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หมวดท่ี 01010 

ขอบเขตของงาน 

SUMMARY OF WORK 

 

1. นิยาม  

คำนาม คำสรรพนาม ท่ีปรากฏในสัญญาและเง่ือนไขแหงสัญญาจางเหมางานกอสราง แบบกอสราง รายการ

ประกอบ แบบกอสราง และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีแนบสัญญาทุกฉบับ ใหมีความหมายตามท่ีระบุไวในหมวดนี้ นอกจากจะมี

การระบุ เฉพาะไวเปนอยางอ่ืน หรือระบุเพ่ิมเติมไวในเง่ือนไขแหงสัญญานี้  

ผูวาจาง            หมายถึง  เจาของโครงการท่ีลงนามในสัญญาหรือตัวแทนท่ีไดรับมอบหมาย   

  จากผูวาจาง 

คณะกรรมการตรวจการจาง หมายถึง ตัวแทนของผูวาจางท่ีแตงตั้งในรูปของคณะ หรือ กลุมบุคคลให   

                                             ดำเนินงานดานบริหารสัญญาจาง ตรวจการจางงานกอสราง 

ผูควบคุมงาน   หมายถึง ตัวแทนของผูวาจางท่ีไดรับการแตงตั้งใหควบคุมงานกอสราง  

สถาปนิก และวิศวกร  หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบสิ่งกอสรางของโครงการ   

ผูรับจาง   หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีลงนามเปนคูสัญญากับผูวาจางรวมถึง  

 ตัวแทน หรือ ลูกจางท่ีอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางตาม   

 สัญญานี้  

งานกอสราง   หมายถึง งานตาง ๆ ท่ีระบุในแบบกอสราง รายการประกอบแบบกอสราง  

           และเอกสารแนบสัญญา รวมท้ังงานประกอบอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ  

แบบกอสราง   หมายถึง แบบกอสรางท้ังหมดท่ีประกอบในการทำสัญญาจางเหมา และ  

                                           แบบกอสรางท่ีมีการเปลี่ยนแปลง แกไข และเพ่ิมเติมภายหลัง  

รายการประกอบแบบกอสราง หมายถึง เอกสารรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบกอสราง  

                                                ควบคุม คุณภาพของวัสดุอุปกรณ เทคนิคและขอตกลงตาง ๆ  

      ท่ีเก่ียวกับงาน  

การอนุมัติ   หมายถึง การอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูมีอำนาจในการอนุมัติ  

 

2. วัตถุประสงค  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความประสงคจะทำการปรับปรุง อาคาร 37  ซ่ึงตั้งอยูท่ี เลขท่ี 2 

ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ ฯ เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น ตามรูปแบบและรายการ

ท่ีกำหนด โดยมีวัตถุประสงคหลักของการปรับปรุง เพ่ือใหไดผลงานการปรับปรุงท้ังหมดท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ มี

สภาพพรอมท่ี จะใชงานไดทันที เม่ือการปรับปรุงแลวเสร็จ มีความม่ันคงถาวร มีฝมือการทำงานท่ีประณีต ละเอียด 

และมีความถูกตอง ตามหลักวิชาชาง  
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3. ขอบเขตของงาน  

งานปรับปรุงตามรูปแบบรายการ  โดยมีขอบเขตของงานดังตอไปนี้  

3.1 ปรับปรุงหลังคาอาคาร และรางระบายน้ำดาดฟา 

3.2 ปรับปรุงหองน้ำ 

3.3 ปรับปรุงหองซอมดนตรี 

3.4 ปรับปรุงพ้ืนสนามกีฬา  

3.5 ปรับปรุงประตู-หนาตาง  

3.6 ปรับปรุงหองประชมุ 

3.7 ปรับปรุงพ้ืนท่ีใหบริการนักศึกษา (Co-Working Space) 

3.8 ปรับปรุงระบบไฟฟา และระบบสื่อสาร 

9.9 ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

3.10 ปรับปรุงกายภาพโดยรอบอาคาร 

3.11 ปรับปรุงงานทาสีภายใน(บางสวน) และภายนอกอาคารท้ังหมด 

 

4. ราคางานกอสราง/ปรับปรุง 

ราคางานกอสราง/ปรับปรุง ใหรวมถึงรายการดังตอไปนี้  

4.1 การเตรียมงาน เตรียมสถานท่ี ใหพรอมเพ่ือการกอสราง  

4.2 ท่ีพักคนงาน สำนักงานชั่วคราว ฯลฯ  

4.3 คาขอมิเตอรไฟฟา ประปาชั่วคราว รวมถึงคาน้ำ-ไฟฟาชั่วคราว ตลอดระยะเวลาการกอสราง  

4.4 คาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และคาขนสง  

4.5 คาประสานงานกับงานระบบอ่ืน ๆ เชน ระบบไฟฟา เปนตน โดยจะตองแยกแตละรายการให 

     ชัดเจน  

4.6 คาดำเนินการเก่ียวกับเทคนิคการกอสราง การปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับบุคคลและ 

     ทรัพยสินท้ังในและนอกสถานท่ีกอสราง ตลอดจนคาดำเนินการตาง ๆ ท่ีผูรับจางจะตองกระทำ  

     เพ่ือใหงานท่ีแลวเสร็จสมบูรณ 

4.7 คาใชจายอ่ืน ๆ ตามเง่ือนไข และขอกำหนดตามสัญญา  

4.8 คาทดสอบวัสดุตาง ๆ ตามรายการประกอบแบบกอสราง (SPECIFICATION) หรือเม่ือผูวาจาง 

     ประสงคใหทำการทดสอบ  
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5. ส่ิงท่ีไมรวมในรายการเสนอราคา  

5.1 งานภูมสถาปตยกรรม 

5.2 งานผามาน  

 

6. การสำรวจตรวจสอบสถานท่ีกอสราง  

ผูรับจางตองทำการสำรวจตรวจสอบสถานท่ีกอสรางและบริเวณใกลเคียง จนทราบเปนท่ีพอใจแลวถึงลักษณะ

และ สภาพท่ัวไป ท้ังระดับพ้ืนดินและขอบเขตสิ่งกอสรางตาง ๆ ท่ีมีอยู สิ่งสาธารณูปโภคท้ังหลาย สิ่งท่ีตองระมัดระวัง

รักษา ไว ตลอดจนลูทางเขา-ออก การขนสงวัสดุสิ่งของและคนงาน ความสะดวกและขอขัดของท้ังหลาย การจัด

สถานท่ี ท่ีจำเปนสำหรับใชในการกอสรางตามท่ีตองการ พรอมท้ังมีความเขาใจอยางดีในการศึกษาวิธีการจัดหาโรงงาน 

การจัดทำมาตรการตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย ทรัพยสิน จัดทำมาตรการในการ

รักษา คุณภาพสิ่งแวดลอม จัดหาวิธีปองกันมิใหเกิดปญหาจราจรท่ีเกิดจากการกอสราง จัดหาวิธีปองกัน

สาธารณประโยชน ตาง ๆ มิใหเกิดความเสียหาย จัดทำรั้วชั่วคราวและสิ่งกอสรางชั่วคราว สามารถทำงานใหแลวเสร็จ

สมบูรณได อีกท้ังมี ขอมูลท่ีจำเปนท้ังหลายอันเก่ียวดวยความเสี่ยงภัย ความผันผวนของเหตุการณ และเหตุอ่ืน ๆ ซ่ึง

อาจมีผลกระทบกระเทือนการทำงานกอสรางนี้เปนอยางดีแลว ไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะยกขออางถึงการท่ีตนไม

ทราบ ขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือประโยชนใด ๆ ของตนมิได  

 

จบหมวดท่ี 01010 
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หมวดท่ี 01090 

มาตรฐานอางอิง 

REFERENCE STANDARDS 

 

1. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE)  

มาตรฐานท่ัวไปท่ีระบุในแบบกอสราง และรายการประกอบแบบกอสราง เพ่ือใชอางอิงหรือเปรียบเทียบ 

คุณภาพ หรือ ทดสอบวัสดุอุปกรณกอสราง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณสำหรับงานตาม

สัญญาใน โครงการนี้ ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันดังตอไปนี้  

1.1 มอก. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  

1.2 วสท. (วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ)  

1.3 AASHTO (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY TRANSPORTATION   

     OFFICIALS)  

1.4 ACI (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE)  

1.5 ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE)  

1.6 ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)  

1.7 AWS (AMERICAN WELDING SOCIETY)  

1.8 BS (BRITISH STANDARD)  

1.9 JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD)  

1.10 UL (UNDERWRITER LABORATORIES INC.)  

1.11 มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีระบุไวในแบบกอสราง หรือรายการประกอบแบบกอสราง  

2. สถาบันตรวจสอบ (TESTING INSTITUTE)  

ในกรณีท่ีตองทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานกอสรางตามสัญญานี้ อนุมัติใหทดสอบในสถาบัน

ดังตอไปนี้  

2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (CU)  

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU)  

2.3 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT)  

2.4 กรมวิทยาศาสตร กระทรวงอุตสาหกรรม  

2.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี (KMUTT)  

2.6 สถาบันเทคโนโลยีพระจอดเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)  

2.7 สถาบันอ่ืน ๆ ท่ีรับรองโดยผูวาจาง หรือผูออกแบบ  

จบหมวดท่ี 01090 
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หมวดท่ี 01160 

วัสดุและอุปกรณ 

MATERIAL AND EQUIPMENT 

 

1. เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในงานกอสราง  

ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช แรงงานฝมือด ี ชางผูชำนาญงานโดยเฉพาะ และวัสดุ

อุปกรณทุก ชนิดท่ีจำเปนตองใชในงานกอสรางอยางดีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังจะตองจัดหานั่งรานท่ีแข็งแรงม่ันคง 

ถูกตองตาม เทศบัญญัติ และ “ขอกำหนดนั่งรานสำหรับงานกอสรางอาคาร” ในมาตรฐานความปลอดภัยของวิศวกรรม

สถานแหง ประเทศไทย และผูรับจางจะตองติดตั้งเครื่องหมายแสดงบริเวณท่ีอาจเกิดอันตรายทุกแหง และจะตองทำ

การกอสราง สิ่งปองกันชั่วคราวบริเวณอันตรายดังกลาวดวย การเคลื่อนยาย รื้อถอน นั่งราน หรืออุปกรณเครื่องยกตาง 

ๆ จะตอง ไดรับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกรกอนจึงจะดำเนินการได  

2. การเตรียมวัสดุ  

2.1 วัสดุกอสรางท่ีปรากฏอยูในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ีมิไดอยูในแบบและรายการประกอบ

แบบก็ดี อัน เปนสวนหนึ่ง หรือเปนสวนประกอบการกอสรางอาคารนี้ ใหเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดีนั้น ผูรับจาง

จะตองจัดหา มาเพ่ือใชในงานกอสรางนี้ท้ังสิ้น  

2.2 วัสดุกอสรางท่ีใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดซ้ือโดยไดรับอนุมัติจากสถาปนิก หรือวิศวกร หรือผูวา

จาง และจัดเตรียมนำมาใชใหทันกับการกอสรางเพ่ือไมใหงานกอสรางลาชา  

2.3 ในกรณีวัสดุกอสราง หรืออุปกรณการกอสรางบางอยางซ่ึงระบุใหใชวัสดุตางประเทศ ผูรับจางจะตองสั่ง

ของ นั้น ๆ ลวงหนาเพ่ือใหทันการใชงาน ภายในระยะเวลาดำเนินการท่ีกำหนด โดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  

2.4 หามผูรับจางนำวัสดุอุปกรณท่ีไมไดใชในงานกอสรางนี้ หรือไมไดรับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกร

หรือผู วาจางเขามาในสถานท่ีกอสราง  

3. คุณภาพของวัสดุ  

วัสดุกอสรางทุกชนิดท่ีใชในการกอสรางนี้จะตองเปนของท่ีไมเคยนำไปใชงาน หรือเหลือจากการใชงานมากอน และ 

ตองเปนของใหมจากผูผลิตซ่ึงจะตองมีคุณภาพดี ไมมีรอยชำรุด เสียหาย แตกราวใด ๆ และจะตองถูกตองตรงตามท่ี 

ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามท่ีไดรับอนุมัติ  

4. การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ  

4.1 ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบ และ/หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีจะนำมาใชในงาน

กอสราง กอนท่ีจะออกจากโรงงานผูผลิตใหเปนท่ีเรียบรอยเสียกอน และผูรับจางตองแสดงใบรับรองผลการทดลอง 

ดังกลาวใหสถาปนิกตรวจดูเม่ือตองการ เพ่ือแสดงวาวัสดุอุปกรณนั้น ๆ ไดรับการตรวจสอบทดสอบตาม มาตรฐานท่ี

ถูกตอง และมีคุณสมบัติครบถวนตามสัญญา  

4.2 ในกรณีท่ีมีขอกำหนดใหทดสอบวัสดุใด ๆ ไวใหผูรับจางนำวัสดุหรืออุปกรณไปทดสอบตามสถาบัน

มาตรฐาน ท่ีไดกลาวไว ในการนี้ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา เพ่ือจะไดอยูรวมในการ ทดสอบดวย

แลวแตกรณี  



9 
 

5. การเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณ  

5.1 ผูรับจางจะตองจัดหาตัวอยางวัสดุอุปกรณทุกอยาง ใหผูวาจาง พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ โดยผูรับจาง

จะตองจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณเพ่ือการ พิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และการจัดสงวัสดุ

อุปกรณ จะตองมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอน การสั่งซ้ือและติดตั้งตามลำดับข้ันตอนการใชงาน 

เพ่ือไมใหการทำงานตองลาชาไป  

5.2 วัสดุอุปกรณท่ีใชท้ังหมด จะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอนการติดตั้ง หากผูรับจางดำเนินการติดตั้ง

โดยพลการ มิไดรับการอนุมัติ ผูรับจางจะตองจัดหามาเปลี่ยนใหใหมทันทีตามท่ีผูวาจางและจะถือเปนขออางขอขยาย

ระยะเวลากอสราง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได วัสดุท่ีไดรับการ อนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิดชอบของผูรับจาง ในกรณีท่ี

การปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือบริวารไดทำการ ติดตั้งโดยไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี  

6. การเทียบเทาของวัสดุอุปกรณและการขอใชวัสดุอ่ืนทดแทน  

6.1 ผูวาจาง จะรับพิจารณาการเทียบเทาของวัสดุอุปกรณ และ การขอใชวัสดุอุปกรณอ่ืนทดแทนภายหลังจาก

วันลงนามสญัญากอสรางแลวเทานั้น ท้ังนี้ ผูรับจางจะตองยื่นเอกสารประกอบการขอเทียบเทา 

6.2 ผูวาจาง ยืนยันใหใชวัสดอุุปกรณตามท่ีระบุไวได การพิจารณาอนุมัติเปนลายลักษณอักษร เทานั้น  

6.3 การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะตองไมเกิดจากความผิดพลาด หรือการทำงานบกพรองของผูรับจาง  

6.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ หลักฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกันท่ีสามารถ

ยืนยัน คุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑเพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการใชงานแลว สถาปนิก วิศวกร จะ 

พิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย และการออกแบบเปนเรื่องสำคัญ โดยใหถือคำวินิจฉัย ของ

สถาปนิก วิศวกร เปนขอยุติ สถาปนิก วิศวกร และผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาการเทียบเทาวัสดุอุปกรณ ท่ีเห็นวามี

คุณภาพดีกวา และราคาสูงกวาท่ีไดระบุไว  

6.5 ผูรับจางตองรับผิดชอบเก่ียวกับการประสานงานท่ีเก่ียวของ หรืองานเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการ

เทียบเทา โดย ไมมีคาใชจายเพ่ิมข้ึนในกรณีดังกลาว  

6.6 ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน หรือเวลาท่ีสูญเสียไป ในกรณีท่ีทำใหงานลาชาจากการ

เทียบเทา  

6.7 ผูรับจางจะตองเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทาท่ีตองออกแบบใหมรวมถึงกรณีท่ีเก่ียวของกับ

การขอ อนุญาตสวนราชการท่ีเก่ียวของดวย และผูรับจางจะขอขยายระยะเวลากอสรางเพ่ิมเติมจากสัญญามิได  

จบหมวดท่ี 01600 
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หมวดท่ี 01400 

การควบคุมคุณภาพ 

QUALITY CONTROL 

 

1. แบบและรายการประกอบแบบ  

แบบกอสรางและรายการประกอบแบบกอสราง ถือเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผูรับจางจะตองเก็บรักษาไวใน

สถานท่ี กอสรางอยางละ 1 ชุด เปนอยางนอย โดยใหอยูในสภาพท่ีดี และเปนแบบแกไขครั้งสุดทายเทานั้น ระยะ และ

มาตรฐานตาง ๆ ใหถือเอาตัวเลขท่ีระบุในแบบเปนหลัก (ยกเวนตัวเลขท่ีเขียนผิดพลาด) หามวัดจากแบบ โดยตรง ถามี

