวัสดุเทียบเท่า และทั้งนี้นำมาจาก
วัสดุไม่ติดไฟ และไม่เกิดควันพิษ (TOXIC) เมื่อได้รับความร้อน ทนทาน
ต่อการลุกไหม้ได้ โดยที่ประตูสามารถทนไฟได้ไม่ต่ำกว่า ชั่วโมง และได้
มาตรฐานก ันไฟ ( SPERAD OF FLAME) CLASS A FLAME SPREAD 
RATING ASTM E84-80  หร ื อ  FIRE RATING CLASS O AS PER ISO 
834  และท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

•  ก า ร ป ร ะ ก อ บ บ า น ป ร ะ ต ู  ต ้ อ ง เ ป ็ น ร ะ บ บ  MECHANICALLY 
INTERLOCKED VERTICAL EDGES โดยสันของบานประตูปราศจาก
รอยตะเข็บ (SEAMLESS) ได้มาตรฐาน ANSI/SDI 100-1991 เกรด III 
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EXTRA HEAVY DUTY หร ือมาตรฐานเท ียบเท ่า หร ือตามท ี ่ ระบุ
รายละเอียดในรายละเอียดในรายการแบบ 

•  โครงสร้างภายใน (STIFFENER) ระยะห่างต้องไม่เกิน 20 ซม. ขอบบาน
ประตู ต้องทำจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED) และจุดรองรับ
อุปกรณ์ทั้งหมด จะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED) หนา 
3.2 มม. ได้มาตรฐาน ANSI A 115 

•  ในกรณีบานประตูมีกระจกให้ใช้กระจกชนิดเสริมลวด (WIRE GLASS) 
ในพ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตร. นิ้ว 

•  วงกบ (FRAME) :   สำหรับบานที่ใช้บานพับ BUTT HINGE 
  เป็นชนิดขึ้นรูปบังใบคู่ มีร่องเพื่อฝังซ่อนแถบยาง

 ส ั ง เ ค ร า ะ ห ์ ช น ิ ด  THERMOSEAL (DOUBLE 
 RABBET W/GROOVE FOR SEAL INSERTED) 

  หมายเหตุ  ขนาดวงกบเป็นไปตามมาตรฐานของ
 บริษัทผู้ผลิต หรือ ไม่ต่ำกว่า 2” x 4” สำหรับประตู
 ห้องทั ่วไป (หนา 35 มม.)  ไม่ต ่ำกว่า 2” x 5” 
 สำหรับประตูเข้าห้องน้ำ – ส้วม และประตูกันไฟ 

  : สำหรับบานที่ใช้บานพับ FLOOR HINGE หรือ  
  PIVOT BEARING 
บานพับ (HINGE) :  BUTT HINGE  -  ประตูเข้าบันไดหนีไฟ / ประตู 

เหล็กทั่วไป  
PIVOT HINGE - SMOKE CHECK DOOR เป็นประตู

ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้า จับให้เปิดค้าง
อยู่ตลอดเวลา 

-  FIRE PROOF DOOR เป็นประตู
ที่มีแม่เหล็กไฟฟ้าจับให้ เปิดค้าง
อยู่ตลอดเวลา 

 ธรณีประต ู : สำหรับประตูบันไดหนีไฟ ให้มีธรณีประตูทำด้วย 
    (THRESHOLD) ALUMINIUM STAINLESS STEEL  

   พ้ืนขึ้นรูปชนิดTHERMOSEAL ความสูงธรณีประตูไม่ 
   เกิน 6 มม. จากพื้นผิว เทียบเท่า RAVEN RP 95 ใช้คู่
   กับ RAVEN BOTTOM SEAL RP 51 SI  

   : สำหรับประตูเหล็กท่ัวไป ไม่ต้องมีธรณีประตู 
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 FINISHING : เป็นระบบเคลือบสี POWDER COATED ทั้งวงกบและ
   ตัวบาน 

1.2.4 HARDWAREตามที ่ระบุในหมวดอุปกรณ์ประตู  / หน้าต่าง ต้องเป็นชุดใหม่ 
 คุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้ และติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย 

1.2.5 ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ :- 
• DIAMOND DOOR 
• CONCEPT DOOR 
• HAFELE  
• WATTANA 
• SMC 
• หรือคุณภาพเทียบเท่า 

1.3        ตวัอย่างวัสดุ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 อย่าง พร้อมทั้ง SHOP DRAWING 
เพ่ือขออนุมัติ และตรวจสอบก่อนที่จะนำไปติดตั้ง เช่น 
1.3.1 ตัวอย่างของประตูที่จะใช้งานก่อสร้าง และแสดงถึง สี และ FINISHING 
1.3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง  (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดง

ถึงการทดสอบคุณภาพของประตูและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ (HARDWARE) ที่จะใช้มาด้วย เพื่อพิจารณา

ประกอบการติดตั้ง 
1.4  การติดตั้ง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการติดตั้ง ให้เป็นไปตามรายละเอียด 
 SHOP DRAWING และได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี 

1.4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่มีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีขอบกพร่อง
ต่างๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการติดตั้ง 

1.4.2 การติดตั้งมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องมีขอยึด หรือ
อุปกรณ์รองรับ มิให้เกิดความเสียหายกับประตูหรือผนัง 

1.4.3 การติดตั้งวงกบ จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี การยึดทุกจุด
ต้องมั่นคงแข็งแรง 

1.4.4 รอยต่อรอบๆ วงกบประตูทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนฉาบคอน
กรีติไม้หรือวัสดุอื่นใด จะต้องอุดด้วย SILICONE SEALANT ผลิตโดยบริษัท G.E. 
หรือ DOW CORININ หรือ SIKA หรือเทียบเท่าด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อน
ทำการอุดจะต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สิ่งเปรอะ
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เปื้อน สกปรกต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต SILICONE 
SEALANT โดยเคร่งครัด 

1.4.5 การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตูแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการ
ปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด –ปิดได้สะดวก 

1.4.6 ช่องเปิดสำหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องที่
ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กไป ช่องเปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้งโดยรอบ 
ประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย 

1.5  การส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นเหล็ก
 ของประตูทุกด้านให้สะอาดปราศจากคราบน้ำปูน รอยขีดข่วน หรือตำหนิต่างๆ ก่อนขอ
 อนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

1.6  การรับประกันผลงาน  
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งทั้งหมดเป็น
 เวลา 5 ปี หากเกิดการบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง 
 หลักจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ด้วย
 ความประณีตเรียบร้อย โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ และไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม (ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS) 
 2.1 ขอบเขตของงาน 

2.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ค่าใช้จ่ายและจัดหาพัสดุ อุปกรณ์ แรงงานฝีมือดี ที่มีความ
ชำนาญงานโดยเฉพาะในการออกแบบและติดตั้งอลูมิเนียมทั้งหมด งานกระจก
ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงและ
ทดสอบจนใช้งานได้ดีไม่เกิดการรั่วซึม ตามรายละเอียดที่กำหนดในแบบและ
รายการประกอบแนบ 

2.1.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในรายการประกอบแบบ แบบก่อสร้าง และเอกสาร
ประกอบการก่อสร้าง ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ใน
การเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกเป็นข้ออ้างถึงการ
ที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

 2.2 วัสดุ  
 2.2.1 คณุสมบติัของอลมูิเนียม 

ขนาดความหนาและน า้หนกัของ SECTION ทุกอนั จะตอ้งไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุ
เอาไว้ในแบบสถาปัตยกรรมและมีความผิดพลาดที่ยอมให้ (ALLOWABLE 
TOLERANCE) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล 
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 (AA : ALUMINIUM  STANDARD & DATA USA, JIS H 41000) 
-  ALUMINIUM EXTRUSION      
เนือ้ของอลมูินั่มจะตอ้งเป็น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 50S-T5 ซึ่งมีคณุสมบติัตาม 
AST. SPECIFICATION ดงันี ้   
   ULTIMATE TENSILE STRENGTH 27,000 PSI    
   YIELD     21,000 PSI    
   SHEAR     17,000 PSI    
   ELASTIC MODULUS          10,000,000 PSI   

 
 2.2.2 ระบบสีของอลมูิเนียม (FINISHED)    

เป็นการเคลือบสี POWDER COATED FINISHED ผิวอลูมิเนียมส่วนที่มองเห็น ต้องเป็น
สีที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าCORRO-COAT PE-F SERIES 1403-1408 ของ 
JOTUN หรือ AKZO  NOBEL หรือ CORNEL หรือคุณภาพเทียบเท่า ความหนาของ
ฟิลม์จะต้องไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน การเคลือบและการเตรียมผิวก่อนการเคลือบสี  ให้
ดำเนินการตามกรรมวิธีมาตรฐานของผู้ผลิต ผู้เคลือบสีต้องมีเอกสารรับรองเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากผู้ผลิต และรับประกันคุณภาพของฟิลม์สีที่ไม่หลุดร่อนแตกร้าวซีดจาง
ภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเคลือบ 
 

 2.2.3 การประกอบและติดตัง้  
 -  งานอลมูินั่มส าหรบัประตู-หนา้ต่าง ทัง้หมดจะตอ้งติดตัง้โดยช่างผูช้  านานงาน ให้

เป็นไปตามแบบขยาย และรายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP DRAWING ซึ่งจดัท าโดย
บรษิัทผูผ้ลิตและจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการแลว้เท่านัน้   
-  การติดตัง้วงกบและกรอบบานของหนา้ต่าง จะตอ้งไดด่ิ้ง และฉากถกูตอ้งตามหลกั
วิชาช่างที่ดี      
-  ตะปคูวงทุกตวัที่ขนัติดกบัส่วนที่ไม่ใช่ไมแ้ละวสัดุที่เป็นโลหะ เช่น ผนงั    คสล. เสา 
คสล. ก าแพงก่ออิฐฉาบปนู เป็นตน้ ตะปคูวงที่ใชข้นัจะตอ้งใช ้รว่มกบัพกุพลาสติกท า
ดว้ย NYLON ระยะที่ยึดจะตอ้งไม่เวน้ช่องเกิน  กว่า50 ซม. ที่วงกบดา้นบน ดา้นล่าง
และดา้นขา้ง เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนใน รูปแบบหรือรายการ การยึดทุกจุด
จะตอ้งมั่นคงแข็งแรง     
-  ตะปคูวงที่ใชข้นัวงกบทกุตวัตอ้งเป็น STAINLESS STEEL    
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-  รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตู หนา้ต่างทัง้ภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูน
ฉาบคอนกรีตไม ้หรือวสัดอ่ืุนใดจะตอ้งอุดดว้ย SILICONE SEALANTจะตอ้งรองรบั
ดว้ย POLYETHERENE JOINT BACKING ก่อนที่จะท าการ CAULKING จะตอ้งท า
ความสะอาดใหป้ราศจากฝุ่ น คราบน า้มนัและจะตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิต   
SILICONE  โดยเครง่ครดั ตาม   มอก.  1135 - 2536     

 -  ส าหรับการสัมผัสกัน ระหว่ า งอลูมิ นั่ มกับ โลหะ อ่ืน  ๆ  จะต้อ งทาด้วย 
ALKALIRESISTANT BITUMINUS PAINTS  หรื อ  ZINC-CHROMATE PRIMER 
หรือ ISOLATOR TAPE ตลอดบรเิวณที่โลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน    
-  การปรบัระดบัภายหลงัการติดตัง้ประต ูหน้าต่าง และอปุกรณท์ัง้หมดจะตอ้งไดร้บั
การปรบัใหอ้ยู่ในลกัษณะที่เปิด-ปิดไดส้ะดวก    
-  ช่องเปิดส าหรบัการติดตัง้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใสบ่านประตู-หนา้ต่างขา้กบั
ช่องเปิดที่ไม่ไดฉ้าก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องเปิดจะตอ้งมีระยะเวน้ เพื่อการติดตัง้
โดยรอบประมาณดา้นละ 10 มม. เป็นอย่างนอ้ย กรอบบานจะตอ้งมีความแข็งแรง
ทกุดา้นในการติดตัง้ ซึ่งมีการขนัเกลียว ตอ้งระมดัระวงัมิใหบ้านหนา้ต่างเสียรูปได ้
 

2.2.4 ความหนาของอลมูิเนียมหนา้ตดั ถา้ไม่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบ ใหใ้ชไ้ม่
ต ่ากว่ารายการดงันี ้

   ชดุบานเลื่อน  1.6 มม. 
   ชดุช่องแสง  1.6  มม. 
   ชดุบานสวิง  2.3  มม. 
   บานเปิดและบานกระทุง้ 2.0  มม. 
   ตวัประกอบอื่น ๆ  1.2  มม. 
  โดยตอ้งสามารถรบัแรงลมไดไ้ม่ต ่ากว่าก าหนดเทศบญัญัติ การโก่งตวัตาม

แนวตัง้ไม่เกิน 1/180 ของช่วงพาด และการหย่อนตวัสงูสดุไม่เกิน 20 มม. 
 

 2.2.5 แบบประกอบการพิจารณาติดตัง้  (SHOP DRAWING) 
 - ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง DETAIL SECTION DRAWING เพื่อแสดงความหนาของ 

SECTION ระบบและรายละเอียดการติดตัง้ รายละเอียดประต ูหนา้ต่างอลมูินั่ม ทั่ว 
ๆ ไป    
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-  หลงัจากท่ีสถาปนิกตกลงหลกัการเบือ้งตน้แลว้ ผูท้ี่ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นผูท้  าการติดตัง้
วงกบประตู หน้าต่างอลูมินั่มจะตอ้งเขียนแบบประกอบการติดตั้ง            (SHOP 
DRAWING) มาเสนอต่อทางคณะกรรมการฯ ก่อน ผูท้ี่ท  าการติดตัง้ จึงจะด าเนินการ
ประกอบและติดตัง้ได ้    

 - แ บ บ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ติ ด ตั้ ง  จ ะ ต้ อ ง แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ติ ด ตั้ ง                                       
(INSTALLATION) การยึด  (FIXING) การกักน ้า  (WATER TIGHT) การกันน ้า  
(FLASHING) และจะตอ้งแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจน TOLERANCE โดยละเอียดให้
ถกูตอ้งตามแบบงานสถาปัตยกรรมที่ดี 

 
2.2.6. การป้องกนัประต ูหนา้ต่าง ขณะก าลงัก่อสรา้ง 
วงกบและกรอบบานประตู-  หนา้ต่างอลูมินั่ม เมื่อติดตัง้แลว้เสร็จ ผูร้บัจา้งจะต้อง 
พ่น STRIPABLE P.V.C. COATING หรือ PLASTIC TAPE ปอ้งกนัผิวของวสัดเุอาไว ้
เพื่อใหป้ลอดภัยจากน า้ปูน หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจจะท าความเสียหายใหก้ับวงกบและ
กรอบประตแูละหนา้ต่างอลมูินั่ม 
 

2.2.7. การท าความสะอาด  (CLEANING) 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งท าความสะอาดผิวส่วนที่เป็นอลมูินั่มของบานประต ูหนา้ต่าง ทัง้ดา้น
นอกและดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบปนู สี หรือสิ่งอ่ืนใด เพื่อใหดู้เรียบรอ้ย ไม่
กีดขวางการยาแนวของ SEALANT และการท างานของอปุกรณป์ระต ูหนา้ต่าง ผูร้บั
จา้งตอ้งไม่ใชเ้ครื่องมือท าความสะอาดที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สิ่งตกแต่งผิว
บานได ้

 
  2.2.8 อปุกรณช์ุดงานอลมูิเนียม 
                           -   DOOR CLOSER บานกระจกกรอบอลูมิ เนียมให้ใช้รุ่นฝังในของวงกบเป็น        
 แบบ DOUBLE ACTION เปิดคา้ง 90 องศาได ้มีมาตรฐานตามบรษิัทผูผ้ลิต  
 ขนาดและวิธีการติดตั้งจะต้องเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิต และได้รับ        
 อนมุติัจากคณะกรรมการฯ ก่อน    
 -  ลูกล้อส าหรับหน้าต่างบานเลื่อนชนิดวางบนราง ให้ใช้ลูกล้อที่ท าด้วยไนล่อน             
  ชนิดแข็ง บานละ 2 ชดุ แบบแกนระบบลกูปืนมีความแข็งแรงคลอ่งตวั              
  ทนทานต่อการเสียดสี มีมาตรฐานตามบรษิัทผูผ้ลิต     
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 -  มือจบัประตหูนา้ต่างบานเลื่อนโดยทั่วไปใหใ้ชช้นิดล๊อคในตวั มีมาตรฐาน 
  ตามบรษิัทผูผ้ลิต    

-  หนา้ต่างบานเลื่อนทุกบานจะตอ้งมีระบบป้องกันมิใหล้อ้หลุดออกจากรางเฉพาะ
หนา้ต่างที่อยู่ภายนอกอาคารรางเลื่อนตวัล่างจะตอ้งเจาะรูขนาด 6 มม. ระยะห่าง
ทกุ 30 ซม. เพื่อระบายน า้ออกจากราง     

 -  บานพับส าหรบัหน้าต่างอลูมิเนียม บานเปิดหรือบานกระทุง้ใหใ้ช้บานพับปรับ
ระดับ ขนาดใชต้ามค าแนะน าของบริษัทผูผ้ลิตจ าหน่าย เป็นบานพับกา้นฝืด 
(FRICTION HINGE) สี เ ดี ย ว กั บ อลู มิ เ นี ย ม  ส่ ว นมื อ จั บ ใ ห้ ใ ช้มื อ จั บ 
(CAMLOCK) ชนิดล๊อคได ้

 

 2.2.9 ผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง 
 หากมิได้ระบุในแบบรูป ให้งานประตู/หน้าต่างอลูมิเนียม เป็นของ:- 
 - CN Progress 
 - S-One Complete  
 - Promass International Co.,Ltd. 
 - ASIA ALUMINUM AND GLASS 
 หรือเทียบเท่า  

3. กระจก 
 3.1 วสัด ุ 

• กระจกต่าง ๆ ที่ใชส้  าหรบัประต ูหนา้ต่าง ที่ใชใ้นโครงการนีจ้ะตอ้งเป็นกระจก 
TEMPEREDทัง้หมด มีคณุภาพดี ผิวเรียบสม ่าเสมอ ปราศจากริว้รอยขีดข่วน
หรือฝา้มวั มีการแต่งลบมมุเรียบรอ้ยสวยงาม ใหใ้ชเ้ป็นกระจกผลิตภายในประเทศ 
มีคณุสมบติัตาม  มอก. 54- 2516  

• ความหนาของกระจก หากมิไดก้ าหนดเป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสรา้ง ความหนา 
ของกระจกส าหรบัประตูทั่วไปใชไ้ม่ต ่ากว่า 6 มม. กระจกส าหรบัหนา้ต่างที่มี 
พืน้ที่ไม่เกิน 20 ตารางฟตุ ใหใ้ชห้นาไม่ต ่ากว่า 6 มม. กระจกส าหรบัหนา้ต่างที่
มีพืน้ที่เกิน 20 ตารางฟุต ใหใ้ชห้นาไม่ต ่ากว่า 8 มม. กระจกบานเกล็ดใหใ้ช้
ความหนาไม่ต ่ากว่า 5 มม.  ความหนา ของกระจกส าหรบัประตูกระจกบาน
เปลือยใหใ้ชไ้ม่ต ่ากว่า 10 มม. 
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• กระจกเงา ใหท้ ามาจากกระจกโฟลท โดยมีความหนาไม่ต ่ากว่า 6 มม. ท าเป็น
กระจก  เงาตามระบบ COPPER BACK ตามมาตรฐานของผู้ผลิตวัสดุใน
ทอ้งตลาด ขนาดใหเ้ป็นไป  ตามแบบก่อสรา้ง 

3.2 การติดตัง้กระจก 
-  การติดตัง้กระจกตอ้งเป็นไปตามที่ระบใุนแบบก่อสรา้ง    
-  การติดตัง้จะตอ้งกระท าโดยช่างผูช้  านาญการโดยเฉพาะ การติดตั้งจะตอ้งเรียบรอ้ย

และแข็งแรง กระจกทั้งหมดจะตอ้งตดัและแต่งขอบใหเ้รียบรอ้ยภายหลงัจากการติดตัง้
กระจกเรียบรอ้ยแลว้จะตอ้งไม่เห็นรอยตดัขอบกระจก   

  3.3  การทำความสะอาด 
 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด และขัดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยทุกแห่ง ผิวของกระจก
ต้องปราศจากรอยขีดข่วนหรือมีตำหนิก่อนขออนุมัติการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

3.4 การรับประกันผลงาน 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของประตู/หน้าต่าง รวมถึงวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง
ทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี หากเกิดข้อบกพร่องต่างๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวั สดุและ
การติดตั้ง หลังจากการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที
ดี ด้วยความประณีตเรียบร้อย โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
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หมวด 5 งานตกแต่งผิว 

 
1. งานปูนฉาบ (PORTLAND CEMENT PLASTER) 
 1.1 ขอบเขตของงาน 

 1.1.1 งานฉาบปูนหมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ ผนังกอนกรีตเสริมเหล็ก และ
 งานฉาบปูนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น เสา คาน และท้องพื้น ตลอดจน
 ฉาบปูนในส่วนที่ต่อเนื่องจากที่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง 

 1.1.2 การฉาบปูนทั ้งหมด เมื ่อฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาด
 สม่ำเสมอ ไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียง ได้ดิ ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอน และ
 แนวตั้ง มุมทุกมุมจะได้ดิ่งและฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 

 1.1.3 หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นลักษณะการ
 ฉาบปูนเรียบทั้งหมด 

 1.2 วัสดุ 
 1.2.1 ปูนฉาบ ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูป ผลิตมาจากปูนซีเมนต์แลนด์ประเภทที่ 1 ที่ได้รับ

 มาตรฐาน มอก.15 พร ้อม LIMESTONE AGGREGATE ค ัดขนาด โดยใช้  
 CHEMICAL ADDITIVES เป็นตัวประสานช่วยในการยึดเกาะ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา
 เสือคู่ หรือตราผึ้ง หรือ KTP หรือเทียบเท่า โดยใช้รุ่นที่เหมาะสมกับพ้ืนผิวที่ใช้ใน
 การฉาบ (กรณีที ่ก่อด้วยอิฐมวลเบา ให้ใช้ปูนฉาบเฉพาะที่ใช้กับอิฐมวลเบา
 เท่านั้น) 

 1.2.2 น้ำ ต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมันกรดต่าง ๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่ง
 สกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ำจากคูคลอง หรือแหล่งอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตเป็นลาย
 ลักษณ์อักษรจากผู ้ควบคุมงาน และน้ำที ่ขุ ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะกอน
 เสียก่อนจึงจะนำมาใช้ 

 1.3 การผสมปูนฉาบ 
 1.3.1 การผสมปูนฉาบจะต้องนำส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การ

 ผสมด้วยมือจะอนุมัติใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพ
 เทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง ปูนฉาบที่ผสมแล้วนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงไม่อนุญาตให้
 นำมาใช้ 

 1.3.2 ส่วนผสมของน้ำจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ทำให้
 ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 
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 1.4 การเตรียมผิวฉาบปูน 
  1.4.1 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ผิวที่ฉาบจะต้องได้รับการทำความสะอาด โดยใช้ทรายพ่นขัดหรือใช้แปรงลวดขัด

  ล้างขจัดผงเศษวัสดุและน้ำยาทาไม่แบบออกให้หมด และได้รับการอนุมัติจากผู้ 
  ควบคุมงานแล้ว ทาด้วยน้ำยาช่วยการยึดเกาะแล้วสลัดด้วยปูนทราย อัตราส่วน 
  1 : 2 (ผสมน้ำยาช่วยการยึดเกาะในปูนทรายด้วย ตามอัตราส่วนของผู้ผลิตน้ำยา) 
  ทิ้งไว้ให้แห้ง 

 1.4.2 ผิววัสดุก่อ 
 ผนังก่อวัสดุต่างๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน อย่างน้อย
 หลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน จึงทำการสกัดเศษปูนออก แล้วทำความสะอาด
 ผิดให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆ  

 1.5 การฉาบปูน 
 1.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเซี้ยมทำระดับ จับเหลี่ยม เสา คาน ขอบคอนครีตเสริม

 เหล็กต่างๆ ให้เรียบร้อย ได้แนวดิ่ง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานให้ทำระดับ
 ไว้เป็นจุดๆ ให้ทั่ว เพื่อให้การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อยภายหลังปูนที่ตั้งเซี้ยม
 ทำระดับแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ำส่วนที่จะฉาบปูนให้เปียกทั่วกัน แล้วจึงทำการฉาบ
 ปูน โดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอัดให้ปูนฉาบเกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่ฉาบปูนจนได้
 ระดับกันแนวที่ทำไว้ ความหนาโดยเฉลี่ยของปูนฉาบประมาณ 15 มม. ทิ้งให้ผิว
 ปูนฉาบแข็งตัวพอประมาณลูบแต่งเบาๆ ด้วยฟองน้ำ (ห้ามขัดด้วยฟองน้ำนาน
 เกินไปจนเป็นเหตุให้ดูดน้ำออกจากปูนฉาบ จะทำให้เกิดการแตกร้าวได้) แล้วใช้
 ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดทรายออกจากผิวหน้าปูนฉาบ 

 1.5.2 การฉาบปูนบริเวณผนังวัสดุก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ป้องกัน
 การแตกร ้าวโดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL-
 LATH STRIPMESH ผลิตภัณฑ์ DRAGON หรือ V&P หรือ EMCO หรือเทียบเท่า
 กว่าไม่น้อยกว่า 20 ซม. ติดยาวตลอดแนวรอยต่อ แล้วจึงทำการฉาบปูน 

 1.5.3 การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง หรือมีขนาดพื้นที่เกิน 9 ตารางเมตร หากใน
 แบบก่อสร้างมิได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งไว้ ผู้รับจ้างต้องขอคำแนะนำจากผู้ควบคุม
 ในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ควบคุม
 งานอาจสั่งให้สกัดปูนฉาบออก แล้วทำการฉาบใหม่ตามที่ผู้ควบคุมงานแนะนำ 
 โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 

 1.5.4 ในกรณีที ่ระบุให้ฉาบปูนผิวขัดมัน ให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับผิวจน
 เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำปูนข้นๆ ทาโบกทับให้ทั่วก่อนที่ปูนฉาบจะแข็งตัว แล้วทำ
 การขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก 
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 1.5.5 การฉาบปูนที่ต้องผ่านแนว EXPANSION JOINT หากไม่ได้ระบุในแบบรูปให้เว้น
 แนวปูนฉาบกว้างเท่ากับแนว EXPANSION JOINT โดยใช้  PVC STOP BEAD  
 เป็นตัวหยุด (ดูแบบขยายมาตรฐาน EXPANSION JOINT COVER)  

 1.5.6 หามมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ผนังก่ออิฐเหนือฝ้าเพดาน ให้ฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน
 ของผนัง จนจรดท้องพ้ืนหรือท้องโครงสร้าง 
 หมายเหตุ    : กรณีกำหนดให้เป็นผนังกันไฟหรือกันควัน ให้ฉาบปูนเรียบบน  

   ผนังก่อ   อิฐทั้ง 2 ด้าน จนจรดท้องพื ้นโครงสร้าง ไม่ว่าจะ      
   กำหนดให้บุผนังนั้นด้วยวัสดุหรือระบบใดก็ตาม 

 1.6 การซ่อมผิวปูนฉาบ 
ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อน หรือผิวปูนที่ไม่จับกับผิวพื้นที่ฉาบไว้ จะต้องทำการ

 ซ่อมแซมโดยการเคาะสกัดปูนแบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ฉีด
 ล้างด้วยน้ำสะอาด ทาด้วยน้ำยาช่วยการยึดเกาะ (BONDING AGENT) แล้วจึงทำการฉาบ
 ปูนที่มีส่วนผสมของน้ำยาช่วยการยึดเกาะ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตซึ่งได้รับการพิจารณา
 อนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว โดยให้ผิวที่ฉาบใหม่เรียบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวปูนฉาบ
 เดิม 

 1.7 การป้องกันผิดปูนฉาบ 
ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 3 วัน 

 โดยใช้น้ำพ่นเป็นละอองหรือวิธีอื ่นที่เหมาะสม และป้องกันให้ผิวปูนฉาบถูกแสงแดด
 โดยตรง การบ่มผิวปูนฉาบนี้ ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ
 ด้วย 

2. การแต่งผิวคอนกรีต (CONCRETE SURFACES) 
 2.1 พ้ืนผิวขัดมัน 

 2.1.1 ดำเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที ่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขีด
 ผิวหน้าให้หยาบในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆอยู่ โดยต้องเผื่อระดับให้ต่ำกว่า
 ระดับพ้ืนสำเร็จ 40 มม. แล้วทำการบ่มพ้ืนตลอด 7 วัน 

 2.1.2 ดำเนินการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ชโลมด้วยน้ำปูนทราย
 ข้นๆ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้ได้ระดับตามที่
 ระบุในแบบก่อสร้าง แต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ โรยผงปูนซีเมนต์ทั่วถึง แล้วขัด
 ผิวมันให้เรียบร้อย โดยเฉพาะตามมุมพ้ืนและขอบต่างๆ พ้ืนผิวขัดมันเมื่อทำเสร็จ
 แล้วจะต้องไม่เป็นคลื่นหรือเป็นแอ่ง หรือพองตัวใดๆทั้งสิ้น 

 
 2.2 พ้ืนผิวขัดเรียบ 
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 2.2.1 ดำเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที ่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขัด
 ผิวหน้าให้หยาบในขณะที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู่ โดยต้องเผื่อระดับให้ต่ำกว่า
 ระดับพ้ืนสำเร็จ 40 มม. แล้วทำการบ่มพ้ืนตลอด 7 วัน 

 2.2.2 ดำเนินการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วชโลมด้วยน้ำปูนทราย
 ข้นๆ อัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 1 ส่วน ก่อนน้ำปูนแห้งให้เท
 ปูนทรายปรับระดับในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้
 ได้ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง แต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ ทิ้งไว้ให้หมาดๆ 
 แล้วจึงเริ่มขัดแต่งผิวหน้าด้วยเกรียงไม้จนทั่วพื้นผิว ใช้ไม้กวาดอกหญ้ากวาดเม็ด
 ทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย 

2.3 พ้ืนผิวฉาบ SKIM 
 2.3.1   การเตรียมผิวผนัง 

กรณีท่ีผนังมีความเรียบสม่ำเสมอ สามารถฉาบผิว Skim Coat ได้โดยไม่ต้องฉาบ
รองพื้น ในกรณีที่ผนังที่จะฉาบมีผิวขรุขระมากหฉาบรองพื้นก่อน โดยปรับผิวให้
เรียบเสมอกัน และต้องรอให้ปูนที่ฉาบแห้งสนิท ก่อนการฉาบผิว Skim Coat 

 2.3.2 การใช้งาน 
   ผสมปูนฉาบ Skim Coat ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยเติมน้ำทีละน้อยแลว้ปั่น
ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ให้เหลือเม็ดปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ 

  ฉาบปูนด้วยเกียงเหล็กขัดมัน โดยฉาบบางรีดติดผนัง ขึ้นทีละชั้น เมื่อปูนฉาบ
หมาด ให้ฉาบทับด้วยวิธีเดียวกันจนได้ความหนาตามความเหมาะสม และได้ผิวที่
เรียบเนียน 

  ก่อนการทาสีให้ตรวจสอบพื้นผิว และให้ใช้กระดาษทรายละเอียด ขัดตกแต่ง 
ผิวที่ยังไม่เรียบ เพ่ือให้ได้ผิวที่เรียบเนียนเพิ่มขึ้น และใช้สีรองพ้ืนชนิดที่เหมาะสม
กับปูนฉาบ SKIM ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
 2.3 ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดที่กำหนดในหมวดงานคอนกรีต โดยให้มี
 ความเอียงลาดตามที่แสดงในแบบ ในขณะที่คอนกรีตยังเปียกอยู่ให้โรยส่วนผสมปูนทราย
 แห้งอัตราส่วนปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้ทั่วพื้นผิว แล้วทำการขัด
 แต่งให้เรียบร้อยด้วยเกรียงไม้ จากนั้นให้เซาะร่องผิวคอนกรีตให้เป็นรูปตัว U ระยะห่าง
 ประมาณ 10 เซนติเมตร แต่งแนวให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการบ่มอย่างน้อย 7 วัน 

 2.4 การแต่งผิวถนนและท่ีจอดรถ 
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 2.4.1 ผิวถนนทั่วไปภายในอาคาร งานผิวเป็นพื้นคอนกรีตทำผิวขัดเรียบ สำหรับที่จอด
  รถ 

 2.4.2 ค.ส.ล.ผิวเปลือยเรียบ หรือคอนกรีตเปลือยผิว ตามที่ระบุในแบบรวมทั้งส่วนแผง
 กันแดดที่ระบุให้เป็น PRECAST ค.ส.ล. โครงสร้างพื้นผนังและฝ้า หมายถึง ผิว
 เปลือยเรียบสวยงาม โดยผู้รับจ้างต้องใช้แบบหล่อคอนกรีตคุณภาพสูง เพื่อให้ได้
 ผลงานที่ดีทางด้านสถาปัตยกรรม และมีกรรมวิธีทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผิว
 เรียบ ไม่โก่ง หรือมีรูพรุน ที่เป็นปัญหา และรอยต่อระหว่างแบบไม่เรียบร้อย โดย
 ให้เสนอ SHOP DRAWING กับผู้ออกแบบเพื่ออนุมัติเห็นชอบในหลักการก่อน 
 ทั้งวิธีการทำงานและประสิทธิผล ผนังผิวเปลือยเรียบนี้ให้ทาเคลือบด้วยน้ำยา
 ประเภท IMPREGNTOR เป็นผลิตภัณฑ์ของ 

• BELLINZONI STRONG 2000 

• หรือ - LITHOFIN SPLASH STOP 

• หรือ - GECQO NANO SEALER 

• หรือ - BASF MASTERSEAL 355 

• หรือ - คุณภาพเทียบเท่า 
 2.4.3 ไม้แบบ 

ผิวเปลือยเรียบพิเศษ 
ทั่วไปให้ใช้แผ่นวีว่าบอร์ด หรือเทียบเท่า ส่วนท้องพื้นและกันสาดให้ใช้แบบเหล็ก
คุณภาพสูง หรือไม้แบบดำคุณภาพสูง แบบไม่ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขอบของแบบ
ทั้งวีว่าบอร์ดและไม้แบบต้องทาน้ำยากันซึม เพื่อป้องกันความเสียหายของกรอบ
ทุกด้าน ก่อนนำมาทำแบบให้ทาด้วยน้ำยาทาแบบสูตรน้ำ บันไดผิวเปลือยพับผ้า 
ค.ส.ล. ทั้งหมดให้ใช้แบบเหล็กหนา 3 มม. พับขึ้นเป็นขั้นบันได 
ผิวเปลือยเรียบทั่วไป 
ให้ใช้ไม้แบบเหล็ก โดยต้องมีความหนาพอสมควรที่จะไม่ให้เกิดการโก่งของตัว
แผ่น 

2.4.4 ผิวเปลือยเรียบเมื่อแกะแบบออกมา ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
ตกลงกันว่าได้คุณภาพหรือไม่ โดยผู้ออกแบบเป็นผู้ให้ความเห็นในเบื้องต้น ห้าม
ทำการฉาบตกแต่งก่อนเป็นอันขาด ในการซ่อมแซมผิวเปลือยที่ไม่ได้คุณภาพเป็น
เนื้องานที่ละเอียดอ่อน และอาจสร้างผลเสียหายอย่างมากต่องาน ผู้ว่าจ้างจะเป็น
ผู้กำหนดวิธีการแก้ไขเป็นกรณีๆไป 

 2.4.5 การจัดทำ SHOP DRAWING รอยต่อของแบบ, วิธียึดแบบ, การกันน้ำ เพื่อขอ
 อนุมัติก่อนเป็นเรื่องสำคัญของงานผิวเปลือย ที่ผู้รับจ้างจะละเลยมิได้ 
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 2.4.6 ตำแหน่งปลั๊ก, สวิทซ์, ดวงโคม ที่ติดบนเสา, ผนัง หรือฝ้าเปลือย ด้องกำหนด
 ตำแหน่งให้แม่นยำและทำตาม DETAIL มาตรฐานที่แบบกำหนด 

 

3. งานกระเบื้องยาง (VINYL TILE) 
3.1  ขอบเขตของงาน 

กระเบื้องยางชนิดแผ่น หรือชนิดม้วน ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมดผู้รับจ้างต้อง
จัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่างๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างเพ่ือ
ขออนุมัติตรวจสอบ โดยการติดตั้งให้เป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ 
และการติดตั้ง รวมถึงการติดตั้งปูนปรับระดับ (SELF-LEVELLING COMPOUND) ตามข้อ 
3.4.2 โดยตัวแทนจำหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ดังกล่าว 
 

3.2 วัสดุ 
ให้เลือกใช้กระเบื้องยางชนิดแผ่น แบบ clip lock ความหนารวมไม่น้อยกว่า 4 mm. ลาย
ไม้ วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือ
ตำหนิใดๆ ชนิด ขนาด ความหนา ลวดลาย สี และแบบ ตามที่ระบุในแบบรูป หากไม่ได้
ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้ผลิตภัณฑ์ของ :- 

- BCG 
- PRIME DECO 
- STARFLEX  

 - GER FLOOR 
 - ARMSTRONG 
หรือ - คุณภาพเทียบเท่า โดยอ้างอิง สี ขนาด ตามที่ใช้ในโครงการ  

- พร้อมข้อยาง,  เส้นขอบยาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามลักษณะงาน 
3.2.1ว ัสด ุท ี ่ ใช ้ทำกระเบ ื ้ องยางชน ิดแผ ่นต ้องไม ่ม ีส ่วนผสมของใยห ิน (NON-

 ASBESTOS)  มีความทนทานต่อการใช้งาน 
3.2.2หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน กระเบื้องยางจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
3.2.3 กาวติดกระเบื้องยางจะต้องทนต่อความชื้นได้หลังจากการติดกระเบื้องยางแล้ว 

 เป็นกาวประเภท EMULSION หรือ POLY-VINYL ACETATE และเป็นกาวชนิด 
 LOW-VOC ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย TREE และต้องได้รับการอนุมัติก่อน
นำไปใช้ 

3.2.4บัวเชิงผนัง หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บัวเชิงผนังจะต้องเป็นวัสดุยี่ห้อเดียวกับ
 กระเบื้องยาง ลวดลายและสีจะกำหนดภายหลัง (ในระหว่างการก่อสร้าง) 
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3.3  ข้อกำหนดทั่วไป 
3.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และ

ส่งให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนจึงนำไปใช้งานได้ ตัวอย่างดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุ
ประกอบอย่างอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบคิ้ว  หรือมุมต่างๆ เป็นต้น 

3.3.2 การเทียบเท่า 
 ให้เทียบเท่าจากรุ่นและยี่ห้อที่ระบุในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม 
 โดยใช้ตารางคุณสมบัติมาตรฐานของรุ่นนั้นๆ เป็นบรรทัดฐาน เช่น การลามไฟ 
 การป้องกันสารเคมี ฯลฯ ซึ ่งในการเทียบคุณสมบัติที ่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่า
 ตัวกำหนด สำหรับเหตุผลด้านความสวยงาม ผู ้ออกแบบเป็นผู ้พิจารณาให้
 ความเห็นเบื้องต้น เพ่ือขออนุมัติ 
3.3.3 การระบุสี 

กรณีกระเบื้องยางที่ยังไม่ได้ระบุสี จะระบุภายหลัง (ในระหว่างการก่อสร้าง) ใน
รุ่นที่กำหนด สำหรับกรณีที่ระบุสีไว้แล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ได้ ซึ่งจะอยู่ในรุ่นที่กำหนดหรืออยู่ในรุ่นอื่น โดยที่ไม่ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง 

 
3.4 การเตรียมผิว 

3.4.1 ผิวพ้ืนคอนกรีตจะต้องทำความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน และต้อง
 สกัดเศษปูนทรายที่เกาะแข็งอยู่ออกให้หมด ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทั้งพ้ืนที่ 
3.4.2 ให้ทำการปรับระดับพ้ืนที่ ด้วยปูนปรับระดับ (SELE LEVELLING COMPOUND) 
 ชนิด GRAVITY  ของ :- 

-  UZIN-NC 150 OKOLINE 
หรือ -  ARDEX 
หรือ - THOMSIT 

- UNDERLAYMENT 
- LANKO 

หรือ  - คุณภาพเทียบเท่า 
 หมายเหตุ :  การเลือกใช้ปูนปรับระดับชนิด GRAVITY รวมถึงการที่ใช้ในการ

ติดตั้งกระเบื้องยาง ให้ผู้ติดตั้งเป็นผู้ระบุตามชนิดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตน 
และต้องส่งตัวอย่าง, รายละเอียด, เอกสารที ่จำเป็นเพื ่อยี ่นของอนุมัติก่อน
ดำเนินการ 

3.5 การปูกระเบื้องยาง 
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 การปูกระเบื้องยาง จะต้องปูหลังจากงานส่วนอื่นที่อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบื้องเสร็จ
 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควรจัดเตรียมกระเบื้องยางสำรองให้แก่เจ้าของงานทุกสีและ
 ลวดลายของการใช้ ในอัตราส่วน 1% ของปริมาณกระเบื้องยางที่ป ู

3.5.1 การทากาวติดกระเบื้องยาง การปาดทา และระยะเวลาที่ยอมให้ปูกระเบื้องยาง 
 ก่อนกาวแห้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
3.5.2 การปูกระเบื้องยาง จะต้องปูตามแนวที่กำหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมัติใน 
 SHOP DRAWING ทั้งนี้การปูจะต้องชิดสนิทกันและได้ฉาก 
3.5.3 หลังจากปูเสร็จ ให้ใช้ลูกกลิ้งหนักประมาณ 50 กก. บดทับทันที เพื่อให้กระเบื้อง
 ยางติดกับพ้ืนทุกแผ่นและจะต้องทิ้งไว้ให้ระบายลมไม่น้อยกว่า 7 วัน 
3.5.4 กรณีท่ีกำหนดให้เชื่อมแผ่นด้วย WELDING ROD ทั้งข้ันตอน และวิธีการ ให้
 เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ รวมถึงสีของเส้นเชื่อม ซึ่งต้องตรงกับรุ่นและสี
 ของกระเบื้องยาง 

3.6 การทำความสะอาด 
การทำความสะอาดและเคลือบผิวหลังจากปูเสร็จเรียบร้อยในห้องหรือบริเวณที่กำหนด 
จะต้องทำความสะอาดผิวด้วยน้ำยาทำความสะอาดเพื ่อเช็ดในส่วนของการที ่ซึมขึ้น
ระหว่างทำการปูกระเบื้อง ปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน จากนั้นทำการขัดทำความสะอาด
ด้วยน้ำยาทำความสะอาดของบริษัทผู้ผลิต และเคลือบด้วยครีม WAX 2 ครั้ง ผู้รับจ้าง
จะต้องทำให้เรียบร้อยทุกแห่งหลังจากการติดตั้งผิวของกระเบื้องต้องปราศจาก รอยร้าว 
แตกบิ่น หรือมีตำหนิ หลุดล่อน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 

3.7 การป้องกัน 
ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันพื้นผิวกระเบื้องยางที่ปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว มิให้เกิดความเสียหาย
เป็นรอยบริเวณใดที่จำเป็นต้องมีการสัญจรในขณะทำการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียม
แผ่นพลาสติก และแผ่นไม้อัดหนาไม่ต่ำกว่า 6 มม. ปูปกคลุมให้ทั่วพ้ืนผิว ในกรณีเกิดความ
ไม่เรียบร้อยใดๆ หรือผิวกระเบื้องยางเกิดรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนให้
ใหม่โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย 

3.8  การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้งหลังจากการติดตั้งแล้วต้อง
แข็งแรงมั่นคง ปราศจากตำหนิต่างๆ หากเกิดตำหนิต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนให้ใหม่หรือ
ซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

4. หินแกรนิต หินอ่อน และหินทราย (GRANITE AND SANDSTONE) 
4.1 ขอบเขตของงาน 
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 4.1.1 ผู ้รับจ้างจะต้องเป็นผู ้ออกค่าใช้จ่ายและจัดหาวัสดุ แรงงานฝีมือดี อุปกรณ์         
  เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นทุกชนิดสำหรับการทำงาน  
  พื้นและผนังหินแกรนิต และหินทรายให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแบบและ    
  รายการประกอบแบบงานดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องยึดต่างๆ ที่   
  จำเป็น รวมทั้งวัสดุอุดยาแนวและวัสดุหนุนรองทั้งหลาย 
4.2 ข้อกำหนดทั่วไป 

4.2.1 การเสนอรายละเอียด 

• ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทาง
เทคนิค ข้อแนะนำการติดตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ 

• ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้คำนวณ ออกแบบการใช้ขอยึดต่างๆ ความหนาแผ่น
หินที่ใช้ ตำแหน่ง และจำนวนขอยึดสำหรับยึดติดแผ่นหิน การบากแผ่น
เจาะรูและอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งผนังหินแกรนิตและหินทราย 

• ตัวอย่างวัสดุและขอยึดต่างๆ ที่จะใช้จริง 

• ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING อย่างน้อย 5 ชุด โดยแสดง
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ตำแหน่ง ขนาด ระยะ ของผนังที่จะติดตั้ง 
- แบบขยาย การเข้ามุม การต่อ การยึดติดผนัง การติดตั้งผนังแต่ละ

ส่วน 
- แบบขยายการอุดยาแนว โดยมี BACKING ROD หนุนรองเสมอ 
- การทำ FLASHING  และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุใกล้เคียงแนวจน

วัสดุ 
- ลายหรือรอยต่อของแผ่นหินเมื่อปูเสร็จทั้งหมด 

 4.2.2 แผงตัวอย่าง MOCK-UP SAMPLE 
หลังจาก SHOP DRAWING  ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ
ติดตั้งแผงตัวอย่างหินตามลักษณะและวัสดุที่ใช้จริงในหน่วยงานก่อสร้าง ขนาด
และตำแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ภายหลัง เมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
ตรวจสอบเรียบร้อย หรือเลิกใช้แล้ว การรื้อถอนเคลื่อนย้ายแผงตัวอย่างออกไป
เป็นภาระของผู้ว่าจ้าง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การ
จัดทำ การรื้อถอน และขนย้ายออกไป 

4.3 รายละเอียดวัสดุ 
4.3.1 หินแกรนิต และหินทรายสำหรับบุพื้นและผนัง พื้นผิวตามระบุในแบบ ความหนา

ของหินทั้งหมดให้เป็นไปตามการคำนวณออกแบบของผู้รับจ้าง แต่ต้องไม่น้อย
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กว่า 30 มม. (สำหรับหินทราย) และไม่น้อยกว่า 20 มม. (สำหรับหินอ่อนและ
หินแกรนิต) หรือเป็นไปตามขนาดที่แสดงในแบบทุกแผ่นไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มี
โพรง หรือแตกปิ่น หรือข้อบกพร่องอ่ืนๆ  
หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

หินแกรนิตสีดำให้ใช้ หินแกรนิตดำแอฟริกา  
หินแกรนิตสีเทาให้ใช้ หินแกรนิตเทาสระบุรี หรือ ฟ้าน้ำดิบ 
หินอ่อนสีดำให้ใช้ หิน Black Maquina  
หินอ่อนสีเทาให้ใช้ หิน Travertine เทา, Supergenti Grey   
หินอ่อนสีเบจให้ใช้ หิน Travertine เบจ, Light Emperado   
หินอ่อนสีขาวให้ใช้ หิน White Venus, Arabescato, White Carara, White 
Volakas   

 การขอเทียบเท่าชนิดของหิน 
ให้เทียบเท่าจากรุ่นและยี่ห้อที่ระบุในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความ

สวยงาม  โดยเหตุผลด้านความสวยงาม ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็น
เบื้องต้น เพ่ือขออนุมัติ 

หินทั้งหมดที่ใช้ในโครงการในผนังเดียวกันหรือพื้นที่เดียวกันต้องเป็นหิน
ใน Slab หินเดียวกันเท่านั้น ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Pattern รูปแบบการเรียงลาย
หิน เสนอให้เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ออกแบบพิจารณาก่อน
การติดตั ้งหน้างานจริง ในกรณีที ่หินมีปัญหาจาก Slab ที ่ไม่สวยงาม ทาง
ผู้ออกแบบมีสิทธิขอเปลี่ยนชนิด หรือสีของหิน โดยให้ยึดถือในเรื่องคุณภาพ และ
ความสวยงามที่เท่าเทียมกันเป็นหลัก 

ผู้ดำเนินการติดตั้งจะต้องเป็นผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลงานที่ผ่านมาได้ เช่น  

บริษัท รัชดาหินอ่อน จำกัด 
บริษัท THONG HENG STONE PRODUCT CO.,LTD.  
บริษัท สยามตาก จำกัด  
บริษัท BMC Homemart จำกัด  
หรือ หจก.ไทยวิศวกิจ  
หรือ บริษัท อักษรแกรนิต และหินอ่อน จำกัด  
หรือคุณภาพเทียบเท่า 

4.3.2 ขอยึดประกอบทุกชนิดสำหรับการติดตั้ง ให้ใช้ชนิดสแตนเลส เกรด 304 ทั้งหมด 
4.3.3 วัสดุอุดยาแนว ให้ใช้ SIOICONE  ชนิดที่ไม่มีน้ำมัน ( NON-STAINING) ใ ห้ ส่ ง

ผลทดสอบหรือใบรับรองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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4.3.4 ว ัสด ุหนุนรอง BACKING ROD ให ้ใช ้ชน ิด CLOSED CELL POLYETHYLENE 
FOAM หรือ CLOSED CELL POLYETHYLENE SPACER TAPE 

4.3.5 น้ำยากันซึมสำหรับทาแผ่นหิน ให้ใช้น้ำยากันซึมที่ไม่ทำให้สีหินเปลี่ยนแปลงไป ให้
ดูหมวดงานป้องกันความชื้นและงานปิดรอยต่ออาคาร โดยทาตามกรรมวิธีของ
ผู้ผลิตทั้ง 6 ด้าน 

4.3.6 กาว EPOXY สำหรับใช้ประกอบการติดตั้ง ให้ใช้ชนิด NON-STAINING โดยให้ส่ง
ใบรับรองของผู้ผลิต หรือทดสอบความเข้ากันได้กับหินที่ใช้พิจารณาอนุมัติ 

4.3.7 การยาแนว (GROUT) ให้เป็นระบบ DRY-SET GROUT และต้องได้รับการอนุมัติ
ก่อนนำไปใช้งาน 

4.4 การติดตั้ง 
4.4.1 แผ่นหินทั้งหมดก่อนการติดตั้ง จะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น คราบ

น้ำมัน จากนั้นให้ทาด้วยน้ำยากันซึมทุกด้าน ในกรณีท่ีมีการบากหรือคว้านแผ่น
หิน ให้บากหรือคว้านให้เรียบร้อยก่อนจึงจะทาน้ำยากันซึมได้ จากนั้นทิ้งไว้
ประมาณ 24 ชั่วโมง แล้วจัดเรียงแผ่นหินไว้บริเวณนั้น เพ่ือให้ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบจึงทำการติดตั้งได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการประกอบและติดตั้งงานบุผนัง
หินทั้งหมดด้วยช่างที่มีฝีมือดี มีความชำนาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ และให้เป็นไป
ตาม SHOP DARWING  ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 

4.4.2 รอยต่อแผ่นหินโดยทั่วไป กำหนดให้กว้างประมาณ .3 มม. หรือตามท่ีระบุในแบบ
รูป แนวรอยต่อทั้งหมดจะต้องรีบทำความสะอาดทันทีเมื่อยาแนวรอยต่อในแต่ละ
แนว 

4.4.3 การเข้ามุม ให้เข้ามุมระบบทับขอบ โดยหินแกรนิตให้ขัดขอบให้ขึ้นเงาเหมือน
ด้านหน้า 

4.4.4 เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดผิวหน้าด้วยแผ่นผ้าใบ หรือวัสดุอ่ืน เพ่ือ
ป้องกันผิวหน้าหิน 

4.4.5 การปูหิน 
สำหรับงานบุผนัง 
ผนังภายใน 
- ให้ปูด้วยกาวซิเมนต์ เช่นเดียวกับที่ระบุในหมวดเดียวกันนี้ เรื ่องกระเบื้อง

เคลือบ 
ผนังภายนอก  
- ให้ปูด้วยระบบแห้ง (DRY PROCESS) โดยใช้ขอโลหะยึดแผ่นหิน 
สำหรับงานปูพื้น 
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- ให้ปูด้วยกาวซิเมนต์ เช่นเดียวกับที่ระบุในหมวดเดียวกันนี้ เรื ่องกระเบื้อง
เคลือบ  

4.4.6 CONTROL JOINT 

• การปูชิด ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณไม่เกิน 8.00 
เมตร การปูห่างให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณไม่เกิน 
10.00 เมตร 

• ตำแหน่ง CONTROL JOINT ควรอยู่ในแนวตัดเป็นตาราง (GRID) อย่าง
สมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างเสนอแบบ SHOP DRAWING เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ก่อนดำเนินการ 

• CONTROL JOINT ให้เป็นรูปแบบยางสังเคราะห์ (NEOPRENE) อยู่ใน
กรอบ STAINLESS STEEL หรือ ALUMINIUM ความกว้างไม่เกิน 6 มม. 
สำหรับพื้นภายในอาคาร และประเภทกรอบ STAINLESS STEEL  ความ
กว้างประมาณ 12 มม. สำหรับพื้นภายนอกอาคาร (ทั้ง 2 ประเภท ลึก
ประมาณ 30-40 มม.) 

4.5 การรักษาแผ่นหิน 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้มีน้ำหนักกดทับลงบนแผ่นมากเกินไป และที่กอบเก็บในที่ก่อสร้าง
จะต้องสามารถป้องกันความชื้นได้ และมีถุงกระสอบหรือหมอนไม้รองแผ่น แผ่นที่ชำรุด
เสียหายห้ามนำมาใช้ 

4.6 การทำความสะอาด 
จะต้องทำความสะอาดผิวหินปราศจากเศษปูนทราย รอยขีดดินสอ เครื่องหมายต่างๆ รอบ
เปื้อนหยดของสี และฝุ่นผง ฯลฯ รอบต่อจะต้องอุดและแต่งแนวให้เรียบร้อยสวยงาม 

4.7 การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั ้ง หากเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการติดตั้ง และผิงของวัสดุเกิดรอยร้าว แตกปิ่น ขูดขีด หรือหลุดล่อน ผู้รับจ้าง
จะต้องซ่อมแซมแก้ไข ให้อยู่ในสภาพดีสมบูรณ์โดยไม่คิดมูลค่าใดๆท้ังสิ้น 

 
5. งานกระเบื้อง (Tiling) 
 5.1 ความต้องการทั่วไป 

5.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ 
มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานกระเบื้อง ตามระบุในแบบ และ
รายการประกอบแบบ 
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5.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุ
ยาแนว พร้อมรายละเอียด และข้ันตอนในการติดตั้งงานกระเบื้องแต่ละชนิด เช่น 
กระเบื ้องปูพื ้น กระเบื ้องผนังภายในและภายนอก เป็นต้น ให้ผู ้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ 

5.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ติดตั้ง ดังนี้ 

• แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของการปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุ่น ขนาด 
ของกระเบื้องแต่ละชนิด 

• แบบขยายการติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ 
แนวของเส้นรอยต่อ หรือเส้นขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกส่วน 
แสดงอัตราความลาดเอียง และทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแต่ละส่วน 

• แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น ตำแหน่งติดตั้งท่อน้ำสำหรับ
จ่ายเครื่องสุขภัณฑ์ที่ผนัง ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ตำแหน่งที่ติดตั้งสวิตช์ 
ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น 

 5.2 ผลิตภัณฑ์ 
5.2.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือ

ตำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนาดเท่ากันทุกแผ่น ให้ใช้ชั้นคุณภาพที่ 1 หรือเกรด A หรือ
เกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ และใบรับรองคุณภาพจาก
โรงงานผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีในที่ไม่มี
ความชื้น 

5.2.2 กระเบื้องเซรามิก กระเบื้อง Porcelain หรือ กระเบื้อง GRANITTO หากไม่ระบุ
ในแบบให้ใช้กระเบื้องผิวหยาบกันลื่นชนิดขอบตัด ขนาด 60cm.x60cm. สำหรับ
ปูพื้น และผิวเรียบมันชนิดขอบตัดขนาด 30cm.x60cm.สำหรับบุผนัง สี รุ่น ระบุ
ภายหลัง เป็นผลิตภัณฑ์ของ Cotto, Ceramique. WDC, Sosuko, Campana, 
Thaisoung. 

5.2.3 การขอเทียบเท่า ให้เทียบเท่าจากสีในแบบรูป ทั้งคุณสมบัติและความสวยงาม ซึ่ง
ในการเทียบคุณสมบัติที ่สำคัญต้องไม่ด้วยกว่าตัวกำหนด สำหรับเหตุผลด้าน
ความสวยงาม ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็นเบื้องต้น เพ่ือขออนุมัติ 
 
 

 5.3 การดำเนินการ 
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   5.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำระบบกันซึมพื้น หรือผนังที่ระบุให้ทำระบบกันซึม ก่อนการ
    เทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื้นผนัง แล้วจึงทำการติดตั้งกระเบื้อง 
    เช่น ระบบกันซึมพ้ืนห้องน้ำ หรือพ้ืนชั้นล่างที่ติดกับพื้นดิน เป็นต้น 
   5.3.2 การเตรียมผิว 

• ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปราศจากฝุ่นผง คราบ
ไขมัน เศษปูนทราย หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ 

• สำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับ 
และความเอียงลาดตามต้องการสำหรับผนังจะต้องฉาบปูนรองพื้นให้ได้
ดิ ่ง ได้ฉาก ได้แนว ตามที่ระบุไว้ในหมวดงานฉาบปูน โดยใช้ปูนฉาบ
สำเร็จรูปชนิดหยาบ เพื่อให้ได้ผิวพื้น หรือผิวผนังที่เรียบ และแข็งแรง
ก่อนการปู หรือบุกระเบื้อง 

• หลังจากเทพื้นปูนทรายปรับระดับ หรือฉาบปูนรองพื ้นผนังแล้ว 24 
ชั่วโมง ให้ทำการบ่มตลอด 3 วัน ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเริ่มดำเนินการปู
กระเบื้องพ้ืน หรือบุกระเบื้องผนังได้ 

• การเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมา ทำการเฉลี่ยสีของ
กระเบื้องให้สม่ำเสมอทั่วกัน และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง 
แล้วจึงนำกระเบื้องไปแช่น้ำก่อนนำมาใช้ หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน 

• กระเบื้องดินเผาที่ไม่เคลือบผิว ก่อนการปู หรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วย
น้ำยาเคลือบใส เพื่อป้องกันการซึมของน้ำปูน และสียาแนว โดยเคลือบ
ให้ทั่วผิวหน้า และขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อย่างน้อย 2 เที่ยว 

  5.3.3 การปู หรือบุกระเบื้อง 
• ทำการวางแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop 

Drawing ที่ได้รับอนุมัติ แนวกระเบื้องทั่วไป หากไม่ระบุในแบบให้ห่าง
กัน 2 มม. หรือชิดกัน ตามชนิดของกระเบื้อง หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

• เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ากันทั้ง 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้อง
ตรงกันทุกด้านทั้งพื้นและผนัง หรือตาม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ 
การเข้ามุมกระเบื้องหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ่ง
ความหนาของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์ หรือ
อุปกรณ์ห้องน้ำต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสวยงามด้วยเครื่องมือตัดที่
คมเป็นพิเศษ 
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• ทำความสะอาดพื้นผิว แล้วพรมน้ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการ
ยึดกระเบื้อง ด้วยการโบกให้ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง 
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้
ควบคุมงานก่อน 

• ติดตั้ง และกดแผ่นกระเบื้องตามแนวที่วางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายใน
เวลาที ่กำหนดของกาวซีเมนต์ที ่ใช้ ในกรณีที ่เป็นโพรง หรือไม่แน่น 
หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และทำการติดตั้งใหม่ 

• ไม่อนุญาตให้บุกระเบื้องทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
• หล ังจากป ู  หร ือบ ุกระเบ ื ้ องแล ้ว เสร ็จ  ท ิ ้ ง ให ้กระเบ ื ้ องไม ่ถูก

กระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อ
ด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื้อง หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

• เช็ดวัสดุยาแนวส่วนเกินออกจากกระเบื ้องด้วยฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ 
ก่อนที่วัสดุยาแนวจะแห้ง ให้ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอาด ปล่อยทิ้ง
ไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง จึงทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำหมาดๆ ทิ้ง
ให้วัสดุยาแนวแห้งสนิท 

  5.3.4 การบำรุงรักษา และทำความสะอาด 
• งานกระเบื้องทั้งหมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดับ ได้ดิ่ง ได้สีที่

เรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ ความไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้าง
จะต้องดำเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

• หลังจากวัสดุยาแนวแห้งดีแล้วประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ทำความสะอาดอีก
ครั้งด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

• ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 

6 โครงเคร่าฝ้าเพดาน CEILING SUSPENSOIN SYSTEMS 
6.1 ขอบเขตของงาน 

งานโครงเคร่าฝ้าเพดานตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบประกอบ
ติดตั ้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆที ่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(INSTALLATION) การยึด (FIXED) และแสดงระยะต่างๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง
เพ่ือขออนุมัติ และตรวจสอบก่อนที่จะทำการติดตั้ง 
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6.2 วัสดุ 

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตและเป็นวัสดุใหม่ มีความหนาไม่น้อย
กว่า 0.55 มม. หรือตามระบุในแบบ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติและเป็นชอบก่อนนำไปใช้งาน   
หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในรูปแบบ ให้เลือกผลิตภัณฑ์  PROLINE ตราช้าง ของ บริษัท สยาม
อุตสาหกรรมยิบซั่ม (สระบุรี) จำกัด หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด หรือ 
DECEM หรือคุณภาพเทียบเท่า โดยทั้งแผ่นฝ้าเพดาน และโครงเคร่าจะต้องเป็นของบริษัทผู้ผลิต
รายเดียวเท่านั้น 
6.2.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผ่นฝ้าเพดานยึดติดแน่น 

- โครงเคร่าโลหะต้องผลิตจากกรรมวิธีเหล็กกรีดเย็นชุบสังกะสีกันสนิม ได้ตามมาตรฐาน 

JIS-G3302 หรือ มอก. 863-2532 ความหนาโครงเคร่าไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. และผ่าน

กระบวนการขึ้นลอนเพ่ิมความแข็งแง หรือหนาไม่ต่ำวกว่า 05.2 มม. (ในกรณีเป็นผิว

เรียบ) 

- ส่วนอุปกรณ์ยึดโครงเคร่า ประกอบด้วย 

คลิปล็อค (CLIP LOCK)   : ใช้เพื่อเป็นตัวประกอบติดโครงเคร่าตัวบน/
ล่าง 
ตัวต่อ   : ใช้เพื่อเป็นตัวต่อเพื่อให้ได้ความยาว
ที่ติดตั้ง 

- ส่วนอุปกรณ์ชุดปรับระดับ ประกอบด้วย 

ข้อล็อคและสปริงปรับระดับ  : ทำจาก STAINLESS STEEL 
ลวดโลหะ    : เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 มม. 
สกรูเกลียวปล่อย   : (SCREW TYPE-S) 
พุกเหล็ก    : (EXPANSION BOLT) 

6.2.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR 

- โครงเคร่าโลหะ T-BAR ต้องผลิตจากกรรมวิธีขึ้นรูปเย็น ชุบสังกะสีและเคลือบสี มีความ

หนาแบบพับซ้อน 2 ชิ้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 24 มม.  

ความสูงไม่น้อยกว่า 32 มม. ได้มาตรฐาน มอก.449-2525 

- อุปกรณ์ชุดปรับระดับ เป็นไปตามข้อ 2.1.3 

- ในกรณีใช้ควบคู่กับแผ่น ACOUSTIC ติดตั้งประกอบกับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มีความ

หนาขนาดประมาณ 2 ชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า 0.35 มม. สันโครงเคร่าหลักสูงประมาณ 38 

มม. หน้าโครงขนาดประมาณ 24 มม. ผ่านมาตรฐานการรับน้ำหนัก ASTM C 635 ชนิด 

LIGHT DUTY CLASSIFICATION 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 5 งานตกแต่งผิว 
 

header 
  
 

 

  -49- 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

6.3  ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งเพื่อขออนุมัติและ
ตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน 

6.4 การติดตั้ง 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้
ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามที่ระบุไว้ในแบบรูป ด้วยความประณีต
เรียบร้อย 
6.4.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผ่นฝ้าเพดานยึดติดแน่น 

- หาระดับที่ต้องการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วยึดรางระดับกับโครงสร้างอาคารโดยรอบขอบของ

ห้องหรือบริเวณที่ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน 

- ยึดเหล็กฉากด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้างบนอาคาร เว้นระยะห้างกันไม่เกิน 1.20 ม. 

- ใช้สปริงและลวดปรับระดับยึดโยงระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่าโลหะหนัก และให้ได้

ระดับความต้องการ 

- ยึดเคร่าซอยเข้ากับด้านล่างของเคร่าหลัก ให้แนวตั้งตั้งฉากกับเคร่าหลัก โดยเว้นระยะ

เคร่าซอยห่างกันทุกระยะ 40 ซม. โดยมีเคร่าหลักหิ้วอยู่ด้านบนทุกๆ ระยะ 1.00-1.20 ม.  

- ปรับระดับโครงเคร่าฝ้าเพดานที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แล้วจึงนำแผ่นฝ้า

เพดานยึดติดกับโครงเคร่า 

6.4.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR  

- ยกระดับที่ต้องกาติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จจึงยึดเคร่าริมรับแผ่นฝ้าเพดานกับผนัง

โดยรอบให้ได้ระดับที่กำหนด 

- ยึดเหล็กฉากด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้างบนของอาคารเว้นระยะห่าง 1.20 ม.# 

- ใช้สปริงและลวดปรับระดับระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่ายืน T-BAR และให้ได้ระดับ

ตามต้องการโดยเคร่ายืนห่างกันระยะ 1.20 ม. 

- สอดเคร่าซอยยึดกับเคร่ายืนให้ได้ฉากกับเคร่ายืนโดยเคร่าซอยเว้นระยะห่างกัน 60 ซม. 

- หากต้องการรูปแบบผ้า T-BAR เป็นระยะ 0.60 ม.# ให้ใช้เคร่าซอยระหย่างกลางซอยช่วง

ระยะ 1.20 ม. 

- ปรับระดับโครงเคร่าฝ้า T-BAR ที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แล้วจึงนำผ่าน

ฝ้าเพดานวางบนโครงเคร่า T-BAR  

6.4.3 บริเวณดวงโคมที่เป็นกล่องขนาดใหม่หรือกล่องวางไฟ ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกล่อง

ดวงโคม โดยให้กล่องดวงโคมไฟฟ้ายึดแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ห้าม
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ยึดติดกับโครงฝ้าเพดานโดยเด็ดขาด อนุญาตให้เฉพาะดวงโคมขนาดเล็ก เช่น DOWN 

LGHT เป็นต้น 

6.4.4 กรณีได้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทำให้ระยะลวดยึดโครงเคร่าเหล็กหรือเคร่ายืน ไม่ได้

ระยะตาม SPECIFACATION ให้ทำเหล็กเสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชาช่างที่ดี ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ห้ามยึด

โครงเคร่าฝ้ากับ AIRDUCT หรือจุดยืนแขวนของ AIRCUCT  โดยเด็ดขาด 

6.5 การทำความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกอย่าง หลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากการแอ่นตัว (SAGGING) 
เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หากเกิดการแอ่นตัวหรือชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุ
และการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 

7. โครงเคร่าโลหะผนังเบา NON-LOAD BEARING WALL METAL FRAMING 
7.1 ขอบเขตของงาน 

งานโครงเคร่าโลหะผนังเบาตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบ
ประกอบติดตั้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 
(INSTALLATION) การยืด (FIXED) และแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้างเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบก่อนที่จะทำการติดตั้ง 
 

7.2 วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิต มีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. และ
ผ่านกระบวนการขึ้นลอนเพิ่มความแข็งแรง หรือหนาไม่ต่ำกว่า 0.52 มม. (ในกรณีเป็นผิวเรียบไม่
ขึ้นลอน) โดยได้มาตรฐาน มอก. 863-2532 หรือตามระบุในแบบและเป็นวัสดุใหม่ ทั้งนี้ต้องได้รับ
การอนุมัติและเห็นชอบก่อนนำไปใช้งาน 
หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นในแบบรูป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ PROWALL ของ ตราช้าง ชองบริษัท สยาม
อุตสาหกรรมยิบชั่ม (สระบุรี) จำกัด หรือ GYPROC ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบชั่ม จำกัด หรือ
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีทั่วไปที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่า โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
2.2.1 โครงเคร ่าโลหะ (METAL FRAMING)  ต ้องผล ิตจากกรรมว ิธ ี เหล ็กร ีดเย ็น  (COLD 
ROLLED) ชุบสังกะสีแบบจุ ่มร้อน (HOT DIP GALVANIZED STEEL) กันสนิมได้มาตรฐาน JIS 
3302-1987 หรือ มอก. 50-2538 
2.2.2 สกรูเกลียวปล่อย (SCREW) 
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2.2.3 พุกเหล็ก  (EXPANSION BOLT) 
 

7.3  ตัวอย่างวัสดุ 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่ใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขอ
อนุมัติและตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน 
 

7.4 การติดตั้ง 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการติดตั้งทุกสวนที่ติดตั้งแล้ว
ต้องได้ระดับและเส้นแนวตรง มีความประณีตเรียบร้อยมั่นคงและแข็งแรงตามที่ระบุในแบบรูป 
และกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตก่อนการติดตั้ง ให้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก เพ่ือ
ตรวจสอบริเวนสถานที่ที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อนดำเนินการ
ติดต้ัง 
7.4.1 โครงเคร่าผนังสูงไม่เกิน 3.00 ม. (ผนังไม่จรดเพดาน) 

- กำหนดแนวผนังที่จะกั้น ขีดเส้นไว้ที่พ้ืนห้อง 
- ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวยู มีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 64 มม. กับพ้ืน

ห้องด้วยพุกเหล็กฝัง คอนกรีตทุกระยะหางไม่เกิน 60 ซม.  
- ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวซี มีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 62 มม. สูงเท่า

ขนาดผนังตามต้องการเป็นเคร่าตั้ง วางอัดในเคร่าเหล็กตัวยู โดยเว้นระยะห่างไม่
เกิน 60 ซม. และปิดทับบนโครงเคร่าตั้งด้วยเคร่าโลหะตัวยู 

- ถ้าผนังสูงกว่า 1.50 ม. ให้ใช้เคร่าโลหะยึดโครงเคร่าตั้งตามแนวนอนด้วย โดย
เว้นระยะห่างของเคร่านอนไม่เกิน 60 ซม.  

- ถ้าผนังในระนาบเดียวกัน มีความกว้างเกิน 8.00 ม. และไม่มีผนังอื่นใดมาชน
สัมผัส ให้เสริมเสาเอนด้วยเหล็กรูปพรรณ จะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็ก
รูปตัวซีก็ได้เพ่ือป้องกันผนังล้มทุกระยะ 8.00 ม. โดยเสาเอนเหล็กรูปพรรณต้อง
ยึดแน่นกับพ้ืนโครงสร้างด้วยพุกเหล็ก 

- โครงเคร่าที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่ง ระนาบ และเป็นเส้นตรง หรือนอกจากระบเุป็น
อย่างอ่ืน 

7.4.2 โครงเคร่าผนังสูงกว่า 3.00 ม. แต่ไม่ถึง 5.00 ม. (ผนังจรดเพดาน) 
- กำหนดแนวผนังที่จะกั้น ขีดเส้นไว้ฝ้าเพดานและพ้ืนห้อง  
- ติดตั้งโครงเคร่าตัวยูมีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 76 มม.ที่พื ้นและ

เพดานด้วยพุกเหล็กทุกระยะห่าง ไม่เกิน 60 ซม. 
- ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวซี ซึ่งมีความกว้างหน้าตัดไม่น้อยกว่า 74 มม. โดยอาศัย

ความฝืดทั้งช่วงห่างไม่เกิน 40 ซม. และเว้นช่องไว้ตอนบนและล่างของเคร่าตัวซี 
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12-15 มม. เพื่อลดความเสียหายอันเกิดกับผนังเนื่องจากการสั่นสะเทือนของ
โครงสร้างอาคาร 

- การต่อโครงเคร่าตัวซี กรณีท่ีความสูงของโครงเคร่าตั้งสูงกว่าความยาวของเคร่า
ตัวซี ให้ต่อโดยใช้เคร่าตัวยูประกบด้านนอกของเคร่าตัวซีที่ต่อชนกันและยืดด้วย
สกรูเกลียวปล่อย 

- โครงเคร่าตัวซี ตามแนวตั้งทุกตัวจะต้องติดตั้งจากพื้นห้องจรดห้องพื้นชั้นถัดไป
ทุกตัว 

- ถ้าผนังในระนาบเดียวกันมีความยาวเกินกว่า 8.00 ม. และไม่มีผนังอื่นใดมาชน
สัมผัส ให้เสริมเสาเอ็นเหล็กรูปพรรณ เพ่ือป้องกันผนังล้มทุกระยะ 8.00 ม. โดย
เสาเอ็นเหล็กรูปพรรณต้องยึดติดแน่นกับพ้ืนและเพดานโครงสร้างด้วยพุกเหล็ก 

7.4.3 โครงเคร่าผนังสูงกว่า 5.00 ม.  
- ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWING  และรายการโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 

เพ่ือใช้รับน้ำหนักของโครงเคร่าผนังเบา การติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
- โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้เว ้นระยะห่างของโครงตัวตั ้งและตัวนอนเป็น

ระยะห่าง 3.00 ม.  
- ติดตั้งโครงเคร่าตัวยูที่โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งตัวล่างและตัวบนด้วยสกรู

เกลียวปล่อยทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. 
- ติดตั้งโครงเคร่าตัวซี โดยอาศัยความฝืดทิ้งช่วงห่างไม่เกิน 60 ซม. และเว้นช่องไว้

ตอนบนและล่างของเคร่าตัวซี 
- โครงเคร่าผนังที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งระนาบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบุ

เป็นอย่างอ่ืน 
7.5 การทำความสะอาด 

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากการชำรุดและตำหนิ ก่อน
ขออนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน 
 

7.6 การรับประกันผลงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของวัสดุและการติดตั้ง โครงเคร่าโลหะผนังเบาตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิตหากเกิดการโก่งตัวหรือชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 

 
8. งานยิปซัมบอร์ด Gypsum Board 

8.1 ความต้องการทั่วไป 
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12.1.1  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชำนาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพท่ีดี ในการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ 
12.1.2  ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ด เช่น 
แผ่นยิปซัม โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
การสั่งซื้อ 
12.1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง 
ดังนี้ 

- แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงคร่าวระยะ และ
ตำแหน่งสวิตช์ ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิง และอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนทุกระบบ 

- แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนัง และโครงสร้างของอาคาร 
- แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือผนังอาคาร 
- แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น เช่น การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำทิ้งของระบบ

ปรับอากาศ สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบำรุง เป็นต้น 
8.2 ผลิตภัณฑ์ 

- แผ่นยิปซัมหนา 9, 12, 15 มม. ชนิดธรรมดา, ชนิดทนชื ้น, ชนิดฝ้าภายนอกกันน้ำกันรา 
WeatherBloc, ชนิดกันความร้อน, หรือชนิดทนไฟ ตามระบุในแบบ ขนาด 1 200x2 400 
มม. แบบขอบลาดสำหรับผนัง หรือ แบบขอบลาด 4 ด้าน สำหรับ ฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ ตาม
มาตรฐาน มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัมให้ใช้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) 
จำกัด หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศ
ไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- ระบบอีซี่ฟินิช แทนการฉาบ และสกิม ให้ใช้ แผ่นยิปซัมอีซี่ฟินิช หนา 9 มม. ชนิดธรรม ขนาด 
1 200x2 400 มม. หรือสั่งผลิตความยาวแผ่นที่ต้องการ  ติดตั้งแผ่นด้วยปูนกาวติดผนัง อีซี่
บอนด์ ตราช้าง ด้วยวิธีเกรียงหวีเต็มพื้นที่ สำหรับปิดผิวผนังก่อ หรือ Wall Panel และฉาบ
เก็บรอยต่อด้วยปูนฉาบรอยต่อ Easy Plas120 ตราช้าง สามารถใช้ระบบอีซี่ฟินิช โดยติดตั้ง
ตามมาตราฐาน ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัดหรือ บริษัท  ไทย
ผลิตภัณฑ์ยิบซั ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั ่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ 
เทียบเท่า 

- แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม. แบบขอบเรียบ, 600x1 200 มม. 
ความหนา 12 มม. แบบขอบเรียบ, 600x600 มม. ความหนา 12 มม. แบบขอบบังใบ ตาม
ระบุในแบบ ตามมาตรฐาน มอก. 219-2552 แผ่นยิปซัม ให้ใช้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรม
ยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ 
ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 
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- โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำ
กว่า 0.52 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวตั้งทุก 300, 400, 600 มม. ให้ใช้รุ่น โปรวอลล์ ของ 
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 โครงคร่าว
เหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง ชั้นคุณภาพที่ 2 หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบ
ซ่ัม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มม. 
ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.52 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก (วางตั้ง) ทุก 1 000 
มม. โครงคร่าวรอง (วางนอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ 1 000x1 
200 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเลสรูปผีเสื ้อ ตามมาตรฐาน มอก . 863-2532 
โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง ชั้นคุณภาพที่ 2 ให้ใช้รุ่น โปรลายน์ ของ 
บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ บริษัท  ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด 
(มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 
0.30 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงคร่าวหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. ระยะห่างทุก 1 210 มม. 
โครงคร่าวซอยสูงไม่น้อยกว่า 24 มม. ระยะห่างทุก 605 มม. หรือ 1 210 มม. ลวดแขวนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ทุกระยะ 1 210x1 210 มม. พร้อมสปริงปรับระดับทำ
ด้วย สเตนเลสรูปผีเสื ้อ ให้ใช้ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ 
บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั ่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั ่ม (ประเทศไทย) 
จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- คิ้ว PVC เข้ามุมต่างๆ สำหรับผนัง และฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้คิ้ว PVC สำเร็จรูป ของ บริษัท 
สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุร ี) จำกัด หรือ บริษัท  ไทยผลิตภัณฑ์ย ิบซั ่ม จำกัด 
(มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

- ช่องเปิดฝ้าเพดานเพื่อการซ่อมบำรุง ให้ใช้ช่องเปิดฝ้าเพดานสำเร็จรูปซ่อนกรอบสำหรับฝ้า
เพดานฉาบเรียบ แบบทนความชื้น ขนาด 300x300, 450x450, 600x600 มม. หรือสั่งผลิต
ตามขนาดที่ผ ู ้ออกแบบระบุ ให้ใช้ ZERVEboard ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) จำกัด หรือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คนอฟ ยิป
ซ่ัม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า 

8.3 การดำเนินการ 
- ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับ

อากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งานเตรียม
โครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสำหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน , ยึดดวง
โคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้งานยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และเรียบร้อย
สวยงาม 
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- ในกรณีที่จำเป็นต้องเตรียมช่องสำหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง สำหรับซ่อมแซมงานระบบ
ต่างๆ ของอาคาร หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และ
เรียบร้อย ตามที่กำหนดในแบบ 

- ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อย ตามความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

8.4 การติดตั้งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม 
- กำหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นอาคาร หรือหากเป็น

ผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน และตัวตั้ง ตามความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงาน วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผนังที่ได้ตีเส้นไว้ ยึดติดกับพื้นอาคาร 
และท้องพื้นชั้นถัดไปด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ทุกระยะ 600 
มม. (กรณีพ้ืนอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่เหมาะสม) 

- ตัดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้ได้ฉากกับพ้ืน 
ทุกระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน ทำการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี และโครงคร่าวตัวยูที่บริเวณปลายโครงคร่าว
ด้วยสกรูยิงโครงคร่าว หรือคีมย้ำเหล็ก ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซัมในแนวตั้งที่สูง
กว่า 2 400 มม. ให้เสริมเหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิปซัมที่จะติดตั้งต่อไป 

- นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 12 มม. หรือ 15 มม. MultiWall ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าว 
โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบแผ่นสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำ หรือ
ความชื้นจากพื้นเข้าสู่แผ่นยิปซัม ยึดกับโครงคร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 หรือ 38 มม. 
สำหรับแผ่นยิปซัมชั้นที่สอง ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 
มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. ให้หัวสกรูจมลงในแผ่น
ยิปซัมประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิปซัมลงไป) การติดตั้งควรใช้เครื่อง
ยิงสกรู 

- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบร้อย และสวยงาม 
- ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทปสำหรับฉาบ

เรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน 
ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

- กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษาผู้ผลิต หรือ
ดำเนินการตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

- กรณีใช้ระบบอีซี่ฟินิช แทนการฉาบ และสกิม ระบบปิดผิดผนังก่อหรือ Wall Panel  การ
ติดตั้งให้เป็นไปตามมาตราฐาน ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด 
 

8.5 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซัม 
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- ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีต ให้ได้
ระดับท่ีต้องการตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้องพ้ืนอาคารชั้นถัดไป
ที่ระยะ 1 000x1 200 มม. (ระยะห่างของโครงคร่าวหลักเท่ากับ 1 000 มม., ระยะห่าง
ระหว่างชุดแขวนเท่ากับ 1 200 มม.) ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 
มม. แนวโครงคร่าวหลักชุดแรกห่างจากผนัง 300 มม. 

- วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบชุดหิ้วโครง 
โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริม
แทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพ้ืนน้อยกว่า 200 มม.) 

- นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง 
- นำโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครงคร่าวหลักทุก

ระยะห่าง 1 000 มม. 
- นำโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่าวซอยทุก

ระยะ 400 มม. 
- ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตาม

แบบกำหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมข้ึนติดตั้ง 
- นำแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าวซอย ให้ด้านยาว (2 400 มม.) 

ตั้งฉากกับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 
300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่น
ยิปซัม 10-15 มม. และให้หัวสกรูจมลงในแผ่นยิปซัม ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุ
กระดาษแผ่นยิปซัมลงไป) การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู 

- ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สำหรับทุกขอบ ทุกมุม เพ่ือความเรียบร้อย และสวยงาม 
- ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ Easy Plas120 ตรา

ช้าง   และเทปสำหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจำนวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูน
ฉาบแห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี หรือ
ตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป 

 
8.6 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าทีบาร์ และแผ่นยิปซัม 
- ยึดฉากริมทีบาร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปูคอนกรีตให้ได้

ระดับที่ต้องการตามแบบกำหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้อง- พื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ     
1 210x1 210 มม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. 

- วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบนขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริงปรับระดับทำด้วยสเตนเล
สรูปผีเสื้อ และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ประกอบกัน 
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- นำชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุดแขวนได้ดิ่ง 
- นำโครงคร่าวหลักข้ึนเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเก่ียวเข้าในรูบนสันของโครง

คร่าวหลักพันเกลียวอย่างน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครง
คร่าวหลักทุกระยะห่าง 1 210 มม. ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับผนังห้อง 

- นำโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1 210 มม. มาติดตั้งเข้าในช่องเจาะของโครงคร่าวหลักทุกระยะ 
605 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่าว 605x1 210 มม. สำหรับ
วางแผ่นทีบาร์ขนาด 600x1 200 มม. หากต้องการระยะสันโครงคร่าว 605x605 มม. สำหรับ
วางแผ่นทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ให้เพิ่มโครงคร่าวซอยสั้นขนาด 605 มม. ติดตั้งเข้าในช่อง
เจาะก่ึงกลางของโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1 210 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวซอยยาว 

- ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้ถูกต้องตาม
แบบกำหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 600x600 มม. ความหนา 9 มม.   600x1 
200 มม. ความหนา 12 มม. ที่ทาสี หรือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว 

- ระยะสันโครงคร่าว และขนาดของแผ่นทีบาร์ ในข้อ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซัม หากใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะ และขนาด ดังต่อไปนี้ 

ระบบ 
ระยะสันโครงคร่าวทีบาร์ 
(มม.) 

ขนาดแผ่นทีบาร์ 
(มม.) 