ขอสงสัยใหสอบถามผูควบคุมงาน กอนลงมือดำเนินการกอสรางทุกครั้ง หากมีสวนหนึ่งสวนใดท่ีแบบและรายการ

ประกอบแบบขัดแยงกันหรือไมชัดเจน ผูรับจางจะตองรีบแจงแกผูวาจางเพ่ือใหจัดการแกไขขอขัดของนั้นในทันทีท่ีพบ 

โดยใหถือคำวินิจฉัยของผูวาจางเปนขอยุติ หากพบสวนใดท่ีไดระบุไวในแบบ แตมิไดระบุไวในรายการประกอบแบบ 

หรือท่ีไดระบุไวในรายการประกอบแบบ แตมิไดระบุไวในแบบ ใหถือเสมือนวาไดระบุไวท้ังสองท่ี หรือถามิไดระบุไวท้ัง

สองท่ี แตเพ่ือความเรียบรอยสมบรูณของ งานกอสราง หรือเพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี สวนดีของงานกอสราง 

ผูรับจางจะตองรีบดำเนินการ โดยไมคิด คาใชจายเพ่ิมเติมจากสัญญาท่ีตกลงไว  

2. ระยะตาง ๆ  

2.1 ระยะท่ีปรากฏในแบบกอสราง ระยะสำหรับการกอสรางใหถือตัวเลขท่ีระบุไวในแบบกอสรางเปนสำคัญ 

การใชระยะท่ีวัดจากแผนแบบ โดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได หากมีขอสงสัยในเรื่องระยะใหสอบถามผูควบคุมงาน 

เพ่ือพิจารณาตัดสิน กอนท่ีจะดำเนินการในสวนนั้น ๆ  

2.2 การแจงระยะในการทำงานรวมกัน ในงานกอสรางท่ีตองมีงานของผูรับจางชวงของผูรับจาง หรือผูรับจาง

อ่ืนท่ีผูวาจางจัดหา กอนจะเริ่มงาน ดังกลาว ผูรับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบระยะตาง ๆ ในบริเวณท่ีกอสรางรวมกัน

จนเปนท่ีทราบและเขาใจดี เสียกอน ในกรณีนี้ใหถือวาผูรับจางเปนผูรับผิดชอบในการใหขนาดระยะตาง ๆ ท่ีเปนจริง

แกผูรับจางชวง ดังกลาว ไมวาจะมีตัวเลขแสดงระยะนั้น ๆ ในแบบกอสรางหรือไมก็ตาม  

3. การจัดทำแบบขยาย (SHOP DRAWING) 

3.1 ผูรับจางจะตองตรวจสอบงานกอสรางกับแบบกอสรางและรายการประกอบแบบตาง ๆ ในทุกข้ันตอน 

หากไม เปนท่ีแนชัด หรือมีความจำเปน หรือตามรายการท่ีระบุใหจัดทำ SHOP DRAWING ผูรับจางจะตองจัดทำ แบบ

ขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ SHOP DRAWING ในสวนท่ีจะดำเนินการเสนอตอผูควบคุมงานเพ่ือ พิจารณาอนุมัติ  

3.2 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงแบบเพ่ือการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และการจัดสง

แบบ จะตองมีระยะเวลาลวงหนาเพียงพอตอการพิจารณา กอนการดำเนินงานในสวนนั้นตามลำดับข้ันตอน การท่ี ผูรับ

จางจัดทำแบบ SHOP DRAWING ลาชา หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไมเพียงพอ จะถือเอาเปนสาเหตุในการ ขอขยาย

ระยะเวลาหรืออางวาเปนปญหาความลาชาในการกอสรางไมได 
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3.3 การอนุมัติ SHOP DRAWING โดยผูควบคุมงาน มิไดหมายความวา ผูรับจางไดรับการยกเวนความ

รับผิดชอบ ในการกอสรางสวนนั้น ๆ ผูรับจางยังคงตองรับผิดชอบในการแกไขใหเรียบรอยสมบูรณ ในกรณีท่ีมีปญหา 

โดย รับผิดชอบท้ังในดานคาใชจายและระยะเวลาท่ีสูญเสียไป  

4. แผนการปฏิบัติงานและวิธีการทำงาน  

4.1 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูป BAR CHART และตารางดำเนินงาน (WORK SCHEDULE) 

แสดงระยะเวลาและลำดับการดำเนินงานในแตละประเภทของงาน ขณะเดียวกันตองแสดงการปฏิบัติงานรวม และ

ประสานงานกับผูรับจางรายอ่ืน ๆ แผนการปฏิบัติงานตองประกอบดวยรายละเอียดดังนี้  

4.1.1 แผนกำหนดวันเริ่มทำงานและวันสิ้นสุดงานของแตละสวนของงานกอสรางโดยละเอียด  

(BAR CHART)  

4.1.2 แผนกำหนดวันสั่งซ้ือ และวันสงเขาสถานท่ีกอสรางของวัสดุอุปกรณทุกชนิดท่ีตองใชใน 

การกอสราง โดยละเอียด  

4.1.3 แผนกำหนดจำนวนของพนักงาน ชางแตละประเภท คนงานของผูรับจางแตละเดือน  

4.1.4 แผนกำหนดวันสงวัสดุอุปกรณเขาสถานท่ีกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนท่ีผู 

วาจางจัดหา  

4.2 การรวบรวมขอมูลเพ่ือวางแผนการปฎิบัติงาน  

ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ใหผูรับจางเปนผูรวบรวมขอมูลท่ีจำเปนตาง ๆ จากผูรับจาง 

ชวงและผูรับจาง อ่ืน ๆ เพ่ือวางแผนงานใหรัดกุมท่ีสุด และในกรณีท่ีจำเปนผูควบคุมงาน หรือสถาปนิก วิศวกรอาจออก

คำสั่ง ใหผูรับจางปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

4.3 การยื่นเสนอ  

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานจะตองทำเสนอตอผูควบคุมงานภายใน 20 วัน นับแตวันท่ีเซ็น 

สัญญาจางเหมา งานกอสราง พรอมท้ังใหคำชี้แจงรายละเอียดแกผูควบคุม เพ่ือขอรับความเห็นชอบ ท้ังนี้ตัวแทนของผู

รับจาง จะตองเซ็นชื่อรับรองแผนการปฏิบัติงานนี้ และการท่ีสถาปนิกไดใหความเห็นชอบในแผนการปฎิบัติงาน หรือ 

การใหรายละเอียดเพ่ิมเติม ไมถือวาผูรับจางไดพนจากความรับผิดชอบแตอยางใด  

4.4 การบันทึกการทำงานจริงเทียบกับแผนการปฎิบัติงาน  

ผูรับจางจะตองทำแผนการปฎิบัติงานแสดงใหทุกฝายเห็นชัดเจนในหนวยงานกอสราง และผูรับจางจะตอง บันทึกการ

ทำงานท่ีเปนจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฎิบัติงานท่ีวางไว เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ ข้ันตอนและการ

ประเมินผลการดำเนินงานไดถูกตอง ตั้งแตเริ่มตนงานจนงานแลวเสร็จสมบูรณ  

4.5 ความรับผิดชอบของผูรับจาง  

ถางานบางสวนท่ีผูรับจางปฏิบัติอยู มีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของผูรับจางชวง และ ผู 

รับจางอ่ืน ผูรับจาง จะตองจัดเตรียมงานใหสัมพันธกัน ติดตามผลการทำงานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืน 

ๆ นั้นอยาง สม่ำเสมอ และในกรณีท่ีพบวาการกอสรางไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานดังกลาว ก็ใหรายงานใหผู

ควบคุม งานและผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรโดยไมชักชา  
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4.6 ความเสียหาย  

ถามีขอบกพรองหรือเสียหายอันใดเกิดข้ึนจากความลาชา เนื่องมาจากการไมสนใจติดตาม 

งาน หรือมิได เตรียมงานไวอยางถูกตอง ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบแกไขสิ่งบกพรองนั้น โดยผูรับจางจะตองเปนผู

ออก คาใชจายท้ังสิ้น และจะขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาเพ่ิมไมได เวนเสียแตวางานท่ีบกพรองเสียหาย นั้น

เกิดจากหรือเปนงานในหนาท่ีโดยตรงของผูรับจางอ่ืนของผูวาจาง ความรับผิดชอบเหลานั้นจึงจะตกเปน หนาท่ีของผู

รับจางอ่ืนนั้น  

4.7 การเปลี่ยนแปลง 

หากผูควบคุมงานเห็นวาจำเปนจะตองจัดปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับ 

เวลา และเพ่ือใหมี ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความเปนจริง ผูรับจางจะตองจัดทำแผนการปฏิบัติงานใหม สง

ใหผู ควบคุมงานพิจารณาแทนแผนการปฏิบัติงานของเกาทันที  

5. การประสานงานกันระหวางผูรับจาง ผูรับจางชวง ผูรับจางอ่ืนท่ีผูวาจางจัดหา  

5.1 การใหความสะดวกแกผูรับจางชวงและผูรับจางรายอ่ืนในการทำงาน  

ผูรับจางตองคิดเผื่อไวแลวในการอำนวยความสะดวกตาง ๆ แกการทำงานของผูรับจางชวง  

รวมท้ังผูรับจางราย อ่ืนท่ีผูวาจางจัดหา เพ่ือใหงานกอสรางนี้แลวเสร็จสมบูรณใชงานไดดี ผูรับจางตองอนุญาตใหใชสิ่ง

ตาง ๆ ใน การทำงาน เชน นั่งรานท่ีผูรับจางมีอยู บันได รอกสงของ ลิฟทขนสง ฯลฯ และตองประสานงานไมใหเกิด

การ ติดขัดในการใชงานดังกลาว และคิดคาใชจายตามความเหมาะสมและยุติธรรม  

5.2 การใหขอมูลสำหรับงานกอสราง  

ผูรับจางตองรับรูขอมูลความตองการตาง ๆ ในงานกอสรางท่ีเก่ียวของกับงานของผูรับจาง 

ชวงและผูรับจางราย อ่ืน เพ่ือใหทราบความตองการตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับตำแหนง และขนาดชองเปดในงานคอนกรีตท่ีตอง

เวนเผื่อไว ลวงหนา เสาหรือแทนคอนกรีต ระดับพ้ืนและความลาดเอียง ฯลฯ ผูรับจางตองใหขนาดระยะตาง ๆ ท่ีเปน

จริง แกผูรับจางชวงท่ีกำหนด ผูจัดหาท่ีกำหนด และผูรับจางรายอ่ืนท่ีเจาของโครงการไดจางโดยตรง เพ่ือให สามารถ

ทำงานใหเสร็จสมบูรณ สอดคลองกันไปไดดี การแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีเกิดจากความบกพรองของ ผูรับจางท่ีไมให

ขอมูลท่ีถูกตองดังกลาวขางตน ใหผูรับจางเปนผูรับผิดแตผูเดียว  

5.3 การติดตอประสานงานกอสราง  

ผูรับจางตองทำใหแนใจวา งานกอสรางของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอ่ืนไมเปนเหตุ 

ขัดขวางงานกอสราง ใหลาชา ผูรับจางตองรับผิดชอบและจัดใหมีการประสานงานติดตอระหวางผูรับจางกับผูรับจาง

ชวงและผู รับจางอ่ืน โดยจัดใหมีแผนงานแสดงข้ันตอนตาง ๆ ท่ีวางไว เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปดวยดีซ่ึงกันและกัน 

ผูรับจางตองวางแผนการกอสรางทุกระบบอยางละเอียดถ่ีถวนและสอดคลองกันเปนอยางดี เพ่ือใหงาน กอสรางเสร็จ

ทันกำหนดเวลาตามสัญญา  

6. การเตรียมผิวเพ่ือตกแตงภายหลัง  

ในพ้ืนท่ีบางสวนของอาคาร ในกรณีท่ีมีการกำหนดไวในแบบกอสรางใหเตรียมผิวไวสำหรับตกแตงภายหลัง 

ผูรับจาง จะตองลดระดับและทำการเตรียมผิวไวใหถูกตองกับวัสดุท่ีจะนำมาตกแตงผิวการเตรียมผิวจะตองทำดวย

ความ ประณีตและตองใชชางท่ีมีฝมือดีในกรณีท่ีสถาปนิกลงความเห็นวาการเตรียมผิวท่ีผูรับจางทำไวไมดีพอหรือไม 
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ถูกตองกับวัสดุท่ีจะนำมาตกแตงผิว และสั่งใหผูรับจางทำการแกไข ผูรับจางจะตองทำใหใหมจนถูกตองตามหลักวิชา 

ชางท่ีดี โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง รวมท้ังจะถือเปนขออางในการขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได 

และผูรับจางจะตองใหความรวมมือและอำนวยความสะดวกแกผูรับจางงานตกแตงท้ังตำแหนงและระดับ วัสดุตกแตง 

ใดท่ีไมไดกำหนดสีวัสดุ ใหผูรับจางแจงตอผูออกแบบผานผูควบคุมงานเพ่ือขอทราบรายละเอียดของสีและชนิดของ ผิว

วัสดุดังกลาว โดยถือวาเปนหนาท่ีท่ี ผูรับจางจะตองประมาณเวลาใหถูกตองกับการใชงานของวัสดุแตละประเภท หาก

เกิดความลาชาผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได  

7. การเปล่ียนแปลงงานกอสราง 

7.1 ผูวาจางมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดงานสวนหนึ่งสวนใดนอกเหนือไปจากแบบกอสราง หรือรายการ 

ประกอบแบบดตามสัญญาได โดยตกลงเปนลายลักษณอักษรในเรื่องคาใชจายและระยะเวลากอสรางท่ีเพ่ิมข้ึน หรือ

ลดลงจากขอตกลงในสัญญา โดยใหยึดถือหลักการคิดราคาดังตอไปนี้  

7.1.1 คิดราคาเปนหนวย ตามใบเสนอราคาของผูรับจางในเอกสารแนบสัญญา  

7.1.2 ถารายการท่ีเปลี่ยนแปลงไมมีแสดงในใบเสนอราคาแนบสัญญา ผูวาจางจะทำการตก 

        ลงราคากับผูรับจาง โดยยึดถือการประเมินราคาท่ียุติธรรมของวัสดุหรือแรงงานนั้น   

        ตามราคาใน ทองตลาดขณะนั้น  

7.2 ผูรับจางเห็นวาแบบหรือคำสั่งใด ๆ ของผูวาจางท่ีนอกเหนือไปจากแบบ และรายการประกอบแบบตาม

สัญญาซ่ึง จะตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษร เพ่ืออนุมัติ และผูวา

จางได ทำการตกลงในเรื่องราคางานเพ่ิม-ลดเรียบรอยแลว จึงเริ่มดำเนินงานได ยกเวนในกรณีท่ีการปฏิบัติงานนั้น ๆ 

อยู ในขอบเขตแหงความรับผิดชอบของผูรับจาง ตามแบบและรายการประกอบแบบตาม หรืออยูในข้ันตอนของ 

แผนการปฎิบัติงานท่ีวิกฤต ใหถือเปนหนาท่ีของผูรับจางท่ีจะตองปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามแผน โดยจะ เรียกรอง

คาจางไดเฉพาะงานเพ่ิม-ลด แตจะขอขยายระยะเวลากอสรางตามสัญญาไมได  

8. หัวหนาคุมงานของผูรับจาง  

ผูรับจางจะตองจัดหาตัวแทนของผูวาจางท่ีมีความสามารถและประสบการณ เปนผูมีอำนาจเต็มประจำอยูใน

สถานท่ี กอสรางตลอดเวลาอยางนอย 1 คน เปนตัวแทนของผูรับจางในขณะท่ีผูรับจางไมอยู และเปนผูท่ีผูวาจาง

เห็นชอบแลว คำแนะนำ หรือคำสั่งใดท่ีผูวาจางหรือผูควบคุมงาน ไดสั่งแกตัวแทนของผูวาจาง ใหถือเสมือนวาไดสั่งแก

ผูรับจาง โดยตรง ผูวาจางสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนตัวแทนของ ผูรับจางได หากเห็นวาไมเหมาะสม  

9. การตรวจงานระหวางกอสราง  

ผูวาจาง หรือ ตัวแทนผูวาจาง หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ  และผูควบคุมงาน มีสิทธิ์เขาไปตรวจ

งานกอสรางไดตลอดเวลา โดยผูรับจางจะตองอำนวยความสะดวก เชน บันไดชั่วคราว ทางเดินชั่วคราว ไฟฟาสองสวาง 

และอ่ืน ๆ ใหเรียบรอย สำหรับการตรวจงานกอสราง  
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10. การส่ังหยุดงาน  

การกอสรางท่ีผิดจากรูปแบบหรือไมไดคุณภาพงานท่ีดี ผูวาจาง หรือ ตัวแทนผูวาจาง หรือ คณะกรรมการ