เมตริก 
600 x 600 
600 x 1 200 

595 x 595 
595 x 1 195 

ฟุต 
610 x 610 
610 x 1 220 

605 x 605 
606 x 1 215 

8.7  การบำรุงรักษา 
งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อย

สวยงาม งานฝ้าเพดานทีบาร์ จะต้องได้แนวของทีบาร์ ที่ตรง ไม่คดเคี้ยว ได้แนวระดับ และแนวฉากที่
เรียบร้อยสวยงาม งานทาสีให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวด 09 91 00 งานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องป้องกัน
ไม่ให้งานยิปซัมบอร์ดสกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 

9. งานฝ้าเพดานอะคูสติก Acoustical Ceilings 

9.1 ความต้องการทั่วไป 
 ให้ดูงานยิปซั่มบอร์ด 

9.2 ผลิตภัณฑ์  
9.2.1 แผ่นฝ้าเพดานอะคูสติกขนาด 593x593, 593x1194 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 

ชนิดขอบเรียบ ขอบบังใบ โดยผลิตภัณฑ์ต้องทำมาจากวัสดุใยแร่ Mineral Fiber หรือ 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

Stone Wool ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้ดี และเป็นฉนวนกันความร้อนโดยไม่
เป็นพิษปราศจากเส้นใยหิน (Asbestos Fiber) และไม่เกิดควันพิษเม่ือเวลาไฟไหม้ ตาม
มาตรฐาน ASTM E1264 Standard Classification for Acoustical Ceiling Products 
- Class A ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ  
USG (Mineral Fiber) หรือ SkyRock (Stone Wool) บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) จำกัด  
Rockfon ของ บริษัท Rockwool จำกัด  
บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จำกัด  
บริษัท บี.เอฟ.เอ็ม. จำกัด 
หรือเทียบเท่า 
 

9.2.2 แผ่นฝ้าเพดานอะคูสติก ให้ใช้ตามคุณสมบัติ ดังนี้ 
- ค่าดูดซับเสียง 

Noise Reduction Coefficient (NRC) : 0.50 – 0.6 
- ค่าการกั้นเสียง 

Ceiling Attenuation Class (CAC) : 33 – 34 เดซิเบล 
- ค่าการสะท้อนแสง 

Light Reflectance (LR) : ไม่น้อยกว่า 0.85 
- การป้องกันการลุกลามของไฟ 

Flame Spread : ผ่าน CLASS A 
- การกันความร้อน 

(Thermal Resistance) “R” : ไม่น้อยกว่า 1.7 

        การดำเนินการ และการติดตั้ง การดูแลรักษาให้ดูหมวดงานยิปซั่ม  

10 งานพื้นยก (Raised Floor) 

10.1 พ้ืนยก Raised Floor ชนิด Bare Panel  
1.    คุณสมบัติพ้ืนยก Access Floor 

ชนิดผ ิวหน้าเปลือย Bare Panel ตามมาตรฐาน CISCA , MOB PF/SPU มาตรฐาน
ป้องกันการลามไฟ British Standard 476 Part 4,6,7 หรือ มาตรฐาน ASTM E 84   

2.    แผ่นพื้น (Raised Floor Panel)  
ขนาดแผ่นมาตรฐาน กว้าง  600 มม.  X   ยาว   600   มม.  X   33   มม.   ประกอบ

แผ่นเหล็กกาวาไนซ์  ชนิด Cold Roll Steel 2 แผ่น โดยแผ่นล่างขึ้นเป็นรูปโดมให้มีลักษณะ



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 5 งานตกแต่งผิว 
 

header 
  
 

 

  -59- 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

พิเศษเหมือนเหลี่ยมของเพชร จำนวน  64  โดม (Diamond Back)  อีกทั้งมีการปั๊มนูนขึ้นรูป
ให้แผ่นพื้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างเหมือนกระดูก (back bone) ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของ
แผ่นตลอดจนบริเวณขอบของแผ่น ขอบของเหล็กแผ่นบนและแผ่นล่างถูกเชื่อมต่อกันเพ่ือความ
แข็งแรง แผ่นพื ้นบรรจุไส ้ด ้วยคอนกรีตน้ำหนักเบา (Light Weight Cement) เพื ่อเพ่ิม
ความสามารถของแผ่นพ้ืนยกระดับในการรับน้ำหนัก เคลือบผิวด้านข้างและด้านล่าง ภายนอก
และภายใน ด้วยสีอีพ๊อกซ่ีป้องกันสนิม 

วัสดุปิดผิวให้ปูกระเบื้องยางลายไม้ชนิด Clip Lock ความหนาไม่น้อยกว่า 4 mm. ให้ดุ
หมวดงานพ้ืนกระเบื้องยาง (Vinyl Tile)  

 
 
 
 
   
   

 
3.    ระบบขาตั้ง (Pedestals Free Standing System) 

       ชุดขาตั้งต้องเป็นเหล็กชุปสังกะสี ชนิดเกลียวตัน ขนาด 22 มม. ปรับระดับได้ โดยมีส่วน
หัวของขาตั้งมีแผ่นยางรองกันกระแทก ชุบสังกะสี  ด้วยระบบไฟฟ้า  (Galvanized)  ฐานมี
ขนาด  100 x 100 มม. ถูกยึดติดกับแผ่นคอนกรีต โดยระบบ BOLT หรือ กาว อีพ๊อกซี่  ตัว
ปรับระดับเป็นจานเหล็กตัน สามารถปรับระดับได้                 

4.  ทางลาด (Ramp) , Step บันได , บัวยางเชิงผนัง สีดำ , Facia ผนังปิดช่องว่างด้านข้างพื้นยก  
Ramp , Step  

5.  พ้ืนยกระดับให้ใช้ผลิตภัณฑ์   
Maclev  ของ  บริษัท เอสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
หรือ  เทียบเท่า  

6.  การติดตั้ง    
     6.1 เตรียมพื้นผิวที่จะปูพื้นยก  

6.2 พื้นที่เตรียมไว้เพื่อติดตั้งพื้นยก จะต้องได้ระดับไม่เป็นแอ่ง หรือเนิน และจะต้อง     
ปราศจากเศษปูน หรือเศษฝุ่น   

6.3 กำหนดระดับความสูงพ้ืนยกที่จะติดตั้งให้ได้ตามแบบที่กำหนด โดยจะต้องใช้เครื่องมือการ
วัดระดับแนวราบในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการวางระบบสายสัญญาณหรือสายไฟฟ้าก่อนที่
จะทำการปูพื ้นยกให้ผู ้ร ับจ้างกำหนดจุดที ่จะติดตั ้งขาพื ้นยก เพื ่อให้การวางระบบ
สายสัญญาณไม่ซ้อนทับตำแหน่งขาของพ้ืนยก   
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 10.2 พ้ืนยก Raised Floor ชนิด HPL  
 1.    คุณสมบัติพื้นยก Access Floor 

  ชนิด High Pressure Laminate ตามมาตรฐาน CISCA , MOB PF/SPU มาตรฐาน
ป้องกันการลามไฟ British Standard 476 Part 4,6,7 หรือ มาตรฐาน ASTM E 84  

 
2.    แผ่นพื้น (Raised Floor Panel) 

       ขนาดแผ่นมาตรฐาน กว้าง  600 มม.  X   ยาว   600   มม.  X   35   มม.   ประกอบ
แผ่นเหล็กกาวาไนซ์  ชนิด Cold Roll Steel 2 แผ่น โดยแผ่นล่างขึ้นเป็นรูปโดมให้มีลักษณะ
พิเศษเหมือนเหลี่ยมของเพชร จำนวน  64  โดม (Diamond Back)  อีกท้ังมีการปั๊มนูนขึ้นรูป
ให้แผ่นพื้นมีลักษณะเป็นโครงสร้างเหมือนกระดูก (back bone) ทั้งแนวตั้งและแนวนอนของ
แผ่นตลอดจนบริเวณขอบของแผ่น ขอบของเหล็กแผ่นบนและแผ่นล่างถูกเชื่อมต่อกันเพ่ือ
ความแข็งแรง แผ่นพื้นบรรจุไส้ด้วยคอนกรีตน้ำหนักเบา (Light Weight Cement) เพื่อเพ่ิม
ความสามารถของแผ่นพื ้นยกระดับในการรับน้ำหนัก เคลือบผิวด้านข้างและด้านล่าง 
ภายนอกและภายใน ด้วยสีอีพ๊อกซ่ีป้องกันสนิม 

 
 
 
 
 
 
   

3.   วัสดุปิดผิว (Floor Covering) 
       วัสดุปิดผิวหน้าเป็นแผ่นลามิเนต   High  Pressure  Laminate  หนาไม่น้อยกว่า 1.2  
มม.  มีคุณสมบัติต้าน 
กระแสไฟฟ้าสถิต  (Volme Resistance)  อยู่ในช่วง  5 x 105  - 2  x 1010  และ  Fire test  
ASTM  E 84 ขอบแผ่น 
ทั้ง 4 ด้าน มีการป้องกันวัสดุปิดผิวด้วย PVC ป้องกันการเสียดสีของแผ่น 

 
   
 
4.    ระบบขาตั้ง (Understructure System) 

       ขาตั ้ง เป็นเหล็กกล้า ช ุบสังกะสี ชนิดเกลียวตัน ขนาด 22 มม. ปรับระดับได้ 
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อØ 25 มม.ชุบสังกะสี  ด้วยระบบไฟฟ้า  (Galvanized)  ฐานมีขนาด  100 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

x 100 มม. ถูกยึดติดกับแผ่นคอนกรีต โดยระบบ BOLT หรือ กาว อีพ๊อกซี่  ตัวปรับระดับ
เป็นจานเหล็กตัน สามารถปรับระดับได้              

5.    คาน (Stringer)  
       เป็นเหล็กกล้าชุบสังกะสี   (Galvanized Steel)    เพื่อป้องกันสนิม ขนาด 20 x 30 x 
570 มม. โดยเป็นเหล็กกล่องชนิด 4 ด้าน  

6.   ทางลาด (Ramp) , Step บันได , บัวยางเชิงผนัง สีดำ , Facia ผนังปิดช่องว่างด้านข้างพื้นยก
Ramp , Step 

7.   พื้นยกระดับให้ใช้ผลิตภัณฑ์  Maclev  ของ  บริษัท เอสแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด  หรือ  
เทียบเท่า 

8. การติดตั้ง   
    8.1 เตรียมพื้นผิวที่จะปูพื้นยก 
    8.2 พื้นที่เตรียมไว้เพื่อติดตั้งพื้นยก จะต้องได้ระดับไม่เป็นแอ่ง หรือเนิน และจะต้องปราศจาก  

เศษปูน หรือเศษฝุ่น 
    8.3 กำหนดระดับความสูงพื้นยกที่จะติดตั้งให้ได้ตามแบบที่กำหนด โดยจะต้องใช้เครื่องมือการ

วัดระดับแนวราบในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการวางระบบสายสัญญาณหรือสายไฟฟ้าก่อนที่
จะทำการปูพื ้นยกให้ผู ้ร ับจ้างกำหนดจุดที ่จะติดตั ้งขาพื ้นยก เพื ่อให้การวางระบบ
สายสัญญาณไม่ซ้อนทับตำแหน่งขาของพ้ืนยก 

11 งานทาสี (Painting) 
 11.1 ความต้องการทั่วไป 
  11.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความ     
   ชำนาญ มีระบบคุณภาพที่ดี สำหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการ    
   ประกอบแบบ พร้อมการรับประกันคุณภาพ 
  11.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแคตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้   
   ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดย  
   จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินการภายใต้การ   
   แนะนำ การตรวจสอบ และการเก็บตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตสี 
  11.1.3 สีที่นำมาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถัง หรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน   
   โดยมีใบส่งของ และรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ 
  11.1.4 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องสำหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม และ  
   เป็นห้องที่ไม่มีความชื้น สีที่เหลือจากการผสม หรือการทาแต่ละครั้ง จะต้องนำไป
   ทำลายทันที พร้อมภาชนะท่ีบรรจุสีนั้น หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

  11.1.5 การผสมสี และขั ้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่าง       
   เคร่งครัด โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  
  11.1.6 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมี   
   เครื่องตรวจวัดความชื้นของผนังก่อนการทาสีทุกครั้ง 
  11.1.7  งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือ     
   ข้อบกพร่องอื่นใด และจะต้องทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคารที่
   ไม่ต้องทาสี เช่น พ้ืน ผนัง กระจก อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 
  11.1.8 งานที่ไม่ต้องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอก และภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิว
   คอนกรีต ผิวท่อโลหะ โครงเหล็กต่างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบุในแบบ สำหรับ  
   สิ่งที่ไม่ต้องทาสี มีดังนี้ 

- ผิวกระเบื้องปูพื้น และบุผนัง ฝ้าอะคูสติก กระจก 
- อุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแล้ว 
- สเตนเลส 
- ผิวภายในรางน้ำ 
- โคมไฟ 
- ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างซึ่งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได้ 

ยกเว้น การทาสีกันสนิม หรือระบุในแบบเป็นพิเศษ 
  11.1.9 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถ   
   รับประกันคุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้รับจ้างทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
   5 ปี 
 11.2 ผลิตภัณฑ์ 
  11.2.1 สีสำหรับผนังปูนฉาบภายนอกอาคาร 

- สีรองพื ้นให้ใช้สีรองพื ้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั ้นอย่าง
เคร่งครัด  

- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด [Acrylic 100% กึ่งเงา] หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 

 
สีรองพ้ืน / ผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A   :  SUPERSHIELD ACRYLIC AKALI RESISTING PRIMER  
   :  TOA EXTRAWET สำหรับพื้นผิวที่มีความชื้นสูง 14%-40% 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :  PRIME LIME 
ยี่ห้อ CAPTAIN   :  CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

กรณีผนังภายนอกมีความชื้นสูง 14%-40% แนะนำให้ทาน้ำยาป้องกันความชื้น ก่อนการ
ทาสีรองพ้ืน 
ยี่ห้อ T O A   :   TOA MOISTUREGUARD 
สีทับหน้า / ผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A   :   SUPERSHIELD TITANIUM 
   :   TOA EXTRASHIELD  
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :   PAMMACRYLIC SHIELD 
ยี่ห้อ CAPTAIN   :   PARASHIELD OXYLINK 
 

 11.2.2 สีสำหรับผนังปูนฉาบภายในอาคาร 
-  สีรองพื ้น ให้ใช้สีรองพื ้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู ้ผลิตสีนั ้นอย่าง

เคร่งครัด  
-  สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด [Acrylic 100% กึ่งเงา] หรือตามวัตถุประสงค์ของ

ผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 
สีรองพ้ืน / ผิวคอนกรีต-ปูนฉาบ ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A   :  SUPERSHIELD ACRYLIC AKALI RESISTING PRIMER 
ยี่ห้อ PAMMASTIC   :  PRIME LIME 
ยี่ห้อ CAPTAIN   :  CAPTAIN ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER 
 
สีทับหน้า ให้ใช้สีชนิดทำความสะอาดได้ง่าย (SELF CLEANING)  
ฟิล์มชนิดกึ่งด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A  :  SUPERSHIELD DURACLEAN 
ยี่ห้อ PAMMASTIC :  EASY CLEAN 
ยี่ห้อ CAPTAIN  :  PARASHIELD FRESHICLEAN 
 

 11.2.3 สีสำหรับงานผนังยิปซัม, ฝ้าเพดานยิปซัม, ฝ้าเพดานไม้สังเคราะห์ประเภท Wood Fiber 
  Cement, ฝ้าเพดาน ค.ส.ล. 

- สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีนั ้น      อย่าง
เคร่งครัด  

- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด [Acrylic 100% กึ่งเงา] หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 

สีรองพ้ืน / พื้นผิวท้องพ้ืนคอนกรีต-ปูนฉาบ หรือแผ่นยิบซั่มบอร์ด ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A  :   SHIELD-1 AC. ALKALI RESISTING PRIMER E1000 (พ้ืนผิวปูน) 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

:   CONTACT PRIMER E1100 (พ้ืนผิวยิบซั่มบอร์ด) 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :   PRIME LIME (พ้ืนผิวปูน)  

:   PERMABOND (พ้ืนผิวยิบซั่มบอร์ด) 
ยี่ห้อ CAPTAIN :   CAPTAIN AC. ALKALI RESISTING PRIMER  (พ้ืนผิวปูน) 

:   CONTACT PRIMER (พ้ืนผิวยิบซั่มบอร์ด) 
สีทับหน้า / ให้ใช้สีอะครีลิคชนิดทาภายใน ฟิล์มสีชนิดด้าน ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A :  SHIELD-1 FOR INTERIOR 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  :  VINYL MATT 
ยี่ห้อ CAPTAIN :  SHIELD PLUS VINYL MATT 

 
 11.2.4 สีสำหรับงานไม้ และโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน 

- สีรองพ้ืนไม้ ให้ใช้ [สีรองพ้ืนไม้อะลูมิเนียม] และสีรองพ้ืนไม้กันเชื้อรา  
- สีรองพ้ืนกันสนิมงานโลหะ ให้ใช้ [Red Oxide] [Zinc Chromate]  
- สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ตามท่ีระบุต่อไปนี้ 

สีรองพ้ืน ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A  : ALUMINUM WOOD PRIMER G1601 และ 
 : UNIVERSAL UNDERCOAT WHITE G1600 สำหรับไม้  
 : RED LEAD PRIMER G1264 สำหรับเหล็ก 
ยี่ห้อ PAMMASTIC  : ALUMINUM WOOD PRIMER สำหรับไม้ 
 : ANTI-CORROSIVE RED LEAD PRIMER สำหรับเหล็ก 
ยี่ห้อ CAPTAIN : ALUMINUM WOOD PRIMER และ 
 : UNIVERSAL UNDERCOAT สำหรับงานไม ้
 : RED LEAD PRIMER 3130 สำหรับเหล็ก 
สีทับหน้า / ให้ใช้สีเคลือบเงา(สีน้ำมัน) ชนิดเงา ด้วยผลิตภัณฑ์  : 
ยี่ห้อ T O A : GLIPTON HIGH GLOSS ENAMEL 
ยี่ห้อ PAMMASTIC : SUPER GLOSS ENAMEL 
ยี่ห้อ CAPTAIN : HIGH GLOSS ENAMEL 

 
 11.2.5 สีอื ่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของ      
  ผู้ออกแบบ 
 
11.3 การดำเนินการ 
 11.3.1 การทาสีสำหรับงานปูน หรือคอนกรีต 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 5 งานตกแต่งผิว 
 

header 
  
 

 

  -65- 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• ทิ้งให้พื ้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูน หรือถอดไม้แบบ มี
ความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพ้ืนต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูน
จนหมด และพ้ืนผิวแห้งสนิท 

• ทาสีรองพ้ืนปูน 1 ครั้ง ทิ้งระยะ 2 ชั่วโมง 
• ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะ 4 ชั่วโมง 

 
 11.3.2 การทาสีสำหรับงานโลหะ 

• พื้นผิวโลหะทั่วไป หรือพื้นผิวเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก๊าด 
ขจัดสนิมออกโดยการขัดด้วยกระดาษทราย หรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อม
โดยขัดด้วยเครื่องเจีย ทำความสะอาด และเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้งไม่เกิน 4 
ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Red lead 1 ครั้ง ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง 
(หากเป็นเหล็กกลวง ให้ใช้วิธีชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ด้วย Red lead เมื่อประกอบ 
หรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก และเจียแต่งรอยเชื่อมเรียบร้อยแล้ว และทาครั้งที่ 3 ด้วย 
Red lead รอบรอยเชื่อมอีกครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะครั้งละ 6 ชั่วโมง) 
ทาสีทับหน้า 2 ครั้งด้วยสีน้ำมันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า (การทาสีทับ
หน้าทิ้งระยะครั้งละ 8 ชั่วโมง) 

• พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย แล้ว
เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพ้ืนกันสนิม Zinc Chromate 2 ครั้ง ทิ้งระยะ
ครั้งละ 6 ชั่วโมง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง 

• พื้นผิวสังกะสี และเหล็กเคลือบสังกะสี ทำความสะอาดพื้นผิว และทำให้ผิวหยาบ
ด้วยกระดาษทราย เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ 
Wash Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะ 1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc chromate 1 
ครั้ง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง 

 11.3.3  การทาน้ำยาทากันตะไคร่น้ำ 
• พื้นผิวที่ทาจะต้องแห้งสะอาด ปราศจากสี สารเคลือบต่างๆ ทำความสะอาดด้วยน้ำ 

แล้วทิ้งให้แห้งสนิท 
• ทาน้ำยากันตะไคร่น้ำ 1-2 ครั้ง ทิ้งระยะครั้งละ 1-2 ชั่วโมง 

 
11.3.4 การทาสีบริวณผิวจราจร และขอบทางฟุตบาท  

• ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูนผิวถนนหรือฟุตบาท มี
ความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพ้ืนต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบปูน
จนหมด และพ้ืนผิวแห้งสนิท 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ 
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• บริเวณผิวถนนภายนอกอาคารทั้งหมด สัญลักษณ์ลูกสรจราจร ช่องจอดรถ ช่อง
จราจร หรือเส้นแบ่งขอบทางต่างๆ ให้ใช้สีประเภท เทอร์โมพลาสติก พร้อมโลยแก้ว
สะท้อนแสง ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถพิจารณาให้ใช้เป็นสีประเภท EPOXY 
ACRYLIC ENAMEL ได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน 

• บริเวณผิวถนนภายในอาคาร หรือที่ล่ม สัญลักษณ์ลูกสรจราจร ช่องจอดรถ ช่อง
จราจร หรือเส้นแบ่งขอบทางต่างๆ ให้ใช้สีประเภท EPOXY ACRYLIC ENAMEL 

• บริเวณขอบทางฟุตบาททั้งหมดให้ใช้สีประเภท EPOXY ACRYLIC ENAMEL 

 11.3.5 การบำรุงรักษา 
  งานทาสีทั้งหมดที่เสร็จแล้ว และแห้งสนิทดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย 
  พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ไม่เรียบร้อย และทำความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอ่ืนของอาคารที่
  ไม่ต้องการทาสีทั้งหมด ตามขั้นตอน และคำแนะนำของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบ    
  จากผู ้ควบคุมงานก่อน และจะต้องป้องกันไม่ให้งานสีสกปรก หรือเสียหายจากงาน        
  ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสียหาย       
  หรือไม่เรียบร้อยสวยงามใดๆ ที่เกี่ยวกับงานทาสี ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขในทันที ตามคำสั่ง   
      ของผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 
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หมวด 6 งานครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดประกอบแบบครุภัณฑ์จัดจ้าง (Build-In Furniture) 

 
รายการข้อกำหนดทั่วไป 

 
1. ครุภัณฑ์ที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, เดินสายไฟ, สายโทรศัพท์หรือสายสัญญาณอุปกรณ์ 

Computer ต่างๆผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อกำหนดของ
ผู้ออกแบบงานระบบไฟฟ้า โดยการติดตั้งจะต้องเตรียมการวางท่อร้อยสายไฟ การเจาะช่องติด
เพลทปลั๊ก, สวิทซ์ หรือติดตั้งดวงโคม ให้เป็นภาระหน้าที่ของผู้ว่าจ้างงานครุภัณฑ์จะต้อง
ประสานงานกับผู้รับจ้างงานะระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 

2. วัสดุ, อุปกรณ์ และมาตรฐานต่างๆ  ที่จะนำมาใช้ประกอบติดตั้งครุภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องนำเสนอ
ชิ้นตัวอย่าง, Shop Drawing  การติดตั้งและข้อมูลเฉพาะทางเทคนิคเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณา
ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน เพ่ือขออนุมัติใช้งานแล้ว จึงจะมาติดตั้งและ
ดำเนินการใดๆได้ 

3. วัสดุ, อุปกรณ์ต่างให้ใช้ และปฏิบัติตามรายการข้อกำหนดรายละเอียดทางเทคนิค (Technical 
Specification)  

 
รายการประกอบแบบ และข้อกำหนดทั่วไป 

1. Work Top or Counter Top 

Work Top ของครุภัณฑ์แต่ละชุดต้องยาวต่อเนื่องกันตลอดความยาวของครุภัณฑ์นั้น ในกรณีท่ีจะต้องมี
รอยต่อจะต้องทำ Shop Drawing  เสนอผู้ควบคุมงานให้ความเห็นชอบก่อน 
 
2. โครงสร้างตู้ 

ข้อกำหนดในการนำเสนอโครงสร้าง และการประกอบติดตั้งตู้ Build-In ตัวตู้จะต้องรับน้ำหนักได้เทียบกับ
การบรรจุหนังสือเต็มตู้ทุกชั้น โดยโครงสร้างของตู้จะต้องไม่เสียรูปทรง ไม่บิด, แอ่น, ตกท้องช้าง ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องจัดทำ Shop Drawing เสนอ พร้อมรายการคำนวณการรับน้ำหนัก รวมถึงการยึดตู้ลอยกับผนังด้วย 
วัสดุโครงสร้างทั่วไป ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้ โครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A  ความหนาตามลักษณะ
การใช้งานและการรับน้ำหนัก ยกเว้นแผ่นหน้าบานทั้งหมดจะต้องใช้ความหนารวม 20 มม. ตามการ



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 6 งานครุภัณฑ ์
 

 
  

 

 

  -68- 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ออกแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับการเลือกใช้มือจับชนิดฝังในบาน และการปิดขอบอลูมิเนียม ส่วนวัสดุปิดผิว
และขอบตามข้อกำหนด โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดทั่วไปดังนี้ 

2.1 แผ่นรองพ้ืน Counter Top  ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน โครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A กรุ
ไม้อัดยางหนา 10 มม. ปิดผิวลามิเนต หรือ Counter Top โครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด 
A กรุไม้อัดยางหนา 10+10 มม. ปูด้วยหิน หนา 17 มม . ขึ้นไป 

2.2 หน้าบานตู้ / หน้าลิ้นชัก ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A 
หนารวม 20 มม.ขอบไม้จริง ด้านหน้าตู้ -ด้านหลังบานปิดผิวด้วย High Pressure 
laminate ชนิด Post form Grade หนา 0.9 มม. ผลิตภณัฑ์ตาม Vender List โดยการ
ติดตั้งจะต้อง Press ด้วยเครื่องจักรและใช้กาวอย่างดี ปิดขอบหน้าบานทั้งหมดกำหนดให้
ใช้ผลิตภัณฑ์ EDGE เทียบลายเดียวกับ laminate  แผ่นข้างและหลังกล่องลิ้นชัก ความ
หนา 20 มม. ส่วนภายในทำสีขาวพ่นกึ่งเงาก่ึงด้าน 

2.3 ในกรณีที่เป็นลิ้นชักขนาดใหญ่ให้เพ่ิมความหนาของพ้ืนกล่อง 20-25 มม. ตามขนาดการ
รับน้ำหนักตามความเหมาะสม 

2.4 แผ่นข้างตู้และแผ่นพื้นตู้ ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอื่นให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A 
หนารวม 20 มม. ตามการรับน้ำหนัก ด้านที่อยู่ภายนอกและมองเห็นให้ปิดด้วย High 
Pressure laminate ชนิดเดียวกับหน้าบาน ส่วนภายในทำสีขาวพ่นกึ่งเงาก่ึงด้าน 
 

2.5 ชั้นปรับระดับ ถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอื่นให้เป็นโครงไม้เนื้อแข็งประสาน เกรด A ท็อปกรุไม้
อัดยาง 10 มม. ด้านล่าง 4 มม. ปิดขอบไม้จริง หนารวม 20 มม. ด้านที่อยู่ภายนอกและ
มองเห็นให้ปิดด้วย High Pressure laminate ชนิดเดียวกับหน้าบาน ส่วนภายในทำสีขาว
พ่นกึ่งเงากึ่งด้าน ด้านล่างเสริมด้วยโครงโลหะเพื่อการรับน้ำหนักได้ดีขึ้นกรณีที่ชั้นมีความ
กว้างตั้งแต่ 80 cm. ขึ้นไป ขนาดความหนาชั้นให้ปรับความหนาได้ จะต้องคำนึงถึงการรับ
น้ำหนัก โดยเทียบน้ำหนักของการวางหนังสือตามตั้งเต็มชั้น จะต้องไม่แอ่นตกท้องช้าง 

 
3. มือจับและวัสดุปิดขอบของชิ้นส่วนต่างๆ 

หน้าบานตู้ และลิ้นชักหากไม่ระบุเป็นย่างอ่ืน กำหนดให้เว้นร่องมือจับ หรือใช้มือจับชนิดฝังขอบบาน ตลอด
แนวต่อเนื่องกันเต็มหน้าบาน ตามระบุในแบบรายละเอียด โดยกำหนดให้ใช้มือจับ ผลิตภัณฑ์ของ HAFELE 
BY HAFELE, GRASS BY HOME,  SUGATSUN ส่วนวสัดุปิดขอบหน้าบานทั้งหมด กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
EDGE เทียบลายเดียวกับ laminate สีของวัสดุปิดขอบให้ใช้สีเหมือน High Pressure Laminate  หรือ สี
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ขาวของ Melamine Resin Film ตามตำแหน่งที่เหมาะสม โดยส่งตัวอย่างให้ผู้มีอำนาจ อนุมัติ พิจารณา
ก่อนดำเนินการ 
 ส่วนมือจับที่แตกต่างจากนี้ให้ดูในข้อกำหนดในแบบขยายรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ หรือนำเสนอ
ตัวอย่างก่อนดำเนินการ 
 
4. อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด ที่ใช้ในการประกอบติดตั้ง กำหนดให้ใช้อุปกรณ์คุณภาพดี เกรด A 
โดยกำหนดอุปกรณ์ในข้อกำหนดนี้เป็นมาตรฐานทั่วไป ซึ่งอนุโลมให้เปลี่ยนแปลงใช้ข้อกำหนด และ
มาตรฐานที่ดีกว่าของบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปได้ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 
หรือ ผู้ออกแบบก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยอุปกรณ์ต่างๆ กำหนดมาตรฐานดังนี้ 
  
4.1 อุปกรณ์บานพับถ้วย ชนิดบานพับทับขอบ สำหรับบานหนา 119 มม. 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
HAFELE รุ่นระบุภายหลัง  
HOME รุ่นระบุภายหลัง  
Modernformรุ่นระบุภายหลัง  

 
4.2  อุปกรณ์รางลิ้นชัก 
กำหนดให้ใช้รางรับกล่องลิ้นชัก ระบบ SELF-CLOSING ความยาวตามข้อกำหนดมาตรฐานการใช้งาน รับ
น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 กก. โดยกำหนดมาตรฐานดังนี้ 
- สำหรับลิ้นชักหน้ากว้าง 40 cm. สำหรับชุดเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ลึก 45 cm. 
 หมวดงานด้านสถาปัตยกรรมภายใน 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
HAFELE รุ่นระบุภายหลัง  
HOME รุ่นระบุภายหลัง  
Modernformรุ่นระบุภายหลัง  

 
สำหรับลิ้นชักท่ีเป็นชุดหน้าลิ้นชักสูง ให้ใช้ข้างลิ้นชักสำเร็จรูป ตามลักษณะการใช้งาน เช่นชุดทำ 
งานใช้แบบสำเร็จเก็บไฟล์, ชุด PANTRY  ใช้ชุดข้างสำเร็จรูป พร้อมราวกันตกสำหรับเก็บอุปกรณ์ครัวเป็น
ต้น 
4.3 อุปกรณ์กุญแจล็อค 
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สำหรับตู้และลิ้นชักท้ังหมดให้ติดตั้งกุญแจล็อคได้ โดยลักษณะล็อคตามรูปแบบการใช้งานตามข้อกำหนด
ดังนี้ 

1. กุญแจทั้งหมดที่ติดตั้งต้องไม่ซ้ำกัน (ลูกกุญแจไม่ซ้ำเบอร์ หรือเปิดด้วยลูกกุญแจ
เดียวกันได้ 

2. ในกรณีที่เป็นตู่ LOCKER และตู้ BUILD-IN ที่มีกุญแจล็อคตั้งแต่ 15 ชุดขึ้นไป จัดให้มี 
MASTER KEY ด้วย โดยการนับกุญแจให้นับรวมในหนึ่งห้อง หรือหนึ่งพ้ืนที่ใช้งานที่มี
การใช้งานรวมกัน 

3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ใช้ 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
HAFELE รุ่นระบุภายหลัง  
HOME รุ่นระบุภายหลัง  
Modernformรุ่นระบุภายหลัง  

 
 
4.4 อุปกรณ์สำหรับเฟอร์นิเจอร์ KNOCK- DOWN. 
อุปกรณ์สำหรับ KNOCK-DOWN FURNITURE ทั้งหมดที่จำเป็นใช้ในการประกอบติดตั้งอาทิเช่น MINIFIX, 
RAFIX-SE CONNECTOR HOUSING, BALL CATCH, SHELE SUPPORT, CHIPBOARD SCREWS, 
BRACKER, PLUG/BK ฯลฯ 
กำหนดให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์เกรด A  ของ KAFELE, HETTICH เยอรมัน หรือ CEAN อิตาลี หรือ
เทียบเท่า 
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ข้อกำหนดรายละเอียดงานม่าน 
ระบบม่านม้วน (ROLLER BLIND) 
 - ระบบโซ่ดึง (MANUAL SHADE SUSTEM) 
 
 การแบ่งจำนวนชุดหรือขนาดผ้าม่าน 
ให้แบ่งช่องขนาดของผ้าม่านตามขนาดของช่องหน้าต่างกระจก และความสูงของช่องหน้าต่างทั้งหมด 
โดยทั่วไปกำหนดดังนี้ 
- ม่านม้วนระบบโซ่ดึง ส่วนที่ช่องหน้าต่างกระจกกว้างช่องละ 1.00 ม. ให้แบ่งชุดม่านกว้าง 
2.00 ม. ต่อชุด (2 ช่องหน้าต่าง) ส่วนที่ช่องหน้าต่างกว้าง 1.20 ม. ให้แบ่งชุดม่านกว้าง 1.20 ม. เท่าช่อง
หน้าต่าง ทั้งนี้สามารถปรับขนาดของม่านได้ โดยคำนึงถึงความลงตัว สวยงาม การรับน้ำหนักผ้า สามารถใช้
งานได้สะดวก ไม่หนักเกินไปในการดึงข้ึนลง ซึ่งในการแบ่งชุดม่านจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบก่อนจึงดำเนินการได้ 
 
 ผ้าม่านสำหรับม่านม้วน 
 กำหนดให้ใช้ผ้า ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ใน Vender list โดยมีข้อกำหนดการเลือกใช้ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ส่วนภายใน ห้องประชุม กำหนดให้ใช้ ผ้าม่านความโปร่งแสง 3-5%เปอร์เซ็น 

2. พ้ืนที่ส่วนภายในห้องทำงาน และห้องอ่ืน ๆ กำหนดให้ใช้ผ้าม่านความโปร่งแสง 10 เปอร์เซ็นต์ 

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับระบบผ้าม่านม้วน 
1. ม่านม้วนระบบโซ่ดึง (MANUAL SHADE SYSTEM) 

ม่านม้านระบบมือดึง เป็นม่านม้วนชนิดม้วน ขึ้น-ลง ด้วยระบบโซ่ดึง พร้อมผ้า SUNSCREEN กรองแสง 
 - ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดึง ทำจากพลาสติกอย่างดี พร้อมอุปกรณ์ผ้าเบรกสำหรับตั้งน้ำหนักผ้า 
 - ขาจับเป็นแผ่นเหล็กเต็มแผ่น ขึ้นรูปหนา 3.20 มม. ยึดด้านหลังเพ่ือรองรับชุดม่าน 
 - แกนม้วนผ้าอลูมิเนียมเส้นผ่านศูนย์กลาง 37 มม. พร้อมร่องสำหรับสอดผ้าช่วยในการถอด
ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนม่านทำได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดชุดขาจับ 
 - โซ่ดึงสเตนเลสไม่ข้ึนสนิม ระยะห่างเม็ดโซ่ 6 มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 มม.  
 - กล่องม่านอลูมิเนียม รูปตัว L สามารถติดตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือบังแกนม้วนผ้า ให้ความสวยงาม 
และความเรียบร้อย และทำสีได้ตามต้องการ 
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 - ม่านผ้า ให้แสงผ่าน 3% - 5% เพ่ือกรองแสง ในขณะเดียวกันสามารถมองผ่านผ้า เห็น
ทัศนีย์ภาพภายนอกได้ ผ้าเป็นวัสดุไม่ลามไฟ ทำจาก POLYESTERR ผสม PVC 
 2. ม่านม้วนไฟฟ้าระบบมอเตอร์กำหนดให้สามารถได้ทั้งระบบคอนโทรลสวิทซ์ และรีโมท
คอนโทรล โดยกำหนดให้ม่านชุดที่อยู่ในโถงบริเวณเดียวกัน แผงเดียวกันข้ึนลงพร้อมกัน ในกรณีท่ีเป็นแผง
คนละด้านให้แยกสวิทซ์คอนโทรล 
- ขนาดของผ้าม่านโดยทั่วไปกำหนดให้ผ้าม่านกว้าง 2.00 ม. 3 ชุด ใน 1 แกน ต่อ 1 ชุด มอเตอร์ 
ความยาวรวมโดยประมาณ 6.00 ม. หรือในกรณีท่ีช่องหน้าต่างกว้าง 1.50 ม . กำหนดให้ผ้าม่านกว้าง 1.50 
ม. รวม 3 ชุดในแกนต่อ 1 ชุด มอเตอร์ 
- ซึ่งในการแบ่งจำนวนชุดของมอเตอร์หรือผ้าม่าน จะต้องคำนึงถึงการแบ่งพ้ืนที่ใช้งานด้วย ในกรณีที่
เป็นการติดตั้งม่านต่อเนื่องกันตลอดให้แยกชุดคอนโทรล สวิทซ์ ตามพ้ืนที่ของแต่ละแผนก โดยติดตั้ง
คอนโทรล สวิทซ์ ในแผนกนั้นๆ 
- ทั้งนี้ในการแบ่งชุดผ้าม่าน และจำนวนชุดของมอเตอร์ให้คำนึงถึงการแบ่งชุดให้เหมาะสมต่อการใช้
งาน การรับน้ำหนักผ้าของแกนม่าน, ขนาดของมอเตอร์, ความเร็วในการขึ้น-ลง 
 
 3. ผ้าม่านสำหรับงานม่านม้วน 
  ส่วนประกอบ :  ไวนีล 75% และแกน 
      โพลีเอสเตอร์ 25% 
  น้ำหนัก  : 702 กรัม ต่อ 1 ตารางเมตร 
  ความหนา  : 0.94 มิลลิเมตร 
  ความกว้าง  : 1.80 เมตร และ 2.10 เมตร หรือ 4” และ 5” 
  ความทนต่อแสง : การซีดจางไม่เกิด 
  ความโปร่งแสง        : ประมาณ 1 % สำหรับห้องประชุม และ 3-5% สำหรับห้อง

ทำงานในการให้แสงเข้า 
 คุณสมบัติการกันไฟ : ไม่ลามไฟมาตรฐาน NFPA 701-99  มาตรฐานอเมริกา 

อุปกรณ์เกียร์  : ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดึง PVC. ล๊อคการหมุนด้วยระบบ CLUTCH 
SPRING สำหรับตั้งน้ำหนักผ้า 

อุปกรณ์ขาจับ  : ขาจับเป็นแผ่นเหล็กเต็มแผ่น ขึ้นรูปหนา  3.20  มม. ยึด
ด้านหลังเพ่ือรองรับชุดม่านง่ายต่อการถอดบำรุงรักษา และ
ติดต้ัง 

แกนม้วนผ้า : แกนม้วนผ้าอลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลาง  37  มม. พร้อมร่อง
สำหรับสอดผ้า ช่วยให้การถอดทำความสะอาด หรือเปลี่ยน
ม่านทำได้ง่าย โดยไม่ต้องถอดชุดขาจับ 



ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
งานสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งภายใน 

หมวด 6 งานครุภัณฑ ์
 

 
  

 

 

  -73- 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ระบบโซ่ดึง : โซ่ดึง PVC  ระยะห่างเม็ดโซ่   6  มม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
4.40  มม.  ให้ความสวยงามและทนทาน 

 
  การดูแลรักษา :  สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือล้างทำความสะอาดได้ด้วยสบู่ 
  คุณสมบัติ  : สามารถมองผ่านตัวม่านได้ (มองวิวได้) ใช้ได้ทั้งภายในและ 
      ภายนอกอาคาร กันน้ำและแสงแดด และไม่เป็นที่เพาะเชื้อโรค 
(ANTI BACTERIA) 
  - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าม่านสำหรับม่านม้วน 
    BY OCEAN NEW LINE หรือเทียบเท่า 
    - SUPPLIER  1. OCEAN NEW LINE CO.,LTD. 
       2. TODAY STYLE 2100 CO.,LTD. 
       3. PANDEC CO.,LTD. 
 

วัสดุทั่วไปในงานตกแต่งภายใน 
GENERAL MATERIAL SPECIFICATION 

 
1. งานไม้ 

1.1 วัสดุ 

 - ไม้ทั่วไปที่นำมาใช้ในการก่อสร้างตกแต่ง ยกเว้นงานชั่วคราว เช่น ไม้แบบ ไม้ค้ำยัน เป็น
ต้นจะต้องแห้ง ไม้ที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติหรือมีรอยแตกร้าว หรือมีตา หรือ รู ห้ามนำมาใช้ตกแต่ง 
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ไม้ที่มีเนื้อไม้แหว่งที่ขอบไม่เกิน
กว่า 1/5 เท่าของหน้าแคบ ห้ามนำมาใช้ทำการตกแต่ง 
 - ไม้เนื้อแข็งนอกจากระบุไว้เป็นพิเศษ ไม้ที่ใช้ในการตกแต่งทั้งหมด (ยกเว้นงานชั่วคราวให้
ใช้ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งที่จะใช้จะต้องเป็นไม้เนื้อแข็ง ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานกรมป่าไม้ ได้แก่ ไม้มะค่า 
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เค่ียม ไม้ยมหิน ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้พลวง และไม้ตะเคียนทอง  
 - ไม้เนื้ออ่อน ไม้สำหรับทำเคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดาน อนุญาตให้ใช้ไม้ยางได้ แต่จะต้องผ่าน
การอบและอัดน้ำยาแล้ว 
  การอัดน้ำยาไม้ จะต้องมีคุณภาพไม้น้อยกว่าคุณภาพน้ำยาอัดของโรงงานอัดน้ำยาไม้ของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือ ก่อนอัดน้ำยาจะต้องอบไม้ให้แห้งประมาณ 30% แล้วจึงทำการอัดน้ำยา 
โดยใช้น้ำยาอบแห้งครึ่งปอนด์ ต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต ไม้สำหรับเคร่าฝา หรือเคร่าฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมา
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จากโรงงานทั้งหมด ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบ ให้ใช้ไม้ยางอบน้ำยาจากโรงงาน ห้ามใช้เศษไม้ที่ประกอบเป็น
แบบเทคอนกรีตมาทำการก่อสร้างตกแต่งเด็ดขาด 
 - ไม้วงกบ ไม้สำหรับทำวงกบท้ังหมด นอกเหนือจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ ให้ใช้ไม้มะค่า 
ขนาดของไม้วงกบตามระบุในแบบ 
 - ไม้อัด ไม้อัดทั้งหมดให้ใช้ไม้อัดเกรด “เอ” ขนาดความหนา และชนิดของไม้อัดตามระบุใน
แบบ 
 - ไม้สำหรับไม้เนื้อแข็งที่ระบุให้ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ ให้ใช้น้ำยารักษาเนื้อไม้ โดยทาตาม
กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
 
 1.2 ขนาดของไม้ 
 ไม้สำหรับทำการตกแต่งท้ังหมด (ยกเว้นไม้สัก) ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย โดยให้ขนาดเล็ก
กว่าที่ระบุในแบบได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะต้องมีขนาดเหลือไม่น้อย
กว่าดังนี้  
ไม้ขนาด ½” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3/8” 
ไม้ขนาด 1”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 13/16” 
 ไม้ขนาด 1 ½”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 15/16” 
ไม้ขนาด 3”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 2 11/16” 
ไม้ขนาด 4”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า 3 5/8” 
 

1.3 การเข้าไม้ 

 การบากไม้ก็ดี หน้าไม้ที่ประกบกันก็ดี จะต้องขีดเส้นฉากวัดมุมให้ถูกต้องจึงเลื่อย เจาะไส ตกแต่ง
ให้หน้าไม้สนิทเต็มหน้าที่ประกับกัน 
 

1.4 ไม้ทั้งหมดที่ไสตกแต่งและประกอบเข้ารูปแล้ว  จะต้องได้รับการอุดต่างๆ และขัดด้วย
กระดาษทรายเรียบร้อย แล้วจึงทาสีหรือแซลแลคทับตามระบุในรายการ 

 
1.5 งานไม้สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 

  - คุณภาพของไม้ 
ไม้ที่นำมาใช้ในงานต้องเป็นไม้ตัดแล้ว ไม่มีรอยบิ่น แตกร้าว บิดงด ไม่มีตาไม้หรือกะพี้ไม้ หรือตำหนิอื่นๆ 
และ ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบหรือผึ่งให้แห้งสนิท ไม่เกิดปัญหาจาการยึด หด บิด งอ ในภายหลัง 
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  - ชนิดของไม้   
โครงเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปใช้ไม้ขนาด 1” x 2”ในส่วนที่เป็นโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอก ให้ใช้ไม้สักเนื้อหรือเนื้อแข็งอ่ืนๆ ตามที่ระบุ และไม้ที่ใช้ต้องสามารถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันได้ 
ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ในส่วนที่เป็นโครงภายในหรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้ไม้ยมหอม 
หรือไม้เนื้อแข็ง ห้ามใช้ไม้เนื้ออ่อนเป็นอันขาด วัสดุที่กรุในส่วนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ ให้ไม้อัด
หนา 4 มม. และในส่วนที่รับน้ำหนักหนา 10 มม. หรือไม้สักจริงตามระบุ หรือนอกเหนือจากจะระบุเป็น
อย่างอ่ืนๆ หรือต้องพ่นสี ส่วนการกรุไม้ภายในตู้ หรือส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นให้ใช้ไม้อัดหนา 4 มม. 
ยกเว้นในส่วนที่ต้องรับน้ำหนักให้ใช้ไม้อัดยางหนา 10 มม.  
  - ขนาดของไม้  
ขนาดที่ระบุไวในแบบรายละเอียด หรือรายการประกอบแบบ คือขนาดของไม้ที่ยังไม่ได้ไส เรียบ และการนำ
ไม้มาไสเรียบทั้งหมดมาใช้ ขนาดต้องไม่เล็กกว่าที่ระบุเกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดที่มีน้ำหนักเบาหรือเปื่อย 
ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด 
  - โครงภายในให้ใช้ไม้ตะเคียนทองหรือไม้สะเดาทั้งหมด 
  - ไม้อัดสัก เป็นไม้อัดสักคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คัดลาย 
ขนาดความหนาตามแบบ 
  - ไม้อัดยาง คุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 
 

1.6 งานประกอบ ยึด หรือติดตั้งโครงไม้ 

 การติดตั้งโครงไม้ทั้งหมด ต้องตั้งแนวให้ได้ระดับและได้ฉาก ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามที่กำหนด
ระยะห่างของโครงการไม่เกินกว่า 0.40 มม. นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน การเข้าไม้ต้องเข้าเดือย เข้ามุม ห้าม
ดีซนหรือโดยพิจารณาตามความเหมาะสม กรณีที่จะต้องมีการต่อไม้ ให้ต่อที่แนวการแบ่งช่วง ห้ามต่อใน
ส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากท่ีจำเป็น 
 

1.7 การแบ่งช่วงหรือระยะต่างๆ 

 ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหน่วยงานที่ติดตั้งหรือเครื่องใช้ที่จะต้องติดตั้งในงาน
ก่อนเริ่มดำเนินการประกอบและติดตั้ง การแบ่งช่วงโครงแนวตั้งให้ยึดถือระยะที่ได้ตรวจสอบจากสถานที่
และเครื่องใช้ต่างๆ เป็นแนวในการแล่ง หากถูกต้องตรงกับช่วงที่กำหนดให้ตามแบบรายละเอียดและ
รายการประกอบแบบ และสามารถบรรจุหรือติดตั้งเครื่องใช้ที่กำหนดให้ ก็ให้ประกอบแบบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับหน่วยงานจริง ให้ผู้รับจ้างทำการปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ  ก่อนดำเนินการ หากมี
ข้อบกพร่องหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องยินดีที่จะแก้ไข
จนกระท่ังเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ 
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1.8 การเข้ามุมและการเข้าเดือยต่างๆ 

 การเข้าไม้หรือการเข้ามุมต่างๆ ของการตกแต่ง ต้องสนิทและได้ฉาก หรือได้ระดับแนวดิ่งหรือแนว
ทางการเข้าไม้หรือเข้าเดือยเข้ามุมต้องทำด้วยความประณีตทุกจุด ต้องอัดแน่นด้วยกาวที่ใช้กับงานไม้
โดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพที่คงทนและเหนียวแน่น ห้ามเจือปนสารอื่นที่ทำให้ประสิทธิภาพของกาวเจือจาง
ลง เช่น น้ำหรือน้ำมันต่างๆ การเข้าเดือยทุกอันต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3/8 นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหน้าตัดไม้ 
อัดด้วยกาวแดวง (กาวผง)  ทิ้งไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การตอกตะปูที่มีความยาวมากกว่า 1 นิ้ว ให้ใช้
สว่านเจาะนำก่อน และต้องตอกตะปู ตัดหรือทุบหัว และส่งให้จมในเนื้อไม้ที่อุดหัวตะปู การตอกอย่าให้
ปรากฏรอยค้อนที่ผิวได้ 
 
2. งานโลหะ 

2.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ในการติดตั้งงานโลหะท้ังหมดที่ระบุไว้ในแบบ 
2.2 แบบขยาย 

ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบขยายและ Shop Drawing ของงานที่จำเป็นให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจสอยก่อน 
จึงจะทำการก่อสร้างตกแต่งได้ แบบขยายเหล่านี้จะต้องแสดงขนาดจุดเชื่อมและระยะต่างๆ โดยละเอียด 

2.3 ตัวอย่าง 

โลหะที่จะนำมาติดตั้ง จะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทนฯ ตรวจสอบเสียก่อน ภายหลังจากท่ีได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วจึงทำการติดตั้งได้ 

2.4 วัสดุ 

 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิดจะต้องมีคุณภาพดีไม่มีตำหนิหรือสนิม มีมาตรฐานสามารถปรับความเค้น
และเครียดและพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป และต้องมีขนาดตามระบุในแบบ 

2.5 การประกอบและติดตั้ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาดรูปร่างตามระบุในแบบขยาย การพับ ตัดหรือตัดต่อ จะต้อง
เรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนวและระดับรอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบและสนิท การยึดด้วย 
น็อตสกรู ทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับและขันสกรูจนแน่น 

2.6 การตกแต่ง 
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วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิม รอยต่อและรอยเชื่อมต่างๆ จะต้องขัดตกแต่งให้
เรียบร้อยและทาสีกันสนิมก่อน จึงทำการทาสีหน้าตามระบุในงานทาสีได้ 
 
3. งานหินสังเคราะห์ 

3.1 หินสังเคราะห์ เป็นวัสดุประเภท RIENFORCED MODIFIED ACRYLIC SOLID SURGACE 
มีส่วนผสมของหิน และแร่ธาตุตามธรรมชาติบีบอัดโดยใช้ความดันสูงเป็นเนื้อเดียวกันทั้ง
แผ่น(HOMOGENOUS) ไม่มีรูพรุน 

3.2 ผลิตภัณฑ์  Acrylate, Unsaturated NGP Polyester Resin Filled ATH (Aluminum-
tri-hydrate) และ Normal  Mineral หรือผลิตจาก Solid acrylic surface 100%  
PolymethylmeThacrylate(PMMA) แผ่นมีความหนา 12 มม. สามารถขึ้นรูปได้ตั้งแต่ 
12 มม. ทนความร้อน 180 องศา เซลเซียส ตามมาตรฐานทดสอบ NEMA LD-3-3,6 วัสดุ
ทีความยืดตัว 0.3% ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D-638 สามารถดัดโค้งได้ด้วย
ความร้อน แผ่นวัดสุไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีรูพรุนเชื้อราและแบคทีเรียไม่ฝังตัว
และเจริญเติบโตบนแผ่น, ไม่ก่อเกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ และเปลวไฟลุกลามไม่
ก่อให้เกิดสารพิษในกรณีติดไฟ 

อัตราการขยายและหดตัวในอุณหภูมิร้อยเย็นได้ตามมาตรฐาน ASTM D696 รับประกันการคงสภาพสี 10 
นับจากวันส่งมอบงาน 
 
  ผลิตภัณฑ์  CORINA 
      SOLITAIRE 
      TRISTON 
      PORT 09 
      หรือเทียบเท่า 
 
4. งานผนัง 

 งานผนังโครงเคร่าโลหะ, ผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด 
4.1 วัสดุ 

- ไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ดใช้ชนิดหนา 8-12 มม. ชนิดปลายลาดเหมาะสำหรับใช้ฉาบเรียบ 
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- เคร่าผนัง ใช้ชนิดเหล็กอาบสังกะสี ขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า 90 มม. ประกอบด้วย C Section ใช้ทาง
ตั้งและ U Section ใช้แนวนอน ระยะห่างของโครงเคร่า @ 0.40 ป 1.20 # การต่อเคร่าในแนวตั้งกับ
แนวนอน พยายามให้มีผิวหน้าเสมอกันเพ่ือป้องกันมิให้แผ่นเป็นคลื่น 
- Corner Bead และ Casing Bead จะต้องจัดเตรียมให้ไว้ติดตั้งสำหรับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ที่
ซนกับช่องเปิดของวงกบประตู หน้าต่างหรือช่องเปิดต่างๆ ในส่วนที่ผนังยิบซั่มชนกับผนังอ่ืนๆ หรือ
โครงสร้างและตามตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร แผ่น Corner Bead และ Casing Bead จะต้องใช้
แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ความหนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มม. รอยชนต่างๆ ของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด กับวงกบ
ประตูหน้าต่างหรือผนังชนอ่ืน หรือโครงสร้างจะต้องเว้นร่องไว้ 6-8 มม. แล้วฉีดด้วย Silicone 
 4.2 ตัวอย่าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุต่างๆ มาเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนติดตั้ง 

4.3 การติดตั้ง 

 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด เรียบโครงเคร่าเหล็ก จะต้องได้ดิ่ง ได้ฉากกับผนังด้านอื่นๆ ความเรียบ
ของผิวในระยะความยาว 1.20 จะต้องไม่เป็นแอ่งหรือนูนเกิน 2 มม. 
การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งมีอุปกรณ์
มาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดไว้ ติดตั้งให้ครบถ้วน C Section ในแนวดิ่งและต้องยึดกับโครงสร้าง
ทั้งดานบนและด้านล่าง สำหรับที่หยุดลอยโดยไม่ชนกับผนังอ่ืนๆ หรือโครงสร้าง C Section ด้านริมสุด 
จะต้องใช้ Section คู ่

4.4 การป้องกัน 

ผนังที่ได้กรุและฉาบแนวแล้ว จะต้องได้รับการดูแลมิให้โดนน้ำ น้ำมัน หรือคราบต่างๆ ความชำรุดของผิวที่
เกิดข้ึนไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม จะต้องเปลี่ยนซ่อมแซมแผ่นยิบซั่ม การเปลี่ยนป่นไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด 
จะต้องเปลี่ยนในส่วนที่โครงเคร่า และริมด้านท่ีจะต้องฉาบรอยต่อ จะต้องทำให้เหมือนแผ่นชนิดปลายลาด 
การเปลี่ยนแผ่นจะต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่ ½ แผ่น หรือ เต็มแผ่นตามท่ีผู้ควบคุมงานจะเห็นสมควร 

4.5 ผนังกรุวัสดุอื่น 

 ผนังที่ระบุให้กรุวัสดุอ่ืนตามแบบ ให้ใช้โครงเคร่าเช่นเดียวกับผนังกรุไฟเบอร์ซีเมนต์ บอร์ด และใช้
กรรมวิธีการติดตั้งตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือตามที่ระบุเป็นพิเศษตามแบบ 

4.6 ผนังกรุไม้สักอัด โครงเคร่าไม้ 

- วัสดุ ไม้อีดสักขนาดหนา 4 มม. คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คัดลาด 
- การติดตั้ง กรุไม้อัดสักลงบนไม้อัดยางหนา 6 มม. โครงไม้ยางขนาดระบุตามแบบ อัดด้วยกาวให้
แน่นสนิท ขัดแต่งผิวและรอยต่อให้เรียบร้อย เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วผิวไม้อัดจะต้องเรียบไม่เป็นรอยเคลื่อน 
รอยต่างๆ ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือรายการประกอบ 
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 4.7 งานผนังพิเศษ 
 ผนังชนิดอ่ืนที่ระบุตามแบบ ให้ใช้กรรมวิธีการประกอบและติดตั้งตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 
หรือตามท่ีมีการระบุเป็นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 
 
5. งานก่ออิฐฉาบปูน 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
6. งานฝ้าเพดาน 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
7. งานระบบวิศวกรรมสาขาต่างๆ 

ให้ดูรายละเอียดในรายการแบบงานวิศวกรรม ในกรณีท่ีงานตกแต่งภายในจะต้องดำเนินการ
ภายในหน่วยงานที่กำลังก่อสร้างอยู่ งานวิศวกรรมในระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบโทรศัพท์ และสื่อสาร รวมทั้งงานอ่ืนๆ ผู้ว่าจ้าง
จะต้องยึดถือข้อกำหนดในการก่อสร้าง คือ ชนิดและขนาดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การเดินท่อ การ
เดินสาย การประกอบ การติดตั้ง การทดสอบ และงานอ่ืนๆ ยกเว้น งานส่วนที่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษใน
การแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ตามมาตรฐานของหน่วยงานที่เข้าไปดำเนินการนี้ 
โดยผู้ว่าจ้างจะต้องศึกษาแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบรวมทั้งข้อกำหนด 
(Specification) ในงานระบบต่างๆ ดังกล่าวของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการใช้เข้าใจชัดเจนโดย
ละเอียดเสียก่อน และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing สำหรับงานในระบบวิศวกรรมสาขา
ต่างๆ ส่งให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน เพ่ือร่วมพิจารณาความเหมาะสมและปรับปรุงให้เข้ากับงานระบบ
หลักของอาคาร ผู้รับจ้างต้องให้ความร่วมมือและทำงานประสานกับผู้รับจ้างรายอ่ืนเพ่ือให้งานทุก
ส่วนสำเร็จลุล่วงไปโดยเรียบรอ้ยสมบูรณ์ 

ค่าใช้จ่ายในการต่างๆ ข้างต้นนี้ เป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด จะนำมาเป็นเหตุในการเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือต่อสัญญาใดๆมิได้ 

 
8. งานตกแต่งผิว 

8.1 ขอบเขตงาน 
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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ประกอบที่จำเป็น เพ่ือทำงานให้แล้วเสร็จตาม
วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ เพื่อให้งานเรียบร้อยและ
สมบูรณ์ 

8.2 วัสดุ 

วัสดุที่ใช้กรุแต่งผิวทุกชนิด ต้องเป็นวัสดุที่ได้มาตรฐาน เรียบร้อยสมบูรณ์ ตามชนิดและขนาดของวัสดุนั้นๆ 
ตามท่ีกำหนดไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
 

8.3 ตัวอย่าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างของวัสดุแต่ละประเภท ที่จะใช้ในงานตกแต่งต่อผู้ว่าจ้างหรือ ผู้มี
อำนาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมรายละเอียด ชื่อบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่าย  กรรมวิธีในการ
ประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี) วัสดุที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ว่าจ้างหรือผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาและได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือ ตัวแทน แล้ว
เท่านั้น ที่จะนำไปใช้งานได้ 

8.4 การประกอบติดต้ัง 

 การประกอบและติดตั้งวัสดุชนิดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธีที่ถูกต้องของบริษัทผู้ผลิต หรือ
ตามท่ีระบุไว้ในแบบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนแล้วเท่านั้น 

8.5 ชนิดของวัสดุ 

  หินอ่อน – หินแกรนิต (Granite) : ชนิดและขนาดของหินอ่อนหรือหินแกรนิตใน
แต่ละส่วนให้เป็นไปตามท่ีระบุในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
- การเตรียมผิวหน้า ให้ใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกับการกรุกระเบื้องเคลือบ 
- ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างหินอ่อนหรือหินแกรนิต พร้อมทั้งอุปกรณ์การยึดแผ่นกับผนัง
ต่างๆ รวมทั้ง Shop Drawing ของ Tile Pattern และกรรมวิธีการติดตั้ง เสนอต่อผู้รับจ้าง หรือผู้มีอำนาจ
อนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 
  - การปูหินอ่อน – หินแกรนิต ให้ใช้อัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทราย 1: 3 โดย
ปริมาตรผสมน้ำยา ยึดกระเบื้อง 
 การปูหินอ่อน – หินแกรนิต ต้องคัดเลือกหินอ่อนหรือหินแกรนิตที่มีคุณภาพ และสีสันต่อเนื่องใน
พ้ืนที่เดียวกัน และจะต้องปูแผ่นตรงกลางห้องเข้าทางผนัง โดยให้เลือกเศษแผ่นหินที่พ้ืนหรือผนัง 2 ข้าง
เท่ากัน ซึ่งไม่น้อยกว่าครึ่งแผ่น หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบเส้นแนวต่อทุกเส้นจะต้องขนาด ตรงหรือทำมุมฉาก
กับแนวผนังภายในห้อง 
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แผ่นหินเมื่อปูเสร็จแล้ว จะต้องเรียบไม่มีรอยสะดุดแบบแยกเป็นคลื่น ส่วนที่ติดกับท่อระบายน้ำหรือส่วน
อ่ืนๆ ที่อยู่บนพื้นจะต้องปูแผ่นหินให้ประณีต ทำให้แนบสนิท และหลังจากปูเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องทิ้งไว้ให้
แห้ง โดยไม่ถูกกระทบกระเทือนหรือรับน้ำหนักเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จึงต้องล้างทำความสะอาดซ่อมแซม
แผ่นหินที่ไม่เรียบร้อย และอุดรอยต่อของแผ่นหินด้วยซีเมนต์ขาวให้เรียบร้อย พ้ืนและผนังเมื่อปูแผ่นหิน
เสร็จแล้วให้ทำความสะอาดและขัดด้วย Wax 2 ครั้ง 
แนวรอยต่อของแผ่นหินต้องเป็นแนวเส้นตรง และทำมุมฉากกัน ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบขยายแสดงการจัด 
Pattern ของแผ่นหิน และการเสริมพ้ืนโดยละเอียด รวมทั้งกรรมวิธีการติดตั้งเสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้มี
อำนาจอนุมัติพิจารณา เพ่ือพิจารณาและยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทำการติดตั้ง 
เมื่องานเสร็จแล้ว ผิวแผ่นหินทุกแผ่นจะต้องเป็นแนวระนาบเดียวกัน โดยสามารถใช้กรอบอลูมิเนียมตัว U 
ขนาด 1”X4” เส้นตรงยาว 1.50 ม. วางทาบผิวพ้ืนได้ ผิวทุกส่วนจะต้องสัมผัสกับผิวหน้ากว้างอลูมิเนียม
พอดีทุกจุด ถ้าส่วนใดไม่พอดีต้องรื้อออกทำใหม่ 
 
  Stainless Steel 
  - ชนิดและขนาดของ Stainless Steelต้องได้รับมาตรฐานที่ระไว้ในแบบ
รายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
  - ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างหรือวัสดุอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตั้ง 
เสนอต่อ 
   ผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือ
อนุมัติก่อนนำไปติดตั้งวัสดุที่รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนฯ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ แล้วเท่านั้น จึงจะนำไปใช้งานได้  
  - การติดตั้ง ให้ติดตั้ง Stainless Steel บนไม้อัดยางหนา 10 มม. โครงเคร่า 1”x 
2” @0.40# อัดด้วยกาวแผ่น Stainless Steel ยึดด้วย Screw Stainless Steel ในส่วนที่จำเป็นแล้ว จึง
นำไปติดตั้งในส่วนที่กำหนด เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผิว Stainless Steel ต้องเรียบไม่เป็นคลื่นแนวเส้นตรง 
รอยเชื่อมต่างๆ ให้ปัดหรือขัดให้เรียบเป็นผิดเดียวกัน 
 
  ทองเหลือง 
  - ข้อกำหนดเหมือน Stainless Steel 
 
  แผ่นพลาสติกลามิเนต 
  - ชนิดและขนาด ต้องได้มาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการ
ประกอบแบบ 
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  - ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างหรือวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการ
ติดตั้งเสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้มีอำนาจอนุมัติ เพ่ืออนุมัติก่อนนำไปติดตั้ง วัสดุที่รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษร และผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาแล้วเท่านั้น 
จึงจะนำไปใช้งานได้ 
   การเตรียมพ้ืนผิวที่จะกระ ปัดผง ฝุ่น เศษสิ่งของต่างๆ ตามซอกมุมออกให้หมด พ้ืนผิว
จะต้องสะอาดปราศจากเศษวัสดุและคราบน้ำมันต่างๆ 
  - การกรุแผ่นพลาสติกลามิเนตถ้าไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืน กำหนดให้ใช้กรุบนไม้อัดสัก 
เกรด เอ หนา 4 มม. ซึ่งจะต้องทำการกรุด้วยการใช้เครื่องจักรจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเท่านั้น ห้ามไม่ให้
นำแผ่นลามิเนตมากรุเองที่หน้างานโดยเด็ดขาด โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานที่ทำการกรุแผ่น
เสนอผู้ควบคุมงานด้วย 
  - รองต่อทั่วไปสำหรับงานติดตั้ง Compact Laminate ให้เว้นตามรูปแบบและ
ข้อกำหนดในแบบโดยทั่วไปให้เว้นช่องกว้าง 4 มม. (เท่าความลึกของแผ่น Laminate กรุบนไม้อัด 4 มม.) 
ภายในร่องทำสีเดียวกับสี Laminate 
   ผลิตภัณฑ์ของ 
   - LAMITAK 
   - FORMICA 
   - EDL 
   - หรือเทีบเท่า 
    ตัวอย่างสีและลายให้ดูเอกสารประกอบแบบมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์และครุภัณฑ์ 
 
9. งานเฟอร์นิเจอร์ 

9.1 งานเฟอร์นิเจอร์ในงานตามข้อกำหนดนี้ มีความหมายรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดกับที่หรือ
เฟอร์นิเจอร์ติดผนัง (Fixed Furniture)  เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or 
Movable Furniture) และงานอื่นๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ จัดซื้อ ประกอบแบบติดตั้ง
ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 

9.2 การตรวจสถานที่ 

  ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบระยะต่างๆ จากหน่วยงานจริงก่อนการดำเนินงาน เพ่ือให้
ทราบระยะและปัญหาในการดำเนินงาน ณ หน่วยงาน หากมีข้อขัดแย้งหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียด
หรือรายการประกอบแบบ ให้แจ้งต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นข้อยุติ 
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9.3 วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ 

 ให้เป็นไปตามข้อกำหนในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
 

9.4 ตัวอย่าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่าง วัสดุอุปกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตั้งเสนอต่อผู้
ว่าจ้างเพ่ืออนุมัติก่อนนำไปติดตั้งวัสดุที่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วเท่านั้น จึงจะ
นำไปใช้งานได้ 

9.5 งานเฟอร์นิเจอร์เข้าท่ี หรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง (Fixed Furniture) 

 - การติดตั้ง 
ในการติดตั้งประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าที่ หรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนังช่วงระยะต่างๆ ผู้รับจ้างต้องเตรียมเพ่ือการ
ตัดต่อเข้ามุมกับหน่วยงานก่อนการติดตั้ง หากเฟอร์นิเจอร์ที่จะติดตั้งปิดบังอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
ผู้รับจ้างต้องเคลื่อนย้ายหรือปรับอุปกรณ์ต่างๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ต้องผ่าน
การอนุมัติและตรวจสอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ  
  - การตรวจสอบ 
 ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือผู้ออกแบบสามารถท่ีจะตรวจและดูความ
คืบหน้าของงานระหว่างดำเนินการทั้งท่ีโรงงานและ ณ หน่วยงานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา ตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน
จะกระทั่งแล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการตรวจงานได้ตลอดเวลา 
  - การประกอบ 
 ทำตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ การประกอบไม้ ให้ใช้ตะปูเกลียวสำหรับใช้งาน
ไม้แบบฝังในเนื้อไม้ อุดด้วยพุดตี้ ขัดด้วยกระดาษทราย แต่งผิวนอก การประกอบหรือเข้าไม้ให้ใช้วิธีใดวิธี
หนึ่ง หรือหลายวิธีดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ ตะปูเกลียว เข้าเดือยไม้, เข้าแบบปากฉลาม และอัดกาวแน่น การ
ติดต้ังต้องเข้าที่สนิท ได้ระดับทั้งทางตั้งและทางนอน และยึดเข้าท่ีอย่างถาวร 
- งานโครงไม้ 
 ทำตามข้อกำหนดในหมวดงานไม้ 
- บานเปิด, บานเลือน และลิ้นชักต่างๆ 
 กรอบบานเปิด, บานเลือน และหน้าลิ้นชักท่ีมองเห็นได้จากภายนอกทั้งหมด ให้ใช้ไม้สักกรุไม้อัดสัก 
หรือตามระบุในแบบรายละเอียด ขนาดตามที่ระบุในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ ไม้พ้ืน
ลิ้นชักท้ังหมดใช้ไม้อัดยางมีความหนา 6 มม. ตู้บานเปิดทุกบานติดก้ามปูจับบานทุกบาน ลิ้นชักติดรางเลื่อน
ตามรายการประกอบแบบ 
- งานไฟฟ้า และโทรศัพท์ในเฟอร์นิเจอร์ 
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 เนื่องจากมีการเดินสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ในเฟอร์นิเจอร์บางแบบ โดยจะทำการร้อยสายไฟ
และติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า โทรศัพท์ และสวิทซ์ระบบปรับอากาศ ให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ หรือ
ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ก่อนดำเนินการประกอบงาน
เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด 

9.6 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) 

- ตรวจสอบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ทำตัวอย่างตามท่ีกำหนด ในแบบรายละเอียดหรือรายการ
ประกอบแบบตามข้ันตอนเพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องดังนี้ 
- เก้าอ้ี และโซฟา เมื่อทำโครงเหล็กหรือโครงไม้ สานผ้ากระสอบกรุ No Sag Spring บุฟองน้ำหุ้มผ้า
ด้ายดิบเสร็จ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติพิจารณาตรวจสอบและอนุมัติ แล้วจึงหุ้มผ้าจริงได้ เพ่ือนำเสนอผู้ว่าจ้าง
ตรวจสอบอนุมัติ และรับไว้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมมาตรฐานและถือเป็นส่วนหนึ่งของงานในสัญญา 
- โต๊ะ และตู้ต่างๆ เมื่อทำโครงประกอบไม้ติดตั้งบานประตู และลิ้นชักเสร็จ  นำเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทนฯ หรือ ผู้มีอำนาจอนุมัติ ตรวจเพื่ออนุมัติ แล้วให้ทำสี ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ นำเสนอผู้ว่าจ้างหรือ
ตัวแทน ตรวจสอบอีกครั้ง และรับไว้เป็นตัวอย่างเพ่ือควบคุมมาตรฐานและถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา 
- การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งงานเข้าท่ีตามตำแหน่งที่ระบุในแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบตามสภาพที่เรียบร้อย การตรวจรับงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่จัดวางถูกต้องตามตำแหน่งที่ระบุ
ในแบบ หรือตามตำแหน่งที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ จะไม่ตรวจรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่อยู่ในโกดัง โรงงาน 
หรือสถานที่อ่ืนๆ ทั้งสิ้น 
- งานตู้ โต๊ะ และเก้าอ้ีต่างๆ 
 : งานประณีตที่มองเห็นทั้งหมดเป็นไม้สัก ไม้อัดสักทั้งหมด นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน ทำ
สี ตามรายการและตัวอย่าง 
 : พลาสติกลามิเนต ทั้งหมดสำหรับหน้าโต๊ะ และตู้ความหนา 0.8 มม. สีและคุณภาพตาม
ตัวอย่างที่ระบุในแบบขนาดและรอยต่อทำตามแบบ การติดตั้งทำตามกรรมวิธีหรือคำแนะนำของ
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย 
 : หนังเทียม คุณภาพและสีตามตัวอย่างที่ระบุในแบบขนาดและรอยต่อตามแบบให้ใช้กาวลา
เท็กซ์ในการติดตั้ง 
 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ใช้ของ  

- Modern Form  
- Practika  
- Siam Steel  

 หรือเทียบเท่า  
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9.7 การกรุผิวหน้า 

 ไม้อัด : 
 - ในการกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อัด การเข้าไม้ให้ใช้กาวทาที่โครงและส่วนที่ยึดติด
ก่อนที่จะยึดด้วยตะปูพุกหรือตัดหัว และส่งให้ลึกลงไปในเนื้อไม้ การตอกตะปูต้องทำด้วยความประณีตไม่มี
รอยหัวค้อนปรากฏที่ผิว ระยะตอกตะปูต้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอัดแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้ง
สนิท ในกรณีท่ีต้องทำกาต่อไม้อัดตามแนวยาวเกิน 240 เมตร ให้กรุลายไม้ขวางแนวความยาวของตู้ 
นอกจากจะมีวัสดุอ่ืนกรุทับหน้า ขอบและสันไม้อัดทั้งหมดต้องไสให้เรียบและได้แนวก่อนทำการกรุ และต้อง
ไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกับไม้อัดและต้องปิดหัวไม้อัดโดยใช้ผิวไม้สักในส่วนที่สามารถมองเห็นได้จาก
ภายนอกตู้หรือใช้ไม้ยาง หรือไม้เนื้อแข็งในส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ไม้อัดที่ใช้ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าของบริษัท ไม้อัดไทยบางนา จำกัด 
 
 แผ่นพลาสติกลามิเนต :  
 - ก่อนการดำเนินการ ให้ตรวจสอบขนาดและส่วนที่จะกรุและตัดแต่งพลาสติกลามิเนตให้ได้
ขนาดแล้วทำความสะอาดส่วนที่จะกรุ ปัดผง ฝุ่น เศษไม้ต่างๆ ตามซอกมุมออกให้หมดก่อนที่จะทากาวยาง
ที่ผิวและส่วนที่จะประกบติดกัน และอัดติดแน่นอย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคลื่น และอัดด้วยแม่แรงหรือ
สิ่งกดทับอ่ืนๆ จนกาวแห้งสนิท และแต่งขอบลบมุมเล็กน้อย ในกรณีที่มีการเข้ามุมให้ส่วนที่อยู่ด้านบนทับ
ขอบส่วนที่อยู่ด้านล่าง และอัดขอบให้แน่น แผ่นพลาสติกลามิเนต ใช้ผลิตภัณฑ์ 
 - ลามิเนตลายไม้ ให้ใช้รุ่นที่ผิวหน้า มีผิว Texture เหมือนธรรมชาติ ไม่ใช้แบบผิวเรียบ ก่อน
ดำเนินการให้จัดหาตัวอย่างนำเสนอก่อนดำเนินการ ตัวอย่างเช่นหากใช้ลามิเนตลายไม้ของ FORMICA ระบุ
รหัสผิว เป็น Naturelle [NT] หรือ Dry grain [D8]  หากเป็นยี่ห้ออ่ืนให้เทียบเท่า หากมิได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืน 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
FORMICA สี รุ่น ระบุภายหลัง  
EDL สีรุ่นระบุภายหลัง  
LANITAC สีรุ่นระบุภายหลัง  

 
หินสังเคราะห์ เป็นวัสดุประเภท RIENFORCED MODIFIED ACRYLIC SOLID SURFACE มีส่วนผสมของ
หินและแร่ธาตุตามธรรมชาติบีบอัดโดยใช้ความดันสูงเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น (HOMOGENEOUS)ไม่มีรู
พรุน 
ผลิตภัณฑ์ Acrylate, Mineral หรือผลิตจาก Solid acrylic surface 100% PolymethylmeThacrylate 
(PMMA) แผ่นมีความหนา 12 มม. สามารถขึ้นรูปได้ตั้งแต่ 2 มม. ทนความร้อน 180 องศาเซลเซียส ตาม
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มาตรฐานทดสอบ NEMA LD-3-3,6 วัสดุมีความยืดตัว 0.3% ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D-638 
สามารถดัดโครงได้ด้วยความร้อน แผ่นวัสดุไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีรูพรุน เชื้อรา และแบคทีเรีย
ไม่ฝังตัวเจริญเติบโตบนแผ่น ไม่ก่อเกิดควันเมื่อเกิดการเผาไหม้ และเปลวไฟลุกลามไม่ก่อให้เกิดสารพิษใน
กรณีติดไฟ อัตราการขยายและหดตัวในอุณหภูมิร้อนเย็นไม้มาตรฐาน ASTM D696, รับประกันการคง
สภาพสี 10 ปี นับจากวันส่งมอบงาน 
โดยกำหนดให้ใช้แผ่นหินสังเคราะห์ ของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 
- CORIAN สี รุ่นระบุภายหลัง  
- SOLITAIRE รุ่นระบุภายหลัง  
- TRISTON รุ่นระบุภายหลัง  

  
  STAINLESS STEEL : 
  - Stainless Steel ที่ใช้ ความหนาตามที่กำหนดและเรียบสม่ำเสมอ ก่อนติดตั้งต้อง
ปรับแต่งส่วนที่จะทำการกรุ ให้ลบมุมส่วนที่เป็นสันหรือเหลี่ยม ส่วนวิธีการติดตั้งเหมือนแผ่นพลาสติกลาม
เนต แต่ให้พับซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้องเรียบไม่เป็นคลื่น แนว
สันต้องตรง รอยเชื่อมต่างๆ ให้ขัดหรือปัดให้เรียบร้อยเป็นผิวเดียวกัน 
 

9.8 งานสีและการทำผิว 
หมายถึงการพ่น, การทำ, การลงขี้ผึ้ง, การทาน้ำมันต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งอ่ืนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
ยกเว้นส่วนที่กำหนดให้เป็นวัสดุอ่ืน 
ขั้นตอนการทำสี 
ประเภทสี 
- สีน้ำมัน 
- ทาแชลแลคและทาน้ำมัน ทาหรือพ่นบนผิวไม้ 
- สีอื่นๆ จะระบุเพิ่มเติมไว้เฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแห่ง 
 
การเตรียมงานรองพ้ืน 
- งานไม้ 
ส่วนที่เป็นงานไม้จะต้องแห้งสนิท ปัดฝุ่นผงและเศษวัสดุต่างๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือคราบน้ำมัน ย้ำ
หัวตะปูให้จมลงไปในเนื้อไม้ และอุดรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัดไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 
ที่ทำสำเร็จจากโรงงาน ต้องทาสีรองพ้ืนหรือทาสีชั้นแรกตามข้อกำหนดก่อนที่จะนำมาติดตั้ง 
  - ส่วนที่เป็นโลหะ 
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ก่อนอ่ืนต้องทำความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากสนิมฝุ่น และละลองต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ โดยใช้
กระดาษทรายหรือแปลงรวดขัด และล้างด้วยน้ำยากันสนิม เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะทาสีรองพ้ืน
เรดอ็อกไซด์ หรือดำเนินการทาสีหรือผิวที่ระบุให้ 
  การดำเนินงาน 
  การดำเนินงานหรือทำผิวทั่วไปให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  - สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เหมาะสมในการทาสี 
ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทาสี หรือผิว ในขณะที่มีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสม เช่น ในวันที่อากาศชื้น หรือมีฝนตก 
ห้ามทาสีในบริเวณท่ีเปียกชื้น หรือมีฝุ่นละออง เมื่อมีการทาสีครั้งที่ 2 หรือ ในการทาสีแต่ละครั้งต้องรอให้สี
เดิมแห้งสนิทเสียก่อน 
  - การทาสีทุกครั้ง 
ผู้รับจ้างจะต้องปิดบริเวณอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ทาสีให้เรียบร้อยด้วย Tape และแกะออกเม่ือทาสีหรือผิวเสร็จแล้ว 
  - ก่อนทาสีจริงทุกครั้ง 
ผู้รับจ้างต้องเสนอตัวอย่างสีจริงครั้งสุดท้ายให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ พิจารณาก่อน หรือแสดงตัวอย่างของสี
กับผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนโดยทาพ้ืนผิวนั้นๆ เป็นเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางเมตร ทุกๆ พ้ืนผิวที่จะต้องทำสีหรือ
ผิว หากผู้รับจ้างดำเนินการไปโดยพลการ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง จนเป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
  - การเก็บรักษาสี 
การเก็บรักษาสี จะต้องเก็บในที่ไม่อับชื้น และทุกสีที่กำหนดต้องจัดแยกแต่ละชนิด อย่าให้ปะปนกัน 
 
 
  การย้อมสีและพ่นสี 
 หลักการย้อมสีและพ่นไม้โดยทั่วไปมีดังนี้ 
 การย้อมสีไม้ 
  - ย้ำหัวตะปูต่างๆ ให้จมลงในเนื้อไม้ 
  - อุดรอยต่อ, หัวตะปูมุมต่างๆ ด้วยพุดตี้ หรือดินสอพองผสมแชลเลค 
  - ขัดผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ ถ้ามีรอยขรุขระให้อุดแต่งอีกครั้ง และ
ขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนครั้งแก 
  - ปิด Tape กันแนวส่วนที่ไม่ได้ย้อมสี 
  - ลงฝุ่นจีนย้อมผ้า และขัดมันให้เรียบร้อยตามทสีที่ต้องการ (เฉพาะการทำสีโอ๊ค) 
  - การทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 หากมีรอบขนแปรงหรือผิวไม่เรียบ ขัดด้วย
กระดาษทรายละเอียด แต่งลายและรอยต่อต่างๆ 
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  - ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขัดให้เรียบร้อย ลงลูกประคบ 
แต่งสีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลือบผิวอีกครั้ง 
 
  การทาน้ำมันหรือสี 
  การทาน้ำมันหรือสี ในส่วนที่มองไม่เห็นได้จากภายนอกตู้ ให้ดำเนินการดังนี้ 
  - ย้ำหัวตะปู และอุดด้วยพุดดี้ ขัดผิวและปัดฝุ่นละอองให้เรียบร้อยและปิด Tape  
กัสส่วนที่ไม่ต้องการ 
  - ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนที่จะทาสีจริงครั้งสุดท้าย 
  งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้ให้เสนอตัวอย่าง 1 ตารางฟุตเพ่ืออนุมัติงานสีไม้สำหรับ
เฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมด ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
  - สีไม้ เป็นสีแลคเกอร์มันกลับด้าน 
  - ชั้นที่ 1 ให้ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกที่มองเห็น 
  - ชั้นที่ 2 ให้ลงแชลแล็คขาวใส 
  - ชั้นที่ 3 ให้ลงแลคเกอร์โดยใช้ลูกประคบโดยตลอด 
  - ชั้นที่ 4 ให้ขัดด้วยกระดาษทรายน้ำโดยตลอด 
  - ชั้นที่ 5 ให้พ่นแลคเกอร์ด้านโดยตลอด 
  - ชั้นที่ 6  ให้ขัดกระดาษทรายน้ำโดยตลอดอีกครั้ง 
  - ชั้นที่ 7 ให้พ่นแลคเกอร์ด้านขั้นสุดท้าย 2 ครั้ง โดยตลอด ส่วนสีของเนื้อไม้ให้ทำ
ตามตัวอย่าง 
10. งานประตูหน้าต่างและวงกบอลูมิเนียม 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
11. งานกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องโมเสค 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
12. งานกรุกระเบื้องแผ่นเรียบ หรือกระเบื้องใยหิน 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
13. งานทำพื้นกระเบื้องยาง 

 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
 
14. งานเครื่องสุขภัณฑ์ 
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 ให้ดูรายละเอียดในรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม 
15. รายการแบบแสงสว่าง 

รายการแบบแสงสว่างดังกล่าวดังต่อไปนี้ เป็นการแสดงถึงการออกแบบควบคุมแสงสว่างเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ โครงการทั้งในแง่ของการอำนวยความสะดวกในการใช้งานแสงสว่างทั้งภายในและ
ภายนอก การควบคุมแสงสว่างให้มีความสัมพันธ์กับแสงธรรมชาติ การควบคุมแสงสว่างตามสภาวะการ
เคลื่อนไหวของบุคคลในพ้ืนที่ ตลอดจนการควบคุมแสงด้วยเวลา โดยพิจารณาใช้พลังงานของแสงสว่าง
เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม การพิจารณาส่วนประกอบอ่ืนๆ ดังต่อไปนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้นๆ กล่าวคือ: 

ก. ระบบไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย การกระจายไฟฟ้า (Distribution) การป้องกัน 
(Protection) และความปลอดภัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

ข. รายการประกอบแบบระบบควบคุมแสงสว่างเป็นการแสดงถึงแนวทางในการควบคุม ซึ่งมี
การประมาณการค่าความต้องการไฟฟ้าเป็นเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนรูปแบบการกระจาย
ระบบไฟฟ้าจริงต้องดูจากแบบวิศวกรรมไฟฟ้า 

ค. การเพ่ิมหรือลดปริมาณการปรับอากาศอันเนื่องมาจากระบบควบคุมแสงสว่าง 

ง. ส่วนประกอบทางกลเพ่ือความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่างกับ ฝ้าเพดาน 

ผนัง, เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนโครงสร้างของอาคาร 
จ. การออกแบบโครงสร้างในการยึดอุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง 
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งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

ภาคผนวก ก

ตัวอย่าง รูปแบบ และรายละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 
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ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

ST01

กรุหินทราวาทีน ลายไมสี้ออ่นคดัลายพิเศษ 
AAA น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ST02

ST03

หินแกรนิตด าอฟัคดัพิเศษ AAA น าเสนอตวัอยา่ง
ก่อนด าเนินการ

หินเทียมสีครสิตลัไวท ์(สีขาว)
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing
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ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

GL03

กระจกลามิเนตใส 3+3 mm.
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL04

กระจกเคลือบสี color code (สรุปเลือกภายหลงั) 
หนา 6 mm. น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

GL05

กระจกพิมพล์ายตามแบบหนา 6 mm. (รูปแบบ
ตามแบบน าเสนอ) น าเสนอตวัอยา่งก่อน
ด าเนินการ

GL06

กระจกลามิเนตฟิลม์ฝา้ 3+3 mm.
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

กระจกลามิเนต ฟิลม์สี หนา 3+3 mm.(สรุป
เลือกภายหลงั) หนา 6 mm.
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing

GL01

GL02

กระจกเงา หนา 6 mm. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

กระจกพิมพล์ายตามแบบหนา 6 mm. (รูปแบบตามแบบน าเสนอ) 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing

GL03



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

LA01

ลามิเนตสีด า ผิวดา้น หนา 0.9 mm (Matt 
Surface) / LA0220FX NERO INGO ย่ีหอ้ EDL
Standard Grade only 3050 x 1300 x 0.9mm
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA02

Furniture Material Finishing

LA03

LA04

ลามิเนตสีด า ผิวเงา หนา 10 mm (HIGH GLOSS 
Surface)/EEP5042PG CARBONITE ย่ีหอ้ EDL 
Standard Grade only 2440 x 1220 x 1.0mm. 
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

LA05

LA06

ลามิเนตสีครีมขาว ผิวดา้น หนา 0.9 mm (Matt 
Surface)/ LS 0990FX BIANO MALE ย่ีหอ้ EDL
Standard Grade only 3050 x 1300 x 0.9mm
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีเบจ  ผิวดา้น หนา 0.9 mm (Matt 
Surface)/LS 0780FX BEIGE ARIZONA ย่ีหอ้ EDL 
Standard Grade only 3050 x 1300 x 0.9mm
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตลายไมสี้ออ่น หนา 0.8 mm WY1244D IBIZA 
NOGAL ย่ีหอ้ Lamitak / smooth powdery surface. 
Standard Grade only 2440 x 1220 mm. 
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีด า ผิวกึ่งเงากึ่งดา้น หนา 8mm. ESH 
0400N NOIR ย่ีหอ้ EDL 
Standard Grade 2440 x 1220 x 0.8mm.
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

LA07

LA08

Furniture Material Finishing

LA09

LA10

LA11

LA12

ลามิเนตลายไมสี้ด าโชวเ์สีย้น หนา 0.8 mm. 
WY 4211X  FONDUE ASH ย่ีหอ้ Lamitak / 
finish is textured with a rough surface 
Standard Grade only 2440 x 1220 mm. 
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตลายไมสี้โอ๊คน า้ตาล หนา 0.8 mm. WY1257D 
CORDOBA NOGAL  ย่ีหอ้ Lamitak /
smooth powdery surface

Standard Grade only 2440 x 1220 mm. 
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีนเ้งินเขม้ผิว มี Texture ในตวั รุน่ 9271JN 
ย่ีหอ้ Formica หรือเทียบเทา่ /
Standard Grade only 2440 x 1220 mm. 
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีเทาออ่น ผิวกึ่งเงากึ่งดา้น หนา 8mm. 
ESG 5404N PURE GREY ย่ีหอ้ EDL 
Standard Grade 2440 x 1220 x 0.8mm.
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีเทาเขม้ ผิวกึ่งเงากึ่งดา้น หนา 8mm. 
ESF 5890T STORM GREY ย่ีหอ้ EDL 
Standard Grade 2440 x 1220 x 0.8mm.
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ลามิเนตสีครีมขาว ผิวกึ่งเงากึ่งดา้น หนา 8mm. 
ESF6850T ANTIQUE WHITE ย่ีหอ้ EDL 
Standard Grade 2440 x 1220 x 0.8mm.
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

WP01

ผนงัทาสีน า้อะเคลิก ชนิดเนียนพิเศษ  สีสม้หมน่
ย่ีหอ้ TOA #รุน่ TOA Supershield.หรือ
เทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

WP02

WP03

ผนงัทาสีน า้อะเคลิก ชนิดเนียนพิเศษ สีสรุปตาม
ส านกังานสว่น (สรุปเลือกภายหลงั) 
TOA #รุน่ TOA Supershield.หรือเทียบเทา่ 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

WP04

ผนงัวอลเปเปอร ์มีTEXTUREในตวั (ระบสีุ
ภายหลงั) น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

Furniture Material Finishing

ผนงัทาสีน า้อะเคลิก ชนิดเนียนพิเศษ  สีเทา
TOA #รุน่ TOA Supershield.หรือเทียบเทา่ 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

HF01

อลมูิเนียมคอมโพสิต หนา 3mm.ใสสี้ด า สีสรุป
เลือกภายหลงั ฉลลุายทะลตุามแบบซอ้นกระจก
เงาสีบรอนซ ์หนา 4 mm. ย่ีหอ้ KNAUF
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

HF02

HF03

Furniture Material Finishing

อลมูิเนียมคอมโพสิต หนา 3mm.ใสสี้ด า สีสรุป
เลือกภายหลงั ฉลลุายทะลตุามแบบซอ้นกระจก
ใส(บานประต)ู สีบรอนซ ์หนา 6 mm.
ย่ีหอ้ KNAUF
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

แผน่ยิปซั่ม เอคโคบ่ล็อค ตราชา้ง รุน่ R-1 หนา 
12mm. หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อน
ด าเนินการ

HF04
กรุกระเบือ้งลายหินออ่น ขนาด 10"x16" แนวนอน 
รุน่ WT 25X40 สตารีโอ ้ขาว ตดัขอบ PM 
ย่ีหอ้ COTTO หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อน
ด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Furniture Material Finishing

HF01
อลมูิเนียมคอมโพสิต หนา 3mm.ใสสี้ด า สีสรุปเลือกภายหลงั ฉลลุายทะลตุามแบบซอ้นกระจก
เงาสีบรอนซ ์หนา 4 mm. ย่ีหอ้ KNAUF หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

HF02
อลมูิเนียมคอมโพสิต หนา 3mm.ใสสี้ด า สีสรุปเลือกภายหลงั ฉลลุายทะลตุามแบบซอ้นกระจกใส
(บานประต)ู สีบรอนซ ์หนา 6 mm.ย่ีหอ้ KNAUF
หรือเทียบเทา่ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

SF01

Furniture Material Finishing

ผา้หุม้บฟุองยาง ซบัเสียง ผนงัตกแตง่ ลายผา้ทอมี
ชอ่งวา่ง สีครีม มีTexture ในตวั เคลือบผิวกนัน า้
น าเสนอก่อนด าเนินการ

SP01 ภายในตูท้  าสีพน่ สีขาวก่ึงเงากึ่งดา้น 
ท าสีตวัอยา่งน าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

SP02 ท าสีพน่สีด ากึ่งเงากึ่งดา้น
ท าสีตวัอยา่งน าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

SP03

ท าสีพน่กึ่งเงากึ่งดา้นเทียบสีผา้บผุนงักนัเสียง
ภายในหอ้ง ท าสีตวัอยา่งน าเสนอตวัอยา่งก่อน
ด าเนินการ

SF02

ผา้หุม้บฟุองยาง ซบัเสียง ผนงัตกแตง่ ลายผา้ทอมี
ชอ่งวา่ง สีเนือ้ มีTexture และ ลาย ในตวั เคลือบ
ผิวกนัน า้น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Furniture Material Finishing

SF01
ผา้หุม้บฟุองยาง ซบัเสียง ผนงัตกแตง่ ลายผา้ทอมีชอ่งวา่ง สีครีม มีTexture ในตวั 
เคลือบผิวกนัน า้น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Lighting Fixture for Interior Lighting

RD01

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
7W LED-MR16 PHILIPS 60D 
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP COOL WHITE 4000K

RD02

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT
2 x 7W LED-MR16 PHILIPS 60D
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP  2 COOL WHITE 4000K

RD03

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT 
(DIMMABLE)
7W LED-MR16 PHILIPS 60D
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP COOL WHITE 4000K (DIMMABLE)

RD04

RECESSED ADJUSTABLE DOWNLIGHT (DIMMABLE)
2 x 7W LED-MR16 PHILIPS 60D
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP COOL WHITE 4000K (DIMMABLE)

SD01

SURFACE ADJUSTABLE DOWNLIGHT 2 x7W 
LED-MR16 PHILIPS 60D
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP COOL WHITE 4000K

F01

LED RECESSED DIFFUSER FLUORESCENT
40W LED MODULE
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP COOL WHITE 4000K



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Lighting Fixture for Interior Lighting

F02

LED RECESSED DIFFUSER FLUORESCENT
18W LED MODULE 
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMP COOL WHITE 4000K

P01

LED PENDANT DIFFUSER FLUORESCENT
40W LED MODULE 
LUMINAIRE COLOR WHITE
LAMPCOOL WHITE 4000K หรอืเทียบเทา่ น าเสนอ
รูปแบบก่อนด าเนินการ (ไฟตกแตง่)

LED01

LED STRIP LIGHT
"12W/m. LED STRIP LIGHT"
12W/m. + AL U-CHANNEL COOL WHITE 4000K
LUMINAIRE COLOR WHITE



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Finishing 
No./Legend

Description Sample

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

สวิทช์
ทาง
เดียว

สวิทชท์างเดียว 2 ชอ่ง 16A 250V พรอ้ม
อปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider หรือเทียบเทา่
ของเดมิของโครงการ

สวิทช์
หรี่ไฟ

สวิทชห์รี่ไฟ (dimmer) พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ 
Schneider หรือเทียบเทา่

เตา้รบั
โทรศพัท์
พร้อม

คอมพวิ
เตอร์

เตา้รบัโทรศพัท์
พรอ้มเตา้รบัคอมพิวเตอร์
พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider หรือ
เทียบเทา่

เตา้รบั
โทรทศัน์

เตา้รบัโทรทศัน ์พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ Schneider
หรือเทียบเทา่

Receptacle Fixture

เตา้รบั
ปลั๊ก

เตา้รบัปลั๊กคูมี่กราวด ์3ขา พรอ้มอปุกรณ์ ย่ีหอ้ 
Schneider หรือเทียบเทา่



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B102 / บานเดี่ยวทางเขา้หอ้งถ่ายเอกสาร
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B202 / บานคูท่างเขา้หอ้งรองอธิบดี
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B202 / บานเดี่ยวทางเขา้หอ้งแตง่ตวัรองอธิบดี
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B211 / บานเดี่ยวหอ้งประชมุ 3
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B214/ บานเดี่ยวหอ้งท่ีปรกึษา
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B308, B407 / บานเดี่ยวหอ้งผูเ้ช่ียวชาญ
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

Built in NO. B303, B403 / บานเดี่ยวหอ้งผูอ้  านวนการ
รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

Door and Window Equipment

รายการอปุกรณบ์านประตใูนงานเฟอรนิ์เจอรต์ิดตาย / Built in
- บานตกแตง่ตามแบบรายละเอียด ความหนาบาน ไมน่อ้ยกวา่ 4 cm. ส าหรบัติดตัง้อปุกรณ์
- วงกบไมเ้นือ้แข็ง เสรมิในแผงตกแตง่ส าหรบัตดิตัง้อปุกรณ์
- อปุกรณมื์อจบัตรวจสอบแบบรายละเอียด หากมีในงานตกแตง่แลว้ใหใ้ชข้องงานตกแตง่เป็นหลกั
- น าเสนอก่อนด าเนินการ 

Built in NO. B310b, B406b / บานเดี่ยวหอ้งเก็บของหนา้หอ้งผูอ้  านวนการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

ภาคผนวก ข

รูปแบบ และรายละเอียดงานครุภัณฑ์ Loose Furniture



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-01

L-A-02

เกา้อีท้  างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาด :  กวา้ง 590 x ลกึ 530 x สงู 760 
ขอ้มลูทางเทคนิค
- โครงที่นั่ง ท  าจาก Polypropylene (PP) ฉีดขึน้รูป บดุว้ย 
Injected Polyurethane Foam หุม้ดว้ยหนงัเทียม 
- ขา ท าจากอลมิูเนียม รูป 4 แฉก  
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 810 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั  
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-03

L-A-04

เกา้อีท้  างาน

เกา้อีส้ตลู
Sofa Chair-Stool
ขนาด :  กวา้ง  850 x ลกึ 850 x สงู 400
ที่นั่ง
เพาะโครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A หุม้ผา้
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 810 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั  
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-05

L-A-06

โต๊ะขา้ง

ขนาด :  กวา้ง  450 x ลกึ 450 x สงู 450

แผ่นหนา้โต๊ะ
ไมP้ARTICLE BOARDความนา 19 มม. ปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINIS   ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8
มม.
ขา เหล็กทอ่กลมขนาด 3/4” พน่สี EPOXY POWDER 
COATING อบความรอ้น
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

เกา้อีส้ตลู
Sofa Chair-Stool
ขนาด : กวา้ง  1200 x ลกึ 935 x สงู 400 
ที่นั่ง
เพาะโครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A หุม้ผา้
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-07

L-A-08

โซฟา

ขนาด :  กวา้ง 2250 x ลกึ 2600 x สงู 420/650

ที่นั่ง/พนกัพิง
เพาะโครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A หุม้
ผา้ สรุปเลือกสีภายหลงั  น าเสนอตวัอยา่งกอ่นด าเนินการ

แผ่นหนา้โต๊ะ
ไมP้ARTICLE BOARDปิดผิวHIGH PRESSURE 
LAMINATE FINISHE ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม.