ตรวจการจาง หรือ  และผูควบคุมงาน มีสิทธิ์สั่งหยุดงาน ชั่วคราวได จนกวาผูรับจางจะดำเนินการใหเรียบรอย โดยผูรับ

จางจะเรียกรองคาเสียหายหรือขอขยายระยะเวลา กอสรางตามสัญญาไมได  

 

จบหมวดท่ี 10400 
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หมวดท่ี 01500 

ส่ิงอำนวยความสะดวกช่ัวคราว 

CONSTRUCTION FACILITIES AND TEMPORARY CONTROLS 

 

1. ส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ  

1.1 โรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณ  

ผูรับจางจะตองจัดใหมีโรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณเพ่ือเก็บและปองกันความเสียหายของวัสดุ 

และอุปกรณทุก ชนิดท่ีนำมาใชในงานกอสราง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการ ท้ังนี้หาม

ผูรับจาง นำวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ ท่ีไมไดใชงานกอสรางในโครงการนี้มาเก็บไวในโรงเก็บวัสดุ  

1.2 สำนักงานชั่วคราว  

ผูรับจางจะตองสรางสำนักงานชั่วคราวในบริเวณสถานท่ีกอสรางสำหรับเปนท่ีทำงานของผู 

รับจางและผูควบคุม งาน ประกอบดวยโทรศัพท ระบบไฟฟากำลังและแสงสวาง หองน้ำ-สวม และอุปกรณประกอบ

สำนักงานท่ี จำเปน เชน โตะวางแบบพรอมท่ีแขวนแบบ เครื่องโทรสาร ตูเอกสาร เปนตน  

1.3 บานพักคนงาน  

ผูรับจางจะตองสรางบานพักคนงาน หองน้ำ หองสวม และสิ่งสาธารณูปโภคท่ีจำเปนเพียงพอ 

ในบริเวณท่ีผู ควบคุมงานกำหนดไว โดยมีการดูแลใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัดขยะมูลฝอยเปน

ประจำ หามผูรับจางหรือคนงานปลูกสรางรานคา รานอาหารภายในเขตของเจาของโครงการเปนอันขาด นอกจากจะ 

ไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของโครงการ  

1.4 หองประชุม  

ผูรับจางตองจัดสรางหองประชุมในสำนักงานชั่วคราว สำหรับประชุมในงานกอสราง  

ประกอบดวย โตะ เกาอ้ี กระดานพรอมอุปกรณเครื่องเขียน และสิ่งจำเปนตาง ๆ ตามความเหมาะสม  

1.5 แบบรายละเอียดผังแสดงตำแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราว  

ผูรับจางตองจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราวและสำนักงาน 

ชั่วคราวใหสถาปนิก พิจารณาอนุมัติกอนสรางอยางนอย 7 วัน และตองเริ่มกอสรางสิ่งปลูกสรางชั่วคราว และสำนักงาน

ชั่วคราวทันที เม่ือผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว ในกรณีท่ีตองมีถนนชั่วคราวใหพยายามจัดวางตำแหนงให

ตรงกับ ถนนท่ีจะกอสรางจริงตามท่ีแสดงในแบบ และจะตองจัดลำดับตำแหนงสิ่งปลูกสรางชั่วคราวใหสัมพันธกับ 

วิธีการกอสราง รวมท้ังจัดระบบการจราจรท้ังภายในและภายนอกหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการ ติดขัด 

หรือกีดขวางตอการปฎิบัติงานกอสรางและการจราจรสวนรวม  

1.6 การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม  

ใหผูรับจางยึดถือปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง“กำหนด 

หลักเกณฑในการ กอสรางอาคารและสาธารณูปโภค” ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของ โดย จะตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญตอผูอยูอาศัยขางเคียง  
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1.7 การดูแลรักษา  

ผูรับจางตองจัดใหมีคนงานประจำ เพ่ือดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสรางชั่วคราว และท่ี 

สำนักงานชั่วคราว ทุกวัน และผูรับจางมีหนาท่ีซอมแซมดูแล บำรุงรักษา ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลา

กอสราง 

1.8 คาใชจาย  

คาใชจายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการจัดใหมีสิ่งปลูกสรางชั่วคราวการขออนุญาตการดูแลรักษา 

ความสะอาดและ สิ่งแวดลอม การจัดหาและการใชงานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก คาบำรุง ดูแล

รักษา และ คนงานประจำ เพ่ือดูแลความสะอาด ตลอดจนการเก็บกวาดรื้อถอนออกไปเม่ือเสร็จงานเปนภาระของผู

รับจาง ท้ังสิ้น  

2. รั้วช่ัวคราวรอบบริเวณกอสราง  

ผูรับจางตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณกอสราง ตามแนวเสนเขตท่ีสถาปนิกกำหนดให (SITE 

BOUNDARIES) โดยจัดทำรั้วดังกลาวดวยไมหรือโลหะบุดวยแผนสังกะสีสีเขียว สูงไมต่ำกวา 2.40 เมตร จากพ้ืนดิน 

ตองมีลักษณะ เรียบรอย ม่ันคงแข็งแรง มีประตูปด-เปด ปอมยาม และยามคอยควบคุมการเขาออกตลอดระยะเวลา

กอสรางในจุดท่ี สถาปนิกพิจารณาอนุมัติ สำหรับสวนท่ีติดกับสถานท่ีสาธารณะ เชน ถนน ทางเทา ท่ีดินขางเคียง ฯลฯ 

จะตองมีการ ปองกันวัสดุ หรือเศษวัสดุท่ีอาจตกลงมาเปนอันตรายตอชีวิต หรือสรางความเสียหายตอทรัพยสินท่ีอยู

ใกลเคียงบริเวณ กอสราง โดยถือเปนหนาท่ีท่ีผูรับจางจะตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด และผูรับจางตองรักษาซอมแซม

ใหดีอยูเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง ท้ังนี้ผูรับจางตองเปนผูรับภาระคาใชจายแตผูเดียวในการจัดทำ ติดตั้ง การขอ

อนุญาต รวมท้ัง คาใชจาย คาธรรมเนียมตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ คายาม คาบำรุงรักษา คารื้อถอนออกไปเม่ือเสร็จงาน

ดวย  

3. ถนนและทางเดินช่ัวคราว  

3.1 ถนนชั่วคราว  

ในระหวางการกอสรางผูรับจางตองจัดใหมีทางเขาออกสถานท่ีกอสรางชั่วคราวโดยใชยาง 

แอสฟลตหรือ คอนกรีตท่ีมีประสทิธิภาพในการรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนสงปูบริเวณทางเขาออกและจะตองไม

กระทำการ ใด ๆท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอระบบระบายน้ำหรือกีดขวางทางน้ำสาธารณะและตองดูแลรักษา

ทางเขาออกดังกลาว ใหอยูในสภาพใชงานไดดีตลอดระยะเวลากอสราง เม่ือเสร็จงานแลว ใหจัดการปรับปรุง ซอมแซม

สิ่งตาง ๆใหอยูในสภาพดีดังเดิมในกรณีท่ีจำเปนตองตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน ตัดทางเทา ตอเชื่อม ทอระบายน้ำ

กับทอระบายน้ำสาธารณะ ผูรับจางตองรับผิดชอบดำเนินการใหถูกตอง โดยเปนคาใชจายของผู รับจางท้ังสิ้น  

3.2 ทางเดินชั่วคราว  

ผูรับจางตองจัดใหมีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณกอสรางตามความจำเปน และตาม 

ข้ันตอนของงาน กอสราง เพ่ือใหสามารถเขาถึงบริเวณตาง ๆ ของงานกอสรางไดทุกแหง มีสภาพท่ีแข็งแรง ปลอดภัย 

และเม่ือหมด ความจำเปนแลวใหดำเนินการรื้อถอนออกไป พรอมท้ังซอมแซมสวนกอสรางท่ีเสียหายใหเรียบรอย โดย

เปน คาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น  
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4. ไฟฟาท่ีใชในงานกอสราง  

4.1 ระบบไฟฟาชั่วคราว  

ผูรับจางตองจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวท่ีใชในงานกอสราง ท้ังในระบบไฟฟากำลัง และ ระบบไฟฟา

แสงสวาง ท่ัวไปในบริเวณกอสราง โดยผูรับจางเปนผูรับภาระออกคาใชจายท้ังหมด ตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบ

ไฟฟา ชั่วคราวจากการไฟฟาฯ รวมท้ังคาใชจายอุปกรณท้ังหลาย คากระแสไฟฟา คาบำรุงรักษา คารื้อถอน และ 

คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีตองจัดหา หรือคิดเผื่อไว การจัดใหมีระบบไฟฟาชั่วคราวท่ีใชในงานกอสรางดังกลาวนี้ รวมไปถึงสวน

ท่ีเปนงานของผูรับจาง สวนท่ีเปนงานของผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืนดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจาง อ่ืนเปนผูจาย

เฉพาะคาไฟฟาและคาอุปกรณในสวนท่ีตนใชงานเอง หรือไมผูรับจางติดตอหนวยงานของผูวาจางเพ่ือขออนุญาตตอ

ไฟฟาชั่วคราวของผูวาจาง ท้ังนี้ ผูรับจางตองจะรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

4.2 ความปลอดภัยจากการใชไฟฟา  

ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณและดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟาชั่วคราวท่ีใชในงานกอสราง ใหมีความ

ปลอดภัย แกชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังมีระบบการปองกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟาไดเม่ือเกิดอุบัติเหตุ ท้ังนี้

ตอง เปนไปตามท่ีมีกำหนดไวในระเบียบขอบังคับของการไฟฟาฯ และหรือมาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายท่ี ใช

บังคับอยูดวย  

4.3 ขนาดของกระแสไฟฟา  

ขนาดความตองการกระแสไฟฟาชั่วคราวท่ีใชในงานกอสรางดังกลาว ใหเปนความรับผิดชอบของผู

รับจางท่ีตองจัดใหมีเพียงพอกับการใชในสวนของงานขางตน และในสวนท่ีเปนงานของผูรับจาง ผูรับจางชวงและผู

รับจาง รายอ่ืนท่ีทำงานในงานกอสรางนี้ เพ่ือใหงานกอสรางรุดหนาไปไดดวยดีสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลากอสราง 

รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟาท้ังหมด ผูควบคุมงานอาจออกคำสั่งใหผูรับจางจัดการแกไขเพ่ิมเติมขนาด กระแสไฟฟา

ชั่วคราวจากการไฟฟาฯ ใหเหมาะสมไดตามความจำเปน โดยผูรับจางเปนผูรับภาระคาใชจายท้ังสิ้น  

5. น้ำประปาท่ีใชในงานกอสราง  

ผูรับจางตองจัดใหมีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพ่ือใชในงานกอสรางตั้งแตเริ่มงานจนงานแลวเสร็จ รวมถึงการทดสอบ 

ระบบสุขาภิบาลท้ังหมดโดยผูรับจางเปนผูรับภาระออกคาใชจายท้ังหมด ตั้งแตการขออนุญาตติดตั้งระบบน้ำประปา 

จากการประปาฯ รวมท้ังคาใชจายอุปกรณท้ังหลาย คาน้ำประปา คาบำรุงรักษา คารื้อถอน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีตอง 

จัดหาหรือคิดเผื่อไว การจัดใหมีระบบน้ำประปาชั่วคราวดังกลาวนี้ รวมไปถึงสวนท่ีเปนงานของผูรับจางเอง และใน 

สวนท่ีเปนงานของผูรับจาง สวนท่ีเปนงานของผูรับจางชวงและผูรับจางรายอ่ืนดวย โดยผูรับจางชวงและผูรับจางอ่ืน 

เปนผูจายเฉพาะคาน้ำและอุปกรณในสวนท่ีตนใชงานเอง หรือไมผูรับจางติดตอหนวยงานของผูวาจางเพ่ือขออนุญาตตอ

น้ำประปาชั่วคราวของผูวาจาง ท้ังนี้ ผูรับจางตองจะรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น 

6. การรักษาความสะอาดในบริเวณกอสราง  

6.1 ระบบสุขาภิบาลชั่วคราว  

ผูรับจางตองจัดทำบอเกรอะและทอระบายน้ำท้ิงจากหองน้ำชั่วคราว รองระบายน้ำ คันดิน หรืออ่ืน ๆ 

เพ่ือ ปองกันน้ำผิวดินจากการกอสรางและจากฝนตก โดยจะตองไมใหมีน้ำขังหรือสงกลิ่นเหม็นในบริเวณกอสราง  

6.2 ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ  
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ผูรับจางตองขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช และสิ่งปฎิกูลตาง ๆ ท่ีทำความสกปรกหรือกีด

ขวางการ ทำงานออกจากบริเวณกอสรางอยางสม่ำเสมอทุกวันตลอดระยะเวลากอสราง และตองเก็บกวาดทำความ 

สะอาดใหเรียบรอยท่ัวบริเวณกอสรางเม่ือเสร็จงานโดยผูรับจางตองยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัดเพ่ือความ ปลอดภัย

และเปนระเบียบเรียบรอย ตลอดระยะเวลากอสราง  

 

จบหมวดท่ี 01500 
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หมวดท่ี 01540 

ความปลอดภัย 

SECURITY 

 

1. การปองกันการบุกรุกท่ีขางเคียง  

ผูรับจางตองจำกัดขอบเขตการกอสราง มิใหเกิดการบุกรุกเขาไปในท่ีขางเคียงของผูอ่ืน และตองจัดใหมีการ

ปองกัน ดูแลมิใหคนงานของตนบุกรุกท่ีของผูอ่ืนรวมท้ังตองจัดใหมีการปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนกับสิ่ง 

สาธารณูปโภคตาง ๆ หรือทรัพยสินและบุคคลในท่ีขางเคียง และตองเปนผูออกคาใชจาย คาชดเชย รวมท้ังการแกไข 

ใหคืนดีในเม่ือเกิดการเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากการกระทำของคนงานของตนในกรณีขางตน  

2. การปองกันบุคคลภายนอก  

ผูรับจางตองไมใหผูท่ีไมเก่ียวของ หรือผูท่ีไมไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงาน หรือผูวาจางของโครงการไดออก

คำสั่ง หาม เขาไปในบริเวณกอสรางตลอดระยะเวลากอสราง ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน ใหผูรับจางออกคำสั่งให 

ตัวแทนผูรับจาง และยามเฝาบริเวณปฏิบัติตามขอนี้อยางเครงครัด และเม่ือถึงเวลาเลิกงานกอสรางในแตละวันให 

ตัวแทนผูรับจางดูแลจัดการใหทุกคนออกไปจากสถานท่ีกอสราง ยกเวนยามเฝาบริเวณ หรือการทำงานลวงเวลาใน 

เวลากลางคืนท่ีไดรับการอนุมัติแลวเทานั้น  

3. การปองกันส่ิงสาธารณูปโภค  

ผูรับจางตองดูแลรักษาสถานท่ีสาธารณะ และสิ่งสาธารณูปโภคท้ังหลายใหอยูในสภาพดี ใชงานไดตลอดเวลา 

และ ตองรับผิดชอบตอความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตอสถานท่ีสาธารณะท้ังหลาย หรือสิ่งสาธารณูปโภคท้ังหลายอัน

เกิด จากการกอสราง โดยตองชดใช แกไข ซอมแซม ใหคืนดีดังเดิมโดยไมชักชา และผูรับจางเปนผูออกคาใชจายในการ

นี้ ท้ังสิ้น ผูรับจางจะตองไมทำใหเกิดการกีดขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลท่ัวไปตลอดระยะเวลากอสราง  

4. การปองกันส่ิงกอสรางท่ีมีอยูเดิม  

4.1 สิ่งปลูกสรางขางเคียง  

ผูรับจางตองปองกันมิใหเกิดความเสียหายใด ๆ แกสิ่งปลูกสรางขางเคียงในระหวางทำการ 

กอสราง หากเกิด ความเสียหายข้ึนผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขใหคืนสภาพดีดังเดิมโดยไมชักชา ในกรณีท่ีผูควบคุม

งาน เห็นวาการปองกันท่ีผูรับจางทำไวไมเพียงพอหรือไมปลอดภัย อาจออกขอกำหนดหรือคำสั่งใหผูรับจาง 

เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติม การปองกันสิ่งปลูกสรางนั้น ๆ ไดตามท่ีเห็นสมควร โดยถือเปนความรับผิดชอบ ของผูรับจาง

ท่ีตองปฏิบัติตามคำสั่งและออกคาใชจายท้ังหมด  

4.2 สิ่งกอสรางใตดิน  

ผูรับจางตองสำรวจจนเขาใจดีแลววา อาจจะมีสิ่งปลูกสรางท่ีอยูใตดินในบริเวณกอสราง หรือ 

บริเวณใกลเคียง เชน ทอน้ำประปา ทอระบายน้ำ สายโทรศัพท ฐานราก ฯลฯ ซ่ึงผูรับจางตองระวังรักษาใหอยูในสภาพ

ท่ีดี ตลอดระยะเวลากอสรางหากเกิดความเสียหายข้ึนผูรับจางตองรับผิดชดใชแกไขซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม โดยเร็ว 

ในกรณีท่ีกีดขวางการกอสรางจำเปนตองขออนุญาตเคลื่อนยายจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหผูรับจาง รับผิดชอบ

ดำเนินการเองท้ังหมด โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังสิ้น  
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5. การดูแล ปองกัน และบำรุงรักษางานกอสราง 

5.1 การดูแลรักษางานกอสราง  

ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบแตผูเดียวในการระวังดูแลรักษางานกอสรางท้ังหมด รวมท้ังวัสดุ  

เครื่องมือ อุปกรณท่ีนำมาไวในบริเวณกอสราง ตั้งแตเริ่มงานจนกระท่ังผูวาจางรับมอบงานตามท่ีผูควบคุมงานออก 

ใบรับรองการสำเร็จเรียบรอยของงานแลว ในกรณีจำเปนผูรับจางตองจัดทำเครื่องปองกันความเสียหายใด ๆ ท่ี อาจ

เกิดข้ึนกับวัสดุอุปกรณและงานกอสราง ไมวาจะเปนการสรางเปนท่ีคลุม ท่ีกำบัง รวมท้ังการตั้งเครื่องสูบ น้ำปองกันน้ำ

ทวม การปองกันการขีดขวน และอ่ืน ๆ ท่ีผูควบคุมงานเห็นวาเหมาะสม  

5.2 การปองกันเพลิงไหม  

ผูรับจางตองจัดใหมีเครื่องดับเพลิงท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ ประจำท่ีอาคารท่ีกอสราง 

ทุกชั้น รวมท้ังใน โรงเก็บวัสดุ เครื่องมือ และในท่ีตาง ๆ ท่ีจำเปน มีการปองกันและจดัการอยางเครงครัดตอแหลงเก็บ

เชื้อเพลิง โดยจัดใหมีคำเตือนท่ีเห็นเดนชัดในการนำไฟ หรือวัสดุอ่ืนท่ีทำใหเกิดไฟได เขาใกลบริเวณดังกลาว  

5.3 ความรับผิดชอบ  

ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ในการจัดทำการดูแล ปองกัน และ บำรุงรักษา 

ดังกลาว ขางตนท้ังหมดแตเพียงผูเดียวและตองรับผิดชอบตอความเสียหายอันเกิดแกวัสดุอุปกรณและงานกอสราง

ท้ังหมดจนกวาผูวาจาง รับมอบงานกอสรางงวดสุดทายหรืองานกอสรางท้ังหมด  

6. การหลีกเล่ียงเหตุเดือดรอนรำคาญ  

ในกรณีท่ีเห็นวางานกอสรางใดนาจะเปนเหตุเดือดรอนรำคาญแกผูอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีกอสราง 

ผูวาจาง หรือตัวแทนผูวาจาง หรือผูควบคุมงาน อาจออกคำสั่งใหผูรับจางทำงานกอสรางนั้น ตามวิธีและในเวลาท่ี

เหมาะสม เพ่ือท่ีจะลดเหตุเดือดรอน รำคาญดังกลาวใหมีนอยท่ีสุด และใหถือวาผูรับจางไดคิดเผื่อไวแลว ในการทำงาน

ดังกลาวท้ังในเรื่องระยะเวลา กอสราง และคาใชจายท้ังหมด  

7. ความปลอดภัยในการทำงาน  

ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องอำนวยความสะดวกท้ังหลายในการทำงาน รวมท้ัง

จัดใหมี สภาพการทำงานท่ีดี ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของคนงาน ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณปองกัน

อันตราย ตาง ๆ เชน จัดสรางรั้วกันตกจากท่ีสูง ท้ังหมดนี้ใหผูควบคุมงานมีอำนาจออกคำสั่งใหผูรับจางจัดทำและ

ปรับปรุง แกไขไดตามท่ีเห็นสมควร และผูรับจางตองรับผิดชอบจัดการเรื่องนี้ใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของประการ

ตลอด ระยะเวลากอสราง  

8. การปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิต  

ผูรับจางตองจัดใหมีอุปกรณเครื่องเวชภัณฑในการปฐมพยาบาลและอุปกรณชวยชีวิตตามสมควร หรือตามท่ี

กำหนด ไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ ผูรับจางตองจัดใหมีตูยาสามัญประจำบานไวตลอดระยะเวลากอสราง และตองดูแล

จัดใหมี เพ่ิมเติมพอใชอยูเสมอ  

9. รายงานอุบัติเหตุ 

เม่ือมีอุบัติเหตุใด ๆ เกิดข้ึนในบริเวณกอสรางไมวาเหตุนั้น ๆ จะมีผลกระทบกระเทือนความกาวหนาของงาน

กอสราง หรือไมก็ตาม ใหตัวแทนผูวาจางรีบรายงานเหตุท่ีเกิดนั้น ๆ ใหผูควบคุมงานทราบในทันใด แลวทำรายงานเปน
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ลาย ลักษณอักษรระบุรายละเอียดเหตุการณท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด และใหระบุวา ไดจัดการแกไขเหตุการณนั้น ๆ อยางไร

บาง รวมท้ังการปองกันไมใหเกิดข้ึนอีก  

 

จบหมวดท่ี 01540 
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หมวดท่ี 01700 

การสงมอบงาน 

CONTRACT CLOSEOUT 

 

1. การสงมอบงาน  

1.1 การตรวจรับงานงวดสุดทายจะประกอบดวย ฝายผูวาจาง สถาปนิก และฝายผูรับจาง ผูควบคุมงาน 

สถาปนิก วิศวกร และฝายผูรับจาง โดยจะทำการตรวจสอบและทดสอบสวนประกอบอาคาร ระบบตาง ๆ อยาง

ละเอียด หากมีขอบกพรองตาง ๆ ผูรับจางจะตองรีบดำเนินการแกไขใหเรียบรอยโดยเร็ว  

1.2 การซอมแซมบริเวณโดยรอบสถานท่ีกอสรางท่ีเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน ผูรับจาง

จะตอง ดำเนินการซอมแซมใหเสร็จเรียบรอย กอนการสงมอบงานงวดสุดทาย  

1.3 การทำความสะอาดอาคาร ผูรับจางจะตองทำความสะอาดอาคารใหเรียบรอย และผูวาจางสามารถใชงาน 

ได ทันทีหลังจากการสงมอบงานกอสรางแลว สวนการตกแตงบริเวณ ผูรับจางจะตองกลบเกลี่ยพ้ืนดินใหเรียบรอย เศษ

วัสดุกอสรางตาง ๆ เศษไม ปูนทราย โรงงาน และสวมชั่วคราวจะตองเก็บขนยายไปใหพนบริเวณภายใน 7 วัน 

นับตั้งแตวันท่ีผูวาจาง รับมอบงานเรียบรอยแลว  

1.4 กุญแจตาง ๆ ผูรับจางจะตองทำปายถาวรแจงรายละเอียดไวกับลูกกุญแจ ใหตรงกับแมกุญแจทุกชุด และ

จะตอง สงมอบใหกับผูวาจางทันที เม่ือผูวาจางรับมอบงานแลว หามผูรับจางจำลองกุญแจเหลานี้โดยเด็ดขาด  

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทำ AS-BUILT DRAWING ตนฉบับ 1 ชุดและสำเนา 2 ชุด สงมอบใหผูวาจางในวัน

ตรวจรับ งานงวดสุดทาย โดยประกอบดวยแบบสถาปตยกรรม โครงสราง ระบบไฟฟา สุขาภิบาล ปรับอากาศและอ่ืน 

ๆ ท่ี จำเปนตอการบำรุงรักษาและซอมแซมในอนาคต หากผูรับจางไมดำเนินการใหแลวเสร็จ การจายเงินงวดสุดทาย 

จะตองเลื่อนออกไป จนกวาผูรับจางจะดำเนินการแลวเสร็จ โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  

2. การรับประกันผลงาน  

2.1 ภายในระยะเวลา 2 ปนับถัดจากวันท่ีตรวจรับมอบงานงวดสุดทาย และผูวาจางรับมอบงาน กอสรางแลว 

ในระหวางนี ้ หากมีความชำรุดบกพรองเกิดข้ึนแกอาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ไมรอบคอบ หรือการละเลย

ของ ผูรับจาง ในขณะท่ีทำการกอสราง ผูรับจางจะตองทำการซอมแซม ใหอยูในสภาพเรียบรอย หรือใชงานไดดีดังเดิม 

โดยทันทีท่ีไดรับแจงจากผูวาจาง และจะเรียกรองคาใชจายใด ๆเพ่ิมเติมไมไดท้ังสิ้น  

2.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ ท่ีจะทำการวาจางผูอ่ืนมาดำเนินการซอมแซมหรือแกไขงาน ในสวนท่ีบกพรองและ

เสียหาย ท่ีเกิดจากการกระทำโดยผูรับจาง และผูรับจางไมเขามาดำเนินการแกไขใหเรียบรอย ทำใหตองไปวาจางผูอ่ืน

มาทำ การซอมแซมแทน โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบท้ังหมด  

 

จบหมวดท่ี 01700 
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หมวดท่ี 02060 

การรื้อถอนอาคาร 

BUILDING DEMOLITION 

 

1. การรื้อถอนอาคาร ส่ิงปลูกสรางเดิม  

ในทันทีท่ีผูรับจางไดเขาครอบครองสถานท่ีท่ีจะทำการกอสราง ใหผูรับจางดำเนินการรื้อถอนอาคาร และ สิ่ง

ปลูกสราง เดิมท่ีมีอยูในบริเวณนั้นซ่ึงผูรับจางตองใชความระมัดระวังตอทอประปาและสายไฟฟาใตดินท่ีอาจมีอยูไมให 

กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการรื้อถอนอาคารและ  สิ่งปลูกสรางเดิม  

 

2. วิธีการรื้อถอนอาคาร และส่ิงปลูกสรางเดิม  

หามผูรับจางใชวิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางเดิมโดยวิธีท่ีจะกอใหเกิดอันตรายใดๆ หรือเปนเหตุใหเกิดความ 

ตระหนกตกใจจากการกระทำดังกลาวแกผูอยูขางเคียง เชน การเผาไฟ การสุมไฟ ฯลฯ  

 

3. กรรมสิทธิ์ในวัสดุส่ิงของ  

วัสดุสิ่งของท่ีไดจากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสรางขางตนนี้ใหตกเปนของผูรับจาง ยกเวนวัสดุ สิ่งของท่ีไดระบุไว 

เปนพิเศษใหสงมอบแกเจาของโครงการ และผูรับจางตองขนยายวัสดุสิ่งของท่ีผูรับจางไดมาจาก  

การรื้อถอนนี้ออกไปจากบริเวณกอสราง ท้ังนี้ใหรวมถึงฐานราก และสวนของอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางท่ีอยูใตดิน หลุม 

สวม บอเกา รากไม และสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ ท้ังท่ีอยูบนดินและใตดิน ในบริเวณกอสรางท้ังหมด  

 

จบหมวดท่ี 02060 
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หมวดท่ี 02110 

การปรับปรุงบริเวณกอสราง 

SITE CLEARING 

 

1. การเตรียมงาน  

1.1 ผูรับจางจะตองดำเนินการตรวจสอบสำรวจบริเวณท่ีจะทำการกอสรางใหรูสภาพตาง ๆของสถานท่ี

กอสราง เพ่ือท่ีจะไดเปนแนวทางในการพิจารณาในการทำงาน SITEWORK ตาง ๆ และลูทางสำหรับการขนสงวัสดุ

กอสราง  

1.2 ผูรับจางจะตองรังวัดสถานท่ีกอสราง วางผัง จัดทำระดับ แนว และระยะตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตอง 

ของหมุด หลักเขต และจัดทำรายงานถึงความถูกตอง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไมแนนอน แตกตางไปจาก

แบบ กอสรางเปนลายลักษณอักษร ใหสถาปนิก วิศวกร ตรวจสอบความถูกตองกอนดำเนินงานข้ันตอไป  

1.3 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ชางฝมือดี และแรงงานท่ีเหมาะสมให เพียงพอ 

และ พรอมเพรียง เพ่ือปฏิบัติงานกอสรางใหดำเนินงานไปดวยความรวดเร็ว เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และไดผล งานท่ี

ถูกตองสมบูรณตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเปนผลงานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดี  

1.4 ผูรับจางจะตองปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทำงาน ใหเปนไปตามกฏหมายแรงงาน หรือเทศบัญญัติ

รวมท้ัง ระเบียบขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานกอสรางครั้งนี้เปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตามกฏหมาย  

1.5 ผูรับจางจะตองหาวิธีปองกันความเสียหายอันอาจจะเกิดข้ึนกับทรัพยสินของผูอ่ืน และสาธารณูปโภค 

ขางเคียง และ ตองประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดข้ึนตอทรัพยสินสวัสดิภาพของคนงาน และบุคคลอ่ืนอันสืบ

เนื่องมาจากการปฏิบัติงานกอสราง หากมีความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการกระทำ ของผูรับจาง หรือ

บริวาร หรือ ผูอ่ืนซ่ึงปฏิบัติงานกอสรางในงานนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบ และ เปนผูชดใชคาเสียหายท้ังสิ้น  

2. งานปรับพ้ืนท่ี  

หลังจากดำเนินการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสราง และสิ่งกีดขวางอ่ืน ๆ ท้ังท่ีอยูบนดิน และใตดิน และขน

ยายออกจาก บริเวณกอสรางแลว ใหดำเนินการปรับระดับพ้ืนดินใหเรียบเสมอกัน พรอมท่ีจะดำเนินการ วางผัง 

กอสรางอาคาร กำหนดแนว และระดับเริ่มตนกอสราง ตามท่ีกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ ตามสัญญา

ตอไป  

 

จบหมวดท่ี 02110 
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หมวดท่ี 04210 

ผนังกออิฐ 

BRICK MASONRY 

 

1. ขอบเขตของงาน  

งานกอผนังตามท่ีระบุไวในแบบ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอยางในสวน

ตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบกอนทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

2.1 อิฐ  

อิฐมอญหรืออิฐกอสรางสามัญขนาดเล็กจะตองเปนอิฐท่ีมีคุณภาพดีเผาไฟสุกท่ัวกอน เนื้อ 

แข็งแกรง ไมมี โพรงไมแตกราว รูปรางไดมาตรฐาน ไมแอนบิดงอ จะตองดูดน้ำไมเกิน 25% และจะตองตานทาน

แรงอัด สูงสุดไมนอยกวา 100 กก.ตอ ตารางเซนติเมตร หรือมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 77-2545 อิฐกอสราง

สามัญ  

2.2 ปูนซีเมนต ใชปนูกอสำเร็จรูป  

2.3 ทราย เปนทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะทำใหเสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังนี้ 

 

เบอรตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ 

 

เปอรเซ็นตสะสมผานโดยน้ำหนัก 
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2.4 น้ำ น้ำท่ีใชผสมปูนกอ ตองเปนน้ำจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และ 

สารอินทรียตาง ๆ ในปริมาณท่ีจะทำใหปูนกอเสียความแข็งแรง  

2.5 ตะแกรงลวด ตะแกรงลวดท่ีใชยึดผนังกออิฐ ตองเปนชนิดอาบสังกะสีขนาดชอง 1/4”  

2.6 เหล็กเสริม ใชเหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก.20-

2543 เหล็กเสน เสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

3. ตัวอยางวัสดุ  

ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุท่ีจะใชไมนอยกวา 2 ตัวอยาง และสงใหผูออกแบบเห็นชอบและอนุมัติกอน จึง

จะนำไปใชติดตั้งได นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน  
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4. การกอผนัง  

4.1 การผสมปูนกอ  

ใหใชสวนผสมของปูนกอโดยปริมาตร ดังนี้  

ปูนซีเมนต 1 สวน  

ปูนขาว 1 สวน  

ทราย 4-6 สวน  

น้ำ พอประมาณ  

การผสมปูนกอ ตองคลุกปูนขาวกับทรายใหเขากันดี แลวจึงเติมปูนซีเมนตและน้ำ ปริมาณของน้ำท่ีใชตอง ให

พอด ีไมแข็งไมเหลวจนเกินไป  

4.2 การแตงแนวเซาะรองรอยตอระหวางแผนอิฐ  

แนวรอยตอระหวางแผนอิฐตองไมตรงกันทุกชั้นในแนวตั้ง ตองกอสลับแนวชั้นตอชั้น ขนาด 

รอยตอ ประมาณ 1ซม. นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน ตองใหเห็นรอยตอโชวแนวอิฐระหวางแผนอิฐแตละแผนอยาง 

ชัดเจน ไดระดับท้ังแนวตั้งและแนวนอนโดยปราศจากการหลุดลอนของปูนกอ  

4.3 จุดตัดของผนัง  

ท่ีจุดตัดของผนังใหใชเสาเอ็นคสล.  