โต๊ะกลาง
ขนาด :  กวา้ง 600 x ลกึ 600 x สงู 450
แผ่นหนา้โต๊ะ
- ไมP้ARTICLE BOARDปิดผิวHIGH PRESSURE 
LAMINATE FINISHE ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม.
เฟรมรอบท าจากเหล็กแผ่นหนา 1.2 มม. พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
- ขา เหล็กทอ่กลมขนาด 1/2” พน่สี EPOXY POWDER 
COATING อบความรอ้น
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-09

L-A-10

เกา้อี ้

ขนาด : กวา้ง 68 X ลกึ 71.5 X สงู 77 ซม.
รายละเอียด
พนกัพิง : โครงเหล็กท าสีพาวเดอรโ์คท้ ฟองน า้โพลียรูเีทรน
หุม้ดว้ยผา้
ที่นั่ง : โครงเหล็กท าสีพาวเดอรโ์คท้ ฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้
ดว้ยผา้
ขา : ฐานไม ้MDF และเหล็กท าสพีาวเดอรโ์คท้
สรุปเลือกสีภายหลงั  น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

โต๊ะท างาน

ขนาด:กวา้ง 3500 x ลกึ 1200x สงู 745 มม.
รายละเอียด
- Top โต๊ะไม ้Particle Board ความหนา 25 มม.  ปิดผิว

ดว้ย  High Pressure Laminate ดา้นลา่ง High Pressure 
Laminate ป้องกนัการแอน่ตวั

- Top กลางไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. หุม้หนั
- กลอ่งปลั๊กไฟอลมิูเนียม แบบฝาเปิด 2ดา้น สีเงิน
- รางรอ้ยสายไฟเหล็กแผน่ ความหนา1มม. พบัขึน้รูป ท าสี

ระบบ Powder Coat
- ขาโต๊ะเหล็กแบนหนา 12มม. กวา้ง 101มม. พบัขึน้รูป ท าสี

ระบบ Powder Coat
- Bracket รบั Topเหล็กแผ่น ความหนา2มม. พบัขึน้รูป ท าสี

ระบบ Powder Coat
- ขาปรบัระดบัแบบเกลียวหมนุแป้นพลาสติก สามารถปรบั

ระดบัความสงูได ้10 มม.
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-11

L-A-12

เกา้อีท้  างาน
ขนาด:กวา้ง 46 X ลกึ 45 X สงู  43 ซม.
รายละเอียด
- พนกัพิง ฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้ผา้
- ที่นั่ง ฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้ผา้
- ขาเกา้อีอ้ะลมิูเนียม ท าสีพาวเดอรโ์คท้
- สรุปเลือกสีภายหลงั  น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ 

ตูห้นงัสือ

ขนาด กวา้ง 90 X ลกึ 45 X สงู  195 ซม.
รายละเอียด
- พืน้บน ไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ

Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle Press 2 
หนา้ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) 
ดว้ยกาว Hot Melt และลบคมดว้ยเครือ่งจกัร

- แผ่นขา้งไม ้,แผ่นหลงั, พืน้ลา่ง Particle Board ความ
หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ดว้ย
ระบบ Short Cycle Press 2 หนา้ปิดขอบ PVC Edging 
ความหนา 1 มม. (Rehau) ดว้ยกาว Hot Melt และลบ
คมดว้ยเครือ่งจกัร

- ชัน้ปรบัไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle Press 2 
หนา้ปิดขอบดว้ย Melamine Edging ความหนา 0.5 
มม. (Linnemann) ดว้ยกาว Hot Melt และลบคมดว้ย
เครือ่งจกัร 

- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-13

L-A-14

เกา้อีส้ตลู

ขนาด :  กวา้ง 600, 800 x ลกึ 600 x สงู 420  คละขนาด

- ที่นั่งเพาะโครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A 
หุม้หนงัเทียม หรอืผา้ 
- สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

โต๊ะประชมุ

ขนาด:กวา้ง 2200 x ลกึ 900x สงู 745 มม.
รายละเอียด
- Top โต๊ะไม ้Particle Board ความหนา 25 มม.  ปิดผิว

ดว้ย  High Pressure Laminate ดา้นลา่ง High 
Pressure Laminate ป้องกนัการแอน่ตวั

- Top กลางไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. หุม้
หนงั

- กลอ่งปลั๊กไฟอลมิูเนียม แบบฝาเปิด 2ดา้น สีเงิน
- รางรอ้ยสายไฟเหล็กแผน่ ความหนา1มม. พบัขึน้รูป ท าสี

ระบบ Powder Coat
- ขาโต๊ะเหล็กแบนหนา 12มม. กวา้ง 101มม. พบัขึน้รูป 

ท าสีระบบ Powder Coat
- ขาปรบัระดบัแบบเกลียวหมนุแป้นพลาสติก สามารถ

ปรบัระดบัความสงูได ้10 มม.
สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-A-15

L-A-00

เกา้อีป้ระชมุ

-

-

ขนาด:  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 850 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อี ้ เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั สีขาวครมี  
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- ขาเป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้)  ยดึบนแกนเหล็ก 
สามารถปรบัหมนุเกา้อีไ้ด ้360o

น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-B-01

L-B-02

เกา้อีป้ระชมุ

เกา้อีป้ระชมุ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 810 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั   หุม้หนงัสีน า้ตาลครมี
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 1030
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 65 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั   หุม้หนงัสีน า้ตาลครมี
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-B-03

L-B-04

โต๊ะประชมุ
ขนาด : กวา้ง 4200 x ลกึ 1200x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-Top โต๊ะ: ท๊อปหินหนา 12 มม. สีด  า 
-กลอ่งปลั๊กไฟ อลมิูเนียม แบบฝาเปิด 2ดา้น สีเงิน
-รางรอ้ยสายไฟเหล็กแผน่ ความหนา1มม. พบัขึน้รูป ท าสี
ระบบ Powder Coat
-ขาโต๊ะเหล็กแบนหนา 12มม. กวา้ง 101มม. พบัขึน้รูป ท า
สีระบบ Powder Coat
-Bracket รบั Top เหล็กแผ่น ความหนา2มม. พบัขึน้รูป 
ท าสีระบบ Powder Coat
-คานเหล็กเหลก็กลอ่งขนาด 76x38 มม. หนา 2.7 มม. ท า
สีระบบ Powder Coat
-ขาปรบัระดบัขาปรบัระดบัแบบเกลยีวหมนุแป้นพลาสติก 
สามารถปรบัระดบัความสงูได ้10 มม.
-น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

เกา้อีป้ระชมุ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 810 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั   หุม้หนงัสีด  า
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-B-05

L-B-06

เกา้อีป้ระชมุ
ขนาด : กวา้ง 56.5 x ลกึ 58 X สงู 87-95 ซม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้   : โครงสแตนเลส หุม้หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม 
-พนกัพิง    : โครงสแตนเลส หุม้หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม หุม้หนงัสี
น า้ตาลครมี
- แขน : เทา้แขนสแตนเลส หุม้ดว้ยหนงัเทียม ไมส่ามารถปรบัได้
- ระบบโยกเอน  : ระบบโยกแบบนีทิลล ์สามารถปรบัล็อคเอน
พนกัได ้4 ต าแหน่งตามตอ้งการ ปรบัความสงู และปรบัความ
หนืดได ้
-ขาเกา้อี ้: ขา 5 แฉก ท าจากอะลมิูเนียมปัดเงา ลกูลอ้ :    : 
ไนลอน
-น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

เกา้อีป้ระชมุ
ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 1030
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 65 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั   หุม้หนงัสีน า้ตาลครมี
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-B-07

L-B-08

โต๊ะประชมุ
ขนาด : กวา้ง5600 x ลกึ 1600x สงู 745 มม. 
รายละเอียด
-หนา้โต๊ะ : ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ปิดผิว
ดว้ย  High Pressure Laminate หนา 0.6มม.  ปิดขอบ PVC   
(REHAU) ลบมมุมนดว้ยเครือ่งจกัรโดยรอบ 
-ขาโต๊ะ : ไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. ปิดผิวสอง
ดา้นดว้ย Melamine Short Cycle  เคลือบ เมลามีนเรซิน
ฟิลม์  ปิดขอบดา้นลา่งPVC ความหนา 2 มม. (REHAU)ปิด
ขอบดา้นขา้งดว้ย T-MOLD บงัตา : ไม ้Particle Board
ความหนา 19 มม. ปิดผิวสองดา้นดว้ย Melamine Short 
Cycle เคลือบเมลามีนเรซินฟิลม์  ปิดขอบดวัย เมลามีน
ความหนา 0.3 มม. (LINNEMANN) 
-ชอ่งรอ้ยสายไฟ รูปตวั U สีเทาออ่น หรอืสีเทา  Wire 
Manager ที่จดัเก็บสายไฟมาตราฐานตดิที่บงัตา มือจบัสีเงิน
เหล็กป๊ัมขึน้รูปพน่สี Flat Silver (รุน่ EXTEND ) , ถาดใส่
เครือ่งเขียน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

โต๊ะประชมุ

โต๊ะประชมุขนาด :กวา้ง 4800 x ลกึ 600x สงู 745 มม. 
(ตรวจสอบขนาดปรบัตามขนาดหอ้ง)
รายละเอียด
-หนา้โต๊ะท๊อปหินหนา 12 มม วางบน ไมร้องท๊อปความหนา
19 มม.
- แผ่นไมค้านโต๊ะไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ปิดผิว
เคลือบเมลามีน ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบดว้ย 
Melamine Edge 0.3 มม. 
- ขาโต๊ะไมเ้พาะโครง ความหนารวม 75 มม. ปิดผิวเคลือบเม
ลามีน ดว้ยระบบ Short Cycle ปิดขอบ PVC Edge ความหนา 
2 มม.
- ฝาปิดชอ่งรอ้ยสายไฟ MDF12 มม. หุม้ปิดผิวดว้ย PVC โดย
ขบวนการ MEMBRANE 
-เจาะฝังจอบนท๊อปเจาะกลอ่งไม ้เพ่ือใสจ่อ Monitor ปิดผิว
เคลือบเมลามีน ดว้ยระบบ Short Cycle
จอโต๊ะประชมุ No.PLM-UL 22
จอโต๊ะประธาน No.PLM-UL 17
** อปุกรณ ์จอทัง้หมดลกูคา้จดัหา **
สีสรุปเลือกภายหลงั นน าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-B-09

L-B-00

โต๊ะขา้ง
ขนาด :กวา้ง 500 x ลกึ 600x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท๊อปไม ้Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวดว้ย SHC ปิด
ขอบ PVC หนา 2.0 มม.
-เสาทอ่เหล็กกลมเสน้ผา่ศนูยก์ลาง 50.8มม. หนา 1.6 มม. 
ท าสี Powder Coat
-แป้นรบัท๊อปเหล็กแบน ขนาด 50.8 มม.หนา 4.7 มม. ท า
สี Powder Coat
-ฐานลา่ง เหล็กกลงึขึน้รูป กลม 450 มม. หนา 10 มม. ท าสี 
Powder Coat
-น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

-

-



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-01

L-C-02

เกา้อีท้  างาน

ขนาด-โต๊ะ    :  กวา้ง 2400x ลกึ 900 x สงู 730
ตูห้ลงั  :  กวา้ง 2400x ลกึ 400 x สงู 850
-แผ่นหนา้โต๊ะ/ขาหนิเทียม หนา 12 มม. รองดว้ยไมP้ARTICLE BOARD
ปิดผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 
0.8 มม.ตดิอลมูิเนียมโปรไฟลF์LIP [120x300]
หนิเทียม หนา 12 มม. รองดว้ยไมP้ARTICLE BOARD ดา้นใตต้ดิบาน
พบั ส  าหรบัเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสตกิ ส  าหรบัปิดช่องลอดสายไฟ 
กลอ่งดา้นลา่ง ท าจากเหลก็แผ่นพบัความหนา 1.2 มม.
พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความรอ้นและเจาะช่องรอตดิ
หนา้กากปลั๊กไฟ [2 หนา้กากปลั๊ก]
-แผ่นรองเขียนเหลก็แผ่นหนา 2 มม. หุม้หนงัเทียม[PU]
-กรอบรอบตูไ้มP้ARTICLE BOARDความหนา 12 มม. ปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม. 
ตูห้ลงั
-แผ่นกรอบรอบ: ไมP้ARTICLE BOARDความหนา 12 มม. ปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม. 
-โครงสรา้ง : ไมP้ARTICLE BOARDความหนา 16 มม. ปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม. 
-หนา้บาน/ ลิน้ชกั[เพลบ่งัใบเหลก็]  :  ไมP้ARTICLE BOARDความหนา 
19 มม. ตดัเฉียง ปิดผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE 
พ่นสี  EPOXY POWDER COATING อบความรอ้น 
น าเสนอก่อนด าเนินการ

โต๊ะท างานพรอ้มคอนโซน

ขนาด:  กวา้ง 650 x ลกึ 615 x สงู 1165
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 48 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 50 x สงู 73 ซม.
-เบาะนั่ง โครงเป็นพลาสตกิบฟุองน า้ PU หุม้ดว้ยหนงัแทสี้ด า 
ดา้นลา่งปิดดว้ยพลาสตกิ PP ฉีดขึน้รูป เบาะนั่งสามารถเลื่อนเขา้-
ออกได ้
-พนกัพิง โครงเป็นพลาสตกิ PP (Polypropylene) ฉีดขึน้รูป บุ
ฟองน า้ หุม้ดว้ยหนงัแทส้ีด  า ท่ีรองศรีษะ บฟุองน า้ หุม้ดว้ยหนงัแท้
สีด  า ดา้นหลงัพนกัพิง มี Lumbar Support ซึง่เป็นอปุกรณป์รบัตวั
ดนัหลงัเพ่ือความสบายปรบัระดบัสงู-ต ่า ดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas 
Lift) สามารถปรบัความสงูเบาะนั่งไดป้ระมาณ 9 ซม.
-ทา้วแขน ท ามาจากพลาสตกิ PU (Polyurethane) ปรบัระดบัขึน้-
ลงได้ Mechanism เป็นระบบ Automatic Adjustment 
Mechanism สามารถปรบัความอ่อนนุ่ม ของเบาะนั่งแบบ 
อตัโนมตัติามน า้หนกัผูใ้ชง้าน โดยไม่ตอ้งใชก้อ้นโยก, ปรบัลอ็คเอน
พนกัพิงได ้ 
-ขา 5 แฉก เป็นขาอลมูิเนียม ปัดเงา ลอ้ เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า 
ขนาด  60 มม.
-น าเสนอตวัอย่างก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-03

L-C-04

เกา้อีท้  างาน
ขนาด : กวา้ง 680 x ลกึ 680x สงู 980 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม. 
-พนกัพิง ฟองน า้พนกัพิง Polyurethane Foam ความ
หนาแน่น 35 Kg/m3 ,ความแข็ง 13 kg. เสรมิความนุ่ม
ดา้นหลงัดว้ย Polyurethane Foam 
-ที่นั่ง ฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane Foam ความหนาแน่น  40 
Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg. แขน : โครงไมบ้ ุPolyurethane 
Foam หุม้หนงัแท ้
-ระบบโยกเอน  : Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้   ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง  
แกน : แกนปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้: ขา 5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา ลกู
ลอ้ : Plastic Polyamide (Nylon 6) 
--สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

เกา้อีส้ตลู

ขนาด:  กวา้ง 910 x ลกึ 640 x สงู 850 
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
- โครงเกา้อีอ้ลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- โครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A 
หุม้ผา้ สีน า้เงินเขม้ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ
ขาเป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้)  ยดึบนแกนเหล็ก 
สามารถปรบัหมนุเกา้อีไ้ด ้360o

-



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-05

L-C-06

คอนโซล
ขนาด:กวา้ง140 x ลกึ42 x สงู75 ซม.
รายละเอียด
- ไซดบ์อรด์ขนาดกระทดัรดัรูปไข่
- ท็อปหินออ่น (ลายหินออ่นธรรมชาต)ิ 
- บอดี ้ไมM้DF ปิดผิววีเนียรสี์เขม้(ด า)
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อน

ด าเนินการ

โต๊ะกลาง

ขนาด:  กวา้ง 1200 x ลกึ 600 x สงู 400

-แผ่นหนา้โต๊ะ[ขอบเพล]่
ไมP้ARTICLE  BOARDตามแบบหนารวม 25 มม.ปิดผิว
HIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE 
ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม. 
-ขา เหล็กกทอ่ขนาด Ø2 " พน่สี EPOXY POWDER 
COATING อบความรอ้น
เช่ือมกบัเหล็กแผ่นพบัขึน้รูปตามแบบ พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-07

L-C-08

โซฟา

ขนาด :  กวา้ง 3000 x ลกึ 1850 x สงู 850 

ที่นั่ง/พนกัพิง
เพาะโครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A 
หุม้ผา้ สีน า้เงินเขม้ น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ
แผ่นหนา้โต๊ะ
ไมP้ARTICLE BOARDปิดผิวHIGH PRESSURE 
LAMINATE FINISHE ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม.

โต๊ะขา้ง
ขนาด:  กวา้ง 600 x ลกึ 600 x สงู 550
-แผ่นบนโต๊ะไมP้ARTICLE BOARDความหนา 19 ตามแบบ 
ปิดผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE 
ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม.
-เฟรมกรอบเหล็กกลอ่งขนาด ¾” x ¾” มม. พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
-ขา เหล็กกลอ่งขนาด 1½ ” x ¾” พน่สี EPOXY POWDER 
COATING อบความรอ้น
-สรุปสีภายหลงัน าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-09

L-C-10

โต๊ะประชมุ

เกา้อีป้ระชมุ

ขนาด :กวา้ง 2000 X ลกึ 900 X สงู 730 มม.
- แผ่นบนโต๊ะ ไม ้PARTICLE BOARD ความหนา 25 มม. 
ปิดผิว HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. โดย
กรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครือ่งจกัรปิดขอบ
-ขาโต๊ะทอ่เหล็ก ชบุโครเม่ียม ขนาด Ø 1½ นิว้ หนา 2 มม. 2 
ทอ่ ยดึติดกบัชิน้สว่นอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป พ่นสี EPOXY อบ
ความรอ้น สีเทาเงิน ปลายขาติดแป้นเหล็กปรบัระดบั ขนาด 
Ø 80 มม. พน่สี EPOXY อบความรอ้น ปรบัระดบัได ้+-20
มม.
-คานทอ่เหล็กกลม ขนาด Ø 11/4 นิว้ หนา 2 มม. ชบุ
โครเม่ียมขอ้ตอ่คาน และ BRACKETเหล็กขึน้รูป พน่สี 
EPOXY อบความรอ้น 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 810 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั   หุม้หนงัสีด  า
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-11

L-C-12

โต๊ะท างาน
ขนาด-โต๊ะ :  กวา้ง 2000x ลกึ 800 x สงู 730
ตูR้ETURE :  กวา้ง 500x ลกึ 1800 x สงู 600
-แผ่นหนา้โต๊ะ/ขาเพาะโครงไมP้ARTICLE BOARDความหนารวม 
50 มม. ปิดผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE 
ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม.FLIP TOP-HPL[120x300]
ดา้นใตต้ดิบานพบั ส  าหรบัเปิด-ปิด และขนแปรงพลาสตกิ ส  าหรบั
ปิดช่องลอดสายไฟ กลอ่งดา้นลา่ง ท าจากเหลก็แผ่นพบัความ
หนา 1.2 มม.พ่นสี EPOXY POWDER COATING อบความรอ้น
และเจาะช่องรอตดิหนา้กากปลั๊กไฟ[2 หนา้กากปลั๊ก]
-คาน เหลก็กลอ่งส่ีเหลี่ยม ขนาด  1½”  X 1½”  พ่นสี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
-แผ่นบงัขาไมP้ARTICLE BOARDความหนา 19 มม. ปิดผิวHIGH
PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม. 
ตดิอลมูิเนียมโปรไฟลล์ิน้ชกั/หนา้บานเปิด[เพลบ่งัใบเหลก็]
ไมP้ARTICLE BOARDความหนา 19 มม. ตดัเฉียงปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม. 
ดา้นหลงัตดิเหลก็หนา 2 มม. พ่นสี EPOXY POWDER 
COATING อบความรอ้น
-โครงสรา้งไมP้ARTICLE BOARDความหนา 16 มม. ปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่ต  ่ากว่า 0.8 มม.
--สรุปสีภายหลงัน าเสนอก่นด าเนินการ

เกา้อีท้  างาน
ขนาด:  กวา้ง 650 x ลกึ 615 x สงู 1165
ขอ้มลูทางเทคนิค : 
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 48 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 50 x สงู 73 ซม.
-เบาะนั่ง โครงเป็นพลาสตกิบฟุองน า้ PU หุม้ดว้ยหนงัแทส้ีด  า 
ดา้นลา่งปิดดว้ยพลาสตกิ PP ฉีดขึน้รูป เบาะนั่งสามารถเลื่อนเขา้-
ออกได ้
-พนกัพิง โครงเป็นพลาสตกิ PP (Polypropylene) ฉีดขึน้รูป บุ
ฟองน า้ หุม้ดว้ยหนงัแทส้ีด  า ท่ีรองศรีษะ บฟุองน า้ หุม้ดว้ยหนงัแท้
สีด  า ดา้นหลงัพนกัพิง มี Lumbar Support ซึง่เป็นอปุกรณป์รบัตวั
ดนัหลงัเพ่ือความสบายปรบัระดบัสงู-ต ่า ดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas 
Lift) สามารถปรบัความสงูเบาะนั่งไดป้ระมาณ 9 ซม.
-ทา้วแขน ท ามาจากพลาสตกิ PU (Polyurethane) ปรบัระดบัขึน้-
ลงได้ Mechanism เป็นระบบ Automatic Adjustment 
Mechanism สามารถปรบัความอ่อนนุ่ม ของเบาะนั่งแบบ 
อตัโนมตัติามน า้หนกัผูใ้ชง้าน โดยไม่ตอ้งใชก้อ้นโยก, ปรบัลอ็คเอน
พนกัพิงได ้ 
-ขา 5 แฉก เป็นขาอลมูิเนียม ปัดเงา ลอ้ เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า 
ขนาด  60 มม.
-น าเสนอตวัอย่างก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-13

L-C-14

เกา้อีท้  างาน

โซฟา

ขนาด : กวา้ง 200 X ลกึ 91 X สงู 87 ซม. 
รายละเอียด
-โครง ไมจ้รงิ เสรมิดว้ยHARDBORD  หรอื PB,  MDF 
-ที่นั่ง ฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foam  ความหนาแน่น 35 
kg/m3 .ความแข็ง 13 kg/cm2 ใย Polyester หุม้ดา้นบน
ฟองน า้ 
-พนกัพิง ฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam  ความ
หนาแน่น 20 kg/m3 .ความแข็ง 14 kg/cm2 ใย Polyester 
หุม้ดา้นบนฟองน า้ 
-ปลอกพิง  ใยสงัเคราะหป่ั์น   
-ขา  เหล็กชบุโครเม่ียม
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ขนาด:  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 850 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อี ้ เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั สีขาวครมี  
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- ขาเป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้)  ยดึบนแกนเหล็ก 
สามารถปรบัหมนุเกา้อีไ้ด ้360o

-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-15

L-C-16

อามแชร์

โต๊ะกลาง

ขนาด:  กวา้ง 1200 x ลกึ 600 x สงู 350
-โครงสรา้งโต๊ะเพาะโครงไมP้ARTICLE BOARD ตามแบบ 
ปิดผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE 
ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม.
-ฐานไมP้ARTICLE BOARDความหนา 25 มม. ปิดผิวHIGH 
PRESSURE LAMINATE FINISHE 
ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม. 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 100 X ลกึ 91 X สงู 87 ซม. 
รายละเอียด
-โครง ไมจ้รงิ เสรมิดว้ยHARDBORD  หรอื PB,  MDF 
-ที่นั่ง ฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foam  ความหนาแน่น 35 
kg/m3 .ความแข็ง 13 kg/cm2 ใย Polyester หุม้ดา้นบน
ฟองน า้ 
-พนกัพิง ฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam  ความ
หนาแน่น 20 kg/m3 .ความแข็ง 14 kg/cm2 ใย Polyester 
หุม้ดา้นบนฟองน า้ 
-ปลอกพิง  ใยสงัเคราะหป่ั์น   
-ขา  เหล็กชบุโครเม่ียม
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-17

L-C-18

โต๊ะขา้ง
ขนาด:  กวา้ง 600 x ลกึ 600 x สงู 550
-แผ่นบนโต๊ะไมP้ARTICLE BOARDความหนา 19 ตามแบบ 
ปิดผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE 
ความหนาไมต่  ่ากวา่ 0.8 มม.
-เฟรมกรอบเหล็กกลอ่งขนาด ¾” x ¾” มม. พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
-ขา เหล็กกลอ่งขนาด 1½ ” x ¾” พน่สี EPOXY POWDER 
COATING อบความรอ้น
-สรุปสีภายหลงัน าเสนอก่อนด าเนินการ

โต๊ะประชมุ

ขนาด :กวา้ง 1800 X ลกึ 900 X สงู 730 มม.
- แผ่นบนโต๊ะ ไม ้PARTICLE BOARD ความหนา 25 มม. 
ปิดผิว HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. โดย
กรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครือ่งจกัรปิดขอบ
-ขาโต๊ะทอ่เหล็ก ชบุโครเม่ียม ขนาด Ø 1½ นิว้ หนา 2 มม. 2 
ทอ่ ยดึติดกบัชิน้สว่นอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป พ่นสี EPOXY อบ
ความรอ้น สีเทาเงิน ปลายขาติดแป้นเหล็กปรบัระดบั ขนาด 
Ø 80 มม. พน่สี EPOXY อบความรอ้น ปรบัระดบัได ้+-20
มม.
-คานทอ่เหล็กกลม ขนาด Ø 11/4 นิว้ หนา 2 มม. ชบุ
โครเม่ียมขอ้ตอ่คาน และ BRACKETเหล็กขึน้รูป พน่สี 
EPOXY อบความรอ้น 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-19

L-C-20

เกา้อีป้ระชมุ

โต๊ะท างาน
ขนาด : กวา้ง 2250  x ลกึ 1950 x  สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ทอ็ปโต๊ะ  แผ่นบน ไม ้Particle Board หนา 16 มม. ปิดผิวดว้ย 
High Pressure  ตรงกลาง ประกบกบัไมเ้พาะโครง ไม ้MDF 
19+19+12 มม.  ปาดเฉียง 45 องศา  พ่นสีด  า หรือ Silver พรอ้ม
โครงเหลก็เสรมิภายใน แผ่นลา่ง ประกบไม ้Particle Board หนา 
9 มม. ปิดผิว Melamine(Short Cycle)   กลอ่งรบัทอ็ป : ไม ้
Particle Board 19 ม.ม. ปิดผิว Melamine (Shortcycle) สีด  า 
หรือ Silver ตูข้า้ง (Return) : บอดีตู้ ้ท  าจาก Particle Board หนา 
19 ม.ม. ปิดผิว Melamine (Short Cycle) โครงตู ้ท  าจาก Particle
Board ดา้นขา้งและลา่ง หนา 16 ม.ม. ดา้นหลงั หนา 12 ม.ม. ชัน้
ปรบั หนา 19 ม.ม. ปิดผิว  Melamine (Short Cycle) สีด  า หรือ 
Silver ปิดขอบดว้ย EDGE บาง 0.3 ม.ม. ตูล้ิน้ชกั : บอดีตู้ ้ท  าจาก 
Particle Board หนา 19 ม.ม. ปิดผิว Melamine (Short Cycle) 
โครงตู ้ท  าจาก Particle Board ดา้นขา้งและลา่ง หนา 16 ม.ม. 
ดา้นหลงั หนา 12 ม.ม. ชัน้ปรบั หนา 19 ม.ม. ปิดผิว   Melamine 
(Short Cycle) ลิน้ชกั ท าจากไม ้ไส ้Particle Board หนา 12 ม.ม. 
ปิดผิวดว้ย Melamine   (Short Cycle)  อ่ืน ๆ : ช่องรอ้ยสายไฟ
กลอ่งเหลก็ขนาด 90x185 ม.ม. สี Silver กญุแจ Cyber Lock 
พรอ้มกลอนตรง ช่องระบายอากาศ Aluminium Anodize ขนาด 
410 ม.ม.(Home Decorative) ถาดลิน้ชกั ท าจากไมส้ปีรี่ย์ หนา 
12 ม.ม. พืน้ถาดท าจาก Particle Board   หนา 9 ม.ม. หุม้หนงั
เทียมสีด  า หรือ Silver สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอย่างก่อน
ด าเนินการ

ขนาด :  กวา้ง 565 x ลกึ 640 x สงู 810 
ขอ้มลูทางเทคนิค
ขนาดเบาะนั่ง กวา้ง 52.5 x ลกึ 48 ซม.
ขนาดพนกัพิง กวา้ง 51 x สงู 42 ซม.
- โครงเกา้อีเ้ป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูปในทรงเพรยีวบาง
- เบาะนั่งและพนกัพิงบดุว้ยฟองน า้ ในทรงเพรยีวบาง หุม้ดว้ย
หนงั Super PU ทัง้ตวั   หุม้หนงัสีด  า
- ทา้วแขน เป็นโครงอลมิูเนียมปัดเงา ขึน้รูป  
- Mechanism เป็นระบบ Synchronized Tilt Mechanism 
สามารถปรบัความออ่นนุ่มของเบาะนั่งได ้ปรบัล็อคเอนพนกั
พิงได้
- ปรบัระดบัสงู-ต ่าดว้ยระบบแกนแก๊ส (Gas Lift) สามารถ
ปรบัความสงูเบาะนั่งได้
- ขา เป็นขาอลมิูเนียมปัดเงา รูป 5 แฉก ขนาด  25 นิว้ 
(ระยะศนูยก์ลางขาถึงศนูยก์ลางแกนลอ้) 
- ลอ้เป็นลอ้คู ่Nylon สีด  า ขนาด  50 มม. 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-21

L-C-22

เกา้อีท้  างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาด : กวา้ง 670 มม. X ลกึ 670 มม. X สงู 960 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
-พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam ความหนาแนน่  
25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. เสรมิความนุ่มดา้นหลงัดว้ย 
Polyurethane foam 
-อปุกรณ ์ ADJUSTABLE BACK LUMBAR SUPPORT 
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foamฉีดขึน้รูป ความ
หนาแน่น  22 Kg/m³ 
-แขน อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูป+Polyurethane 
-ระบบโยกเอน  Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง แกน
ปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 670 มม. X ลกึ 670 มม. X สงู 1120 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
-พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam ความหนาแนน่  
25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. เสรมิความนุ่มดา้นหลงัดว้ย 
Polyurethane foam 
-อปุกรณ ์ ADJUSTABLE BACK LUMBAR SUPPORT 
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foamฉีดขึน้รูป ความ
หนาแน่น  22 Kg/m³ 
-แขน อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูป+Polyurethane 
-ระบบโยกเอน  Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง แกน
ปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-23

L-C-24

โซฟา
ขนาด : กวา้ง 200 X ลกึ 91 X สงู 87 ซม. 
รายละเอียด
-โครง ไมจ้รงิ เสรมิดว้ยHARDBORD  หรอื PB,  MDF 
-ที่นั่ง ฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foam  ความหนาแน่น 35 
kg/m3 .ความแข็ง 13 kg/cm2 ใย Polyester หุม้ดา้นบน
ฟองน า้ 
-พนกัพิง ฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam  ความ
หนาแน่น 20 kg/m3 .ความแข็ง 14 kg/cm2 ใย Polyester 
หุม้ดา้นบนฟองน า้ 
-ปลอกพิง  ใยสงัเคราะหป่ั์น   
-ขา  เหล็กชบุโครเม่ียม
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

อามแชร์
ขนาด : กวา้ง 75 X ลกึ 76 X สงู 78 ซม. 
รายละเอียด :  
-โครงขา เหล็กป๊ัมพ ์ดดั เช่ือม ขึน้รูป ชบุโครเม่ียม : 
- เบาะ และ พนกัพิง ฟองน า้ที่นั่ง โฟม Polyurethane ความ
หนาแน่น (Density) 40 kg/m    ความแข็ง (Hardness) 
16Kg : 
-สายหนงัรดัเบาะ หนงัแทค้ณุภาพดี หนา 2.5 - 3 มม.
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-25

L-C-26

โต๊ะกลาง
ขนาด : กวา้ง 90X ลกึ 90 X สงู 34 ซม. 
รายละเอียด
-ท็อป : เซรามิค 
-ขา : โครเม่ียม 

โต๊ะประชมุ

ขนาด :กวา้ง 1800 X ลกึ 900 X สงู 730 มม.
- แผ่นบนโต๊ะ ไม ้PARTICLE BOARD ความหนา 25 มม. 
ปิดผิว HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. โดย
กรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครือ่งจกัรปิดขอบ
-ขาโต๊ะทอ่เหล็ก ชบุโครเม่ียม ขนาด Ø 1½ นิว้ หนา 2 มม. 2 
ทอ่ ยดึติดกบัชิน้สว่นอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป พ่นสี EPOXY อบ
ความรอ้น สีเทาเงิน ปลายขาติดแป้นเหล็กปรบัระดบั ขนาด 
Ø 80 มม. พน่สี EPOXY อบความรอ้น ปรบัระดบัได ้+-20
มม.
-คานทอ่เหล็กกลม ขนาด Ø 11/4 นิว้ หนา 2 มม. ชบุ
โครเม่ียมขอ้ตอ่คาน และ BRACKETเหล็กขึน้รูป พน่สี 
EPOXY อบความรอ้น 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-27

L-C-28

เกา้อีป้ระขมุ

โต๊ะท างาน
ขนาด : กวา้ง 2250  x ลกึ 1950 x  สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ทอ็ปโต๊ะ  แผ่นบน ไม ้Particle Board หนา 16 มม. ปิดผิวดว้ย 
High Pressure  ตรงกลาง ประกบกบัไมเ้พาะโครง ไม ้MDF 
19+19+12 มม.  ปาดเฉียง 45 องศา  พ่นสีด  า หรือ Silver พรอ้ม
โครงเหลก็เสรมิภายใน แผ่นลา่ง ประกบไม ้Particle Board หนา 
9 มม. ปิดผิว Melamine(Short Cycle)   กลอ่งรบัทอ็ป : ไม ้
Particle Board 19 ม.ม. ปิดผิว Melamine (Shortcycle) สีด  า 
หรือ Silver ตูข้า้ง (Return) : บอดีตู้ ้ท  าจาก Particle Board หนา 
19 ม.ม. ปิดผิว Melamine (Short Cycle) โครงตู ้ท  าจาก Particle
Board ดา้นขา้งและลา่ง หนา 16 ม.ม. ดา้นหลงั หนา 12 ม.ม. ชัน้
ปรบั หนา 19 ม.ม. ปิดผิว  Melamine (Short Cycle) สีด  า หรือ 
Silver ปิดขอบดว้ย EDGE บาง 0.3 ม.ม. ตูล้ิน้ชกั : บอดีตู้ ้ท  าจาก 
Particle Board หนา 19 ม.ม. ปิดผิว Melamine (Short Cycle) 
โครงตู ้ท  าจาก Particle Board ดา้นขา้งและลา่ง หนา 16 ม.ม. 
ดา้นหลงั หนา 12 ม.ม. ชัน้ปรบั หนา 19 ม.ม. ปิดผิว   Melamine 
(Short Cycle) ลิน้ชกั ท าจากไม ้ไส ้Particle Board หนา 12 ม.ม. 
ปิดผิวดว้ย Melamine   (Short Cycle)  อ่ืน ๆ : ช่องรอ้ยสายไฟ
กลอ่งเหลก็ขนาด 90x185 ม.ม. สี Silver กญุแจ Cyber Lock 
พรอ้มกลอนตรง ช่องระบายอากาศ Aluminium Anodize ขนาด 
410 ม.ม.(Home Decorative) ถาดลิน้ชกั ท าจากไมส้ปีรี่ย์ หนา 
12 ม.ม. พืน้ถาดท าจาก Particle Board   หนา 9 ม.ม. หุม้หนงั
เทียมสีด  า หรือ Silver สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอย่างก่อน
ด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 670 มม. X ลกึ 670 มม. X สงู 960 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
-พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam ความหนาแนน่  
25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. เสรมิความนุ่มดา้นหลงัดว้ย 
Polyurethane foam 
-อปุกรณ ์ ADJUSTABLE BACK LUMBAR SUPPORT 
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foamฉีดขึน้รูป ความ
หนาแน่น  22 Kg/m³ 
-แขน อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูป+Polyurethane 
-ระบบโยกเอน  Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง แกน
ปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-29

L-C-30

เกา้อีท้  างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาด : กวา้ง 670 มม. X ลกึ 670 มม. X สงู 960 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
-พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam ความหนาแนน่  
25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. เสรมิความนุ่มดา้นหลงัดว้ย 
Polyurethane foam 
-อปุกรณ ์ ADJUSTABLE BACK LUMBAR SUPPORT 
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foamฉีดขึน้รูป ความ
หนาแน่น  22 Kg/m³ 
-แขน อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูป+Polyurethane 
-ระบบโยกเอน  Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง แกน
ปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 670 มม. X ลกึ 670 มม. X สงู 1120 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
-พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam ความหนาแนน่  
25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. เสรมิความนุ่มดา้นหลงัดว้ย 
Polyurethane foam 
-อปุกรณ ์ ADJUSTABLE BACK LUMBAR SUPPORT 
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foamฉีดขึน้รูป ความ
หนาแน่น  22 Kg/m³ 
-แขน อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูป+Polyurethane 
-ระบบโยกเอน  Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง แกน
ปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-31

L-C-32

โต๊ะประชมุ
โต๊ะประชมุ

เกา้อีป้ระชมุ

ขนาด :กวา้ง 1800 X ลกึ 900 X สงู 730 มม.
- แผ่นบนโต๊ะ ไม ้PARTICLE BOARD ความหนา 25 มม. 
ปิดผิว HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. โดย
กรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครือ่งจกัรปิดขอบ
-ขาโต๊ะทอ่เหล็ก ชบุโครเม่ียม ขนาด Ø 1½ นิว้ หนา 2 มม. 2 
ทอ่ ยดึติดกบัชิน้สว่นอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป พ่นสี EPOXY อบ
ความรอ้น สีเทาเงิน ปลายขาติดแป้นเหล็กปรบัระดบั ขนาด 
Ø 80 มม. พน่สี EPOXY อบความรอ้น ปรบัระดบัได ้+-20
มม.
-คานทอ่เหล็กกลม ขนาด Ø 11/4 นิว้ หนา 2 มม. ชบุ
โครเม่ียมขอ้ตอ่คาน และ BRACKETเหล็กขึน้รูป พน่สี 
EPOXY อบความรอ้น 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 670 มม. X ลกึ 670 มม. X สงู 960 มม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ไม ้veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู (High 
Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.
-พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam ความหนาแนน่  
25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. เสรมิความนุ่มดา้นหลงัดว้ย 
Polyurethane foam 
-อปุกรณ ์ ADJUSTABLE BACK LUMBAR SUPPORT 
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foamฉีดขึน้รูป ความ
หนาแน่น  22 Kg/m³ 
-แขน อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูป+Polyurethane 
-ระบบโยกเอน  Synchronize mechanism, Backrest ล็อค
ต าแหน่งได ้ปรบัความหนืดพนกัพิงตามน า้หนกัคนนั่ง แกน
ปรบัความสงูดว้ยระบบ Gas lift 
-ขาเกา้อี ้5 แฉก อลมิูเนียมอลัลอยดฉี์ดขึน้รูปปัดเงา
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-C-33
อารม์แชร์

ขนาด กวา้ง 75   X ลกึ 55 X สงู 86 ซม.
รายละเอียด
-สีมาตรฐานสามารถเลือกสีวสัดหุุม้ได้
-โครงเสรมิดว้ยไมM้DF
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foam  ความหนาแน่น 35 
kg/m3 .ความแข็ง 13 kg/cm2
ใย Polyester หุม้ดา้นบนฟองน า้
พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam  ความหนาแนน่ 
20 kg/m3 .ความแข็ง 14 kg/cm2
ใย Polyester หุม้ดา้นบนฟองน า้
- สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-01

L-D-02

โต๊ะท างาน
ขนาด : กวา้ง 1500 x ลกึ 1200x สงู 745 มม.
ขนาด : กวา้ง 1500 x ลกึ 600x สงู 745 มม.
รายละเอียด
- ท๊อปโต๊ะ ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย  

High Pressure Laminate ดา้นลา่ง High Pressure 
Laminate ป้องกนัการแอน่ตวั

- ขาโต๊ะเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม.
ท าสี Powder Coat

- ขาปรบัระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป ปรบัสงู-ต ่าได้
- กลอ่งปลั๊กไฟอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat
- ตูล้ิน้ชกัลอ้เลื่อนหนา้บานไม ้Particle Board 19 มม. ปิด

ผิวดว้ย  High Pressure Laminate ตูล้ิน้ชกัไม ้Particle 
Board 19 มม. ปิดผิว Melamine Short Cycle 2 ดา้น 
ปิด Edge ABS หนา 1 มม. ลกูลอ้พลาสติก Nylon6  
ขนาด Diameter 50.8 มม. ( 2นิว้ ) แบบมีเบรค 2 ลอ้, ไม่
มีเบรค 3 ลอ้

- อปุกรณแ์ขวน CPU เหล็กแผ่น พบัขึน้รูป ท าสี Powder 
Coat

- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ 

เกา้อีท้  างาน

ขนาด:กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิง ครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้ตาข่าย มีอปุกรณ์
รองรบักระดกูสนัหลงั สามารถปรบัความสงูได้
-ที่นั่งโครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้ ปรบั
ความลกึได้
-เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผ่นรองโพลียรูเีทน ปรบัได ้3 ทิศทาง
ขึน้-ลง หนา้-หลงั และบิดซา้ย-ขวา
-ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบปรบัล็อคเอน
พนกัได ้4 ต าแหน่งตามตอ้งการสามารถปรบัความหนืดและ
ความสงูได ้
-ขาเกา้อีข้า 5 แฉก ท าจากไนลอนลอ้ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-03

L-D-04

ฉากกัน้ส านกังาน
ขนาด: กวา้ง 150,120  X สงู 120  ซม. และอ่ืนๆ
รายละเอียด
-โครงสรา้งเหล็กแป๊บเหลีย่ม 38x19 มม. หนา 1.2 มม. ท าสี 
EDP
-วสัดปิุดโครงไม ้Particle Board 9 มม.ปิดผิว melamine
-ฝาปิดบน อลมิูเนียมรดีขึน้รูป ท าสี Powder Coat 
ฝาปิดมาตรฐานเหล็กพบัขึน้รูป ความหนา 0.8 มม.ท าสี
Powder Coat 
- อปุกรณต์อ่แบตา่งๆ เหล็กป้ัมขึน้รูป ความหนา 2.0 มม. ชบุ
EDP
-ตวัปิดมมุดา้นบนอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้

ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้
ขนาด กวา้ง80x ลกึ40 x สงู85 cm.
- วสัดุ ผลิตจากไม ้particle board ปิดผิวเมลามีนที่

สามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย
- สี สีขาว / สีคาปชูิโน่ / สีเทาเขม้ / สีแอชแลนดิค / สีโนกา

โร ่/ สีวอลนทั
- สรุปเลือกภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-05

L-D-06

ตูเ้ก็บเอกสารสงู

โต๊ะท างาน
ขนาด :กวา้ง 2000 x ลกึ 1900x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท๊อปโต๊ะ ไม ้Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวดว้ย High 
Pressure Laminate ดา้นลา่ง High Pressure Laminate
-ขาโต๊ะ เหลก็แบนหนา 10 มม. กวา้ง 64 มม. เช่ือมขึน้รูป
คานเหลก็รบั TOP ขา้ง เหลก็กลอ่งขนาด 1 x 2 นิว้ เช่ือมขึน้รูป สีเงิน
เม็ดทราย (Powder Coat) ขาปรบัระดบัพลาสตกิฉีดขึน้รูป ปรบัสงู-
ต ่าได้
-กลอ่งปลั๊กไฟอลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat 
-แผ่นบงัตาไม ้Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ Short Cycle 2 หนา้
ปิดขอบดว้ย PVC ความหนา 2 มม. (REHAU)

-แผ่นTop+หนา้บานตูไ้ม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย High 
Pressure Laminate 
-หนา้บานไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย High Pressure 
Laminate 
-ลกูลอ้พลาสตกิ Nylon6  ขนาด Diameter 50.8 มม. ( 2นิว้ ) แบบมี
เบรค 2 ลอ้, ไม่มีเบรค 3 ลอ้
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอย่างก่อนด าเนินการ

ตูเ้ก็บเอกสารสงู
ขนาด กวา้ง80x ลกึ40 x สงู195 cm.
- วสัดุ ผลิตจากไม ้particle board ปิดผิวเมลามีนที่

สามารถเลือกสีไดห้ลากหลาย
- สี สีขาว / สีคาปชูิโน่ / สีเทาเขม้ / สีแอชแลนดิค / สีโนกา

โร ่/ สีวอลนทั
- สรุปเลือกภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-07

L-D-08

เกา้อีท้  างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาด : กวา้ง 69.5 X ลกึ 63 X สงู 112 ซม. 
รายละเอียด
-โครงเกา้อี ้ท  าจากไนลอนและอะลมิูเนียมหุม้ดว้ยตาข่าย
-พนกัพิง ท าจากไนลอนและอะลมิูเนียมหุม้ดว้ยตาข่าย มี
อปุกรณร์องรบัเอวปรบัได ้(เฉพาะหุม้ตาข่าย ) 
-ที่นั่ง โครงไนลอน ท าจากฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้
ผา้ ปรบัความลกึได ้
-เทา้แขนท าจากไนลอนและอะลมิูเนียม พรอ้มแผ่นรองโพลียู
รเีทรน ปรบัได ้3 ทิศทาง ขึน้-ลง  บิดซา้ย-ขวา 
-ระบบโยกเอนแบบซิงโครไนซส์ามารถปรบัล็อคเอนพนกัพิง
ได ้4 ต าแหน่ง   สามารถปรบัความหนืด : และความความสงู
ได ้
-ขาเกา้อี ้5 แฉก ท าจากอะลมิูเนียมปัดเงา ลกูลอ้ : ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด :60.5 กวา้ง X ลกึ 55X สงู 86 ซม.
รายละเอียด
-โครงเกา้อีเ้หล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สีด  า
-พนกัพิงไนลอนและเหล็กพน่สพีาวเดอรโ์คท้สีด  า หุม้ตาข่าย
-ที่นั่งท  าจากฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้ตาข่าย
-เทา้แขนเทา้แขนปรบัไมไ่ด้
-ขาเกา้อีข้า C ท าจากเหล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สีด  า
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-09

L-D-10

ตูเ้ก็บเอกสารเตีย้
ขนาด:กวา้ง 800 x ลกึ 400x สงู 810 มม.
รายละเอียด
-หนา้บานไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย High Pressure 
Laminate พืน้บนไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle Press 2 หนา้ปิดขอบ 
PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ดว้ยกาว Hot Melt และลบ
คมดว้ยเครื่องจกัร
--ชัน้ปรบัไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine 
Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle Press 2 หนา้
ปิดขอบดว้ย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) 
ดว้ยกาว Hot Melt และลบคมดว้ยเครื่องจกัร 
-มือจบัปาดเฉียง
-บานพบับานพบัระบบกลไลปิดน่ิมภายในบานพบั (Soft Close) 
โลหะทัง้ตวัผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักรอ่น 
มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา จาก GRASS ประเทศ Germany
-กญุแจระบบ 3,000 Master Key ท่ีมีลกูกญุแจท่ีไม่ซ  า้กนัมากถึง 
3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจชนิดพบัได้
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

โต๊ะประชมุ

ขนาด:กวา้ง 1800 x ลกึ 900x สงู 745 มม.
รายละเอียด
- Top โต๊ะไม ้Particle Board ความหนา 25 มม.  ปิดผิว

ดว้ย  High Pressure Laminate ดา้นลา่ง High 
Pressure Laminate ป้องกนัการแอน่ตวั

- Top กลางไม ้Particle Board ความหนา 25 มม. หุม้
หนงั

- กลอ่งปลั๊กไฟอลมิูเนียม แบบฝาเปิด 2ดา้น สีเงิน
- รางรอ้ยสายไฟเหล็กแผน่ ความหนา1มม. พบัขึน้รูป ท าสี

ระบบ Powder Coat
- ขาโต๊ะเหล็กแบนหนา 12มม. กวา้ง 101มม. พบัขึน้รูป 

ท าสีระบบ Powder Coat
- ขาปรบัระดบัแบบเกลียวหมนุแป้นพลาสติก สามารถ

ปรบัระดบัความสงูได ้10 มม.
- สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-11

L-D-12

เกา้อีท้  างาน

โต๊ะท างาน
ขนาด : กวา้ง 1600 x ลกึ 1600x สงู 745 มม. 
รายละเอียด
-ท๊อปโต๊ะ  : ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย  High
Pressure Laminate  ดา้นลา่ง High Pressure Laminate –
-ขาโต๊ะ : เหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม. ท าสี 
Powder Coat คานบนขา : เหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม.  
หนา 1.5 มม. ท าสี Powder Coat  พรอ้มเหลก็รบัท๊อป เหลก็แป๊ป
เหล่ียมขนาด 76x38 มม. หนา 2 มม. ท าสี Powder Coat 
-กลอ่งปลั๊กไฟ : อลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat  
-บงัตา : ไม ้Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ Short Cycle 2 หนา้  ปิดขอบ
ดว้ย PVC ความหนา 2 มม. (REHAU) ตูล้ิน้ชกัลอ้เลื่อน 
-หนา้บาน : ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย  High 
Pressure Laminate  แผ่นTopตู ้ไม ้Particle Board 19 มม. ปิด
ผิว Melamine Short Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม. 
-ตูล้ิน้ชกั : ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม. 
-ลกูลอ้ : ลกูลอ้พลาสตกิ Nylon6  ขนาด Diameter 50.8 มม. ( 2
นิว้ ) แบบมีเบรค 2 ลอ้, ไม่มีเบรค 3 ลอ้ อปุกรณแ์ขวน CPU :  
เหลก็แผ่น พบัขึน้รูป ท าสี Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด  กวา้ง 60.5   X ลกึ 55 X สงู 86 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิงโครงท าจากไนลอน อะลมิูเนียม พนกัพิงตาข่าย
-ที่นั่งท  าจากฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้
-เทา้แขนไนลอนและเหล็กทอ่กลมท าสพีาวเดอรโ์คท้
- ระบบเกา้อี ้สามารถปรบัความสงูได ้
-ขาเกา้อีข้า 5 แฉก ท าจากไนลอนลอ้ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-13

L-D-14

ตูเ้อกสารเตีย้

โต๊ะท างานโคง้
ขนาด กวา้ง 1895 X ลกึ 600 X สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท็อปโต๊ะไม ้Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิว High 
Pressure Laminateปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2มม. 
เลือกสีวสัดตุาม Order
-ขาโต๊ะเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 50.8 มม. หนา 1.6 มม. 
ปลายขาอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป พน่แลคเกอร์
คาน เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. ท า
สี Powder Coat
- ขาปรบัระดบัพลาสตกิฉีดขึน้รูป ปรบัสงู-ต ่าได้
ตูข้า้งเก็บ CPU
- แผ่นTopตูไ้ม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine
Short Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม.
-แผ่นขา้งตูไ้ม ้Particle Board 16 มม. ปิดผิว Melamine 
Short Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม.
-แผ่นหลงัตูไ้ม ้Particle Board 12 มม. ปิดผิว Melamine 
Short Cycle 2 ดา้น
-แผ่นพืน้ตูไ้ม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine 
Short Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม.
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด:กวา้ง 800 x ลกึ 400x สงู 810 มม.
รายละเอียด
-หนา้บานไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย High Pressure 
Laminate พืน้บนไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle Press 2 หนา้ปิดขอบ 
PVC Edging ความหนา 1 มม. (Rehau) ดว้ยกาว Hot Melt และลบ
คมดว้ยเครื่องจกัร
--ชัน้ปรบัไม ้Particle Board ความหนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine 
Resin Film ดว้ยระบบ Short Cycle Press 2 หนา้
ปิดขอบดว้ย Melamine Edging ความหนา 0.5 มม. (Linnemann) 
ดว้ยกาว Hot Melt และลบคมดว้ยเครื่องจกัร 
-มือจบัปาดเฉียง
-บานพบับานพบัระบบกลไลปิดน่ิมภายในบานพบั (Soft Close) 
โลหะทัง้ตวัผิวนิกเกิลปอ้งกนัสนิมและการกดักรอ่น 
มมุเปิดสงูสดุ 110 องศา จาก GRASS ประเทศ Germany
-กญุแจระบบ 3,000 Master Key ท่ีมีลกูกญุแจท่ีไม่ซ  า้กนัมากถึง 
3,000 ดอก พรอ้มลกูกญุแจชนิดพบัได้
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-15

L-D-16

โต๊ะท างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาด:กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิง ครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้ตาข่าย มีอปุกรณ์
รองรบักระดกูสนัหลงั สามารถปรบัความสงูได้
-ที่นั่งโครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้ ปรบั
ความลกึได้
-เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผ่นรองโพลียรูเีทน ปรบัได ้3 ทิศทาง
ขึน้-ลง หนา้-หลงั และบิดซา้ย-ขวา
-ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบปรบัล็อคเอน
พนกัได ้4 ต าแหน่งตามตอ้งการสามารถปรบัความหนืดและ
ความสงูได ้
-ขาเกา้อีข้า 5 แฉก ท าจากไนลอนลอ้ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด กวา้ง 3360 X ลกึ 600 X สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท็อปโต๊ะไม ้Particle Board หนา 25 มม.ปิดผิว High 
Pressure Laminateปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2มม. 
เลือกสีวสัดตุาม Order
-ขาโต๊ะเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 50.8 มม. หนา 1.6 มม. 
ปลายขาอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป พน่แลคเกอร์
คาน เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. ท าสี 
Powder Coat
- ขาปรบัระดบัพลาสตกิฉีดขึน้รูป ปรบัสงู-ต ่าได้
ตูข้า้งเก็บ CPU
- แผ่นTopตูไ้ม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม.
-แผ่นขา้งตูไ้ม ้Particle Board 16 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม.
-แผ่นหลงัตูไ้ม ้Particle Board 12 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น
-แผ่นพืน้ตูไ้ม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม.
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-17

L-D-18

โต๊ะ

โต๊ะ
ขนาด :กวา้ง 1500 x ลกึ 600x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท๊อปโต๊ะไม ้Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวดว้ย High 
Pressure Laminate ดา้นลา่ง High Pressure Laminate 
ป้องกนัการแอน่ตวั
-ขาโต๊ะเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. ท า
สี Powder Coat
-คานบนขาเหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. 
ท าสี Powder Coat พรอ้มเหล็กรบัท๊อป เหล็กแป๊ปเหลี่ยม
ขนาด 76x38 มม. หนา 2 มม. ท าสี Powder Coat
-แผ่นบงัตาไม ้Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ Short Cycle 2 หนา้
ปิดขอบดว้ย PVC ความหนา 2 มม. (REHAU)
-ขาปรบัระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป ปรบัสงู-ต ่าได้
-กลอ่งปลั๊กไฟอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat 
ที่วาง Keyboardไม ้MDF Board ความหนา 19 มม. ขึน้รูป
ดว้ยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ดว้ยเครือ่ง PVC Vacuum
รางลิน้ชกัระบบลกูปืน รบัน า้หนกั 15 กก. ความยาว 35 ซม.
-อปุกรณแ์ขวน CPU เหล็กแผ่น พบัขึน้รูป ท าสี Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด :กวา้ง 800 x ลกึ 600x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท๊อปโต๊ะไม ้Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิวดว้ย High 
Pressure Laminate ดา้นลา่ง High Pressure Laminate 
ป้องกนัการแอน่ตวั
-ขาโต๊ะเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. ท า
สี Powder Coat
-คานบนขาเหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม. หนา 1.5 มม. 
ท าสี Powder Coat พรอ้มเหล็กรบัท๊อป เหล็กแป๊ปเหลี่ยม
ขนาด 76x38 มม. หนา 2 มม. ท าสี Powder Coat
-แผ่นบงัตาไม ้Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ Short Cycle 2 หนา้
ปิดขอบดว้ย PVC ความหนา 2 มม. (REHAU)
-ขาปรบัระดบัพลาสติกฉีดขึน้รูป ปรบัสงู-ต ่าได้
-กลอ่งปลั๊กไฟอลมิูเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat 
ที่วาง Keyboardไม ้MDF Board ความหนา 19 มม. ขึน้รูป
ดว้ยโปรแกรม CNC ปิดผิว PVC ดว้ยเครือ่ง PVC Vacuum
รางลิน้ชกัระบบลกูปืน รบัน า้หนกั 15 กก. ความยาว 35 ซม.
-อปุกรณแ์ขวน CPU เหล็กแผ่น พบัขึน้รูป ท าสี Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-19

L-D-20

เกา้อี ้

เกา้อี ้

ขนาด  กวา้ง 60.5   X ลกึ 55 X สงู 86 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิงโครงท าจากไนลอน อะลมิูเนียม พนกัพิงตาข่าย
-ที่นั่งท  าจากฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้
-เทา้แขนไนลอนและเหล็กทอ่กลมท าสพีาวเดอรโ์คท้
- ระบบเกา้อี ้สามารถปรบัความสงูได ้
-ขาเกา้อีข้า 5 แฉก ท าจากไนลอนลอ้ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด:กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิง ครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้ตาข่าย มีอปุกรณ์
รองรบักระดกูสนัหลงั สามารถปรบัความสงูได้
-ที่นั่งโครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้ ปรบั
ความลกึได้
-เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผ่นรองโพลียรูเีทน ปรบัได ้3 ทิศทาง
ขึน้-ลง หนา้-หลงั และบิดซา้ย-ขวา
-ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบปรบัล็อคเอน
พนกัได ้4 ต าแหน่งตามตอ้งการสามารถปรบัความหนืดและ
ความสงูได ้
-ขาเกา้อีข้า 5 แฉก ท าจากไนลอนลอ้ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-21

L-D-22

โต๊ะประชมุ
ขนาด:กวา้ง 900 x ลกึ 900x สงู 745 มม.
รายละเอียด
- ท็อปโต๊ะไม ้MDF Board หนา 25 มม. ปิดผิว High Pressure
Laminate
ขอบขึน้รูปปาดเฉียงท าสี
-ขาโต๊ะอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป ท าสี อะครลิิค
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

เกา้อีป้ระชมุ

ขนาด : กวา้ง 98 X ลกึ 85 X สงู 94 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิง ฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้ผา้
-ที่นั่งฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้ผา้ สรุปสีตามแผนก
-ขาเกา้อีอ้ะลมิูเนียม ท าสีพาวเดอรโ์คท้ สีขาว
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-23

L-D-24

โต๊ะท างาน

เกา้อีท้  างาน

ขนาด:กวา้ง 68X ลกึ 59X สงู 98.5 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิง ครงท าจากไนลอน พนกัพิงหุม้ผา้ตาข่าย มีอปุกรณ์
รองรบักระดกูสนัหลงั สามารถปรบัความสงูได้
-ที่นั่งโครงท าจากไนลอน ฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้ ปรบั
ความลกึได้
-เทา้แขนไนลอนพรอ้มแผ่นรองโพลียรูเีทน ปรบัได ้3 ทิศทาง
ขึน้-ลง หนา้-หลงั และบิดซา้ย-ขวา
-ระบบเกา้อี ้ระบบโยกแบบซิงโครไนซ ์แบบปรบัล็อคเอน
พนกัได ้4 ต าแหน่งตามตอ้งการสามารถปรบัความหนืดและ
ความสงูได ้
-ขาเกา้อีข้า 5 แฉก ท าจากไนลอนลอ้ไนลอน
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 1500 x ลกึ 750x สงู 745 มม. 
รายละเอียด
-ท๊อปโต๊ะ  : ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย  High
Pressure Laminate  ดา้นลา่ง High Pressure Laminate –
-ขาโต๊ะ : เหลก็แป๊ปเหล่ียมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม. ท าสี 
Powder Coat คานบนขา : เหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม.  
หนา 1.5 มม. ท าสี Powder Coat  พรอ้มเหลก็รบัท๊อป เหลก็แป๊ป
เหลี่ยมขนาด 76x38 มม. หนา 2 มม. ท าสี Powder Coat 
-กลอ่งปลั๊กไฟ : อลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat  
-บงัตา : ไม ้Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ Short Cycle 2 หนา้  ปิดขอบ
ดว้ย PVC ความหนา 2 มม. (REHAU) ตูล้ิน้ชกัลอ้เลื่อน 
-หนา้บาน : ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย  High 
Pressure Laminate  แผ่นTopตู ้ไม ้Particle Board 19 มม. ปิด
ผิว Melamine Short Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม. 
-ตูล้ิน้ชกั : ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม. 
-ลกูลอ้ : ลกูลอ้พลาสตกิ Nylon6  ขนาด Diameter 50.8 มม. ( 2
นิว้ ) แบบมีเบรค 2 ลอ้, ไม่มีเบรค 3 ลอ้ อปุกรณแ์ขวน CPU :  
เหลก็แผ่น พบัขึน้รูป ท าสี Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-25

L-D-26

โต๊ะท างาน
ขนาด : กวา้ง 1600 x ลกึ 1600x สงู 745 มม. 
รายละเอียด
-ท๊อปโต๊ะ  : ไม ้Particle Board หนา 25 มม.  ปิดผิวดว้ย  High
Pressure Laminate  ดา้นลา่ง High Pressure Laminate –
-ขาโต๊ะ : เหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม.  หนา 1.5 มม. ท าสี 
Powder Coat คานบนขา : เหลก็แป๊ปเหลี่ยมขนาด 30x60 มม.  
หนา 1.5 มม. ท าสี Powder Coat  พรอ้มเหลก็รบัท๊อป เหลก็แป๊ป
เหลี่ยมขนาด 76x38 มม. หนา 2 มม. ท าสี Powder Coat 
-กลอ่งปลั๊กไฟ : อลมูิเนียมฉีดขึน้รูป ท าสี Powder Coat  
-บงัตา : ไม ้Particle Board ความหนา 16 มม.ผิวเคลือบ 
Melamine Resin Film  ดว้ยระบบ Short Cycle 2 หนา้  ปิดขอบ
ดว้ย PVC ความหนา 2 มม. (REHAU) ตูล้ิน้ชกัลอ้เลื่อน 
-หนา้บาน : ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิวดว้ย  High 
Pressure Laminate  แผ่นTopตู ้ไม ้Particle Board 19 มม. ปิด
ผิว Melamine Short Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม. 
-ตูล้ิน้ชกั : ไม ้Particle Board 19 มม. ปิดผิว Melamine Short 
Cycle 2 ดา้น ปิด Edge ABS หนา 1 มม. 
-ลกูลอ้ : ลกูลอ้พลาสตกิ Nylon6  ขนาด Diameter 50.8 มม. ( 2
นิว้ ) แบบมีเบรค 2 ลอ้, ไม่มีเบรค 3 ลอ้ อปุกรณแ์ขวน CPU :  
เหลก็แผ่น พบัขึน้รูป ท าสี Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

เกา้อีท้านอาหาร

ขนาด : กวา้ง 39 X ลกึ 48 X สงู 81  ซม. 
รายละเอียด
-พนกัพิง โพลีพรอพไพลีน 
-ท่ีนั่งโพลีพรอพไพลีน 
- ขาเกา้อี ้เหล็กทอ่กลม ท าสีพาวเดอรโ์คด้
- สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-27

L-D-28

โต๊ะทานอาหาร
ขนาด:กวา้ง 800 x ลกึ 800x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท็อปโต๊ะไม ้Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว High 
Pressure Laminateปิดขอบ PVC Edging หนา 2 มม. เลือก
สีวสัดตุาม Order
-แป้นรบัท็อปเหล็กแบน ขนาด 25 มม. หนา 4 มม. เลือกสี
วสัดตุาม Order
-เสาโต๊ะเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 44 มม. หนา 1.6 มม. เลือกสี
วสัดตุาม Order
-ขาโต๊ะขา 2 แฉก อลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป เลือกสีวสัดตุาม
Order
-แป้นขาเหล็กแบน ขนาด 25 มม. หนา 4 มม. ระบสุีตาม
Order เหล็กแป๊ปกลม ขนาด 44 มม. หนา 1.6 มม. ระบสุี
ตามOrderอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป เลือกสีวสัดตุาม Order
เหล็กป๊ัมแป้นกลม หนา 1 มม. รองดว้ยพลาสติกฉีดขึน้รูป -
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

โต๊ะ

ขนาด : กวา้ง 1600 X ลกึ 700 X สงู 730 มม.
-แผ่นบนโต๊ะไม ้PARTICLE BOARD ความหนาไมต่  ่ากวา่ 
25 มม. ผิวเคลือบ MELAMINE RESIN FILM ดว้ยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบดว้ย PVC หรอื ABS ป้องกนัการ
กระแทก ความหนาไมต่  ่ากวา่ 1.5 มม. ดว้ยกาว (HOT 
MELT) ลบมมุดว้ยเครือ่งจกัร
-ขาโต๊ะขาเหล็กกลอ่งสี่เหลีย่ม ขนาด 1” X 2” หนา 2 มม. 
เคลือบสี EPOXY อบความรอ้น ปลายขาติดแป้นปรบัระดบั
-คานเหล็กกลอ่งสี่เหลีย่ม ขนาด 1½” X 1½” หนา 2 มม. 
เคลือบสี EPOXY อบความรอ้น 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-29

L-D-30

อามแชร์

ขนาด: กวา้ง 64 x ลกึ 65 x สงู 75 ซม.
รายละเอียด
โครงโซฟาโครงไมจ้รงิ  เสรมิดว้ย HARDBORD ,PB หรอื  
MDF
พนกัพิง ฟองน า้พนกัพิง Polyurethane Foam ความ
หนาแน่น 35 Kg/m³ ,ความแข็ง 13 Kg/cm²
ใย Polyester หุม้ดา้นบนฟองน า้
ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane Foam ความหนาแน่น 40 
Kg/m³ ความแข็ง 16 Kg/cm²

ขาโซฟา : ขา 5 แฉก เหล็ก Laser Cut หนา 10 มม. ชบุ
โครเม่ียม

เตียงพยาบาล

เตียงพยาบาล เตียงผูป่้วย 2 ไกรมื์อหมนุ พรอ้มเบาะนอน 
รายละเอียด
- เตียงวสัดทุ  ามาจากเหล็กแผน่อยา่งดี 
- มือหมนุท าจากโครเม่ียมพบัได ้
- หวั-ทา้ยเตียง ท าจากพลาสตกิ ABS 
- รัว้กัน้ 2 ขา้งปรบัขึน้-ลงได ้ปกป้องผูป่้วยใหป้ลอดภั
- ปรบัหลงัได ้0-80 องศา ชว่ยลดอาการปวดหลงัที่นอนกด

ทบัเป็นเวลานาน 
- ปรบัเข่าได ้0-45 องศา 
- 4 ลอ้ (ขนาดลอ้ 3.5 cm.) หมนุได ้360 องศา แตล่ะลอ้

ล็อค-ปลดล็อคไดง้า่ย 
- รองรบัน า้หนกัสงูสดุ 150 kg.
- ขนาดและน า้หนกัสนิคา้ ขนาดที่นอน (กวา้งxยาวxสงู) 

89x200x8 cm. ขนาดเตียง (กวา้งxยาวxสงู) 
93x210x93 cm. 