4.4 การยึดผนังติดกับโครงสราง  

ท่ีรอยตอของดานขางและดานบนของผนังกับโครงสรางอาคารตองยึดดวยเหล็กเสริมขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยใหปลายฝงอยูในผนังไมนอยกวา 20 ซม.  

4.5 คานทับหลัง  

ก. การกอผนังอิฐท้ังหมด ใหกอโดยมีคานเอ็นทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด โดยมีคานเอ็นทับ

หลัง ค.ส.ล. ทุกระยะไมเกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไมเกิน 2.20 ม.  

ข. ตามวงกบประตู-หนาตาง ตามแนวชิดกันระหวางผนังและตามมุมผนงัตาง ๆ ท้ังหมดทุกแหงใหกอ 

ผนังอิฐ โดยทำเสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังท้ังหมด  

4.6 เสาเอ็น  

ท่ีขอบของชองเปดในผนัง(เชนประตูและหนาตาง)ตองมีเสาเอ็นโดยการใชเหล็กเสริมตาม 

แนวดิ่งขนาด เสนผาศูนยกลาง 9 มม. 2 เสนวางอยูในตำแหนงแกนกลางของแบบหลอชองละเสนปลายเหล็กแตละขาง

ยึด ติดกับโครงสราง กรอกคอนกรีตใหเต็ม นอกจากระบุไวในแบบวาเปนอยางอ่ืน  

4.7 รองกันแตก (CONTROL JOINTS)  

ใหทำ CONTROL JOINTS ขนาดกวาง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. 

5. การทำความสะอาด  

ผูรับจางตองทำความสะอาดผนังกอหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหสะอาด ปราศจากคราบน้ำปูน 

คราบไคล หรือรอยเปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน  

จบหมวดท่ี 04210 
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หมวดท่ี 04220 

ผนังคอนกรีตบล็อค 

CONCRETE UNIT MASONRY 

 

1. ขอบเขตของงาน  

ผนังคอนกรีตบล็อคไมรับน้ำหนักตามท่ีระบุไวในแบบผูรับจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือ 

แผงตัวอยางในสวนตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบกอนทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ใหใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1 คอนกรีตบล็อค  

คอนกรีตบล็อคตองมีคุณสมบัติไมต่ำกวามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก. 58-2533 คอนกรีตบล็อคไมรับ 

น้ำหนัก ลวดลายส ีขนาดความกวาง x ยาว x หนา ตามท่ีผูออกแบบกำหนด  

2.2 ปูนซีเมนต ใชปูนกอสำเร็จรูป  

2.3 ทราย  

เปนทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะทำใหเสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังนี้ 

 

เบอรตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ 
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2.4 น้ำ น้ำท่ีใชผสมปูนกอ ตองเปนน้ำจืดท่ีสะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรดดาง และสารอินทรีย

ตางๆในปริมาณท่ีจะทำใหปูนกอเสียความแข็งแรง  

2.5 ตะแกรงลวด ตะแกรงลวดท่ีใชยึดผนังคอนกรีตบล็อค ตองเปนชนิดอาบสังกะสีขนาดชอง 1/4”  

2.6 เหล็กเสริม ใชเหล็ก GRADE SR24 มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก.20-

2543 เหล็กเสน เสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

3. ตัวอยางวัสดุ  

ผูรับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุท่ีจะใชไมนอยกวา 2 ตัวอยาง และสงใหผูออกแบบเห็นชอบและอนุมัติกอน จึง

จะ นำไปใชติดตั้งได นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน  
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4. การกอผนัง  

4.1 การผสมปูนกอ  

ใหใชสวนผสมของปูนกอโดยปริมาตร ดังนี้  

ปูนซีเมนต 1 สวน  

ปูนขาว 1 สวน  

ทราย 4-6 สวน  

น้ำ พอประมาณ  

การผสมปูนกอ ตองคลุกปูนขาวกับทรายใหเขากันดี แลวจึงเติมปูนซีเมนตและน้ำ ปริมาณของน้ำท่ีใชตอง ให

พอด ีไมแข็งไมเหลวจนเกินไป  

4.2 ผนังคอนกรีตบล็อค  

กอนทำการกอผนังจะตองแนใจวาบล็อคทุกกอนแหงสนิท นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืน การ 

กอผนังใหกอ แบบสลับแนวตั้ง (RUNNING BOND) นอกจากระบุไวในแบบเปนอยางอ่ืน ขนาดรอยตอประมาณ 1 ซม. 

นอกเหนือจากบล็อคธรรมดาแลว ผูรับจางตองจัดเตรียมบล็อครูปราง และขนาดตาง ๆ ท่ีจำเปนไวใหพรอม  

4.3 จุดตัดของผนัง  

ท่ีจุดตัดของผนังตองยึดดวยแผนตะแกรงลวด ขนาดกวาง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุกกอนเวน 

กอน  

4.4 การยึดผนังติดกับโครงสราง  

ท่ีรอยตอของดานขางและดานบนของผนังกับโครงสรางอาคาร ตองยึดดวยเหล็กเสริมขนาด 

เสนผาศูนยกลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยใหปลายฝงอยูในผนังไมนอยกวา 20 ซม.  

4.5 คานทับหลัง  

ก. การกอผนังคอนกรีตบล็อคท้ังหมด ใหกอโดยมีคานเอ็นและเสาเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด  

ข. การกอผนังคอนกรีตบล็อคท้ังหมด ใหกอโดยมีคานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด โดยมีคาน

ทับ หลัง ค.ส.ล. ทุกระยะไมเกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไมเกิน 2.20 ม.  

ค. ตามวงกบประตู-หนาตาง ตามแนวชิดกันระหวางผนัง และตามมุมผนังตาง ๆ ท้ังหมดทุกแหงใหกอ 

ผนังคอนกรีตบล็อค โดยทำเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังท้ังหมด  

4.6 เสาเอ็น  

ท่ีขอบของชองเปดในผนัง (เชน ประตูและหนาตาง) ตองมีเสาเอ็นโดยการใชเหล็กเสริมตาม 

แนวดิ่งขนาด เสนผาศูนยกลาง 9 มม. 2 เสน วางอยูในตำแหนงแกนกลางของ บล็อคชองละเสน ปลายเหล็กแตละขาง

ยึด ติดกับโครงสราง กรอกคอนกรีตใหเต็ม นอกจากระบุไวในแบบวาเปนอยางอ่ืน  

4.7 รองกันแตก (CONTROL JOINTS) 

ใหทำ CONTROL JOINTS ท่ีคานทับหลังและเสาเอ็นตามตำแหนงท่ีระบุไวในแบบขนาด 

กวาง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม.  
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5. การทำความสะอาด  

ผูรับจางตองทำความสะอาดผนังกอ หลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหสะอาด ปราศจากคราบน้ำปูน 

คราบ ไคล หรือรอยเปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน  

6. รายการคอนกรีตบล็อค (MASONRY SCHEDULE)  

6.1 ผนังคอนกรีตบล็อคท่ัวไปใชกอนขนาด 19 x 39 ซม. หนา 9 ซม. ผนังของกอนคอนกรีตบล็อคหนาไมนอย 

กวา 2 ซม.  

6.2 ผนังอาคารซ่ึงสูงกวา 3.50 ม. หรือสูงกวาผนังหองน้ำตาง ๆ ของอาคาร และผนังท่ีระบุไวเปนพิเศษใชกอน 

ขนาด 19 x 39 ซม. หนา 14 ซม. ผนังของกอนคอนกรีตบล็อคหนาไมนอยกวา 2.8 ซม.  

6.3 ผนังคอนกรีตบล็อคบริเวณท่ีติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ ใหกรอกคอนกรีตเต็มกอนภายในระหวางหองสวม มีเสา 

เอ็น และคานเอ็น ค.ส.ล. ท้ังหมด  

6.4 คอนกรีตบล็อค ซ่ึงระบุใหทาน้ำยาปองกันเชื้อราและตะไครน้ำ ใหใชกอนคอนกรีตบล็อค ชนิดผิวเรียบ 

และ แตงแนวใหเรียบเสมอของอิฐบล็อค  

 

จบหมวดท่ี 04220 
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หมวดท่ี 04230 

คอนกรีตมวลเบา 

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE 

 

1. ขอบเขตของงาน  

งานกอผนังตามท่ีระบุไวในแบบ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอยางในสวน

ตาง ๆ เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบกอนทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

2.1 คอนกรีตมวลเบา ใหใชผลิตภัณฑไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก.1505-2541  

2.2 ปูนกอบางสำเร็จรูป (THIN BED MORTAR) เปนปูนกอหรือปูนกาว สำหรับงานกอบางคอนกรีตมวลเบา 

โดยเฉพาะ ใชงานไดทันทีเม่ือผสมน้ำตามสัดสวนท่ีกำหนด โดยไมตองผสมสารเคมีใด ๆอีก คากำลังรับ แรงอัดท่ี 28 วัน 

ไมต่ำกวา 100 กก./ตร.ซม. คาแรงยึดเหนี่ยวไมนอยกวา 1.37 กก./ตร.ซม. ปูนกอตองมีแรง ยึดเหนี่ยวสูงรับแรงไดเร็ว

ไมรวน มีชวงเวลาในการแตงแนวกอกอนแข็งตัวไมนอยกวา 7 นาที ใชงานไดโดย ไมตองราดน้ำ BLOCK กอนกอ ตาม

มาตรฐาน DIN 18555 Mortars containing mineral binders  

2.3 ปูนฉาบสำเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เปนปูนฉาบท่ีผลิตข้ึนสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ 

สามารถใชงานไดทันทีเม่ือผสมน้ำ โดยไมตองผสมสวนผสมใดอีก มีคากำลังรับแรงอัดไมเกิน 50 กก./ตร. ซม. และมี

คาแรงยึดเหนี่ยวไมนอยกวา 0.67 กก./ตร.ซม. ไดมาตรฐาน DIN 18555 Mortars containing mineral binders เนื้อ

ละเอียด เหนียวลื่น ฉาบงาย สามารถฉาบไดบางท่ีความหนา 0.5 – 1.0 ซม. หลังจากราด น้ำท่ีผนังไดโดยไมแตกราว  

2.4 คานทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) ใชวางลงบนผนังเหนือชองเปดประตู หรือหนาตางทดแทนการหลอเสา 

เอ็น หรือทับหลัง ค.ส.ล. โดยมีระยะนั่งของปลายคานท้ังสองขางไมนอยกวา 15 ซม. มีความหนาเทากับผนัง ใชได

สำหรับกรณีท่ีใชผนังหนา 10 ซม. ข้ึนไป ชวยใหทำงานไดรวดเร็ว ไมตองรอทำเอ็น คสล.  

3. การผสมปูนเพ่ือใชงาน  

3.1 ผสมปูนกอ ในสัดสวน 1 ถุง ตอน้ำประมาณ 12 ลิตร ผสมใหเขากันดวยเหล็กกวนปูนท่ีตอเขากับสวาน

ไฟฟา เวลา 3-4 นาที ใหสวนผสมเขากันไดดี กอนนำไปใชงาน  

3.2 ผสมปูนฉาบสำเร็จรูป ในสัดสวน 1 ถุงตอน้ำประมาณ 9 ลิตร ผสมใหเขากันดวยเหล็กกวนปูน จนเนื้อเขา 

กันดี  

3.3 ปูนปูกระเบื้อง ใหใชปูนกอสำเร็จ (THIN BED MORTAR) ปายลงบนผนังโดยตรงดวยเกรียงปูกระเบื้อง 

แลวกดติดกระเบื้องทับลงไป เคาะใหไดแนวและระดับ โดยไมจำเปนตองฉาบกอน  

3.4 ปูนท่ีผสมไวเม่ือเริ่มแข็งตัวหรือท้ิงไวเกิน 3 ชั่วโมง แลวไมควรนำมาใช  

4. วิธีการกอผนังคอนกรีตมวลเบา  

4.1 ทำความสะอาดบริเวณท่ีจะทำการกอผนังคอนกรีตมวลเบา แลวกำหนดระยะตีเสนแนวกอใหถูกตอง 
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4.2 เริ่มกอโดยการใชปูนทรายท่ัวไป วางลงไปตามแนวท่ีจะกอเพ่ือชวยปรับระดับพ้ืนใหไดแนวระนาบเดียวกัน 

แลววางกอนบล็อคกอนแรกลงไปบนปูนทราย ใชคอนยางและระดับน้ำชวยจัดใหไดแนวและระดับท่ีถูกตอง  

4.3 เริ่มกอกอนท่ี 2 โดยปายปูนกอบริเวณดานขางของกอนแรกดวยเกรียงกอ จะไดความหนาของปูนกอ 

ประมาณ 2-3 มม. แลววางบล็อคกอนท่ี 2 ลงไปใหชิดกับกอนแรก ใชคอนยางเคาะใหชิดกัน ตรวจเช็คแนว ระดับดวย

ระดับน้ำ ทำเชนนี้ไปจนกอจบชั้นนี้  

4.4 บล็อคชั้นท่ี 2 ใหกอดวยวิธีสลับแนวระหวางแถวชั้นสูงข้ึนไป โดยใหแนวเหลื่อมกันครึ่งกอน หรืออยางนอย 

10 ซม. กอใหไดแนวตั้งและแนวนอน โดยปายปูนกอบางท่ีดานขางของกอนแถวนั้น และดานบนของกอน แถวลาง 

ดวยเกรียงกอ ปูนกอจะไมหกลนออกดานขาง และจะตองปายปูนกอใหเต็มตอเนื่องตลอดแนว ไมมี รูโพรง โดยไมตอง

ตอกแผนเหล็กใด ๆ เพ่ือยึดกอนอีก  

4.5 ปลายกอนท่ีกอชนเสาโครงสรางหรือเสาเอ็นจะตองยึดดวยแผนเหล็ก METAL STRAP ยาวประมาณ 20 

ซม. เขากับเสาดวยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้น  

4.6 หากพ้ืนท่ีของผนังมีขนาดใหญเกินมาตรฐานท่ีกำหนดไวในตาราง จะตองมีเสาเอ็น หรือคานเอ็น คสล. 

โดย ใชเหล็กเสริม  

4.7 มุมกำแพงทุกมุมกรณีไมทำเสาเอ็น คสล. ใหกอประสานเขามุม (INTERLOCKING) ท้ังนี้ผนังตองมีระยะไม 

เกินตารางและปลายกำแพงท่ียื่นออกมาจากเสาเกินกวา 1.50 ม. (ยกเวนกรณีใชผนังหนา 7.5 ซม. ตองทำเสา เอ็น 

และหรือ คานเอ็น คสล. ทุกขนาดพ้ืนท่ีกอไมเกิน 10 ตร.ม.)  

4.8 การยึดวงกบเขากับผนัง ใหใชแผนเหล็ก METAL STRAP ยึดดวยตะปูเขากับวงกบไมทุกชั้นของรอยตอ 

ระหวางชั้น แลวปายทับดวยปูนกอ กอนวางลงไป แลวอุดแนวรอยตอขางวงกบใหแนนดวยปูนกอ (ยกเวน กรณีใชผนัง

หนา 7.5 ซม. ตองทำเสา / คานเอ็น คสล.โดยรอบ)  

4.9 สำหรับผนังความหนาตั้งแต 10 ซม. ข้ึนไป เหนือชองประตูหนาตางหรือชองเปดอ่ืน ๆ ทุกแหงใหใชทับ

หลัง สำเร็จรูป (LINTEL) วางลงบนชองเปด ใหมีระยะนั่งท้ัง 2 ดาน ไมนอยกวา 15 ซม. แทนการหลอเสา/คาน เอ็น 

คสล.  

4.10 การกอผนังใหกอชนทองคานหรือทองพ้ืนทุกแหง โดยเวนชองไวประมาณ 1-2 ซม. แลวอุดดวยปูนทราย 

ตลอดแนว และจะตองยึดแผนเหล็ก METAL STRAP ท่ีทองพ้ืนหรือทองคานไวทุกระยะไมเกิน 120 ซม. ผนังท่ีกอสูงไม

ชนทองคานหรือพ้ืน (กอลอย) จะตองทำทับหลัง คสล. ขนาดไมเล็กกวาเสาเอ็นตลอดแนว  

4.11 การกอผนังท่ีชนกับทองพ้ืนโครงสรางอาคารซ่ึงอาจมีการแอนตัวลงมาได เชน พ้ืนระบบ POST 

TENSION หรือ โครงสรางเหล็ก จะตองเวนชองวางดานบนไวประมาณ 2-4 ซม. แลวเสริมวัสดุท่ีมีความยึดหยุนตัว เชน 

โฟม หรือ FIBER GLASS และหลีกเลี่ยงการฉาบชนทองพ้ืน แตหากจำเปนใหเซาะรองไวตามแนวรอยตอ  

4.12 การวางฝงทอสายไฟและทอน้ำไวกับผนังสามารถใชเหล็กเซาะรองขุดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟา 

เปนรองแนวลึก 2 แนว สกัดออก ท้ังนี้ไมควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากนั้นอุดปูนทรายให แนนเต็ม 

แลวปดทับดวยตาขายกวาง 20 ซม. ตลอดแนวกอนฉาบทับ  
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4.13 กรณีท่ีทำการติดตั้งทอรอยสายไฟและทอน้ำไวกอน ใหกอผนัง หางจากแนวทอเล็กนอย แลวอุดดวยปูน 

ทราย, กรณีท่ีชองใหญกวา 2 นิ้ว ใหเทคอนกรีตตลอดแนวทอ หากเปนท่ีขนาดเล็กใหใชวิธีบากกอน แลวติด ทับดวย

ลวดตาขาย ขนาดกวางไมนอยกวา 20 ซม. ตลอดแนวกอนทำการฉาบ 

5. การฉาบปูน 

5.1 การเตรียมพ้ืนผิว  

ก. ใชแปรงตีน้ำหรือไมกวาดปาดเศษผงท่ีติดอยูบนผนังออกใหหมด  

ข. หากมีรอยแตกบิ่นของผนังใหอุดซอมกอนดวยปูนซอม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการ

ตัด เขากับปูนกอ คนใหเขากันกับน้ำ แลวนำไปปายอุดจุดท่ีตองซอม ท้ิงไวใหแหงกอนฉาบ 1 วัน  

ค. ราดน้ำท่ีผนังกอนฉาบ เชนเดียวกับผนังกอท่ัวไป แตไมถึงกับเปยกโชก  

ง. รอใหผิวผนังดูดซับน้ำจนแหงเล็กนอย จึงเริ่มลงมือฉาบ  

5.2 วิธีฉาบปูน  

ความหนาปูนฉาบท่ีแนะนำ 0.5-1.0 ซม. โดยทำการฉาบเปน 2 ชั้น ชั้นละประมาณครึ่งหนึ่ง 

ของความ หนาท้ังหมด เม่ือฉาบชั้นแรกแลวท้ิงไวใหผิวหนาแหงหมาด บางสวนจะเกิดรอยแตกเปนปกติ จากการหดตัว

ของปูน ปูนท่ีฉาบตองผสมไมเหลวจนเกินไป เพราะจะทำใหเกิดการยอยตัวของปูน เสียเวลารอใหหมาดนาน และเปน

สาเหตุของการแตกราว ฉาบปนูชั้นท่ีสองใหไดความหนาท่ีตองการปาดหนาใหเรียบรอยแลวท้ิงไวใหผิวหนาแหงหมาด

มาก ๆ ตีน้ำดวยแปรงใหท่ัว พอดีกับการปนหนา กดเกรียงแรงๆ แลวขัดผิวหนาใหเรียบกอนลงฟอง การฉาบปูนโดย

ฉาบเปนชั้นเดียวแลวตีน้ำเลยนั้น ทำไดเฉพาะกรณีฉาบหนาไมเกิน1.5 ซม. เทานั้น  

5.3 ขอแนะนำอ่ืน ๆ  

หากผนังเปยกชุมน้ำมากเนื่องจากฝนตก ควรท้ิงไวใหแหงไมนอยกวา 1 สัปดาห กอนฉาบให 

ทำการติดลวดตาขาย ตามคำแนะนำ เชน มุมวงกบประตู, หนาตาง, รอยตอเสาคาน ปูนฉาบ สามารถใชรวมกับเครื่อง

ผสม และเครื่องพนปูนฉาบได ไมควรใชปูนฉาบชนิดอ่ืน ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหนา

งานเพราะมี โอกาสหลุดรอนและแตกราวสูง เพราะไมมีคุณสมบัติยึดเหนี่ยวและสารอุมน้ำเพียงพอ  

6. การทำความสะอาด  

ผูรับจางตองทำความสะอาดทุกแหงท่ีเก่ียวของหลังจากการติดตั้งดวยความประณีตสะอาดเรียบรอย 

ปราศจากคราบ น้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน  

จบหมวดท่ี 04230 
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หมวดท่ี 05000 

เหล็กเสริมคอนกรีต 

CEMENT REINFORCEMENT 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

ขอกำหนดในหมวดนี้คลุมถึงงานท่ัวไปเก่ียวกับการจัดหา การตัด การดัด และการเรียงเหล็กเสริม ตาม 

ชนิดและชั้นท่ีระบุไวในแบบและในบทกำหนดนี้ งานท่ีทำจะตองตรงตามแบบบทกำหนด และตาม 

คำแนะนำของผูควบคุมงานอยางเครงครัด รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กเสริมคอนกรีตซ่ึงมิไดระบุในแบบและ 

บทกำหนดนี้ใหถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน” ของวิศวกรรม 

สถานแหงประเทศไทยท่ี 1007-34 ทุกประการ 

1.2 รายการอางอิง 

ก. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 24 - 2536 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กขอออย 

ค. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผูกเหล็ก 

2. วัสดุ 

เหล็กเสนเสริมคอนกรีต หมายถึง เหล็กเสนกลมเกลี้ยงธรรมดาหรือเหล็กขอออย เหล็กเสริมคอนกรีตนี้ตอง

เปนเหล็กท่ีมีขนาดโตเสมอตนเสมอปลาย มีพ้ืนท่ีหนาตัดไมนอยกวาท่ีคิดจากเสนผาศูนยกลางของเหล็กซ่ึงกำหนดไวใน

แบบเปนเหล็กใหมผิวสะอาด ปราศจากสนิมขุม หรือน้ำมัน ไมมีรอยแตกราว และมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังขนาด น้ำหนัก และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 

ปริมาณและขนาดท้ังหมดของเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ใหถือปฏิบัติตามท่ีกำหนดไวในแบบโครงสราง ผูรับจาง 

จะตองเตรียมเหล็กเสริมตามตำแหนง ปริมาณ ขนาด และคุณภาพใหถูกตองตามแบบและรายการประกอบแบบโดย

เครงครัด เหล็กเสริมคอนกรีตยอมใหมีความคลาดเคลื่อนเล็กนอย สำหรับขนาด น้ำหนัก และความยาว แตไมยอมใหมี

ความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับขนาดของพ้ืนท่ีหนาตัดของเหล็กเสนคุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตถาไมไดระบุไวในแบบ

เปนอยางอ่ืน ใหใชคุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังตอไปนี้ 

ก. เหล็กเสนกลม (SR-24) 

หนวยแรงดึงถึงจุดคลาก (Yield Stress) มีคาไมนอยกวา 235 เมกาปาสกาล (ประมาณ 24 กก./มม.) ใช

สำหรับเหล็กท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20 – 2543 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

ข. เหล็กขอออย (SD-40) 

หนวยแรงดึงถึงจุดคลาก (Yield Stress) มีคาไมนอยกวา 395 เมกาปาสกาล (ประมาณ 40 กก./มม.) ใช

สำหรับเหล็กท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 12 ถึง 32 มิลลิเมตรคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามมาตรฐาน 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 24 – 2536 เหล็กเสนเสริมคอนกรีต: เหล็กขอออย 

 



34 
 

3. วิธีการดำเนินงาน  

3.1 การทดสอบ  

ผูควบคุมงานมีสิทธิสั่งใหผูรับจางสุมนำตัวอยางเหล็กแตละขนาดจากเหล็กกองใดๆ ก็ได ท่ี 

นำมาใชไป ทำการทดสอบคุณสมบัติดังกลาวขางตน ณ สถาบันท่ีเชื่อถือได และตองเสนอผลการทดสอบเหล็กตัวอยาง

ตอผู ควบคุมงานเปนจำนวน 3 ชุด ทุกครั้งท่ีมีการเก็บตัวอยาง โดยผูรับจางจะตองออกคาใชจายในการทดสอบเอง

ท้ังสิ้น การสุมเก็บตัวอยางใหทำทุกครั้งเม่ือมีการสงเหล็กเสนเขาสูหนวยงานกอสราง  

เหล็กเสริมท่ีผานการทดสอบคุณภาพแลวเทานั้น จึงจะสามารถนำมาใชในงานกอสรางไดสวนเหล็ก เสริมท่ีรอผลการ

ทดสอบหามนำมาใช และหามนำเหล็กรีดซ้ำ (SRR) มาใชในงานกอสรางโครงการนี้โดยเด็ดขาด เหล็กเสริมท่ีมีคุณภาพ

ต่ำกวาขอกำหนดใหผูรับจางนำออกไปใหพนบริเวณกอสรางโดยทันที การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต จะตองเก็บ

เหล็กเสริมคอนกรีตไวเหนือพ้ืนดินอยางนอย 30 ซม. และตองมีหลังคาปองกัน น้ำคาง น้ำฝน และ เก็บรักษาใหพนสิ่ง

สกปรก ดิน ส ีน้ำมัน ฯลฯ เหล็กเสริมคอนกรีตท่ีสงเขาหนวยงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดกองเก็บแยกกองกอนหลัง 

ท่ีนำเขามา ตามลำดับ ท้ังนี้ เพ่ือสามารถนำเหล็กท่ีนำเขามากอน ซ่ึงไดรับการตรวจสอบ อนุมัติจากผูควบคุมงานแลว 

นำไปใชกอน โดยไมปะปนกับเหล็กเสนซ่ึงนำเขามาใหม ซ่ึงยังไมไดรับการตรวจสอบอนุมัติจากผูควบคุม งาน  

3.2 วิธีการกอสราง  

ก. การตัดและประกอบเหล็กเสริม จะตองมีขนาดตรงตามท่ีกำหนดในแบบ การตัดและดัดจะตองไม

ทำใหเหล็ก เสริมชำรุดเสียหาย  

ข. การงอเหล็กเสริมจะตองใชวิธีดัดงอเย็นสำหรับของอ หากในแบบไมไดระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก 

ใหงอ ตามเกณฑกำหนดตอไปนี้  

 - สวนท่ีงอเปนครึ่งวงกลม โดยมีสวนท่ียื่นตอออกไปอยางนอย 4 เทาของขนาดเสนผาศูนยกลาง ของ

เหล็กนั้น แตระยะยื่นนี้ตองไมนอยกวา 6 ซม.  

- สวนท่ีงอเปนมุมฉากโดยมีสวนท่ียื่นตอออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอยางนอย12เทาของขนาด

เสนผาศูนยกลางเหล็กนั้น  

- เฉพาะเหล็กลูกตั้ง และเหล็กปลอก ใหงอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีสวนท่ียื่นถึงปลายขออีก 

อยางนอย 6 เทา ของเสนผาศูนยกลางของเหล็ก แตตองไมนอยกวา 6 ซม. กอนเรียงเหล็กเสริมเขาท่ีจะตอง

ทำความสะอาดเหล็กมิใหเปนสนิมขุม และวัสดุเคลือบตางๆ ท่ีจะทำใหการ ยึดหนวงเสียไป จะตองเรียงเหล็ก

เสริมอยางประณีต ใหอยูในตำแหนงท่ีถูกตองพอดี และผูกยึดใหแนนหนาระหวางเท คอนกรีต หากจำเปนก็

อาจใชเหล็กเสริมพิเศษชวยในการยึดติดตั้งได ซ่ึงในแตละจุดของโครงสราง ผูรับจาง ตองจัดยึดใหเหมาะสม ท่ี

จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแหง จะตองผูกใหแนนดวยลวดผูกเหล็ก เบอร 18 SWG (Annealed Iron Wire) 

โดยผูกแบบพันสาแหรกและพับปลายลวดเขาในสวนท่ีจะเปนเนื้อคอนกรีตภายใน ใหรักษาระยะหางระหวาง

แบบกับเหล็กเสริมใหถูกตอง โดยใชเหล็กแขวนกอนมอรตาเหล็กเสริมยึด หรือวิธี ใดซ่ึงผูควบคุมงานใหความ

เห็นชอบแลว กอนมอรตาใหใชสวนผสมซีเมนต 1 สวนตอทรายท่ีใชผสม คอนกรีต 1 สวน ในกรณีท่ีมีเหล็ก

เสริมหลายๆ ชั้น จะตองเสริมโดยมีชองวางระหวางผิวเหล็ก (Clear Distance) ไมนอยกวา 2.5 ซม. แตไมเกิน 

4 ซม. หลังจากผูกเหล็กเสริมแลวจะตองใหผูควบคุมงานตรวจกอนเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผูกท้ิงไวนานเกิน
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ควร จะตองทำความสะอาด และใหผูควบคุมงานตรวจอีกครั้งกอนเทคอนกรีต เหล็กพ้ืนเม่ือผูกเสร็จแลว ให

ทำทางเดินเหนือเหล็กโดยมีท่ีรองรับวางตรงชองวางระหวางเหล็ก หาม เหยียบย่ำบนเหล็กเสริมเปนอันขาด  

3.3 การตอเหล็กเสริม  

ก. การตอแบบทาบ  

การตอเหล็กเสริมดวยวิธีทาบ ใหทาบเหล็กเสริมซอนกันโดยระยะทาบไมนอยกวา 48 เทา ของ 

เสนผาศูนยกลางของเหล็กเสนกลมธรรมดา และ 36 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กขอออย แตตองไม 

นอยกวา 30 ซม. แลวใหมัดดวยลวดผูกเหล็กเบอร 18 SWG. เปนระยะๆ ทุก 10 ซม. การตอเหล็กเสริมดวย 

วิธีทาบในกรณีท่ีตอเหล็กตางขนาดกัน ใหใชความยาวท่ีทาบซอนกันตามขนาดเสนผาศูนยกลางของทอน เหล็ก

ท่ีใหญกวาเปนหลัก  

ข. การตอแบบเชื่อม การตอเหล็กเสริมดวยวิธีเชื่อม ใหใชสำหรับเหล็กเสริมท่ีมีเสนผาศูนยกลาง 25 

มม. ข้ึนไป และเชื่อม ดวยวิธีเหลาปลายเหล็กแบบเหลาดินสอ ชนปลายและตอเชื่อมดวยไฟฟา (Electric Arc 

Welding) โดย จะตองใหกำลังของรอยเชื่อมไมนอยกวารอยละ 125 ของกำลังของเหล็กเสริมนั้น ผูรับจางตอง

ทำการ ทดสอบสงตัวอยางรอยเชื่อม และสำเนาผลการทดสอบกำลังประลัยของรอยเชื่อมจากสถาบันท่ี

กำหนดให ผูควบคุมงานไวเพ่ือเปรียบเทียบและตรวจงานโดยเปนคาใชจายของผูรับจาง  

3.4 รอยตอเหล็กเสริม  

ในกรณีท่ีมีความจำเปนจะตองตอเหล็กเสริม ใหตอตามตำแหนงตอไปนี้  

ก. พ้ืน ผนัง คสล. ใหตอท่ีบริเวณคานใตเหล็กเสริมพิเศษ  

ข. กันสาดยื่น คานยื่น ฐานราก หามตอ  

ค. คานท่ัวไป เหล็กบนตอท่ีประมาณกลางคาน เหล็กลางตอท่ีหนาเสาถึงระยะ L/5 จาก

ศูนยกลางเสา  

ง. เสา ตอบริเวณเหนือระดับพ้ืน 1.00 เมตร จนถึงระดบัก่ึงกลางของความสูง  

รอยตอทุกแหงจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติโดยผูควบคุมงานกอนเทคอนกรีต และ ณ หนา

ตัด ใด ๆ ของคาน จะมีรอยตอของเหล็กเสริมเกิน 25 % ของจำนวนเหล็กเสริมท้ังหมดไมได  

 

จบหมวดท่ี 05000 
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หมวดท่ี 06001 

งานไม 

WOOD 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

งานในหมวดนี้รวมถึงงานไมโครงสรางและงานไมประกอบตกแตงตาง ๆ งานชางไม งานโลหะ ประกอบตางๆ 

งานติดตั้งประตู-หนาตาง โครงคราว ค้ิวไม และบัวตาง ๆ ดังท่ีปรากฏในแบบกอสราง และแบบขยาย รายละเอียดท่ี

อาจมีเพ่ิมเติมจากสถาปนิกหรือผูควบคุมงาน ไมทุกชิ้นท่ีมองเหน็ไดดวยตา จะตองไสตกแตงใหเรียบรอยขนาดเทากัน

สม่ำเสมอ การเก็บไม ผูรับจางจะตองสรางโรงเก็บไม หรือจัดหาท่ีเก็บซ่ึงสามารถปองกันแดด น้ำ น้ำฝน ความชื้น และ

ปลวกไดเปนอยางดี และจัดกองเก็บใหเรียบรอย ควรอยูในท่ีโปรง ลมพัดผานได และสามารถนำไมเขา เก็บไดทันทีท่ีนำ

มาถึงบริเวณกอสราง ไมท้ังหมดท่ีใชในโครงการนี้จะตองมีคุณภาพดี ไมมีตาไมหรือกระพ้ี ไมมีโพรงหรือรอยแตกราว ไม