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-30 / มา่น
มา่นกัน้เตียงพยาบาล

- รางโคง้อะลมิูเนียม ติดตัง้แขวนจากฝา้เดาน 20 cm.
รางแกนแขวนจากเพดาน เวน้ชอ่งวา่งดา้นบน เพ่ือให้
อากาศหมนุเวียนและใหแ้สงผ่าน ท าเป็นรูปตวั L และตวั 
U ตอ่เน่ืองตามเตียง
- ผา้มา่นที่มีตาข่ายกนัไฟลามได ้ดว้ยมาตรฐานความ
ปลอดภยั มาตรฐานกนัไฟลาม ชว่งตาข่าย 60cm. ผา้
ทบึ สงู 2 เมตรลอยจากพืน้ 20 cm.
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-D-31

L-D-32

โต๊ะ
ขนาด:กวา้ง 1500 x ลกึ 700x สงู 745 มม.
รายละเอียด
-ท็อปโต๊ะไม ้Particle Board หนา 25 มม. ปิดผิว High 
Pressure Laminateปิดขอบ PVC Edging หนา 2 มม. เลือก
สีวสัดตุาม Order
-แป้นรบัท็อปเหล็กแบน ขนาด 25 มม. หนา 4 มม. เลือกสี
วสัดตุาม Order
-เสาโต๊ะเหล็กแป๊ปกลม ขนาด 44 มม. หนา 1.6 มม. เลือกสี
วสัดตุาม Order
-ขาโต๊ะขา 2 แฉก อลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป เลือกสีวสัดตุาม
Order
-แป้นขาเหล็กแบน ขนาด 25 มม. หนา 4 มม. ระบสุีตาม
Order เหล็กแป๊ปกลม ขนาด 44 มม. หนา 1.6 มม. ระบสุี
ตามOrderอลมิูเนียมหลอ่ขึน้รูป เลือกสีวสัดตุาม Order
เหล็กป๊ัมแป้นกลม หนา 1 มม. รองดว้ยพลาสติกฉีดขึน้รูป -
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

เกา้อี ้

ขนาด :60.5 กวา้ง X ลกึ 55X สงู 86 ซม.
รายละเอียด
-โครงเกา้อีเ้หล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สีด  า
-พนกัพิงไนลอนและเหล็กพน่สพีาวเดอรโ์คท้สีด  า หุม้ตาข่าย
-ที่นั่งท  าจากฟองน า้โพลียรูเีทรนหุม้ผา้ตาข่าย
-เทา้แขนเทา้แขนปรบัไมไ่ด้
-ขาเกา้อีข้า C ท าจากเหล็กพน่สีพาวเดอรโ์คท้สีด  า
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-01

L-E-02

ตูเ้สือ้ผา้
ขนาด : กวา้ง 1500 X ลกึ 600 X สงู 2100 มม.
- ตู ้ไม ้PARTICLE BOARD ความหนาไมต่  ่ากวา่ 19 มม. 
ผิวเคลือบ MELAMINE RESIN FILM ดว้ยระบบ SHORT 
CYCLE ปิดขอบดว้ย PVC หรอื ABS ป้องกนัการกระแทก 
ความหนาไมต่  ่ากวา่ 1.5 มม. ดว้ยกาว (HOT MELT) ลบมมุ
ดว้ยเครือ่งจกัร หนา้บานไม ้PARTICLE BOARD ความหนา
ไมต่  ่ากวา่ 16 มม. ผิวเคลือบ MELAMINE RESIN FILM ดว้ย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบดว้ย PVC หรอื ABS ป้องกนั
การกระแทก ความหนาไมต่  ่ากวา่ 1.5 มม. ดว้ยกาว (HOT 
MELT) ลบมมุดว้ยเครือ่งจกัร
- หนา้บานกรุกระจกเงาเต็มบาน
- สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

คอนโซล

ขนาด กวา้ง120 x ลกึ47.5 x สงู76 ซม.
วสัดุ
ท็อป : ไมM้DF พน่สีเทา
บอดี ้: ไมM้DF ปิดผิววีเนียรว์อลนทั
- สีวอลนทั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-03

L-E-04

โซฟา
ขนาด กวา้ง 190 X ลกึ 80 X สงู 80 ซม.
รายละเอียด
- พนกัพิงฟองน า้โพลียรูเีทรน ดา้นหนา้และดา้นขา้งหุม้ PU
ดา้นหลงัหุม้ PVC
- ที่นั่งฟองน า้โพลียรูเีทรน ดา้นหนา้และดา้นขา้งหุม้ PU
ดา้นหลงัหุม้ PVC
- แขนฟองน า้โพลียรูเีทรน หุม้หนงัเทียม
- ขาทอ่เหล็กกลม ท าสีพาวเดอรโ์คท้
-หมอนใยโพลีเอสเตอรห์ุม้ดว้ยผา้
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

เกา้อี ้
ขนาด กวา้ง 75   X ลกึ 55 X สงู 86 ซม.
รายละเอียด
-สีมาตรฐานสามารถเลือกสีวสัดหุุม้ได้
-โครงเสรมิดว้ยไมM้DF
-ที่นั่งฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foam  ความหนาแน่น 35 
kg/m3 .ความแข็ง 13 kg/cm2
ใย Polyester หุม้ดา้นบนฟองน า้
พนกัพิงฟองน า้พนกัพิง Polyurethane foam  ความหนาแนน่ 
20 kg/m3 .ความแข็ง 14 kg/cm2
ใย Polyester หุม้ดา้นบนฟองน า้
- สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-05

L-E-06

โต๊ะขา้ง
ขนาด กวา้ง 52X ลกึ 52 X สงู 52 ซม.
รายละเอียด
-TOP กระจกกระจกใส DIAMETER 465 x 5 มม.
- โครงโต๊ะเหล็กแป๊บกลมขนาด 28.6 มม. หนา 1.6 มม. ชบุ
โครเม่ียม (เสา) เหล็กแป๊บกลมขนาด 22.22 มม. หนา 1.6
มม. DIAMETER 510 มม. ชบุโครเม่ียม (ขอบ top)
เหล็กแป๊บกลมขนาด 28.6 มม. หนา 1.6 มม. ชบุโครเม่ียม 
(ฐานขา)
- น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

อามแชร์

ขนาด : กวา้ง 57 x ลกึ66 x สงู 75 ซม. 
รายละเอียด
-โครงโซฟา : ไม ้Veneer อดัขึน้รูปดว้ยไฟฟา้ความถ่ีสงู(High 
Frequency) หนา12mm. ± 2mm. 
-ที่นั่ง : ฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane foam  ความหนาแน่น  
50 Kg/m3 ,ความแข็ง 35 kg. ใย Polyester หุม้ดา้นบน
ฟองน า้ 
-พนกัพิง : ฟองน า้ที่พิง Polyurethane foam  ความหนาแน่น  
20 Kg/m3 ,ความแข็ง 14 kg. ใย Polyester หุม้ดา้นบน
ฟองน า้ 
-ขาโซฟา : เหล็กทอ่รูปไข่ ขนาด 36.5x18.5 หนา 2มม. ท าสี
Powder Coat
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-07

L-E-08

โต๊ะขา้ง

โซฟา

ขนาด : กวา้ง 1800 x ลกึ 710x สงู 780 มม. 
รายละเอียด
-โครงโซฟา โครงไมย้าง ไมเ้บญจพรรณอบแหง้อาบน า้ยากัน
มอดเสรมิดว้ยไม ้MDF ที่นั่งขึงดว้ยสปรงิซิกแซก คลาดดว้ย
ลวดยดึสปรงิ ปิดทบัดว้ยไฟเบอรเ์ทคและปะฟองน า้ตาม
มาตรฐานโมเดอรน์ฟอรม์ 
-โครงตวั : ปะฟองน า้1/2 นิว้ (Polyurethane foam ความ
หนาแน่น 18 kg/m3  ความแข็ง 11kg/314 Cm.2) หุม้ผา้ 
หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม 
-โครงที่นั่งโครงหลงัพิง : ฟองน า้ 3 นิว้ (Polyurethane foam 
ความหนาแน่น 40 kg/m3  ความแข็ง 16.5 kg/314  Cm.2) 
กรุทบัดว้ยใย Polyester หุม้ผา้ หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม 
-โครงแขน : ฟองน า้ 1 นิว้ (Polyurethane foam ความ
หนาแน่น 35 kg/m3  ความแข็ง 16.5 kg/314  Cm.2) กรุทบั
ดว้ยใย Polyester หุม้ผา้ หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม ขาโซฟา : 
เหล็กแบน 1 นิว้ หนา 1/8 นิว้ + เหล็กแผ่นหนา 3 มิล ขึน้รูป
ตามแบบตกแตง่ผิวดว้ยการชบุโครเม่ียม
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด กวา้ง 52X ลกึ 52 X สงู 52 ซม.
รายละเอียด
-TOP กระจกกระจกใส DIAMETER 465 x 5 มม.
- โครงโต๊ะเหล็กแป๊บกลมขนาด 28.6 มม. หนา 1.6 มม. ชบุ
โครเม่ียม (เสา) เหล็กแป๊บกลมขนาด 22.22 มม. หนา 1.6
มม. DIAMETER 510 มม. ชบุโครเม่ียม (ขอบ top)
เหล็กแป๊บกลมขนาด 28.6 มม. หนา 1.6 มม. ชบุโครเม่ียม 
(ฐานขา)
- น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-09

L-E-09 / ปก.2

อามแชร์

อามแชร์

ขนาด : กวา้ง 60 X ลกึ 56 X สงู 79 ซม. 
รายละเอียด
-พนกัพิง ฟองน า้พนกัพิง Polyurethane Form ความ
หนาแน่น  25 Kg/m3 ,ความแข็ง 14.5 kg. 
-ที่รองนั่ง ฟองน า้ที่นั่ง Polyurethane Form ความหนาแน่น  
40 Kg/m3 ,ความแข็ง 16 kg. 
-ขาเกา้อี ้ทอ่เหล็กกลมขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 25 มม. หนา 
1.2 มม. ชปุโครมเม่ียม 
-ระบบแกนหมนุแบบ Auto Return หมนุได ้180 องศา 
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

ขนาด : กวา้ง 900 x ลกึ 710x สงู 780 มม. 
รายละเอียด
-โครงโซฟา โครงไมย้าง ไมเ้บญจพรรณอบแหง้อาบน า้ยากัน
มอดเสรมิดว้ยไม ้MDF ที่นั่งขึงดว้ยสปรงิซิกแซก คลาดดว้ย
ลวดยดึสปรงิ ปิดทบัดว้ยไฟเบอรเ์ทคและปะฟองน า้ตาม
มาตรฐานโมเดอรน์ฟอรม์ 
-โครงตวั : ปะฟองน า้1/2 นิว้ (Polyurethane foam ความ
หนาแน่น 18 kg/m3  ความแข็ง 11kg/314 Cm.2) หุม้ผา้ 
หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม 
-โครงที่นั่งโครงหลงัพิง : ฟองน า้ 3 นิว้ (Polyurethane foam 
ความหนาแน่น 40 kg/m3  ความแข็ง 16.5 kg/314  Cm.2) 
กรุทบัดว้ยใย Polyester หุม้ผา้ หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม 
-โครงแขน : ฟองน า้ 1 นิว้ (Polyurethane foam ความ
หนาแน่น 35 kg/m3  ความแข็ง 16.5 kg/314  Cm.2) กรุทบั
ดว้ยใย Polyester หุม้ผา้ หนงัแท ้หรอืหนงัเทียม ขาโซฟา : 
เหล็กแบน 1 นิว้ หนา 1/8 นิว้ + เหล็กแผ่นหนา 3 มิล ขึน้รูป
ตามแบบตกแตง่ผิวดว้ยการชบุโครเม่ียม
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-10
โต๊ะกลาง

ขนาด : กวา้ง 1100 x ลกึ 550x สงู 350 มม. 
รายละเอียด
-ท๊อป กระจกเทมเปอรใ์สหนา 12 มิลลิเมตร 
-ขา กระจกเทมเปอรใ์สหนา 12 มิลลิเมตร ชัน้วาง : ไม ้MDF

L-E-11
โต๊ะกลาง

ขนาด : กวา้ง 500 X ลกึ 500 X สงู 450 มม.
- แผ่นบนโต๊ะ ไม ้PARTICLE BOARD ความหนา 25 มม. 
ปิดผิว HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. โดย
กรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครือ่งจกัรปิดขอบ
-ขาโต๊ะท าดว้ยเหล็กกลงึ เรยีวกลมขึน้รูปขนาด Ø 10 มม. 
เคลือบสี EPOXY อบความรอ้น
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-12
สตลู

ขนาด :  กวา้ง 600, 800 x ลกึ 600 x สงู 420  คละขนาด

- ที่นั่งเพาะโครงไมM้DF BOARDตามแบบ บฟุองน า้เกรด A 
หุม้หนงัเทียม หรอืผา้ 
- สรุปเลือกสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

L-E-13
โต๊ะกลาง

ขนาด : กวา้ง 1000 X ลกึ 1000 X สงู 450 มม.

- แผ่นบนโต๊ะ ไม ้PARTICLE BOARD ความหนา 25 มม. 
ปิดผิว HIGH PRESSURE LAMINATE ความหนา 0.8 มม. 
ปิดขอบโดยรอบดว้ย EDGE ABS ความหนา 1.5 มม. โดย
กรรมวิธีอดักาวรอ้นดว้ยเครือ่งจกัรปิดขอบ
-ขาโต๊ะท าดว้ยเหล็กกลงึ เรยีวกลมขึน้รูปขนาด Ø 10 มม. 
เคลือบสี EPOXY อบความรอ้น
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Loose Furniture No.
Specification : 

Loose Furniture No.
Specification : 

ภำคผนวก ข รูปแบบ และรำยละเอียดงำนครุภัณฑ์ Loose Furniture

L-E-14
เกา้อี ้

ขนาด : กวา้ง 98 X ลกึ 85 X สงู 94 ซม.
รายละเอียด
-พนกัพิง ฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้ผา้
-ที่นั่งฟองน า้โพลียรูเีทรนฉีดขึน้รูป หุม้ผา้ สรุปสีตามแผนก
-ขาเกา้อีอ้ะลมิูเนียม ท าสีพาวเดอรโ์คท้ สีขาว
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ

L-E-15
โต๊ะ

ขนาด :  กวา้ง  3500 x ลกึ 1200 x สงู 750
-แผ่นหนา้โต๊ะไมP้ARTICLE BOARDความหนา 25มม. ปิด
ผิวHIGH PRESSURE LAMINATE FINISHE ความหนาไม่
ต  ่ากวา่ 0.8 มม.FLIP TOP-HPLไมP้article Board ความ
หนาไมต่  ่ากวา่ 16 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate 
ความหนา 0.8 มม. ดา้นใตต้ิดบานพบั ส  าหรบัเปิด-ปิด และ
ขนแปรงพลาสติก ส  าหรบัปิดชอ่งลอดสายไฟ กลอ่งดา้นลา่ง 
ท าจากเหล็กแผน่พบัความหนา 1.2 มม.พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้นและเจาะชอ่งรอติด
หนา้กากปลั๊กไฟ
-ขา เหล็กกลอ่งสี่เหลี่ยม ขนาด   2” X 2”  พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
-คาน เหล็กกลอ่งสี่เหลี่ยม ขนาด  1½”  X 3”  พน่สี EPOXY 
POWDER COATING อบความรอ้น
-สรุปสีภายหลงั น าเสนอก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Curtain No .
Specification : 

Curtain No .
Specification : 

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

CURTAIN & STICKER FILM

CT 1- 15
ROLLER BLINDS

เป็นมา่นมว้น ชนิดมว้นขึน้-ลง ดว้ยระบบโซด่งึ PVC. และ ผา้
ชนิดกรองแสง และความรอ้น
- ผา้มา่นมว้น :  ชนิดกรองแสง 3 % 
สามารถมองผ่านผา้เห็นทศันียภาพภายนอกได ้
สว่นประกอบ :ไวนีล 75%  และ แกนโพลีเอสเตอร ์25% 
- คณุสมบตัิการกนัไฟ : ไมล่ามไฟมาตรฐาน NFPA 701-99  
มาตรฐานอเมรกิา
- คณุสมบตัิพิเศษ :ไมเ่ป็นที่เพาะเชือ้โรค และรา ( ANTI 
BACTERIA )
-อปุกรณเ์กียร ์: ระบบเกียรช์นิดโซด่งึ PVC. ล๊อคการหมนุดว้ย
ระบบ CLUTCH SPRING ส าหรบัตัง้น า้หนกัผา้
อปุกรณข์าจบั เป็นแผ่นเหล็กเต็มแผ่น ขึน้รูปหนา  3.20  มม. ยดึ
ดา้นหลงัเพื่อรองรบัชดุมา่น
แกนมว้นผา้ : แกนมว้นผา้อลมิูเนียม เสน้ผ่าศนูยก์ลาง  37  มม. 
พรอ้มรอ่งส าหรบัสอดผา้ 
ระบบโซด่งึ: โซด่งึ PVC  ระยะหา่งเม็ดโซ ่  6  มม. ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง  4.40  มม.  
- สีสรุปเลือกภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

CTF 1-2
ROMAN BLINS

ROMAN BLINS มา่นพบัขนาดตามแบบ 
ผา้มา่นสีครมีเนือ้ก ามะหยี่ พรอ้มเย็บกุน้สีดา้นขา้ง 
สรุปสีภายหลงั น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารส านักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด

ข้อก ำหนดและรำยกำรประกอบแบบ
งำนตกแต่งภำยใน

Curtain No .
Specification : 

Curtain No .
Specification : 

ภำคผนวก ก ตัวอย่ำง รูปแบบ และรำยละเอียดวัสดุ อุปกรณ์ 

CURTAIN & STICKER FILM

C 1-6
มา่นจีบ

SK1, SK2
สตกิเกอรต์กิกระจก

สติกเกอร ์ใส PVC 3 M พิมพห์มกึกนัน า้ลายตามแบบ
น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ

- ผา้มา่นแบล๊คเอาทใ์นตวัส ีสรุปเลือก
ภายหลงั 

- พรอ้มรางมา่น อะลมิูเนียม มาตราฐาน 
ส  าหรบัผา้มา่นจีบ รองรบัน า้หนกัผา้มา่นตาม
ความเหมาะสม พรอ้มอปุกรณ์ เป็นรางเสน้
เดียว ไมต่อ่กลาง ในชดุรางประกอบดว้ย ราง 
ฝาปิดราง ลกูลอ้ ขายดึ สไลด ์รางอปุกรณ์
ครบชดุ ดา้มจงูผา้มา่นอะครลิิค

- น าเสนอตวัอยา่งก่อนด าเนินการ



  
 

 

สารบัญ 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

สารบัญ 
                                        

SECTION 11000 ขอบเขตงานและข้อกําหนดทั่วไป 
 หมวดที่ 11020 ข้อกําหนดเฉพาะ  
 หมวดที่ 11030 เง่ือนไขทั่วไป  

 
SECTION 12000 ระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร   

รายการประกอบแบบ 

    หมวดที่ 12010  ระบบและวิธีติดต้ัง 
    หมวดที่ 12110 สายไฟฟ้า และสายเคเบ้ิล (Wire and Cable) 
    หมวดที่ 12130  ท่อร้อยสาย,รางร้อยสาย,รางวางสาย และอุปกรณ์ประกอบ (Conduit, Wire way,  
    Cable Tray Cable Ladder and Accessories) 

 หมวดที่ 12150   สวิตช์, เต้ารับ และสวิตช์นิรภัย (Switch, Receptacle and Safety Switch) 
 หมวดที่ 12160   โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture and Accessories) 

    หมวดที่ 12260  ระบบโทรศัพท์ (Telephone System)  
12261 ระบบโทรศัพท ์(Telephone System, Analog) 

หมวดที่ 12300   ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (DATA Network System)  
หมวดที่ 12400  ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (Vendor Lists) 

12401 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (General Vendor Lists) 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 11020  
ข้อกําหนดเฉพาะ 

1. ขอบเขตของงาน  
1.1 การติดต่อประสานงาน 

 ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร ผู้รับจ้างตกแต่งภายใน ผู้รับจ้างระบบปรับอากาศผู้
รับจ้างระบบสุขาภิบาล  ผู้รับจ้างตู้สาขาโทรศัพท์  และผู้รับจ้างรายอ่ืนที่ผู้ว่าจ้างกําหนดเพื่อให้การ
ปฎิบัติงานตามแบบและรายการประกอบแบบเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 ประสานงานฝ่ายอาคาร และศึกษาแบบจาก As-Built รวมถึงสํารวจงานระบบที่หน้างาน และทํา
การตรวจสอบอย่างละเอียด ทํา Shop Drawing เสนอก่อนติดต้ัง 

1.2 ขอบเขตของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
1.2.1 จัดหาและติดต้ังท่อร้อยสาย,  สายไฟฟ้า,  เต้ารับไฟฟ้า, ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป, ดังที่แสดงใน

แบบ 
1.2.2 จัดหาและติดต้ังสายป้อนไฟฟ้ากําลัง  พร้อมทั้งต่อสายไฟเข้าถึงเมนสวิทซ์ของแผงควบคุมของระบบ

ปรับอากาศ ดังที่แสดงในแบบ 
1.2.3 จัดหาและติดต้ังสายโทรศัพท์  และสายโทรศัพท์ดังแสดงในแบบ 
1.2.4 จัดหาและติดต้ังระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ( Fire  Alarm  System )ตามท่ีกําหนดใน

แบบ 
1.2.5 จัดหาและติดต้ังระบบเสาอากาศกลาง  ( Master  Antenna  Television )  ตามท่ีกําหนดในแบบ 
1.2.6 ทําการจัดวางกรอบหรือท่อสวมทะลุคาน ผนัง พ้ืน หลังคา ตามท่ีจําเป็นสําหรับท่อร้อยสาย ราง

ร้อย สาย และอ่ืน โดยให้ประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและผู้รับจ้างอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
ไม่ให้มีเหตุเสียหายและความล่าช้าขึ้น 

1.2.7 ทําการอุดรูรอบท่อร้อยสาย โดยรอบสายไฟและภายในรางร้อยสายทั้งที่ทะลุ ผนัง หลังคา พ้ืน  โดย
ใช้สารประเภททนไฟเพ่ือป้องกันเพลิงลามผ่านได้ 

1.2.8 จัดส่งรายละเอียดของวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ในการติดต้ัง เสนอขออนุมัติต่อตัวแทนของผู้
ว่าจ้าง ก่อนดําเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ 

1.2.9 จัดทําแบบก่อสร้าง ( Shop  Drawing ) เสนอขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนการดําเนินการ
สั่งซื้ออุปกรณ์หรือติดต้ัง 

1.2.10 จัดทําแบบตามที่สร้างจริง ( As built  Drawing ) เอกสารข้อกําหนดทางเทคนิคคู่มือการใช้งาน
และบํารุงรักษาเคร่ืองอุปกรณ์ระบบต่างๆ  เสนอต่อผู้ว่าจ้างเมื่อดําเนินการติดต้ังเสร็จสิ้นแล้ว 

1.2.11 จัดหาอะไหล่ และเคร่ืองมือบํารุงรักษามอบให้ผู้ว่าจ้างตามรายการในแบบใบเสนอราคา 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
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2. งานท่ีจัดทําโดยผู้รับจ้างรายอ่ืน 
งานในรายการท่ีแสดงน้ีเป็นงานที่จัดทําโดยผู้รับจ้างรายอื่นแต่ผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้าจะต้องรับผิดชอบติดต่อ
และประสานงาน  เพ่ือให้งานเช่ือมโยงถึงกัน และใช้งานได้โดยสมบูรณ์ 
2.1 แผงควบคุมระบบปรับอากาศจัดทําโดยผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ แต่ผู้รับจ้างไฟฟ้าต้องต่อสายป้อนเข้าถึง

เมนสวิทซ์ของแผงควบคุม 
2.2 การจัดหาและติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงก่อนเข้าหม้อแปลงจัดทําโดยการไฟฟ้าท้องถิ่น 

 
3. ข้อกําหนดเพิ่มเติม 

3.1 นอกจากเง่ือนไขทั่วไป ข้อกําหนดอ่ืน ๆ และรายการในแบบ  ให้ผู้รับจ้างถือปฏิบัติตามข้อกําหนดเพ่ิมเติม
น้ีด้วย หากมีข้อความใดในบทอ่ืนขัดแย้งกับข้อความในบทน้ีให้ถือข้อความในบทน้ีเป็นหลักในการปฏิบัติ 

3.2 ระบบไฟฟ้ากําลังและแสงสว่าง 
3.2.1 สวิทซ์ตัดตอนที่ใช้ในแผงสวิทซ์เมนแรงตํ่า  ต้องใช้ของผู้ทําผลิตภัณฑ์เดียวกันทุกอันขนาดเฟรมต้อง

ไม่เล็กกว่าที่กําหนด  และสามารถทนกระแสลัดวงจรได้ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่การไฟฟ้าท้องถิ่น
กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดในแบบ 

3.2.2 ขนาดตู้แผงสวิทซ์ตามที่กําหนดในแบบเป็นขนาดขั้นตํ่า หากขนาดสวิทซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ที่
เลือกใช้มีขนาดใหญ่กว่า  ให้ผู้รับจ้างขยายขนาดตู้ให้ใหญ่ขึ้นโดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมา  
และจะไม่มีการเพ่ิมราคางานจากราคาเดิมที่เสนอไว้ 

3.2.3 ขนาดสวิทซ์ตัดตอนและขนาดสายป้อน  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริง จึง
ให้ผู้รับจ้างขอทราบขนาดที่แน่นอนจากผู้ ว่าจ้าง และจากผู้รับจ้างรายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ก่อน
ดําเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งสายไฟ 

3.2.4 สายที่ต่อเข้าสวิทซ์ และดวงโคมให้ใช้ขนาดเดียวกับสายวงจรย่อย 
3.2.5 ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับทั้งไฟฟ้าและโทรศัพท์ให้ใช้ชนิด  พลาสติกแข็ง รุ่นและแบรนด์ ตาม

ของเดิม 
3.2.6 หลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ใช้หลอดประเภทประหยัดพลังงาน ขนาด 14 วัตต์ และ 28 วัตต์ หรือ 18 

วัตต์ และ 36 วัตต์  (ตามแบบ) 
3.2.7 บัลลาสต์ใช้ชนิด Low – Loss ตามมาตรฐาน  มอก.33  มีคะปาซิเตอร์ขนาดเหมาะสมต่อคร่อม

และสตาร์ทเตอร์ใช้แบบธรรมดา 
3.3 ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ 

3.3.1 ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ให้ใช้ชนิด  Multiplex type   
3.3.2 การเดินสายวงจร  Detector  ใช้ระบบ  2-Wire  Supervisory  ( Class B ) 

3.4  แบบก่อสร้าง ( Shop  Drawing ) 
ผู้รับจ้างต้องจัดทําแบบก่อสร้าง เพ่ือแสดงวิธีการติดต้ัง และตําแหน่งโดยละเอียด  เสนอให้ผู้ว่าจ้าง
เห็นชอบตามท่ี ผู้ว่าจ้างจะกําหนด แต่อย่างน้อยจะต้องจัดทําดังน้ี 
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อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
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3.4.1 แบบตู้แผงสวิทซ์ไฟฟ้าแรงสูง, แรงตํ่า  และ แบบแสดงตําแหน่งการติดต้ังของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ประกอบ 

3.4.2 แบบแปลนต่างๆ และวงจรไฟฟ้าต่างๆ ที่สําคัญ โดยเฉพาะวงจรควบคุมต่างๆ  
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
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หมวดท่ี 11030  
เง่ือนไขท่ัวไป 

 
1. นิยาม 
    1.1 "ผู้ว่าจ้าง"  หมายความว่า ผู้มีอํานาจซึ่งดําเนินการจ้างในนามของ  "เจ้าของงาน" และหมายรวมถึงผู้แทน
ของ     ผู้ว่าจ้าง คือ วิศวกร ผู้ตรวจงาน และผู้อ่ืนที่ผู้ว่าจ้างแต่งต้ังเป็นผู้แทนของตน 
    1.2   "ผู้รับจ้าง" หมายความว่าผู้มีอํานาจซึ่งดําเนินการรับจ้างในนามของ "ผู้รับงาน"  และหมายรวมถึงพนักงาน
ผู้แทน  ของผู้รับจ้างซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยรับจ้างเพ่ือปฏิบัติงานน้ี 
    1.3   "งาน" หมายความว่า วัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และการปฎิบัติงานตามสัญญาน้ี 
    1.4   "แบบ" หมายความว่าแบบแปลนที่แนบท้ายสัญญานี้ และรวมถึงแบบที่จัดเพ่ิมเติมโดยผู้ว่าจ้างและ/หรือ
ผู้รับจ้าง เพ่ือแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ชัดเจน เพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานน้ี 
    1.5   "วัน"  หมายความว่า วันในปฏิทินของปี หรือย่ีสิบสี่ (24) ช่ัวโมงนับเป็นหน่ึงวัน 
    1.6   "เดือน"  หมายความว่า สามสิบ (30) วัน นับเป็นหน่ึงเดือน 
    1.7   "ปี"  หมายความว่า สามร้อยหกสิบห้า (365) วัน นับเป็นหน่ึงปี 
    1.8   "มาตรฐาน" หมายความว่า มาตรฐานต่างๆ ที่อ้างถึง  ซึ่งให้ยึดถือมาตรฐานฉบับล่าสุด ในวันที่ลงนามใน
สัญญา  เป็นมาตรฐานอ้างอิง 
    1.9   "การไฟฟ้าท้องถิ่น"  หมายความว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  การไฟฟ้านครหลวงและ/หรือการไฟฟ้าภูมิภาค 
 
2. เงื่อนไขเบ้ืองต้น 

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อกําหนดอ่ืน ๆ  ที่มีไว้สําหรับการปฏิบัติงานทั้งโครงการ และ
อาจจะไม่ได้นํามากล่าวไว้ในที่น้ี และถ้ามีกล่าวซ้ําไว้ก็เพ่ือเป็นการเน้นให้ผู้รับจ้างสนใจ และ/หรือเข้าใจ
เป็นพิเศษ มิใช่หมายความว่าผู้ว่าจ้างจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดอ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้นํามากล่าว 

2.2 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึง  ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหน่ึงโดยมิได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งน้ีผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานท่ีให้ช่วงไปน้ันทุกประการ 

2.3 การเปล่ียนงาน การเพ่ิมหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิสั่งเปลี่ยนงาน เพ่ิมงานหรือลดงานตามสัญญาได้ โดย
เปลี่ยน ราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย  จะคิดโดยวิธีตก
ลงราคากับ ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนงานเพ่ิมงานหรือลดงาน จะทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างแล้วเท่าน้ัน และถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการทํางาน ให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ว่าจ้าง  เพ่ือ
ทําความตกลงกันต่อไป 

 
 
 

2.4 กรรมสิทธ์ิ 
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2.4.1   วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาและงานที่เสร็จแล้ว  ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น 
แต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่สําหรับการบํารุงรักษา ความเสื่อมสภาพ สูญหายถูกทําลายและ/
หรือความเสียหายใด ๆ  จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับมอบงานที่แล้วเสร็จ 

2.4.2   รูปแบบและรายการทั้งหมด  ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบห้ามมิให้ผู้ใด
คัดลอกโดยวิธีใด ๆ  และ/หรือนําไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืน  นอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกร
ผู้ออกแบบแล้ว 

 
2.5 ขอบเขตของการเห็นชอบ 

การท่ีผู้ว่าจ้างรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมใดๆ  เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ  รายการ  
วิธีการ หรือ กรรมวิธีการนัยแห่งการกระทําใด ๆ  สิ่งที่ทําการติดต้ังและ/หรือข้อเสนอใด ๆ  โดยผู้รับจ้าง  
ให้เป็นที่เข้าใจแต่ เพียงว่าเป็นการรับของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นซึ่งยังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะคัดค้านเร่ือง
ต่างๆ ดังกล่าวการกระทํา ดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไม่ทําให้ผู้รับจ้างต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบ
เต็มที่  ในเร่ืองความถูกต้องและสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์และงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดข้อกําหนด และ/หรือต้องพ้นภาระจากหน้าที่  โดยตรงของผู้รับจ้างเก่ียวกับพันธ์ุกรรมหน้ีสิน
และ/หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและ/หรือบุคคล 

 
3. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

3.1 แผนงาน 
3.1.1   ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างภายในสิบห้า (15 ) วันหลังจากวัน

ลงนามในสัญญา  แผนงานที่เสนอจะต้องแยกส่วนของงานออกให้เหมาะสมและละเอียดตามสมควร
และต้องแจ้งจํานวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน/แต่ละช่วงเวลาของงานกํากับมา
ด้วยในระหว่างปฏิบัติงานถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดผู้
รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนถึงวันกําหนดที่จะขอเปลี่ยนแผนงานไม่น้อยกว่า (15 ) วัน   
เพ่ือทําความตกลงกันก่อนการเปลี่ยนแผนงานจะทําได้เมื่อรับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว
เท่าน้ัน 

3.1.2  ถ้าหากในสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกําหนดการส่ง
วัสดุและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้าหากกําหนดการน้ันไม่เหมาะสมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดการส่งของระหว่างระยะเวลาทํางาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

3.2 วัสดุและอุปกรณ์ 
3.2.1  วัสดุและอุปกรณ์ใด ๆ  ที่สัญญาว่าจ้างกําหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหา ผู้รับจ้างจะดําเนินการจัดหา

และนําไปติดต้ังได้ต่อเมื่อรับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนแล้ว ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องส่ง
รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้างได้ทําความตกลงกันไว้การที่ผู้รับจ้างนํารายละเอียดและ/
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หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาช้ากว่ากําหนดจะนํามาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนชนิดของวัสดุ
และอุปกรณ์และ/หรือขอต่อเวลาทํางานมิได้ เมื่อผู้ว่าจ้างได้พิจารณาและให้ความยินยอมใน
รายละเอียด และ/หรือตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดและ/หรือ
ตัวอย่างที่ได้รับความยินยอมสอง (2) ชุด  โดยให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานหน่ึงชุด และเก็บแสดงไว้ที่
สถานที่ปฏิบัติงานอีกหน่ึงชุด รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างดังกล่าวจะไม่คืนให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ผู้รับ
จ้างอาจขอนําตัวอย่างไปใช้ในงานตามสัญญาน้ีได้ แต่ต้องติดต้ังตามตําแหน่งที่ผู้ว่าจ้างกําหนด  
และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมาเพ่ือเปรียบเทียบกับช้ินอ่ืนผู้รับจ้างต้องดําเนินการให้โดยไม่
คิดค่าใช้จ่ายใดๆ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด ผู้รับจ้างต้อง
ทําการขนย้ายออกจากสถานที่ปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุด  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ที่จะ
นํามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กําหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะไม่ยอมให้นํามาใช้งานน้ี หรือถ้าผู้ว่าจ้างมี
ความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือทดสอบคุณสมบัติ  เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกําหนด
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง  ก่อนที่จะยินยอมให้นํามาใช้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการและเสีย
ค่าใช้จ่าย 

3.2.2  ในการกําหนดนามและ/หรือผู้ทําวัสดุอุปกรณ์ไว้น้ัน มิได้หมายความว่า  ผู้รับจ้างจะต้องใช้อุปกรณ์
ที่ระบุไว้ดังกล่าวมาติดต้ังเสมอไป  แต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือ
นอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแบบและ/หรือรายการ ผู้รับจ้างต้องพิสูจน์และช้ีแจงให้ผู้ว่า
จ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

3.3   การกําหนดตําแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบและข้อกําหนดอ่ืนๆ ( Specification ) ที่มีความเก่ียวข้องกับงานน้ี  เช่น  แบบ
โครงสร้างระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือกําหนดตําแหน่งของวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตามแบบ
และไม่ขัดกับงาน    อ่ืน ๆ  โดยจะต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบในงานน้ัน ๆ  เมื่อตําแหน่งของวัสดุ
และ/หรืออุปกรณ์ที่จะติดต้ังขัดกันกับงานอ่ืนผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ตรวจพบแต่ต้องไม่ช้า
กว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนกําหนดที่จะติดต้ังเพ่ือผู้ว่าจ้างจะได้จัดให้มีการทําความตกลงแก้ไข  ถ้าตําแหน่งที่
ติดต้ังวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ขัดกับงานอ่ืนหลังจากที่ได้ติดต้ังไปแล้ว  โดยผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบตามกําหนดผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้แก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้างเพ่ิมเติมหรือขอต่อเวลา
ทํางานมิได้ 

3.4  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่กําหนดทั้งในแบบแปลน และในรายการ  ถึงแม้ว่างานบางรายการมีแสดงใน
แบบแต่ไม่ปรากฏในรายการหรือมีกําหนดในรายการ  และไม่แสดงในแบบก็ตามผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน
น้ันเช่นกันเสมือนกับว่าแสดงไว้ทั้งสองแห่งงานท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต้องทํา  เพ่ือให้งานลุล่วงถูกต้องตาม
แบบและรายการแต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบรายการและ/หรือบัญชีรายการวัสดุและอุปกรณ์ของ
ผู้ว่าจ้าง  ซึ่งให้ถือเป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่าน้ัน และ/หรือบัญชีใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ผู้รับ
จ้างต้องทําให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   ในกรณีที่รายการและ/หรือแบบขัดกัน และ/
หรือมีความจําเป็นที่ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายการแต่ประการใด    ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้
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ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบหากผู้รับจ้างดําเนินการไปก่อน
ได้รับอนุญาต  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้ โดยผู้รับจ้างต้อง
เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหากรายละเอียด 

  ในข้อกําหนดและในแบบไม่ตรงกัน ให้ถืออันที่ถูกต้องและ/หรือดีกว่าเป็นหลัก 
3.5  ผู้รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับ

ประเภทของงานที่ทําเป็นจํานวนที่ เพียงพอ  ผู้ ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะบังคับให้ผู้รับจ้างเพ่ิมและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงจํานวนและ หรือประเภทของเครื่องมือต่างๆ  เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างมีเครื่องมือไม่เพียงพอและ/
หรือใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง  เหมาะสมกับงาน 

  3.6 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยอันเก่ียวกับทรัพย์สิทั้งปวงและบุคคลต่างๆ ที่
เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เก่ียวกับเหตุเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
ตลอดเวลา 

    3.7  พนักงาน 
3.7.1   ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้าและ/หรือวิศวกรในสาขาอ่ืน ผู้เป็นภาคีวิศวกรหรือสูงกว่าในสาขา

ไฟฟ้ากําลัง  และ/หรือสาขาอ่ืนซึ่งถูกต้องตาม  พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุมการสร้างและอํานวยการติดต้ัง  ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดี
และต้องเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานด้วย 

3.7.2  ผู้รับจ้างต้องมีนายงานที่ดีเพ่ือสั่งงานและควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลาปฏิบัติงาน และ
ต้องใช้คนงานที่มีความรู้ความสามารถในการทํางาน  ตามวิธีการท่ีถูกต้องตามหลักวิชาทางช่างที่ดี
ด้วยฝีมือที่ดีตามกฏข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น  และมีจํานวนคนงานเพ่ิมเติมที่จะปฏิบัติงาน
ให้เสร็จทันตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างถอนคนงาน ที่ผู้ว่า
จ้างเห็นว่าปฏิบัติงานด้วยฝีมือที่ไม่ดีพอผู้รับจ้างต้องหาคนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

 
4. แบบใช้งาน ( Shop Drawings ) 
     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งานและแบบแสดงการติดต้ังอุปกรณ์  ตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กําหนดให้ เสนอให้
ผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนดําเนินการติดต้ังขนาดของแบบต้องเท่าแบบของผู้ว่าจ้างหรือขนาดตาม มอก.33 เมื่อผู้
ว่าจ้างรับทราบแล้วต้องส่งแบบพิมพ์ให้ผู้ว่าจ้างสาม (3) ชุด  ภายใน 60 วัน  เพ่ือใช้ในการควบคุมงาน 

4.1  แผนผังและแบบตามที่สร้างจริง  ( As-Built  Drawings ) 
  ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวทางเดินท่อ เป็นต้น หรือมีการสั่ง

เปลี่ยนแปลงใดๆ  ที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดทําแบบให้ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนผังและแบบตามที่ สร้างจริง โดยให้
ส่งแบบพิมพ์ 1 ชุด  ซึ่งวิศวกรไฟฟ้าและ/หรือวิศวกรสาขาอ่ืนของผู้รับจ้างลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว
ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในสามสิบ (30) วัน  นับแต่วันที่งานน้ัน ๆ  แล้วเสร็จ  แต่ไม่ช้ากว่าวันตรวจทดสอบเพ่ือ
รับงาน เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบหรือแก้และส่งแบบคืนให้ผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้าง ต้องส่ง ต้นฉบับเขียนลงกระดาษ
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เขียนแบบชนิดนํ้าหนักไม่น้อยกว่า  100/105 กรัม/ต่อตารางเมตร หรือเป็นแบบพิมพ์ลงกระดาษซีเปียร์
หนาชนิดใช้นํ้ายาพร้อมแบบพิมพ์อีกสาม (3) ชุดและต้นฉบับแบบพิมพ์ที่ผู้ว่าจ้างรับทราบแล้วให้แก่ผู้
ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงจะชําระเงินงวดสุดท้ายให้ตามเง่ือนไขการชําระเงินขนาดของแบบให้ใช้เหมือนกับที่
กําหนดสําหรับแบบใช้งาน 

4.2   แบบสําหรับการไฟฟ้าท้องถิ่นผู้รับจ้างต้องจัดทําและพิมพ์แบบตามที่การไฟฟ้าท้องถิ่นต้องการเพ่ือใช้ใน
การตรวจและทดสอบอุปกรณ์และงานที่ผู้รับจ้างทํา 

4.3   หนังสือคู่มือใช้และบํารุงรักษาผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วยวิธีใช้ วิธี
บํารุงรักษา รายการอะไหล่และอ่ืนๆ  เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  และใช้ระบบเอสไอสําหรับ
อุปกรณ์ทุกช้ินที่ผู้รับจ้างนํามาใช้จํานวน (2) ชุด  มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนวันตรวจทดสอบเพ่ือรับมอบงาน 

 
5. เงื่อนไขเก่ียวกับกฏและค่าธรรมเนียม 
     5.1  วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาจะต้องเป็นของที่ออกแบบสําหรับระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสาร

หรือระบบอ่ืนที่กําหนดทําขึ้นด้วยระดับฝีมือช่างที่ดีเป็นที่ยอมรับ  เป็นของที่ถูกต้องตามข้อกําหนดความ
ต้องการของ ผู้ว่าจ้างเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นของที่หน่วยงานของรัฐบาลผู้มีความรับผิดชอบ
ตามกฏหมาย  เช่น  การไฟฟ้าท้องถิ่น องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ยินยอมให้ใช้และได้รับความ
ยินยอม  โดยผู้ว่าจ้างแล้ว  ของเหล่าน้ีต้องเป็นสิ่งผลิตมาตรฐานของผู้ทํา ซึ่งทําตามมาตรฐานของ
หน่วยงานมาตรฐานต่างๆ  ที่ยอมรับกัน ทั่วไป  เช่น 

             สมอ.     สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
             ANSI     American  National  Standards  Institute 
             NEMA   National  Electrical  Manufacturers Association 
             UL       Underwriters  Laboratories, Inc. 
             BSI       British  Standard  Institute 
             JEM     Japanese  Electrical  Manufacturers  Association 
             JIS       Japanese  Industrial  Standard  Committee 
             VDE     Deutsches  Institute  Fur  Normung 
             IEC       International  Electromechanical  Commission 
           วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นของที่ได้รับการรับรอง ( Type  Approved ) โดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ เช่น  
UL ( Underwriter  Laboratiories, Inc.)  สมอ., CSA. ยกเว้นวัสดุที่ได้รับความยินยอมให้ใช้ได้เป็นกรณีพิเศษ 

 5.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามหลักวิชาทางช่างที่ดี  และเป็นไปตามกฏข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่น กฏ
ข้อบังคับของท้องถิ่น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า กฎข้อบังคับของ  
U.S. National Electrical  Code  ( Ne  Code ), VDE, กฏของ IEC และกฏขององค์การโทรศัพท์หรือผู้
ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่เจ้าของกําหนด โดยให้ปฏิบัติตามกฏที่ดีที่สุด ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานที่ผิด
กฎดังกล่าวให้ถูกต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น 
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   5.4  ค่าใช้จ่าย 
5.4.1   ค่าธรรมเนียน ค่าตรวจ  และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่ต้องชําระให้การไฟฟ้าท้องถิ่นตามระเบียบที่

กําหนดในการติดต้ังเคร่ืองวัดหน่วยไฟฟ้า ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชําระเอง และไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง 
 5.4.2   ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่ต้องชําระให้แก่หน่วยงาน  ผู้มีความรับผิดชอบตาม

กฏหมายของรัฐบาล  เช่น  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์พ้ืนฐานที่
เจ้าของกําหนด และอ่ืน ๆ ถ้ามีผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ชําระเองและไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง 

5.4.3   ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดต้ัง ค่าตรวจอุปกรณ์ โดยการไฟฟ้าท้องถิ่นและ 
หน่วยงานอ่ืนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทุกชนิดที่ต้องใช้ในงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรายการและแบบผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้ชําระเองทั้งสิ้นและถือเป็นค่าจ้างเหมาสําหรับงานตามรายการและแบบน้ี 

 
6. เงื่อนไขเก่ียวกับการตรวจ การทดสอบ การอธิบาย การใช้งานของอุปกรณ์ และการตรวจรับงาน 

 6.1  ผู้รับจ้างจะจ่ายไฟเข้าในวงจร หรือระบบไฟฟ้าใดๆ  ได้เพียงเมื่อเป็นการทดสอบตามข้ันตอนในการ
ปฏิบัติงานเท่าน้ัน  การจ่ายไฟเข้าวงจรหรือระบบไฟฟ้าใดๆ  เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืน จะต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะทําได้ หากกระทําโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน ถือ
เป็นการละเมิดสัญญา และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อข้อเสียหาย หรือตามเง่ือนไขที่ระบุในสัญญา 

 6.2  การแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลผู้มีอํานาจตามกฏหมายให้มาตรวจและ/หรือทดสอบเพื่อขอนุญาตนั้น ผู้รับ
จ้างต้องกระทําล่วงหน้าให้สมควรตามช่องเวลา เพ่ือให้งานดําเนินไปได้ทันตามกําหนด ถ้ามีความล่าช้า
เน่ืองจากข้อน้ี ผู้รับจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการต่อเวลาทํางานมิได้ 

 6.3  เมื่อผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการเหมาะสม ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างทดสอบเพียงบางส่วนของงานก่อน
งานทั้งหมดแล้วเสร็จก็ได้  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาพนักงานและเคร่ืองมือในการทดสอบและเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งสิ้น การทดสอบตามขั้นตอนก่อนงานท้ังหมดแล้วเสร็จน้ีไม่ถือเป็นเง่ือนไขหรือข้อ
ผูกมัดในการรับงานอย่างใด 

 6.4  เมื่องานแล้วเสร็จ ในการตรวจรับมอบ ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบอุปกรณ์ และทดลองการใช้งานของ
ระบบไฟฟ้าและอ่ืน ๆ  ตามกฏของท้องถิ่น และตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบและทดลอง  เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่างานที่ทําถูกต้องตามรายการและแบบทุกประการ โดยต้องมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบ
และทดลองด้วยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งสิ้น 

    6.5   การฝึกอบรมและการช้ีแจง 
         6.5.1 ผู้รับจ้างต้องฝึกอบรมพนักงานของผู้ว่าจ้าง ให้สามารถใช้งานและบํารุงรักษาทุกส่วนของระบบงาน
ที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ทํา 
        6.5.2  ในระบบงานที่ผู้รับจ้างเป็นผู้ทํา  ถ้ามีวัสดุหรืออุปกรณ์ใดที่จะต้องส่งมอบให้เป็นสมบัติหรือส่งมอบ
ให้ใช้ในการบํารุงรักษาแก่ผู้อ่ืนที่มิใช้ผู้ว่าจ้าง ( เช่น การไฟฟ้าฯ หรือองค์การโทรศัพท์) ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้รับ 
มอบทราบถึงรายละเอียด  ในการใช้งาน และการบํารุงรักษาของวัสดุหรืออุปกรณ์น้ันๆ 
   6.6  ป้ายช่ือ 
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ผู้รับจ้างต้องจัดทําป้ายช่ือติดที่ ตู้แผงสวิตซ์จ่ายไฟ บัสเวย์ ท่อร้อยสายเมน อุปกรณ์ต่างๆ หลอดไฟ
สัญญาณ สวิตซ์พิเศษต่างๆ  เครื่องวัดและอื่นๆ เพ่ือแสดงช่ือและขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน  โดย
ใช้ภาษาไทย(และ/หรือภาษาอังกฤษ) และระบบเมตริกตามข้อความที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ ป้ายช่ือ ให้ทํา
ด้วยแผ่นพลาสติก และแกะสลักตัวอักษร ซึ่งเมื่อแกะแล้วจะเห็นตัวอักษรได้ชัดโดยไม่ต้องใช้สี หรือใช้ป้าย
ชนิดอ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้างยินยอม  ป้ายต้องยึดติดให้มั่นคงถาวร 

 6.7 การรับประกัน 
6.7.1   ผู้รับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขวัสดุ  อุปกรณ์  และแก้ไขงานตามความเห็นของผู้

ว่าจ้างที่ จําเป็นต้องให้ผู้รับจ้างทํา  เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์ และงานเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง  
กฏของการไฟฟ้าท้องถิ่นและกฏอ่ืนๆ  ที่กําหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม  รวมทั้งข้อผิดพลาดและสิ่งตก
หล่นที่เกิดขึ้นเพราะผู้รับจ้างในการเสนอราคาซึ่งผู้ว่าจ้างตรวจพบ ไม่ว่าก่อนและ/หรือหลังการ
ตรวจรับในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนแก้ไขและ/หรือติดต้ังเพ่ิมเติมตามที่
ผู้ว่าจ้างสั่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างไม่เริ่มดําเนินการตามที่ได้รับแจ้ง
ภายในสิบห้า (15) วัน   ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจ้างผู้อ่ืนหรือดําเนินการเอง  แล้วคิดเงินจากผู้รับจ้างสําหรับ
ค่าใช้จ่ายทุกชนิด 

6.7.2  ผู้รับจ้างต้องรับประกันแก้ไขงานท่ีไม่ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุ  และอุปกรณ์ที่เสีย และเสื่อมคุณภาพ 
ภายในระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้า (365) วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานหรือนับแต่วันที่ผู้
ว่าจ้างเร่ิมใช้งานประจําโดยถือวันที่กําหนดก่อนเป็นเกณฑ์ หลอดไฟฟ้าทุกชนิดให้รับประกันเพียง
เฉพาะในกรณีหลอดเสียอนหมดอายุการใช้งาน ( Average Life ) แต่ไม่เกินเก้าสิบ (90) วัน  
สําหรับหลอดมีไส้ธรรมดา และ สามร้อยหกสิบห้า (365) วัน สําหรับหลอดใช้แก๊ส เช่น หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ หลอดแสงจันทร์ เป็นต้น หากผู้รับจ้างไม่เริ่มแก้ไข และดําเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
แล้วผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

6.7.3   ในระหว่างระยะเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องมีหลักทรัพย์วางค้ําประกันไว้ตามลักษณะและ
จํานวนเท่าวงเงินค้ําประกันสัญญา โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ินํามาใช้จ่ายได้ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการรับประกัน 
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หมวดที่ 12010 
ระบบและวิธีติดต้ัง 

 
1.  ระบบไฟฟ้า 
     1.1  ระบบไฟฟ้าแรงสูง ให้ใช้ตามระบบที่การไฟฟ้าท้องถิ่นกําหนด 
     1.2  ระบบไฟฟ้าแรงตํ่า ให้ใช้ระบบ  230/400  โวลต์  3  เฟส  4  สาย  50  แฮร์ตซ์ 
     1.3  ระบบสีของสายไฟและบัสบาร์ 
          1.3.1 ระบบไฟฟ้า 230/400  โวลท์  3  เฟส  4  สาย  ให้ใช้ระบบสีดังน้ี 
                    สายเฟส A  ใช้ สายสีนํ้าตาล 
                    สายเฟส B       ใช้ สายสีดํา 
                   สายเฟส C       ใช้ สายสีเทา 
                    สายศูนย์         ใช้ สายสีฟ้า 
                    สายดิน          ใช้ สีเขียวแถบเหลือง หรือใช้สายทองแดงเปลือย 
          1.3.2  ระบบไฟฟ้า  230  โวลท์ 1  เฟส  2  สาย  ให้ใช้ระบบสีดังน้ี 
                    สายเฟส         ใช้ สายสีนํ้าตาล 
                    สายศูนย์         ใช้ สายสีฟ้า 
                    สายดิน          ใช้ สีเขียวแถบเหลือง หรือใช้สายทองแดงเปลือย 
      1.3.3  สายขนาดใหญ่และสายอ่ืนที่มีทําเฉพาะสีเดียว ให้ใช้ได้แต่ต้องใช้สี หรือเทปสีทําเคร่ืองหมายที่

สายไฟทุกแห่งที่มีการต่อสาย และการต่อเข้าขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
           1.3.4  บัสบาร์  ( Bus bar )  ให้ทาสีหรือเทปสีตามระบบสีดังกล่าวข้างต้น 
 
2. การต่อลงดิน ( Grounding System ) 
     2.1  การต่อลงดิน ต้องทําให้ได้ครบตามความต้องการของข้อบังคับน้ี 
          2.1.1  ประกาศกระทรวงมหาดไทยในเร่ือง "ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า " หมวด 6” 
          2.1.2  กฎของการไฟฟ้าท้องถิ่น 
  2.1.3 มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า สําหรับประเทศไทย วสท. 2556 
          2.1.4  มาตรฐานของ NEC 
         ถ้ามีการขัดแย้งกันในข้อบังคับดังกล่าว จะต้องเลือกทําตามข้อบังคับที่เข้มงวดมากที่สุด 
     2.2  สิ่งที่ต้องต่อลงดิน สิ่งต่อไปน้ีต้องต่อลงดิน 
          2.2.1  สายศูนย์ ( Neutral ) 
          2.2.2  เปลือก หรือโครง หรือฝาครอบหรือที่ล้อมที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง 
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       2.2.3  ทางเดินสายที่เป็นโลหะ ท่อนํ้าที่เป็นโลหะ โครงลิฟต์ที่เป็นโลหะกรอบและทางว่ิงของเครื่องยก
ไฟฟ้าหรือสิ่งอ่ืนที่เป็นโลหะเเละไม่ได้ทําหน้าที่ให้กระเเสไฟฟ้าไหลผ่านเเต่อาจมีกระเเสไฟฟ้ารั่วไหลมาถึง
ได้ 

     2.3  วัสดุที่ใช้ในการต่อลงดิน 
2.3.1  สายดินต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในเรื่องที่กล่าวถึงสายไฟเป็นสายเปลือยหรือหุ้มฉนวนสีเขียว

แถบเหลืองมีขนาดตามท่ีกําหนด 
          2.3.2  รางเดินสายไฟและท่อร้อยสายไฟที่เป็นโลหะ ไม่ให้ใช้เป็นสายดิน        
          2.3.3  หลักดิน โดยปรกติให้ใช้แท่งเหล็กฉาบทองแดงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15.87 มม. (3/4 
น้ิว) มีความยาวไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ในกรณีที่ต้องการปักหลักดินให้ลึกกว่า 3,000 มม. อาจจะใช้แท่งเหล็กฉาบ
ทองแดงที่มีขนาดความยาวต่างๆ ได้  โดยใช้ข้อต่อแบบมีเกลียวต่อให้ได้ความยาวตามต้องการท่ียึดสายดินเข้ากับ
หลักดินต้องทําด้วยโลหะทีไม่ผุกร่อนและไม่มีปฏิกิริยาที่เรียกว่า Galvanic Action กับสายดิน และหลักดิน ใน
กรณีที่สภาพดินไม่เหมาะสมอาจใช้แผ่นเหล็กหุ้มทองแดง หรือชุบสังกะสีหนาอย่างน้อย 6.35  มม. ขนาดอย่าง
น้อย 0.186 ตร.ม.   
 2.4  วิธีการต่อลงดิน 
          2.4.1  วิธีการต่อลงดินน้ีใช้กับระบบไฟด้านแรงต่ํา 230/400 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 แฮร์ตซ์ ใช้สายศูนย์
ต่อลงดิน 
          2.4.2  สายดินที่ต่อลงดินจะต้องมีการป้องกันไม่ให้ขาดหรือเป็นอันตรายได้ 
          2.4.3  หลักดินจะต้องปักลึกลงในดินอย่างน้อย 3,000 มม. เมื่อติดต้ังแล้วต้องวัดค่าความต้านทานว่ามีไม่
เกิน 5 โอห์ม  ถ้าเกินให้ปักหลักดินขนาดเท่าเดิมเพ่ิมตามที่จําเป็น โดยอยู่ห่างจากหลักดินอันแรกไม่น้อยกว่า 
1,830 มม.  แล้วต่อสายดินเช่ือมเข้าหากัน 
          2.4.4  การเ ช่ือมต่อสายดินกับสายดินสายดินกับหลักดิน ให้ใ ช้ Exothermic Welding หรือ  
Compression Connector ที่ทําสําหรับใช้กับระบบสายดิน และรับรองโดยULหรือสถาบันอ่ืนที่เทียบเท่า 
          2.4.5  การต่อลงดินกับอุปกรณ์ ให้ใช้หางปลาและสลักเกลียว 
 
3.  การติดต้ังท่อร้อยสาย 
     3.1  การติดต้ังทั่วไป 
          3.1.1  การติดต้ังท่อร้อยสายให้เลือกขนาดและชนิด ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกฏของการไฟฟ้า
ท้องถิ่นหรือตามข้อกําหนดใน  NE Code ข้อ 300 อย่างใดอย่างหน่ึงที่เข้มงวดหรือดีกว่านอกจากได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืนในแบบหรือข้อกําหนดท่อโดยทั่วไปท่ีไม่ได้ระบุชนิดให้หมายถึงท่อ EMT และถ้าไม่ได้ระบุขนาดให้หมายถึงท่อ
ขนาด 1/2 น้ิว 
          3.1.2  ข้อต่อท่อที่อยู่นอกอาคารหรือฝังในคอนกรีตใช้ชนิดกันนํ้า 
          3.1.3  ท่อร้อยสายที่ไม่ใช่โลหะห้ามดัดงอ  ให้ใช้ท่อหรือข้อต่อโค้งที่มีรัศมีความโค้งเพียงพอหรือใช้กล่อง
ต่อสายยกเว้นท่อ PVC ที่ยอมให้ทําท่อให้โค้งได้โดยวิธีใช้ความร้อนแต่ต้องทําไม่ให้ท่อเสียหายหรือตีบเล็กเกินควร 
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          3.1.4  ปลายท่อต้องทําให้หมดความคมด้วยเครื่องมือลบคม ( Reamer ) ท่อต่อเข้ากล่องต่อสายและกล่อง
อ่ืน ต้องมีข้อต่อเข้ากล่องใส่ไว้จุดจ่ายไฟทุกจุดและสวิตซ์ต้องมีกล่องต่อสายเหล็กอาบสังกะสี (Outlet Box ) ขนาด
ที่เหมาะสม 
          3.1.5  ตัวยึดและตัวแขวน ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสีทั้งหมด 
 
     3.2  การใช้ท่อ 
          3.2.1  ท่อร้อยสายทั่วไปที่ฝังในคอนกรีตให้ใช้ท่อ IMC และต้องเดินฝังอยู่ในเน้ือคอนกรีตที่มีความหน้าไม่
น้อย กว่า 50  มม. 
          3.2.2  ท่อเดินฝังข้างผนังหรือในเสา อนุญาตให้ใช้ท่อ EMT ได้  แต่อุปกรณ์ประกอบท่อทั้งหมดต้องเป็น
ชนิดป้องกันนํ้า 
          3.2.3  ท่อเดินลอยในฝ้า หรือท่อเดินลอยที่ระดับสูงกว่า 2,500 มม. และปลอดภัยจากอันตราย  ที่อาจเกิด
จากการกระแทกจากภายนอกให้ใช้ท่อชนิด  EMT 
          3.2.4  ท่อเดินลอยที่ระดับตํ่ากว่า  2,500 มม.  ให้ใช้ท่อ  IMC 
          3.2.5  การติดต้ังท่อผังดินโดยตรงที่ กําหนดให้ใช้ท่อ IMC หรือ RSCจะต้องทาด้วยสารประเภท  
Bituminus ( เช่น  Flintkote )  อย่างน้อย 3 ช้ัน  เพ่ือป้องกันการผุกร่อน 
          3.2.6  ท่อที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีการส่ันสะเทือน  เช่น  มอเตอร์ และท่อชนิดอ่อนที่อยู่ในที่เปียกช้ืนและ
นอกอาคารให้ใช้ชนิดกันนํ้า 
 
4.  การเดินสายและเคร่ืองประกอบการเดินสาย 
     4.1  การติดต้ังสายไฟในทางเดินสายไฟโดยทั่วไป 
          4.1.1  การติดต้ังสายไฟ ผู้รับจ้างต้องตรวจก่อนว่าสายไฟมีสภาพดี ถูกต้องตามข้อกําหนดของสายไฟ
ประเภทที่จะใช้น้ันๆ  ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสายไฟและผู้รับจ้างพบว่าสายไฟน้ันๆ  มีสภาพไม่ถูกต้องตาม
ข้อกําหนด  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบและต้องไม่นําสายไฟน้ัน ๆ ไปติดต้ัง 
          4.1.2  ผู้รับจ้างจะติดต้ังสายไฟในทางเดินสายไฟได้ต่อเมื่อได้ติดต้ังทางเดินสายไฟในช่วงน้ันๆ  เรียบร้อย
และยึดอยู่กับที่มั่นคงดีแล้ว 
          4.1.3  ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใด ๆ  จะต้องตรวจดูก่อนว่าสายไฟแต่ละเส้นมีขนาด ชนิดและ
สีถูกต้อง และทางเดินสายไฟมีขนาดถูกต้อง ถ้ามีสิ่งหน่ึงสิ่งใดไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเสียก่อน 
          4.1.4 ก่อนร้อยสายไฟเข้าในทางเดินสายไฟใด ๆ  จะต้องตรวจก่อนว่าไม่มีวัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อฉนวน 
หรือ เปลือกนอกของสายไฟถ้ามีจะต้องนําออกเสียก่อนและทําความสะอาดทางเดินสายไฟให้เรียบร้อยในการทํา
ความสะอาดห้ามใช้วัสดุที่จะเป็นอันตรายต่อทางเดินสายไฟ หรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟ 
          4.1.5  ในการร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟ ต้องระวังไม่ให้เกิดแรงดึงในสายเกินกว่าที่ผู้ผลิตสายแนะนําไว้อัน
อาจจะทําให้สายไฟเสียหายได้ถ้าพบว่ามีแรงดึงในสายสูงถึงระดับที่ผู้ผลิตสายแจ้งไว้ต้องหยุดการดึงสายเพ่ือหา
สาเหตุและแก้ไขเสียก่อนจึงจะดึงสายต่อไปได้ 
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          4.1.6  สายไฟที่เดินเข้าในแผงจ่ายไฟ หรืออุปกรณ์อ่ืนที่คล้ายกัน  จะต้องจัดให้เป็นระเบียบใช้เชือกหรือ
สายรัดผูกหรือรัดไว้เป็นหมวดหมู่ 
          4.1.7  สายไฟแต่ละเส้นจะต้องมีการทําเคร่ืองหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าที่ของสายไฟน้ัน ๆ   
เครื่องหมายเหล่าน้ีให้ทําไว้ที่สายตรงที่อยู่ในกล่องดึงสายกล่องต่อสายและ/หรือในบ่อร้อยสาย และตรงปลายที่ต่อ
สายเข้าอุปกรณ์ ถ้าในแบบได้ระบุช่ือหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงวงจรหรือหน้าที่ของสายไฟน้ันๆ ไว้ให้ทํา
เครื่องหมายให้ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ 
          4.1.8  สายไฟที่ติดต้ังในทางเดินสายไฟที่เดินในแนวด่ิง จะต้องยึดให้มั่นคง โดยทําตามมาตราฐานใน  
NEC 
          4.1.9  เมื่อร้อยสายเข้าทางเดินสายไฟแล้ว ต้องเหลือปลายสายไว้ให้เพียงพอสําหรับต่อเข้าที่กล่องต่อสาย
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  หากตัดสั้นเกินไปหรือไม่พอเพียงสายไฟที่ร้อยไปแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่และห้ามนําของเก่าไป
ใช้อีกโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน้ี 
          4.1.10 การต่อสายขนาด 6 ตร.มม. หรือเล็กกว่าให้ต่อด้วย  Pressure Connector หรือ Wire nut สาย 
ที่มีขนาดโตกว่าให้ใช้ต่อด้วย  Compression Connector  ถ้าหัวต่อสายเป็นโลหะเปลือยต้องใช้  Vinyllastic  
Plastic Tape พันโดยทับกันประมาณ 50% 3 ช้ันและให้พันเลยเข้าไปที่สายไฟประมาณ 2 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลาง  
สายไฟ 
          4.1.11 เมื่อร้อยสายหรือเดินสายแต่ละช่วงแล้วเสร็จ และโดยที่ยังไม่ต่อสายไปหาสายช่วงอ่ืน ๆ  หรือยังไม่
ต่อเข้าสู่อุปกรณ์  ให้ทดสอบก่อนว่าสายแต่ละเส้นไม่ขาดและไม่รั่วลงสู่ทางเดินสายหรือรั่วไปหาสายเส้นอ่ืนๆ  ทุก
เส้นที่อยู่ร่วมในทางเดินสายเดียวกันวิธีทดสอบให้ใช้ตามที่กําหนดในมาตรฐานของสายประเภทท่ีใช้น้ันๆ  ถ้ามีสาย
เสียต้องเปลี่ยนและทดสอบใหม่ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการน้ี 
          4.1.12 สายไฟที่เดินออกจากทางเดินสายเข้าในแผงจ่ายไฟแผงจ่ายไฟย่อยหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  ต้องจัดให้
เป็นหมวดหมู่ได้ระเบียบโดยใช้เชือกหรือที่รัดสาย สายไฟท่ียาวเกินจําเป็นต้องตัดทิ้งปลายที่ต่อเข้าขั้วต่อที่อุปกรณ์
ทุกอย่างต้องต่อให้แน่น 
          4.1.13 ขนาดสายป้อนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาระการใช้ไฟฟ้าที่แท้จริงจึงให้ผู้รับจ้างขอรับทราบ
ขนาดที่แน่นอนจากผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องก่อนดําเนินการวางท่อร้อยสายไฟและสั่งซื้อสายไฟ 
          4.1.14 การเดินสายไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่มีท่อร้อยสายให้ใช้เข็มขัดอลูมิเนียม ยึดสาย โดยเข็มขัดต้องมี
ระยะห่างกันไม่เกิน 150 มม. 
          4.1.15 การต่อสายโทรศัพท์ และสายสัญญาณให้ต่อในกล่องต่อสาย  และต้องใช้หัวต่อแบบที่ไม่ต้องปอก
สาย  โดยมีวัสดุใส่เพ่ือกันความช้ืน 
 
   4.2  การเดินสายในท่อ 
          4.2.1  ถ้าประสงค์จะใช้ลวดดึงสาย ผู้รับจ้างต้องจัดหาเองและจะร้อยลวดดึงสายได้ เมื่อได้ติดต้ังท่อสายไฟ
ในช่วงที่จะร้อยลวดดึงสายเรียบร้อยและยึดอยู่กับที่มั่นคงดีแล้ว 
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          4.2.2  ให้ร้อยสายไฟที่จะเดินในท่อร้อยสายพร้อมกันทั้งชุดในคราวเดียวถ้าประสงค์จะใช้วัสดุที่ช่วยลด
ความฝืดในการร้อยสายจะต้องใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อท่อร้อยสายหรือฉนวนหรือเปลือกนอกของสายไฟ และ
ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้ 
          4.2.3  สายไฟท่ีเดินระหว่างทางเข้าและทางออกของท่อร้อยสาย แต่ละช่วงจะต้องเป็นความยาวเดียวกัน
ไปตลอดห้ามต่อสายในท่อร้อยสายการต่อสายจะทําได้เฉพาะในกล่องที่เป็นทางเข้าออกของสายเท่าน้ัน 
          4.2.4  ขนาดของท่อร้อยสายที่กําหนดเป็นขนาดขั้นตํ่า และจํานวนสายในท่อที่แสดงในแบบ ได้แสดงไว้
เพ่ือเป็นแนวทางเท่าน้ันจํานวนสายท่ีแสดงในแบบโดยเฉพาะวงจรดวงโคมและเต้ารับอาจคลาดเคลื่อนได้จึงให้ผู้
เสนอราคาตรวจสอบความถูกต้องของขนาดท่อและจํานวนสายก่อนการเสนอราคาหากขนาดท่อเล็ก               
ไปหรือจํานวนสายไม่ถูกต้องให้เปลี่ยนทําให้ถูกต้องขนาดท่อให้ถือตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้า  
   สําหรับประเทศไทย ทั้งน้ีโดยถือว่าผู้เสนอราคาได้เสนอราคาไว้ในฐานะท่ีจะต้องทําให้ถูกต้องด้วย
แล้วจึงจะไม่มีการเพ่ิมราคาให้จากราคาที่ได้เสนอไว้ในกรณีที่จําเป็น ต้องมีการเปลี่ยนขนาดท่อ และจํานวนสายให้
ถูกต้อง 
         4.2.5 ท่อร้อยสายไฟฟ้าต้องอยู่ห่างจากท่อร้อยสายโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 51 มม.  ห้ามร้อยสายโทรศัพท์
ผ่านเข้าไปในกล่องต่อสายหรือท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟฟ้า 
 
    4.3  การเดินสายในรางร้อยสาย ( Wireway ) 
          4.3.1  พ้ืนที่หน้าตัดทั้งหมดของสายไฟทุกเส้นที่เดินในรางร้อยสายเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20% ของ
พ้ืนที่หน้าตัดภายในของรางร้อยสายตรงช่วงที่สายเดินผ่านไป  จํานวนสายไฟที่เดินใน  Wireway ต้องไม่เกิน30  
เส้น  โดยไม่นับรวมสายที่มีกระแสไฟไหลเพียงช่ัวคราวหรือสายดินทั้งน้ีมีข้อยกเว้นตามมาตรฐาน NEC 
          4.3.2  การต่อสายหรือต่อแยกสายใน  Wireway  เมื่อทําแล้วต้องพันสายตรงที่ต่อด้วยเทปให้เรียบร้อยทั้ง
สายไฟข้อต่อ และวัสดุอ่ืนๆ  ที่ใช้ในการต่อสายต้องกินเน้ือที่รวมกันไม่เกิน 75% ของพื้นที่หน้าตัดภายในช่องราง
ร้อยสาย 
     4.4  การเดินสายในรางวางสาย ( Cable  Tray ) 
         4.4.1  เมื่อต้องการต่อสายไฟในช่วงที่เดินในรางวางสายต้องต่อสายและพันเทปปิดข้อต่อด้วยวิธีที่ยอมรับ   
ส่วนที่ต่อสายจะต้องไม่สูงพ้นขอบก้ันของรางวางสายข้ึนมาจุดที่ต่อสายต้องอยู่ตรงทีๆ เข้าถึงเพ่ือการตรวจตราหรือ
บํารุงรักษาได้ง่าย 
          4.4.2  การเดินสายในรางวางสายทั้งที่อยู่ในแนวนอนและแนวต้ังต้องยึดสายที่เดินไปกับพ้ืนรางให้มั่นคง 
          4.4.3  ถ้ามีสายไฟที่ใช้งานแบบวงจรต่อขนานเดินในรางวางสาย  ต้องจัดสายสําหรับวงจรต่อขนานน้ันรวม
เป็นชุดๆ  โดยแต่ละชุดมีสายของไฟแต่ละเฟส สายศูนย์ไม่เกิน 1 เส้น และสายดิน (หากมี) ครบถ้วนในแต่ละชุด 
          4.4.4  จํานวนสายที่จะเดินได้ในรางวางสายแต่ละขนาด  ต้องไม่เกินกว่าที่กําหนดใน NEC และต้องจัดวาง
สายในรางวางสายให้ได้ตามความต้องการของ NEC  
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5. การติดต้ังแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย สวิทซ์ เต้ารับ ดวงโคม และอุปกรณ์ประกอบการติดต้ังอุปกรณ์ใน
ข้อกําหนดน้ีต้องทําให้ถูกต้องตามกฏที่กําหนดไว้ใน "ประกาศกระทรวงมหาดไทย"   "กฏของการไฟฟ้าท้องถิ่น"  
และ  NEC  ดังระบุไว้ในเรื่องเง่ือนไขทั่วไปและดังที่จะระบุต่อไปน้ี 

 5.1  การติดต้ังแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย 
         5.1.1  การติดต้ังให้ติดลอยหรือฝังตามที่กําหนดในรายการ การยึดติดกับผนังปูนให้ใช้  Expansion  Bolt  
แบบปลอกโลหะยึด  ถ้าเป็นผนังไม้หรือโลหะให้ใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียวยึดแผงติดสูงจากพ้ืน 1,500 มม วัด
ถึงแนวศูนย์กลางของแผงหรือสูงตามที่จะกําหนดในระหว่างติดต้ังแต่ส่วนที่สูงที่สุดของสวิทซ์ตัดตอนต้องสูงไม่เกิน 
1,900 มม.  นอกเหนือจากท่อที่ใช้ร้อยสายเข้าแผงแล้ว แผงที่ฝังจะต้องวางท่อว่างขนาด  25.4 มม. (1 น้ิว)  อย่าง
น้อย 2 ท่อขึ้นไปทิ้งไว้ในฝ้า และอีก  2 ท่อลงไปใต้พ้ืน หรือจํานวน และขนาดตามที่กําหนดในแบบการติดต้ังแผง
สวิทซ์จ่ายไฟย่อยกับโครงสร้างโลหะห้ามใช้วิธีเช่ือม 
         5.1.2  อุปกรณ์ที่อํานวยความสะดวกในการติดต้ังต่างๆ  ที่ทําสําเร็จรูปมาจากผู้ผลิตแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย   
เช่น Knockout  รูสําหรับร้อยสลักเกลียวเพ่ือยึดตู้ ห้ามแก้ไขหรือทําเพ่ิมเติม นอกจากจะได้รับอนุมัติก่อน 
         5.1.3  ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันผิวและสีของแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อยไม่ให้ถลอกเสียหาย  ระหว่างการติดต้ัง
และก่อนส่งมอบงาน  ถ้าเกิดการเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนของหรือซ่อมแซมให้เหมือนสภาพของเดิมหรือตามที่
ผู้ว่าจ้างพอใจ  โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
         5.1.4  เมื่อติดต้ังแผงสวิทซ์จ่ายไฟย่อย  ต้องติดต้ังให้ส่วนล่างของตู้อยู่ในแนวนอนโดยผิดพลาดได้ไม่เกิน 
0.5 มม. ต่อ 150 มม. การติดต้ังอุปกรณ์เข้าไปในตู้  หรือร้อยสายไฟจะทําได้เมื่อยึดตัวตู้มั่นคงดีแล้วด้วย 
         5.1.5  ผู้รับจ้างต้องรักษาแผ่นป้ายสําหรับแสดงรายละเอียดของวงจรต่าง ๆ  ประจําตู้ไว้อย่าให้หาย และ
ต้องกรอกรายการในแผ่นป้ายน้ัน ๆ  ให้ครบและถูกต้อง 
 
  5.2  การติดต้ังสวิทซ์ 
         5.2.1  สวิทซ์ให้ติดสูงจากพ้ืน 1250 มม.  วัดถึงแนวศูนย์กลางของสวิทซ์  หรือตามที่กําหนดในแบบ 
         5.2.2  สวิทซ์ให้ติดฝังเรียบในผนัง โดยใช้กล่องโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นต้องติดลอย       
ให้ติดต้ังโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยนอกจากในกรณีที่ใช้สวิทซ์พิเศษที่จําเป็นต้องใช้กล่องพลาสติกแบบติด
ลอยจึงจะใช้ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
         5.2.3  ในกล่องแต่ละกล่องที่ใช้ติดต้ังสวิทซ์  ห้ามไม่ให้ติดสวิทซ์เกินหน่ึงอัน ถ้ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง
สวิทซ์เกิน 300  โวลท์   ยกเว้นในกรณีที่ติดต้ังแผ่นฉนวนกั้นระหว่างสวิทซ์ หรือใช้สวิทซ์แบบไม่มีช้ินส่วนที่มี
กระแสไฟให้แตะต้องได้ จึงจะติดรวมกันหลายอันในกล่องเดียวกันได้ 
 
   5.3  การติดต้ังสวิทซ์หรี่ไฟ ( Dimmer  Switch )  ให้ติดต้ังเหมือนสวิทซ์ทั่วไป 
     5.4  การติดต้ังเต้ารับ 
         5.4.1  เต้ารับทุกชนิดให้ติดสูงจากพ้ืน 300 มม.  วัดถึงแนวศูนย์กลางของเต้ารับหรือตามที่กําหนดในแบบ 
         5.4.2  การติดต้ังเต้ารับให้ทําเหมือนการติดต้ังสวิทซ์ดังกล่าวข้างต้น 
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    5.5  การติดต้ังดวงโคม 
         5.5.1 การติดต้ังดวงโคมผู้รับจ้างจะต้องตระเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมดวงโคมทุกดวงจะต้องติดต้ัง   
ณ ตําแหน่งซึ่งแสดงไว้ในแบบถ้ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนตําแหน่งใหม่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
เสียก่อนจึงจะทําการได้การติดต้ังดวงโคมทุกชนิดผู้รับจ้างจะต้องทําให้มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย ถ้า 
หากพบว่ามีสิ่งใดไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะให้ผู้รับจ้างซ่อมแซมแก้ไข หรือติดต้ัง 
ใหม่ โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมแต่อย่างใด 

         5.5.2  ดวงโคมทุกดวงในระบบการเดินสายแบบใช้ท่อร้อยสาย ต้องมีกล่องต่อสายติดต้ังต่างหากห้ามต่อ
สายจากท่อร้อยสายเข้าดวงโคมโดยตรง และห้ามร้อยสายวงจรย่อยทะลุดวงโคมไปยังจุดจ่ายไฟอ่ืน ๆ ให้ต่อสายได้
เฉพาะตําแหน่งในกล่องต่อสาย 
        5.5.3  ดวงโคมชนิดฝังในฝ้าเพดานแต่ละดวงต้องมีท่อร้อยสายชนิดอ่อนต่อจากกล่องต่อสายไปยังดวงโคม
ท่อร้อยสายชนิดอ่อนน้ีต้องยาวพอที่จะทําให้สามารถถอดดวงโคมได้สะดวก 
 
6. การป้องกันการผุกร่อน 
     6.1  การป้องกันการผุกร่อนต้องทําตามมาตรฐาน  NEC 
     6.2  ท่อร้อยสายโลหะ และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะซึ่งฝังในดินต้องทําด้วยสายประเภทแอลฟัลต์ ( เช่น ฟลิ้นโค๊ด )       
ให้ทั่วด้านนอกอย่างน้อย 3 ครั้ง  โดยทําให้ถูกต้องตามกรรมวิธีที่ดี 
     6.3  ช้ินส่วนที่เป็นเหล็กต้องป้องกันการผุกร่อน โดยการอาบสังกะสีหรือพ่นสีกันสนิมหรือโดยวิธีอ่ืนใดท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ทั้งน้ีให้ทําตามที่ผู้ว่าจ้างกําหนดหรือวินิจฉัย 
     6.4 การป้องกันการผุกร่อนโดยใช้สีให้ทําดังน้ี 
       6.4.1 ขัดผิดโลหะให้เรียบสะอาดและหมดสนิม แล้วล้างด้วยนํ้ายาเพ่ือล้างไขมันหรือนํ้ามัน  และ
สนิมออกจนโลหะสะอาด  หรือใช้โลหะชนิด  Elector  Galvanized 
         6.4.2  พ่นสีรองพ้ืนชนิดกันสนิมให้ทั่วถึงทุกจุด  เช่น  Zinc  phosphate. หรือ  Etching  primer  เป็น
ต้น แล้ว อบให้แห้ง 
         6.4.3  พ่นสีขั้นนอก  ถ้าใช้สีนํ้ามันต้องใช้ชนิดสีอบและพ่นอย่างน้อย 2 ช้ันหรือจะใช้สี Epoxy ชนิดผงพ่น
แล้วอบก็ได้ 
7.  รหัสและป้ายชื่อ 

7.1 เพ่ือความสะดวก แก่การซ่อมบํารุงในอนาคต จึงกําหนดให้จัดทํารหัสและป้ายช่ือกํากับวัสดุ – อุปกรณ์ที่
ใช้ติดต้ังงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารตามรายละเอียดในหัวข้อต่อไปน้ี 

7.2 ระบบไฟฟ้า ทั้งแรงสูงและแรงต่ําให้ใช้สายไฟฟ้าที่มีรหัสดังต่อไปน้ี 
7.2.1 สีนํ้าตาล สําหรับสายไฟฟ้า เฟส A 
7.2.2 สีดํา สําหรับสายไฟฟ้า เฟส B 
7.2.3 สีเทา สําหรับสายไฟฟ้า เฟส C 
7.2.4 สีฟ้า สําหรับศูนย์ (Neutrol) 
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7.2.5 สีเขียวคาดเหลือง สําหรับสายดิน 
7.2.6 ในกรณีที่สายไฟฟ้ามีมาตรฐานผลิตเป็นเดียวให้ใช้ปลอก หรือเทป พีวีซี สี ตามกําหนดสวม หรือ

คาดไว้ที่ปลายไฟฟ้าน้ันทั้ง 2 ด้าน 
7.3 อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า แต่ละระบบให้มีรหัสสีดังต่อไปน้ี 

7.3.1 สีแดง สําหรับระบบไฟฟ้าปกติ 
7.3.2 สีเหลือง สําหรบัระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
7.3.3 สีเขียว สําหรับระบบโทรศัพท์ 
7.3.4 สีส้ม สําหรับระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ 
7.3.5 สีขาว สําหรับระบบเสียง 
7.3.6 สีนํ้าเงิน สําหรับระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ MATV  และ ระบบ CCTV 
7.3.7 สีฟ้า สําหรับ ระบบไฟฟ้าควบคุม 
7.3.8 สีนํ้าตาล สําหรับระบบนาฬิกาไฟฟ้า 
7.3.9 สีเทา สําหรับระบบคอมพิวเตอร์ 
โดยให้ทาสีคาดท่อร้อยสายไฟฟ้าทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือทาที่อุปกรณ์ยึดจับท่อ (Clamp) ทุกอัน 
ส่วนกล่องต่อสาย – พักสายต่าง ๆ ให้ทาสีภายในกล่อง และที่กล่องทุกกล่อง 

7.4 ให้ทําป้ายช่ือแสดงช่ือ Feeder  หรือ Branch Circuit  ด้วยป้ายพลาสติกที่มีพ้ืนที่สีดําและแกะสลักเป็น
ตัวอักษรสีขาวติดไว้อย่างแน่นหนาส่วนขนาดของป้ายให้เหมาะสมกับวัสดุ – อุปกรณ์น้ัน ๆ ตามความ
เห็นชอบของผู้คุมงาน 

7.5 เครื่องหมาย “ ไฟฟ้าแรงสูง” ให้ใช้สีแดงพ่นบนแผงสวิทซ์ท่อร้อยสายไฟฟ้าด้วยขนาดที่เหมาะสมและเห็น
ได้ชัดเจน 
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หมวดท่ี 12110 
สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล 

1.สายไฟฟ้าแรงตํ่า 
(Low-Voltage Electrical Power Conductor and Cable) 

 
1. รายละเอียดวัสดุ (Materials) 

 1.1 
1.1 สายไฟฟ้า (Electric Cable System) ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มอก. ฉบับล่าสุด หรือ

มาตรฐานที่ 
 การไฟฟ้าฯ  ยอมรับได้ เช่น มาตรฐาน IEC, BS,  ANSI, NEMA, DIN,  VDE, UL โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.1.1 สายทองแดงเปลือย (Bare Copper) เป็นสายทองแดงรีดแข็ง เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.64-

2517 
 1.1.2 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแกนเดียว (IEC 01)  
 1.1.2.1  สายตัวนําทองแดง แบบกลมเด่ียว หุ้มฉนวน PVC เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-

2553 

 1.1.2.2 แรงดันใช้งานไม่เกิน 750 โวลต์ มีอุณหภูมิใช้งานที่ 70C 
 1.1.2.3 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกัน ในท่อโลหะ เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ัง

ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุดของ วสท. 
 1.1.2.4  ขนาดกระแส ของสายไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับ

ประเทศไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด  ของ วสท..  
 1.1.3 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก แกนเดียว และ หลายแกน (NYY) (ตามมาตรฐาน IEC 

60502-1) 
 1.1.3.1 สายตัวนําทองแดง หุ้มฉนวน PVC 2 ช้ัน เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ดังน้ี 

- ตารางที่ 6 เป็นชนิดตัวนํา 1 แกน มีเปลือกช้ันเดียว  
- ตารางที่ 7 และ 14 เป็นชนิด 2-4 แกน มีเปลือก 2 ช้ัน 
- ตารางที่ 14 จะเพ่ิมสายดิน อีก 1 เส้น 
- ตารางที่ 8 เป็นชนิดตัวนํา 3 แกน มีสาย Neutral  

 1.1.3.2 แรงดันใช้งานไม่เกิน 750 โวลต์ มีอุณหภูมิใช้งานที่ 70C 
 1.1.3.3 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟ้าขนาดเดียวกัน ในท่อโลหะ เป็นไปตามตารางที่ 6 ใน

มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด ของ วสท. 
 1.1.3.4 ขนาดกระแส ของสายไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศ

ไทย ฉบับปรับปรุงล่าสุด  ของ วสท.  
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 1.1.4 สายไฟฟ้าแรงตํ่าชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) 
 1.1.4.1 ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ สายนําไฟฟ้าจะต้องยังคงรักษาสภาพการนําไฟฟ้าที่แรงดัน

และกระแสในสภาวะที่ปกติ  
 1.1.4.2 วัสดุที่ใช้ทําสายไฟฟ้า จะต้องไม่เอ้ืออํานวยต่อการ ติดไฟ, ลามไฟ  และสายไฟจะต้อง

ไม่ก่อกําเนิดปริมาณควันที่เป็นอันตราย และรวมถึงแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตุในหมู่ 
HOLOGEN 

 1.1.4.3 สายไฟฟ้าชนิดอ่อนติดต้ังได้สะดวก  
 1.1.4.4 ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502  มีตัวนําแกนทองแดงชนิด STRAND (IEC 228 

Class2) ที่พันหุ้มด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกันไฟภายใน และหุ้มอีกช้ันด้วยสารแร่ฉนวน
อ่อนตัว ชนิดไม่หลอมละลาย ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ (IEC 332-1) เมื่ออยู่ภายในเพลิง  

 1.1.4.5 สายไฟจะต้องมีรัศมีดัดโค้งไม่เกิน 6-10 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟน้ัน  
 1.1.4.6 วัสดุที่หุ้มจะต้องไม่แปรสภาพใดๆ  เมื่อตัวนําไฟฟ้าต้องนํากระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิ

ต่อเน่ืองสูง 90C ตามมาตรฐาน IEC 216 
 1.1.4.7 สามารถนําไฟฟ้าอย่างต่อเน่ืองได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน BS 

6387C. W. Z. โดยมีผลทดสอบแยกกันดังน้ี 

- ข้อกําหนด C   ที่อุณหภูมิ  950C  เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  
- ข้อกําหนด W   ให้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 650๐C เป็นเวลา 15  นาที  แล้ว พ่นด้วย

นํ้าที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที  
- ข้อกําหนด   Z สายไฟต้องยังสามารถนําไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะที่กระทําด้วย แรงกล

จากภายนอกท่ีอุณหภูมิ 950๐C เป็นเวลา 15 นาที  
 1.1.4.8 สายไฟทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังน้ี 

สายไฟมีค่า สายไฟมีค่าแรงดัน 0.6 / 1KV  )เพาเวอร์/คอนโทรล(  
สายไฟมีค่าแรงดัน 300/500 )สายสื่อสาร(  
  ฉนวนและสายไฟต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอ้ืออํานวยต่อการลามไฟของ
สายไฟตามมาตรฐานIEC 332-1 , IEC 332-3 A B C ,VDE 0472 Part 804/C 
ปริมาณควันไฟ เมื่อสายถูกเผาไฟไหม้ควันที่เกิดขึ้นจะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่
น้อยกว่า 70 %ตามมาตรฐาน IEC 10342 
 ปริมาณ HALOGEN เป็นศูนย์ ตามมาตรฐาน IEC 754-1 
ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสมตามมาตรฐานIEC 754 
 ไม่มีแก๊สพิษต่างๆตามมาตรฐาน NFC20454 , NES 713 

 1.1.4. 9 อุปกรณ์ขั้วต่อสายจะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เช่ือถือได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทนไฟเหมือนกับสาย 
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 1.1.4.10 ให้ติดต้ังบนรางเดินสาย Cable Tray หรือ  Wire Way หรือ เดินในท่อโลหะตามที่
ระบุใน Load Schedule การจัดวางจะต้องไม่ทําให้เกิดการนํากระแสไฟลดลงแต่อย่างไร
กรณีเดินในรางจะต้องรัดสายด้วย สายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะทางของ
สายเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 

 1.1.5 สายไฟฟ้าแรงตํ่า LSOH & FLAME/FIRE RETARDANT CABLE 
 1.1.5.1 สายนําไฟฟ้าจะต้องไม่เอ้ืออํานวยต่อการ ติดไฟ, ลามไฟ  และสายไฟจะต้องไม่

ก่อกําเนิดปริมาณควันที่เป็นอันตราย และรวมถึงแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตุในหมู่ 
Hologen 

 1.1.5.2 สายไฟฟ้าชนิดอ่อนติดต้ังได้สะดวก  
 1.1.5.3 ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตัวนําแกนทองแดงชนิดSTRAND (IEC 228 

Class2) ที่พันหุ้มด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตัว ชนิดไม่หลอมละลาย ไม่ติดไฟและไม่ลามไฟ (IEC 
332-1) เมื่ออยู่ภายในเพลิง 

 1.1.5.4 สายไฟจะต้องมีรัศมีดัดโค้งไม่เกิน 6-10 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟน้ัน  
 1.1.5.5 วัสดุที่หุ้มจะต้องไม่แปรสภาพใด ๆ   เมื่อตัวนําไฟฟ้าต้องนํากระแสไฟฟ้าที่อุณหภูมิ

ต่อเน่ืองสูง90 C ตามมาตรฐาน IEC 216 
 1.1.5.6 สายไฟทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังน้ี 

 สายไฟมีค่าแรงดัน 0.6 / 1KV  )เพาเวอร์/คอนโทรล(  
สายไฟมีค่าแรงดัน 300/500 )สายสื่อสาร(  
  ฉนวนและสายไฟต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอ้ืออํานวยต่อการลามไฟของ

สายไฟตามมาตรฐาน IEC 332-1 , IEC 332-3 A B C ,VDE 0472 Part 804/C 
ปริมาณควันไฟ เมื่อสายถูกเผาไฟไหม้ควันที่เกิดขึ้นจะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่
น้อยกว่า 70 %ตามมาตรฐาน IEC 10342 
 ปริมาณ HALOGEN เป็นศูนย์ ตามมาตรฐาน IEC 754-1 

ค่าความเป็นกรด ด่างที่เหมาะสมตามมาตรฐาน IEC 754 
 ไม่มีแก๊สพิษต่างๆตามมาตรฐานNFC20454 , NES 713 