บิดงอและขอบกพรองอ่ืนๆ ตองเปนไมท่ีผานการอบและผึ่งแหงดีแลว ไมท่ีมี ความชื้นเกิน 16 % หามนำมาใชในงาน

ถาวร หากมีการยืดหดตัวภายหลังผูรับจางจะตองแกไขและรับผิดชอบ ตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ขนาดของไมท่ี

ใชสำหรับกอสรางท้ังหมด (ยกเวนไมสักเม่ือไดตกแตงเสร็จเรียบรอยแลวจะตองมีขนาด เต็มตามท่ีระบุในแบบ) ยอมให

เสียเนื้อไมเปนคลองเลื่อย และเม่ือไสตกแตงเรียบรอยพรอมท่ีจะประกอบเขา เปนสวนของอาคารแลว อนุญาตใหขนาด

ไมลดลงไดไมเกินจากขนาดท่ีระบุไวในรายการประกอบแบบนี้ การหดตัวของไมจะตองไมทำใหการรับแรงเปลี่ยนแปลง

และไมเปนผลเสียตอวัสดุท่ีอยูติดกัน  

ไมขนาด 1/2" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 3/8"  

ไมขนาด 1" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 7/8"  

ไมขนาด 1 1/2" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 1 3/8"  

ไมขนาด 2" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 1 7/8"  

ไมขนาด 3" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 2 3/4"  

ไมขนาด 4" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 3 5/8"  

ไมขนาด 5" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 4 5/8"  

ไมขนาด 6" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 5 5/8"  

ไมขนาด 8" ไสตกแตงแลวเหลือไมเล็กกวา 7 1/2"  

ในกรณีท่ีผูควบคุมงานไมม่ันใจเก่ียวกับชนิดของไมท่ีสงเขามาใชในงานกอสราง ผูควบคุมงาน สามารถสั่งใหผูรับจางนำ

ตัวอยางไมไปทำการทดสอบ เพ่ือใหไดไมตามมาตรฐานท่ีกำหนด โดยคาใชจาย เปนของผูรับจาง  

2. รายการอางอิง  

มอก. 421 – 2525 ไมแปรรูป : ขอกำหนดท่ัวไป  

มอก. 422 – 2530 ไมสักแปรรูป  

มอก. 423 – 2530 ไมกระยาเลยแปรรูป  

มอก. 424-2530 ไมแปรรูปสำหรับงานกอสรางท่ัวไป  
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มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไมสำหรับประตูและหนาตาง  

มอก. 178-2538 แผนไมอัด  

มอก. 516-2531 ไมอัดน้ำยาซีซีเอ  

มอก. 876-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ  

มอก. 877-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดกระทุง  

3. วัสดุ  

ไมท่ีจะนำมาใชงานขนาดชนิดคุณสมบัติของไมตองมีคุณภาพท่ีดี มีการหดตัวโกงตัวนอย ไมมีรอยแตกราว มีสี

และ ลวดลายของเสี้ยนไม (WOOD GRAIN) ท่ีสวยงามผิวเรยีบสนิทไมมีรูพรุน รวมถึงอุปกรณยึดตาง ๆ เชน นอต สกร ู

ตะปู เปนตน ตองไดมาตรฐานทางวิชาการกอสรางท่ีดี และไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบกอนนำไปใช  

3.1 ไมเนื้อแข็ง  

ไมท่ีจะนำมาใชในการกอสราง สวนท่ีระบุเปนไมแดงจะตองเปนไมเนื้อแข็งตามมาตรฐาน  

มอก. 423-2530 และ มอก. 424-2530 และควรเปนไมชนิดเดียวกันท้ังโครงการ การใชไมมากกวา 1 ชนิดในงาน

ประเภทเดียวกัน ตองไดรับการ อนุมัติจากผูออกแบบกอนใชงาน ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง  

ไมเนื้อแข็ง ท่ีระบุใหตกแตงผิวดวยการทาหรือพนสี ใหใชไมตะเคียนทอง (Hopea odorata) และไม พยอม 

(Shorea talura)  

ไมเนื้อแข็ง สำหรับงานโครงสรางหรือในสวนท่ีตองการความแข็งแรง ใหใชไมเต็ง (Shorea obtusa) ไม รัง 

(Pentacme suavis) และไมเค่ียม (Cotylelobium lanceolatum)  

ไมเนื้อแข็ง ท่ีระบุใหตกแตงผิวดวยการยอมสี ใหใชไมมะคา (Afzelia xylocarpa)  

ไมสัก ตกแตงผิวดวยการยอมสีขับลายไม ใหใชไมสักทอง (Tectona grandis) ชั้นคุณภาพท่ี 1  

3.2 ไมเนื้อออน  

สวนท่ีทำเปนไมเคราผนังหรือเคราฝาเพดานใหใชไมยางท่ีผานการอัดน้ำยามาแลว ไมตกแตง 

ประกอบเฟอรนิเจอร นอกจากระบุเปนอยางอ่ืนในแบบใหใชไมสักทอง การอัดน้ำยา จะตองมีคุณภาพไมนอยกวาการ

อัดน้ำยาของ โรงงานอัดน้ำยาไม ขององคการอุตสาหกรรมปาไม ไมสำหรับทำเคราฝาและเคราเพดานจะตองไสเรียบมา

จาก โรงงานท้ังหมด หามใชเศษไมท่ีประกอบแบบเทคอนกรีตทำการ กอสรางเด็ดขาด  

3.3 ไมวงกบ  

ไมสำหรับทำวงกบท้ังหมด (นอกจากระบุเปนอยางอ่ืนในแบบ) ใหใชไมเนื้อแข็งตามขอ 2.1  

การประกอบและ การเขาไม ใหไปตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 ขนาดของไมวงกบตามระบใุนแบบกอสราง  

3.4 ไมอัด  

ไมอัดท้ังหมดขนาด และความหนาของไมอัดตามระบุในแบบ โดยใชใหถูกตองกับตำแหนงของผนังดังตอไปนี้  

ก. ไมอัดท่ีระบุใหตกแตงผิวดวยการทาหรือพนสี ใหใชไมอัดยาง  

ข. ไมอัดท่ีระบุใหตกแตงผิวดวยการยอมสีขับลายไม ใหใชไมอัดสัก  

ค. ไมอัดท่ีระบุใชในสวนของอาคารท่ีมีความชื้นสูง เชน หองน้ำ, ครัว ฯลฯ ใหใชไมอัดชนิดทนความชื้น  
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ง. ไมอัดน้ำยา CCA กรณีไมเนื้อแข็งท่ีใชกลางแจง หรือถูกฝนสาดถึง ใหใชไมอัดน้ำยา CCA ตามมาตรฐาน 

มอก. 516-2531  

3.5 วัสดุแผน LAMINATED  

ในสวนท่ีระบุในแบบกอสราง ใหใชผลิตภัณฑของ FORMICA หรือ PERSTORP หรือคุณภาพ 

เทียบเทา และ จะตองมีความหนาไมต่ำกวา 1 มม.  

3.6 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดทะลัก  

แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดทะลัก ความหนาแนนปานกลางชนิดกลวง รองขนาด 4 มม.เพ่ือดูดซับ 

เสียง ผิวไมสัก ขนาด ความหนาของแผนตามระบุในแบบคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก. 877-2547 ใหใชผลิตภัณฑ  

3.7 เครื่องยึดเหนี่ยวงานไม  

การยึดเครื่องทองเหลือง ตะปูเกลียว สลักเกลียว น็อต และเครื่องยึดตางๆ ท่ีมิไดระบุในแบบ 

กอสราง หรือ รายการประกอบแบบ แตเพ่ือความม่ันคง แข็งแรง ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งเพ่ือใหแข็งแรง

เรียบรอย โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง  

ก. การยึดดวยตะปูหรือตะปูเกลียว ความยาวของตะปูท่ีใชตองไมนอยกวา 2 เทาของความหนาของไมท่ียึด 

และ ตะปูเกลียวท่ีใชขันยึดทุกตัวจะตองใชวิธีซอนหัวตะปูในเนื้อไมเสมอ การเจาะรูสำหรับตะปูเกลียว 

สลักเกลียว หรือตอกตะปูเพ่ือมิใหไมแตก ขนาดรูท่ีเจาะตองเล็กกวาขนาดตะปูท่ี ใช  

ข. การยึดดวยตัวน็อต ใหเจาะรูโตกวาขนาดน็อตไมเกิน 10% น็อตทุกตัวจะตองมีแหวนมาตรฐาน หรือสลัก 

(Split Ring) รองใตแปนเกลียวทุกตัว และน็อตท่ีใชในสวนภายนอกอาคารท้ังหมดรวมท้ังภายในท่ีสามารถ 

มองเห็นจะตองใชน็อตชนิดสเตนเลสเกรด 304 โลหะอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบในการกอสราง สำหรับงานไม 

เชน ตะปู ตะปูเกลียว น็อต เหล็กฉาก Expansion Bolt ฯลฯ จะตองเปนของใหมหมด ไมเปนสนิม และมี

คุณภาพไดมาตรฐาน มอก. ขนาดเปนไป ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานท่ีจะใชหรือตามความเห็น

ของผูควบคุมงาน อุปกรณยึดและโลหะอ่ืนๆท่ี ใชในสวนภายนอกอาคารหรือสามารถมองเห็นได ใหใช

ชนิดสเตนเลสเกรด 304  

4. ตัวอยางวัสดุ  

ผูรับจางตองจัดหาวัสดุตัวอยางท่ีเก่ียวของอยางนอย 2 ตัวอยาง ใหผูออกแบบไดตรวจสอบกอนท่ีจะนำไปใช

งาน หรือไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ตัวอยางรวมถึงชนิดของไม สีเคลือบตาง ๆ และอุปกรณท่ีเก่ียวของ  

5. วิธีการดำเนินงาน 

การเตรียมงานไม ผูรับจางจะตองทำการบังใบลิ้นรองตางๆ ท่ีจำเปนสำหรับเขาไมไวใหเรียบรอย ตลอดจน

จัดเตรียม เหล็กประกับ สกรู ตะปู และอ่ืนๆ เพ่ือใหใชในการประกอบ และอุปกรณตางๆ เหลานี้ หากติดตั้งแลว

สามารถเห็นดวยตา จะตองจัดจังหวะใหแลดูเรียบรอย ท้ังนี้โดยไดรับการตรวจเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนติดตั้ง 

การประกอบและตอไม เขาไม การติดตั้งยึดโครงสรางท้ังโครงผนัง หรือโครงฝาเพดาน จะตองใชชางท่ีมีฝมือและ ความ

ชำนาญโดยเฉพาะ ซ่ึงการประกอบการตอและการเขาไม จะตองแนบสนิทเต็มหนาท่ีประกบกันอยางเรียบรอย ตรง 

รอยตอตองยึดใหแนนม่ันคงแข็งแรง ไดฉากและไดแนว  
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การตอไม โดยท่ัวไปไมอนุญาตใหตอไม เวนแตมีความจำเปนซ่ึงตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานแลว โดยผูรับ จาง

จะตองทำอยางประณีต และคำนึงถึงความสวยงามดวย และอยาตอไมในตำแหนงท่ีเห็นวาเปนจุดอันตราย แมวาการตอ 

ไมจะทำไดดีก็ตามการยึดสลักตลอดจนการใชแหวนรองควรมีความแนนหนาถาวรม่ันคงทุกตำแหนง รอยตอตางๆ ของ

โครงสรางไม และรายละเอียดการกอสรางงานไม ถามิไดระบุในแบบกอสรางใหปฏิบัติตาม มาตรฐานการกอสราง

อาคารไมของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย โดยขออนุมัติหรือขอคำแนะนำจากผูควบคุมงาน กอนทำการติดตั้ง  

5.1 บัวเชิงผนังไม จะตองไสปรับแตงใหเรียบรอยตามชนิดและขนาดของไมท่ีระบุในแบบหรอืรายการประกอบ

แบบ และ จะตองรอใหงานปูวัสดุผิวพ้ืนเสร็จเรียบรอยแลว จึงดำเนินการติดตั้งได โดยใชกาวยางทาใหท่ัวปะติดผนัง

และยึดเสริมดวย ตะปูเกลียวฝงพุกไนลอนซอนหัวตะปูในเนื้อไม พรอมท้ังอุดหัวตะปูดวยไมชนิดและสีเดียวกับไมบัวเชิง

ผนังใหดูกลมกลืน กัน แลวขัดแตงใหเรียบรอย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมใหใชวิธีเขามุม หามใชวิธีตัดชนเปนอันขาด  

5.2 การประกอบไมวงกบ  

ใหใชวิธีเจาะเดือยประกอบเขามุม 45 องศา และยึดดวยตะปูเกลียว การติดตั้งวงกบไม 

จะตอง ไดฉาก ไดดิ่ง และมีการปองกันมิใหมุมขอบไมแตกบิน่ และเปนรอยใดๆ ท้ังสิ้น การติดตั้งวงกบไมเขากับผนังกอ

อิฐฉาบ ปูน จะตองมีเสาเอ็นทับหลังโดยรอบผิวปูนฉาบท่ีตอกับวงกบและเรียบเสมอกัน ใหเซาะรองขนาด 5x5 มม. 

สม่ำเสมอ ตลอดแนวรอยตอของวัสดุ ติดตั้งแนววงกบใหสัมพันธกับผิวผนังสำเร็จ หรือเปนไปตามท่ีสถาปนิกกำหนดให  

5.3 การติดตั้งประตู-หนาตางไม เขาในวงกบ ตองใชชางผูชำนาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ เม่ือเรียบรอย

แลวจะตองปด เปดไดสะดวกไมมีการติดขัด หรือเสียดสีกันจนเกิดเสียงดัง เม่ือปดจะตองปดไดสนิทสามารถกันลมและ

ฝนไดเปนอยางดี  

หัวตะปูท้ังหมดจะตองฝงและอุดใหเรียบรอย รวมท้ังผิวไมตางๆ ท้ังหมดจะตองขัดดวยกระดาษทราย อุดรูตำหนิ แลว 

ขัดใหเรียบรอย กอนทำการตกแตงสีตามท่ีกำหนด การก้ันผนังทุกชนิด ถาไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ให

ถือวาเปนผนังก้ันสูงติดโครงสราง คาน หรือพ้ืน คอนกรีตท้ังหมด  
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หมวดท่ี 07120 

ระบบกันซึม 

WATERPROOFING SYSTEM 

 

ระบบกันซึมชนิด พีวีซี เมมเบรน 

PVC MEMBRANE WATERPROOFING 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีชำนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณท่ี จำเปนใน

การทำระบบกันซึมของสวนตาง ๆ ของอาคาร สวนประกอบ หรือ โครงสรางตามท่ีระบุในแบบและ รายการประกอบ

แบบ ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ ติดตั้ง 

และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ผูรับจางตองจัดทำ Shop 

Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของหลังคาและรางน้ำแตละสวน  

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบของระบบกันซึมแตละสวน  

ค. การติดตั้งบริเวณรอยตอของอาคาร (ถามี)  

ง. การทำ Flashing ในแตละแหง  

จ. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ  

2. วัสดุ  

1) เปนแผนพีวีซี เมมเบรน แผนท้ังหมดจะถูกเชื่อมเขาดวยกัน โดยใชเครื่องเปาลมรอน มีความสวยงาม และ

เรียบเนียน สวยไปเปนผืนเดียวกัน  

2) ทนตอแสงแดดและน้ำขังไดดี ทนตอแรงกดเจาะ ใชไดกับระบบกันซึมชั้นสุดทาย 

น้ำ และ ความชื้นจะไมสามารถซึมผานได เปนวิธีปองกันการรั่วซึมผานรอยแตกราวของพ้ืนผิวได 100%  

3) สามารถติดไดท้ังภายนอกและภายในอาคาร สามารถปูลงไปบนพ้ืนไดเลย และใชความรอนเชื่อมรอยตอ

ของแผน รวมท้ังชวยไลสุญญากาศ ทำใหแผนถูกเชื่อมเขาดวยกันอยางแนบสนิท 

4) มีผิวเนียนเรียบเคลือบเงา ทำความสะอาดงาย ทนทานตอสภาพภูมิอากาศไดดี 

ยืดหยุนตัวสูง ปดรอยแตกราวไดดี 

5) มีความหนาไมนอยวา 2.0 มิลลิเมตร  

6) อายุการใชงานนานมากกวา 10 ป  

3. วิธีการดำเนินงาน  

การติดตั้งระบบกันซึมใหดำเนินการโดยชางผูชำนาญงานโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถแสดงผลงานและใบรับรอง 

ผลงานท่ีผานมาได การติดตั้งระบบกันซึมจะตองทำบนผิวท่ีสะอาดปราศจากฝุนผง คราบน้ำมัน และงานระบบตาง ๆ 

(ถามี) ติดตั้งเสร็จเรียบรอยและไดรับการตรวจพิจารณาจากผูควบคุมงานแลว บริเวณขอบมุมท่ีทำระบบกันซึม จะตอง