 1.1.5.7 อุปกรณ์ขั้วต่อสายจะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เช่ือถือได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ
ทนไฟเหมือนกับสาย 

 1.1.5.8 ให้ติดต้ังบนรางเดินสาย Cable Tray หรือ  Wire Way หรือ เดินในท่อโลหะตามที่
ระบุใน Load Schedule การจัดวางจะต้องไม่ทําให้เกิดการนํากระแสไฟลดลงแต่อย่างไร
กรณีเดินในรางจะต้องรัดสายด้วย สายรัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะทางของ
สายเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
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หมวดท่ี 12130 
ท่อร้อยสาย,รางร้อยสาย,รางวางสาย และอุปกรณ์ประกอบ 

(Conduit, Wire way, Cable Tray Cable Laddle and Accessories) 
 
1. ท่อร้อยสาย 
     ท่อร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นของที่ได้รับการทดสอบและรับรองโดยสถาบันที่เก่ียวข้องและเป็น
สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ 
    1.1  ท่อร้อยสายโลหะที่ไม่ใช้แบบอ่อน( Flexible ) ต้องมีลักษณะกลมทั้งภายนอกและภายในมีขนาดทาง
การค้าระหว่าง 15 มม. ( 1 / 2'' ) ถึง 155 มม. ( 6 น้ิว ) ท่อโลหะมีความยาวระบุ( Norminal ) 3 เมตร ( 10 ฟุต ) 
    1.2  ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดอ่อนและวัสดุที่ใช้ประกอบต้องมีขนาดทางการค้า ( 6 น้ิว ) ท่ออ่อน  
ขนาด 10 มม. ( 3 / 8 น้ิว ) จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเป็นกรณียกเว้นเปลือกนอกวัสดุที่ใช้ประกอบต้องเป็นแบบที่
เหมาะสมกับท่ออ่อนที่ใช้และเป็นแบบที่อนุมัติให้ใช้ได้ 
    1.3 ท่อร้อยสายพีวีซี ต้องมีคุณสมบัติตาม มอก. 17 ประเภท  8.5  และ 13.5 หรือตาม  มอก. 216  ดังที่ระบุ
ให้ใช้ในแบบ 
    1.4  ท่อ  Asbestos  Cement  ต้องมีคุณสมบัติตาม  มอก. 106 
    1.5  ท่อ  HDPE  ( High  Density  Polyethylent )  ต้องผลิตตามมาตรฐานของ  ISO  R161,  ASTM   
D2666  หรือ  AWWA  C902-78 
    1.6  ขนาดของท่อร้อยสายที่ใช้  จะต้องโตพอสําหรับจํานวนและขนาดของสายไฟที่ต้องการใช้เดินในท่อ โดย
เลือกให้ได้ขนาดตามความต้องการในมาตรฐานที่กําหนดในการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัย
เก่ียวกับไฟฟ้า หรือ ตาม NEC โดยใช้ขนาดที่โตกว่า 
    1.7  ท่อโลหะหนา ( Rigid Steel Conduit , RSC )  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะหนาต้องทําด้วยเหล็ก
ฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีผลิตตามมาตรฐาน ANSI C80.1 ท่อโลหะหนาต้องเป็นแบบที่ทําเกลียว
หัวท้ายเสร็จมาจากโรงงานลบคมเรียบร้อย และมีข้อต่อติดมาด้วยท่อนละ 1 อัน  ท่อโลหะหนาที่ทําขึ้นให้มี
คุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนโดยใช้โลหะอ่ืนที่ไม่ใช้เหล็ก และจะต้องมีเครื่องหมายหรือข้อความแจ้งไว้ที่ตัวท่อ ท่อ
โลหะหนาทุกท่อนต้องแสดงช่ือผู้ผลิตและเคร่ืองหมายการค้าที่ติดแน่นทนทานไม่ลบง่ายอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับ
ท่อโลหะหนา เช่น ข้อต่อ  ทําด้วยโลหะที่มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัวเพ่ือให้ทนทานต่อการผุกร่อน
ได้ไม่น้อยกว่าท่อ ข้อต่อ ข้อลด ไม่ว่าจะเป็นแบบต่อตรง หรือมีการหักมุก็ตามทําสําเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต ห้าม
ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่ทําหรือดัดแปลงขึ้นเอง 
    1.8  ท่อโลหะหนาปานกลาง  ( Intermediate Metal Conduit , IMC )  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะ
หนาปานกลางต้องทําด้วยเหล็กฉาบผิวทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสีหรือนํ้ายาป้องกันการผุกร่อน   จะใช้ได้
เฉพาะภายในอาคารตรงที่เป็นที่ ต้องผลิตตามมาตรฐาน UL1242  ท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อนจะต้องมีข้อ
ต่อจัดมาให้ด้วย 1 อัน ท่อโลหะหนาปานกลางที่ทําขึ้นให้มีคุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนในตัว โดยใช้โลหะที่ไม่ใช่
เหล็กจะต้องทําเครื่องหมายบอกไว้ท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อนจะต้องทําเครื่องหมายด้วยตัวอักษร IMC ไว้
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ทุก ๆ  ระยะ 762 มม. ( 30 น้ิว ) เคร่ืองหมายตัวอักษรต้องทนทานไม่ลบง่ายท่อโลหะหนาปานกลางแต่ละท่อน
จะต้องแสดงช่ือผู้ผลิตและเครื่องหมายการค้าที่ติดแน่นทนทานไม่ลบง่ายอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบกับท่อโลหะหนาปาน
กลางเช่น ข้อต่อ ข้องอ ที่ยึด ที่รองรับจะต้องมีการฉาบโลหะหรือนํ้ายาเพ่ือป้องกันการผุกร่อนหรือทําด้วยโลหะที่มี
คุณสมบัติป้องกันการผุกร่อนอยู่แล้วในตัว เพ่ือให้ทนมาจากโรงงานผู้ผลิตห้ามใช้อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่ทําหรือ
ดัดแปลงขึ้นเอง 
   1.9  ท่อโลหะบาง ( Electrical Metallic Tubing , EMT )  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบท่อโลหะบางและ
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบจะต้องมีการฉาบสารป้องกันการผุกร่อนทั้งภายในและภายนอกด้วยสังกะสี ผลิตตาม
มาตรฐาน ANSI C80.3  ท่อโลหะบางจะต้องทําให้ผิวภายนอกมีลักษณะที่เห็นได้ว่าต่างท่อโลหะหนา  ลักษณะที่
เห็นได้ว่าต่างกับท่อโลหะหนาน้ีจะต้องทนทานอยู่ให้เห็นได้หลังการติดต้ังแล้ว ถ้าท่อโลหะบางเป็นแบบที่ใช้ต่อกัน
ด้วยเกลียวที่ทําสําเร็จมาจากผู้ผลิต ข้อต่อท่อจะต้องเป็นแบบที่ออกแบบให้ป้องกันท่อบิดงอตรงส่วนที่เป็นเกลียว 
  1.10  Flexible Metalic Tubing  และอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ ต้องทําขึ้นโดยมีการป้องกันการผุและ 18 มม. ( 
3 / 4 น้ิว ) ขนาด 10 มม. ( 3.8 น้ิว ) จะใช้ได้เฉพาะที่เป็นกรณียกเว้นรอยต่อได้มิดชิด 
 
2. รางร้อยสาย ( Wireways )  
      รางร้อยสายต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิตซึ่งได้ผลิตรางร้อยสายอยู่เป็นประจําและเป็นผู้ผลิตที่ผู้
ว่าจ้าง เช่ือถือรางร้อยสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงช่ือและเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ในที่ ๆ  เห็นได้หลังการ
ติดต้ังแล้วรางร้อยสายต้องผลิตและติดต้ังตามมาตราฐาน NEC 
   2.1  รางร้อยสายเป็นทางเดินสายไฟมีช่องหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม ทําด้วยโลหะมีฝา ปิด - เปิด ทําเป็นแบบมี
บานพับหรือเป็นถอดออกได้ รางร้อยสายทําจากเหล็กหนาอย่างน้อย 1.6 มม. รางร้อยสาย และวัสดุที่ใช้ประกอบ
ต้องทําขึ้นโดยมีวิธีป้องสนิมฉาบสีแล้วอบแห้งและต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากันได้โดยที่หมุดเกลียว/สลักเกลียวที่
ใช้ต้องฝังเรียบกับพ้ืนและผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนคมอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดต้ัง 
   2.2  รางร้อยสายที่ทําขึ้นสําหรับใช้ภายนอกอาคาร ต้องมีลักษณะ กันนํ้าได้  NEMA  type  และผู้ผลิตต้อง
แสดงเครื่องหมาย หรือข้อความบอกไว้ที่ตัวรางร้อยสาย 
 2.3  ขนาดของรางร้อยสายมาตรฐาน  รางร้อยสายมาตรฐานที่ใช้เหล็กหนา 1.6 มม  ความยาวมาตราฐาน 
2400 มม มีขนาดต่าง ๆ  ดังน้ี  ( ขนาดเป็นความกว้าง x ความสูง ) 
    ( 1 )  แบบที่ 1.   50x50   มม. 
    ( 2 )  แบบที่ 2.   75x50   มม. 
    ( 3 )  แบบที่ 3.  100x75  มม. 
   ( 4 )  แบบที่ 4.  100x100 มม.   
   ( 5 )  แบบที่ 5.  150x75  มม. 
   ( 6 )  แบบที่ 6.  150x100 มม. 
   ( 7 )  แบบที่ 7.  150x150 มม. 
   ( 8 )  แบบที่ 8.  200x200 มม. 
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 2.4 อุปกรณ์ประกอบ 
   ( 1 )  ข้อต่อตรง  ( Fitting ) 
   ( 2 )  ข้อต่อตรงปรับระยะได้  ( Telescope Fitting ) 
   ( 3 )  ข้อต่อฉาก  ( 90 Elbow ) 
   ( 4 )  ข้อต่อฉากกว้าง  ( 90 Sweep Elbow ) 
   ( 5 )  ข้อต่อสามทาง  ( Tee ) 
   ( 6 )  ข้อต่อกากะบาด  ( Cross Junction Box ) 
   ( 7 )  ข้อโค้ง 22.5 องศา  ( 22.50 Elbow) 
   ( 8 )  ข้อโค้ง 45 องศา  ( 45  Elbow ) 
   ( 9 )  ข้อต่อแปลน  ( Flange Adaptor Fitting ) 
   (10)  แผ่นปิดท้ายราง  ( Closing Plate ) 
   (11)  ห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบที่ใช้หรือดัดแปลงขึ้นเอง 
 
3. อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย 

3.1  นิยาม (Scope)                                                                                                                       
 3.1.1 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย อ้างอิงมาตรฐาน UL 514B ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐาน NEC (National 
Electrical Code,NFPA70)   

3.1.2 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช่ร่วมกับกับท่อ EMT, IMC, RSC, Flexible และ 
Liquid-tight  Flexible รวมทั้งกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย     

           3.2. โครงสร้าง (Structure)                                                                                                           
 3.2.1  การป้องกันสนิม (Protection Against Corrosions)                                                                      
    -   อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย ที่ติดต้ังอยู่ภายในกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายต้องมีการชุบ   Zinc  
หรือ Cadmium ที่มีค่า เฉลี่ยทั่วช้ินงาน 3 จุด หนาไม่น้อยกว่า 3.8 μm และจุดที่ตํ่าสุดต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.5 
μm  -   ส่วนอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายที่ติดต้ังภายนอกกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย ต้องมีการชุบ Zine หรือ 
Cadmium ที่มีค่า  เฉลี่ยทั่วช้ินงาน 3 จุด หนาไม่น้อยกว่า 12.7 μm และจุดที่ตํ่าที่สุดต้องหนาไม่น้อยกว่า 10.2 
μm                                                                                                                                                  

3.2.2  ความหนาของอุปกรณ์ (Wall thickness of fittings)   
  -   อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสายที่ผลิตจากแผ่นเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 0.635 mm. และในส่วนที่
เป็นเกลียวต้องหนาไม่น้อย กว่า 0.635 mm.                                                                                        
-  อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย ที่ผลิตจาก Die-cast aluminium, Die-cast  zinc และ Malleable 
iron ต้องหนาไม่น้อยกว่า 1.6 mm. หรือต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. ในกรณีที่มีการเสริม
โครงสร้าง และในส่วนที่เป็นฐานเกลียว ต้องหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 mm.                                                         
  -  ความหนาของ Locknut หนาไม่น้อยกว่า 3 mm. 
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3.3  การใช้งาน (Method of Assembly)                                                                                           
 3.3.1 เมื่อประกอบอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย เข้ากับท่อร้อยสายไฟ และกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย
เรียบร้อยแล้ว จะต้อง  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟและ ท่อร้อยสาย                                                              
 3.3.2 การใช้ตัวอุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย จะต้องพิจารณาโดยเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ได้แก่ 
ชนิดท่อร้อยสาย, ขนาด ท่อร้อยสาย และสภาพแวดล้อมการใช้งาน                                                                         
 3.3.3 อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย เมื่อใช้งานกับกล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายจะต้องใส่ Locknut เสมอ
และเมื่อขันแน่นด้วยมือ แล้วต้องใช้ฆ้อนตอก ขันแน่นให้ได้ ¼ รอบ      
             3.3.4 การขันแน่นน๊อตหรือสกรู                                                                                                     
   - น๊อตหรือสกรู #6 ต้องขันแน่นได้ 12 lbf-in (1.36 N.m)                                                                       
  - น๊อตหรือสกรู #8 ต้องขันแน่นได้ 20 lbf-in (2.26 N.m)                                                                        
  - น๊อตหรือสกรูใหญ่กว่า #8 ต้องขันแน่นได้ 35 lbf-in (3.96 N.m) 
 
4. กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย 
4.1  นิยาม (Scope)                                                                                                                               
 4.1.1 กล่องต่อสายในที่น้ีให้รวมถึงกล่องสวิทซ์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box)                                  
 4.1.2 กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสาย (Pull Box) อ้างอิงตามกําหนดใน NEC ARTICLE 370 

4.2 โครงสร้าง (Structure)                                                                                                             
 4.1 กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายที่ใช้ติดต้ังภายในอาคาร จะต้องเป็นกล่องเหล็กอาบสังกะสี                                
 4.2 กล่องต่อสายหรือกล่องดึงสายที่ใช้ภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ ฝาครอบมียาง
อัดรอง                    

4.3 กล่องที่มีขนาดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์น้ิว ให้พับจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm. ส่วนกว้างที่มี
ขนาดเกิน 100 ลูกบาศก์น้ิว ให้พับจนเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 mm. ถ้าทําด้วยโลหะอ่ืนๆ ก็จะต้องคํานึงถึง
ความแข็งแรงในการใช้งาน 
 4.3 การใช้งาน (Method of Assembly)                                                                                                     
 4.3.1 ขนาดของกล่องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาด จํานวนของสายไฟที่ผ่านเข้าและออกกล่องน้ันๆ และขึ้นกับ
ขนาดจํานวนท่อร้อยสายไฟหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงรัศมีโค้งงอกล่องสายตามที่ระบุใน NEC 
ARTICLE 373      

4.3.2 กล่องต่อสายทุกชนิด และทุกขนาดต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม รูของกล่องที่ไม่ได้ใช้งานต้องปิดให้
เรียบร้อย 5.3.3 การติดต้ังกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกล่องต่อ
สายสําหรับแต่ละระบบให้มี รหัสสีทาภายใน และที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ตําแหน่งของกล่องต่อสายต้องติด
ต้ังอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและทํางานได้สะดวก                                                                                                        
 4.3.4 กล่องต่อสายจะต้องทําการติดต้ังให้มีความต่อเน่ืองของไฟฟ้ากับอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ท่อ
ร้อยสายไฟฟ้ารางร้อยสาย เพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้สมบูรณ์                                                                          
 4.3.5 การขันแน่นน๊อตหรือสกรูต่างๆ ต้องใช้แบบที่ไม่มีคม และไม่เป็นอันตรายต่อสายภายในกล่อง 
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หมวดท่ี 12150 
สวิตช์, เต้ารับ และสวิตช์นิรภัย (Switch, Receptacle and Safety Switch) 

 

1.  สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ( Switch and Receptacles ) 
      สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้น และทดสอบ
แล้วว่า ใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 
    1.1  สวิทช์  ( Switch )  สวิทช์สําหรับใช้กับดวงโคม และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้ใช้ได้ดังน้ี 
       1.1.1  สวิทช์ทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง   ขนาดไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 250 โวลต์ หรือสูงกว่าสามารถใช้
กับบัลลาสต์ หลอดชนิดมีไส้ และมอเตอร์ขนาดเล็ก 
       1.1.2 ก้านสวิทช์เป็นกลไกแบบกดปิดเปิดโดยวิธีกระดก ( Rocker operated )  ทําด้วยพลาสติก
แข็ง สีขาว หรือสีตามท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 
       1.1.3 ขั้วต่อสายไฟเป็นชนิดมีรูเสียบสายอัดด้วยสปริงหรือมีรูเสียบสายอัดด้วยสกรู สามารถกันการ
แตะต้องขั้วที่เป็นโลหะได้  ( ห้ามใช้ชนิดที่ยึดสายไฟโดยการพันสายใต้หัวสกรูโดยตรง )  
       1.1.4 สวิทช์อ่ืน ๆ  ให้ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบ 
  1.2  เต้ารับไฟฟ้า  ( Receptacles )  
      1.2.1  เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปเป็นแบบฝังในผนัง ชนิดคู่ขนาดไม่ตํ่ากว่า 10 แอมป์ 250 โวลต์  มีขาดิน ( 
Grounding duplex receptacles )  และเป็นชนิดใช้ได้ทั้งเต้าเสียบกลมและแบน  ( Universal ) 
      1.2.2  เต้ารับไฟฟ้าต้องเป็นแบบและสีเดียวกัน  และทําโดยผู้ผลิตเดียวกันกับสวิทช์ยกเว้นจุดที่ได้รับความ
เห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง                        
      1.2.3  วัสดุฉนวนด้านข้างรอบรูขาเต้ารับไฟฟ้า ต้องมีความหนาเพียงพอที่จะกันไม่ให้เกิดการลัดวงจรกับ
ฝาครอบโลหะได้ง่ายในขณะเสียบหรือถอดเต้าเสียบ หรือเน่ืองจากความช้ืนหรือมด 
      1.2.4  เต้ารับอ่ืนๆ  ให้ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบ 
   1.3  ฝาครอบสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า ( Cover Plate ) ฝาครอบสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้  ทั่วไปภายใน
อาคารต้องเป็นแบบเดียวกันทําโดยผู้ผลิตเดียวกันทั้งอาคารยกเว้นฝาครอบพิเศษ ฝาครอบให้ใช้ตามท่ีกําหนดจาก
ชนิดต่าง ๆ  ดังน้ี 
         1.3.1  ชนิด hairline finish stainless steel 
         1.3.2  ชนิด brushed or anodized aluminum 
         1.3.3  ชนิดพลาสติกแข็ง สี และแบบตามที่ผู้ว่าจ้างเลือกให้ใช้ชนิดน้ีในกรณีที่กรอบสวิทช์และกล่องไม่มี

การต่อลงดิน 
   1.4   สวิทช์หรี่ไฟ  ( Dimmer Switch ) 
      1.4.1 ใช้กับไฟฟ้าระบบ  230  โวลต์  50  ไซเคิล / วินาที 
      1.4.2  ต้องสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟฟ้าแบบต่อเน่ืองได้ต้ังแต่  0 - 100% 
      1.4.3  ภายในชุดต้องประกอบด้วยสวิทช์เปิด / ปิด 
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      1.4.4   สวิทช์หรี่ไฟต้องเป็นแบบ  และสีเดียวกัน และทําโดยผู้ผลิตเดียวกันสวิทช์  และเต้ารับไฟฟ้า 
ยกเว้นจุดที่ได้รับความเห็นชอบเป็นพิเศษจากผู้ว่าจ้าง 
      1.4.5 สวิทช์หรี่ไฟเป็นแบบฝังในผนังขนาดไม่น้อยกว่า  500  วัตต์  230  โวลต์ หรือให้ใช้ขนาดตามท่ี
กําหนดในแบบ 
2.    DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH 

2.1 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH ต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐาน IEC เป็นชนิด 
HEAVY DUTY TYPE  

2.2 SWITCH ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ BLADE ทํางานแบบ QUICK-MAKE, QUICK-BREAK สามารถ
มองเห็นสวิตช์ได้ชัดเจน เมื่อเปิดประตูด้านหน้า 

2.3 ENCLOSURE ตามมาตรฐาน NEMA 1 พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี  GRAY-BAKED 
ENAMEL สําหรับใช้ภายในอาคารทั่วไปและตาม NEMA 3 R พับจากแผ่นเหล็กชุบ GALVANIZED 
พ่นเคลือบด้วยสี GRAY-BAKED ENAMEL สําหรับใช้ภายนอกอาคารให้มีบานประตูเปิดด้านหน้าซึ่ง 
INTERLOCK กับ SWITCH BLADE โดยสามารถเปิดประตูได้เมื่อ BLADE อยู่ในตําแหน่ง OFF  
เท่าน้ัน 

2.4 ขนาด AMPERE RATING จํานวนขั้วสายและจํานวน PHASE ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือไม่น้อย
กว่าขนาดของ  PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง 

2.5 ชุดที่กําหนดให้มี FUSE ให้ใช้ FUSE CLIPS เป็นแบบ SPRING REINFORCED  โดยขนาดของ 
FUSE ให้เป็นเช่นเดียวกับข้อ 5.4 

2.6 การติดต้ัง ให้ติดต้ังกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร  ถึงระดับบนของ
สวิตช์ ในกรณีบริเวณติดต้ังไม่มีผนัง หรือกําแพง ให้ติดต้ังบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง ให้สวิตช์สูง
จากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ถึงระดับบนของสวิตช์ 

3.   CIRCUIT BREAKER BOX (ENCLOSED CIRCUIT BREAKER) 
3.1 ให้ใช้ MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER ที่มี AMPERE TRIP RATING จํานวน POLE ตามระบุ

ในแบบ 
3.2 ENCLOSURE เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60439-1 โดยที่ 

ก. Form 1, IP30 พับจาก SHEET STEEL WITH GRAY-BAKED ENAMEL FINISH  สําหรับใช้
งานติดต้ังภายในอาคารทั่วๆ ไป  

ข. Form 1, IP54 พร้อมหลังคาและตู้คลุมป้องกันแสง UV โดยพับจาก ZINC COATED STEEL 
WITH GRAY-BAKED ENAMEL  FINISH สําหรับใช้งานติดต้ังภายนอกอาคาร 

3.3 การติดต้ัง ให้เป็นไปตามกําหนดในแบบโดยเป็นแบบ FLUSHED MOUNTING  หรือ SEMI-
FLUSHED MOUNTING สําหรับในอาคาร  และ SURFACE MOUNTED สําหรับภายนอกอาคาร 
โดยสูงจากพ้ืน 1.50 เมตรถึงระดับบนสุด 
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หมวดท่ี 12160 
โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (Lighting Fixture and Accessories) 

 
1.  โคมไฟและอุปกรณ์ประกอบ 
  ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเช่ือถือ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นและ
ทดสอบ แล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับดังระบุในเรื่องเงือนไขทั่วไป ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบแบบโดยทํา
การย้ายโคมไฟ และติดต้ังใหม่ตามแบบ หรือติดต้ังใหม่ตามแบบ และดังที่จะระบุต่อไปน้ี : - 
 
1.1 โคมไฟ LED 
 

1.1.1 เม็ด LED (LED หรือ LED package) หมายถึง ตัวแหล่งกําเนิดแสงชนิดไดโอดเปล่งแสงซึ่ง
ประกอบเป็นเม็ดขั้นพ้ืนฐาน (Level 1) ยังไม่สามารถนําไปใช้งานส่องสว่างได้โดยตรงชุด LED (LED 
module) หมายถึง ชุด LED ซึ่งประกอบขึ้นจากเม็ด LED ประกอบลงบนแผงวงจรไฟฟ้า มีอุปกรณ์
ระบายความร้อนและอุปกรณ์ควบคุมแสงขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปออกแบบ/ประกอบเป็นโคมไฟสําเร็จรูป
ตัวขับกระแส (Driver) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์เพ่ือควบคุมและจ่ายพลังงานให้แก่ LEDโคมไฟ 
LED สําหรับการส่องสว่างทั่วไป (Functional LED luminaire) หมายถึง โคมไฟสําเร็จรูปที่ใช้
แหล่งกําเนิดแสงประเภท LED พร้อมทั้งตัวขับกระแสประกอบอยู่ภายใน การใช้งานหลักเพ่ือการส่อง
สว่างให้แสงสว่างทั่วไปเพ่ือการมองเห็นเช่น โคมฉายส่องบริเวณ โคมไฟถนน โคมสํานักงาน โคมดาวน์
ไลท์ เป็นต้นโคมไฟ LED สําหรับการส่องสว่างเพ่ือความสวยงามทางสถาปัตยกรรม (Architectural 
LED luminaire) หมายถึง โคมไฟสําเร็จรูปที่ใช้แหล่งกําเนิดแสงประเภท LED พร้อมทั้งตัวขับกระแส
ประกอบอยู่ภายใน การใช้งานหลักเพ่ือให้แสงสว่างในการตกแต่ง หรือส่งเสริมลักษณะทาง
สถาปัตยกรรม เช่น โคมไฟหลืบ โคมที่สามารถสร้างสีสันต่าง ๆ เป็นต้น 
1.1.2 ข้อกําหนดทั่วไป 
โคมไฟ LED สําหรับการส่องสว่างทั่วไป ต้องผลิตและมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ดังน้ี 

1.1.2.1  มาตรฐานคุณสมบัติพ้ืนฐานของโคมไฟ LED ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไทย(มอก 901,902,903,904,905 หรือ 906) 
1.1.2.2  มาตรฐานด้านการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 
CISPR 15 และ IEC 61547 หรือ มอก.1955-2551 
1.1.2.3  มาตรฐานความปลอดภัยต่อดวงตาของเม็ด LED เป็นไปตามIEC 62471 หรือเทียบเท่า 
โดยต้องมีผลการทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยง (Risk Group) 0 หรือ 1 สําหรับโคมไฟ 
LED ที่ชุด LED และตัวขับกระแสสามารถแยกส่วนได้ ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.1.2.4 ตัวขับกระแส ต้องมีค่าตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.98 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
61347-2-13หรือIEC 62384 หรือเทียบเท่าโคมไฟ LED สําหรับการส่องสว่างเพ่ือความสวยงาม
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ทางสถาปัตยกรรม (Architectural LED luminaire) ต้องผลิตและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานต่าง ๆ ดังน้ี 
1.1.2.5  มาตรฐานคุณสมบัติพ้ืนฐานของโคมไฟ LED ต้องได้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไทย(มอก 901,902,903,904,905 หรือ 906) สําหรับโคมไฟ LED ที่ชุด LED และตัวขับกระแส
สามารถแยกส่วนได้ ต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1.1.2.6 ตัวขับกระแส ต้องมีค่าตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.98 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 
61347-2-13 หรือIEC 62384 หรือเทียบเท่า 

1.1.3 ข้อกําหนดเฉพาะโคมไฟแต่ละชนดิที่ระบุในแบบ ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆเช่น ชนิดของเม็ด LED 
คุณสมบัติของตัวขับกระแส วัสดุของตัวโคม อายุการใช้งาน ประสิทธิศักย์ (Lumen/Watt) รวมทั้ง
คุณสมบัติด้านแสงและการกระจายแสง เป็นไปตามข้อกําหนดเฉพาะของโคมไฟชนิดน้ัน ๆ 

1.1.4  โรงงานผู้ผลิตโคมไฟLED และประกอบเม็ด LED ลงบนแผงวงจร ต้องเป็นโรงงานเดียวกันหรือใน
เครือเดียวกันและได้รับ มาตรฐาน ISO9001 จากผู้ตรวจสอบรับรองคุณภาพที่ได้รับการรับรองจาก
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงานสังกัดสังกัดสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (NAC) 

1.1.5 เอกสารที่ต้องย่ืนประกอบการพิจารณา 
1.1.5.1  ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ แค็ตตาล็อก และ/หรือข้อมูลทางเทคนิค 
1.1.5.2 มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (มอก.) ของโคมไฟ LED ตามข้อกําหนด และผลทดสอบ
คุณสมบัติต่าง ๆ จากห้องทดสอบหรือหน่วยงานที่ได้รับ ISO/IEC 17025 
 1.1.5.3   เอกสารแสดงที่มาของอายุการใช้งาน และการคงความสว่างของโคมไฟ ซึ่งสามารถใช้
เอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง ต่อไปน้ี 

 -  ผลการทดสอบการคงความสว่างของเม็ด LED หรือ LED Module ที่ใช้ตาม
มาตรฐาน IES LM 80-08 และการประเมินอายุการใช้งานตามมาตรฐาน IES TM 21-
11 ประกอบกับผลการวัดอุณหภูมิที่เม็ด LED ที่ประกอบอยู่ภายในโคม ซึ่งต้อง
สอดคล้อง และทําให้เม็ด LED สามารถคงความสว่างได้ไม่น้อยกว่าที่กําหนด 

 -  ผลการวัดการคงความสว่างเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6,000 ช่ัวโมง พร้อมทั้งการ
ประเมินอายุการใช้งานและการคงความสว่างของโคมไฟตาม Energy Star โดยผลการ
ประเมินอายุการใช้งานและการคงความสว่างต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนด 

 -  ผลการทดสอบและการประเมินอายุการใช้งานของโคมไฟ LED โดยวิธีการตาม
มาตรฐานสากลล่าสุดที่มีในปัจจุบัน 

1.1.6 ผลการทดสอบคุณสมบัติด้านแสงและการกระจายแสง และคุณสมบัติด้านไฟฟ้า ตามมาตรฐาน 
LM 79-08 จากห้องทดสอบที่ได้รับการรับรอง NVLAB หรือ ISO/IEC17025 
1.1.7 ผลการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของโคมไฟ เช่น ค่าระดับการป้องกันฝุ่น-นํ้า (IP) ระดับการกัน
การกระแทก การทนการสั่นสะเทือน การกัดกร่อน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับโคมไฟชนิดน้ัน ๆ 
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1.1.8 หากจําเป็น ผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานอาจขอตัวอย่างโคมไฟชนิดละ 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบ
คุณสมบัติ 
1.1.9 เอกสารยืนยันคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ออกแบบ/ผู้ควบคุมงานร้องขอ 
 

1.2 โคมไฟทั่วไป 
1.2.1  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ติดต้ังภายในโคมไฟ เช่น หลอดบัลลาสท์ รวมถึงขั้วหลอดต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมาตรฐานต่างประเทศรับรอง 

1.2.2 ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน โคมไฟฟ้าใช้ทั่วไปเป็นระบบเฟสเดียว 220 โวลท์  50 เฮิร์ท 
1.2.3 ขั้วหลอดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน VDE, JIS หรือ NEMA  
1.2.4 โคมไฟ ให้ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบและรายละเอียดข้อกําหนดน้ีโดยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่
ระบุโคมไฟที่ผลิตตามมาตรฐานของผู้ผลิต สําหรับผู้ผลิตในประเทศอาจมีขนาดแตกต่างจากที่กําหนดได้
เล็กน้อยโคมไฟทุกชนิดต้องเสนอแบบหรือตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดําเนินการสั่งซื้อและสั่งทํา 
1.2.5 โคมไฟที่ติดต้ังภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภายนอกอาคารได้ 
(Weather-Proof) และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE หรือ NEMA มีระดับการป้องกันไม่น้อยกว่า IP 55 
1.2.6 โคมไฟให้ใช้ขนาด ชนิด และคุณสมบัติ ตามท่ีระบุในแบบของโคมไฟและให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก 
1.2.7 ตัวโคมจะต้องทําด้วยเหล็กแผ่นชุบ Electro-Galvanized หรือเหล็กฟอสเฟตและพ่นเคลือบด้วย
สีอบความร้อนอย่างน้อย 2 ช้ันพ่นสี และผ่านการอบ  (Baked Enamel) และมีกรรมวิธีป้องกันสนิม
และผุกร่อนได้ดี 

1.2.8 โคมฟลูออเรสเซนต์ต้องมีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 0.8 มม. หรือตามที่ระบุในแบบ 
1.2.9 ดวงโดมต่าง ๆ ที่ติดต้ังภายในอาคารต้องมีคุณสมบัติกันฝุ่นละอองระบายความความร้อนได้ดี
ติดต้ังง่ายสะดวกในการซ่อมบํารุงและเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย 

1.2.10 โคมไฟทุกชนิด ต้องมีขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อสายดินติดต้ังไว้ให้เรียบร้อยโคมไฟต้องต่อลงดินไว้ที่
ขั้วต่อสายดินน้ี 
1.2.11 ขั้วหลอดสําหรับโคมฟลูออเรสเซนต์ต้องเป็นแบบ End Fixing, Rotor Locked และ Screw-
less Terminal ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ JIS 
1.2.12 อุปกรณ์ขาหลอดต้องผลิตตามมาตรฐาน VDE 
1.2.13 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในโคมไฟให้ใช้สายอ่อน (Flexible Wire) หุ้มฉนวนที่ทนความร้อนได้ไม่น้อย

กว่า 70C ขนาดไม่เล็กกว่า 1.0 ตารางมิลลิเมตรเฉพาะสายไฟฟ้าในโคมไฟที่ใช้หลอดมีความร้อนสูงเช่น
หลอด Incandescent ให้ใช้สายหุ้มฉนวนทนความร้อนสูงเช่นหุ้มฉนวนใยหินเป็นต้น 

1.2.14 สายในโคมไฟหลอดไส้ให้ใช้สายหุ้มฉนวนชนิดทนความร้อนได้ถึง 105C และมีพ้ืนที่หน้าตัดไม่
เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร 
1.2.15 โคมไฟซึ่งต่อกับวงจรไฟฟ้าสํารอง และวงจรไฟฟ้าฉุกเฉินต้องมีป้ายติดอยู่ ที่โคมไฟภายในบอกให้
ทราบว่าต่ออยู่กับวงจรฉุกเฉิน ชนิดและลักษณะป้าย ให้เสนอผู้ว่าจ้างเพ่ืออนุมัติ 
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1.2.16 โคมชนิด LED PANEL แบบ Clean room Type ตัวโคมทําจากเหล็กแผ่นพ่นด้วยสีฝุ่น แผ่นด้านหน้า

กระจายแสงนวลสมํ่าเสมอ มีไดร์ฟเวอร์ในโคม มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชั่วโมงความถูกต้องของแสงไม่น้อย
กว่า 80% 

 
1.3 หลอดไฟ 

1.3.1 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด Day Light หรือตามที่ระบุในแบบ 
1.3.2 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์โดยทั่วไปใช้หลอดชนิด Cool White หรือตามที่ระบุในแบบ 
1.3.3 หลอดไส้ (Incandescent Lamp) โดยทั่วไปใช้หลอดชนิดใสหรือฝ้าตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดขั้ว
หลอดเป็นแบบเกลียว 
1.3.4 หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
1.3.5 หลอดใช้ก๊าซเช่นหลอดแสงจันทร์หลอดเมทัลฮาไลด์และหลอดโซเดียม โดยทั่วไปใช้ชนิด Color-

Corrected (High CRI) หรือตามที่แสดงไว้ในแบบ 
1.3.6 หลอดประเภท   LED 

1.3.6.1  เม็ด LED จะต้องมาจากผู้ผลิตที่น่าเช่ือถือ ได้แก่ CREE  /  NICHIA / Philips 
Lumiled/Osram /LG หรือเทียบเท่า พร้อมหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต 
1.3.6.2  หลอดไฟ LED สําหรับการส่องสว่างทั่วไป ต้องผลิตและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานต่างๆ ดังน้ี 

- มาตรฐานด้านการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3,  
และIEC 61547 หรือมอก.1955-2551 
- มาตรฐานความปลอดภัยต่อดวงตา ของเม็ด LED เป็นไปตาม IEC 62471 หรือ
เทียบเท่า โดยต้องมีผลการทดสอบจัดอยู่ในกลุ่มระดับความเสี่ยง (Risk Group) 0 หรือ 
1 สําหรับหลอดไฟ LED ที่ชุด LED และตัวขับกระแสสามารถแยกส่วนได้ ต้องมี
คุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

   -  ชุด LED (LED Module) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62031 หรือเทียบเท่า 
- ตัวขับกระแส ต้องมีค่าตัวประกอบกําลังไม่น้อยกว่า 0.98 โดยเป็นไปตามมาตรฐาน 
IEC 61347-2-3หรือเทียบเท่า 

1.3.6.3    สําหรับ LED chipสีขาว มีประสิทธิผลการส่องสว่าง (Efficacy) ไม่น้อยกว่า 120 ลู
เมนต่อวัตต์   หรือตามที่ระบุในแบบรายละเอียดโคมไฟ 
1.3.6.4   ค่าความถูกต้องของสีของแสงขาว (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า  80 
สําหรับโคมไฟชนิดภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า  70 สําหรับโคมไฟ  ชนิดภายนอกอาคาร หรือ
ตามท่ีระบุในแบบรายละเอียดโคมไฟ 
1.3.6.5    อุณหภูมิสี (Color Temperature) ให้เป็นดังน้ี 

 -     Daylight:  5,500 - 6,500 Kelvin  
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 -     Cool White:   4,000 Kelvin (ภายใน 3 Step McAdam)                            
 -     Warm White:  3000 Kelvin (ภายใน 3 Step McAdam)  หรือตามที่ระบุใน

แบบรายละเอียดโคมไฟ 
1.3.6.6    เพ่ือให้ยืนยันได้ว่าโคมไฟ LED และอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ 50,000 ช่ัวโมง และ
ปริมาณแสงได้ไม่น้อยกว่า 70% หรือดีกว่าเม็ด LED ต้องมีคุณสมบัติซึ่งมีอายุการใช้งานไม่น้อย
กว่า 50,000 ช่ัวโมง โดยยังคงความสว่างอยู่ไม่น้อยกว่า  70% ทั้งน้ีจะต้องทําการทดสอบตาม
มาตรฐาน IES LM-80-08 แล้วนําค่าที่ทดสอบได้ไปทํา รายการคํานวณประเมินอายุการใช้งาน
ตามมาตรฐาน IES TM-21-11 เพ่ือยืนยันอายุการใช้งานตามที่กําหนดและจะต้องมีหนังสือรับรอง
คุณสมบัติจากผู้ผลิตเม็ด LED ที่จะนํามาใช้งานพร้อมประทับตรา ช่ือ ผู้สั่งและประกอบเม็ด LED 
พร้อมช่ือโครงการ  
  1.3.6.7 ผู้ผลิตต้องประกอบโคมและอุปกรณ์ประกอบพร้อมหลอด LED ที่ใช้ในโครงการน้ีและ
นําไปทดสอบตามมาตรฐาน IESNALM-79 รุ่นละ 1 ตัวอย่าง โดยสถาบันที่ตรวจสอบตาม
ข้อกําหนดโดยทางสถาบันจะต้องออกใบรับรองให้ 1 ใบต่อ 1 รุ่นที่ได้ดําเนินการทดสอบ 
1.3.6.8  เรื่องชนิด BALLAST  และ  DRIVER ของหลอดไฟ LED   ให้ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบ
หรือตามข้อกําหนด

a 
 

st
1.4 บัลลาสต์ (Ballast) 
      1.4.1 บัลลาสต์กําลังไฟฟ้าสูญเสียตํ่า (Low Loss Ballast)  

1.4.1.1 ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.23-2521 และ มอก.
1955-2542 
1.4.1.2 กําลังไฟฟ้าสูญเสียตํ่า (Low Loss Ballast; loss < 6 W.) 

1.4.1.3 อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่กําหนดของขดลวด (tw) ที่ 130C 
1.4.1.4 ต้องใช้คาแปซิเตอร์สําหรับการปรับปรุง Power Factor ที่ตัวถังเป็นอลูมิเนียม เป็นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวต้านทานคร่อมสําหรับการปล่อยประจุเพ่ือให้ค่า Power 
Factor ที่  0.90 
 
 

1.4.2 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Ballast)  
1.4.2.1 ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.1506-2541 มอก.
1955-2551 และ มอก.885-2551 
1.4.2.2 โครงสร้างทําจากพลาสติก คุณภาพสูง ทนความร้อนได้ดี 
1.4.2.3 ให้ใช้ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด ต่อ หลอด 1 หลอด 
1.4.2.4 เมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลง ±15% ก็ยังสามารถให้แสงสว่างของหลอดคงที่ได้ 
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1.4.2.5 ใช้การจุดหลอดแบบเผาไส้หลอด (Preheat Start) เพ่ือให้อายุของหลอดยาวนานขึ้น 
1.4.2.6  สามารถตัดการทํางานเมื่อแรงดันน้อยกว่า 150 โวลต์ 
1.4.2.7  ค่า Power Factor  0.90 
1.4.2.8  ค่า Total Harmonic Distortion (THD) ≤ 10% 
1.4.2.9 ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

1.4.3 บัลลาสต์สําหรับหลอดปล่อยประจุความดันสูง (Ballast for HID Lamp)  
1.4.3.1  ได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.1955-2551 

1.4.3.2  อุณหภูมิใช้งานสูงสุดที่กําหนดของขดลวด (tw) ที่ 130C 
1.4.3.3  ต้องใช้คาแปซิเตอร์สําหรับการปรับปรุง Power Factor ที่ตัวถังเป็นอลูมิเนียม เป็นไป
ตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวต้านทานคร่อมสําหรับการปล่อยประจุเพ่ือให้ค่า Power 
Factor ที่  0.90 

1.4.4 สตาร์ทเตอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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หมวดท่ี  12261 
ระบบโทรศัพท์ (Telephone System, Analog) 

 
4. ความต้องการท่ัวไป  

1.1   อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ทั้งหมดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิตต่างประเทศ 
โดยเฉพาะและตามมาตรฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยรับรองใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์
ขององค์การโทรศัพท์ได้ทั่วไปอุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดไม่เคยทําการติดต้ังใช้งานมาก่อนอุปกรณ์
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานไม่ชํารุดบุบสลายมาก่อน 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างเทคนิค วิศวกรผู้มีความชํานาญงานติดต้ังมาดําเนินการโดยเฉพาะและปฏิบัติงาน
ควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งน้ีเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์ 

 
5. มาตรฐานวัสดุและอุปกรณ์ 

2.3 SUB MAIN DISTRIBUTION FRAME (MDF) 
ตู้ MDF ใช้ในการต่อสายโทรศัพท์รวมของทั้งอาคารส่วนตู้ทําจากเหล็กแผ่นมีขนาดพอเพียงสําหรับการ
ติดต้ังแผงต่อสายมีฝาปิดและกุญแจล็อค กรรมวิธี การป้องกันสนิมและทําสีให้เป็นไปตามข้อกําหนด
เดียวกับแผงจ่ายไฟฟ้ารวม ภายในตู้จะประกอบด้วย Telephone Terminal สําหรับการต่อสายและ 
Surge Protector โดยมีการต่อสายเป็นแบบ Cross Connect ขนาดและจํานวนของแผงให้เป็นไปตาม
แบบ 

2.4 TELEPHONE TERMINAL 
Telephone Terminal ที่ใช้งานของระบบโทรศัพท์จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น เพ่ือใช้งานกับระบบ
โทรศัพท์เท่าน้ัน Terminating Block จะต้องติดต้ังบนฐานรองรับอยู่ในกล่องต่อสายโดยเฉพาะขนาดชุด
ละ 10 PRS (ขนาดและจํานวนคู่สายทั้งหมดดูรายละเอียดจากแบบ) ในกรณีที่กล่องต่อสายมีขนาดใหญ่
จะต้องมี Wire Retainer และ Wire Guide เพ่ือจัดหมวดหมู่ของสายให้เรียบร้อย การต่อสายโทรศัพท์ ณ 
ที่ Terminals จะต้องสามารถจัดทําด้วยเชิงกล โดยเคร่ืองมือต่อสายโดยเฉพาะเท่าน้ัน 

2.5 TELEPHONE CABINET (TC) 
ประกอบด้วยกล่องเหล็ก (Steel Box) มีฝาปิด แบบบานพับพร้อมมือจับ สามารถปิดล็อคได้โดยใช้กุญแจ
ภายในบรรจุ Terminal Strips จํานวนตามแบบระบุที่ตัวกล่องมี Knock Out เตรียมไว้สําหรับเจาะติดต้ัง
ท่อร้อยสายไฟได้และจะต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และทาสีให้เหมือนกับผนัง 

2.6 TELEPHONE OUTLET 
เต้ารับโทรศัพท์ทั่วไปจะต้องเป็นชนิดติดฝังผนังแบบ Modular (RJ-11) ติดต้ังอยู่ในกล่องโลหะมีฝาปิด
เรียบร้อยผู้รับจ้างจะต้องสงตัวอย่างขนาดสีของ Cover Plate ให้สถาปนิกฝ่ายผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนทําการ
ติดต้ัง 
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2.7 TELEPHONE CABLE  
2.7.1 Telephone Station Wire เป็นสายตัวนําทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.65 มม. 

ฉนวน Polyethylene ชนิด TIEV จํานวน 2 คู่สาย (4 เส้น) 
2.7.2 Telephone Distribution Wire สายโทรศัพท์ที่ใช้จะต้องเป็นแบบ Polyethylene Insulated 

and PVC Sheathed With Aluminum Shield ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 0.65 มม.
สายโทรศัพท์ที่ใช้เดินภายนอกอาคารหรือในท่อร้อยสายฝังใต้ดินให้ใช้สาย Double Sheathed 
Alpesh Cable 
 

6. การติดต้ังและทดสอบ 
3.5 การวางท่อและขนาดของท่อต้องเป็นไปตามข้อกําหนดในระบบไฟฟ้า 
3.6 การต่อสายโทรศัพท์ในระหว่างทางหรือในตําแหน่งซึ่งไม่มี Telephone Terminal จะต้องต่อสายโดยใช้

เครื่องมือกลบีบ และมีของเหลวห่อหุ้มเพ่ือป้องกันการเกิด OXIDE  
3.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําตารางทะเบียนการต่อสายโทรศัพท์ของแผง MDF และ TC ทุกแผง หลังจากทําการ

เข้าสายในแผงเหล่าน้ันเสร็จแล้ว 
3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือสําหรับการเข้าสายโทรศัพท์ให้กับผู้ว่าจ้างจํานวน 1 ชุด 
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หมวดท่ี 12300 
ระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (DATA Network System) 

 
1. ความต้องการท่ัวไป 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังสายสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์, เต้ารับ, แผงท่อสาย รวมถึงการทดสอบ และ
รายงานการทดสอบ เพ่ือให้ระบบสายสัญญาณใช้งานได้ดีตามวัตถุประสงค์ 

 
2. มาตรฐานอุปกรณ์ 

2.1 สายสัญญาณชนิดตัวนําทองแดง 
2.1.1 สายสัญญาณ CAT 5E UTP Enhanced Cables 

2.1.1.1 เป็นสายทองแดงขนาด 24 AWG ตีเกลียวคู่ จํานวน 4 คู่ , เปลือกหุ้มสายต้องเป็น
ชนิดไม่ลามไฟ 

2.1.1.2 ออกแบบและผลิตได้รับตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B Category 5E, 
IEC11801, UL E197771 

2.1.1.3 สามารถรองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet (1000 Base T), Fast Ethernet 
(100 Base T, 10 Base T, IEEE802.3u), 155 Mbps ATM, ISDN, Video and 
Voice 

2.1.1.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นตํ่าดังน้ี 
- Impedance 100+- 15 Ohms at 350 MHz 
- Attenuation Loss ไม่เกิน 22 dB/100m. at 100 MHz และ 44.9 

db/100m at 350 MHz 
- Operating Temp 20OC ถึง 60OC 

2.1.1.5 สินค้าต้องได้รับ มอก. และรับประกันอย่างน้อย 5 ปี 
2.1.2 สายสัญญาณ CAT 6 ULTRA UTP Enhanced Cables 

2.1.2.1 เป็นสายทองแดงขนาดไม่ตํ่ากว่า 23 AWG ตีเกลียวคู่ จํานวน 4 คู่ ,เปลือกหุ้มสาย
ต้องเป็นชนิดไม่ลามไฟ 

2.1.2.2 ออกแบบและผลิตได้รับตามมาตรฐาน TIA/EIA-568-B Category 5E,IEC11801 
2.1.2.3 สามารถรองรับการใช้งาน Gigabit Ethernet (1000 Base T), Fast Ethernet 

(100 Base T, 10 Base T, IEEE802.3u), 155 Mbps ATM, ISDN, Video and 
Voice 

2.1.2.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นตํ่าดังน้ี 
- Impedance 100+- 15 Ohms at 600 MHz 



  
 

 

  3-37 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

- Attenuation Loss ไม่เกิน 32.8 dB/100m. at 250 MHz และ 54.8 
db/100m at 600 MHz 

- Operating Temp 20OC ถึง 60OC 
2.1.2.5 สินค้าต้องได้รับ มอก. และรับประกันอย่างน้อย 5 ปี 

 
2.2 สายสัญญาณชนิด Fiber Optic 

2.2.1 สายใยแก้วนําแสงชนิดใช้ภายในอาคาร 
2.2.1.1 ได้รับการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน Bellcore GR-409-Core, TIA/EIA 

568B, IEEE802.3, IEC60793,IEC60794 
2.2.1.2 สายใยแก้วเป็นชนิด Silica Fiber, มี Aramid Yarns ช่วยรับแรงดึง เปลือกนอก

ของสายเป็นวัสดุไม่ลามไฟ 
2.2.1.3 ชนิด Multimode 50/125 micro M. มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นตํ่าดังน้ี 

- Max Attenuator 2.7 dB/Km at 850 nm. Wave length 
- Max Attenuator 0.8 dB/Km at 1300 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 500 MHz.Km at 850 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 500 MHz.Km at 1300 nm. Wave length 

2.2.1.4 ชนิด Multimode 62.5/150 micro M. มีคุณสมบัติทางเทคนิคขั้นตํ่าดังน้ี 
- Max Attenuator 3.0 dB/Km at 850 nm. Wave length 
- Max Attenuator 0.7 dB/Km at 1300 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 200MHz.Km at 850 nm. Wave length 
- Min Bandwidth 600 MHz.Km at 1300 nm. Wave length 

2.3 เต้ารับ (Outlet) 
2.3.1 เต้ารับตัวเมีย CAT 5e 

2.3.1.1 เป็นแบบ 8 pin, RJ45 Modular การต่อสายตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B ได้
รับรองตามมาตรฐาน IEC11801, UL E196947 

2.3.1.2 หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทอง บน Nickle Plate หนา 50 micron ตามมาตรฐาน 
UL94V-OPBT 

2.3.1.3 การเข้าสายทองแดงทําโดยเทคนิค Insulated Displacement Contact 
2.3.1.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถี่ 100MHz ดังน้ี Attenuation ไม่เกิน 0.11dB, 

Return Loss ไม่เกิน 26.2dB 
2.3.1.5 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

2.3.2 เต้ารับตัวเมีย CAT 6 
2.3.2.1 เป็นแบบ 8 pin, RJ45 Modular การต่อสายตามมาตรฐาน TIA/EIA-568A/B ได้

รับรองตามมาตรฐาน IEC11801 Class E 
2.3.2.2 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000Mbps(Gigabit) ตาม

มาตรฐาน Category 6 
2.3.2.3 หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทอง บน Phosphor Bronze หนา 50 micron 
2.3.2.4 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถี่ 250MHz ดังน้ี Attenuation ไม่เกิน 0.10dB, 

Return Loss ไม่เกิน 17.4dB 
2.3.2.5 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

 
2.3.3 ฝาครอบเต้ารับ  

2.3.3.1 ใช้แบบพลาสติกตามมาตรฐานของผู้ผลิต หรือต้องมีอุปกรณ์เสริมต่อร่วมเพ่ือใช้ฝา
ครอบชนิด/รูปแบบเดียวกับเต้ารับไฟฟ้าและต้องเป็นชนิดที่สามารถติด Label ได้ 

2.3.3.2 ฝาครอบต้องสามารถติดต้ังเต้ารับได้ 1 หรือ 2 ช่องบนฝาเดียวกัน 
2.4 UTP Patch Panel 

2.4.1 UTP Cat 5E Patch Panel 
2.4.1.1 ตัวแผงทําด้วย Anodized Aluminium ติดต้ังใน Rack ขนาดมาตรฐาน 19” 
2.4.1.2 การเข้าสาย UTP ทําจากด้านหลัง โดยใช้เทคนิคการเข้าสายแบบ Insulated 

Displacement Contact หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทองหนา 50 microniches,บน 
Nickle Plate 

2.4.1.3 มีจํานวนหัวต่อสายขนามาตรฐาน 12, 24 และ 48 Port โดยแต่ละ Port มีที่
เตรียมสําหรับติด Label 

2.4.1.4 ออกแบบและผลิตามมาตรฐาน TIA/EIA568A/B Cat 5E, IEC11801 
2.4.1.5 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถี่ 100MHz ดังน้ี Attenuation Loss ไม่เกิน 

0.20dB, Return Loss ไม่เกิน 23.0dB 
2.4.1.6 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

2.4.2 UTP Cat 6 Patch Panel 
2.4.2.1 ตัวแผงทําด้วย Anodized Aluminium ติดต้ังใน Rack ขนาดมาตรฐาน 19” 
2.4.2.2 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000Mbps(Gigabit) ตาม

มาตรฐาน Category 6 
2.4.2.3 การเข้าสาย UTP ทําจากด้านหลัง โดยใช้เทคนิคการเข้าสายแบบ Insulated 

Displacement Contact หน้าสัมผัสเคลือบด้วยทองหนา 50 microniches,บน 
Phosphor Bronze 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

2.4.2.4 มีจํานวนหัวต่อสายขนามาตรฐาน 12, 24 และ 48 Port โดยแต่ละ Port มีที่เตรียม
สําหรับติด Label 

2.4.2.5 ออกแบบและผลิตามมาตรฐาน TIA/EIA568B 2-1, IEC11801 Class E 
2.4.2.6 มีคุณสมบัติทางเทคนิคที่ความถี่ 250MHz ดังน้ี Attenuation Loss ไม่เกิน 

0.10dB, Return Loss ไม่เกิน 17.4dB 
2.4.2.7 มีเครื่องหมายการค้าติดบนผลิตภัณท์อย่างชัดเจน 

2.5 Fiber Optic Patch Panel 
2.5.1 Fiber Optic Rack Mount Draw out Type 

2.5.1.1 เป็นอุปกรณ์พักสายชนิดติดต้ังบนตู้ Rack 19” ความจุ 12 Fiber Port 
2.5.1.2 มีพ้ืนที่ขดหรือเก็บสายอยู่ภายใน สามารถดึงถาดออกมาด้านหน้าเพ่ือความสะดวก

ในการใช้งาน 
2.5.1.3 สามารถติดต้ังอุปกรณ์เช่ือมสาย ( Adapter Snap Plate ) เพ่ือเปลี่ยนแปลงชนิด

ของหัวต่อสายได้ง่าย 
2.5.1.4 มีการจัดเตรียมที่ติด Label ตามมาตรฐาน 

 

2.6 Equipment Rack 
2.6.1 Floor Mounted Rack 19” Cabinet 

2.6.1.1 ตัวตู้เป็นแบบ Modular Nock Down ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 
เหมาะสําหรับงานข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ขนาดมาตรฐาน 19” 

2.6.1.2 ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.6.1.3 ด้านบนเป็นแผ่นทึบมีช่องสําหรับติดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4” ไม่น้อยกว่า 4 

ตัว ชนิด Heavy Duty 
2.6.1.4 ฝาหน้าเป็นเหล็กมีโครงสร้างแข็งแรง มีเป็นบานพับ เจาะช่องมีแผ่นอะครีริคใส 

มองเห็นอุปกรณ์ถายใน มีกุญแจล็อคได้ 
2.6.1.5 ฝาด้านข้างสามารถถอดออกได้ โดยการปลดล็อคจากภายใน 
2.6.1.6 ฝาหลังมีบานพับเปิดได้และมีช่องอากาศเข้าที่ด้านล่างของตู้ 
2.6.1.7 ฐานตู้แบบ Fixed Type ต้องสามารถปรับระดับได้โดยอิสระทั้ง 4 ขา, ถ้าเป็นแบบ

ลูกล้อต้อรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 kg/ล้อ และสามารล็อคล้อไม่ให้เคลื่อนที่ได้ 
2.6.1.8 ต้องมีรางไฟเต้ารับไฟฟ้าจํานวนไม่น้อยกว่า 8 ช่องเสียบ ชนิด Universal 

w/Ground ขนาด 250VAC 15A มี Circuit Breaker ควบคุมในแต่ละรางเต้ารับ 
สายไฟมีขนาด 3x2.5 ตร.มม. ชนิด VCT 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

2.6.1.9 มีความสูงเพียงพอต่อการใส่อุปกรณ์ทั้งหมด และต้องมีพ้ืนที่สํารองไม่น้อยกว่า 
50% 

2.6.2 Wall Mounted Rack 
2.6.2.1 ตัวตู้เป็นแบบ Modular Nock Down ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/EIA 310D-1992 

เหมาะสําหรับงานข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม ขนาดมาตรฐาน 19” 
2.6.2.2 ผลิตจากเหล็ก Electro Galvanized ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.6.2.3 ด้านบนเป็นแผ่นทึบมีช่องสําหรับติดพัดลมระบายอากาศ ขนาด 4” ไม่น้อยกว่า 2 

ตัว ชนิด Heavy Duty 
2.6.2.4 ฝาหน้าเป็นเหล็กมีโครงสร้างแข็งแรง  เจาะช่องมีแผ่นอะครีริคใส มองเห็นอุปกรณ์

ถายใน มีกุญแจล็อคได้ มีบานพับฝาหน้า 2 ช้ันเพ่ือเปิดฝาหน้าช้ันแรก และเปิด
เพ่ือต่อสายด้านหลังอุปกรณ์ 

2.6.2.5 เป็นชนิดยึดติดผนัง 
2.6.2.6 ต้องมีรางไฟเต้ารับไฟฟ้าจํานวนไม่น้อยกว่า 4 ช่องเสียบ ชนิด Universal 

w/Ground ขนาด 250VAC 15A มี Circuit Breaker ควบคุมในแต่ละรางเต้ารับ 
สายไฟมีขนาด 3x2.5 ตร.มม. ชนิด VCT 

2.6.2.7 มีความสูงเพียงพอต่อการใส่อุปกรณ์ทั้งหมด และต้องมีพ้ืนที่สํารองไม่น้อยกว่า 
50% 

 
3. การติดต้ัง 

3.1 การติดต้ังต้องเป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกับระบบโทรศัพท์ 
3.2 สายสัญญาณทั้งหมดต้องเดินร้อยในท่อ IMC  หรือราง  Wire way  ตามระบุในแบบ 
3.3 อุปกรณ์เดินสายอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามกําหนดในหมวดอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
3.4 เดินสายในลักษณะ Star Network คือทุกเส้นให้เดินออกจากจุดที่ติดต้ัง Branch Server ไปยังจุด 

Outlet ที่ติดต้ังคอมพิวเตอร์ 
3.5 การติดต้ังระบบสาย  Data  เป็นไปตามมาตรฐาน  Ethernet 
3.6 สาย  UTP  Cat 5  ที่นํามาติดต้ัง  ห้าม มีการตัดต่อสายระหว่างทาง 
3.7 ในการลากสายเข้าท่อให้ลากอย่างระมัดระวัง มิให้สายถลอกหรือขาดใน 

 
4. การทดสอบและอุปกรณ์ประกอบ 

4.1 หลังจากการติดต้ังแล้วเสร็จต้องทดสอบการทํางานของระบบในทุกๆ ด้านโดยสมบูรณ์ ตามท่ีผู้ควบคุม
งานที่ได้รับการแต่งต้ังมีความเห็นชอบ 

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเคร่ืองมือชนิดพิเศษสําหรับเข้าสายสัญญาณให้กับเจ้าของโครงการจํานวน 1 ชุด 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 3 วิศวกรรมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 12401 
รายการวัสดุอุปกรณ์ 

 
1. รายการอุปกรณ์ที่อนุมัติ 

 
รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ตามหัวข้อข้างล่างน้ี  เป็นเพียงแนวทางประกอบการคัดเลือกวัสดุ 
และอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้า  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวัสดุ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ตามท่ีระบุในรายการ  โดย
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของรายการประกอบแบบ  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิค 
แคตตาล็อค พร้อมทั้งระบุรุ่นและขนาดของอุปกรณ์น้ันให้ชัดเจนระหว่างการเสนอราคา  และจะต้องเสนอ
ขออนุมัติต่อผู้ออกแบบก่อนการดําเนินการจัดซื้อ  การเสนอผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากรายการตัวอย่าง
อุปกรณ์มาตรฐานท่ีให้ไว้น้ี ต้องแสดงเอกสารรายละเอียด และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ เพ่ือการ
พิจารณาอนุมัติให้ใช้งานได้โดยมี คุณภาพเทียบเท่า 

 
1.1 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER :  

ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, MOELLER, HYUNDAI, EATON, LEGRAND 
1.2 LOAD CENTER PANEL BOARD, CONSUMER BOARD & MCB :  

ABB, MOELLER, SIEMENS, SCHNEIDER, EATON, BTICINO, KAWAMURA 
1.3 SAFETY SWITCH & DISCONNECTING SWITCH :  

ABB, CLIPSAL, HACO, MOELLER, SCHNEIDER, SOCOMEC, TELERGON 
1.4 CIRCUIT MONITORING METER :  

LOVATO, SCHNEIDER, CIRCUTOR, SOCOMEC, CROMPTON, JANITZA 
1.5 INDOOR LUMINAIRE HOUSING :  

ALUMAR, DELIGHT, L&E, MEGAMAN, SILVANIA, PHILIPS, X-TRA BRITE, LEKISE, LUCE, 
LUMITRON  

1.6 LUMINAIRE LAMP HOLDER :  
BJB, GE, PHILIPS, PANASONIC, VOSSLOH, SILVER LIGHT, LEKISE, LUMITRON 

1.7 LUMINAIRE BALLAST (ELECTRONIC BALLAST) :  
DELIGHT, OSRAM, PHILIPS, SILVER LIGHT, LEKISE, LUMITRON 

1.8 LUMINAIRE STARTER :  
GE, OSRAM, PHILIPS, PANASONIC, SYLVANIA, SILVER LIGHT, DELIGHT, LEKISE, 
LUMITRON 

1.9 LUMINAIRE CAPACITOR :  
ABB, BOSCH, PED, RFT, ELECTRONICON, LUMITRON  
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1.10 LUMINAIRE LAMP :  
L&E, OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA, TOSHIBA, GE, SILVER LIGHT, LEKISE, LUCE, 
LUMITRON  

1.11 LUMINAIRE LED LAMP :  
L&E, CREATOR, MAG, PHILIPS, SORAM, SYLVANIA, SILVER LIGHT, DELIGHT, LEKISE, 
LUCE, LUMITRON  

1.12 METALLIC CONDUIT :  
ARROW PIPE, DAIWA, PANASONIC, UI, RSI, GSP, BLUE EAGLE, BSM 

1.13 uPVC CONDUIT :  
CLIPSAL, F&G, HACO, ELEPHANT, BP 

1.14 HDPE CONDUIT :  
ARROW PIPE, KWH, TAP, UHM, TGG 

1.15 FITTING AND ACCESSORIES : 
STEEL CITY, TF, ABSO  

1.16 TRUNKING SYSTEM : 
ASEFA, SCI, PMK, TIC, UI, SMC, BSM, BASOR, UMS 

1.17 HIGH & LOW VOLTAGE CABLE :  
BANGKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, CHARUNG THAI, DRAKA, S.SUPER, 
VENINE 

1.18 FIRE RESISTANCE CABLE :  
PRYSMAIN, RADOX, STUDER, PIRELLI, CHARUNG THAI, TAISIN, LAPP CABLE, PHELPS 
DODGE 

1.19 COAXIAL CABLE :  
BELDEN, COMMSCOPE, FRACARRO, KATHREIN, WISI, LINK 

1.20 TELEPHONE CABLE :  
BANGKOK CABLE, MCI-DRAKA, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI, CHARUNG THAI, LINK 

1.21 SWITCH & OUTLET :  
BTICINO, CLIPSAL, HACO, PANASONIC, SIEMENS, SCHNEIDER 

1.22 TELEPHONE OUTLET & DATA OUTLET :  
AMP, BTICINO, CLIPSAL, HACO, PANASONIC, SIEMENS, SCHNEIDER 

1.23 TELEPHONE TERMINAL :  
CLIPSAL, KRONE, POUYET, 3M, LINK  
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1.24 FIRE ALARM SYSTEM :  
EDWARDS, EST, GE-SECURITY, JOHNSON CONTROL, NOTIFIER, HONEYWELL, 
SIEMENS, NOHMI, VIGILANT, GST, HOCHIKI, SECUTRON, BOSCH 

1.25 MATV SYSTEM :  
FRACARRO, FUBA, HIRSMANN, KATHREIN, WISI, DBY 

1.26 DATA CABLING SYSTEM :  
AMP, SCHNEIDER, CISCO, BELDEN, PREMIUM LIME, PANDUIT, LINK 

1.27 ACTIVE DEVICE (SWITCH) 
CISCO, HP, ALLIED TELESIS, LINK 

 
 
 
 
 



  
 
 

สารบญั 

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 สารบัญ 
                                        

SECTION 41000  ขอบเขตงานและข้อกำหนดทั่วไป 
หมวดที่ 41010  ขอบเขตงาน  
หมวดที่ 41020  รายละเอียดทั่วไป 

 
SECTION 42000 ระบบวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

รายการประกอบแบบ 

 หมวดที่ 42010   เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
 หมวดที่ 42060  พัดลมระบายอากาศ  
 หมวดที่ 42070  ระบบส่งลมและอุปกรณ์  
 หมวดที่ 42130  ระบบไฟฟ้า (Electrical System)  
 หมวดที่ 42150  การทำความสะอาดและการตบแต่ง 
 หมวดที่ 42160  การปรับแต่งระบบฯ และการทดสอบการใช้งาน  
 หมวดที่ 42170  การป้องกันไฟ และควันลาม  
 หมวดที่ 42180  การสั่นสะเทือน และเสียง 
 หมวดที่ 42220  รายการผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

 SECTION 41000 ขอบเขตงานและรายละเอียดทั่วไป 

หมวดที ่41010 
ขอบเขตงาน 

1. ขอบเขตงาน  
  รายละเอียดประกอบแบบนี้คลอบคลุมถึงรายละเอียดการจัดหา,การตดิต้ัง, testing,  
commissioning และการซ่อมบำรุง งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รายละเอียดงานประกอบด้วย
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่างๆ  ทั้งหมดที่ติดตั้งนั้น 
ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ  ทั้งสิ้นและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทุกชิ้นเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุก
ประการ  

 (2) ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์  ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึน  
  เนื่องจากงานฝีมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกิดชำรุดผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการ  
  เปลี่ยนวัสดุให้เรียบร้อย  โดยไม่คิดจ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

(2) หากพ้นเวลาที่กำหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธิ์ที่จะจ้างผู้อื่นมา 
ดำเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  

 
2.  ขอบเขตงานอ่ืน ๆ ท่ัวไป  
        ขอบเขตของงานทั่วไป 

2.1 จัดหา และติดตั้งเครื่องจักรกลของระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ ขนาดไม่เล็กกว่าที่    
 กำหนดไว้ในแบบแปลน และรายการ  พร้อมอุปกรณ์ และส่วนประกอบ อ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องใช้จนงาน 
 เสร็จสมบูรณ์ผ่านการทดสอบ ใช้งานได้ตามจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตรวจแบบแปลนสถาปนิก  แบบไฟฟ้า แบบโครงสร้าง แบบระบบป้องกัน 
 อัคคีภัยแบบประปา แบบงานตกแต่งภายใน ฯลฯ  ที่เก่ียวข้องรวมทั้งการตรวจสถานที่ ติดต้ัง  (ถ้า 
 เห็นว่าจำเป็น) และทำการสำรวจระบบที่กล่าวมา ที่จะใช้กับเครื่องจักรหรืออุปกรณ ์ระบบปรับ 
 อากาศ ระบายอากาศ ก่อนดำเนินการจัดหา และติดตั้ง ผู้ว่าจ้างต้องประสานงานกับ ผู้รับ 

   จ้างงานงานอื่น ๆ  ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการติดตั้งจนสามารถใช้งานเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอบเขตของงานรวมไปถึงรายการต่อไปนี้ 

• ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

• ระบบกระจายลมเย็น 

• แท่นเครื่องของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง 

• ตู้  Motor Control  Center ( MCC ) 

• ตู้  Central Control  Panel ( CCP ) 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 
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• มอเตอร์ไฟฟ้า และตู้ควบคุม ( Localized  Switch  Board ) 

• งานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  ได้แก่ การเจาะ, ปะ, อุด, โครงเหล็กแขวนเครื่อง, วงกบไม้สำหรับท่อ
ลมผ่านผนัง, งานวงกบของตะแกรงลม และพัดลม ต่างๆ ฯลฯ 

2.3 ขอบเขตงานที่เก่ียวข้องกับงานโครงสร้างสถาปัตย์ 
• Grille, Louver บนผนังด้านนอกอาคารเป็นงานผู้รับจ้างงานสถาปัตย์ ส่วน Plenum ต่อกับ  
 Grille และการปิดรอยต่อเป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ ยกเว้นแต่จะระบุ เป็นอย่าง 
 อ่ืนในแบบ 
• Grille ด้านนอกที่ติดกับห้อง AHU. Grille บนผนังเป็นงานของผู้รับจ้างงานสถาปัตย์ ส่วนผนัง 

ที่ไม่ได้ใช้ (ส่วนที่เหลือจากการทำ Plenum, Damper) ให้ผู้รับจ้างงานระบบปรับอากาศ
ดำเนินการปิดด้วยฉนวน Close Cell หนา 1 นิ้ว และปิดทับด้วยแผ่นยิบซั่มหนา 9 มม. 

2.4 ขอบเขตของงานที่เก่ียวข้องกับระบบไฟฟ้า 
• Fan  Coil  Unit  ( FCU. )  :   Thermostat   และ  On-Off  Switch,  สายควบคุม และ 
 สายไฟฟ้ากำลัง  จาก  Junction  Box  ไปยัง  FCU.  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ   
 ส่วนสายไฟฟ้ากำลัง  จากตู้ไฟฟ้าย่อยมายัง  Junction  Box  เป็นงานของผู้รับจ้างระบบ 
 ไฟฟ้า 
• Ventilation  Fan :  ตู้  Starter,  สายควบคุม  และสายไฟฟ้ากำลังจาก Starter ไปยังพัดลม  

และการเข้าสายในตู้ Starter เป็นงานของผู้รับจ้างระบบปรับอากาศส่วนสายไฟฟ้ากำลังจากตู้
ไฟฟ้าย่อยมายัง  Starter เป็นงานของผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า 

• ผู้รับจ้างระบบปรับอากาศ  จะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าเพ่ือจัดเตรียม จ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ต่างๆ  เช่น 

          Motorized และ อ่ืนๆ โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง เมื่อผู้รับจ้างระบบปรับ 
 อากาศได้เลือกอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และระบายอากาศแล้ว 
 
 
3. ขอบเขตงานโครงการ 
 3.1 ขอบเขตของงาน 

งานวิศวกรรมเครื่องกลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและ  ความ
ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมระบบมีเสถียรภาพที่ดี และระบบมีความยืดหยุ่นต่อการขยายหรือต่อเติม
ในอนาคต ตลอดจนระบบมีความสะดวกต่อการใช้งานและการบำรุงรักษาและการประหยัดพลังงาน 
งานวิศวกรรมเครื่องกลระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จะประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
• ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) 

• ระบบระบายอากาศ (Ventilation System) 

 3.2 มาตรฐานอ้างอิงที่ใช้ในการออกแบบ 
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 มาตรฐานในการออกแบบและตดิตั้งทางระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ได้แก่ 
 -   ASHRAE  :  American Society of Heating Refrigerating and Air  
    Conditioning  Engineers 

-  AMCA : Air Movement and Control Association 

-  ANSI : American National Standard Institute 

-  ARI : Air - Conditioning and Refrigeration Institute 

-  ASME : American Society of Mechanical Engineers 

-  ASTM : American Society of Testing Materials 

-  BS : British Standards 

-  SMACNA    : Sheet Metal and Air – Conditioning Contractors National 
Association Inc. 

-  TIS : Thai Industrial Standard 

-  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

-  พระราชบัญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

 -  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 3.3   เกณฑ์การออกแบบและมาตรฐาน 
 3.3.1  สภาวะภายนอกที่ใช้ในการออกแบบ (Outdoor Air Condition) ฤดูร้อน 35.7 oC  (DRY  
  BULB), 26.4 oC (WET BULB) 
 3.3.2 สภาวะภายในที่ใช้ในการออกแบบภายในห้องปรับอากาศ(Indoor Design Condition) 
                           เป็นไปตาม EIT Standard 3010-45 และ Standard  62.1-2007 ASHRAE   
 
  3.4   ระบบปรับอากาศ 
 3.4.1 ทั่วไป 

1. ระบบปรับอากาศ จัดเตรียมรูปแบบสัมพันธ์กับงาน Interior Design 

2. ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังกันไฟ หรือ พ้ืนที่ทำด้วยวัสดุทนไฟจะต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ 
(Fire Damper) ผ่านการทดสอบและรับรอง (UL Listed) ตามมาตรฐาน UL 555 ฉบับ
ล่าสุด 

3. จัดเตรียมช่อง Service Panel อุปกรณ์ ระบบปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้
สามารถเข้าถึงได้เพ่ือทดสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซม 
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4. น้ำยาที่ติดตั้งภายนอกอาคารหรือมองเห็นด้วยระดับสายตา จะต้องจัดทำกล่องปิดแนว
ท่อ ทุกจุด ด้วย วัสดุพลาสติกสำเร็จรูป (Slim Duct) ทาสีเหมือนผนังอาคาร 

5. ติดตั้ง Slim Duct หุ้มท่อทิ้งน้ำยา ตั้งแต่ช่วงท่อน้ำยาออกจากผนังมาบริเวณภายนอก
มาถึง CDU จุดต่อท่อเข้าแฟร์ให้ใช้ Flex 

6. ท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ ติดตั้ง FLEXIBLE CONNECT PIPE และ  P-TRAP ก่อน
เชื่อมต่อท่อระบบระบายน้ำ(MH) 

7. ฉนวนหุ้มน้ำยาแอร์และท่อน้ำทิ้ง หนา 3/4'' และ 1/2'' ตามลำดับ หุ้มทั้งแนวนอน และ 
แนวดิ่งตลอดเส้น  

 3.5 ระบบระบายอากาศ 
3.5.1 ทั่วไป 
1. ตำแหน่ง Fresh air louvers จะติดตั้งห่างจากตำแหน่งติดตั้ง Exhaust air louvers 

หรือ Cooling Tower อย่างน้อย 5 เมตร Insect screen จะถูกเตรียมไว้ที่ fresh air 
louvers และ exhaust air louvers ทุกจุด 

2. จัดเตรียมระบบระบายอากาศทุกพ้ืนที่ตามมาตรฐาน 

3. ติดตั้ง FIRE DAMPER ส่วนที่ท่อลมเจาะผ่านผนังกันไฟ และ พ้ืนคอนกรีต ที่ท่อลมทะลุ
ผ่านทุก ๆ จุด ไม่ว่าจะมีระบุแสดงตำแหน่งไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม         

 
 3.6   วัสดุที่ใช้ในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 
 Refrigerant pipes -  Copper pipe type L  
 Condensate drainpipe  -  PVC class 8.5 
 ฉนวนท่อน้ำ -  Closed cell elastromeric thermal insulation (EPDM) 
 Ductworks                    -    Galvanized steel sheet 
 Ductwork insulation  -   FiberGlass insulation   
 Smoke exhaust duct  -   Fire rated duct 
  Fire damper  -   1.5 hours fire rated 
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SECTION 41000  ขอบเขตงานและรายละเอียดทั่วไป 

หมวดที ่41020 
    ข้อกำหนดและเงื่อนไข 

 
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข 
 1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ต้องการให้ดำเนินการในหมวดวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศนอกจากจะต้องยึดถือปฏิบัติตามในรายละเอียดของบนนี้แล้วผู้รับจ้างยังจะต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน
หมวดงานที่ 1 “ว่าด้วยวัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติหลักด้วย 
 1.2 หากมีข้อความใดๆ ในบนนี้ขัดหรือแย้งกับหมวดงานที่ 1 ให้ยึดถือหมวดงานที่ 1 เป็นสำคัญ หรือคำ
ว่าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน หรือข้อที่เข้มงวดกว่าเป็นหลักในการปฏิบัติ 
 
2. เงื่อนไขทั่วไป 

  2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืนๆ  ที่มีไว้สำหรับการปฏิบัติงานทั้งโครงการและ
อาจจะไม่ได้นำมากล่าวไว้ในที่นี้ และถ้ามีกล่าวซ้ำไว้ก็เพ่ือเป็นการเน้นให้ผู้รับจ้าง สนใจ และ/หรือเข้าใจเป็นพิเศษ 
มิใช่หมายความว่าผู้รับจ้างจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอ่ืนๆ  ที่ไม่ได้นำมากล่าว 

  2.2 ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง  ไปให้ผู้อ่ืนรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง   โดย
มิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ 

  2.3 การเปลี่ยนงาน การเพ่ิมหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนงาน เพ่ิมงานหรือลดงานตามสัญญาได้ 
โดยเปลี่ยนราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย  จะคิดโดยวิธีตกลง
ราคากับ ผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนงานเพ่ิมงานหรือลดงาน จะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว
เท่านั้น และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการทำงาน  ให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ว่าจ้าง  เพ่ือทำความตกลงกัน
ต่อไป 

  2.4 กรรมสิทธิ์ 
  2.4.1   วัสดุและอุปกรณ์ซึ่งผู้รับจ้างจัดหามาในหน่วยงานก่อสร้างและงานที่เสร็จแล้วถือว่าเป็น

กรรมสิทธิ์ของ ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้นแต่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่สำหรับการบำรุงรักษา ความเสื่อมสภาพสูญ
หายถูกทำลายและ/หรือความเสียหายใดๆ จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับ มอบงานที่แล้วเสร็จ 

  2.4.2   รูปแบบและรายการทั้งหมด  ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบของวิศวกรผู้ออกแบบห้ามมิ ให้
ผู้ใดคัดลอกโดยวิธีใดๆ  และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ในงานอ่ืนนอกจากจะได้รับอนุญาตจากวิศวกร
ผู้ออกแบบแล้ว 

  2.5 การที่ผู้ว่าจ้างรับทราบและ/หรือให้ความยินยอมใดๆ  เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ รายการ  
วิธีการ หรือกรรมวิธีการนัยแห่งการกระทำใด ๆ  สิ่งที่ทำการติดตั้งและ/หรือข้อเสนอใดๆ  โดยผู้รับจ้าง  ให้เป็นที่
เข้าใจแต่เพียงว่าเป็นการรับของผู้ว่าจ้างในขณะนั้นซึ่งยังไม่มีเหตุผล  อันสมควรที่จะคัดค้านเรื่องต่างๆ ดังกล่าว  
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การกระทำดังกล่าวโดยผู้ว่าจ้างย่อมไม่ทำให้ผู้รับจ้าง ต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบเต็มที่ ในเรื่องความถูกต้อง
และสมบูรณ์ของวัสดุอุปกรณ์และ งานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดข้อกำหนด และ/หรือต้อง
พ้นภาระจาก หน้าที่  โดยตรงของผู้รับจ้างเกี่ยวกับพันธกรรม  หนี้สินและ/หรือความรับผิดชอบต่อความ เสียหาย
ต่อทรัพย์สินและ/หรือบุคคล 

  2.6 แบบแปลนชุดงานออกแบบต่าง ๆ  ที่แสดงเป็นเพียงแนวทางช่วยในการก่อสร้างเท่านั้น โดยถือเป็น
ไดอะแกรม ( Diagram ) รายละเอียด ข้อกำหนดใช้เป็นเพียงแนวทางช่วยอธิบายและช่วยทำให้งานเสร็จสมบูรณ์
การวางแนวทางกำหนดขนาดและการจัดระยะการใช้งานของเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ผู้รับจ้างต่างๆ 
ผู้รับจ้างจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิตให้เป็นไปตามแบบ แปลนและจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยปราศจากการอนุมัติจาก
วิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทำตามประสงค์ที่กำหนดได้ผู้รับจ้าง
ต้องทำ Shop  Drawings  เพ่ือแสดงระยะและขนาดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง  ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตาม  สภาพของ
สถานที่ติดตั้ง  เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการขัดขวางการใช้งานอื่น ๆ  

  2.7 ข้อกำหนดรายละเอียดหรือแบบที่เขียนไว้สำหรับงานนี้  ไม่ได้แสดงรายละเอียดของเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทุกชนิดหรือแสดงการติดตั้งทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องคำนึงถึงเครื่องมือ อุปกรณ์วัสดุต่างๆ  ที่
จำเป็นสำหรับงานแต่ละชิ้น เพื่อให้งานชิ้นนั้นๆ  เสร็จสมบูรณ์ วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ใดก็ตามที่แสดงไว้ในแบบแต่
ไม่ได้กำหนดหรือชี้บ่งในรายละเอียด  ถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการ
ออกแบบและ/หรือให้ระบบ สามารถใช้งานได้สมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้โดยตลอด   

  2.8  การคลาดเคลื่อนการตกหล่นหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากแบบแปลนหรือรายละเอียด 
ข้อกำหนด  ให้ผู้รับจ้างคาดหมายว่าพบการเคลื่อน  การตกหล่น หรือความผิดพลาดในการ ทำงาน  และเป็นความ
ตั้งใจของผู้ว่าจ้าง ที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินงาน  ทั้งหมดที่ได้กำหนดใน แบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด และ
จะต้องดำเนินการก่อสร้างงานที่จำเป็นสำหรับ วิศวกรรมประกอบอาคารแต่ไม่ได้กล่าวแน่ชัดในสัญญาว่าจ้าง ผู้รับ
จา้งจะต้องออกค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้อง ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้ความคลาดเคลื่อน การตกหล่น หรือข้อผิดพลาดในแบบ
แปลน  หรือรายละเอียดข้อกำหนดเป็นข้ออ้าง  ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง  จะต้อง
ดำเนินการสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานที่จะทำการก่อสร้างและ/หรือติดตั้ง ทำการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมใน
สนามตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณูปโภคตรวจแบบแปลนและ รายการข้อกำหนดต้องหาข้อมูล
โดยเฉพาะแบบแปลนของระบบอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร 

 
3. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

  3.1 แผนงาน 
  3.1.1   ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานที่จะใช้ในการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างภายในสิบห้า  (15) วัน  

หลังจากวันลงนามในสัญญา แผนงานที่เสนอจะต้องแยกส่วนของงานออกให้เหมาะสม  และละเอียดตาม
สมควร  และต้องแจ้งจำนวนของพนักงานของผู้รับจ้างที่จะใช้ในแต่ละส่วน / แต่ละช่วงเวลาของงานกำกับ
มาด้วยในระหว่างปฏิบัติงานถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานไม่ว่าจะเป็นเฉพาะส่วนหรือทั้งหมดผู้
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รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง ทราบก่อนถึงวันกำหนดที่จะขอเปลี่ยนแผนงานไม่น้อยกว่า (15) วัน  เพ่ือทำ
ความตกลง กันก่อนการเปลี่ยนแผนงานจะทำได้ เมื่อรับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น 

  3.1.2   ถ้าหากในสัญญาจ้างระบุให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง 
กำหนดการส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้าหากกำหนดการนั้นไม่เหมาะสมหรือถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการส่งของระหว่างระยะเวลาทำงาน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ 

 3.2 วัสดุและอุปกรณ์ 

  3.2.1   วัสดุและอุปกรณ์ใดๆ  ที่สัญญาว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาผู้รับจ้างจะดำเนินการ
จัดหาและนำไปติดตั้งได้ต่อเมื่อรับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนแล้ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
รายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา ภายในหกสิบ (60) วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาหรือ
ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ทำความตกลงกันไว้การที่ผู้รับจ้างนำรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างไปให้ผู้
ว่าจ้าง พิจารณา ช้ากว่ากำหนดจะนำมาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนชนิดของวัสดุและอุปกรณ์ และ/หรือ 
ขอต่อเวลาทำงานมิได้เมื่อผู้ว่าจ้างได้พิจารณา และให้ความยินยอมในรายละเอียด และ/ หรือตัวอย่างของ
วัสดุและอุปกรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องจัดรายละเอียดและ/หรือตัวอย่างที่ ได้รับความยินยอมสอง (2) ชุด  โดย
ให้ผู้ว่าจ้างไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด และเก็บแสดงไว้ที่ สถานที่ปฏิบัติงานอีกหนึ่งชุด รายละเอียดและ/หรือ
ตัวอย่างดังกล่าวจะไม่คืนให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ผู้รับจ้างอาจขอนำตัวอย่างไปใช้ในงานตามสัญญานี้  ได้ แต่ต้อง
ติดตั้งตามตำแหน่ง ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และหากผู้ว่าจ้างต้องการให้ถอดออกมาเพ่ือเปรี ยบเทียบกับชิ้นอ่ืนผู้
รับจ้างต้องดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ วัสดุอุปกรณ์ใดๆ ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าไม่ถูกต้องตาม
ข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องทำการขน ย้ายออกจากสถานที่ปฏิบัติงาน โดยเร็วที่สุด  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและ
อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่ กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นำมาใช้งานนี้ หรือถ้าผู้
ว่าจ้างมีความเห็นว่าควร ส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกำหนด
ตาม ความต้องการของผู้ว่าจ้างก่อนที่จะยินยอมให้นำมาใช้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ และเสียค่าใช้จ่าย 

  3.2.2   ในการกำหนดนามและ/หรือผู้ทำวัสดุอุปกรณ์ไว้นั้น มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะต้อง ใช้
อุปกรณ์ที่ระบุไว้ดังกล่าวมาติดตั้งเสมอไปแต่ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เทียบเท่าหรือ
นอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้ระบุไว้ในแบบและ/หรือรายการผู้รับจ้างต้องพิสูจน์และชี้แจงให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

  3.3 การกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผู้รับจ้างต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอ่ืนๆ  (Specification) 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานนี้   เช่นแบบโครงสร้างระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาล เป็นต้น เพ่ือกำหนดตำแหน่ง
ของวัสดุอุปกรณ์ให้ได้ตามแบบและไม่ขัดกับงานอ่ืนๆ  โดยจะต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบในงานนั้น ๆ  เมื่อ
ตำแหน่งของวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ที่ จะติดตั้งขัดกันกับงานอ่ืนผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีที่ตรวจพบแต่
ต้องไม่ช้ากว่าสิบห้า (15) วัน ก่อนกำหนดที่จะติดตั้งเพ่ือผู้ว่าจ้างจะได้จัดให้มีการทำความตกลงแก้ไขถ้าตำแหน่งที่
ติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ์ขัดกับงานอ่ืนหลังจากที่ได้ติดตั้งไปแล้ว  โดยผู้รับจ้างไม่ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบตาม
กำหนดผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้แก้ไขโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าจ้างเพ่ิมเติมหรือขอต่อเวลาทำงานมิได ้
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  3.4  ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามที่กำหนดทั้งในแบบแปลน และในรายการถึงแม้ว่างานบางรายการมี  
แสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการหรือมีกำหนดในรายการ  และไม่แสดงในแบบก็ตามผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงาน
นั้นเช่นกันเสมือนกับว่าแสดงไว้ทั้งสองแห่งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ เพ่ือให้งานลุล่วงถูกต้องตามแบบและ
รายการแต่ไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบรายการและ/ หรือบัญชีรายการวัสดุและอุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง  ซึ่งให้ถือ
เป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้นและ/หรือบัญชีใบเสนอราคาของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องทำให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น ในกรณีที่รายการและ/หรือแบบขัดกัน และ/หรือมีความจำเป็นที่ผู้รับจ้าง
ต้องเปลี่ยนแปลงจากแบบและรายการแต่ประการใด ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือทันทีเพ่ือให้ผู้ว่า
จ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบหากผู้รับจ้างดำเนินการไปก่อนได้รับอนุญาต  ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง
แก้ไขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสีย ค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปหากรายละเอียดในข้อกำหนด
และในแบบไม่ตรงกัน ให้ถืออันที่ถูกต้องและ/ หรือดีกว่าเป็นหลัก 

  3.5  ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นชนิดที่ถูกต้อง เหมาะสม
กับประเภทของงานที่ทำเป็นจำนวนที่เพียงพอ  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะบังคับให้ผู้รับจ้าง  เพ่ิมและ/หรือเปลี่ยนแปลง
จำนวนและ หรือประเภทของเครื่องมือต่างๆ  เมื่อเห็นว่าผู้รับจ้างมี เครื่องมือไม่เพียงพอและ/หรือใช้เครื่องมือที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมกับงาน 

  3.6  ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังรักษาความปลอดภัย  รวมทั้งอัคคีภัยอันเกี่ยวกับทรัพย์สิทั้งปวง และ บุคคล
ต่าง ๆ ที่เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เก่ียวกับเหตุเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาด เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา 
 3.7   บุคลากรของผู้รับจ้าง 

  3.7.1   ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ/หรือวิศวกรในสาขาอ่ืน ผู้เป็นภาคี
วิศวกรหรือสูงกว่า  หรือสาขาอ่ืนซึ่งถูกต้องตาม  พรบ.  วิชาชีพวิศวกรรมเป็น ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
การสร้างและอำนวยการติดตั้ง  ให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ถูกต้องตามหลักวิชาที่ดีและต้องเป็นผู้ลง
นามรับรองผลงานในเอกสารการส่ง มอบงานด้วย 

  3.7.2   ผู้รับจ้างต้องมีนายงานที่ดี เพ่ือสั่งงานและควบคุมงานในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา
ปฏิบัติงาน  และต้องใช้คนงานที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาทาง
ช่างที่ดีด้วยฝีมือที่ดีตามกฏข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมีจำนวนคนงานเพ่ิมเติมที่จะปฏิบัติงานให้
เสร็จทันตามความต้องการของผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างถอนคนงาน ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า
ปฏิบัติงานด้วยฝีมือที่ไม่ดีพอผู้รับจ้างต้องหาคนงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 

  3.7.3 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบรายการ
และข้อกำหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชาและวิธีปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับการลงนามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะ
ถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 
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  3.7.4 วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตาม พระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมและเป็นผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการ
ส่งมอบงานทั้งหมด 

  3.7.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร  หัวหน้าช่าง และช่างชำนาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่
เหมาะสมกับ งานที่ได้รับมอบหมายเข้าปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงานและทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และมี จำนวนเพียง พอ สำหรับการปฏิบัติงานได้ทันทีและแล้วเสร็จทันตามความประสงค์ของเจ้าของ
โครงการ 

  3.7.6 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฎิบัติงานไม่ดีพอหรืออาจเกิด
ความเสียหาย  หรือก่อให้เกิดอันตราย   ผู้รับจ้างต้องจัดหาบุคลากรใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีพอมาทำงาน 
แทนโดยทันที และ ค่าใช้จ่ายใดๆ  ที่เกิดข้ึนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

  3.7.7   ผู้รับจ้างต้องเสนอ ชื่อ ประวัติและผลงานของวิศวกรและหัวหน้าช่างทุกคนพร้อมทั้ง
ตำแหน่งหน้าที่ใน การปฎบัติงานโครงการให้พิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มโครงการ 

  3.7.8 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ  อันเกิดแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของบุคลากร 

 
4. DRAWING (แบบและแผนผัง)  

  4.1 แบบใช้งาน ( Shop Drawings ) 
     ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งานและแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็น ผู้กำหนดให้ 

เสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการติดตั้งขนาดของแบบต้องเท่าแบบของผู้ว่าจ้าง  หรือขนาดตาม มอก.33 
เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบแล้วต้องส่งแบบพิมพ์ให้ผู้ว่าจ้างสาม (3)  ชุด  ภายใน 30 วัน  เพื่อใช้ในการควบคุมงาน 

   4.1.1 แบบ Shop  Drawings  ในระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะต้องระบุรายละเอียดและ
วิธีการติดตั้งการรองรับและระยะทิศทางเทียบกับงานโครงสร้างต่างๆ เพ่ือแสดงตำแหน่งที่แน่ชัดของวัสดุ
เครื่องมืออุปกรณ์และ  Shop  Drawings  ทุกแผ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนที่จะ
ทำการติดตั้งงานแต่ละช่วงส่วนใดก็ ตามที่ผู้รับจ้างกระทำก่อนได้รับการอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาควบคุม
งานให้ถือเป็นการเสี่ยงของผู้รับจ้างเองวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างเพ่ิมเติม
งานบางส่วนและเปลี่ยนแปลงส่วนที่ได้ติดตั้งไปแล้วให้สอดคล้องกับแบบแปลน  ที่ได้ทำสัญญากันไว้โดย
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมข้ึนไม่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างแต่ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด  การ
อนุมัติและเอกสารต่างๆ  จากวิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานจะต้องไม่ถือว่าเป็นการ
ตรวจที่เสร็จสมบูรณ์ เพียงแต่เป็นการแสดงกรรมวิธีการก่อสร้างและการติดตั้งซึ่งงานต่าง ๆ  ที่ได้กระทำลง
ไปก็ยังถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

    4.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม  Shop  Drawing  สำหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานและการ ติ ด ตั้ ง
รวมถึงบริการทั้งหมด  ภายใต้ขอบเขตสัญญานี้หรือตามความต้องการของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและแน่ใจต่อการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชิ้นและถ้าเป็นไปได้ให้ทำการวัดในงาน
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ก่อสร้างหรือโดยเทียบกับแบบแปลนก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้สอดคล้องและร่วมมือกับงานสถาปัตยกรรมงาน
โยธาและงาน ระบบอ่ืนๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่ง Shop  Drawings ให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
เพ่ือขออนุมัติทำการติดตั้ง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ใดๆ  จากโรงงานจนกว่าจะ
ได้รับการอนุมัติ Shop Drawings จากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

   4.1.3 วิศวกรผู้ออกแบบไม่ใช่เป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ตรวจแบบ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้างการ
นำเสนออนุมัติ Shop Drawings  เป็นเพียงหลักการเท่านั้น โดยไม่ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากสภาพการ
รบัผิดชอบต่อการติดตั้งและการบริการต่าง ๆ เพ่ือให้งานเสร็จตรงกับจุดประสงค์ของข้อกำหนดแบบแปลน
จะไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินงานต่อไปก่อนที่จะมี การจัดเตรียมและจัดส่ง Shop Drawings มาให้ตรวจการ
จัดเตรียม Shop Drawings จะต้องกำหนดตารางเวลาเพ่ือที่จะรอการอนุมัติและจะต้องเป็นไปตามตาราง
การก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมงานโยธาและระบบอื่น ๆ  

 
  4.2 แบบตามท่ีสร้างจริง  ( As-Built  Drawings ) 

 ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานไปจากแบบ เช่น เปลี่ยนแนวทางเดินท่อ  เป็นต้น   หรือมี
การสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้จัดทำแบบให้ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนผังและแบบตามที่ สร้างจริง โดยให้
ส่งแบบพิมพ์ 1 ชุด  ซึ่งวิศวกรงานระบบประกอบอาคารและ/หรือวิศวกรสาขาอ่ืนของผู้รับจ้างลงนามรับรองความ
ถูกต้องแล้วให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในสามสิบ (30) วัน  นับ แต่วันที่งานนั้น ๆ  แล้วเสร็จ  แต่ไม่ช้ากว่าวันตรวจทดสอบ
เพ่ือรับงาน เมื่อผู้ว่าจ้างรับทราบหรือแก้และส่งแบบคืนให้ผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องส่งต้นฉบับเขียนลงกระดาษเขียน
แบบชนิดน้ำหนัก ไม่น้อยกว่า 100/105 กรัม/ต่อตารางเมตร หรือเป็นแบบพิมพ์ลงกระดาษซีเปียร์หนาชนิดใช้  
น้ำยาพร้อมแบบพิมพ์อีกสาม (3) ชุดและต้นฉบับแบบพิมพ์ที่ผู้ว่าจ้างรับทราบแล้วให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงจะชำระ
เงินงวดสุดท้ายให้ตามเง่ือนไขการชำระเงินขนาดของแบบให้ใช้เหมือนกับที่กำหนดสำหรับแบบใช้งาน 

 4.3   แบบ Shop & As-Built DWG จัดทำโดยโปรแกรม Revit ในส่วนเมนท่อหลักและห้องเครื่องทั้งหมด  
เช่น ห้องเครื่องทำน้ำเย็น หอผึ่งน้ำเย็น ห้องส่งลมเย็น พัดลมอัดอากาศ 

 
5.    เครื่องมือ 
 จ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นชนิดที่เหมาะสมอีกทั้งจำนวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม
จำนวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
6.   ป้ายและเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์ 
 6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดทำป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายแสดงต่างๆเพ่ือแสดงชื่อ และ
ขนาดของอุปกรณ์และการใช้งานโดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
 6.2 ป้ายชื่อให้ทำด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดำแกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย 1/2’’ และ เคลือบ
พลาสติกอีกชั้นหนึ่งป้ายต้องติดให้มั่นคงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหาให้กับอุปกรณ์ ต่อไปนี้ คือ 

      6.2.1  แผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด 
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      6.2.2  เครื่องจกัร และอุปกรณ์ท้ังหมด   
      6.3   สีที่พ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทำแบบสำหรับการพ่นสี

เพ่ือให้วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่ติดตั้งแล้วสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  ต้องแสดงเครื่องหมาย และอักษรอยู่หรือ
ข้อความทีส่ั้นกระทัดรัดงา่ยต่อการเข้าใจ 

 
7.    การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

  7.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องวัสดุและอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยกเข้าไป 
ยังที่ติดตั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

  7.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์  หรือเครื่องมือต่าง ๆ  
มายังสถานที่ติดตั้ง 

  7.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหมายกำหนดการในการนำวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างานและแจ้งให้ผู้
ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ อย่างถูกต้องล่วงหน้า  
โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  7.4 เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพ่ือที่จะได้  
ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามที่ผู้ออกแบบได้อนุมัติไว้ก่อนที่ จะนำวัสดุ และอุปกรณ์เข้ายัง
สถานที่เก็บรักษาต่อไป 
 
8.   การเก็บรักษา เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
 8.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการติดตั้งภายในบริเวณที่
ก่อสร้างอาคารเอง  เครื่องมือวัสดุ  และอุปกรณ์ดังกล่าวจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้าง ทั้งหมด ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้อง รับผิดชอบต่อการสูญหายเสื่อมสภาพ  หรือถูกทำลายจนกว่าจะได้ติดตั้งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงาน
แล้ว 
 8.2 หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
โครงการเสียก่อน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนที่จะใช้ในการเก็บรักษา วัสดุ 
และ อุปกรณ์ และในส่วนที่จะต้องขนวัสดุผ่านเพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้าง อาคาร 
 8.3 การเก็บรักษาท่อจะต้องจัดทำชั้นที่เก็บในร่มให้ถูกต้อง 
 
 
 
9.  การตรวจสอบแบบ และข้อกำหนด 

  9.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกำหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ โดยชัดแจ้ง 

  9.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปนิกแบบโครงสร้างแบบงานระบบ
วิศวกรรม ทุกระบบ แบบงานลิฟต์ และบันไดเลื่อน ก่อนดำเนินการติดตั้งเสมอ 
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  9.3 เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบและรายการ
ให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน  หรือผู้ว่าจ้างโดยฉับพลัน  และการตีความในข้อความขัดแย้งใดๆ ให้ตีความไปใน
แนวทางท่ีดีกว่าถูกต้องกว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่าครบถ้วนกว่าทั้งสิ้น 
10.   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบข้อกำหนดละวัสดุอุปกรณ์ 
 10.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกำหนด วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาด้วย
ความจำเป็นหรือความเหมาะสมก็ดีผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้ าของโครงการเพ่ือขออนุมัติเป็น
เวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการจัดซื้อหรือทำการติดตั้ง 
 10.2 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง มีลักษณะหรือคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการที่ 
ผู้ออกแบบกำหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ทำงานโดยถูกต้องผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่  จะแจ้งขอ 
ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 
มิฉะนั้นรับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผู้ เดียว 
 10.3 ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผู้รับจ้างกำลังติดตั้งหรือติดตั้งเสร็จแล้วก็ดีผิดไปจากแบบ และ ข้อกำหนด 
หรือ ใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นการ ชั่วคราว และ
ต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันที และความล่าช้าอัน เนื่องมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดวันทำการ
ออกไปหรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดไม่ได้ 
 
11.   การใช้พลังงานไฟฟ้าและอ่ืนๆ 
 11.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์  ท่อน้ำประปาและท่อน้ำ
อ่ืนๆ รวมทั้งมาตรวัดต่างๆ  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและใช้งานด้วย 
 11.2 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน  ข้อ 11.1  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันเริ่มเตรียมการระหว่างการใช้งาน
จนกระท่ังวันส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 11.3 การรื้อถอนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานชั่วคราวและกระทำให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมภาย  หลังจาก
ส่งมอบงาน  แล้ว  ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกันผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบ ไฟฟ้า
ชั่วคราวให้เพียงพอสำหรับแสงสว่างตามจุดต่างๆ   ภายในอาคาร  ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฎิบัติงาน หรือตรวจสอบ
งานของผู้ว่าจ้างค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโคมไฟสำหรับแสงสว่างชั่วคราวนี้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกเองทั้งสิ้น 
 
12.   ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง 
 12.1 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังความปลอดภัยรวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวงและบุคคลร่วม  
ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการ ปฏิบัติงานกาติดตั้ง และ
ทดลองเครื่อง 
 12.2 ผู้รับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบัติงานที่พักชั่วคราวที่เก็บของต่างๆ  ให้สะอาดเรียบร้อยและอยู่ในสภาพ
ปลอดภัยตลอดเวลา 

  12.3 ผู้รับจ้างต้องพยายามทำงานให้เงียบและสั่นสะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพ่ือมิให้เกิด
ความเดือดร้อนและมีผลกระทบกระเทือนต่อคนหรืองานอ่ืน ๆ  ที่อยู่ใกล้สถานที่ติดตั้ง 

  12.4 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว  ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนรื้อถอน
อาคารชั่วคราว  ซึ่งผู้รับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้นสำหรับงานนี้ออกไปให้พ้นจากสถานที่โดยสิ้นเชิง สิ่งใดที่จะต้องส่งคืน
ให้ แก่ผู้ว่าจ้างก็ต้องจัดการส่งให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะส่งมอบงาน   
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  12.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์  โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อให้ สะดวก
การขนส่งและการซ่อมบำรุงรักษา 
 
13.   การประสานงาน 
  ผู้รับจ้างต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประสานงานอย่างจริงจัง โดยจะต้องปรึกษาและประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับการติดตั้งระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ  เช่น  ผู้รับจ้างงาน โครงสร้างอาคาร, ผู้รับ
จ้างงานระบบไฟฟ้า, ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล, ผู้รับจ้างงานตกแต่งภายใน เป็นต้นอยู่เสมอเพ่ือลดปัญหาการ
ขัดแย้งกับผู้รับจ้างระบบอื่นและเพ่ือทำให้งานดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น 
  
14.   การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 
 14.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน
ชุดให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสม่ำเสมอเป็นรายอาทิตย์ และสิ้นสุดลงเมือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง เรียบร้อยแล้ว 
 14.2 รายงานดังกล่าวในข้อ  14.1 จะต้องเริ่มทำตั้งแต่เมื่อเริ่มมีการปฏิบัติงานที่หน้างานและสิ้นสุดลงเมื่อ
มอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 
 14.3 รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้คือ     

(1) จำนวนลบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 
(2) จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเข้ามายังหน่วยงาน 
(3) รายละเอียดงานที่ได้ดำเนินการไป 
(4) งานที่ล่าช้า(ถ้ามี) 
(5) วันที่ได้รับคำสั่งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงงานจากผู้จ้าง 
(6) วันที่เสนอแบบใช้งานจริงและวันที่ได้รับการอนุมัติแบบ 
(7) เหตุการณ์พิเศษอ่ืนๆเช่นอุบัติเหตุฯลฯ 

 

15.   การทดสอบเครื่อง และระบบ 
 15.1   ผู้รับจ้างจะต้องหาตารางแผนงานแสดงกำหนดการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
ทั้งจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนำจากผู้ผลิตในการทดสอบเครื่องเสนอต่อผู้ว่ าจ้า ง จำนวน  2  ชุด 
 15.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการเพ่ือแสดงให้
เห็นว่างานที่ทำถูกต้องตามแบบและรายการที่กำหนดทุกประการ   โดยมีผู้แทนของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบ 
ด้วยและผู้รับจ้างจะตอ้งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น 
 15.3 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมด 
 15.4 การทดสอบเครื่องและระบบต่างๆให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 
16.   การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่อง 
 16.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง และรักษาเครื่องของผู้ว่าจ้างให้มีความรู้สึก
ความ สามารถในการใช้งาน และการบำรุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 
 16.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างผู้ชำนาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเครื่องและควบคุมเครื่องเป็นระยะเวลา  
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อย่างน้อย 30 วัน  ติดต่อกันภายหลังจากส่งมอบงาน 
 
17.   หนังสือคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ์ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งต้องมีวิธีการใช้ระยะเวลาของการบำรุง รักษา
รายการอะไหล่ และอ่ืนๆ  เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชุด  มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างอย่างช้า 7 วัน 
ก่อนวันส่งมอบงาน 
 
18.   การรับประกัน 
 18.1   ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของระบบปรับอากาศทั้งระบบภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที ่
เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 
 18.2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องวัสดุอุปกรณ์และส่งอ่ืนใดเสียหรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องจาก
สาเหตุใด ก็ตามผู้รับจ้างต้องดำเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม โดยไม่ชักช้า และ 
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ผู้รับจ้างชักช้าผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะดำเนินการจ้างผู้อ่ืนแล้วคิดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดจาก ผู้รับจ้าง 
 18.3 ในช่วงรับประกันถ้าผู้ว่าจ้างเกิดพบว่าเครื่องวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งอ่ืน  ๆไม่ถูกต้องตามแบบหรือข้อกำหนดผู้รับ 
จ้างจะต้องแก้ไข หรือ เปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้อง 
 
19.   การบริการ 
      19.1   ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ชำนาญงานในแต่ละระบบไว้สำหรับการตรวจซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำทุกเดือนภายในระยะเวลา 2 ปี รวมอย่างน้อย  24 ครั้ง 
 19.2 ในการบริการตรวจศ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับกาศและระบบระบายอากาศ  ผู้รับจ้างจะต้องทำการจ้างทำความ 
  
สะอาดเครื่องประเภทล้างใหญ่ชิ้นส่วนเดือนละครึ้งเป็นระยะเวลา 24 ครั้ง 
 19.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น และการบำรุงรักษาทุกครั้งเสนอต่อผู้
ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริการ 
 19.4 ในกรณีผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลาทำงานปกติผู้รับจ้างต้องรีบจัดทำโดยไม่
ชักช้า  
 
20. การส่งมอบงาน 
 20.1 ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานเต็มที่  หรือพร้อมที่จะใช้งานได้
เต็มที ่เป็น เวลา 24 ชั่วโมง ติดต่อกัน  
 20.2 ผู้รับจ้างต้องทดสอบเครื่อง วัสดุ และ อุปกรณ์ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็น
ที่พอใจ   และเป็นที่แน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถทำงานได้ดีถูกต้องตามข้อกำหนด
ทุก ประการ 
 20.3 รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการ ตรวจรับมอบงานด้วยคือแบบสร้างจริง 4 ชุด 
 20.4 หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 4 ชุด  ยกเว้นกรณีที่ส่งก่อนแล้วและผู้ว่าจ้าง
ไม่ได้ขอให้แก้ไขหรือเพ่ิมเตมิ 
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 20.5 เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้
ด้วย 
 20.6 อะไหล่ต่าง ๆ ตามข้อกำหนด  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงานอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 
21. งานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างก่อสร้าง 
 21.1 การตัดเจาะ     

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการตัดเจาะที่จำเป็นต่อการติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร  เช่น  การ
เจาะผนัง, พ้ืน, การเจาะตัดฝ้าเพดาน เป็นต้น การตัดเจาะต่าง  จะต้องทำอย่างระมัดระวังรวมทั้งควร
จะแจ้งให้เจ้าของงานทราบก่อนที่จะดำเนินการตัดเจาะด้วย  ในกรณีที่เกิดความ เสียหายกับงานของผู้
รับจ้างอ่ืนภายหลังจากการตัดเจาะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ  และ ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนที่เสียหายให้
อยู่ในสภาพเดิม 

 21.2 การปิดช่อง 
 21.2.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำช่องเปิดต่างๆ  บนฝาผนัง พ้ืน คาน ฝ้าเพดาน หรือหลังคาเพ่ือให้การ
ติดตั้งอุปกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของโครงการ หลังการติดตั้ง หลังจากอุปกรณ์ผ่านช่องเปิดต่าง 
ๆ รวมทั้งช่องชาฟท์  ซึ่งทางโครงสร้างเตรียมไว้ให้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปิด
ช่องดังกล่าวให้เรียบร้อยตาม ความเห็นชอบของผู้คุมงาน        

21.2.2 ช่องว่างระหว่างอุปกรณ์ และโครงสร้างอาคารที่เป็นผนังกันไฟ/ผนังกันเสียง ต้องต้องมี
วัสดุแข็งที่มีโครงหรือกรอบที่แข็งแรงถาวรและอุดแน่นด้วยวัสดุสามารถทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ซึ่งวัสดุ
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM   

21.2.3 ประตูช่องท่อ (shaft) หรือช่องเปิดที่ผนังหางานสถาปัตยกรรมไม่กำหนดให้มีบาน ประตู 
งานในขอบเขตวิศวกรรมระบบจะต้องจัดทำประตูปิดเปิดทดแทนงานสถาปัตยกรรม 

 21.3 การจัดทำแท่นเครื่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดทำแท่นเครื่อง , แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็นต้น ตามความเหมาะสม
และมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะต้องมีการเสริมเหล็กให้ถูกต้องทางวิชาการ มุม แท่นคอนกรีตจะต้อง
ปาดเป็นมุมเอียง ผู้รับ จ้างจะต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ  ของแท่นเครื่อง เช่น รายละเอียดขนาด ตำแหน่งแก่
สถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงานให้ทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน 

 21.4 การยดึท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณีที่เหมาะสมในการยึดท่อ  และอุปกรณ์ในงานระบบประกอบอาคารกับ
โครงสร้างอาคาร  เช่น  โครงเหล็ก,  เหล็กยึดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหากจะใช้ Expansion Bolt จะต้อง
ผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับน้ำหนักตามที่ต้องการได้ โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 3 เท่า (Safety  
Factor = 3) Expansion Bolt ที่ใช้จะต้องเป็นโลหะ และได้มาตรฐานสากล ห้ามใช้ปุ๊กไม้โดยเด็ดขาด 

 21.5 งานติดตั้งในห้องเครื่อง 
 21.5.1 ผู้รับจ้างต้องวางแผนการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแท่นเครื่องต่าง ๆ  โดยไมเ่ป็นอุป

สรรต่อการดำเนินงานของผู้รับจ้างอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร 
 21.5.2 แผนงาน ข้อมูลและความต้องการตามความจำเป็น  ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร
ทราบล่วงหน้าเป็นเวลานานพอ เพื่อเตรียมการก่อนการติดตั้งเครื่องและ อุปกรณ์หากผู้รับจ้างละเลยหน้าที่
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ดังกล่าโดยมิได้แจ้งให้ ทราบล่วงหน้าหรือแจ้งให้  ทราบล่าช้าเกินควรเสียหายที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น 

 21.6 ช่องเปิดในการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องและอุปกรณ์ 
21.6.1 ช่องเปิดต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง เช่น ชาฟท์ ช่องระหว่างผนังฝ้าเพดานผู้รับจ้าง

ต้องกำหนดขนาดตำแหน่งและระยะให้เพียงพอเหมาะสมกับงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบ  โดยร่วมปรึกษากับ
ผู้รับจ้างทีต้องปฏิบัติงานในพ้ืนที่เดียวกันค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำช่องเปิดต่าง ๆ อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
 21.6.2 ผู้รับจ้างต้องกำหนดตำแหน่งเครื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องซ่อมบำรุงหรือปรับแต่งใน
ภายหลังรวมทั้งตำแหน่งช่องเปิดบนฝ้าและฝาผนังให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเพ่ือดำเนินการเตรียมงาน
ล่วงหน้า 

 21.7 เพ่ิงและโรงเรือนชั่วคราว 
 ผู้รับจ้างต้องร่วมปรึกษากับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและผู้คุมงานเรื่องตำแหน่งสถานที่สร้างเพิ่งและ 

โรงเรือนชั่วคราวสำหรับเก็บรักษาเครื่องและอุปกรณ์ก่อนนำไปติดตั้งเครื่องและ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในบริเวณที่
กำหนดให้เท่านั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องได้รับการป้องกันความ เสียหายหรือเสื่อมสภาพก่อนนำไปใช้งาน วัสดุที่กองไว้
ในที่โล่งต้องมีหลังคาหรือผ้าใบคลุมป้องกันฝนและแสงแดด วัสดุประเภทท่อต้องเก็บบนชั้น และห้ามกองไว้บน
พ้ืนดิน 

21.8 การกำจัดสิ่งปฏิกูล 
 ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณปฏิบัติงานทุกวันภายหลังจา
เลิกปฏิบัติงาน  ณ  จุดนั้นๆ  แล้ว และให้นำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ต้องการใช้งานดังกล่าวข้างต้นไปทิ้งบริเวณรวมขยะ
ส่วนกลางก่อนส่งมอบงานจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวที่อยู่ในความรับผิดชอบออกจากบริเวณหน่วยงานให้
หมด และทำความสะอาดให้เรียบร้อยเมื่อเสร็จงาน 
 21.9 การป้องกันเสยีงดังรบกวนและการสั่นสะเทือน 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกันเสียงดังรบกวนและการสั่นสะเทือนเนื่องจากการทำงานของ
เครื่องจักรต่างๆหลังจากการติดตั้งแล้วโดยใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานจริงของเครื่องจักรนั้นๆ  
การติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือลดการสั่นสะเทือนควรจะทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร 
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SECTION 42000 ระบบวิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

หมวดที ่42010 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

 
1.    ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประกอบด้วยiคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air 
Cooled Condensing Unit)  ซึ่งใช้คู่กันกับเครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit)  และ/หรือ เครื่องเป่าลมเย็นขนาด
ใหญ่ (Air Handling Unit) โดยทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยมาจาก โรงงานในต่างประเทศหรือประกอบ
ภายในประเทศ  ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นและจะต้อง เป็นยี่ห้อเดียวกัน โดยจะต้องสามารถทำความเย็น
รวม (Matching Capacity) ได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ (Drawings) โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
        -  สภาวะอากาศเข้าคอล์ยเย็น  (Air Temperature Entering Cooling Coil) 80 FDB.,67 FWB. 
        - ช่วงอุณหภูมิน้ำยาทางด้านดูดกลับ (Saturated Suction Temperature Range) 34-45 F 
        - สภาวะอากาศก่อนเข้าคอล์ยร้อน  (Entering Air Temperature) 95 FDB., 83 FWB 

   -  เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดใหญ่  (AHU)  ทำความเย็นเกินกว่า  200,000  บีทียู  ต่อชั่วโมง  
    จะต้องสามารถลดขนาดทำความเย็น (Capacity Unloading) อย่างน้อย 2 ขั้น  (2 Steps) 

  1.2   ห้องเครื่องปรับอากาศ (AHU ROOM)และห้อง CHILLER ผนังห้องทุกด้านจะบุฉนวณใยแก้ว ปิดผิว
ด้วยผ้าแก้ว (Glass Cloth) ความหนาแน่น 48  kg/m3 หนา 2 นิ้ว ยึดด้วย Spindle pin พลาสติก  
 
2.    เครื่องปรับอากาศ 
 2.1   เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศแบบ  VRV/VRF  (VRV/VRF Condensing 
Unit )  เป็นเครื่องที่ประกอบเรียบร้อยและผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตเป็นแบบเป่าลมร้อนขึ้นด้านบน  หรือ
ด้านข้างตามที่ระบุหรือแสดงในแบบ  ใช้กับระบบน้ำยา Refrigerant R410a / R32  รายละเอียดของเครื่องมีดังนี้ 
   CASING             :   ทำจากแผ่นเหล็กท่ีผ่านขบวนการกันสนิมหรือ Fiberglass   
     Reinforced Polyester และผ่านขบวนการเคลือบและอบสี  ซึ่ง  
     สามารถป้องกันการกัดกร่อนจากบรรยากาศภายนอก ได้เป็นอย่างดี  
     เหมาะสำหรับการติดตั้งกลางแจ้ง 

COMPRESSOR      :  เป็นแบบ Hermetic Scroll Type โดยมีชุด Inverter ควบคุมการ 

เปลี่ยนความเร็วรอบรอบมอเตอร์  ระบายความร้อนด้วยน้ำยา และ มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนหรือกระแสสูงเกินเกณฑ์ 
ในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตมีจำนวนคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป และ 
คอนเด็นซิ่งยูนิตในแต่ละชุดให้มีคอมเพรสเซอร์ ที่มีชุด Inverter ควบคุม
อย่างน้อย 1 ชุด 
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 CONDENSER COIL  :  ทำด้วยท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียมชนิด  Plate  Fin  Type  
ผ่านการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต        

 พัดลม          :   เป็นแบบใบพัด  (Propeller)  หรือแบบกรงกระรอก  (Centrifugal)   
ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์  โดยต้องถ่วงสมดุลย์  (Balance) มาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

 มอเตอร์พัดลม      :   มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบหล่อลื่น  ตลับ
ลูกปืน  หรือแบบปลอกทีมีระบบหล่อลื่นอย่างระยะยาว 

 ระบบควบคุม      :   มีแมกเนติกคอนแทกเตอร์โอเวอร์โหลดของคอมเพรสเซอร์มี Timer ในการ
หน่วง เวลาสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ ในช่วงประมาณ 3 - 5 นาที  โดยต้องเป็น
ชนิดที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ  กล่าวคือ  ถ้าเครื่องได้หยุดเดินเกิน  5  นาที  
แล้วจะต้องไม่หน่วงเวลาต่อไปหรือ ถ้ามีการหน่วงเวลาต้องไม่เกิน 5 วินาที  
ถ้าเครื่องปรับอากาศมีขนาดมากกว่า 36,000  BTU  จะต้องมี  High  and 
Low  Pressure  Switches 

 ระบบไฟฟ้า  :   380V./ 3Phase / 50 Hz. หรือ 220V. / 1Phase / 50 Hz. ตามที่ระบุในแบบ 
 2.2 เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (For VRV/VRF) 
 เป็นเครื่องเป่าลมเย็นขนาดตั้งแต่ 5 ตันความเย็นลง ซึ่งประกอบและผ่านการทดสอบจากโรงงาน
ผู้ผลิต และมีขนาดไม่น้อยกว่าที่แสดงไว้ในแบบ  (Drawings)  ท่อน้ำทิ้งจากเครื่องจะต้องมีแทรป   ( Trap) 
ที่ใกล้ถาดน้ำทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการไหลของน้ำ 
 Casing :   เป็นแบบที่ตกแต่งสำเร็จสวยงามและแข็งแรง ทำด้วยแผ่นเหล็กท่ี ผ่าน 

กระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบสีและอบสีภายในบุด้วยฉนวน 
Closed Cell Elastomeric  Insulation หนาไม่น้อยกว่า 1/2’’  ที่ถาดน้ำ
ทิ้งหุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวด้วย 

 พัดลม               :   เป็นแบบ Centrifugal  Fan  ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ซึ่งสามารถปรับ
ความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 จังหวะใบพัดและตัวพัดลมทำมาจาก พลาสติก  
หรือเหล็กอาบสังกะสีได้รับการถ่วงสมดุลย์ทั้ง  Static  และ Dynamic  
มอเตอร์เป็นชนิด Permanent Split Capacitor มีอุปกรณ์ป้องกันความ
ร้อนสูง เกินเกณฑ์ สามารถปรับความเร็วรอบได้ 3 จังหวะ (High-Medium-
Low )ฉนวนไฟฟ้าเป็น Class B ที่มีอุปกรณ์ภายใน ป้องกันความร้อนสูงเกิน
เกณฑ์ใช้ระบบไฟฟ้า220V./ 50 Hz. 

 Coil Section    :   เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่ง
จะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดงผ่านการทดสอบ
รอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 

 ระบบไฟฟ้าและควบคุม  :  มีสวิทซ์ปิด  -  เปิดเครื่อง พร้อมทั้งปรับความเร็วพัดลมทั้งสวิทซ์เทอร์โมส 



  
 
 

   4-19          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

   แตดติดอยู่ที่เครื่องหรือเป็นชนิดตั้งแยก (Remote Type)ตามที่ระบุในแบบ  
   (Drawings) 
 Filters                :   เป็นอลูมิเนียมหรือ Polyester อยู่ในกรอบที่แข็งแรงที่สามารถล้างทำ 
   ความสะอาดได้ 
 
3.    ท่อน้ำยา (Refrigerant Piping) 
 ท่อทองแดงไร้ตะเข็บแบบ Hard drawn, Type L การต่อเป็นแบบเชื่อมเงินยกเว้นจุดที่มีการติดตั้ง Valve  
หรือ Thermostatic Expansion Valve  ให้ต่อแบบ Flare  และท่อน้ำยาด้าน Suction ให้หุ้มด้วยฉนวน Closed 
Cell Elastomeric Insulation หนา 3/4’’ สำหรับเครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก และมีความหนา 1” สำหรับ
เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ในกรณีที่  คอนเดนซิ่งยูนิต ติดตั้ง อยู่ในระดับที่สูงกว่าเครื่องเป่าลมเย็น เพ่ือให้
น้ำมันหล่อลื่นวนกลับเข้าเครื่องอัดน้ำยาได้ดี ท่อน้ำยาทางด้าน Suction ให้มี U-Trap ทุกๆ 3-5 เมตร ในแนวดิ่ง 
หรือ เป็นท่อคู่ถ้าจำเป็นและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และถูกต้องท่อน้ำยาจะต้องติดตั้งตัว
กรองสิ่งสกปรกและความชื้น ( Filter Drier )  และตาแมว( Sight Glass )การติดตั้งท่อสารทำความเย็นจะต้องเดิน
ให้ขนานหรือได้ฉากกับตัว 
อาคาร  หรือตามแนวในแบบ  ในส่วนที่ผ่านคาน  กำแพง  หรือพ้ืน จะต้องมีการวางปลอก ( SLEEVE )  ถ้าปลอก
ติดตั้งในส่วนที่ติดกับด้านนอกของอาคารจะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อสารทำความเย็นและปลอกด้วยวัสดุยาง 
หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่า พร้อมทั้งตกแต่งอย่างเรียบร้อย และท่อสารทำความเย็นต้องยึดอยู่กับอุปกรณ์รองรับอย่าง
มั่นคงท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับจะต้องสามารถให้น้ำมันหล่อลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกในทุก
ภาวะของการทำงานท่อสารทำความเย็นต้องมีขนาดพอเหมาะคือ ให้ค่าความดันตกในท่อไม่เกินกว่าค่าที่ทำให้
อุณหภูมิควบแน่นเปลี่ยนไปเกินกว่า 1 – 2 0C หรือมีขนาดตามที่กำหนดในแบบ 
  ท่อสารทำความเย็นทั้งหมดจะต้องติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ ( SUPPORT  HANGER ) โดยใช้
ประกบกับเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียมรัดตัวท่อเข้ากับอุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคงทุกระยะไม่เกิน 1.5 เมตร 
สำหรับท่อสารทำความเย็นเหลว ( LIQUID LINE ) หรือท่อสารก๊าซอัดร้อน ( DISCHARGE  LINE ) นั้น  จะต้องมี
วัสดุยางหรือเทียบเท่าคั่นกลางไว้บริเวณที่รองรับเพ่ือป้องกันไม่ให้ท่อทองแดงสัมผัสกับอุปกรณ์รองรับโดยตรง
สำหรับท่อสารทำความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับซึ่งหุ้มฉนวน ณ จุดที่วางบนอุปกรณ์รองรับ ( SUPPORT  HANGER )  
ต้องป้องกันไม่ให้น้ำหนักท่อกดทับฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย โดยอาจใช้ฉนวนชนิดแข็ง ณ จุดนั้น หรือวิธีอ่ืน 
ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วใช้ท่อ พี.วี.ซี. ผ่าครึ่งตามยาวหรือแผ่นเหล็กอาบสังกะสีไม่บางกว่าเบอร์ 22 B.W.G. ยาวไม่
น้อยกว่า 20 ซม.ประกบ หรือหุ้มโดยรอบ 

  ภายหลังการเชื่อมระบบท่อสารทำความเย็นแล้ว  ให้ทำการทดสอบหารอยรั่วด้วยก๊าซไนโตรเจนที่มี
ความดันไม่ต่ำกว่า 28 กก./ซม.2  เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชม. โดยที่ความดันอาจมีการ เปลี่ยนแปลงได้ตาม
อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป  
( 0.1 oC /1 กก./ซม.2 ) แล้วจึงทำการดูดความชื้นออก และทำให้เป็นสูญญากาศด้วยปั้มดูดสูญญากาศ  
( VACUUM PUMP ) จนมีความดันประมาณ  2.1 กก./ซม. 2 อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วจึงเติมสารทำความเย็นเพิ่ม 
 
 



  
 
 

   4-20          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

4. ท่อน้ำทิ้ง (Condensate Drain Pipe) 
 ใช้ท่ อ PVC Class 13.5  ท่อน้ ำทิ้ งต้ องหุ้ มด้ วยฉนวน  Closed Cell Elastomeric Insulation หนา 
 1/2”การติดตั้งให้มีความลาดเอียงเพียงพอ (ไม่น้อยกว่า 1:100)  ที่จะให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวก  
 
5.   การหุ้มฉนวน 
      รอยต่อของฉนวนท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งจะต้องสนิทกันโดยใช้น้ำยาเชื่อมฉนวนของโรงงานผู้ผลิตฉนวน  
 
6.   การติดตั้งเครื่อง 

บุคคลากรที่ใช้ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นช่างฝีมือที่ได้รับการฝึกอบรมและมี  ประสบการณ์ใน
การติดตั้งจนมีความชำนาญในการทำงานด้านนี้ โดยมีการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศเครื่อง 
CDU จะต้องมีที่รองรับการสั่นสะเทือนประเภทยางหรือสปริงและ สำหรับเครื่อง Fan Coli Unit ชนิดแขวน
จะต้องติดตั้งโดยมีเหล็กยึดแขวนติดกับโครงสร้างอย่างแข็งแรง  ท่อที่นำเข้ามาเก็บที่หน่วยงานจะต้องมีการอุดหัว
ท้ายท่อด้วยปลั๊กอุดเพ่ือป้องกันสิ่งของที่เข้าไปในท่อ  ในขณะที่ติดตั้งท่อเมื่อเลิกงานให้อุดด้วยปลั๊กอุด ที่ปลายท่อที่
ยังไม่ได้ต่อจำนวนน้ำยาและน้ำมันหล่อลื่นที่ ตั้งใช้อัด ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต  เพ่ือให้อายุการใช้งานของ
เครื่องอัดน้ำยายาวนาน 

 
7. การรับประกันและการบำรุงรักษา 
 7.1   ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากชิ้นส่วนชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิต 
  และการติดตั้งที่ผิดวิธีโดย 

คอมเพรสเซอร์ มีอายุรับประกันไม่น้อยกว่า  5 ปี 
ชิ้นส่วนอื่น มีอายุรับประกันไม่น้อยกว่า  2 ปี 

 การเข้าบำรุงรักษาทุก ๆ ระยะ 2 ครั้ง / ปี รวม           2 ปี 
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หมวดที ่42060 
พัดลมระบายอากาศ 

 
1.   ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.1    พัดลมระบายอากาศต้องเป็นรุ่มมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิตที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับ
งานต่างๆ  ตามท่ีระบุในแบบ  และมีความสามารถในการระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดในรายอุปกรณ์ 
 1.2 Gravity Shutter ใช้สำหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ต้องเป็นแบบที่ทนทานต่อการใช้งาน 
ภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี ( Weather Proof ) ใบปิด-เปิดทำด้วยอลูมิเนียมหลายใบซ้อนกันประกอบอยู่ใน
โครงเหล็กแข็งแรงปลายใบในส่วนที่ปิดซ้อนกันต้องแนบสนิทสามารถ ป้องกันลมและฝนภายนอกไม่ให้ผ่านเข้าใน
อาคารได้ 
 1.3 โดยทั่วไปความดังของเสียงจะต้องไม่เกิน 70 dBA  (RE 10 - 12  Watts)  ที่  Octave  Band 2 - 8  
และสำหรับพัดลมที่ติดตั้งในลักษณะ  Freeblow  จะต้องดังไม่เกิน  50  dBA  (RE 10 -12  Watts)  ที่  
Octave  Band  2 - 8  ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่ เหมาะสมเพ่ือลดระดับเสียงให้
อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากันนี้ยกเว้นพัดลมอัดกาศ ซื่งใช้งานในสภาวะไม่ปกติแต่เสียงดังไม่เกินมาตรฐานกำหนด   ถ้า
ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนมอเตอร์ที่ใช้ ขับเคลื่อนพัดลมผ่านชุดสายพานขับเคลื่อนเป็นแบบ TEFC,Squirrel  Cage,  
Induction  Motor ใช้กับระบบไฟฟ้า  380 V/3  Phase/50 Hz.  หรือ22 V/1 Phase/50 Hz. มาตรฐาน  IEC, 
Synchronous  speed  1,450 RPM,  ฉนวนไฟฟ้าเป็นClass B, Rotor  torque  class  1.3   สำหรับมอเตอร์
ขนาดเล็กกว่า   0.55 KW (3/4 HP)  และ Rotor  torque  class 1.6  สำหรับมอเตอร์ที่โตกว่าและเท่ากับ   
0.55  KW (3/4 HP), Class of Protection  ไม่ต่ำกว่า IP54,Mounting arrangement จะต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะการติดตั้งพัดลมขนาดของมอเตอร์ (Nameplate KW rating) ของพัดลมที่มีใบพัดแบบBackward Curve 
หรือ  Airfoil  จะต้องมากกว่ากำลังที่ต้องการขับพัดลมสูงสุด ( Maximum Brake Power )  ที่จุดเลือกใช้งาน
ตามที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่า15%และสำหรับพัดลมที่มีใบพัดแบบ   Forward  Curve ขนาดของมอเตอร์จะต้อง
มากกว่ากำลังที่ต้องการขับพัดลมสูงสุดที่จุดเลือกใช้งานตามท่ีระบุไว้ไม่น้อยกว่า 30% ชนิดและประเภทของพัดลม
ให้ยึดในแบบเป็นหลัก ซึ่งชนิดและประเภทของพัดลมจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป 
 
2. พัดลมแบบ Centrifugal 
 2.1 ตัวถัง (Casing) ทำด้วยเหล็กแผ่น Fan scroll และ Side plate ยึดต่อกันแบบ Lock seam หรือ  
Weld seam อย่างต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บ ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงาน
ผู้ผลิต 
 2.2 ใบพัด  (Fan  Wheel)  เป็นแบบ Multi-Blades, Backward หรือ Forward Curve ตามที่ระบุใน
แบบทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ชุดใบพัดมีการ
เสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว (Acceleration) และแรงดันอากาศ 
 2.3 ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลย์ทั้งในขณะหยุดนิ่ง และขณะหมุน (Statically and  Dynamically  
balanced) มาจากโรงงานผู้ผลิต 
 2.4 เพลาพัดลมทำด้วยเหล็กกล้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดีที่ความเร็วรอบต่างๆ จนถึง 2 เท่า  ของ
ความเร็วรอบสูงสุดที่ เลือกใช้งาน 
 2.5 ตลับลูกปืน  (Bearing)  เป็นชนิด Ball Bearing หรือ  Roller Bearing แบบ Self  Alignment มี
อายุการใช้งานเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 200,000 ชั่วโมง  ( Average Bearing Life) การอัดจาระบีสามารถทำได้โดยง่าย
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ตลับลูกปืนที่อยู่ภายในตัวพัดลม หรือมีท่อลมปิดมิดชิดต้อง ต่ออัดจาระบี  (Grease fitting)  ออกมายังจุดที่
สามารถเข้าถึงได้สะดวก ตำแหน่งตลับลูกปืน ของพัดลมที่ใช้ดูควันหรือไอน้ำจากห้องครัวจะต้องอยู่ด้านตรงข้าม
ปากทางดูดอากาศเข้า 
 2.6 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม (Fan outlet) ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที (2,000 ฟุตต่อนาที) 
 2.7 ตัวถังพัดลมต้องมีรูระบายน้ำที่อาจขังสู่ภายในและมีปลั๊กอุดไว้ 
 2.8 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  พัดลมจะถูกขับโดยผ่านชุดสายพานและมู่เล่ย์ชนิดปรับร่องได้มีฝาครอบ
สายพาน        ( Belt Guard ) ชนิดที่สามารถวัดความเร็วรอบพัดลมได้โดยไม่ต้องถอดออกมอเตอร์และฝาครอบ
สายพานจะต้อง ติดตั้งอยู่บนโครงยึดอันเดียวกับฐานพัดลม 
 2.9 พัดลมขนาดเล็กที่สามารถส่งลมได้ไม่เกิน  800  ลูกบาศ์กฟุตต่อนาที ให้เลือกชุดขับเคลื่อนพัดลมเป็น 
Direct-Drive ตามที่กำหนดในแบบ  Vibration  Isolator ใช้แบบยาง  Acoustic Pad ความหนาไม่   น้อยกว่า 9 
มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือ Rubber-In-Shear 
 2.10 Vibration Isolator ของพัดลมขนาดใหญ่ เป็นแบบสปริงชนิ ดมี  Acousticpad รองและให้   
Staticdeflection ไม่น้อย กว่า 19 มิลลิเมตร  (3/4 นิ้ว)  เมื่อรับน้ำหนักไม่เกิน Maximum  Load ตามคำแนะ 
ของผู้ผลิตที่ตัวถังพัดลมขนาดใหญ่ต้องมี Access Door ไว้สำหรับเปิดออกตรวจสอบและทำความภายในพัดลมได้
โดยไม่ต้องถอดท่อลม 
 2.11 ในตำแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุดปากพัดลม  (Inlet  และ Outlet)  ที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่ตะแกรง
เหล็ก (Screen) ชนิดไม่เป็นสนิมขนาดช่องของตะแกรงไม่เล็กกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4  นิ้ว) และไม่ใหญ่กว่า  25  
มิลลิเมตร  
(1 นิ้ว) 
 
3.   พัดลมแบบ Propeller 
 3.1 ใบพัดลมและโครงทำด้วยเหล็ก  อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน  ประกอบและผ่าน กรรมวิธี
ป้องกันสนิมมาจากโรงานผู้ผลิต  ถ้าติดตั้งในบริเวณที่มีลักษณะเป็นสำนักงานที่ต้องการ ความสวยงาม จะต้องเป็น
รุ่นที่ออกแบบมาให้รูปร่างที่สวยงาม 
 3.2 Gravity Shutter ติดตั้ งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ 
 Multiblade Gravity Shutter 
 3.3 พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคารต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความหนาของ
ยางรองไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) 
 3.4 ใบพัดลมต้องมี Wire Guard ป้องกันอันตรายยึดติดกับโครงพัดลมทางด้านดูดอากาศเข้า 
 
4.    พัดลมแบบ Ceiling Fan 
 4.1 ใบพัดเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พร้อมทั้งมี Outlet Gravity Damper 
  4.2 พัดลมต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับติดตั้งที่ฝ้าเพดานโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกซ่อม  ได้
โดยไม่ต้องเปิด ช่องบริการ 
 4.3 มีสมรรถนะใกล้เคียงที่สุดกับที่กำหนดไว้ในแบบทั้งประมาณลม และ Static Pressure รวมทั้งต้องมี
ระดับเสียงอยู่ใน เกณฑ์ต่ำเหมาะสมกับบริเวณท่ีใช้งานด้วย 
 4.4 การปิด-เปิดพัดลม เป็นแบบสวิทซ์ท่ีมีไฟแสดง 
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หมวดที ่42070 
ระบบส่งลมและอุปกรณ์ 

 

1.   ความต้องการทั่วไป 

1.1 ท่อลมโดยทั่วไปประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีความหนาวิธีการประกอบ และการติดตั้ง
ตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายละเอียดส่วนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือ ในรายละเอียดจะต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานของ SMACNA และ/หรือ ASHRAE STANDARD 

1.2 ให้ตรวจสอบขนาด  และแนวทางการเดินท่อลมให้สอดคล้องกับงานติดตั้งในระบบอ่ืนๆ และจะต้อง
ทำการแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขัดแย้ง 

1.3 ข้อโค้งงอต้องเป็นแบบ Full  Radius และมีรัศมีความโค้งที่กลางท่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความ
กว้างท่อลม  ถ้าไม่สามารถทำได้เนื่องจากสถานที่ติดตั้งจำกัด ให้ใช้ ข้องอหักฉาก (Mitre Bend)  มี 
Turning Vane ข้อโค้งงอของท่อลมกลม  (Round Duct) อาจใช้ Round  Flexible Duct  ขนาด
เดียวกันแทนได ้

1.4 ท่อลมสี่เหลี่ยมที่มีด้านใหญ่สุดเกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) จะต้องทำ Cross- Break และทุก
ทางแยกของท่อลม (Branch Duct) จะต้องติดตั้ ง Splitter Damper หรือ Opposed  Blade 
Volume Damper ณ จุดแยกท่อ 

1.5 ท่อลมที่จะเดินทะลุผ่านพ้ืน หรือกำแพงต้องมีวงกบ (Duct Sleeve) ทำด้วยวัสดุไม่ติดไฟหรือติดไฟ
แต่ไม่  ลุกลามหน้ากว้างเท่ากับความหนาพ้ืนหรือกำแพงและอุดช่องว่างด้วยวัสดุทนไฟพร้อมทั้งมี 
กรอบปิดทั้งสองด้าน 

1.6 ท่อลมที่ไม่ได้หุ้มฉนวนและปรากฏแก่สายตาต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสี ป้องกันการผุ
กร่อน  และรหัสสี 

1.7 ท่อลมที่ต่อกับพัดลมและเครื่องปรับอากาศต้องใช้ข้อต่ออ่อน (Flexible Duct Connection) ทำด้วย
วัสดุ Fiber Glass Cloth เคลือบด้วย Neoprene ให้สามารถกันน้ำได้ ความยาวของช่วงข้อต่ออ่อน
ประมาณ 15 เซนติเมตร (6 นิ้ว) 

1.8 รอยต่อท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทั้งหมดจะต้องอุดตลอดแนวภายนอก และ/หรือ 
ภาย ในท่อลมด้วยวัสดุอุดชนิดไม่ติดไฟเป็นผลิตภัณฑ์ของ Zestseal Duct Sealant A-900 รอยต่อ
ท่อลมระหว่างท่อลมกลมอ่อนกับท่อลมกลมอ่อน หรือ ท่อลมกลมจะต้องทำการติดตั้งตามที่แสดงใน
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แบบ  รายละเอียดหรือใช้อุปกรณ์ข้อต่อท่อลมผลิตขึ้นสำหรับใช้ต่อท่อลมกลมอ่อนโดยเฉพาะจาก
ผู้ผลิตท่อลมกลมอ่อนและติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

1.9 จะต้องมีช่องเปิดบริการ (Access  Door) ติดตั้งที่ด้านข้าง หรือด้านใต้ท่อลมขนาดประมาณ 30 
มิลลิเมตร X 300 มิลลิเมตร (12 X 12 นิ้ว) ตำแหน่งตามความเหมาะสมสำหรับเปิดบริการ Fire  
Damper ทุกชุด Splitter Damper และ Volume Damper ที่มีขนาดในโตกว่า 0.1 ตารางเมตร 
ทุกชุด Access Door จะต้องเป็นแบบบานพับ (Hinge) มี Sash Lock อย่างน้อยสองตัว  มีขอบเป็น
รูปหน้าแปลนและมีประเด็น Neoprene ติดที่ขอบโดยรอบกันอากาศรั่ว และ Access Door ที่ติดตั้ง
บนท่อลมที่มีฉนวนหุ้มต้องทาเป็น 2 ชั้น ระหว่างชั้นบุด้วยฉนวนกันความร้อน ชนิดเดียวกันที่ใช้หุ้ม
ท่อลม 

1.10 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้กำหนดขนาด และตำแหน่งของช่องเปิดบนฝ้า เพื่อการตรวจซ่อมและบริการท่อลม 
ท่อน้ำ เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ  เสนอขออนุมัติต่อสถาปนิกก่อนการทำฝ้า ค่าใช้จ่ายในการทำช่อง
เปิดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.11 สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมุดย้ำ (Rivet) ที่ใช้กังานท่อลมจะต้องทำด้วย
วัสดุปลอดสนิม หรือชุบด้วยสังกะสีหรือแคตเมี่ยม 

1.12 ช่องสำหรับสอดเครื่องมือวัด (Instrument  Insert  Holes) ท่อลม หรือ Plenum ส่วนใดที่ติดตั้ง 
Pitot tubes หรือเครื่องมือวัดอย่างอ่ืนไว้เพ่ือให้ทราบการไหลของ อากาศ และ Balance ระบบลม
นั้นต้องทำช่องขนาดพอเหมาะไว้ตามแต่จะกำหนดหรือความจำเป็น ช่องดังกล่าวต้องหุ้ มปิดด้วย
ฉนวน และทำเครื่อง หมายไว้ให้เห็นได้ เด่นชัด  

1.13 กรณีการติดตั้งท่อลมต่างๆ และตรวจสอบหน้างานพบว่าต้องมีการปรับขนาดท่อลมแต่คงมี
พ้ืนที่หน้าตัดท่อลมคงเดิม ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1.14 ท่อลมระบายควันจากครัว วัสดุที่ใช้ทำท่อลม ต้องเป็นแผ่นเหล็กดำหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และ 
เชื่อมท่อลมด้วยเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และหุ้มด้วย Calcium silicate insulation 40 mm. Thick 
density 60 KG. / CU.M  หรือฉนวนกั้นควานร้อนผลิตภัณฑ์ของ Rockwool  ความหนา 2 นิ้ว โดย
มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 80 กก.ต่อ ลบ.ม. (KG/CU.M) 

1.15 ห้องเครื่องส่งลมเย็นและห้องเครื่องทำน้ำเย็นให้จัดหาและติดตั้งฉนวนที่ผนังทุกด้านและเพดานให้บุ
ด้วยวัสดุดูดซับเสียง ชนิดฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ความหนาแน่น 50 kg/cu.m หนา 2” และหุ้ม
ทับด้วยผ้าแก้วชนิดกันไฟลามสีขาวพร้อมยึดด้วยหมุดพลาสติกทุกระยะ 30 cm 
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2.   วัสดุท่อลม 

2.1 ท่อลมไม่ว่าจะเป็นท่อกลม หรือท่อรูปสี่เหลี่ยม ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสีปริมาณ
สังกะสีที่อาบไม่น้อยกว่า  180 กรัมต่อตารางเมตร (0.06 ปอนด์ ต่อตารางฟุต) ต่อรอยพับที่ทำให้
สังกะสีที่อาบไว้แตกหลุดจะต้องทาทับด้วย Zinc Chromate และทาสีภายนอก 

2.2 แผ่นโลหะ  (Sheet  Metal) ท่อลมต้องประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรือแผ่นอลูมินัม
เท่านั้น  ความหนาของแผ่นโลหะ น้ำหนักของสังกะสีที่ใช้ชุบขนาด และระยะห่างของเหล็กเสริม
ความแข็งแรงของท่อลมต้องเป็นไปตามท่ีระบุในแบบโดยเคร่งครัด  การเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษ
อาจจำเป็นขึ้นอยู่ลักษณะการแขวน และ รองรับท่อลม ความหนาของแผ่นโลหะขึ้นอยู่กับความกว้าง
ของท่อลมดังต่อไปนี้  

                  Largest Dimension                 US Gauge  

                12"  AND LESS    NO. 26  

                13"  TO    30"                      NO. 24  

                 31"  TO    54"                               NO. 22  

                 55"  TO    84"                               NO. 20  

                 85"  AND ABOVE                  NO. 18  

2.3 ท่อลมแบบกลมชนิด Flexible Duct จะต้องทำด้วยวัสดุอลูมิเนียมยึดโดยวิธีทางกล แบบ Triple 
Lock  Seam ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตท่อลมกลมสามารถทนความดันลมได้ไม่น้อยกว่า 
5 Kpa ( 20" WG ) และทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียส ( 250 องศาฟาเรนไฮต์ ) 

 
3.   การแขวนยึดท่อลม 

3.1 การแขวนยึดท่อลมให้ใช้ขนาดเหล็กแขวน (Hanger Rod) และเหล็กรอง (Support) ตามที่ระบุไว้ใน
แบบ  การแขวนยึดท่อลมห้ามใช้ลวดในการแขวนยึดท่อโดยเด็ดขาด 

3.2 โครงเหล็กต่าง ๆ ที่ใช้ในการยึดแขวนท่อลม เหล็กเสริมคอนกรีต, Insert, Expansion Boltและอ่ืนๆ 
ที่ใช้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานติดตั้งระบบท่อลม และให้ทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกัน
การผุกร่อนและรหัสสี 
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3.3 ที่รองรับท่อลม (Duct  Supports) การรองรับท่อลมที่เดินตามแนวนอนและมีขนาดเล็กกว่า 54 นิ้ว  
จะต้องห่างไม่เกินช่วงละ 8 ฟุต ส่วนท่อลมที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นต้องรองรับทุก 4 ฟุต ท่อกิ่งที่เลี้ยว
แยกออกมา ต้องรองรับในลักษณะที่ให้น้ำหนักท่อกระจายไปทั่วทุกส่วนอย่างสม่ำเสมอที่รองรับท่อ
ทุกอันต้องทาสี หรือ อย่างอ่ืนตามที่กำหนด  

3.4 Duct  Sleeves  ท่อลมส่วนใดที่ระบุให้เดินผ่านพ้ืนเพดาน ผนัง หรือหลังคา จะต้องเดินเฉพาะใน
ช่องที่เจาะเตรียมไว้ให้เท่านั้น ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กแผ่นอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 20 USG ทำเป็น 
Sleeve  ให้ใหญ่กว่าขนาดท่อที่หุ้มฉนวนแล้ว  1 นิ้ว  โดยรอบฝังไว้ในช่อง เมื่อเดินท่อลมผ่านเสร็จ
แล้วจึงใช้แผ่น (Flashing) ปิดช่องว่างที่เหลือให้แลดูเรียบร้อย  

4.   Damper 
   4.1   Splitter Damper จะต้องทำข้ึนโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ตัวใบทำด้วยแผ่นสังกะสี  
 ขนาดความหนาตามเบอร์เกจ์หนากว่าท่อลมช่วงนั้นอีกสองเบอร์ความยาวของตัวใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลม

ที่แยกออกมาก้านเป็นทองเหลืองหรือเหล็ก ชุบสังกะสี (Push Rod) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 
มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว)   

 4.2    Volume  Damper  เป็นแบบใบเดี่ยว (Single  Blade)  หรือหลายใบ  (Multiple  Blade)  
โดยใบปรับแต่ละใบของ  Multiple  Blade  จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 100  มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความยาวใบเต็ม
ตามความกว้างของท่อลม แต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร (40 นิ้ว) ส่วนใบปรับใบ เดี่ยวกว้างได้ถึง  350 มิลลิเมตร 
(14 นิ้ว)  ลักษณะใบเป็นแบบ Balance Type ตัวใบประกอบ ขึ้นจากแผ่นสังกะสีไม่น้อยกว่า 1.5  มิลลิเมตร ขอบ
ใบพับรอย (Hemmed)  เป็นแบบ Inter- locking  Edge แกนปรับใบ (Damper Rod)  จะต้องมีปลายด้านหนึ่ง
เป็นหัวจตุรัสยึดทะลุ ตัวถังสอดผ่าน Bearing Plate ชนิดที่เป็น Lever Type Locking Device แกนใบพัดจะต้อง
มี Nylon Bushing หรือ  Bronze Bearing Sleeve รองรับ Damper ชนิดที่มีหลายใบ จะต้อง จัดใบเป็นแบบ 
Opposed Blade หรือ Gang Operated 

 4.3   Fire Damper จะต้องทำขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบที่แนวกำแพงชาฟท์ต่างๆ ต่อกับท่อลม
ที่เดินทะลุผ่าน 

 รวมทั้งที่พ้ืนคอนกรีตที่ท่อลมทะลุผ่านทุกๆ จุด ไม่ว่าจะมีระบุหรือไม่ระบุตำแหน่ง ไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม, Fusible 
Link ของ Fire Damper เป็นชนิดหลอดละลายที่อุณหภูมิ 71 องศาเซลเซียส (160 องศาฟาเรนไฮต์) , Fire 
Damper ต้องติดฉลากระบุ สถาบัน ที่ให้การรับรอง มาตรฐานการทดสอบ อัตราการทนไฟ และ อุณหภูมิการ
ทำงานอย่างชัดเจน  

 
5.   หน้ากากลม 

  5.1   หน้ากากลมที่ติดตั้งภายในอาคารทุกอันต้องมีประเก็นแบบไม่ติดไฟหรือติดไฟแต่ไม่ลุกลามรองรอบ
ด้านหลังปีกเพ่ือป้องกันลมรั่วการติดตั้งต้องแนบสนิทกับผนังหรือฝ้าเพดาน 

5.2.1 หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนหน้ากากลมต้องมีสีแบบ Natural  Anodized  ส่วนหน้ากากที่ 
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ติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ทาสีขาวหรือสีอื่นที่ผู้คุมงานกำหนดในภายหลัง 
5.3 หัวจ่ายลมแบบ Ceiling  Diffuser ไม่ว่าจะเป็นแบบกลม หรือแบบจ่ายลมได้ตั้งแต่1 ถึง 4  ทิศทาง 

ตามที่ระบุในแบบทำด้วย Extruded  Aluminum,  Removable  Cores  ติดตั้งแนบฝ้าเพดานแบบ Flush  
Mount หรือก้านขอบ หน้ากากเป็นแบบยกขอบสูง ให้ติดตั้งเป็น Surface Mount Opposed Blade  Volume  
Damper ทุกหัวจ่าย และมีก้านปรับปริมาณลมสามารถปรับ แต่งได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก 

5.4 หน้ากากลมแบบ Supply Air Register ทำด้วย Extruded  Aluminum  มีใบปรับทิศทางการ 

จ่ายลมได้ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน (Double  Deflection) โดยใบปรับวางซ้อนกัน และ สามารถปรับทิศทาง 
ของแต่ละใบได้โดยอิสระ ใบปรับด้านหน้าติดตั้งในแนวนอน ส่วนด้านหลังติดตั้งในแนวตั้งจะต้องมี  Opposed  
Blade  Volume  Damper  ติดตั้งด้านหลังหน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก 

5.5 หัวจ่ายลมแบบ  Linear  Slot  Diffuser ทำด้วย  Extrude  Aluminium มีช่องจ่ายลมช่อง 

เดียวหรือ หลายช่องพร้อมกล่องลม (Air Plenum) ตามที่ระบุในแบบช่องจ่ายลมแต่ละช่องต้องมีขนาดไม่เกิน  20
มิลลิเมตร ( 3/4 นิ้ว ) 
5.6หน้ากากลมกลับ  (Return  Air  Grill)  ทำด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับหน้ากากใน
แนวนอน ทำมุมประมาณ 45 องศา สามารถถอดตะแกรงออก โดยไม่ถอดโครงออก 

5.7หน้ากากลมกลับแบบ Transfer มีลักษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลับถ้าติดตั้งบนผนังหนาต้องมีหน้ากากติดตั้ง
สองด้านของผนัง 

5.8หน้ากากลมบริสุทธิ์  (Fresh  Air  Grille)  ลักษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลับ พร้อมทั้งมี Opposed Blade  
Volume Damper และตาข่ายกันแมลง ติดตั้งด้านหลังหน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ถอด
หน้ากากออก 

5.9 Outside Air Louver ทำด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับโครงแนวนอนทำมุมประมาณ 45 
องศา ปลายใบ 

ทั้งด้านในและด้านนอกหักมุมป้องกันฝนสาด ความหนาของของ โครงจะต้องไม่น้อยกว่า  100  มิลลิเมตร  (4 นิ้ว)  
ด้านในบุด้วยตาข่ายอลูมิเนียมหรือเหล็กปลอดสนิม มีขนาดรูตาข่ายไม่โตกว่า  5 ตารางเซนติเมตร (1 ตารางนิ้ว)  
และตาข่ายกันแมลงสามารถถอดล้างได้ ช่องว่างระหว่างโครงกับผนังอาคารอุดด้วยสารกันน้ำทั้งสองด้าน  

  5.10 หน้ากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลักษณะเหมือนกับหน้ากากลมกลับหน้ากากลม 
 ระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่ทางด้านดูดของพัดลมระบายอากาศทุกชุดต้องมี Opposed Blade Volume Damper 

ด้วย 
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หมวดที ่42130 
ระบบไฟฟ้า (Electrical System) 

1.   ข้อกำหนดทั่วไป 
 1.1 ระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระบบของการไฟฟ้าฯ ขอบเขตผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า

ทั้งหมดท่ีแสดงในแบบ และที่กำหนดในรายละเอียดนี้ 
 1.2 ระบบไฟฟ้าเป็นแบบ  3 เฟส  4 สาย  380/220 V., 50 Hz. Y - Connection System  Solid  
 Ground 
 1.3 ระบบสีของสายไฟ และบัสบาร์ให้เป็นดังนี้ 

• สายเฟส เอ           น้ำตาล 

• สายเฟส บี          ดำ 

• สายเฟส ซี           เทา 

• สายศูนย์  N          สีฟ้า 

• สายดิน GND.       สีเขียว หรือเขยีวคาดเหลือง               

• สายไฟที่ผลิตเพียงสีเดียวให้ทาสี หรือพันเทปทั้งสองข้างของสายด้วยสีที่กำหนดให้ รวมทั้งในที่ท่ี 

มีการต่อสายและต่อเข้าข้ัวของอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับบัสบาร์ให้ทาสีหรือติดเทปสีตามระบบสีดังกล่าว 

     1.4   ผู้รับจ้างจะต้องประสานงาน กับงานระบบไฟฟ้า ในการจัดเตรียม Harmonic Filter,IEEE  
   Standard  519-1992  
 
2.   แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
 2.1 ทั่วไป  แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ  ผลิตตามมาตรฐาน VDE IEC หรือ TIS ตู้โลหะเป็นชนิดDead- Front 

Modular Type of Standard Design และเป็นแบบที่การไฟฟ้าฯเห็นชอบ และอนุมัติให้ใช้ 
 2.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง แผงสวิตช์แรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งตามที่ได้

แสดงไว้ในแบบ และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ 
 2.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• พิกัด แผงสวิตช์ต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้ 
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- แรงดันระบบ                 3 เฟส 4 สาย 380/220V, 50 Hz 
- Insulation Level           600 โวลต์ 
- กระแสต่อเนื่อง               ตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบ 
- กระแสลัดวงจร               ตามท่ีได้แสดงไว้ในแบบ 

• รายละเอียดทางด้านการออกแบบและการสร้าง 

- ตัวตู้เป็นชนิดวางตั้งกับพ้ืน หรือติดบนผนังตามที่ระบุในแบบ ประกอบจากแผ่นเหล็กหนาไม่
น้อยกว่า 2  มม. ในกรณีที่เป็นตู้ตั้งกับพ้ืนโครงตู้ทำด้วยเหล็กฉากเชื่อมติดกันหนาไม่น้อยกว่า 3 
มม. หรือใช้เหล็กฉากยึดติดกันด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว  ตู้ที่ตั้งชิดกันต้องมีแผ่นโลหะกั้น
แยกจากกัน และตู้ต้องยึดถึงกันด้วยสลักและแป้นเกลียว 

- ตัวตู้ โครงตู้และส่วนที่เป็นเหล็ก  ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม  เช่น ชุบฟอสเฟต หรือ 
สังกะสี เป็นต้น  สำหรับการพ่นสีภายนอกให้ใช้สีเทาอ่อน 

- ให้มีการบริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์แรงต่ำจากด้านหน้าของตู้ โดยมีประตูเปิดจากด้านหน้า 
โดยใช้บานพับชนิดซ่อน ซึ่งเปิดปิดโดยใช้กุญแจหกเหลี่ยมไข 

- ตัวตู้ต้องมีความแข็งแรงพอไม่บิดตัวขณะใช้งาน และในขณะลัดวงจรพร้อมทั้งมีการระบาย
ความร้อนท่ีด ีโดยให้เจาะรูระบายอากาศ (Drip-proof) ซึ่งมีมุงลวดติดด้านในที่ฝา 

 ปิดช่วงล่างด้านหน้าและที่ฝาปิดช่วงบนด้านหลัง 
- ตัวตู้ต้องติด Mimic Diagram  แสดง Single Line Diagram ของระบบ 

- ฝาตู้ทุกด้านต้องมีสายดินทำด้วยทองแดงชุบแบบถักแบน ต่อลงดินที่โครงตู ้

• สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัดภายในแผงสวิตซ์ ให้ใช้สายชนิดทน แรงดันได้ไม่น้อย

กว่า 750 โวลต์ 70 C  ขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. (ยกเว้นเป็น วงจรกระแส และสายดิน
ระหว่างตัวแผงกับบานประตูแผงสวิตช์ให้ใช้ขนาด 4 และ 10 ตร.มม. ตามลำดับ) การเดินสายให้
เดินในรางพลาสติกหรือท่อพลาสติกทั้งหมด การต่อสายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน ห้ามต่อ
ตรงระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ  และห้ามมีการตัดต่อสายไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างจุดต่อดังกล่าวเพ่ือความ
สะดวกในการทดสอบและแก้ไขต่าง ๆ สายควบคุมที่ติดตั้งนอกแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำให้ใช้ชนิด
หลายแกน หุ้มฉนวน 2 ชั้น และยึดด้วยประกับพลาสติก 

• เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 947-1,IEC 947- 2 
เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องเป็นชนิด Moulded และต้องเป็นแบบทำงานเร็ว (Quick-Make, Quick-
Break, Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip, Thermal Overload Current Trip 
and Trip Indication) โดยมีพิกัดขนาดและ Breaking Capacity Icu ตามที่แสดงไว้ในแบบ
เซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ผลิตเดียวกัน 
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• Molded Case Circuit Breaker 

  - เป็นชนิด Thermal magnetic ที่พิกัด AF ต่ำกว่า 400 AF โดยเป็นชนิด Electronic ที ่
   พิกัด AF ตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป 

  - Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตราฐาน IEC 947-1 และ IEC 947-2 ทำงาน 
   ด้วยระบบ Quick – Make , Quick – Break และ Trip Free เมื่อเกิดกระแส     
   Overcurrent และ Short Circuit Current. 

  - Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานด้วยระบบ Trip Free มี Trip  
   Indication แสดงที่ Handle Position  

 - MCCB ทุกขนาดสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม Shunt Trip, Undervoltage, Auxiliary  
  Switch, Alarm Switch, Rotary Handle, Pad locking device เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  ทั้งด้านการป้องกันและการควบคุม 
 - Trip Unit ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF จะต้องเป็น Thermal-Magnetic Trip  
  สามารถปรับค่ากระแส Thermal ตั้งแต ่0.75 – 1.0 ของ Rated AF  

 - Trip Unit ของ MCCB ขนาดตั้งแต ่400 AF ขึ้นไปจะต้องม ีRating Plug เพ่ือกำหนดค่า  
  Ampere Rating โดยสามารถปรับค่ากระแส Overload Current ได้ระหว่าง 0.1 – 1.0  
  ของพิกัด Rating Plug  และสามารถปรับค่ากระแส Short Circuit Current ได้ระหว่าง     
  3 – 10 เท่า  

• การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นแบบ Fixed Type ซึ่งติดตั้งถาวร โดย
ยึดติดกับโครงโลหะในตู้แรงต่ำด้วยสลักและแป้นเกลียว 

• การสับเข้าและออกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ ำ เป็นแบบ  Manual 
Operation ซึ่งสับเข้าออกด้วยมือ 

• ขั้วต่อสาย(Terminal)ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาดเฟรมต่ำกว่า 225 A ให้ใช้ขั้วชนิดต่อสายไฟ
เข้าโดยตรงหรือใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์ สำหรับขนาดเฟรมสูงกว่า 225 A ให้ใช้ขั้วชนิดต่อบัสบาร์
เท่านั้น 

• บัสบาร์ ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ ไม่น้อยกว่า  98%  มีขนาดความสามารถรับ
กระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน DIN 43671 แต่ทั้งนี้ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตร.มม.  

และอุณหภูมิของบัสบาร์ขณะใช้งานเต็มที่ต้องไม่เกินไปกว่า  25C  เหนืออุณหภูมิแวดล้อม 

40C  

• บัสบาร์ให้ติดตั้งบนบัสบาร์ Holder  ประเภท Epoxy แบบสองชั้นประกบ บัสบาร์ Resin  
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หรือFiber Glass Reinforced Polyester ห้ามใช้วัสดุตระกูล Bakelite หรือ Phenolics  เป็น
หรือแทนฉนวนไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างเฟสและ/หรือ Ground เป็นไปตามที่การไฟฟ้าฯ  
กำหนด การเจาะรูและการต่อเชื่อมบัสบาร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 43673 และต้องมีความ
แข็งแรงพอที่ยึดหรือรองรับบัสในขณะลัดวงจรไม่น้อยกว่า 50kA ที่ 415 VAC (หรือ ตามที่แสดง
ในแบบ) 

• ต้องมีบัสดินขนาดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 33 ของบัสบาร์ในแต่ละเฟสติดตั้งภายในตู้ยาวตลอดตู้และ
เชื่อมกับระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าภายนอกอย่างน้อย 2 จุด โดยใช้สายดินขนาด 120 
ตร.มม. หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

• มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 

 -  ชุดสตาร์ทเตอร์ แต่ละชุด ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยท่ีสุดดังต่อไปนี้ 
▪ Circuit Breaker 

▪ Motor Starter 

▪ Thermal Over Load Protection 

▪ Start and Stop Push Button 

▪ Running Indicating Lamp 

▪ Selector Switch H-O-A  (IF Require) 

▪ Alarm  (IF Require) 

▪ Control Fuse or Breaker 

▪ Name Plate and Circuit Diagram 

 
 -   โดยทั่วไป ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน มอเตอร์ที่มีขนาดต่ำกว่า 7.5 HP ให้ สตาร์ทเตอร์เป็น 
  ชนิด Direct On Line ได ้และถ้ามากกว่า 7.5 HP  ต้องเป็นชนิด Star-Delta Start 

  -   สำหรับ Circuit Breaker ของมอเตอร์แต่ละตัว ในกรณี Breaker ดังกล่าว และมอเตอร์ 
  อยู่ไกลจากสายตาจนมองการทำงานของมอเตอร์ดังกล่าวไม่ได้ ตัว Breaker ต้องมี  
  Handle แบบ Lock Off เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในการบำรุงรักษา 

-   คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรีเลย์ มีพิกัดขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานตามปกติ  
 และสามารถรับกระแสขณะเริ่มเดินเครื่องมอเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

▪ คอนแทคเตอร์ ให้ใช้ชนิด AC3 Duty และสามารถกันฝุ่นได้เป็นอย่างดี 



  
 
 

   4-32          

 
ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

▪ โอเวอร์โหลดรีเลย์  ให้ใช้ชนิดที่ติดตั้งครบทุกเฟส 

▪ แรงดนัคอยล์ 220 V, 50 Hz (หรือตามท่ีกำหนดไว้ในแบบ) 

▪ มีจำนวนหน้าสัมผัสช่วยของคอนแทคเตอร์แต่ละตัวไม่น้อยกว่า 1NO+1NC สำหรับใช้งาน
ระบบควบคุม และ/หรือ การแสดงผลต่าง ๆ 

• Remote และ Local Control Panel 

  - Remote และ Local Control Panel ต้องเป็นกล่องพับขึ้นรูปตามที่กำหนดในลักษณะ 
   โครงสร้างของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
 - Remote Control Panel จะต้องตั้งอยู่ตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบ ซึ่งอาจมีการ 
  เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็กน้อยเพ่ือความเหมาะสม 
 - Local Control Panel ที่ประจำอยู่ในตำแหน่งติดตั้งมอเตอร์ต้องม ีLocal Remote   

Selector Switch และในกรณีที่จำเป็นอาจต้องใช้ Auxiliary Relay สำหรับการต่อเชื่อมระบบ
ที่แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน 

 - Remote Control Panel จะต้องมี On-Off Push Button พร้อม Indication Lamp และ 
Remote Local Indicating Lamp 

 - การประกอบ Remote และ Local Control Panel ต้องจัดทำ Shop Drawing แสดง  
  Control Circuit Diagram และรูปแบบของตัวตู้เสนออนุมัติจากผู้คุมงานก่อน 

• หม้อแปลงกระแส (CT) เป็นชนิด Encapsulated มีพิกัดตามที่แสดงไว้ในแบบ โดยมีกระแสทุติย
ภูม ิ5A และ 

ติดตั้งเพ่ือให้สามารถวัดได้ทุกเฟส Accuracy Class 1 หรือดีกว่า 
• อุปกรณ์หรือเครื่องวัด ต้องเป็นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์ สามารถกันฝุ่นและ ความชื้นได้ดี โดยมี
ขนาดประมาณ  

96x96 มม. Accuracy Class 1.5  หรือดีกว่า 
• หลอดแสดงเป็นแบบติดฝังเรียบบนแผงสวิตช์ ใช้หลอดไส้ 0.6 W, 6 V พร้อมหม้อแปลง 220  
V/6V ฝาครอบ 

 เป็นพลาสติกแบบเลนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. 
• Selector Switch (ถ้าในแบบกำหนดให้ติดตั้ง) ต้องเป็นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์ มี 7 steps 
สำหรับ volt- 

selector และ 4 steps สำหรับ amp-selector 
• ป้ายชื่อทั้งหมด  ต้องจัดหาและติดตั้งในแต่ละส่วนของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ 
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• ต้องติด  Mimic Diagram  ขนาดกว้าง 10 มม.  หนา 3 มม. แสดง Single Line ของระบบ 

 2.4 การติดตั้ง แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ ต้องติดตั้งตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และตามที่แสดงไว้ใน
แบบทุกประการ 
 2.5 การทดสอบ แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำต้องผ่านการทดสอบและมีหนังสือรับรองผลการทดสอบจาก
โรงงาน ตลอดจนได้รับการตรวจและทดสอบโดยการไฟฟ้าฯ นั่นคือ ให้ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และสาย
ป้อนต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบระบบการของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องผู้รับ จ้างต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่การ
ไฟฟ้าฯ ต้องการ ถ้าหากมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขเพ่ือให้ผ่านการตรวจสอบดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
 2.6 หนังสือคู่มือ ผู้รับจ้างต้องจัดหนังสือคู่มือการบำรุงรักษาและวิธีใช้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำจำนวน   4 
ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
3.   สายไฟฟ้าแรงต่ำ    

3.1 ทั่วไป สายไฟฟ้าแรงต่ำของอาคารต้องเป็นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2553 

3.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสายไฟฟ้าแรงต่ำ ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้
ทุกประการ 

3.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซีทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามที่
แสดงในแบบ 

• สายไฟฟ้าที่เดินลอยใช้สายหุ้มฉนวนและเปลือกนอกพีวีซี แกนเดียวหรือหลายแกนทนแรงดันได้ 750 

โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามท่ีแสดงในแบบ 

• รายละเอียดของสายไฟฟ้าทั่วไป ซึ่งเป็นสายหุ้มฉนวนพีวีซี พิกัดแรงดัน 750 โวลท์ และอุณหภูมิใช้

งาน 70 C 

• ให้ใช้สายหุ้มฉนวนพีวีซีแกนเดียวทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรือตามที่แสดงใน
แบบ 

• สายใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้เป็นสายตีเกลียว (Stranded Wire) 

• สายภายนอกอาคารให้เดินร้อยในท่อ หรือฝังดินโดยตรง หรือตามท่ีแสดงไว้ ในแบบ 

3.4 การติดตั้ง 

• สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ และ/หรือ ตามท่ีกำหนดในแบบ 
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• การเดินสายไฟฟ้าในท่อต้องกระทำภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึงสายและ
อุปกรณ์ต่างๆ  เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้าต้องร้อยสายในขณะที่จะเดินสายไฟแต่ละช่วง 
ห้ามมิให้ตระเตรียมหรือร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อยสายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด 

• การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสายซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพ่ือใช้กับงานดึงสายไฟฟ้า
ภายในท่อ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 

• การหล่อลื่น ในการดึงสายผู้รับจ้างต้องใช้ตัวหล่อลื่นซึ่งเป็นชนิดที่ผู้ผลิตสายไฟฟ้าแนะนำไว้
เท่านั้น 

• การดัดงอสายไฟฟ้าทุกขนาด ต้องกระทำอย่างระมัดระวังในการติดตั้งรัศมีของการดัดงอต้อง
เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตสายไฟฟ้า หรือ NEC 

• สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม. การต่อสายไฟใช้ขั้วต่อสายแบบเกลียวกวดหรือใช้
เครื่องมือกลบีบ และสำหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรือใหญ่กว่าให้ใช้ขั้วต่อสายแบบใช้เครื่องมือกลบีบและใช้
ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหุ้มรอยต่อดังกล่าว 

• การต่อสายใต้ดินหรือในบริเวณที่เปียกชื้นหรือโดนน้ำได้ ต้องหล่อหุ้มด้วยสารกันความชื้นมิ ให้
เข้าไปในหัวต่อได้เช่น สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy 

• การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณีที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหัวสกรูแบบพันสายต้องใช้หางปลาและ
หากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีข้ัวรับสายแบบมีรูสอดสายให้ต่อตรงได้ 

• การกันความชื้น ปลายทั้งสองข้างของสายไฟฟ้าที่ปล่อยไว้ ต้องมีกรรมวิธีป้องกันความชื้นจาก
ภายนอก สำหรับสายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 ตร.มม. ให้ใช้ฉนวนห่อหุ้มรอยต่อ 

• ป้ายแสดงเลขที่วงจร สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ปลายสายทั้งสองข้างและในทุกจุดที่มีการต่อสายไฟฟ้า 
ทั้งในกล่องต่อสายรางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีป้ายติดแสดงเลขที่วงจรไฟฟ้า โดยใช้ป้ายที่มีความ
ทนทานดีเพ่ือความสะดวกในการบำรุงรักษา รายละเอียดของการบ่งบอกเป็นไปตามท่ีแสดงไว้ในแบบ 

3.5 การทดสอบ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าสายไฟที่นำมาติดตั้งในอาคารนี้  อาจมีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่
กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะนำไปให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือทำการทดสอบตามมาตราฐาน โดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างไม่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ผู้รับจ้าง ต้องนำสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานมาเปลี่ยนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้นจากสัญญาและต้องรับผิดชอบในความล่าช้าของงานใน
ส่วนนี้ด้วย 
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4.    ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
 4.1 ทั่ ว ไปท่ อ ร้อยสาย ไฟ ฟ้ าของอาคารทั้ งหมดต้ องเป็ น ไปตามกฏของการไฟ ฟ้ าฯ  ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและ NEC  
 4.2     ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบตามที่ได้แสดงในแบบ
และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ 
 4.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• ท่อโลหะและอุปกรณ์ต้องเป็นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า ท่อที่ไม่ได้ฝังในผนังหรือคอนกรีต 

จะต้องยึดด้วยประกับโลหะ และ/หรือประกับสำหรับแขวนท่อทุก ๆ ช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 
1.0 เมตร จากกล่องต่อสายหรืออุปกรณ์ 

• ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดกลาง  (Intermediate Metal Conduit : IMC) ต้องเป็น 
 ท่อเหล็กชนิด 

หนาผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่
เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้ฝังในปูนทราย ในพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความ
เสียหายได้ง่าย หรือที่ชื้นตามข้อกำหนดของ NEC 

• ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ต้องเป็นท่อเหล็ก
บางผ่าน 

ขบวนการชุบสังกะสี หรือ Hot Dip Galvanize มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 
1/2 นิ้ว ใช้เดิน 

ลอยเกาะติดกับผนังหรือเพดาน หรือเดินฝังในอิฐก่อ (ต้องใช้ร่วมกับข้อชนิดกันน้ำ) สามารถใช้
ติดตั้งได้ในทุก 

สถานที่ยกเว้นที่ระบุไว้ในกรณีท่อ IMC และท่ออ่อนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป ท่อโลหะชนิดบาง 
โดยทั่วไปใช้ข้อต่อ 

แบบสลัก เกลียวขัน (Set-screw) ยกเว้นในห้องเครื่องให้ใช้ข้อต่อชนิดกันน้ำ 
• ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสีชนิ ดอ่อน  (Flexible Metal conduit : FMC)  ต้องทำจาก 
Galvanize Steel ใช้ 

ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นขณะใช้งาน เช่น มอเตอร์เป็นต้น หรือใช้ในที่อ่ืนๆ ที่ไม่สามารถใช้
ท่อแข็งได ้ ท่อ 

โลหะชนิดอ่อนต้องใช้ข้อต่อที่ทำสำหรับท่ออ่อน  โดยเฉพาะ ท่อโลหะชนิดอ่อนให้ใช้ขนาดไม่เล็ก
กว่า 1/2 นิ้ว   

ท่ออ่อนที่ใช้ในบริเวณที่อาจจะ เปียกชื้นหรืออยู่ในที่เปียกชื้นต้องเป็นแบบกันน้ำ และใช้ข้อต่อ
ชนิดกันน้ำ 

เช่นกัน       
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• ท่อร้อยสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะใช้งานและสภาวะแวดล้อม ดังที่ได้กล่าวโดยสังเขป
มาแล้ว 

• ท่อร้อยสายแต่ละท่อต้องมี Coupling อยู่ที่ปลายข้างหนึ่งและ Thread Protector อีกข้างหนึ่ง 

• Conduit Fitting ต้องเป็นไปตามที่กำหนดของ NEMA และ UL 514 

• ต้องม ีLock Nut และ Bushing ในทุกปลายของท่อ 

• กล่องต่อสายไฟฟ้า  ต้องเป็นกล่องชุบสังกะสีหรือแคดเมียม 

• ท่อร้อยสาย  ต้องมีวิธีกันสนิมและป้องกันการบาดสาย 

 4.4 การติดตั้งให้เป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯและ NEC โดยที่ 

• ท่อ IMC ต้องใช้เดินฝังในดิน หรือคอนกรีตหรืออิฐก่อ หรือ Floor Slab การติดตั้งเป็นไปตาม NEC 
หัวข้อที ่3.46 

• ท่อ EMT  ต้องใช้กับแนวเดินท่อที่ Exposed หรือ Concealed การติดตั้งเป็นไปตาม NEC หัวข้อที ่
348 

• ท่ออ่อน ต้องใช้เมื่อต้องการต่อเชื่อมท่อเข้ากับอุปกรณ์ซ่ึงมีการสั่นสะเทือนหรือเมื่อต้องการยืดหยุ่น
การติดตั้งเป็นไปตาม NEC หัวข้อที ่350 

• Associated Material  ต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 สำหรับการติดตั้งในบริเวณอันตราย 
(Harzard) ให้เป็นไปตาม NEC หัวข้อที ่500 

• Bend And Offset  ต้องเป็นไปตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการท่อร้อยสายที่เสียรูปและไม่เป็นไป
ตามท่ีระบุห้ามนำมาใช้ในการติดตั้ง 

• การนำท่อร้อยสายไปติดตั้ง ถ้ามี Moisture Pocket ต้องกำจัดให้หมดเสียก่อน 

• การเดินท่อให้พยายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน และมีแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคาร 

• ท่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ต้องมีข้อต่อสาย (Box Connector) ติดไว้ทุกแห่งปลาย 

• ท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ ถ้าอยู่ในอาคารต้องมี Conduit Bushing ใส่ไว้ ปลายท่อที่ยังไม่ได้ใช้
งานต้องมีฝาครอบ(Conduit Cap) ปิดไว้ทุกแห่ง การต่อท่อโลหะชนิดบางที่ฝังในผนังหรือพ้ืนให้ใช้
ข้อต่อชนิดกันน้ำ การงอท่อต้องให้มีรัศมีความโค้งของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง
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ภายนอกของท่อ โดยใช้เครื่องมือดัดที่เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอ แล้วต้องไม่เกิน 360 องศา 
(ระหว่างกล่องต่อสายสองจุด) 

• ปลายท่อทั้งสองข้างทุกท่อนก่อนที่จะต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อหรือกล่องต่อสายต้องทำให้หมด 
โดยใช้ Conduit Reamer และการวางท่อต้องไม่ทำให้ผิวภายนอกท่อชำรุด 

• การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู้ ส่วนที่เป็นเกลียวของท่อต่อผ่านเข้าไปในผนังของกล่อง
หรือตัวตู้โดยมี Locknut ทั้งด้านในและด้านนอกท่ีปลายของท่อร้อยสาย ต้องม ีBushing สวมอยู่ 

5.    รางเดินสายไฟฟ้า (Cable Ladder, Cable Tray or Wire Way) 
 5.1 ทั่วไป  รางเดินสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม NEC Article 362 ทำจากแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิมแล้วพ่นสีอบ (Stove Enamel Paint) และทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี 
 5.2 ขอบเขต  ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งรางเดินสายไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์จับยึดรางเดินสายไฟฟ้ากับ
โครงสร้างอาคารสำหรับรูปร่างและขนาดของรางเดินสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ได้แสดงในแบบและระบุใน
ข้อกำหนดนี้ทุกประการ 
 5.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• รางเดินสายไฟฟ้า ต้องทำจากแผ่นเหล็กฟอสเฟตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  2.0 มม. สำหรับ 
Cable Ladder/ Cable Tray และ 1.5 มม. สำหรับ Wire Way หรือที่ระบุไว้ในแบบ  

• Cable Ladder และ Cable Tray ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-dip Galvanized 
หรือ Electro-Galvanized สําหรับ Wire Way ต้องพ่นสีทับเพ่ือป้องกันสนิมและทนต่อสภาพการผุ
กร่อนได้ด ี

• ตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องมีความแข็งแรงอย่างพอเพียงที่จะป้องกันสายไฟฟ้าที่เดินอยู่ภายในได้  
และสามารถรับน้ำหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ดี 

• ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในรางดังกล่าวได้ง่ายและไม่
ทำให้สายชำรุดเสียหาย เช่นขอบข้างราง และ/หรือขั้นของรางต้องเรียบโดยไม่มีความคมของขอบ 

• รางเดินสาย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์จับยึด (Support) ทุก ๆ ช่วงไม่เกิน 1.5 เมตร และตัว
จับยึดต้องม ีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ 

• รางเดินสายและอุปกรณ์จับยึด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง
ก่อนทำการติดตั้ง 

 5.4 การติดตั้ง 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• การติดตั้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับไฟฟ้าตามกฏ
ของการไฟฟ้าฯ  และ NEC 

• จำนวนสายไฟฟ้าที่เดินในรางให้เป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC 

• รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย ต้องต่อลงดิน 

• สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ต้องมีอุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้ากับ
รางเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว  (Cable Tie)  หรือใช้อุปกรณ์จับยึดสายไฟฟ้าที่เหมาะสม 

 
6.    กล่องต่อสายไฟฟ้า 
 6.1 ทั่วไป  กล่องต่อสายแบบต่างๆต้องเป็นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 และ 373 กล่องต่อสายให้หมาย
รวมถึงกล่องต่อสวิตช์ เต้ารับกล่องดึงสาย กล่องรวมสาย และกล่องสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 6.2 ขอบเขต  ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งกล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องดึงสาย (Pull Box) และ
ข้อต่อต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ  และส่วนอ่ืนที่เห็น
ว่าจำเป็นสำหรับการติดตั้ง (ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในแบบ) 
 6.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

• โดยทั่วไปกล่องต่อสายต้องเป็นเหล็กอาบสังกะสี หรืออลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. เป็น
แบบมีฝาปิด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในตารางของ NEC 

• กล่องต่อสายต้องมีกรรมวิธีกันสนิมและป้องกันการบาดสาย 

• กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานและสภาวะแวดล้อม 

• กล่องต่อสายแบบกันน้ำ ต้องใช้เป็นอะลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ และมีกรรมวิธีป้องกันน้ำได้ดี โดย
ที่ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ หรือทำด้วยเหล็กแผ่นหรืออะลูมิเนียมแผ่น 

• กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. พ่นสีกันสนิม
แล้วพ่นสีชั้นนอกด้วย 

• ขนาดกล่องต่อสายและจำนวนสายในกล่องต้องเป็นไปตามกฏของ NEC 

• กล่องต่อสายทุกกล่องต้องต่อลงดินตามกฏของ NEC 

 6.4 การติดตั้ง 

• ให้เป็นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

• กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการจับยึดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร 

• การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Lock Nut และ Bushing และอุปกรณ์ 0 

 

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 

พิกัดหรือขนาดปรับตั้งของ 
เครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์) 

ขนาดต่ำสุดของสายดินของเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า 
(ตัวนำทองแดง) ตารางมิลลิเมตร 

6-16 

20-25 

30-63 

80-100 

125-200 

225-400 

500 

600-800 

1,000 

1,200-1,250 

1,600-2,000 

2,500 

3,000-4,000 

5,000-6,000 

1.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

185 

240 

400 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่42150 
การทำความสะอาดและการตบแต่ง 

  
1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ผิวของวัสดุที่เป็นโลหะที่พ่นหรือทาสีมาจากโรงงานถ้ามีรอยชำรุดสีลอกจะต้องทำการซ่อมสีให้เรียบร้อย 

1.2 ผิวงานของวัสดุที่ไม่ได้พ่นหรือทาสีมาจากโรงงานจะต้องทำการพ่นและแต่งสีหน้างาน 

 
2. การทาสี และพ่นสี  

2.1 ผิวส่วนที่เป็นโลหะของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องทาหรือพ่นสีซึ่งอาจจำแนกได้ดังนี้ 

-  การพ่นสีเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน (Factory Painting) ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ทุกชนิดตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิตจะต้องพ่นสีเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน   

- ผิวส่วนใดทีเ่สียหายหรือบุบจะต้องซ่อม และตบแต่งให้สวยงามเข้ากับสีเดิม  

2.2 การพ่นสีหรือทาสีในสถานที่ติดตั้ง (Field Painting) ผิวของวัสดุและอุปกรณ์ต่อไปนี้จะต้องได้รับการพ่น 
หรือทาสี  

- ชิ้นส่วนของ Cooling Tower ที่ระบุว่าจะต้องพ่นหรือทาสีเอง  

- ที่รองรับที่ประกอบขึ้นใช้เอง(Shop Fabricated Supports)  

- ที่แขวนท่อลม  

- ที่รอง และแขวนท่อน้ำ  

- ท่อน้ำเติม (Make-Up Water Pipe)  

- ท่อน้ำหล่อเย็น(Condenser Water Pipe)  

- ท่อ Condensate หรือ Bleed-Off  

- วาล์วต่าง ๆ และ  

- ท่อร้อยสายไฟส่วนที่มองเห็นได้ (Exposed Conduit)  

 
3. การทำความสะอาดระบบท่อน้ำ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

3.1 ท่อที่เก็บไว้ในบริเวณหน่วยงานต้องได้รับการป้องกันฝุ่นสิ่งสกปรกและสนิมโดยเก็บรักษาท่อสูงจากพ้ืน 
และปิดปลายท่อทั้งสองด้าน 

4. การทำความสะอาดท่อลม 

4.1 ในระหว่างการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องระวังป้องกันไม่ให้มีเศษฉนวน เศษไม้และขยะต่าง ๆ ตกค้างอยู่ในระบบ
ท่อลม 

4.2 ก่อนที่จะมีการติดตั้งฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัดลมขนาดเล็ก (Portable Fan) หรือพัดลมของ
 เครื่องปรับอากาศเป่าลมทำความสะอาด ภายในท่อลมใช้เครื่องดูดฝุ่น หรืออุปกรณ์ที่สามารถขับเศษฝุ่น 
ผงออกจากท่อลมให้หมด 

4.3 ในกรณีที่ใช้พัดลมของเครื่องปรับอากาศจะต้องติดตั้งแผงกรองอากาศเข้าไว้ด้วย หลังจากการทำความ
สะอาดระบบท่อลมผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงกรองอากาศชุดใหม่ให้กับเจ้าของโครงการ 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่42160 
การปรับแต่งระบบฯ และการทดสอบการใช้งาน 

 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 ก่อนการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ทั้งหมดให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกอย่างทำงานอย่างถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา          

1.2 การทดลองเดินเครื่องทั้งระบบต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 วัน ๆ ละ 12 ชั่วโมง หยุดพัฒนาการทดลองเป็น
เวลา 3 วัน  แล้วทำการทดสอบเดินเครื่องใหม่อีก  3 วัน 

1.3 ระบบปรับอากาศชุดใด ที่มีลักษณะการใช้งานต่อเนื่องกันตลอด 24 ชั่วโมง ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบ
ระบบปรับอากาศชุดนั้น ติดต่อกันตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา  15 วัน 

1.4 ภายหลังการทดสอบให้ผู้รับจ้าง ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ระบบปรับอากาศและระบายอากาศนี้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

 
2. ข้อมูลของการทดสอบ 

2.1 ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในแต่ละครั้งลงในแบบฟอร์มที่มี  ลักษณะคล้ายกับแบบ
มาตรฐานของ Associated  Air  Balancing  Council แต่ต้องได้รับการเห็นชอบในรายละเอียดจากผู้
ว่าจ้างก่อนดำเนิน 

2.2 แบบฟอร์มการทดสอบแต่ละระบบต้องมีทั้งหมด 3 ชุด  และแต่ละชุดต้องระบุถึงชื่อระบบ หรือเลขที่ชุด
ของเครื่องที่ทำการทดสอบอย่างชัดเจน 

2.3 ก่อนทำการทดสอบทุกครั้ง  ผู้รับจ้างต้องปรับแต่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องเที่ยงตรง
เสียก่อน 

2.4 ค่าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มในขณะทำการทดสอบระบบ  ต้องเป็นค่าที่อ่านได้จริงจาก เครื่องวัดโดยยังไม่
ต้องคำนึงถึง Correction Factor อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของ เครื่องวัดแต่อย่างใดทั้งสิ้น ตัวเลขใด
บันทึกผิดหรือไม่ต้องการให้ขีดฆ่าออก ห้ามทำการขูดลบออกโดยเด็ดขาดแล้วให้ผู้ทำการทดสอบ และ
ตัวแทนของผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นสักขีพยานอยู่ด้วย ณ ที่นั้นเซ็นชื่อกำกับไว้ข้างตัวเลขนั้น 

2.5 หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการทำงานของระบบใดไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของ  ผู้ว่า
จ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานของระบบนั้น หรือส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วทำการทดสอบใหม่อีก
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

ครั้งโดยมิชักช้า จนกว่าผู้ว่าจ้างจะแน่ใจว่าระบบทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามความ
ต้องการแล้ว 

3. การทดสอบและปรับปริมาณลม 

ภายหลังการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยก่อนการส่งมอบ งานต้องได้รับการ
ทดสอบปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามความต้องการปริมาณลมที่หน้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่ในช่วง
คลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% ของปริมาณลมที่ระบุในแบบ 

6.1 การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกที่สำคัญ ให้ใช้วิธี Traverse โดยใช้ Pilot Tube ช่องเปิดสำหรับ
สอด Pilot Tube ต้องมี Plug อุดกันรั่วทุกจุดหลังจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

6.2 การปรับปริมาณลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศ  ให้ใช้วิธีปรับรอบพัดลม ปริมาณลมในท่อแยกให้ปรับที่ 
Volume Damper หรือ Splitter หลังจากปรับแต่ง Damper แล้วต้องทำเครื่องหมายแสดงตำแหน่งที่
แน่นอนทุก ๆ แห่ง 

6.3 ระบบกระจายลมจะต้องไม่ทำให้เกิด Draft หรือเสียงดังเกินกว่า Noise Criteria สำหรับลักษณะการใช้
งานของแต่ละห้อง 

 
4. อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 

7.1 อุปกรณ์ควบคุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศจะต้องได้รับการปรับ หรือ ตั้งตามเงื่อนไข หรือ
ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบผู้รับจ้างทำการตรวจสอบระบบควบคุมแล้วทำรายงานถึงผู้ว่าจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรภายหลังจากวันตรวจมอบงานแล้วหนึ่งเดือนสามเดือน แปด เดือน และสิบเอ็ด เดือน  
ตามลำดับรวม  4  ครั้ง 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่42170 
การป้องกันไฟ และควันลาม 

 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 โดยทั่วไป การป้องกันไฟ และควันลามต้องเป็นตามหัวข้อ 300-21 ของ NED และ ASTM 

1.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง วัสดุ หรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควันตามช่องเปิด
ของท่อต่างๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกันไฟและพ้ืนทุกชั้น 

1.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

- วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ ULรับรอง 
- วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง 
- วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้ง่ายใน

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
- ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย 
- วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลามต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อน หรือหลังเกิดเพลิงไหม้ 

1.4 การติดตั้ง 

- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง หรือพ้ืนห้อง หรือฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ หรือวัสดุ
ป้องกันไฟ และควันลาม 

- การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว 
- ช่องเปิดทุกช่องสำหรับท่อต่าง ๆ ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคตต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟ และควัน

ลามด้วย  
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

หมวดที ่42220 
รายการผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 

 

1. ความต้องการทั่วไป 

รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับทั้งนี้
คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กำหนดไว้  และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะ
อนุมัติหรือไม่ ถือเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ดีหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
กับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีกำหนด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี้ทั้งสิ้น 

2. อุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศ 

2.1 SPLIT TYPE AIR CONDITIONER : Carrier, Trane, York, Daikin, Mitsubishi 

 
3. อุปกรณ์พัดลมระบายอากาศ  

3.1 VENTILATION  FAN : Panasonic , Hitachi, Mitsubishi,  Kruger, Cook, Greenheck ,Wolter 

3.2 ENERGY RECOVERY WHEEL :  Ostberg , Greenheck 
 

4. อุปกรณ์งานท่อน้ำ 

4.1 BLACK STEEL PIPE :  Saha Thai Steel Pipe, Thai Union Pipe, Firex 

4.2 COPPER TUBE : Mueller, Nibco, Cambridge, N.B.C, Kembla  

4.3 CLOSED CELL ELASTOMERIC FOAM : Aeroflex, Rubatex, Maxflex,K-Flex 

4.4 VIBRATION ISOLATOR: Mason, Metraflex, Tozen 

 
5. อุปกรณ์งานท่อลม 

5.1 GALVANIZED & BLACK STEEL  SHEET : Singha, BHP, ESCO, Truzic 

5.2 FIBERGLASS  INSULATION : Micro-Fiber, S.F.G., Insufiber 

5.3 FLEXIBLE DUCT: Aeroduct, EZDUCT,ASLI,Duct Excell 
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ข้อกำหนดและรายการประกอบแบบ 

          บทที่ 4 วิศวกรรมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์  
อาคารสำนักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย ์จำกดั 

5.4 DAMPER HARD WARE/DIFFUSER/GRILLE/LOUVER : ESCOFLOW , ASLI(AS&D)  ,Ruskin, Trox 
Technic, Metal Aire, Pottorff, Greenheck, Krueger, Krantz ,Price, Krantz 

5.5 AIR  FILTER  : AAF,CAMFIL FARR, AIR MAX 

5.6 FILTER  GAUGE : Trerice, Dwyer, AAF 

5.7 DUCT SILENCER : Kruger , ASLI , Mason 

6. อุปกรณ์งานควบคุมอัตโนมัติ 

6.1 VAV. TERMINAL BOX : Metal Aire, Price, Trox Technic, Johnson Controls or equal 

6.2 DAMPER ACTUATOR : Shinni, Johnson Controls, Bernard, Trox Technic 

6.3 INVERTER : ABB, Danfos, Allan-Bradley, or equal 

6.4 LEVEL ALARM SWITCH: Mc. Donell, Penn, Omron, or equal 

6.5 FIRE STAT : Johnson Controls, Siemens, TAC or equal 

 
7. อุปกรณ์งานไฟฟ้า 

7.1 ELECTRICAL CONDUCTOR : Phelps Dodge, Thai Yazaki, Bangkok Cable, or equal 

7.2 FIRE RESISTANT ELECTRICAL CONDUCTOR : Alcatel, Radox, Pirelli, or equal 

7.3 ELECTRICAL  CONDUIT : Matsushita, Maruichi, TAS, or equal 

7.4 SAFETY  SWITCH  OR  LOAD  BRAKER  SWITCH : Square D, Westinghouse, Siemens, or 
equal 

7.5 STARTER  CONTRACTOR  &  INSTRUMENT: ABB, Siemens, Square D, or equal 

7.6 ELECTRIC  MOTOR : Brook, ABB, Mitsubishi, or equal 

 
8. อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

8.1 FIRE SEALANT MATERIAL : 3M, Sti, Tremco or equal 

 



  
 

 

สารบัญ 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ 
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

สารบญั 
                                        

SECTION 21000   ขอบเขตงานและข้อกําหนดทั่วไป 
หมวดที่ 21010      ขอบเขตงาน  
หมวดที่ 21020     รายละเอียดทั่วไป 

  21021 รายละเอียดทั่วไป 
  21022 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
   21023 คุณสมบัติของผู้รับจ้าง และคําแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน 
              21024 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
              21025 การรับประกัน  
 หมวดที่ 21030    ขอบเขตงานวิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล  
 
SECTION 22000 ระบบวิศวกรรมงานระบบสขุาภิบาล  
รายการประกอบแบบ 
 หมวดที่ 22010  ระบบนํ้าประปา  

หมวดที่ 22030  ระบบระบายนํ้าเสีย  
หมวดที่ 22050  ระบบบําบัดนํ้าเสีย 

22051 ถังดักไขมันสําเร็จรูปชนิดฝังใต้ดินและวางใต้ซิงค์ 
หมวดที่ 22070  วาล์วและวัสดุอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล 

22071 อุปกรณ์วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อ 
22072 ช่องทําความสะอาด ตะแกรงระบายนํ้า และแทรป 
22073 เครื่องสุขภัณฑ์ 
22074 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล 

หมวดที่ 22080  การติดต้ังระบบท่อ, ข้อต่อ, การแขวนโยงและยึดท่อ 
22081ปลอกรองท่อ การตัด การปะ การป้องกันรั่วซึม 
22082 ข้อต่อ และการต่อท่อ 
22083 การแขวนโยงทอ่และยึดท่อ 
22084 การขุดกลบร่องที่วางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 

หมวดที่  22140  การทดสอบและการบํารุงรักษา 
22141 การทดสอบระบบท่อประปาภายในโครงการบ  
22142 การทําความสะอาดระบบท่อประปา และการฆ่าเช้ือโรค 

 
SECTION 33000   ระบบปอ้งกันอัคคีภัย 
รายการประกอบแบบ  

หมวดที่  33070   ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

SECTION 21000  ขอบเขตงานและข้อกําหนดท่ัวไป 

หมวดท่ี 21010 

ขอบเขตงาน 

รายละเอียดประกอบแบบน้ีคลอบคลุมถึงรายละเอียดการจัดหา,การติดต้ัง,  testing, commissioning 
และการซ่อมบํารุง งานระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย 
รายละเอียดงานประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) จัดหาและติดต้ังระบบท่อนํ้าประปา, วาล์ว เช่ือมต่อจากการประปานครหลวงไปยังถังเก็บนํ้าสํารอง

ใต้ดิน 

(2) จัดและติดต้ังท่อนํ้าประปา, วาล์ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger สําหรับ

อุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องนํ้า ทั้งน้ีไม่รวมถึงสุขภัณฑ์  

(3) จัดหาและติดต้ังท่อระบายนํ้าทิ้ง (waste), ท่อระบายนํ้าเสีย Kitchen waste, ท่อระบายนํ้าโสโครก

และท่อระบายอากาศ, อ่ืนๆ สําหรับสุขภัณฑ์ 

(4) จัดหาและติดต้ังท่อระบายนํ้าฝน, Roof  Drain พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ, บ่อพักนํ้าฝนและท่อ

ระบายนํ้าฝนรอบอาคารตามระบุในแบบ 

(5) จัดหาและติดต้ังท่อนํ้าประปา, วาล์ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger สําหรับ 

pantry sink ในห้อง pantry.  

(6) จัดหาและติดต้ังท่อระบายนํ้าทิ้ง  pantry sink พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger 

สําหรับ pantry sink ในห้อง pantry.  

(7) จัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าขึ้นช้ันดาดฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายที่

ได้รับการแต่งต้ังจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(8) จัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ิมแรงดันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับ

การแต่งต้ังจากโรงงานผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

(9) จัดหาและติดต้ัง Water Hammer ในห้องนํ้าสาธารณะ ตามระบุในแบบ  

(10) จัดหาและติดต้ัง อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสําหรับเคร่ืองสูบนํ้าประกอบด้วย motor control, fuse 

switches, bus bar chambers and starters, conduits and wiring to the pump motors. 

(11) จัดและติดต้ังท่อนํ้าร้อน, วาล์ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบท่อ Support & Hanger สําหรับอุปกรณ์

สุขภัณฑ์ในห้องนํ้า ทั้งน้ีไม่รวมถึงสุขภัณฑ์  

(12) จัดหาและติดต้ัง อุปกรณ์ระบบสระว่ายนํ้าระบบเกลือต่างๆ  เครื่องสูบนํ้าหมุนเวียนสะว่ายนํ้า, เครื่อง

กรองนํ้า, Salt Chlorinator, วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อต่างๆ  

(13) ดําเนินการทาสีอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบท่อนํ้าต่างๆ ตามมาตรฐาน  

(14) จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์วาล์ว, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ในระบบป้องกันอัคคีภัย ตามระบุใน

แบบ 

(15) จัดหาและติดต้ัง Fire pump,  jockey pump และอุปกรณ์วาล์ว, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 

ในระบบป้องกันอัคคีภัยตามระบุในแบบ โดยต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งต้ังจากโรงงาน

ผู้ผลิต เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(16) จัดหาและติดต้ัง ถังดับเพลิง, ตู้ดับเพลิงพร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบ 

(17) จัดหาและติดต้ังท่อน้ําดับเพลิง, วาล์ว, อุปกรณ์ปรกอบท่อ Support & Hanger ต่าง ๆ  

(18) จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์วาล์วควบคุมประจําช้ัน (Floor control valve), Sprinkler head และ

อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ตามระบุในแบบ  

(19) จัดหาและติดต้ัง ระบบดับเพลิงพิเศษ FM-200 และ Pre-action พร้อมทั้งวาล์ว, ตู้ควบคุม, อุปกรณ์

ประกอบอ่ืนๆ ในระบบ ตามระบุในแบบ 

(20) ดําเนินการทาสีอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบท่อนํ้าต่างๆ ตามมาตรฐานท่อนํ้าที่ติดต้ังภายนอกอาคารให้ทาสี

ตามท่ีสถาปนิกแนะนํา 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

(21) Testing and commissioning of all equipment items installed under this Sub-Contract.  

(22) ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่างๆ  ทั้งหมดที่ติดต้ังน้ัน

ปราศจากข้อบกพร่องใดๆ  ทั้งสิ้น และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ทุกช้ินเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุก

ประการ 

(23)  ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นเน่ืองจาก

งานฝีมือหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เกิดชํารุด  ผู้รับจ้างทําการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการเปล่ียนวัสดุ

ให้เรียบร้อย โดยไม่คิดจ่ายใดๆ  ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

(24) หากพ้นเวลาที่กําหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธ์ิที่จะจ้างผู้อ่ืนมา

ดําเนินการ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  

(25) Provision of spare parts. 

(26) Training of the Employer's staff for proper operation of the entire systems. 

2.  ขอบเขตงานอ่ืน ๆ 

 การดําเนินงานในภาคน้ี  รวมถึงการจัดหาและติดต้ังทดสอบเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  

รวมทั้งการบริการดูแลการทํางานของเครื่องกลและอุปกรณ์อ่ืนๆ  ที่จําเป็นในระหว่างการก่อสร้าง   

เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังที่แสดง

และช้ีบ่งในแบบแปลนหรือข้อกําหนดหรือแบบไดอะแกรม  

 ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล  ที่จะต้องติดตามและให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างด้านสถาปัตยกรรม 
โยธา เครื่องกล ไฟฟ้าและระบบอ่ืนๆ  ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ที่จะต้องจ่าย
ให้หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น กทม. หรือ การประปานครหลวง ตามขอบเขตของงาน  
ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ชําระให้เองโดยตรง   และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่า
ประสานงาน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเช่ือมต่อท่อระบายน้ํา รวมทั้งค่าขอและติดต้ังมิเตอร์
นํ้าประปา ที่ระบุไว้ในแบบรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นเพ่ือให้โครงการมีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนสมบูรณ์และแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งน้ีให้
ถือรวมอยู่ขอบเขตงานและสัญญาแล้ว 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

 ให้ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน ( Drawings ) รายละเอียดข้อกําหนด ( 

Specifications ) ข้อกําหนดเพ่ิมเติม  ( Addendum )  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสร้าง

ระบบสุขาภิบาล  ในกรณีที่มี 

ข้อแย้งใดๆ  ในข้อกําหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยึดถือคําตัดสินช้ีขาดของวิศวกร
ผู้ออกแบบ โดยการยอมรับของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 งานท่ีไม่อยู่ในขอบเขตงานต่อไปน้ีไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลภาคน้ี 

- แท่นสําหรับรองรับอ่างล้างมือในห้องส้วม 

- กระจกเงาต่างๆ  

- ห้องส้วมและประตู 

- สาย Feeder จาก  Main  Switch Board ในห้องไฟฟ้าไปยัง Load Centers ของระบบ

สุขาภิบาล 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 21020  รายละเอียดท่ัวไป 
หมวดท่ี 21021 
รายละเอียดท่ัวไป 

 

 การดําเนินงานในภาคน้ี  รวมถึงการจัดหาและติดต้ังทดสอบเครื่องจักรวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  

รวมท้ังการบริการดูแลการทํางานของเคร่ืองกลและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ที่จําเป็นในระหว่างการก่อสร้าง   

เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังที่แสดง

และช้ีบ่งในแบบแปลนหรือข้อกําหนดหรือแบบไดอะแกรม  

 ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล  ที่จะต้องติดตามและให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างด้านสถาปัตยกรรม 
โยธา เครื่องกล ไฟฟ้าและระบบอ่ืน ๆ  ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่จะต้อง
จ่ายให้หน่วยงานของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ เช่น กทม. หรือ การประปานครหลวง ตามขอบเขต
ของงาน  ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ชําระให้เองโดยตรง   และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นค่าประสานงาน ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเช่ือมต่อท่อระบายน้ํา รวมท้ังค่าขอและติดต้ัง
มิเตอร์นํ้าประปา ที่ระบุไว้ในแบบรวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จําเป็นเพ่ือให้โครงการมีระบบสาธารณูปโภค
ครบถ้วนสมบูรณ์และแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งน้ีให้
ถือรวมอยู่ขอบเขตงานและสัญญาแล้ว 

 ให้ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน ( Drawings ) รายละเอียดข้อกําหนด ( 
Specifications ) ข้อกําหนดเพ่ิมเติม  ( Addendum )  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสร้าง
ระบบสุขาภิบาล  ในกรณีที่มีข้อแย้งใด ๆ  ในข้อกําหนดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยึดถือคํา
ตัดสินช้ีขาดของวิศวกรผู้ออกแบบโดยการยอมรับของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 งานที่ไม่อยู่ในขอบเขตงานต่อไปน้ีไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลภาคน้ี 

- แท่นสําหรับรองรับอ่างล้างมือในห้องส้วม 

- กระจกเงาต่าง ๆ  

- ห้องส้วมและประตู 

- สาย  Feeder  จาก  Main  Switch  Board  ในห้องไฟฟ้าไปยัง  Load  Centers  ของระบบ
สุขาภิบาล 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 21022 
ความรับผิดชอบของผู้รบัจ้าง 

                       
 1. การติดต้ังระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  จะต้องกระทําโดยความปราณีตและเป็นไปตามข้อกําหนดที่

กล่าวถึงในข้อ 2 วัสดุ  เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการติดต้ังงานน้ี  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
มาตรฐานผลิตจากโรงงานที่มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับของวิศวกรผู้ออกแบบ และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด  เครื่องจักร
อุปกรณ์ที่ชํารุดหรือ เสียหายซึ่งผลเน่ืองมาจากการติดต้ังหรือการทดสอบ  ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ให้สามารถอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  

  
2. แบบแปลน  ( DRAWINGS )  แบบแปลนต่าง ๆ  ที่แสดงเป็นเพียงแนวทางช่วยในการก่อสร้างเท่าน้ัน โดยถือ

เป็น ไดอะแกรม  ( Diagram )  และโดยประมาณแบบแปลนและรายละเอียด ข้อกําหนดใช้เป็นเพียงแนวทาง
ช่วยอธิบายและช่วยทําให้งานเสร็จสมบูรณ์   การวางแนวทางกําหนดขนาดและการจัดระยะการใช้งานของ
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้รับจ้างต่าง ๆ ผู้รับจ้างจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิตให้เป็นไปตามแบบแปลน
และจะไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยปราศจากการอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือที่
ปรึกษาผู้ควบคุมงานถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทําตามจุดประสงค์ที่กําหนดได้   ผู้รับจ้างต้องทํา  Shop  Drawings  
เพ่ือแสดงระยะและขนาดที่ต้องการจะเปล่ียนแปลง   ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามสภาพของสถานท่ีติดต้ัง  เพ่ือที่จะ
หลีกเลี่ยงจากการขัดขวางการใช้งานอ่ืน ๆ  

  
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและส่งมอบ  Shop  Drawings  ให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เพ่ือขออนุมัติในการ

ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายใน 30 วัน   หลังจากการประมูลได้รับการตัดสินแล้ว  Shop  Drawings  ใน
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  จะต้องระบุรายละเอียดและวิธีการติดต้ัง  การรองรับและระยะทิศทาง
เทียบกับงานโครงสร้างต่าง ๆ  เพ่ือแสดงตําแหน่งที่แน่ชัดของวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์และ  Shop  Drawings  
ทุกแผ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบควบคุมงานก่อนที่จะทําการติดต้ังงานแต่ละช่วงส่วนใดก็
ตามที่ผู้รับจ้างกระทําก่อนได้รับการอนุมัติจากวิศวกรท่ีปรึกษาควบคุมงานให้ถือเป็นการเสี่ยงของผู้รับจ้างเอง   
วิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างเพ่ิมเติมงานบางส่วนและเปล่ียนแปลงส่วนที่ได้
ติดต้ังไปแล้ว ให้สอดคล้องกับแบบแปลนที่ได้ทําสัญญากันไว้โดย ค่าใช้จ่ายส่วนที่เพ่ิมขึ้นไม่ต้องอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง   แต่ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด การอนุมัติ และเอกสารต่าง ๆ  จากวิศวกร
ผู้ออกแบบหรือวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานจะต้องไม่ถือว่าเป็นการตรวจที่เสร็จสมบูรณ์ เพียงแต่เป็นการแสดง
กรรมวิธีการก่อสร้างและการติดต้ังซึ่งงานต่าง ๆ  ที่ได้กระทําลงไปก็ยังถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ทั้งสิ้น  เมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว  Shop  Drawings  จะต้องได้รับการแก้ไขและเขียนใหม่เป็น
 แบบ "AS BUILT" โดยที่ต้นฉบับและสําเนา 2 ชุด ของ  "AS BUILT"  จะส่งให้กับผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อการเตรียม  Shop  Drawing  สําหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานและการติดต้ังรวมถึงบริการทั้งหมด  
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ภายใต้ขอบเขตสัญญานี้หรือตามความต้องการของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุม งาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
และแน่ใจต่อการติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกช้ิน  และถ้าเป็นไปได้ให้ทําการวัดในงานก่อสร้างหรือโดยเทียบกับ
แบบแปลนก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้สอดคล้องและร่วมมือกับงานสถาปัตยกรรมงานโยธาและงานระบบอ่ืน ๆ  ผู้รับ
จ้างจะต้องทําการส่ง  Shop  Drawings ให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  เพ่ือขออนุมัติทําการติดต้ัง  ผู้รับจ้าง
จะต้องไม่ทําการติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์ใด ๆ  จากโรงงานจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ Shop Drawings จาก
วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร Shop Drawings ทั้งหมดจะต้องส่งมอบให้เจ้าของงานใน
รูปสําเนา 4 ชุด   วิศวกรไม่ใช่เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่ตรวจแบบให้ผู้รับจ้าง  การอนุมัติ Shop Drawings  เป็น
เพียงหลักการเท่าน้ัน   โดยไม่ทําให้ผู้รับจ้างพ้นจากสภาพการรับผิดชอบต่อการติดต้ังและการบริการต่าง ๆ 
เพ่ือให้งานเสร็จตรงกับจุดประสงค์ของข้อกําหนดแบบแปลนจะไม่มีการอนุมัติให้ดําเนินงานต่อไปก่อนที่
 จะมีการจัดเตรียมและจัดส่ง Shop Drawings มาให้ตรวจการจัดเตรียม Shop Drawings  จะต้องกําหนด
ตารางเวลา เพ่ือที่จะรอการอนุมัติและจะต้องเป็นไปตามตารางการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมงานโยธาและ
ระบบอ่ืน ๆ  

  
 4. ข้อกําหนดรายละเอียดหรือแบบที่เขียนไว้สําหรับงานน้ี ไม่ได้แสดงรายละเอียดของเคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกชนิด

หรือแสดงการติดต้ังทั้งหมด  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องคํานึงถึงเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ  ที่จําเป็น
สําหรับงานแต่ละช้ิน  เพ่ือให้งานช้ินน้ัน ๆ  เสร็จสมบูรณ์  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์ใดก็ตามท่ีแสดงไว้ในแบบแต่
ไม่ได้กําหนดหรือช้ีบ่ง ในรายละเอียด  ถ้าจําเป็นที่จะต้องใช้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐาน
การออกแบบและ/หรือให้ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้โดยตลอด   

 
5.  การคลาดเคลื่อนการตกหล่นหรือความผิดพลาดอันเน่ืองมาจากแบบแปลนหรือรายละเอียดข้อกําหนด ให้ผู้รับ

จ้าง คาดหมายว่าพบการเคลื่อน  การตกหล่น  หรือความผิดพลาดในการทํางาน  และเป็นความต้ังใจของผู้
ว่าจ้าง  ที่จะให้ผู้รับจ้างดําเนินงาน  ทั้งหมดที่ได้กําหนดในแบบแปลนและรายละเอียดข้อกําหนด  และจะต้อง
ดําเนินการก่อสร้างงานท่ีจําเป็นสําหรับระบบสุขาภิบาลแต่ไม่ได้กล่าวแน่ชัดในสัญญาว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้อง
ออกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้ความคลาดเคลื่อน  การตกหล่น  หรือข้อผิดพลาดในแบบแปลน  
หรือรายละเอียดข้อกําหนดเป็นข้ออ้าง  ในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างจะต้อง
ดําเนินการสํารวจอย่างละเอียดเก่ียวกับงานที่จะทําการก่อสร้างและ/หรือติดต้ัง   ทําการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
ในสนาม   ตรวจสอบโครงสร้างและสาธารณูปโภคตรวจแบบแปลนและรายการข้อกําหนดต้องหาข้อมูล
โดยเฉพาะแบบแปลนของระบบอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับระบบสุขาภิบาล  
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หมวดท่ี 21023   
คุณสมบตัิของผู้รับจ้าง และคําแนะนําสําหรับเจ้าหน้าท่ี และคนงาน 

  
1. คุณสมบัติของผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเลือก และอนุมัติโดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
1.2 ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล จะต้องส่งประวัติผลงานของงานสุขาภิบาล มาให้พิจารณา   
1.3 ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาล  จะต้องมีประสบการณ์เก่ียวกับงานก่อสร้างใน  ขอบข่ายของงานระบบสุขาภิบาล

ทุกด้านตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อกําหนดรายละเอียดของ  ระบบสุขาภิบาล  เช่น  งานเก่ียวกับระบบ
นํ้าประปา  ระบบระบายนํ้าฝน  ระบบระบายนํ้าเสีย  ระบบป้องกันอัคคีภัย  และระบบอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง
ประสบการณ์ของงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลของผู้รับจ้าง  จะต้องได้รับอนุมัติและเป็นที่พอใจของ
วิศวกรผู้ออกแบบ  ผู้รับจ้างจะต้องมีประกาศนียบัตร  ใบรับรองผลงานที่ผ่านมา    

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจ้างวิศวกรที่มีใบรับรองจาก กว. ประสบการณ์ในงานด้านก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและ
ป้องกัน อัคคีภัย ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี มาควบคุมงาน   

1.5 ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีช่ือในบัญชีละทิ้งงาน  หรือมีผลงานท่ีไม่ดีในงานระบบสุขาภิบาล  หรือระบบป้องกัน
อัคคีภัย ที่ผ่านมา   

1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือลักษณะเดียวกัน  โดยจะต้องจดทะเบียน
จากกรมพาณิชย์ กระทรวงพาณิชและจะต้องจดทะเบียน  โดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีจุดประสงค์
สําหรับทํางานเก่ียวกับงานก่อสร้างเท่าน้ัน  

 
2. คําแนะนําสําหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่และคนงาน ในการก่อสร้างและติดต้ังวัสดุ  เครื่องกล  และอุปกรณ์
ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอต้ังแต่ต้นจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์  โดยเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง หรือโดยการแนะนําของ
วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  และคนงานชุดเดิมต้ังแต่เริ่มต้นจน
งานเสร็จสมบูรณ์  โดยที่หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่และคนงานชุดเดิมจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร
ที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานก่อนที่จะดําเนินการ  
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หมวดท่ี 21024 
ตัวอย่างวัสดอุุปกรณ ์

                          
1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง   เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบกับช้ินส่วนที่ติดต้ังดังน้ี   Valves, 

Escutcheons  ท่อทุกชนิด  ข้อต่อต่าง ๆ  ตะแกรง  ระบายนํ้า ช่องทําความสะอาด  Traps  ที่แขวน  และที่
รองรับท่อ  ฐานรองรับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  และอ่ืน ๆ  

  
2. รายการที่ระบุต่อไปน้ี จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดต้ัง   

   2.1  ท่อและอุปกรณ์ และส่วนประกอบในระบบท่อทุกช้ิน   
   2.2  ตะแกรงระบายนํ้า รวมถึงตะแกรงระบายนํ้าที่พ้ืน ตะแกรงระบายนํ้าฝน ช่องทําความสะอาดแทรป 
    ( Trap )  
   2.3  Valves, Vacuum  Breakers, Shock  Absorbers  และอ่ืน ๆ   

     2.4  เครื่องสูบนํ้าต่าง ๆ  เครื่องจักรกล วัสดุ และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง   ตลอดจนระบบควบคุมทั้งหมดที่ใช้
ในระบบ  สุขาภิบาล   

 
3. รายการที่ต้องการประกาศนียบัตรและใบรับรองแนบมา  คือ  ท่อต่าง ๆ  ข้อต่อต่าง ๆ  Valves  เครื่องจักรกล

และอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ  จะต้องมีประกาศนียบัตรและใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือสถาบันที่ได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  
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หมวดท่ี 21025  
การรับประกัน 

                             
1.   ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงานว่างานต่าง ๆ  ทั้งหมดที่ติดต้ังน้ันปราศจาก

ข้อบกพร่องใด ๆ  ทั้งสิ้น   และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทุกช้ินเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ทุกประการ  
  
2. ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองที่แล้วเสร็จสมบูรณ์   ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นเน่ืองจากงานฝีมือ

หรือวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  เกิดชํารุด  ผู้รับจ้างทําการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการเปล่ียนวัสดุให้เรียบร้อย  โดย
ไม่คิดจ่ายใด ๆ  ทั้งสิ้นจากเจ้าของงาน  

  
3. หากพ้นเวลาที่กําหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธ์ิที่จะจ้างผู้ อ่ืนมา

ดําเนินการ  โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว  
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หมวดท่ี 21030 
แนวความคดิด้านวิศวกรรมงานระบบสุขาภบิาล 

1. งานระบบสุขาภิบาล 

1.1  ข้อกําหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 
 ระบบสุขาภิบาลจะถูกออกแบบให้สอดคล้องตามความต้องการของข้อกําหนดกฎหมายและ

มาตรฐานต่างๆ ดังระบุข้างล่างน้ี 
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
National standard plumbing code 
International Building Code (IBC) 
American Society of Plumbing Engineers (ASPE) 
Plumbing and Drainage Institute (PDI) 
กปน. การประปานครหลวง 
คพ. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
มอก. สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
สวล. สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 

  และมีแนวคิดหลักในการออกแบบระบบต่างๆ ดังน้ี 
- ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน 

- ถูกหลักสุขอนามัยในการใช้งาน 

- ระบบมีความแข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการควบคุมดูแลและบํารุงรักษาระบบ 

- ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้ดูแลบํารุงรักษา 

 1.1.1   ระบบน้ําประปา 

ความเร็วออกแบบในเส้นท่อนํ้า 1.2 -2.4  เมตร / วินาที 

 
 1.1.2   อัตราการไหลของสุขภัณฑ์และแรงดันใช้งาน 
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FIXTURE SUPPLY OUTLET SERVIGN 

FLOW  
RATE 
(gpm) 
 

FLOW 
PRESSURE 
(psl) 

Bathtub, balanced-pressure, thermostatic or 
combination balanced-pressure/thermo-sthtic mixing 
valve 

4 20 

Bider, thermostatic mixing valve 2 20 
Combination fixture 4 8 
Dishwasher, residential 2.75 8 
Drinking fountain 0.75 8 
Laundry tray 4 8 
Lavatory 2 8 

Shower 3 8 
Sillcock, hose bibb 5 8 
Sink, residential 2.5 8 
Sink, service 3 8 
Urinal, valve 12 25 
Water closet, flushometer tank 1.6 20 
Water closet, flushometer valve 14-40 10-20 
Water closer, tank, close coupled 3 20 
Water closet, tank, one piece 6 20 

For SI : I pound per square inch = 6.895 kPa, 
  I gallon per minute = 3.785 Lim. 

a. For additional requirements for flow rates and quantities, see Section 604.4 

Notes:      All flow rate design will be according to the equipment selected by 
Interior 
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1.2  ระบบการส่งจ่ายน้ําประปา 

เพ่ิมระบบน้ําประปาสําหรับจ่ายนํ้าให้กับห้องพยาบาล  ห้องPANTRY  และห้องวาง CDU ที่ช้ัน 4 
 โดยเช่ือมต่อจากระบบประปาเดิมของโครงการ ซึ่งที่ ช้ัน 4 จะรับนํ้าจากป๊ัมนํ้าเพ่ิมแรงดัน 
(Package Booster Pump) ที่ติดต้ังอยู่ที่ช้ันดาดฟ้า 

                                  
1.3 ระบบการรวบรวมน้ําทิ้ง, น้ําโสโครก และระบายอากาศ 

ท่อในระบบรวบรวมนํ้าทิ้งแบ่งแยกออกเป็น  4 ประเภทคือ ท่อนํ้าทิ้ง (W), ท่อนํ้าโสโครก (S),  
และท่ออากาศ (V) และท่อนํ้าทิ้งจากครัว (KW) 

ท่อนํ้าทิ้ง (W)  และน้ําโสโครก (S) ในแต่ละช้ันจะทําหน้าที่รวบรวมนํ้าเสียจากห้องนํ้าเข้าสู่ท่อ
ระบายนํ้าทิ้ง และท่อนํ้าโสโครกแนวด่ิง (Waste stack and Soil stack) และไหล Gravity ไปสู่
ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางต่อไป  

ท่อนํ้าทิ้งจากครัว (KW) ในแต่ละช้ันจะทําหน้าที่รวบรวมนํ้าเสียจากส่วนอ่างล้างจาน โดยผ่านถัง
ดักไขมันสําเร็จรูปชนิดวางใต้อ่างล้างจาน  แล้วไหล Gravity เข้าท่อระบายจากครัวแนวด่ิง 
(Kitchen waste stack) ไปสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลางต่อไป 

ท่อนํ้าทิ้ง (W), นํ้าโสโครก (S) และท่อนํ้าทิ้งจากครัว (KW)  ทั้งหมดทั้งท่อ Branch และท่อใน
แนวด่ิงให้ใช้ท่อ PVC. Class 8.5 

การระบายนํ้าเสียของอาคารใช้ระบบระบายนํ้าแบบระบบแยก  โดยท่อนํ้าทิ้ง  และท่อนํ้าโสโครก
จากสุขภัณฑ์ในห้องนํ้าจะแยกออกจากกันเพ่ือป้องกันปัญหาการอุดตัน และปัญหาเร่ืองกลิ่น
รบกวน 

นอกจากระบบท่อแล้ว  ยังมีอุปกรณ์ประกอบต่างๆเช่นที่ดักกลิ่น, ที่ระบายน้ําทิ้งที่พ้ืน, ช่องล้าง
ท่อที่พ้ืน  และช่องล้างท่อ  ซึ่งจะจัดให้มีตามท่ีต่างๆ ที่จําเป็นต่อการรักษา 

ในการติดต้ังท่อระบายนํ้าเสียต้องหลีกเลี่ยงการติดต้ังท่อเดินผ่านห้องไฟฟ้า 

ติดต้ัง Flexible connect  ที่ท่อนํ้าเสียส่วนที่ติดต้ังภายนอกอาคารและบริเวณท่อเข้า-ออกถัง
บําบัดนํ้าเสีย 

จัดหาและติดต้ัง Floor Drain ชนิด P-TRAP ภายในห้องนํ้าต่างๆ  แต่ในส่วนห้องนํ้าที่ช้ัน 1 จะ
ติดต้ังเป็น Floor Drain ชนิด BELL-TRAP 

การติดต้ังท่อระบายนํ้าเสียให้ติดต้ังที่ Slope ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ท่อขนาด 65mm. หรือ เล็กกว่า     Slope  1: 50 
ท่อขนาด 80 – 150mm. หรือ      Slope  1: 100 
ท่อขนาดใหญ่กว่า 150               Slope  1: 100 

จัดเตรียม clean out สําหรับท่อนํ้าเสียแนวนอนบริเวณที่มีการหักเลียวของท่อและทุกระยะไม่
เกิน 15 เมตร ขนาดของ clean out ต้องเป็นไปตามระบุในแบบหรือสอดคล้องกับรายระเอียดที่
ระบุไว้ตาราง clean out size    

 จัดเตรียม Clean out  ที่ท่อนํ้าเสียแนวด่ิงแต่ละท่อที่ช้ันล่างสุดเพ่ือสําหรับ service ในกรณีที่
ท่อตันบริเวณ ช้ันล่างสุด 

จัดเตรียมชุดอุปกรณ์ดักกลิ่น (เช่น U-Trap) ที่ท่อนํ้าเสีย W (Main) ก่อนเช่ือมต่อลงถังบําบัด  

 

 
 The critical distance at which the hydraulic jump may occur varies from 

immediately at the stack fitting to 10 times the diameter of the stack 
downstream. Less hydraulic jump      

  1.4  ระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับโครงการเป็นระบบบําบัดนํ้าเสียส่วนกลาง โดยรับนํ้าเสียจาก

ห้องนํ้าบริเวณในอาคาร  ทั้งน้ีนํ้าทิ้งจากครัวจะไหลเข้าสู่ถังดักไขมัน (Grease Trap Tank) 

เพ่ือกําจัดไขมันออกก่อนไหลเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียต่อไป  ส่วนนํ้าทิ้งจากห้องนํ้าจะไหล

เข้าสู่กระบวนการบําบัดนํ้าเสีย เติมอากาศ โดยใช้เป็นระบบ AS จากน้ันได้นํ้าทิ้งผ่านการ

บําบัดคุณภาพผ่านมาตรฐานน้ําทิ้งตามประกาศ   กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อม ก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ   
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โดยจัดเตรียม 

ถังดักไขมันสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดวางใต้อ่างล้างจาน ความจุ 30 ลิตร จํานวน 5 ถัง 

(เป็นของงานระบบเดิมจํานวน 4 ถัง เพ่ิมมาจํานวน 1 ถัง) 

 ถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปไฟเบอร์กลาส ชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ สามารถรองรับนํ้าเสีย 

 ได้ไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม./วัน จํานวน 1 ถัง (เป็นของงานระบบเดิม) 

 ฝาถัง ø 0.6 ม. (Cast iron heavy duty Double Seal) 

- ฝาถังที่ติดต้ังบริเวณลานจอดรถ ใช้ฝาถังที่รองรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 12.5 ตัน 

- ฝาถังที่ติดต้ังบริเวณถนนในโครงการ ใช้ฝาถังที่รองรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน 

 ท่อที่ใช้ภายในบ่อระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้ใช้ท่อ PVC class 8.5 

1.5 วัสดุงานท่อระบบสุขาภิบาล 
วัสดุท่อต่าง ๆ ที่ใช้ในงานระบบสุขาภิบาล เป็นดังระบุข้างล่างน้ี 

 ท่อประปา 

    -  ท่อแนวด่ิงในอาคาร  (UP FEED)         GSP. Class Medium           
                           ,(DOWN PEED)                                - Threaded  Class Medium 

     BS 1387 : 1985                          
     Galvanized  Malleable 
     Iron Fitting BS.21:1973 

                     - Flanged Ends Galvanized 
                                           Fittings BS 10, BS 4504 : 1967  
  -   ท่อ Branch ในอาคาร /Branch แนวด่ิง  ท่อ PVC ช้ัน 13.5        
  -  ใต้ดิน     ท่อ HDPE PN10 DIN 8074, 8075 

 นํ้าทิ้งจากครัว (kw)    ท่อ PVC ช้ัน 8.5    

 ท่อนํ้าทิ้ง (w) และท่อนํ้าโสโครก (s)  ท่อ PVC ช้ัน 8.5    

 ท่ออากาศ     ท่อ PVC ช้ัน 8.5 

 ท่อนํ้าฝน                                            ท่อ PVC ช้ัน 8.5   



  
 

 

  5-16 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

สําหรับท่อนํ้าเสีย (S,W, KW,SW) และท่อระบายนํ้าฝน (RL) ที่ติดต้ังฝังดินภายนอกห้องนํ้า / 
ภายนอกอาคาร ทั้งส่วนที่มีแรงดัน และ ไม่มีแรงดันจะใช้เป็น ท่อ HDPE PN 6 
หมายเหตุ  ขนาดท่อน้ําต่าง ๆ ที่ระบุในแบบเป็นขนาด Nominal Size (ND) ทั้งนี้ในการ
เสนอราคาท่อน้ําต่าง ๆ ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายใน (ID) ไม่น้อยกว่าขนาดท่ี
ระบุในแบบ 

 
Valve Rating Pressure Class 
Sewage & Drainage System 125 psig  
Cold, Hot & Softened Water System 200-250 psig 
Fuel Oil System 150 psig 
Fire Protection System 175-300 psig  
Fire Protection System (In pump room )  300 psig   
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SECTION 22000  วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาล 

หมวดท่ี 22010 
ระบบนํ้าประปา 

  
 ข้อกําหนดทั่วไป  
 งานในภาคน้ีรวมถึงการเดินท่อใต้ดิน   โดยต่อจากท่อนํ้าประปาของการประปาฯ  ผ่านมาตรวัดนํ้าเข้ากับถังเก็บ

นํ้า ประปาของอาคาร  ท่อเมน  ท่อในแนวด่ิง  Valve  Outlets,  Shock   Absorbers,  Air  Chambers,  
Vacuum Breakers  และการต่อท่อนํ้าประปาเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  รวมถึง
มาตรนํ้า ( Main Water Meter)  และการขออนุมัติจากการประปาฯ  ในการจ่ายนํ้าเข้าอาคาร   

1.1 จะต้องเผื่อให้มีการขยายตัวและหดตัวของท่อต่าง ๆ ตรงจุดที่มีการต่อท่อแยกไม่ว่าจะเป็นแนวนอน ท่อ
นํ้าขึ้นลง หรือท่อเข้าอุปกรณ์ใด ๆ ก็ตาม  จะต้องมี  Expansion  Devices  เผื่อไว้ให้เพียงพอ
สําหรับการยืดและหดตัวของท่อเมน  ท่อขึ้นลง  และท่อตรงที่จําเป็น   

1.2 การต่อท่อจากท่อเมนมายังท่อนํ้าขึ้น และจากท่อเมน, ท่อนํ้าขึ้น  ไปยังท่อแยกจะต้องมี  Expansion  
Devices สําหรับการยืดหดของท่อ   

1.3 จะต้องมีที่ยึดติดต้ังบนทุกเส้นท่อ   เพ่ือควบคุมการขยายตัวของท่อและตามความจําเป็นของการใช้งานที่
ยึด จะต้องเป็นแบบที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรจะต้องใช้แผ่นตะก่ัวขนาด 6 ปอนด์ พันรอบท่อก่อนทํา
การยึด   

1.4 วาล์วต่าง ๆ  ที่ใช้ในการควบคุมระบบนํ้าประปาในท่อเมน ท่อนํ้าขึ้นลง และท่อแยก  ต้องเป็นไปตาม
แบบและรายการที่กําหนดไว้  ท่อแยกทุกท่อและสําหรับท่อนํ้าทุกชนิดที่ต่อไปยังสุขภัณฑ์   หรือกลุ่ม
ของสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีวาล์ว   วาล์วเหล่าน้ีจะต้องจัดรวมกลุ่มเข้าด้วยกันและ
ต้ังอยู่ในตําแหน่งที่สะดวกเพ่ือควบคุมการไหลของนํ้าและสะดวกต่อการซ่อมแซมวาล์วขนาดต้ังแต่  
3”  ขึ้นไปแบบมีหน้าจานสําหรับต่อ      

1.5 จัดหาและติดต้ัง  Vacuum  Breakers  บนก๊อกนํ้า  และท่อนํ้าที่จ่ายนํ้าไปยังอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับท่อน้ํา
ในระดับตํ่ากว่าขอบบนของอุปกรณ์   

1.6 Vacuum  Breakers สําหรับ Hose Bibb จะต้องเป็นทองเหลืองหล่อช้ินเดียว พร้อมวาล์วที่เป็นยางแยก
ต่างหาก ทางออกเป็นเกลียวตัวผู้ขนาด  3/4”  เป็นแบบที่ต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร  Vacuum  
Breakers   ที่ใช้กับท่อที่ชุบโครเมี่ยม   ต้องเป็นโครเมี่ยมเหมือนกัน   

1.7 ขนาดของท่อย่อยแยกเข้าสุขภัณฑ์ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าที่แสดงไว้ในแบบ หรือเป็นตามแบบของผู้ผลิต
อุปกรณ์น้ัน ๆ  พร้อมวาล์วทุกชนิด ยกเว้นโถส้วม และโถปัสสาวะที่ใช้  Flush  Valve  

1.8 การเดินท่อต้องให้เป็นแนวเส้นตรงที่สุดเท่าจะทําได้  โดยทั่วไปให้เดินท่อทํามุมหรือขนานกับกําแพง หรือ
เข้าแนวกันกับท่ออ่ืน ๆ  เว้นระยะห่างกันอย่างสม่ําเสมอเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ท่อใน
แนวด่ิงต้องให้ด่ิงจริง ๆ   ท่อในแนวนอนต้องมีระดับลาดเอียง   
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1.9 ท่อ และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ยังต่อไม่เสร็จจะต้องอุดปลายไว้ด้วยเหล็กอาบสังกะสี  เพ่ือกันผงปูน ฯลฯ ลงไป
อุดตันในท่อ จะถอดเมื่อต้องการต่อท่อเท่าน้ัน   

1.10 หน้าจาน  การต่อท่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ  ต้องใช้หน้าจานหรือยูเน่ียน   
1.11 SHOCK ABSORBERS :   

1.11.1 จัดหาและติดต้ัง  Shock  Absorbers  เข้ากับท่อนํ้าประปาในแนวระดับที่ส่งนํ้าไปยังเคร่ือง
สุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ที่มีวาล์วเปิดปิดเร็วซึ่งระบุไว้ในแบบแปลนหรือที่จําเป็นต้องติดต้ัง  

1.11.2 Shock  Absorbers  หรือ  Water  Hammer  Eliminators  จะต้อง  เป็นแบบทําด้วย
ทองแดง หรือเหล็กไร้สนิมภายในประกอบด้วยก๊าซที่ถูกอัดไว้แยกจากนํ้าด้วยลูกสูบหรือ  
Elastomer  Bellow  มี  Flow Control Orifice ขนาดของ  Housing  และการติดต้ัง
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด  Plumbing,  And Drainage  Institute  
Standard  P.D.L. - WH 201   

 
ข้อกําหนดท่ัวไปในการวางท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร มีดังนี ้

- ในการวางท่อและติดต้ังอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกอาคาร จะต้องมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานการวางท่อประปาภายนอกอาคารน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สภาพแรงดัน
นํ้า และตามระเบียบของเจ้าของกรรมสิทธ์ิในถนนทีวางท่อ อาจจะให้ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมและ / หรือ
เพ่ิมเติมตามที่เห็นว่าจําเป็น เพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการประปา หลักพ้ืนฐานของการ
สุขาภิบาลและความปลอดภัย จะต้องจัดหาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถใน
การควบคุม ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม ให้เป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

- ในการติดต้ังท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรือส่วนของอาคารใด ๆ จะต้องมีมาตรฐานไมตํ่่ากว่า
ที่กําหนดไว้ในมารตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคารน้ี จะต้องมีท่อประปาที่สามารถจ่ายนํ้าไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีคุณภาพนํ้าที่ได้มาตรฐานของการประปานครหลวงและ/หรือ การประปาส่วน
ภูมิภาค มีปริมาณและความดันของนํ้าในท่อประปาอย่างเพียงพอ โดยต้องเป็นไปตามหลักพ้ืนฐานของงาน
สุขาภิบาล และความปลอดภัยในการประกอบติดต้ังระบบท่อภายในอาคาร ซึ่งบางคร้ังต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือทดแทนส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร จะต้องไม่ทําให้ความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหรือ
ส่วนของอาคารต้องลดน้อยลง ความประณีตในการติดต้ังท่อและอุปกรณ์ท่อต้องได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่อยม
รับกันทั่วไป จะต้องจัดหาวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรโยธาที่มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการ
ติดต้ังงานระบบท่อรประปาภายในอาคาร ที่จดทะเบียนเป็นผุ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม 
พรบ. วิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 
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การดําเนินการติดต้ังท่อและอุปกรณ์ท่อ ต้องเป็นไปตามท่ีระบุในข้อกําหนดนี้ทุกประการ ซ่ึงจะได้กล่าวถึง
ต่อไปนี ้

- ท่อ อุปกรณ์ทอ่ วาล์ว และสว่นประกอบท่อ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนและต้องไม่เก่าเก็บจน
ทําให้เสื่อมคณุสมบัติ มีคณุภาพเหมาะสมตามลักษณะงานและความปลอดภัย โดยต้องตรวจสอบเสียก่อน 

- ท่อ อุปกรณ์ทอ่ วาล์ว และสว่นประกอบท่อที่ใช้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่ระบุ นอกจากจะระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืน 

- ต้องเลือกใช้วัสดุและกรรมวิธีในการดําเนินงานให้เป็นไปตามที่ปรากฏในมาตรฐานน้ัน ๆ ไม่ว่าผลิตจาก
แห่งใดต้องมีคุณสมบัติได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมารตฐาน และหากกรณีมาตรฐานต่าง ๆ ได้อ้างอิงได้มี
การปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม ่ใหต้ามยึดถือมาตรฐานล่าสุดดังกล่าว 

- มาตรฐานต่าง ๆ  ที่อ้างอิง ซึ่งมิใช่มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  หากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ประกาศให้มาตรฐานดังกล่าวแล้วก็ใหใ้ช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ันแทน 

- ท่อ อุปกรณ์ทอ่ วาล์ว และสว่นประกอบท่อทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานน้ีต้องมีความเหมาะสมที่ใช้งานใน
ประเทศเขตร้อนได้ดี ภายใต้สภาพแวดล้อม ดังน้ี 

 ความสูงใกล้เคยีงระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

 อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส 

 ความช้ืนสัมพัทธ์ เฉลี่ยตลอดปีร้อยละ 55 

 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดเฉล่ียร้อยละ 79  
 
ท่อและอุปกรณ์ท่อ 
ต่อไปน้ีเป็นข้อกําหนดทั่วไปของท่อและอุปกณณ์ท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 

- ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาทุกชนิดที่ใช้ในมาตรฐานน้ีเป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดัน 
- ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาจะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้น กะทดัรัด เข้าใจง่าย เพ่ือ

แสดงช่ือ และขนาดโดยใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
- การขนส่งท่อและอุปกรณ์ท่อต้องระมัดระวังไม่ให้ท่อและอุปกรณ์เกิดการเสียดสี อันจะทําให้ผิวเคลือบท่อ

และปลายท่อเสียหายได้ การกองท่อบนรถบรรทุกต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการบิดเบ้ียวของท่อในระหว่าง
ขนส่ง 

- การยกท่อขึ้นลงจากรถบรรทุกต้องระมัดระวังมิให้ผิวเคลือบท่อเกิดคามเสียหาย อุปกรณ์ที่ใช้ยกท่อขึน้ลง
ต้องใช้วัสดุที่ไม่ทําให้ผิวท่อเสียหาย เช่น ผา้ใบพืนกว้าง แถบผ้าไนลอน ลวดสลิงที่มีสิ่งห่อหุ้ม เป็นต้น ห้าม
ใช้ขอหรือแคลม้ป์รัน เก่ียว หรือ หนีบรัดกับปากท่อโดยตรง ห้ามทิ้งหรือกลิ้งท่อลงจากรถบรรทุก 
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- การจัดเก็บท่อและอุปกรณ์ทอ่ต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภัย การกอบเก็บให้จัดเรียงท่อเป็นช้ัน ๆ  อย่างเป็น
ระเบียบ ความสูงของกองท่อต้องไม่สูงเกนกว่าที่ผู้ผลิตแนะนํา สําหรับปลายท่อจะต้องมีสิ่งปกปิด เพ่ือ
ป้องกันสิ่งสกปรก สิ่งแปลกปลอมเข้าภายในท่อ  ชนิดของสิ่งปกปิดจะต้องมั่นคงแข็งแรง 

- การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกันกับโรงงานผลิตท่อ หรือจากการแนะนํา
ของผู้ผลิตท่อน้ันๆ  

- สําหรับงานวางท่อประปาภายนอกอาคาร การกองท่อประปาในไหล่ทาง ต้องให้ท่อนไม้ ถุงทรายหรอืกอง
ทรายรองรับที่ปลายที่ทั้งสองข้าง จุดที่รองรับควรมีระยะห่างจากปลายท่อประมาณหน่ึงในสี่เท่าของความ
ยาว  

- สําหรับงานวางท่อประปาภายในอาคาร จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนที่จะ
ใช้ในการเก็บรกัษาท่อและอุปกณณ์ท่อประปา และในส่วนที่จะต้องขนท่อและอุปกรณ์ท่อประปาผ่าน เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร การเก็บรักษาท่อและอุปกรณ์ท่อประปาจะต้อง
ทําช้ันที่เก้ฐในร่มให้ถูกต้อง 

 
วาล์วและส่วนประกอบท่อ 
ต่อไปน้ีเป็นข้อกําหนดทั่วไปของวาล์วและส่วนประกอบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 

- วาล์วและส่วนประกอบท่อ สาํหรับการติดต้ังระบบท่อประปา ให้ตรวจดูภายในและทําความสะอาดภายใน
ให้ทั่วถึงก่อนนํามาประกอบติดต้ัง 

- ต้องติดต้ังวาล์วและส่วนประกอบท่อ  ให้เหมาะสมกับขนาด เหมาะกับความดันหรืออุณหภูมิ และเหมาะ
กับสภาพแวดล้อม 

- วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมง่าย เมื่อเปิดวาล์วเต็มที่แลว้ ช่องเปิดต้องมี
พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าพ้ืนที่หน้าตัดของท่อที่ติดต้ังวาล์วน้ัน ๆ  และมคีุณสมบัติอ่ืน ๆ เป้ฯไปตามเกณฑ์
หรือมารตรฐานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานน้ี 

- วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องเก็บรักษาไว้โดยหุ้มด้วยกระดาษกันนํ้าหรือพลาสติก แล้วบรรจุในลงัที่มี
ความแข็งแรงพอที่จะซ้อนกันได้สูงไม่น้อยกว่า 3 ช้ัน 

- วาล์วและส่วนประกอบท่อ  จะต้องวางให้อยู่ในตําแหน่งทีเ่หมาะสมกับการใช้งานตามปรกติและสามารถ
ถอดซ่อมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้ง่าย 

 
การวางท่อประปา 
นิยาม 

- การวางท่อประปาภายนอกอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เก่ียวข้องต่าง ๆ  ใน
ระบบท่อประปา ได้แก่ การวางท่อประปา การติดต้ังประตู้นํ้าและวาล์วชนิดต่าง ๆ การติดต้ังหัวดับเพลิง 
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การติดต้ังมาตรวัดนํ้า การบรรจบท่อประปา การวางท่อบริการแยกจากทอ่จ่ายนํ้าประปา การวางท่อข้าม
หรือลอดท่อระบายนํ้า การวางท่อจ่ายนํ้าข้ามคลอง และการวางท่อจ่ายนํ้าในคูนํ้า  

- การวางท่อประปาภายในอาคาร หมายถึง งานติดต้ังท่อประปาที่สามารถจ่ายนํ้าไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
อาคาร ซึ่งประกอบด้วยท่อจ่ายหลักและท่อจ่ายแยกเข้าห้องนํ้าแต่ละช้ัน งานติดต้ังวาล์วเพ่ือเปิดปิดและ
ควบคุมการไหลของนํ้า งานติดต้ังถังเก็บกักนํ้าประปาและส่วนประกอบของถัง งานติดต้ังถังความดันและ
อุปกรณ์ควบคุมความดัน งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และงานทําความสะอาด
ระบบท่อประปาและถังเก็บกักนํ้าประปา 

 
ความมุ่งหมาย 
ความมุ่งหมายของมาตรฐานการวางท่อประปา เพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

- การเลือกชนิดของวัสดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกับท่อแต่ละประเภท โดย
ยึดถือมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลัก ยกเว้นท่อบางชนิดที่ยังมีมีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมบังคบ จะอิงมาตรฐานอ่ืน ของต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

- วิธีการติดต้ังที่เหาะสมและถูกต้องสําหรับท่อประปาแต่ละชนิด พ่ือให้ท่อประปาที่ติดต้ังมีความมั่นคง 
แข็งแรง สามารถใช้งานได้ตามความมุ่งหมาย เกิดความปลอดภัยทั้งแก้ผู้ใช้และสิ่งก่อสรา้งข้างเคียง 
โดยจึดถือมาตรฐานน้ีเป็นหลกัยกเว้นท่อบางชนิดที่มาตรฐานน้ียังไม่มีกําหนด จะอิงมาตรฐานอ่ืนของ
ต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

- วิธีการทดสอบระบบท่อประปา เพ่ือให้ระบบท่อประปามีปริมาณและความดันของนํ้าในท่อประปาอย่าง
เหมาะสม โดยไม่มีรอยร่ัวและรั่วซมของนํ้าประปา โดยยึดถือมาตรฐานนํ้าเป็นหลักยกเว้นท่อบางชนิดที่
มาตรฐานน้ียังไม่มีกําหนด จะองมาตรฐานอ่ืนของต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

- วิธีการทําความสะอาดระบบท่อประปา เพ่ือให้นํ้าประปาที่ใช้ในระบบทอ่ประปามีคุณภาพได้มาตรฐานน้ํา
ด่ืมของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 
 

หลักการการวางท่อประปา 
มาตรฐานการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การวางท่อประปาภายนอกอาคาร และการวางท่อ
ประปาภายในอาคารดังน้ี 

- หลักการวางท่อประปาภายนอกอาคาร 

 การจัดแนวท่อและระดับท่อ 
 จะต้องดําเนินงานสํารวจต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวท่อ และระดับการวางท่อของงาน

ก่อสร้างวางท่อประปา โดยต้องให้สอดคล้องกับความลึกหลักท่อที่ระบุไว้ในแบบก่อสรา้ง 
 เมื่องานก่อสร้างดําเนินการแล้วเสร็จ จะต้องระบุตําแหน่งอ้างอิงทั้งหมด แนวท่อและ

ระดับท่อประปาตามท่ีได้ก่อสร้างจริงลงในแบบที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings)  
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 ต้องวางท่อในแนวที่กําหนดให้ด้วยความลาดที่สม่ําเสมอกนัโดยหลีกเลี่ยการยกท่อขึ้น
หรือกดท่อลงโดยกะทันหัน ทั้งน้ีถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ต้องวางท่อให้ระดับความลึก
หลังท่อไม่น้อยกว่าที่กําหนดในตารางที่ 1 “มาตรฐานความลึกหลังท่อ” 

 

ตารางที่ 1 มาตรฐานความลกึหลังท่อ 
ขนาดท่อ 

(มม.) 
ความลึกหลัง

ท่อ 
(ม.) 

หมายเหตุ 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1. ท่อทีม่ีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 100 มม. (4น้ิว) 
โดยทั่วไปให้ใช้ความลึกหลังทอ่ 0.20 ม.  สําหรับท่อพีวีซี
แข็งให้ใช้ความลึกหลังท่อ 0.60 ม. 

2. ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยยอมให้วางต้ืนกว่ากําหนดได้ไม่เกิ 
นร้อยละ 10 

 ระยะความลึกหลังท่อที่กําหนดให้ในตารางที่ 1 จะอนุญาตให้เปลี่ยนเปลงได้ในกรณี ต่อไปน้ี 
 แนวท่อที่วางผ่านบริเวณที่ระดับของพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงโดยกะทันหัน 
 การวางท่อเพ่ือหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางหรือสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแนววางท่อ เช่น รากต้นไม้

ใหญ ่หินใหญ่ ฐานรากอาคาร ท่อประปาเดิม ตลอดจนท่อระบายน้ําหรือรางระบายนํ้า
สาธารณะ การวางท่อในช่วงน้ีต้องวางให้มีแนวท่อและความลาดที่เหมาะสม 

 แนวท่อช่วงที่วางลอดตัดแนวลําคลอง ที่ขังนํ้า แอ่งนํ้า เป็นต้น ท่อลอดถนนที่วางลอด
ถนน เพ่ือเช่ือมท่อ 2 ข้างทาง โดยมีวัตถุประสงคืวางไปเช่ือมกับท่อเดิม หรือวางไปเช่ือม
กับท่อที่มีขนาดต่างกัน เป็นต้น 

 การวางท่อต้องให้ได้แนวตรง การเบ่ียงเบนแนวท่อสําหรับข้อต่อแบบต่าง ๆ  อาจจะกระทําได้ 
แต่ต้องไม่เกินข้อกําหนดของบริษัทผู้ผลิตทอ่ 

 การวางท่อที่ขนานกัน ห้ามวางซ้อนกัน และให้วางห่างจากทอ่ข้างเคียงให้มากที่สุดตามสภาพพืน
ที่น้ัน ๆ 

 ฝาครอบหลอดกันดินประตูนํ้าจะต้องยกสูงให้ได้ระดับพอดีกับผิวถนน หรอืผิวทางเท้า 
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ฝืมืองานและความประณีตในงาน 
จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งชํานาญโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบัติงานติดต้ังระบบท่อเคร่ืองสุขภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ และจะต้องควบคุมการทํางานของช่างเหล่าน้ีให้ดําเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

- การตัดท่อแต่ละท่อจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดน้ัน ๆ ซึง่เมื่อต่อท่อบรรจบ
กันแล้วจะได้แนวท่อที่สม่ําเสมอไม่คดโก่ง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป 

- การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ การหดตัวหรือการขยายตัวน้ัน จะไม่ทําให้เกิดการเสียหายขึ้นกับตัวท่อเองหรือกับสิ่งใกล้เคยีง 

- การตัดท่อให้ใช้เครื่องสําหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่ปากท่อ
ออกให้หมด หากจะทําเกลียวจะตองใช้เครื่องทําเกลียวที่มีฟันคมเพ่ือให้ฟันเกลี่ยวเรียบได้ขนาดมาตรฐาน 

- ทุกตําแหน่งที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ขอ้ต่อ หมายึง ข้ค้า 
ข้องอ สามตา เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดให้ใช้ข้อลดเท่าน้ัน 

การติดต้ังอุปกรณ์ท่อประปา 
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบท่อประปา เช่น วาล์วนํ้า มาตรวัดนํ้า มาตรวัดความดัน เป็นต้น จะต้องติดต้ังอยู่

ในตําแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบํารุ่งรักษา หรือเปลีย่นใหม่ได้ง่าย 
- วาล์วนํ้า จะต้องติดต้ังวาล์วนํ้าไว้ที่ท่อนํ้าประปาก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง 
- ต้องติดต้ังวาล์วนํ้าตามตําแหน่งและชนิดวาล์วที่แสดงไว้ใตนแบบ โดยให้ติดต้ังก่อนเช้าเครื่องสุขภัณฑ์ 
- ต้องติดต้ังวาล์วทุกตัวบนท่อประปาที่เดินในระดับดิน โดยจะต้องไม่ให้ด้านาล์วอยู่ตํ่ากว่าระดับดิน 
- วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ใช้กับขนาดแรงดันปติภายในท่อไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของความดันใช้งาน 
- ต้องติดต้ังหม้อลม (Air Chamber) ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่ต่อกับเคร่ืองสุขภัณฑ์หม้อลมจะต้องมีขนาด

ไม่เล็กกว่าท่อที่จะแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์น้ัน และจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 
มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) และมขีนาดยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร ที่ปลายของหม้อลม (Air Chamber) ให้
ใส่ฝาครอบอุด 

- ท่อนํ้าที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกท่อ จะต้องจัดหาและติดต้ังประตูนํ้า (Gate Valve) ให้ ณ บริเวณจุดที่
ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว 

- วาล์วตัดตอนนํ้าให้ใช้ประตูนํ้าทุกแห่ง ประตูนํ้าขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) ให้ใช้วาล์วทองเหลือง
ชนิดเกลียว และประตูนํ้าขนาด 65 มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) ขึ้นไป ให้ใช้วาลว์ชนิดเหล็กหล่อหรือเหล็กหลอ่
เหนียว 

- โกลบวาล์ว (Globe Valve) จะต้องติดต้ังโกลบวาล์วในระบบท่อประปาที่ต้องการปรับความดันและอัตรา
ไหลของนํ้าไว้ทุกแห่ง และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว 

- วาล์วกันกลับ (Check Valve) จะต้องติดต้ังวาล์วกันกลับในระบบท่อประปาที่ต้องการไม่ให้นํ้าไหล
ย้อนกลับไว้ทุกแห่ง 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

- ยูเน่ียน (Union) จะต้องติดต้ังยูเน่ียนไว้ทางด้านใต้นํ้าของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ทัง้หมด เว้นไว้แต่กรณีที่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์น้ันมีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้
ง่ายติดมาด้วย การติดต้ังยูเน่ียนน้ัน ห้ามติดฝังไว้ในกําแพง เพดาน หรือฝากั้น 

- จะต้องติดต้ังหัวกระโหลก (Foot Valve) ที่ปลายท่อดูดของเครื่องสูบนํ้าประปา จะต้องติดต้ังข้ออ่อนกัน
การสั่นสะเทือน เช็ควาล์วกันนํ้าไหลย้อนกลบั(Check Valve) ประตูนํ้า(Gate Valve) และหม้อลม (Air 
Chamber) ที่ท่อจ่ายของเคร่ืองสูบนํ้าประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 

  5-25 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 22030 
ระบบระบายน้ําเสีย 

                           
1. งานในขอบเขตนี้รวมถึงท่อระบายนํ้าเสีย การต่อท่อ ทางไหลเข้าของนํ้า ท่อระบายนํ้าจากอาคาร ท่อส้วม ท่อ

นํ้าทิ้ง ท่ออากาศ ท่อแยก แทรป  ซึ่งจะต้องติดต้ังและต่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด  หรือต่อเข้ากับท่อหรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนการขุดกลบและปรับแต่งพ้ืนผิวให้อยู่ในสภาพเดิม  

 2. ท่อในแนวระดับขนาด dia. 3” และเล็กกว่าจะต้องวางให้ได้ระดับลาดเอียงอย่างสมํ่าเสมอ 1:50 และท่อขนาด
ใหญ่ กว่า dia. 3” ให้วางให้ได้ระดับลาดเอียง 1:50  ถ้าเป็นไปได้จะต้องไม่ให้ลาดเอียงน้อยกว่า 1: 100  

 3. ท่อส้วม  ท่อนํ้าทิ้ง  และท่ออากาศ  จะต้องมีขนาดและติดต้ังดังแสดงไว้ในแบบ  
 4. ท่อทุกท่อที่ว่ิงทะลุหลังคา  จะต้องใช้ข้อต่อผ่านแบบอาบสังกะสี  อุปกรณ์ระบายอากาศช้ันหลังคา  จะต้องเป็น

แบบเหล็กหล่ออาบสังกะสีชนิดได้รับอนุมัติ  ปลอกกันนํ้ารั่วเป็นเหล็กหล่อพร้อมหน้าจาน  และที่ยึดเมื่อเดินท่อ
ใต้พ้ืนดินจะ ต้องทําการทาด้วย  Flint  Coat  และให้ใช้ผ้าดิบอย่างหนาหุ้มท่อแล้วทาด้วย  Flint  Coat  
พร้อมทั้งที่รองรับ ท่อ และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ยังต่อไม่เสร็จเรียบร้อยจะต้องอุดด้วย  Plug  สําหรับอุดท่อให้แน่น
หนาเพ่ือกันผงปูน ฯลฯ   ลงไปอุดตันในเส้นท่อ 

    จะถอด  Plug  ออกต่อเมื่อต้องการต่อท่อเท่าน้ัน  
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 22050 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 

                
ระบบบําบัดน้าํเสีย 
 เป็นระบบที่รองรับนํ้าเสียจากอาคารหรือนํ้าที่ผ่านการใช้งานทุกประเภท เมื่อผ่านการบําบัดแล้วต้องได้มาตรฐาน
นํ้าทิ้งของกฎกระทรวงต่าง ๆ  และกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือบังคับใช้    
1. ขอบเขตของงาน   
     1.1 งานในขอบเขตน้ีรวมถึงการจัดหาและติดต้ังทดสอบเคร่ืองจักรกล อุปกรณ์และวัสดุ  ตลอดจนการบริการ

และดูแลการทํางานเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่จําเป็น   เพ่ือให้งานติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียเสร็จสมบูรณ์
ตามท่ีได้แสดงในแบบและหรือที่กําหนดไว้   

     1.2  ติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ จนสามารถใช้งานได้ดี  
 1.3  หากแบบรูปและรายการละเอียดมิได้ระบุไว้ สถานที่ก่อสร้างที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมอยู่แล้ว นํ้าทิ้งจาก

อาคารให้มีการดักกลิ่น ดักขยะ และดักไขมัน ก่อนประสานลงบ่อพักรองรับนํ้าเสีย 
 1.4  จัดหาพร้อมติดต้ังท่อ และอุปกรณ์ ในระบบบําบัดนํ้าเสียตามแบบและข้อกําหนด จนสามารถใช้การได้

สมบูรณ์ 
 1.5  ทําความสะอาดและทดสอบการทํางานของระบบ 
 
2  มาตรฐานการติดต้ัง 
 2.1  กรณีที่ใช้ ระบบถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป ให้ติดต้ังตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 2.2  ระบบบําบัดนํ้าเสียที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจจะมีผลกระทบต่อแรงกระทําต่อโครงสร้างของระบบบําบัดนํ้าเสีย 

เช่นที่จอดรถ ให้ผู้รับจ้างแสดงรายการคํานวณโครงสร้าง และแบบโดยมีวิศวกรโครงสร้าง ลงนาม
รับผิดชอบ 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 22051 
ถังดักไขมันสําเร็จรูป 

 (GREASE TRAP TANK) 
 

 ถังดักไขมัน เป็นส่วนรับนํ้าเสียจากกระบวนการผลิต ก่อนจะเข้าสู่ถังบําบัดนํ้าเสีย เพ่ือทําการดักเศษ
อาหารและไขมันออกจากนํ้าทิ้ง โดยไขมันจะลอยอยู่เหนือผิวนํ้า  ซึ่งไขมันประเภทน้ีเป็นไขมันอิสระ 
(FREE  OIL) โดยอาศัยหลักการของความหนาแน่นที่น้อยกว่านํ้า ทําให้ไขมันประเภทน้ีสามารถแยกออกจากนํ้า
ได้  ส่วนนํ้าอยู่ด้านล่างจะไหลสู่ถังเกรอะ เพ่ือบําบัดต่อไป เป็นการบําบัดเบ้ืองต้น เพ่ือลดค่าความสกปรกในรูปของ
บีโอดีให้ลดลงในระดับหน่ึง 
  
รายละเอียดของถังดักไขมันสําเร็จรูป (GREASE TRAP TANK) ประกอบด้วย 

1.ถังดักไขมันสําเร็จรูป ติดต้ังใต้ซิงค์  (GREASE TRAP TANK) 
1.ตัวถัง   

 ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RECTANGLE) ภายในถูกก้ันเพ่ือบังคับทิศทางการไหลของน้ํา 

 ทําจากวัสดุ PE (POLYETHYLENE) ที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง ความหนา ≥ 6 mm  

2. ฝาถัง 

 เส้นผ่าศูนย์กลางของฝา 500 mm วัสดุ ABS 

ท่อและข้อต่อ (PIPING & FITTING) 

 ทําจากโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) CLASS 8.5 สําหรับท่อไม่รับแรงดัน เช่น ท่อระบายอากาศ ท่อรวบรวม

นํ้าเสียและท่อนํ้าทิ้ง 

 ข้อต่ออ่อนระบายนํ้าชนิด REINFORCED NATURAL RUBBER พร้อมคลัมป์รัดสแตนเลสต่อท่อนํ้าเสียเข้า

ถังบําบัด และท่อนํ้าทิ้งออกจากถังบําบัด 

 

การติดต้ัง 
1. ถังดักไขมันควรติดต้ังไว้ใกล้กับอ่างล้างจาน เป็นบริเวณที่สามารถเปิดถังทําความสะอาดได้สะดวก หรือ

ว่างใต้ซิงค์ล้างจาน ควรเป็นพ้ืนที่เรียบ ไมม่ีเศษวัสดุ และได้ระดับ 

2. เดินท่อนํ้าเสียจากอ่างล้างจาน มาเข้าถังดักไขมัน และเดินท่อนํ้าทิ้งจากถังดักไขมัน 

3. การติดต้ังอุปกรณ์ต้องติดต้ังตามแบบ และมคีวามแข็งแรง ทนทาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับรองตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

4. เติมนํ้าใส่ในตัวถังบําบัด ให้ได้ระดับนํ้าเท่า ๆ กันแต่ละช่องของตัวถังบําบัด หากเติมนํ้าช่องใดช่องหน่ึงมาก

จนเกินไป อาจมีผลกระทบต่อผนังก้ันภายในตัวถังบําบัด 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 22070 วาล์วและวัสดุอุปกรณ์ระบบสขุาภิบาล 
หมวดท่ี 22071 

วาล์วและวสัดุอุปกรณป์ระกอบท่อ 
                         
1. วัสดุอุปกรณ์  

วัสดุแต่ละส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างน้ี จะต้องมีคุณภาพดีมากเพ่ือประกันต่อ
ประสิทธิภาพการทํางาน และอายุใช้งาน  วัสดุที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่มีของ
ชํารุดบกพร่องใด ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องไม่มีคุณภาพตํ่ากว่าที่ได้กําหนดไว้ หรือบ่งแจ้งไว้ในข้อกําหนดใด 
ๆ  ของงานน้ี  หรือในข้อกําหนดมาตรฐาน   

                                   วัสดุ                                    มาตรฐาน  
        เหล็กหล่อ                                         -  ASTM A 48  Class 30  
       เหล็กแผ่น                                         -  ASTM A 284  Grade C  
        เหล็กแผ่นชนิดใช้ทําถัง                           -  ASTM A 283  Grade C or D  
        รูปเหล็กตัดต่างๆ                                 -  ASTM A 373  
        โครงสร้างเหล็กและเหล็กแผ่น                   -  ASTM A 36  or  A 441  
        เหล็กกล้าทนสนิมใช้ทําเพลา                     -  ASTM A 473  Type 316-L  
        ท่อเหล็กเหนียวทนอุณหภูมิไม่เกิน 140 F      -  ASTM A 53  Grade  B  
        หน้าจาน                                           -  ASTM A 105 Grade II  

        ตัวประตูนํ้าทนอุณหภูมิไม่เกิน 400 F           -  ASTM A 216 Grade WCB or  A 181   
    Grade I  

       เหล็กที่ใช้ทํา BOLTS & NUTS ชนิดไม่แช่นํ้า  - ASTM A 307 Grade B  
        บรอนซ์หล่อ                                       -  ASTM A 143 ALLOY 1 B or 2 B  

     วัสดุที่ไม่ได้กล่าวในข้อกําหนด  จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดล่าสุดของข้อกําหนด  ASTM  ANSI   และ 
มาตรฐานที่ระบุในบทที่ 2 และตามคุณภาพ และชนิดของวัสดุน้ัน  
 

2. การทดสอบวัสดุ  
วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในสัญญาน้ี  จะต้องได้รับการทดสอบคุณภาพตามข้อกําหนดมาตรฐานของ ASTM  
ผู้รับจ้าง  จะต้องส่งใบรับรองทดสอบให้ที่ปรึกษาผู้ควบคุมการก่อสร้างพิจารณาอนุมัติ ให้ตรงกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดข้อกําหนด  

3. คุณภาพฝีมือ  
     3.1บททั่วไป  :  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องผลิตด้วยความประณีต และใช้มาตรฐานวิชาการผลิตสูง  
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     3.2   การหล่อ   :  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน หมายกําหนดเวลาที่จะทํา
การหล่อช้ินส่วนที่สงสัยไม่ได้คุณภาพ และต้องการควบคุมให้ผลิตได้คุณภาพตามรายละเอียด
ข้อช้ินส่วนที่หล่อแล้วทุกช้ิน  ผู้รับจ้างจะต้องให้วิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานทราบ เพ่ือตรวจดู
จุดบกพร่อง  แม้ว่าจะเป็นจุดเล็ก และหลายจุดอาจจะถูกตัดออก ถ้าวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุม
พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถที่จะแต่ง และซ่อมแซมได้แล้ว  

     3.3  เหล็กแผ่น และเหล็กรูปตัด  
            เหล็กแผ่น และเหล็กรูปตัดจะต้องมีความเรียบและตรง  ถ้าหากจะต้องตัดให้ตรงจะต้อง
หลีกเลี่ยงการใช้ฆ้อนทุบให้มากที่สุด หลังจากที่ตัดแผ่นเหล็กและเหล็กรูปตัดแล้วปลายที่ถูกตัดจะต้องอยู่ใน
สภาพเกลี้ยง  และสะอาดปราศจากรอยขรุขระในกรณีที่เป็นช้ินส่วนที่มีขนาดใหญ่จําเป็นที่จะต้องตัดด้วย
เปลวไฟจะต้องคํานึงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ และส่วนปลายที่ถูกตัดจะต้องทําความสะอาดหรือ
เจียนให้เรียบ  

    3.4 การเช่ือมโลหะ ( Welding )  
           ขบวนการเช่ือมโลหะจะต้องเช่ือมติดตลอดผิวหน้าของรายต่อ โดยปราศจากจุดบกพร่องทั้งภายใน
และภายนอก ปลายที่จะนํามาต่อเช่ือมจะต้องเตรียมให้เหมาะสมละเอียด และมีผิวหน้าที่สะอาดเพียงพอ
ในการก่อสร้าง วิธีการเช่ือมโลหะจะต้องได้มาตรฐาน AWS และผู้เช่ือมโลหะจะต้องมีประสบการณ์ความ
ชํานาญในการเช่ือม โดยต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน 
 

 4. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กับสภาพท้องถิ่น  
      4.1  วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้จัดหามาทุกชนิดตามข้อกําหนด จะต้องมีสภาพเหมาะสมที่จะทําการจัดส่งเก็บหรือ

ใช้งานภายใต้บรรยากาศเขตร้อนที่มีความช้ืนสูงและมีฝนตกหนักและสภาพแวดล้อม ซึ่งเก้ือกูลต่อการ
เจริญของเช้ือราวัสดุที่จะใช้กับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน จะต้องออกแบบให้เหมาะสม และจะต้องผลิตตาม
วิทยาการภาคปฏิบัติสมัยใหม่  

 
5. แผ่นป้ายช่ือ  

เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องมีป้ายบอกช่ือขนาดเหมาะสมติดอยู่ระบุช่ือผู้ผลิตและอัตราการใช้งานของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์น้ันๆ  แผ่นป้ายช่ือทุกอันจะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษและทําด้วยแผ่นทองเหลือง  
ทองแดง แผ่นเหล็กสแตนเลสหรือ แผ่นพลาสติกตามความเหมาะสม  
 

6. ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ  
    ท่อ และอุปกรณ์ประกอบท่อจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ีนอกจากจะระบุ ไว้เป็นอย่างอ่ืน  
    ท่อเหล็กบุ PE     -  BS 1387  
    ท่อเหล็กดําหรือเหล็กอาบสังกะสี     -  ASTM A-53 SCH.40 Grade  A  Welded  
  -  ASTM A-795 SCH.10 
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                                                    -  BS 1387 Heavy  Grade A 
    ท่อเหล็กหล่อ       -  ASTM A 74-42, FS WW-P-401  and  ASA  
                                                      A 40.1 Extra  Heavy  or  Approved  Equal 
   ท่อเหล็กเหนียว                        -  ASTM A 72-52 T, FS WW-PP441 b  and 
                                                      ASA B 36.2 Galvanized  
    ท่อเหล็กหล่อทนความดัน             -  FS WW-P-421 b  
   ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                 -  ASTM C-76 Class III Wall “A” and  AASHO M 170  
   ท่อทองแดง (K,L,M TYPE)                     -  ASTM B 88,  Hard  
 ท่อโพลีบิวทีลีน (PB)                   -  ASTM D 3000 ASTM D 2666 AWWA  C 902, ASTM 2581  
    ท่อโพลีเอทธีลีน (PE)                   -  TIS 982-2533  
 

     6.1  อุปกรณ์ประกอบท่อ  จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน และข้อกําหนดดังน้ี  นอกจากจะมี
การบ่งแจ้งเป็นอย่างอ่ืน  

           Malleable Iron Threaded Standard Weight            ASA B - 16.3  
            Malleable  Iron Threaded Extra  Weight                  ASA B - 16.19  
            Cast Iron Threaded Standard Extra Heavy Weight          ASA B - 16.1  
            Cast Iron Flanged Extra Heavy Weight                   ASA B - 16.b  
            Cast Iron Threaded Drainage                                ASA B - 15.2  
            Cast Iron, Pressure                                              AWWA C - 100  
            Rubber Gasket Joints For Cast Iron                       USASI A 21.11  
            Pressure Pipe And Fittings  
            Precast Concrete Coupling                                   ASTM C 443 
  
     6.2   ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปน้ี  
  
ประตูน้าํ (Gate Valves) 
- คุณสมบัติทั่วไป 

 ประตูนํ้าที่ใช้ลิ้นโลหะแบบไมม่ียางหุ้มลิ้นจะต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. 256 

 ประตูนํ้าที่ใช้ลิ้นโลหะแบบมียางหุ้มลิ้นจะต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1413 

 สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ประตูนํ้าต้องทนความดันนํ้าใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาสกาล 
(10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
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 สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ประตูนํ้าต้องทนความดันนํ้าใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล 
(13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

 ประตูนํ้าต้องใช้กับนํ้าประปาที่มีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 และน้ําประปาต้องมี
อุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่น้อยกว่า 52 องศาเซลเซียส 

 
- ส่วนประกอบและวัสดุ 

 สําหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร ประตูนํ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรอื
ใหญ่กว่า ต้องมีตัวเรือนทําด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว ปลายทัง้สองข้างของประตูนํ้าต้องเป็นแบบ
หน้าจานหล่อเป็นช้ินเดียวกับตัวเรือน มีก้านวาล์วทําด้วยทองเหลืองอาร์เซนิก หรือเหลก็กล้าไร้สนิม มีลิ้น
ปิดเปิดทําด้วยเหล็กหล่อ หรอื เหล็กหล่อเหนียว มีแหวนรองลิ้นในตัวเรือนและแหวนบนลิ้นทําด้วยบรอนซ์ 
มีสลักเกลียวและแป้นเกลียวทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม หรือโลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม (Copper-
AluminiumAlloy) หรือเทียบเท่า มีแหวนยางกันรั่วที่ก้าน (O-Ring) ทาํด้วยยางสังเคราะห์ และมีปะเก็น
หรือแหวนยางสําหรับตัวเรือนอัดด้วยยางที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ JIS K6353 CLASS III 

 สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ประตูนํ้าที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตรถึง 50 มิลลิเมตร 
มีตัวเรือนทําด้วยบรอนซ์ ปลายทั้งสองข้างของประตูนํ้าต้องเป็นแบบสกรูและ หล่อเป็นช้ินเดียวกับตัวเรือน 

 สําหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า 
ประตูนํ้าสําหรับติดต้ังใต้ดินจะต้องมีแป้ นประแจขันสําหรบัหมุนปิ ด-เปิ ดและหีบกุญแจประตูนํ้าต้องทํา
ด้วยเหล็กหล่อ 

 สําหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า
ประตูนํ้าสําหรับติดต้ังบนดินจะต้องมีพวงมาลัยสําหรับหมนุปิด-เปิด 

 แหวนบ่ากันรุมที่ก้านประตูนํ้า จะต้องเป็นเน้ือเดียวกันกับก้าน ไม่ให้ทําแหวนบ่ากันรุมมาพอกหรือเช่ือมต่อ
กับก้านวาล์ว 

 สลักเกลียวและแป้ นเกลียวสําหรับข้อต่อหน้าจาน ต้องทําด้วยเหล็กเหนียวที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน 
มอก. 171 ช้ันคุณสมบัติ 4.6 และเคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

 พ้ืนผิวประตูนํ้าที่หล่อ ต้องเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตําหนิอ่ืน ๆ 

 การหุ้มยางที่ลิน้ ต้องใช้วิธีเช่ือม (Bonding) หรือวิธีอบยาง (Vulcanizing) ซึ่งต้องผ่านการทดสอบความ
แข็งแรงในการยึดเกาะติดของยางกับผิวเหล็กตามมาตรฐาน ASTM D429 

 แป้นประแจขนั ต้องยึดติดกับก้านประตูนํ้าที่ปลายด้านบนโดยวิธีทางกล ต้องมีขนาด 28 × 28 มิลลเิมตรที่
ด้านบน มีขนาด 33 × 33 มิลลิเมตรที่ด้านล่าง และสูง 50 มิลลิเมตร 



  
 

 

  5-34 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

 พวงมาลัยจะต้องมีลูกศรช้ีทิศทางการปิ ด-เปิ ด โดยให้หลอ่เป็นตัวนูนที่บนพวงมาลัยให้อ่านได้ชัดเจน ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางตํ่าสุดของพวงมาลัยเท่ากับ 300 มิลลิเมตร 375 มิลลเิมตร และ 450 มิลลิเมตร สําหรับ
ขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร และ 200 ถึง 400 มิลลิเมตร ตามลําดับ 

 การเคลือบผิวภายนอกประตูนํ้าให้ใช้เรซินชนิด Non-bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้ได้ความหนาผิว
เคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบ
และจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 การเคลือบผิวภายนอกประตูนํ้าที่อยู่บนดินให้ใช้เรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal TarEpoxy ใหไ้ด้
ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร) และทับหน้าด้วยเรซินชนิด Epoxy 
Resinous Micaceous Iron Oxide (MIO) โดยได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน 
(0.06 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 การเคลือบผิวภายในประตูนํ้าที่เป็ นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียวให้ใช้เรซินชนิดProtective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของนํ้ามันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลอืบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 
 

- การทดสอบความดันนํ้า 
ประตูนํ้าจะต้องได้รับการทดสอบความสามารถในการรับความดันนํ้าตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.256 
และ มอก.1413 
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หมวดท่ี 22072 
ช่องทําความสะอาด ตะแกรงระบายน้ํา และแทรป 

 
1. ช่องทําความสะอาด   

 ช่องทําความสะอาดสําหรับท่อเหล็กหล่อต้องเป็นชนิดมีเกลียวมาตรฐาน  อันเข้ากับท่อหรืออุปกรณ์ของท่อ
เหล็กหล่อ และสกรูเทเปอร์ทําด้วยทองเหลืองมีหัวน๊อตชนิดหกเหลี่ยมดันช่องทําความสะอาดสําหรับท่อเหล็ก   
จะต้องมีหัวน๊อตทองเหลืองอุดไว้ จะต้องติดต้ังช่องทําความสะอาดพร้อมจุกอุดตรงฐานของท่อระบายนํ้าใน
แนวด่ิงทุกท่อและต้องมีทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนทิศทางของท่อและทุก ๆ  50  ฟุต  ช่องทําความสะอาดที่ว่ิงผ่าน
กําแพงหรือหันเข้าหาพ้ืนต้องใช้ตัว  "Y"  ชนิดยาว หรือ  "Y" + 1/8 Bend  พร้อมจุกอุดและแผ่นฝาครอบตาม
รายการสถาปนิกในแต่ละห้อง  ฝาครอบ สําหรับพ้ืนจะต้องเป็นบรอนซ์หรือทองเหลืองขัดมันชนิดคุณภาพดี   
ให้ผู้รับจ้างติดต้ังช่องทําความสะอาดสําหรับท่อต้ังทุก 3 ช้ัน โดยติดต้ังช่องทําความสะอาดชนิดที่เปิดออก
ทางด้านข้าง   ให้มีช่องเปิดประมาณเท่ากับเสน้ผ่าศูนย์กลางท่อและยาว 15 ซม.  

2.  ช่องดักไขมัน   
 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดต้ังช่องดักไขมันตามแนวท่อระบายนํ้าทิ้งดังแสดงไว้ในแบบ  และท่อนํ้าทิ้งที่รับนํ้าทิ้ง
จาก Sink ทุกตัวที่พ้ืน  ช่องดักไขมันจะต้องทําด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กไร้สนิมสําหรับรับนํ้าทิ้ง   และสามารถ
รับไขมันได้ตามขนาดท่ีระบุในแบบชนิดสามารถต้ังบนพ้ืนได้  ประกอบด้วยท่อเข้าและออก  พ้ืนแบบลดหล่ัน
กันรางระบายของแข็งที่ระบายอากาศภายในแทรปแบบผนังสองช้ันลึก และมองเห็นผนังก้ันและฝาเปิดพร้อม
ช่องความดันตํ่าท่อระบายไขมันวาล์วระบายไขมัน และอุปกรณ์การไหล  

3.  แทรป   
แทรปต้องทําด้วยทองเหลืองหล่อ  เหล็กหล่อ  และ/หรือเหล็กอาบสังกะสี ทําเป็นช้ินเดียวกันตลอดและต้องมี
ซีลไม่น้อยกว่า 2 1/2"  ต้องทําด้วยวัสดุและหุ้มด้วยวัสดุและ/หรือกรรมวิธีเช่นเดียวกับท่อที่ต่อเข้ากับมัน ทั้งน้ี
นอกจากแทรปขนาด  2"  I.P.S.  หรือเล็กกว่า ซึ่งไม่ฝังดินจะต้องเป็นทองเหลืองหล่อเท่าน้ัน  แทรปสําหรับ
สุขภัณฑ์ทั้งหมดต้องทําด้วยทองเหลืองหล่อเป็นช้ินเดียวแบบ "P" ชุปโครเมี่ยมหรือนิเกิล  พร้อมช่องทําความ
สะอาด และจุกที่มีประเก็น ซึ่งทําด้วยเหล็กชุปโครเมี่ยมหรือ นิเกิล  

4.  ช่องระบายนํ้า   
ช่องระบายนํ้าจะต้องทําด้วยโลหะช้ันดี แข็งแรง และเหนียว การหล่อจะต้องได้เน้ือโลหะที่ดีไม่มีรูพรุน หรือแข็ง
เป็นจุดแตกร้าวหรือข้อบกพร่องอ่ืนใด จะต้องเรียบและสะอาดทั้งด้านใน และด้านนอก และผิวต้องไม่มีคม และ
ส่วนที่ขรุขระต้องเกลาให้เรียบ  เหล็กหล่อต้องไม่เป็นชนิดที่นํามาตกแต่งอุดรูพรุนเพ่ือทําให้อยู่ในลักษณะดีขึ้น
ความหนาของเหล็กหล่อต้องไม่น้อยกว่า 1/4" ขนาดของท่อระบายนํ้า  ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ Flashing  
ทําด้วยทองแดงหรือตะก่ัวขนาด 2 ฟุต  สี่เหลี่ยมที่ทะลุขึ้นไปบนหลังคาจะต้องรัดหรือเช่ือมเข้ากับตัวท่อระบาย
นํ้าให้แน่นหนาเพ่ือที่จะกันนํ้าซึม หรือลมร่ัว  
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   4.1 ตะแกรงระบายนํ้าพ้ืน ( Floor  Drains )   
ตะแกรงระบายน้ํา  พ้ืนจะต้องเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวโดยที่ส่วนบนเป็นทองเหลืองขัดมันหรือชุป
โครเมี่ยม   แล้วแต่สถาปนิกอนุมัติ  Double  Drainage  Flange  and  Weepholes,  ตะกร้าที่
เก็บผงถอดได้ และตะแกรงกันเอียง เมื่อใช้ติดต้ังกับพ้ืนกันนํ้าซึมจะต้องใช้  Flashing  Clamp.  

   4.2 ตะแกรงระบายนํ้าพ้ืนจากฝักบัว  
ตะแกรงระบายนํ้าจากฝักพัว จะต้องเป็นแบบกลมพร้อมทั้ง  Flashing Ring  และฝาตะแกรงมีรูแบบ
บรอนซ์ชุปโครเมี่ยมปรับได้   

    4.3 ตะแกรงระบายนํ้าฝน  
ตะแกรงระบายนํ้าฝนจะต้องเป็นเหล็กหล่อพร้อมด้วย  Locking  Beehive  ชนิดถอดออกได้  
Clamp  สําหรับ Flashing  เป็นช้ินด้วยกันกับที่กันกรวด   

     4.4  ตะแกรงระบายนํ้าฝนแบบไม่ต่อตรง ( Indirect  Drain )  
ตะแกรงระบายนํ้า  แบบไม่ต่อตรงทําด้วยเหล็กหล่อแบบเดียวกับตะแกรงระบายนํ้า  พ้ืนมี  Double  
Drainage Flange & Weepholes ท่อออกเป็นเกลียวตัวเมียที่รองเป็นกรวยทองเหลืองปรับระดับได้   

       4.5  ช่องทําความสะอาด และตะแกรงระบายน้ํา  
              ช่องทําความสะอาดและตะแกรงระบายนํ้าทั้งหมด จะต้องทําเคร่ืองหมายเพ่ือให้สังเกตให้ชัดเจน  

5.  DRIP  PANS   
จัดหาและติดต้ัง  Drip  Pans  ชนิดกันนํ้าซึม ทําด้วยแผ่นสังกะสีขนาดเบอร์ 18  เสริมด้วยฉากทองเหลือง 
ติดต้ังไว้ใต้ท่อนํ้า หรือท่อระบายนํ้าทุกชนิดที่ว่ิงเหนือเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ใช้ท่อระบายขนาด 1 
1/4" สําหรับนํ้าบน Drip  Pans  มาลงตะแกรงระบายนํ้าพ้ืนที่ใกล้ที่สุด  
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หมวดท่ี 22073 
เครื่องสุขภณัฑ ์

 
1.  ขอบเขตของงานรวมถึง  การจัดหาแรงงาน  เครื่องมือ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการติดต้ัง

เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดที่แสดงไว้ในแบบแปลนและตามที่ระบุไว้ในที่น้ี  โดยทั่วไปรวมถึงสุขภัณฑ์เครื่องตกแต่ง
แทรปที่รองรับแทรปที่แขวนหรือรองรับเคร่ืองสุขภัณฑ์  

2.  วัสดุสุขภัณฑ์ ให้เป็นไปตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในแบบแปลนสถาปัตยกรรม  เว้นแต่จะได้ระบุเป็นอย่าง
อ่ืน  

3.  ท่อนํ้าและท่อนํ้าทิ้งของเครื่องตกแต่งต้องใช้ทองเหลืองแบบ I.P.S.  และจะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมตรง
ส่วนที่มองเห็นมาตรฐานของวัสดุ และการชุบต้องเป็นไปตาม  United  States  Federal  Standard  WWP-
545 จะต้องมีใบรับประกันคุณภาพออกโดยบริษัทผู้ผลิตมาแสดงด้วย  เมื่อต้องการโลหะอ่ืน ๆ  และ  Flush  
Valves  ที่มองเห็นได้ จะต้องเป็นแบบนิเกิลชุบโครเมี่ยม  ความหนาของโครเมี่ยมและนิเกิลจะต้องหนาเป็นไป
ตามท่ีผู้ผลิต  Flush  Valves และเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ระบุไว้โดยเฉพาะต้องไม่บางกว่า 0.0002 น้ิว  ในกรณีของนิ
เกิล  และไม่บางกว่า 0.0002 น้ิว ในกรณีของโครเมี่ยม   

4.  ในระหว่างที่ดําเนินการติดต้ังยังไม่แล้วเสร็จเคร่ืองสุขภัณฑ์ที่ติดต้ังแล้วจะต้องมีแคร่ไม้คุมไว้แล้วใช้จารบีเคลือบ
ส่วน ที่ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม   

5.  เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนส่งมอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดเคร่ืองสุขภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทุกช้ินที่เก่ียวข้อง  แกะป้ายต่าง ๆ  และเช็ดถูส่วนที่ชุบโครเมี่ยมด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม  

6. ก๊อกนํ้าต่าง ๆ  Stopcocks, วาล์วและ Flush  Valves จะต้องได้รับการตรวจตราและปรับตามความจําเป็น  
เพ่ือให้ทํางานให้เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  และไม่เสียนํ้าโดยใช่เหตุ   

7.  ที่รองรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องมีที่รองรับที่เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบ   ที่รองรับเหล่าน้ีจะต้อง
ยึดติดกับกําแพงด้วยโบลต์ และน๊อตตามรายการของสถาปนิก  ท้าวแขวน ที่แขวนแผ่นรองรับและอ่ืน ๆ  
จะต้องทาสีช้ันแรก ด้วยสีตะก่ัวผสมนํ้ามัน  

8.  การติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด  จะต้องได้รับการติดต้ังพร้อมด้วยส่วนประกอบการต่อท่อต้องกระทําให้
เรียบร้อยและประณีตและเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ให้ทดลองติดต้ังสุขภัณฑ์ดูก่อนเพ่ือให้ได้ระยะที่แม่น
 ยําตามข้อแนะนําของบริษัทผู้ผลิตเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน   

9.  VACUUM BREAKER  
    จะต้องจัดหาและติดต้ัง  Vacuum  Breaker  สําหรับ  Flush  Valve  โดยถือเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงและ

ก๊อกนํ้าชนิดต่าง ๆ  ทุกจุดที่อาจมีการไซฟอนนํ้าไหลย้อนกลับมาได้   
10. ESCUTCHEONS : ฝาครอบท่อช่วงออกจากผนัง  

จะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมหรือทองเหลืองขัดมันแล้วแต่สถาปนิกจะอนุมัติพร้อมทั้งสกรูครบชุดและ
จะต้องใช้ในการติดต้ังท่อเข้ากับกําแพงหรือพ้ืน  
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หมวดท่ี 22074 
มาตราฐานท่อระบบสขุาภิบาล 

 
ข้อกําหนดท่ัวไป 

ท่อและอุปกรณ์ท่อทุกชนิดทีใ่ช้ในมาตรฐานน้ีเป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดัน 

ท่อและอุปกรณ์ท่อจะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้น กระทัดรัด เข้าใจง่าย เพ่ือแสดง ช่ือ และ
ขนาดโดยใช้ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 

การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ควรใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกันกับโรงงานผลิตท่อ 
หรือจากการแนะนําของผู้ผลิตท่อน้ัน ๆ 

วาล์วและส่วนประกอบท่อ จะต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมได้ง่าย เมื่อเปิดวาล์วเต็มที่แล้ว ช่องเปิดต้องมี
พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อยกว่าพ้ืนที่หน้าตัดของท่อที่ติดต้ังวาล์วน้ัน ๆ และมคีุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่กําหนดไว้ในมาตรฐานน้ี 

การเลือกชนิดของวัสดุท่อ อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกับท่อแต่ละประเภท โดยยึดถือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลัก ยกเว้นท่อบางชนิดที่ยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมบังคับ หรือมี
ผลิตน้อยกว่า 3 ย่ีห้อ/ให้บริษัทอ้างอิงมาตรฐานต่างประเทศแทน 
 
วัสดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อ 
ท่อพีอี (Polyetylene (PE) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 

 ท่อพีอีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ DIN 8674 หรือ DIN 8675 หรือ ISO 161 

 สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.0 เมกาปาสกาล (10 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูม ิ20 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.928 ช้ัน
คุณภาพไม่ตํ่ากว่า PN10 

 สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล (13.5 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมคีุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 928 ช้ันคุณภาพไม่ตํ่ากว่า PN 16 

 สําหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล(8.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 982 ช้ันคุณภาพไม่ตํ่ากว่า PN 6 
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 วัตถุดิบที่ใช้ผลติท่อพีอี ต้องเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High 
DensityPolyethylene) ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ SFS 4231/32 หรือ DIN 8074/75
หรือ ISO R161 หรือ SFS 2336/37 

 ท่อพีอีต้องเป็นแบบปลายเรียบทั้งสองข้าง 
 
- ข้อต่อ 

 การต่อเช่ือมท่อพีอีจะทําโดยใช้วิธีเช่ือมชน (Butt Fusion) หรือใช้วิธีเช่ือมแบบหน้าจาน โดยใช้สตับเอนด์ 
(Stubend) และแหวนรอง (Backing Ring) 

 ค่าดัชนีการไหลหลอมเหลว (Melt Flow Index) ของวัสดุที่ใช้ทําท่อและอุปกรณ์ท่อที่นํามาต่อเช่ือมด้วยวิธี
เช่ือมชน จะต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5 

 สลักเกลียวและแป้นเกลียวสาํหรับใช้กับข้อต่อหน้าจานต้องทําจากเหล็กกล้าไร้สนิม ใหม้ีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบด้วยสารโลหะผสมชนิดหล่อลื่นแห้ง(Dry Lubrication High 
Alloy Metal Coating) เพ่ือป้องกันการเกิดกอลลิ่ง (Galling) หรือใช้โลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม 
(Copper Aluminium Alloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้โลหะผสมทองแดง (Copper Alloy) ตาม
มาตรฐาน ASTM B150 

 ขนาดมิติของสลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS4190 

 สลักเกลียวและแป้ นเกลียวจะต้องมีคุณสมบัติทางกลเป็ นไปตามมาตรฐาน มอก.171 ช้ันคุณภาพ 4.6 และ
เคลือบด้วยสังกะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

 ขนาดมิติและการเจาะรูแหวนรอง (Backing Ring) ให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐานISO 7005 PN10 

 แหวนรอง (Backing ring) ต้องทําจากเหล็กหล่อหรือเหลก็เหนียวที่มีคณุสมบัติทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM A283 Grade C หรือ JIS G3457 จะต้องเคลือบด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding Type Coal Tar 
Epoxy หรือใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoating ที่ไม่มสี่วนผสมของนํ้ามันถ่านหิน 
(Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 406 ไมครอน (0.4 
มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

-  อุปกรณ์ท่อ 

 อุปกรณ์ท่อต้องทําด้วยพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูงซึ่งเป็นชนิดเดียวกับท่อพีอี ความหนา
ของอุปกรณ์ท่อต้องมีความหนาไม่น้อยกว่าของท่อพีอี 

 อุปกรณ์ท่อ เช่น ขอ้งอ สามทาง เป็นต้น จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกับผู้ผลิตท่อ และต้องผลิตจากวัสดุ
เช่นเดียวกับท่อ 
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- การทดสอบความดันนํ้า 
การทดสอบท่อพีอี ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.982 

 
ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe) 
- คุณสมบัติทั่วไป 

 สําหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างหรือใช้แบบ
ปลายบาน และต้องเป็นท่อที่สามารถรับความดันนํ้าได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสคาล (13.5 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ช้ันคุณภาพไม่ตํ่า
กว่า 13.5 

 สําหรับท่อประปาภายนอกอาคาร ใหใ้ช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยางสามารถรับความ
ดันนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ช้ันคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 8.5 

 สําหรับท่อสุขาภิบาล ให้ใช้ทอ่พีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างสามารถรับความดันนํ้า
ได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่อุณหภูม ิ27 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 17 ช้ันคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 8.5 

 สําหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองข้างหรือใช้แบบ
ปลายบานสามารถรับความดันนํ้าได้ไม่น้อยกว่า1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ที่
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.17 ช้ันคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 13.5 

 วัสดุพีวีซทีี่ใช้ผลิตท่อพีวีซีแข็ง ต้องมีค่าความถ่วงจําเพาะไม่มากกว่า 1.43 

 ท่อพีวีซีแข็งมีความยาวท่อนละ 6 เมตร 
 
- ข้อต่อ 

 สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร การประกอบต่อเช่ือมท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อต้องเป็นแบบต่อ
สวม (Push Fit Insertion Joints) โดยใช้แหวนยาง (Rubber Gasket) ตามมาตรฐาน มอก.1131 สําหรับ
ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายบาน 

 สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล การประกอบต่อเช่ือมท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ทอ่
ต้องเป็นแบบต่อด้วยนํ้ายาเช่ือมประสานท่อที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานมอก. 1032 สําหรับท่อพีวีซีแข็งแบบ
ปลายเรียบทั้งสองข้าง 

 สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคารที่ใช้ท่อพีวีซีแข็งชนิดปลายบาน การประกอบต่อเช่ือมท่อพีวีซีแข็งและ
อุปกรณ์ท่อต้องเป็นแบบต่อด้วยนํ้ายาเช่ือมประสานท่อแหวนยางสําหรับใช้กับท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อ
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานASTM F477 
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 แคล้มป์ รัดท่อจะต้องทําจากวัสดุพีวีซี หรือบรอนซ์ หรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า เมื่อใช้กับท่อพีวีซีแข็ง
จะต้องไม่ทําให้ท่อเสียรูป และสามารถรับความดันนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรมัต่อ
ตารางเซนติเมตร)แคลม้ป์รัดท่อที่ทําจากวัสดุพีวีซีต้องมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทียบเท่า หรือดีกว่าวัสดุ
พีวีซีที่ใช้ในการผลิตท่อในกรณีที่ใช้ข้อต่อแบบหน้าจาน หรือแบบแหวนรอง (Backing Rings) สําหรับ
ต่อเช่ือมท่อจะต้องทําจากเหล็กหล่อหรือเทยีบเท่าที่มีค่ากําลังต้านทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากับ 200 เมกาปาส
กาล (2,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 230 HB หรือใช้เป็นเหล็กหล่อ
เหนียว หรือเหล็กเหนียวที่มีคา่ความต้านทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากับ 420 เมกาปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และค่าความแข็งสูงสุดเทา่กับ 250 HBการเจาะรูหน้าจานและแหวนรอง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 7005 PN10ปะเก็นยางที่จะนํามาใช้กับข้อต่อแบบหน้าจานและแบบแหวนรอง (Backing 
Ring) ต้องเป็นแบบเต็มหน้า ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน BS 2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353 Class III 

 การสวมต่อท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อด้วยแหวนยางจะต้องมีระยะลึกของหัวสวมตํ่าสุดตามท่ีกําหนดไว้ในตารางที่ 4 
 

ตารางที ่4 ระยะความลึกของหัวสวมต่ําสุดต่อท่อพีวีซีแข็งด้วยแหวนยาง 
 

ขนาดระบ ุ
(มม.) 

ระยะความลึกของหัวสวมตํ่าสุด 
(มม.) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 

50 
61 
72 
84 
84 
89 

 

 สลักเกลียวและแป้นเกลียวสาํหรับใช้กับหน้าจานและแหวนรอง (Backing Ring) ต้องทําจากเหล็กกลา้ไร้
สนิม ให้มีคณุสมบัติตามมาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบด้วยสารโลหะผสมหล่อลื่นแห้ง (Dry 
Lubrication High Alloy Metal Coating) เพ่ือป้องกันการเกิดกอลลิ้ง (Galling) หรือใช้โลหะผสม
ทองแดงอะลูมิเนียม (Copper AluminiumAlloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้โลหะผสมทองแดง 
(Copper alloy) ตามมาตรฐาน ASTM B150 

 ขนาดมิติของสลักเกลียวและแป้นเกลียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน BS 4190 
-  อุปกรณ์ท่อ 

 สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบปลายปากระฆัง เพ่ือสามารถต่อเช่ือม
กับท่อได้โดยการต่อสวมโดยใช้แหวนยาง 
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 สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล อุปกรณ์ท่อจะต้องเป็นแบบปลายเรียบ เพ่ือ
สามารถต่อเช่ือมกับท่อได้ด้วยนํ้ายาเช่ือมประสานท่อ 

 ระยะความลึกของหัวสวมเพ่ือต่อเช่ือมกับท่อ ต้องไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในตารางที่ 4 

 อุปกรณ์ท่ออาจทําจากวัสดุพีวีซี หรือเหล็กหล่อ หรือเหล็กหล่อเหนียว 

 อุปกรณ์ท่อที่ทาํด้วยวัสดุพีวีซีจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1131โดยต้องมีคณุสมบัติและความแขง็แรง
เทียบเท่าหรือดีกว่าวัสดุพีวีซีที่ใช้ในการผลติท่อ 

 อุปกรณ์ท่อที่ทาํจากเหล็กหลอ่หรือเหล็กหลอ่เหนียว ต้องมีคุณสมบัติทางกลดังน้ี เหล็กหล่อที่นํามาผลิต
อุปกรณ์ท่อต้องมีค่ากําลังต้านทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากับ 200 เมกาปาสกาล (2,000 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) และมีค่าความแข็งสูงสุดเท่ากับ 230 HB หรือใช้เหล็กหล่อเหนียวในการผลิตอุปกรณ์ท่อ ต้องมี
ความต้านทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากับ 420 เมกาปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความ
แข็งสูงสุดเท่ากับ 250 HB 

 เกลียวสําหรับสวมท่อ ต้องเป็นแบบเกลียวมาตรฐาน BS 21 และต้องเสริมด้วยทองบรอนซ์ 

 ยีโบลท์สําหรับ ท่อ พีวีซแีข็ง ต้องทําจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวที่มีคุณสมบัติทางกลเช่นเดียวกับ 
อุปกรณ์ท่ออ่ืน ๆ 

 การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลท์ที่ทําจากเหล็กจะต้องเคลือบภายนอกด้วยเรซินชนิดNon-Bleeding 
Type Coal Tar Epoxy หรือใช้เรซินชนิด Protective Fusion-Bonded EpoxyCoatings ตามมาตรฐาน 
AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลือบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลท์ที่ทําจากเหล็กจะต้องเคลือบภายในด้วยเรซินชนิดProtective Fusion-
Bonded Epoxy Coatings ที่ไม่มีส่วนผสมของนํ้ามันถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ได้ความหนาผิวเคลอืบเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของผู้ผลิตสารเคลือบและจะต้องเคลือบผิวจากโรงงานผู้ผลิต 

 
- การทดสอบความดันนํ้า 

 ท่อและอุปกรณ์ท่อเมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะต้องสามารถทนต่อความดันนํ้าไม่น้อยกว่า 2.5 เมกาปาส
กาล (25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที โดยไม่มีการร่ัวซึม 

 การทดสอบท่อพีวีซีแข็งให้เป็นไปตามที่กําหนดในมาตรฐาน มอก.17 
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หมวดท่ี 22080  การตดิตั้งระบบท่อ, ข้อต่อ, การแขวนโยงและยดึท่อ 
หมวดท่ี 22081 

ปลอกรองท่อ การตัด การปะ การปอ้งกันรั่วซึม 
                   
1.  ปลอกรองท่อ ( SLEEVES )   

ท่อที่เดินผ่านฐานราก พ้ืนผนัง ฝาก้ัน และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่พอเหมาะกับท่อ
เสียก่อน  หากท่อที่จะผ่านทะลุพ้ืนอาคารมีจํานวนหลายท่อด้วยกัน  ให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่องให้ท่อผ่านแทน
การใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะน้ีจะต้องเสริมกําลังตามความจําเป็นและเหมาะสมในอาคารคอนกรีตหากประสงค์
จะติดต้ังปลอกรองท่อนํ้าไว้ ณ จุดใดก็ให้ติดต้ังในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว ในผนังอิฐให้ติดต้ังปลอกรองท่อน้ี
ในขณะที่ก่ออิฐมาถึงที่จุดน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบและติดต้ังปลอกรองท่อไว้ตามที่
จําเป็นถึงแม้นจะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตามการใช้ปลอกรองท่ออาศัยหลักเกณฑ์ดังน้ี   

1.1  ขนาดของปลอกรองท่อ   
ปลอกรองท่อที่จะนํามาใช้ในการรองท่อต้องให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่น้อยกว่า 1 ซม. เว้นไว้แต่เมื่อท่อน้ันจะต้องเดินทะลุผ่านฐานรากหรือ
ผนังที่รับนํ้าหนักในกรณีเช่นน้ีจะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.   

1.2  ชนิดของวัสดุ   
       ปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดที่ทําด้วยวัสดุดังต่อไปน้ี  

- สําหรับฐานรากให้ใช้  Cast  Iron  Pipe  
- สําหรบัผนังที่รับนํ้าหนักหรือฝากั้นให้ใช้ Cast Iron, Wrought Iron หรือ G.S.P  SCH 40  
- สําหรับคอนกรีตให้ใช้ปลอก Wrought  Iron  หรือ  G.S.P  SCH 40  
- สําหรับพ้ืนที่อาคารธรรมดาให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า      

 1.3  ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคาร   
   จะต้องฝังให้ปากปลอกสูงจากระดับพ้ืนที่ยังไม่ได้ตบแต่ง 2.5 ซม. และหลังจากที่เดินท่อเสร็จเรียบร้อย
แล้วให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อ  ด้วยวัสดุประเภทพลาสติกให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่านํ้ารั่วซึมผ่าน
ไม่ได้  
2.  ท่อต่างๆ ที่ผ่านผนัง ฝา และพ้ืนที่กันนํ้าซึม จะต้องติดต้ังให้ลอดผ่าน Sleeves ที่ใช้กันนํ้าซึม  
3.  เมื่อมีท่อต่าง ๆ  ที่โผล่หรือทะลุผ่านฝาผนังพ้ืน แผงกั้นห้อง จะต้องติดต้ังและครอบด้วย Escutcheons  ที่ทํา

ด้วยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม โดยยึดด้วยสกรูทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยมให้
แน่นหนา  

4.  Flashing  สําหรับพ้ืนและหลังคาระบายนํ้าฝน  จะต้องใช้  Flashing  Rings  ที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน  
5.  ผู้รับจ้างจะกระทําการตัด  ปะ  และ  Flashing  เพ่ือติดต้ังท่อและตะแกรงระบายนํ้าให้เป็นไปตามแบบ Shop  

Drawings  ที่ได้รับอนุมัติแล้วน้ันได้   แต่ห้ามทําการตัด ปะ และ Flashing โครงสร้างที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นอกจากได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานแล้วเท่าน้ัน  
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6. หลังจากการติดต้ังท่อแนวด่ิงทั้งหมดในช่องท่อ  ( Pipe Shafts )  ตามแบบที่กําหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างทําการปิด
พ้ืนในบริเวณช่องท่อที่ระดับพ้ืนทุกช้ันและทุกช่องท่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  รายละเอียดของงานโครงสร้าง
ส่วนน้ีจะต้องสัมพันธ์กับงานโครงสร้างที่อยู่ข้างเคียง เช่น คาน เป็นต้น  และจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร
โครงสร้างผู้ออกแบบ ก่อนการติดต้ัง  ท่อแนวด่ิงที่ระดับพ้ืนจะต้องหุ้มด้วย Sleeves  เช่นเดียวกับข้อ 1    
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หมวดท่ี 22082 
ข้อต่อ และการต่อท่อ 

                   
 1. ข้อต่อระหว่างท่อต่าง ๆ  และข้อต่อระหว่างงานท่อกับอุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  จะต้องต่อโดยไม่ให้มี

ลมรั่ว หรือนํ้ารั่วได้  ก่อนที่จะใช้งานให้มีการเผื่อสําหรับการยืดหยุ่นระหว่างท่อต่าง ๆ  และระหว่างงานท่อ 
และเคร่ืองมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ   

  1.1  ท่อ PVC.  
- ขนาดเล็กกว่า  Dia. 6"  จะต้องใช้ข้อต่อแบบ Socket  แล้วต่อท่อกับข้อต่อด้วย  Solvent  

Cement  ทั้งข้อต่อและนํ้ายาประสานต้องได้มาตรฐาน  
- ขนาด  Dia. 6"  และใหญ่กว่าใช้ข้อต่อแบบ  Slip-On  พร้อมแหวนยางมาตรฐาน  ASTM และ 

ม.อ.ก. หรือ วิศวกรอนุมัติ   
   1.2  ท่อ PE  

-   การต่อให้ใช้ต่อแบบ Bud - Joint  Welding  หรือ  Flange  Unit  ในส่วนที่จะต้องมีการดูแล    
รักษาบ่อย ๆ  

   
2.   การต่อท่อแบบเกลียว   

จะต้องต่อด้วยสารประกอบที่ได้รับอนุมัติหรือใช้เทปพันเกลียวผสมนํ้ามันที่มีคุณภาพ  โดยที่จะต้องทาลงบนท่อ
ไม่ใช่เกลียวของอุปกรณ์ ห้ามใช้เชือกปอในการต่อท่อแบบเกลียว  เกลียวของท่อต้องเกลาให้เรียบไม่มีรอยขลุย
เหล็กและได้ขนาด  ความยาวเกลียวที่แน่นอนเมื่อทําการต๊าฟและตัดเกลียว  และจะต้องขันเกลียวท่อให้แน่น
เข้ากับอุปกรณ์ท่อโดยที่จะไม่ทําให้หน้าตัดของท่อลอดน้อยลงไป  
 

 3.  การต่อท่อแบบหน้าจาน จะต้องต่อโดยใช้ประเก็นยางแบบเต็มหน้าที่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน 
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หมวดท่ี 22083 
การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 

 
  ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝัง  จะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง
แข็งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้  การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อ  รัด
ไว้แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง  หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ จะใช้
สาแหรกแขวนรับไว้ทั้งชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้  ที่แขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวน้ันหากในแบบ
ระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ  ( Turnbuckle ) ประกอบให้ด้วยเสร็จ   เพ่ือจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณีที่ไม่อาจ
ใช้ชะเนาะเกลียวได้   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน  ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ลวด 
เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง  
 1. ท่อที่ติดต้ังในแนวด่ิงหรือแนวต้ัง   

1.1 ท่อเหล็กที่มีขนาดต้ังแต่ 3 น้ิวขึ้นไป ทุก ๆ ระยะคร่ึงหน่ึงของความยาวของท่อแต่ละท่อน  จะต้องมีที่
ยึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหน่ึงแห่ง  

1.2 ท่อเหล็กที่มีขนาดต้ังแต่  2 1/2 น้ิว ลงมา ทุก ๆ ระยะไม่ตํ่ากว่า 120 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือแขวน 
หรือรองรับอย่างน้อยหน่ึงแห่ง  

1.3 ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะ 100 ซม. และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือรองรับ หรือแขวนอย่างน้อยหน่ึง
แห่ง  

1.4 ท่อเหล็กหล่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับท่อทุก ๆ ช้ันของอาคาร  หรือไม่น้อยกว่าทุกช่วงของ
ความยาว ท่อแต่ละท่อนและตรงฐานล่าง   

2.  ท่อที่วางในแนวราบหรือแนวระดับ   
2.1 ท่อเหล็กทุก ๆ ระยะไม่เกิน 200 ซม. จะต้องมีที่ยึดหรือแขวน หรือรองรับอย่างน้อยหน่ึงแห่ง     
2.2 ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม.  และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีที่ยึดหรือแขวงหรือรองรับทุก ๆ  

ระยะ ข้อต่อ และทุก ๆ  ระยะคร่ึงท่อนของท่อน  
3.  ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพ้ืนที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวท่อ และเมื่อกลบดินแล้วจะต้องอัด

ดินเป็นช้ัน ๆ  
4.  ท่อที่เดินในแนวระดับ จะต้องรอบรับด้วยที่แขวนหรือทีรองรับแบบชิงช้า  เหล็กเส้นที่ใช้แขวนให้มีขนาดดังน้ี  
            ขนาดของท่อ                           ขนาดของเหล็กเส้น  
       ท่อเล็กกว่า หรือเท่ากับ 1 1/2"                 dia. 3/8"  
       ท่อ 2"  -  3"                                     dia. 3/8"  
       ท่อ 4"  -  5"                                     dia. 1/2"  
       ท่อ 6"                                            dia. 5/8"  
       ท่อ 8" และ 12"                                 dia. 3/4"  
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5. ห้ามแขวนท่อเข้ากับท่ออ่ืน ๆ  หรืออุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรกลอ่ืนใดทั้งสิ้น  
6. ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ  PP-R 
 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ สําหรบัระบบท่อนํ้า PP-R รุ่น SDR 11, SDR 6 
อุณหภูมิ

ต่าง 
T 
(k) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ (มม.) / d (mm.) 
16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ (เซนติเมตร) 

0 70 85 105 125 140 165 170 205 220 250 280 
20 50 60 75 90 100 120 140 150 160 180 200 
30 50 60 75 90 100 120 140 150 160 180 200 
40 50 60 70 80 90 110 130 140 150 170 180 
50 50 60 70 80 90 110 130 140 150 170 180 
60 50 55 65 75 85 100 115 125 140 160 170 
70 50 50 60 70 80 95 105 115 125 140 150 

ตารางน้ีมีไว้เพ่ือกําหนดระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดทอ่นํ้า PP-R รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิและ
เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก ใช้ค่าที่กําหนดในช่องสีฟ้าสําหรับท่อนํ้า PP-R รุ่น SDR 11 class PN 10 
 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ สําหรบัระบบท่อนํ้า PP-R รุ่น SDR  7.4  Faser Composite 
อุณหภูมิ

ต่าง 
T 
(k) 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ (มม.) / d (mm.) 
20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 

ระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดท่อ (เซนติเมตร) 

0 120 140 160 180 205 230 245 260 290 320 
20 90 105 120 135 155 175 185 195 215 240 
30 90 105 120 135 155 175 185 195 210 225 
40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 215 
50 85 95 110 125 145 165 175 185 190 195 
60 80 90 105 120 135 155 165 175 180 185 
70 70 80 95 110 130 145 155 165 170 175 
ตารางน้ีมีไว้เพ่ือกําหนดระยะห่างของอุปกรณ์แขวน/ยึดทอ่นํ้า PP-R  รุน่ SDR 7.4  Faser Composite  
รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อุณหภูมิและเส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอก  
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หมวดท่ี 22084 
การขุดกลบร่องท่ีวางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 

                 
1. ร่อง  Trench  ที่วางท่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม.  และต้องมีขนาดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางท่อบวก  

ความกว้าง 0.60 ม.  
2. ให้ทําการขุดรากต้นไม้  เศษไม้  เศษขยะออกให้หมดก่อนทําการวางท่อ   
3. วัสดุต่าง ๆ  ที่ขุดขึ้นมาต้องขนไปทิ้งนอกหน่วยงาน และ/หรือตามแต่ที่ผู้ควบคุมงานจะกําหนด   
4. จัดให้มีการป้องกันไม่ให้ดินที่ขุดพังทลาย   โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาป้องกันดินทลาย เพ่ือความ

ปลอดภัย และให้ปิดร่องไว้ถ้ายังไม่กลมร่อง  
5. ให้ระบายนํ้าในร่องให้แห้ง  โดยใช้เครื่องสูบนํ้าที่ผู้รับจ้างจัดหามาเอง  เพ่ือระบายนํ้าไปยังจุดระบายที่ผู้ควบคุม

งานจะกําหนดให้  
6. ในการวางท่อประปาและท่อระบายนํ้าทิ้งในหลุมเดียวกัน   ให้วางท่อประปาเหนือท่อนํ้าทิ้งอย่างน้อย 0.30 ม. 

ถ้าเป็นไปได้ให้วางท่อประปาและท่อระบายนํ้าทิ้งคนละร่องห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
7. ท่อที่ฝังดินจะต้องรองรับด้วยทรายบดอัดหรือหินหนาไม่น้อยกว่า 0.20 ม.  
8. การกลบ ( Backfilling ) ท่อที่ฝังให้กลบด้วยทรายสะอาดเหนือท่อฝังและบดอัดให้แน่นทุก ๆ  ช่วงความสูง  

0.30  ม. และเหลือไว้ 0.20 ม.  จากผิวบนเพ่ือที่จะตบแต่งผิวบนด้วยวัสดุตามท่ีสถาปนิกระบุ 
 

การวางท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ท่อ 
- การวางท่อประปาและติดต้ังอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ  จะต้องอยู่ห่าวจากโครงสร้างเดิม เช่น ท่อระบายนํ้า เสา

ไฟฟ้า เป็นต้น ไม่ต้อยกว่า 30 เซนติเมตร 
- การยกท่อ การกองท่อ การขนส่งท่อ การข้ึนลงท่อ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตท่อ 
- ต้องใช้เครื่องที่เหมาะสมกับขนาดท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการต่อท่อโดยต้องตรวจท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ว่าไม่แตกหรือชํารุดเสียหายก่อน แล้วจึงวางลงในร่องดิน โดยท่อหรืออุปกรณ์ที่แตกชํารุดห้ามนํามาใช้งาน 
- ท่อและอุปกรณ์ที่จะวางในร่องดิน ภายในท่อและอุปกรณ์จะต้องสะอาดปราศจากผงเศษขยะ ดินหรือสัตว์ 

เป็นต้น 
- ต้องวางท่อเอก ท่อรอง ชนิดและขนาดต่าง ๆ พร้อมทั้งติดต้ังอุปกรณ์ เช่น ประตูนํ้า ข้อลด ข้อโค้ง และหัว

ดับเพลิง เป็นต้น ตามท่ีกําหนดในมาตรฐานน้ี 
- เมื่อเลิกหรือหยุดงานทุกครั้ง จะต้องอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไว้ให้มิดชิด เพ่ือป้องกันผง 

เศษขยะ ดินหรือสัตว์ เป็นต้น เข้าไปในท่อ 
- การตัดท่อ จะต้องตัดและแต่งปลายท่อ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตต่อ 
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- อุปกรณ์และปลายสุดของท่อ และตามจุดต่าง ๆ ซึ่งอาจถูกนํ้าดันจนบิดงอหรือเคลื่อนที่จะต้องเทคอนกรีต
เป็นสมอ (Anchorage) หรือทําแท่นยึดอุปกรณ์ตามแบบซึ่งอาจทําเพ่ิมเติมให้เหมาะสมกับสภาพแรงดัน
นํ้าและสภาพพ้ืนที่ 

- การบรรจบท่อใหม่กับท่อเดิม หรือบรรจบกับท่อต่างชนิดกัน จะต้องระมัดระวังไม่ให้ท่อเดิมเกิดความสีย
หาย ท่อที่จะตัดบรรจบจะต้องขุดดินออกและทําความสะอาดท่อ ต้องจัดทําแผนการดําเนินการ จัดหาอุ
ปกณณ์ท่อและวัสดุพิเศษที่จําเป็นในการตัดบรรจบท่อทั้งหมดให้พร้อมก่อนการดําเนินการ 

- ในการวางท่อและอุปกรณ์ จะต้องยึดรั้ง หรือทําแท่นรับแรงดันท่อเอาไว้ให้แข็งแรงตามตําแหน่งที่ได้แสดง
ไว้ในแบบ และ/หรือ ตามที่เห็นว่าจําเป็น ทั้งน้ีเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขยับเขย้ือนจนเกิดการรั่วซึมหรือ
หลุดที่ข้อต่อขณะจ่ายนํ้าในเส้นท่อได้และในกรณีที่มีสถานที่จํากัดและต้องการข้อต่อที่แข็งแรงเป็นพิเศษ
การยึดข้อโค้ง หรือข้อต่อสามารถกระทําได้โดยการประกอบติดต้ังเป็นข้อต่อยึดรั้ง (Restrained Joint) ณ 
จุดน้ัน ๆ แทนการทําแท่นยึดตามแบบ และในกรณีที่มีการใช้ข้อต่อยึดรั้ง (Restrained Joint) จะต้อง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตท่อ 

 
การกลบและการบดอัดวัสดุหลังท่อ 
- ต้องกลับหลังท่อทันที่ภายหลังจากการวางท่อประปาแล้วเสร็จ โดยให้กลบและบดอัดให้แน่นจนถึงระดับที่

ระบุไว้ในแบบแปลน 
- ในการกลบดินจะต้องอัดหรือกระทุ้งดินให้แน่น และระมัดระวังมิให้เกิดอันตรายกับท่อที่วางไว้แล้ว 

กรรมวิธีการกลบดินและการใช้เครื่องมือสําหรับบดอัดหลังท่อให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตท่อ ส่วน
ดินที่เหลือให้นําไปทิ้งหรือเกลี่ย 

- วัสดุกลบหลังท่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

 วัสดุกลบหลังท่อจะต้องเป็นทรายหรือคอนกรีตกําลังตํ่า ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ปรับพ้ืน
ฐานรองท่อประปา 

 ดินที่ขุดขึ้นมาจากร่องดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ทรายและกรวดสามารถนํามาใช้กลบเสมอหลังท่อ
ประปา หรือทับเหนือท่อประปาได้ แต่ต้องปราศจากอินทรียวัตถุ เช่น เศษไม้ ไม้หญ้า ขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลอ่ืน ๆ เป็นต้น สําหรับก้อนหิน หรือก้อนกรวดขนาดใหญ่ เศษคอนกรีตจากการทุบผิวถนนท่ี
อาจเป็นอันตรายต่อท่อประปาที่วางไว้ไม่ให้นํามาใช้เป็นวัสดุกลบหลังท่อ 

 ช้ันบนสุดของการกลบร่องดิน จะเป็นช้ันทรายบดอัดแน่น ความหนาไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร โดย
จะต้องบดอัดทรายเป็นช้ัน ความหนาขั้นละไม่เกิน 15 เซนติเมตร (ความหนาแต่ละช้ันก่อนการบด
อัด) ให้มีความหนาแน่นสูงสุดไม่น้อยกว่าที่กําหนดในแบบก่อสร้าง 

 การทดสอบความหนาแน่นข้างต้น จะต้องนําไปให้สถาบันที่เช่ือถือได้เป็นผู้ดําเนินการทดสอบ 
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การดันท่อลอด 
- ในงานดันท่อลอด จะต้องสํารวจสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภคใต้ดินต่าง ๆ ที่จะวางท่อประปาผ่าน 
- จะต้องตรวจวัดและบันทึกค่าระดับผิวดินเดิมและผิวทางอย่างต่อเน่ืองทั้งก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการ

ก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้าง 
- จะต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ที่จะเป็น เพ่ือป้องกันมิให้ระดับผิวดิน หรือผิวทางดังกล่าวมีการทรุดตัวเกิดขึ้น 

ถ้าพบว่าเกิดการทรุดตัว จะต้องหยุดงานและแจ้งให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบในทันที 
- งานดันท่อลอด อาจใช้หัวเจาะแบบปิดหน้า (Closed Face Shield) หรือหัวเจาะแบบเปิดบางส่วน 

(Blind Shield) และจะต้องมีระบบบังคับทิศทางที่ช่วยให้หัวเจาะและท่อดันสามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระ
ต่อกัน 

- การวางท่อลอดถนนให้ใช้ท่อเหล็กหรือท่อปลายเหล็ก โดยต้องมีความยาวจากแนวท่อด้านหน่ึงถึงแนวท่อ
อีกด้านหนึ่ง หรือถึงจุดแนวเขตทาง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบจะกําหนดให้แล้วแต่กรณี 
นอกจากน้ีต้องปฏิบัติตามระเบียบของ เจ้าของกรรมสิทธ์ิในถนนที่วางท่อ 

- ท่อประปาที่วางลอดหรือข้ามที่ระบายนํ้าหรือรางระบายนํ้าสาธารณะ และส่วนต่อเน่ือนงที่โผล่เหนือดิน
ขึ้นมา 1 เมตร จะต้องใช้ท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน การเช่ือมต่อเหล็กเหนียวต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
AWWA C206 

- ท่อปลายเหล็ก ให้ใช้ท่อเหล็กกล้าขนาดใหญ่กว่าท่อที่จะร้อยสองขนาด ท่อปลอกต้องมีความยาวตลอดผิว
จราจร หรือจากสุดเชิงลาดของไหล่ทางด้านหน่ึง ถึงสุดเชิงลาดขางไหล่ทางอีกด้านหน่ึง 

- การเช่ือมต่อของท่อปลอกเหล็ก จะต้อมีความแข็งแรงไม่น้อยกว่าโครงสร้างท่อและรอยเชื่อมจะต้องยาว
ต่อเน่ืองตลอดเส้นรอบวงท่อ 

- ภายหลังจากที่งานสอดท่อประปาแล้วเสร็จ จะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อประปาและ ท่อปลอกตลอดช่
วองความยาวของการดันท่อลอด ด้วยทราย กรวดขนาดเล็ก คอนกรีตกําลังตํ่า หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติแล้ว หากใช้ทราย กรวด หรือวัสดุอ่ืน ๆ  ที่มีลักษณะเป็นเม็ดจะต้องอุดปลายท่อปลอกท้ัง
สองข้างด้วยคอนกรีตกําลังตํ่าเป็นระยะ 1 เมตร จากปลายท่อปลอก 

 
การจัดเตรียมงานและการประสานงาน 
- จะต้องส่งเอกสารรายละเอียด และ/หรือ ตัวอย่างของวัสดุและอุปกรณ์ที่นํามาใช้ติดต้ังพร้อมด้วยข้อมูล

ทางด้านเทคนิคให้วิศวกรผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนนําไปติดต้ัง 
- ไม่ให้นําวัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติตํ่ากว่าที่แสดงไว้ในแบบ และที่ระบุไว้ในข้อกําหนดมาใช้งานและ

ควรจัดส่งให้สถาบันที่น่าเช่ือถือทดสอบคุณสมบัติเพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกําหนด ก่อนที่จะนํามาใช้งาน 
- จะต้องกํานดตาราง และรายละเยอดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้านช่าง การส่งของการติดต้ัง และ

การเสร็จสิ้นของงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือป้องกันอุปสรรคและความล่าช้าต่าง ๆ อันอาจเป้ฯผลกระทบต่อ
ความเสร็จสมบูรณ์ของงาน 
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- จะต้องประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ เช่น ฝ่ายก่อสร้างอาคาร ฝ่ายงานเครื่องกล ฝ่ายงานไฟฟ้า และฝ่ายงาน
ตกแต่งภายใน เป็นต้น เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง และให้การดําเนินการเป็นไปด้วยดีไม่มีอุปสรรค 

- จะต้องรับผิดขอบในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ท่อนํ้าประปา และท่อนํ้าอ่ืน ๆ รวมทั้ง มาตรวัดต่าง ๆ 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ การใช้งาน การติดต้ัง และการทดสอบโดยต้องรับผิดชอบต้ังแต่วัน
เริ่มเตรียมการ ระหว่างการใช้งาน จนกระทั้งวันส่งมอบงานเรียบร้อย 

 
การติดต้ังท่อประปา 
ลักษณะการติดต้ังท่อ 
- การติดต้ังท่อประปาจะต้องกระทําด้วยความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อยแกสายตา 
- การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของ

อาคารในส่วนน้ัน ๆ  แนวท่อจะต้องให้ขนาน หรือต้ังฉากกับอาคารเสมอ 
- หากต้องแขวนท่อจากเพดาน หรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ และมิได้กําหนดตําแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบ 

จะต้องแขวนให้ท่น้ันชิดด้านบนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพ่ือมิให้ท่อนั้นกีดขวางสิ่งที่ติดต้ังบนเพดาน เช่น 
โคมไฟ ท่อลม เป็นต้น 

- จะต้องไม่เดินท่อประปาในช่องลิฟท์หรือใต้นํ้าหนักถ่วงลิฟท์ 
- ถ้าจําเป็นต้องผั่งท่อประปาใต้ดินคู่กับท่อระบายนํ้า จะต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
- จะตอ้งไม่วางท่อประปา หรือท่อฝังดินใด ๆ  ก็ตามไว้ด้วยกันในร่องวางท่อประปานอกจากจะดําเนินการ

ดับต่อไปน้ี 

 จุดตํ่าสุดของท่อประปา จะต้องติดต้ังสูงกว่าจุดสูงสุดของท่อระบายนํ้าไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ใน
กรณีที่ไม่สามารถทําได้ตามข้างต้น ให้ใช้ท่อประปาที่คงทนผุกร่อนยากพอกับท่อเหล็กหล่อ 

 จะต้องวางท่อประปาบนส่วนรองรับที่มั่นคงแข็งแรงชิดด้านใดด้านหน่ึงของร่องสําหรับวางท่อระบาย
นํ้า 

 จะตอ้งติดต้ังท่อประปาให้มีจํานวนรอยต่อของท่อประปาน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และการต่อท่อ
ประปาจะต้องทําตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานน้ี 

- จะต้องเดินแนวท่อประปาและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จะต้องติดต้ังอยู่ในตําแหน่งที่ไม่กีดขวางการใช้สอยหน้าต่าง 
ประตู และข่องเปิดต่าง ๆ   

- จะต้องติดต้ังท่อประปาและต่อท่อประปา โดยไม่ให้เกิดความเครียดขึ้นกับท่อ หรือทําให้ความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารลดลง และจะต้องมีการป้องกันท่อประปาชํารุดเน่ีอ
งจากการขยายตัวหรือหดตัวของท่อ และ /หรือ การทรุดตัวของอาคาร 

- จะต้องติดต้ังท่อประปา โดยต้องทําให้สามารถเข้าไปปฎิบัติการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนได้โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 
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- จะต้องติดต้ังท่อประปาที่อยุ่ในแนวดิ่งหรือแนวต้ังให้มั่นคงแข็งแรง และสามารถรักษาแนวแกนของท่อไว้
ได้โดยตลอด และจะต้องมีฐานที่แข็งแรงรองรับท่อ ซึ่งอยู่บนพ้ืนดิน หรือในระดับดิน หรือใต้ดินด้วย ทั้งน้ี
ให้รวมถึงท่อแนวด่ิงที่เปลี่ยนทิศทางไปอยู่ในแนวราบทุกจุด 

- ท่อประปาทุกชนิดที่ต่อหรือเช่ือมเข้าด้วยกัน ต้องติดต้ังให้รอยต่อมีความแน่นหน้าและแข็งแรงพอที่จะรับ
นํ้าหนักของท่อเอง และแรงดันนํ้าภายในท่อได้โดยปลอดภัยและจะต้องไม่มีการร่ัวซึมใด ๆ ทั้งสิ้น 

- ท่อประปาที่ต่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ จะต้องเดินท่อประปาเพ่ือการอุปโภคที่มีที่รองรับนํ้าล้น ดดย
ปลายเปิดของที่จ่ายนํ้าหรือปลายก๊อกนํ้าต้องอยู่สูงกว่าระดับนํ้าสูงสุดของนํ้าในที่รองรับน้ันไม่น้อยกว่า 3 
เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อที่จ่ายนํ้า หรือก๊อกนํ้า 

- จะต้องไม่ต่อท่อประปาโดยตรงเข้ากับเคร่ืองสุขภัณฑ์ดังต่อไปน้ี 

 โถปัสสาวะหญิง (Bidet) 

 โต๊ะผ่าศพ (Autopsy Table) หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 

 เครื่องฆ่าเช้ือโรค เครื่องมือกาลักนํ้า ถังผสมนํ้ายาสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน 
- จะต้องดําเนินการต่อท่อแบบต่าง ๆ ดังน้ี 

 การต่อแบบอันแน่นโดยใช้นํ้ายาประสาน ท่อสอดจะต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่
เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่สวม โดยผิวภายนอกของท่อสอดจะสัมผัสผิวภายในของ
ท่อสวมเมื่อสอดเข้าไปเป็นระยะระหว่างเศษหน่ึงส่วนสามถึงเศษสองส่วนสามของความยาวของ
ท่อสวม การต่อท่จะต้องทําความสะอาดผิวภายนอกของท่อสอด และผิวภายในของท่อสวมทา
นํ้ายาประสานทั่วผิดภายนอกของท่อสอดและผิวภายในของท่อสวมตลอดความยาวที่สอด สอด
ปลายท่อเข้ากับท่อสวม บิดเป็นระยะเศษหน่ึงส่วนสี่รอบและเช็ดนํ้ายาประสานที่เหลือทะลักออก
ให้หมด 

 การต่อแบบอัดแน่นโดยใช้แหวนยางหรือแหวนวัตถุอ่ืนที่คุณภาพคล้ายคลึงกัน ท่อสวมหรือท่อ
ปลอก จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางสุดขอบนอกของแหวน
ภายหลังการสวมแน่นอยู่บนท่อสอดแล้ว และจะตองสวมให้ท่อเหลื่อมกันแต่ละข้างไม่น้อยกว่า
หน่ึงเท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสอด 

 การต่อโดยใช้ปากระฆังหรือปากลิ้นราง ยาด้วยซีเมนต์ ท่อสอดจะต้องสอดลึกเข้าไปถึงก้นปากร
ฆังหรือปากลิ้นราง และจะต้องอัดซีเมนต์โดยรอบและตลอดความยาวของท่อที่เหลื่อมกัน แล้ว
พอกด้วยซีเมนต์ผสมทรายละเอียดอัตราส่วน 1 : 2 ผสมนํ้าพอประมาณ ปิดความหนาของ
รอยต่อและท่อสวม และปาดผิดหนาเป็นมุม 45 องศา เสมอขอบนอกของท่อสวมโดยรอบ 

 การต่อแบบพอกด้วยวัสดุตัวเช่ือม ผิวหน้าตัดขอบท่อที่จะนํามาชนต่อกันจะต้องเรียบเสมอ และ
แนบสนิทกันตลอดหน้าที่ชนกัน วัสดุตัวเช่ือมหรือพอกจะต้องไม่ละลายหรือดูดซึมนํ้าหรือแก๊สที่
ไหลในท่อ และจะต้องเช่ือมหรือพอกติดแน่นกับผิวนอกของท่อให้แน่นหน้า สามารถต้านแรงดัน
ได้ไม่ตํ่ากว่าเน้ือท่อ 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

 การต่อแบบใช้เกลียว เกลียวของท่อ (เกลียวนอก)  และเกลียวของข้อต่อ (เกลียวใน) จะต้องได้
มาตรฐาน มอก. 281 และต้องหมุนเกลียวเข้าไปในข้อต่ออย่างน้อย 5 เกลียว หากประสงค์จะใช้
วัสดุตัวเช่ือมนํ้ายาประสาน ให้ทาวัสดุตัวเช่ือมหรือนํ้ายาประสานได้เฉพาะเกลียวนอกเท่าน้น 

 การต่อด้วยการเช่ือมหรือบัดกรี ปลายท่อที่จะเช่ือมต่อเข้าด้วยกันจะต้องปาดปลายให้เป็นมุมไม่
ตํ่ากว่า 60 องศา ลึกลงไปไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของความหนาของท่อ การเช่ือมหรือบัดกรีจะต้อง
เช่ือมหรือบัดกรีให้วัสดุตัวเช่ือมเต็มล้นร่องดังกล่าวขึ้นมาโดยไม่บกพร่อง 

 
ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ 
- หากแนวของท่อนํ้าประปาจะต้องวางท่อขตนาดหรือตัดกับแนวของท่อนํ้าโสโครก หรือท่อระบายน้ําทิ้ง 

ท่อนํ้าประปากจะต้องอยู่เหนือท่อนํ้าโสโครกและท่อระบายนํ้าทิ้งเป็นระยะไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร
ตลอดแนวที่ขนาด และ / หรอื ตําแหน่างที่ตัดกัน 

 
การป้องกันการชํารุดเสียหายระหว่างการติดต้ัง 
- ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานท่อในส่วนน้ันช่ัวคราว 
- จะต้องหุ้มหรือป้องกันท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้ เพ่ือมิให้เกิดแตกหักบุบสลาย 
- จะต้องตรวจดูภายในและทําความสะอาดภยในท่อประปา วาล์วต่าง ๆ และอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ให้ทั่วถึงก่อน

นํามาประกอบติดต้ัง 
- เมื่อได้ติดต้ังเสร็จสมบุรณ์แล้วต้องตรวจดูความเรียบร้อย และทําความสะอาดเคร่ืองสุขภัณฑ์และอุปกณ์

ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงไม่ให้มีข้อบกพร่อง 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 22140 
การทดสอบและการบํารงุรักษา 

                            
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน  วัสดุ  เครื่องมืออุปกรณ์  อุปกรณ์เครื่องใช้ที่จําเป็น  เพ่ือการทดสอบที่แสดงใน

แบบแปลน และระบุไว้ในที่น้ีจนงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  

2. ระบบทั้งหมดที่เป็นส่วนของงานระบบสุขาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ  โดยมีที่ปรึกษาผู้ควบคุมงานร่วมอยู่
ด้วย  ก่อนที่จะทําการกลบ  ถม  หรือสร้างสิ่งอ่ืนทับหรือปิดบัง  

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือช้อบกพร่องเน่ืองจากการทดสอบ 

4. ท่อนํ้าฝน  ท่อส้วม  ท่อนํ้าทิ้ง  ท่ออากาศ  และท่อระบายนํ้าในแนวนอน  ตลอดจนท่อแยกต่าง ๆ  ทําการ
ทดสอบ  โดยเติมนํ้าให้ล้นจากระดับหลังคาหรือให้เติมนํ้าจนล้นตรงจุดที่สูงกว่าส่วนที่ทดสอบ 10 ฟุต  

5. ท่อนํ้าประปาทั้งหมด  จะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดันนํ้าไม่ตํ่ากว่า  1.5  เท่าของความดันใช้งาน แต่ไม่ตํ่า
กว่า 100  psi.  

6. ท่อของระบบป้องกันอัคคีภัย  ท่อนํ้ามัน  จะต้องทดสอบภายใต้แรงดันนํ้าไม่ตํ่ากว่า 1.5  เท่าของความ
 ดันใช้งาน แต่ไม่ตํ่ากว่า 100 psi.  

7. ท่อความดันที่ต่อจากเครื่องสูบนํ้าเสีย จะต้องทดสอบแรงดันนํ้าไม่ตํ่ากว่า  50  ปอนด์/น้ิว2  

8. การทดสอบท่อของทุกระบบ รวมทั้งข้อต่อต่าง ๆ  จะต้องไม่มีการรั่วและแรงดันจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลา
ต่อเน่ืองกันตลอด 6 ช่ัวโมงของการทดสอบ  ในกรณีที่มีการร่ัวซึมของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทํา
การเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมไม่ให้เกิดรอยรั่วซึมตามคําแนะนําของวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วจึงทําการทดสอบใหม่
จนสามารถใช้ได้สมบูรณ์  

9. เครื่องสูบนํ้าต่าง ๆ  ตลอดจนเคร่ืองเติมอากาศ  จะต้องทําการทดสอบจนถูกต้องตามรายละเอียดข้อกําหนดที่
ระบุไว้  

10. เครื่องมืออุปกรณ์อ่ืน ๆ  อุปกรณ์ควบคุม  และท่อจะต้องทําการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้  

11. เมื่อทําการทดสอบจนเป็นที่พอใจของเจ้าของงานแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ  เครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆท้ังหมดตามคําแนะนําของวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 22140  การทดสอบและการบํารุงรักษา 
หมวดท่ี 22141 

การทดสอบระบบท่อประปาภายในโครงการ 
  
การทดสอบระบบท่อประปา 
การทดสอบระบบท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การทดสอบระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
และการทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร ดังน้ี 
 
การทดสอบระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
การทดสอบระบบท่อประปา ให้กระทําเป็นช่วง หลังจากได้วางท่อประปาพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ 
พร้อมทั้งได้มีการเทแท่นคอนกรีตรับท่อโค้งสามทาง เป็นต้น ไว้แล้วไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมง ในช่วงน้ัน 
แล้วเสร็จ โดยท่ัวไปท่อประปาที่วางใหม่รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องทดสอบความดันนํ้าในท่อและ 
ทดสอบการร่ัวซึมของท่อ ซึ่งการทดสอบความดันนํ้าในท่อและการทดสอบการรั่วซึมของท่อให้กระทํา 
พร้อมกัน เว้นแต่จะกําหนดไว้เป็ นอย่างอ่ืน ในการทดสอบดังกล่าวจะต้องอยู่ในการควบคุมและ 
ตรวจสอบของเจ้าของงาน จะปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ต่อ เช่น บรรจบท่อเข้ากับท่อเดิม ย้ายบรรจบท่อแยกเข้า 
อาคาร บ้านพัก พร้อมยกเลกิท่อเดิมและซอ่มผิวจราจร ทางเท้า ผิวดินเดิม เป็นต้น ไม่ได้จนกว่าจะ 
ทดสอบความดันนํ้าในท่อและทดสอบการร่ัวซึมของท่อได้ผลตามที่กําหนดไว้น้ี 
ขั้นตอนการทดสอบความดันนํ้าและการร่ัวซึมของท่อประปาให้ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

- ค่อย ๆ เติมนํ้าเข้าเส้นท่อประปาที่วางใหม่อย่างช้า ๆ จนเต็มท่อก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง 
- ไล่อากาศออกจากเส้นท่อ วาล์ว หัวดับเพลิงและอุปกรณ์ทอ่ต่าง ๆ ทั้งหมด 
- อัดความดันด้วยวิธีการและเคร่ืองมือที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร ขนาดความดันที่ใช้ ทดสอบท่อประปา

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ 500 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร ให้ใช้ไม่น้อยกว่า0.8 เมกาปาสกาล (8 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้ังแต่400 มิลลิเมตร ลงมาให้ใช้ไม่
น้อยกว่า 0.6 เมกาปาสกาล (6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) โดยต้องคงความดันน้ีไว้ให้คงที่ไม่น้อยกว่า 2 
ช่ัวโมง มาตรวัดความดันที่นํามาใช้จะต้องผ่านการสอบเทียบ(Calibration) ด้วย 

- ตรวจสอบดูการรั่วซึมของท่อประปาและที่ขอ้ต่อ ถ้าตรวจพบมีการร่ัวซึมของท่อ จะต้องดําเนินการซ่อม
รอยรั่ว หลังจากท่อประปาได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบทั้ง
ความดันนํ้าและการร่ัวซึมอีกคร้ังหน่ึงและจะต้องทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
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งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

การทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร 
การทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร ให้กระทําเป็นช่วงๆ เพ่ือทดสอบการร่ัวซึมของนํ้า อน่ึงท่อ 
ประปาที่ฝังไว้ใต้ดินหรือในผนังจะต้องทดสอบการรั่วซึมของนํ้าก่อนกลบดิน หรือฉาบปูนปิ ดไป และ 
เมื่อติดต้ังระบบท่อประปาเรียบร้อยทั้งระบบ แล้วจะต้องทดสอบระบบท่อประปาทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบ 
การร่ัวซึมของนํ้าทั้งระบบ การทดสอบท่อรั่วซึมให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

- ปิดก๊อกนํ้าต่างๆ เพ่ือไม่ให้นํ้าไหลทิ้งออกจากระบบท่อประปา 
- ให้ใช้นํ้าที่มีคณุภาพได้มาตรฐานน้ําด่ืมอัดเข้าไปในระบบท่อประปา โดยให้มีขนาดความดันสูงกว่าความดัน

ที่ใช้งานร้อยละ 50 ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง 
- ตรวจสอบหารอยร่ัวซึมของนํ้า 
- หากผลการตรวจสอบหรือทดสอบปรากฎว่ามีท่อรั่วหรือชํารุด ไม่ว่าจะเป็นด้วยความบกพร่องในคุณภาพ

ของวัสดุท่อ หรือฝีมือการติดต้ัง จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันท ี
-  ให้ทดสอบท่อรั่วซึมใหม่อีกครั้งจนปรากฏผลว่าระบบท่อประปาที่ติดต้ังเรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความ

ประสงค์ทุกประการ ให้ซ่อมท่อตําแหน่งทดสอบโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปลี่ยนของใหม่เท่าน้ัน ห้าม
ใช้วิธีปะปิดที่รูรั่วซึมหรือที่ข้อต่อเป็นอันขาด สําหรับท่อประปาที่จะต้องฝังไว้ใต้ดิน หรือในผนังให้ทดสอบ
การร่ัวซึมของนํ้า ก่อนงานติดต้ังท่อประปาทั้งหมดจะแล้วเสร็จ โดยให้ทดสอบเฉพาะตอนน้ันๆ โดยวิธี
เดียวกับที่กล่าวข้างต้นในท่อก่อนที่จะฝังหรือฉาบปูนปิดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  5-57 

ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
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หมวดท่ี 22142 
การทําความสะอาดระบบท่อประปา และการฆ่าเชื้อโรค 

  
การทําความสะอาดระบบท่อประปา 
การทําความสะอาดระบบท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ได้แก่ การทําความสะอาดระบบท่อประปา 
ภายนอกอาคาร และการทําความสะอาดระบบท่อประปาภายในอาคาร ดังน้ี 
 
การทําความสะอาดระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
ภายหลังจากที่ได้วางท่อประปาพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ และได้ผ่านการทดสอบระบบท่อประปา 
เรียบร้อยแล้ว จะต้องชะล้างทําความสะอาดท่อและฆ่าเช้ือโรคในท่อน้ีจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดย 
จะต้องดําเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

- ขั้นตอนการรักษาความสะอาดในท่อ 

 จะต้องระมัดระวังสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าภายในท่อและอุปกรณ์ท่อในระหว่างขนส่งท่อและอุปกรณ์ท่อ
เพ่ือก่อสร้าง 

 ปิดช่วงเปิดท่อด้วยปลั๊กขณะที่เก็บไว้เตรียมใช้ในการก่อสรา้ง 

 หากพบภายในท่อสกปรก จะต้องทําความสะอาดและเช็ดบริเวณที่สกปรกด้วยนํ้าคลอรีน(Calcium 
Hypochlorite Solution) 

 
การฆ่าเชื้อโรค ( Chlorination ) และทําความสะอาด 
1.  ท่อนํ้าประปา และข้อต่อต่าง ๆ  ที่ผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการรั่วซึม  จะต้องทําการฆ่าเช้ือโรคในเส้น

ท่อโดยใช้สารละลาย  Sodium  Hypochlorite  หรือ  Chlorine  Solution  ผสมให้ได้ความเข้มข้น  ( 
Chlorine Concentration ) ไม่น้อยกว่า 50 มก./ลิตร แล้วอัดเข้าท่อทั้งระบบและทิ้งไว้ 24 ชม. ถ้าเหลือ
ความเข้มข้นของคลอรีน ( Free  Residual  Chlorine )  0.3 มก./ลิตร  ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเหลือความเข้มข้น
ของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร  จะต้อง  Flush  ท่อต่อไปจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 

 
2. ถังเก็บนํ้าประปาทุกถังจะต้องทําการฆ่าเช้ือโรคด้วยสารละลายคลอรีน  โดยใช้ความเข้มข้น   
 ( Concentration ) 100 มก./ลิตร  แล้วทิ้งไว้  24  ช่ัวโมง  จนเหลือ  Free  Residual  Chlorine  0.3  

มก./ลิตร   แล้วล้างด้วยนํ้าจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
 
3.  การทดสอบ  Free  Residual  Chlorine  จะต้องทําตามมาตรฐานข้อกําหนดของ  WPCF. 
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ข้อกําหนดและรายการประกอบแบบ 
บทที่ 5 วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั 

งานออกแบบตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์  
อาคารสํานักงาน ซอยพหลโยธิน 11 กรุงเทพมหานคร 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 

หมวดท่ี 33070 
ผลิตภัณฑ์ตวัอย่าง 

 SANITARY & FIRE PROTECTION SYSTEM         
  

1.ข้อกําหนดทั่วไป 
รายช่ือวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ข้างล่างน้ี  ถือว่าได้รับการยอมรับ และมีคุณภาพที่ต้องเลือกใช้สําหรับ

โครงการ   ทั้งน้ีต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้กําหนดไว้  การเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไว้  
ต้องแสดงเอกสารรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  พร้อมตารางเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอกับรายละเอียดที่กําหนดไว้  เพ่ือขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบให้มีคุณภาพเทียบเท่า 

2. รายชื่อผลิตภัณฑ์มาตรฐาน  
ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM) 
 
2.1 GATE VALVE, GLOBE VALVE, BALL VALVE 

 CRANE, TYCO, FIVALCO, HATTERSLEY, HOFFER, VALOR, Honeywall, VALTEC, KITZ, NIBCO, 
WATTS, MUELLER, FS VALVES 

2.2 FLEXIBLE CONNECTOR, VIBRATION ISOLATOR 
 MASON, TOZEN, HOFFER, FS VALVES   
2.3 ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR CLEANOUT, MANHOLE COVER 
 KNACK, WENCO, TCP, MCHH   
2.4 PVC. PIPE 
 THAI PIPE, SCG 
2.5 HDPE PIPE 
 TAP, UHM, TGG, AGRU, GF     
2.6 WATER TANK, WASTEWATER TREATMENT TANK 
 BIOTECH, PREMIER PRODUCTS, SAN-PAC, BIOCLEAN, AQUA, AQUA LINE, DOS, WATER  
 TREAT 

 
 
 
 
 