ไดรับการทำมุมเอียงขนาด 5x5 ซม. ไวลวงหนาในขณะเทคอนกรีต และใหทำสูงข้ึนตามแนวขอบผนังอยางนอย 20 
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ซม. ซอนปลายระบบกันซึมในรองท่ีเตรียมไวอุดดวยวัสดุอุด ยาแนวใหเรียบรอย ในกรณีไมสามารถซอนปลายแผนกัน

ซึมได จะตองทำ Flashing ปองหันปลายแผนกันซึม โดยใชแผน อลูมิเนียม หนาไมนอยกวา 2.0 มม. พับตามความ

เหมาะสมกับการใชงาน อุดแนวใหเรียบรอย รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิต และ

ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากผู ควบคุมงานแลว  

4. การรับประกัน  

ผูรับจางจะตองออกในรับประกันผลงานท้ังดานคุณภาพวัสดุ และคุณภาพในการติดตั้งวาจะไมเกิดการรั่วซึม

เปน เวลาไมต่ำกวา 5 ป ถาเกิดปญหาการรั่วซึมข้ึน ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไข หรือจัดทำใหใหมจนใชงานไดดี 

โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด  

5. ตัวอยางผลิตภัณฑ 

ASIA PVC Sheet Membrabe , YEN-200 PVC MEMBRANE , MB PVC ST-2000 , 

Sika Sarnafil Waterproofing , Fosroc หรือ เทียบเทา 

 

ระบบกันซึมชนิดทา 

FLUID APPIED WATERPROOFING 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีชำนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณท่ี จำเปนใน

การทำระบบกันซึมของสวนตาง ๆ ของอาคาร สวนประกอบ หรือ โครงสรางตามท่ีระบุในแบบและ รายการประกอบ

แบบ ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ ติดตั้ง 

และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ผูรับจางตองจัดทำ Shop 

Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของหลังคาและรางน้ำแตละสวน  

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบของระบบกันซึมแตละสวน  

ค. การติดตั้งบริเวณรอยตอของอาคาร (ถามี)  

ง. การทำ Flashing ในแตละแหง  

จ. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ  

2. วัสดุ  

เปนวัสดุกันซึมท่ีปลอดภัย ปราศจากสารพิษ (Non-Toxic) มีความยืดหยุนตัวสูง ทนทานตอการขัดสี ใหการ

ยึดเกาะเปนอยางดี สามารถปองกันการซึมของน้ำไดดี ทนแรงดันดี สามารถใชกับผิวคอนกรีต เหล็กและอิฐกอได 

สามารถปรับความเขมขนกับการใชงานได  

3. วิธีการดำเนินงาน  

การติดตั้งระบบกันซึมใหดำเนินการโดยชางผูชำนาญงานโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถแสดงผลงานและใบรับรอง 

ผลงานท่ีผานมาได การติดตั้งระบบกันซึมจะตองทำบนผิวท่ีสะอาดปราศจากฝุนผง คราบน้ำมัน และงานระบบตาง ๆ 

(ถามี) ติดตั้งเสร็จเรียบรอยและไดรับการตรวจพิจารณาจากผูควบคุมงานแลว บริเวณขอบมุมท่ีทำระบบกันซึม จะตอง
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ไดรับการทำมุมเอียงขนาด 5x5 ซม. ไวลวงหนาในขณะเทคอนกรีต และใหทำสูงข้ึนตามแนวขอบผนังอยางนอย 20 

ซม. ซอนปลายระบบกันซึมในรองท่ีเตรียมไวอุดดวยวัสดุอุด ยาแนวใหเรียบรอย ในกรณีไมสามารถซอนปลายแผนกัน

ซึมได จะตองทำ Flashing ปองหันปลายแผนกันซึม โดยใชแผน อลูมิเนียม หนาไมนอยกวา 2.0 มม. พับตามความ

เหมาะสมกับการใชงาน อุดแนวใหเรียบรอย รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีไมไดกลาวถึงใหเปนไปตามกรรมวิธีของผูผลิต และ

ไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากผู ควบคุมงานแลว  

3.1 การติดตั้งระบบกันซึมภายในหองใตดิน ถังเก็บน้ำใตดิน บอน้ำ สระวายน้ำ และกระถางตนไม  

ผูรับจางจะตองทำระบบทากันซึมท้ังพ้ืน และผนังภายใน ตามมาตรฐานการใชงาน (ถังเก็บน้ำ 

ใตดิน ใหทาท้ัง 6 ดาน) โดยทาอยางนอย 2 ชั้น หลังจากนั้นจึงทำการบุวัสดุกรุผิวตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบและ

รายการประกอบ แบบ โดยผูรับจางจะตองทำระบบกันซึมตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตาม

มาตรฐานผูผลิต โดยเครงครัด  

3.2 การติดตั้งระบบกันซึมพ้ืนชั้นลางภายในท้ังหมด ระเบียง และหองน้ำ  

ผูรับจางจะตองทำระบบทากันซึมพ้ืนสวนตาง ๆ ตามมาตรฐานการใชงาน กอนทำการเทปูน 

ทราบปรับระดับ หลังจากนั้นจึงทำการปูวัสดุพ้ืนตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ โดยผูรับจาง

จะตองทำระบบกันซึมตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตามมาตรฐานผูผลิตโดยเครงครัด  

4. การทดสอบ  

ผูรับจางตองทำการทดสอบการรั่วซึมของโครงสราง คสล.กอนทำกันซึม โดยการขังน้ำสูงประมาณ 7.5 ซม. ท้ิง

ไว เปนเวลาไมต่ำกวา 72 ชม. ถาเกิดการรั่วซึมใหทำการซอมแซมแกไขใหเรียบรอยแลวทำการทดสอบซ้ำจนไมเกิด 

การรั่วซึม แลวจึงทำระบบกันซึมได  

5. การรับประกัน  

ผูรับจางจะตองออกในรับประกันผลงานท้ังดานคุณภาพวัสดุ และคุณภาพในการติดตั้งวาจะไมเกิดการรั่วซึม

เปน เวลาไมต่ำกวา 5 ป ถาเกิดปญหาการรั่วซึมข้ึน ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไข หรือจัดทำใหใหมจนใชงานไดดี 

โดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด  

6. ตัวอยางผลิตภัณฑ 

LANKO , SIKA , FOSROC , TUCFF CON , DR.FIXIT หรอื เทียบเทา 

 

จบหมวดท่ี 07120 
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หมวดท่ี 08110 

ประตูเหล็ก 

STEEL DOORS AND FRAMES 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

บานประตูเหล็กและวงกบเหล็กท่ีไดระบุไวในแบบกอสรางท้ังหมด ผูรับจางตองจัดหาวัสดุอุปกรณ แรงงาน 

การ ประสานงานกับผูรับเหมาชวงและการจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง Shop drawing รวมถึงสวนตาง ๆ 

ท่ี เก่ียวของท่ัว ๆ ไป ซ่ึงจะตองแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (Installation) การยึด (Fixed) ระยะตาง ๆ ใหถูกตองตาม 

แบบสถาปตยกรรมและหลักวิชาการชางท่ีดีและจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

2.1 เหล็กท่ีใชจะตองเปนแผนเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized)  

2.2 ประตูและวงกบจะตองพนสีรองพ้ืนภายในและภายนอกมาเรียบรอยแลวกอนนำมาท่ีสถานท่ีกอสราง สีท่ี

ใช จะตองเปนสีซ่ึงมีคุณสมบัติกันสนิม ผลิตภัณฑ _____________ หรือคุณภาพเทียบเทา  

2.3 วงกบและบาน  

ก. วงกบ ความหนาเหล็กไมนอยกวา 1.6 มม. ขนาดประมาณ 2” x 4” หรือระบุในแบบ  

ข. บาน ความหนาเหล็กไมนอยกวา 1.60 มม. ความหนาของบานประมาณ 44 มม. ภายในบานประตูจะตอง 

เสริมโครงสราง (Stiffener) ระยะหางตองไมเกิน 20 ซม. จะตองทำจากเหล็กแผนชุบสังกะส ี(Galvanized) จุดรองรับ

อุปกรณประตูท้ังหมดจะตองเสริมเหล็กแผนชุบสังกะสีหนาไมนอยกวา 1.5 มม. ขอบบานประตู ตองเรียบปราศจาก

รอยตะเข็บ  

2.3 ใหใชผลิตภัณฑของ ______________________________________หรือคุณภาพเทียบเทา  

 

3. การดำเนินงาน  

3.1 ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือท่ีดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ใหเปนไปตามรายละเอียดของ Shop 

Drawing และ ไดมาตรฐานทางวิชาการกอสรางท่ีดี  

3.2 ผูรับจางตองตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการติดตั้งใหสมบูรณเรียบรอย ถามีขอบกพรองตางๆ ใหแกไขใหถูกตอง 

กอน จะมีการติดตั้ง  

3.3  การติดตั้งตองมีความม่ันคงแข็งแรง เปด-ปด ไดสะดวก เม่ือปดจะตองมีขอยึด หรืออุปกรณรองรับ มิให

เกิดความ เสียหายกับประตูหรือผนัง  

3.4  การติดตั้งวงกบ จะตองไดดิ่งและฉากถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี การยึดทุกจุดตองม่ันคงแข็งแรง  

3.5  รอยตอรอบ ๆ วงกบประตูท้ังภายในและภายนอก สวนท่ีแนบติดกับปูนฉาบคอนกรีตไมหรือวัสดุอ่ืนใด 

จะตอง อุดดวย Silicone Sealant ผลิตโดยบริษัท _________________________________หรือ ตามท่ี

ผูออกแบบกำหนด หรือเทียบเทาดวยความประณีตเรียบรอย กอนการทำการอุดจะตองทำความสะอาดรอยตอให
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ปราศจากฝุน คราบ น้ำมัน สิ่งเปรอะเปอน สกปรกตาง ๆ และจะตองปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผูผลิต Silicone 

Sealant โดย เครงครัด  

3.6 การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตูแลว อุปกรณท้ังหมดจะตองไดรับการปรับใหอยูในลักษณะท่ีเปด-

ปดได สะดวก  

3.7 ชองเปดสำหรับการติดตั้ง ผูรับจางจะตองไมพยายามใสบานประตูเขากับชองเปดท่ีไมไดฉาก หรือขนาด

เล็ก เกินไป ชองเปดจะตองมีระยะเวนเพ่ือการติดตั้งโดยรอบ ประมาณดานละ 10 มม. เปนอยางนอย  

3.8 การทำสีตามท่ีผูออกแบบกำหนดแผนประตูและวงกบเหล็ก จะตองขัดใหผิวเรียบทำความสะอาดให

เรียบรอยไม มีฝุนคราบน้ำมันใด ๆ แลวพนสีปองกันสนิมอยางนอย 2 ครั้ง หรือตามมาตรฐานผูผลิตสีกันสนิมแลวพน

ทับหนา ดวยสีน้ำมันอยางนอย 2 ครั้ง หรือโดยมีความสวยงามประณีตเรียบรอย  

3.9  ผูรับจางจะตองทำความสะอาดในสวนท่ีเก่ียวของใหเรียบรอยทุกแหง ผิวสวนท่ีเปนเหล็กของประตูทุก

ดานให สะอาด ปราศจากคราบน้ำปูน รอยขีดขวน หรือตำหนิตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสง

มอบ งาน  

3.10 ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพของประตู รวมถึงวัสดุตาง ๆ ท่ีใชในการติดตั้งท้ังหมด หากเกิด

ขอบกพรองตาง ๆ อันเนื่องมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง หลังจากการติดตั้ง ผูรับจางจะตองมาติดตั้งใหใหม

และซอมแซม ใหอยูในสภาพท่ีดี ดวยความประณีตเรียบรอย ตามจุดประสงคของผูออกแบบ โดยไมคิดมูลคาใด ๆ 

ท้ังสิ้น  

 

จบหมวดท่ี 08110 
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หมวดท่ี 08213 

ประต-ูหนาตางไม 

WOOD DOORS AND WINDOWS 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 งานวงกบไม 

ก. ไมสำหรับทำวงกบจะตองเปนไมท่ีผานการอบแหงดีแลว มีขนาด และ ลักษณะตามท่ีกำหนดใน

แบบกอสราง 

ข. ลักษณะของไมวงกบ ตองไมแตก ไมบิด ไมคดงอ ไมมีกระพ้ีไม ไมมีรูหรือตาไม ไมมีรอยมอดกิน 

ค. การจัดทำวงกบไม จะตองไส บังใบ เซาะรอง อยางประณีต เรียบรอย การประกอบวงกบ จะตอง

เขาไมโดยการเจาะเขาเดือย และเขามุมอยางประณีต ไดดิ่ง ไดฉาก หรือไดแนวตามท่ีกำหนด หามประกอบกัน

โดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด ๆ 

ง. บังใบของวงกบตัวลางของหนาตางท่ัวไปตองลึก 1.5 ซม. และวงกบประตูท่ีเปดสูภายนอกบังใบ

ธรณีตองลึก 2 ซม. รองสำหรับติดตั้งกระจกขนาดกวาง 9 มม. 

จ. วงกบประตูหรือธรณีประตูท่ีเปดสูภายนอก จะตองจัดทำบัวกันน้ำ สันก้ันน้ำ และสวนเอียงเพ่ือให

น้ำไหลออก โดยยื่นใหพนขอบผนัง และทำรองกันน้ำดานลาง เพ่ือกันน้ำไหลยอนสูผนังและยาแนวดวยวัสดุกัน

ซึม 

1.2 งานใบบานประตู-หนาตางไม 

ก. ประตูไมอัด ตามท่ีระบุในแบบ 

1) สวนท่ีอยูภายในอาคารใหใชประตูไมอัดชนิดใชภายใน 

2) สวนท่ีติดตอกับภายนอกอาคารและประตูหองน้ำ-หองสวม ใหใช ประตูไมอัด   

   ชนิดใชภายนอก 

ข. ใบบานตองมีขนาด และ ลักษณะ ตามท่ีกำหนดในแบบกอสราง ไมโกง ไมปด ไมงอ ไมมี รอย

ตำหนิ เชนรอยแตก รู หรือ ตาไม 

ค. การปรับใบบาน ตองปรับใหพอดีกับบังใบของวงกบ หางกันไมเกิน 2 มม. เทากันตลอดท้ังแนว 

ง. บานหนาตางคู บังใบเปนมุมฉาก เพ่ือปองกันแสงลอด 

จ. บานหนาตางเม่ือปรับเสร็จแลว กรอบค้ิวบานและกรอบโดยรอบของบาน จะตองไดดิ่งระดับ (เม่ือ

ติดตั้งมุงลวดแลวจะไดแนวกัน) 

ฉ. อุปกรณบานจะตองติดตั้งใหได ดิ่ง ระดับ การเจาะรูกลอน รูจะตองพอดีกับกลอน และตองแตงผิว

ไมรูกลอนใหสวยงาม 

ช. การใสบานพับของบาน จะตองยึดบานพับดวยนอตเกลียวปลอย ขันดวยไขควงใหแนนหามใชคอน

ตอกโดยเด็ดขาด เพราะจะทำใหบานตก และบานหลุดออกได 

ซ. การเจาะไมเพ่ือใสอุปกรณบาน จะตองเจาะไมใหพอดีกับอุปกรณ เพ่ือความเรียบรอยสวยงาม 
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ฌ. การติดตั้งบานเลื่อน ตัวรางเลื่อนจะตองสั้นกวาวงกบ 10 ซม. เพ่ือการซอมแซม ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึน

ได (เปลี่ยนลอเลื่อนออกโดยไมตองรื้อชุดบานเลื่อนออกท้ังหมด) 

ญ. การตั้งกันชนบานเลื่อน จะตองใหพอดีกับบานท่ีจะชนวงกบ และพอดีกับมือจับ (ไมถูกบานหนีบ

มือ) 

ฎ. ไมบังรางจะตองใสบานพับ 2 อันดานบนเพ่ือการซอมบำรุง โดยเม่ือเปดไมบังรางแลวจะตองมอง

บานพับไมเห็น (บานพับฝงซอนอยูดานในของไมบังราง) 

ฏ. บานเลื่อน ตวับังคับบานดานลางจะตองเซาะรองบานโดยเหลือริมดานขางไวประมาณ 5 ซม. เพ่ือ

ปองกันบานหลุดและความเรียบรอยและติดตั้งตัวกันแกวงท่ีพ้ืนหรือวงกบ เพ่ือวงกบจะไดไมตองเซาะรองวง

กบปองกันไมใหฝุนลงรองได 

2. วัสดุ 

2.1 วงกบประตู-หนาตางไม ท้ังหมดใหใชไมแดง (นอกจากระบุไวเปนพิเศษในแบบ) การเขาไมจะตองให

ถูกตองตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไมสำหรับประตูและหนาตาง วงกบไมจะตองมีขนาดและ

รูปรางตามระบุในแบบ หากไมไดระบุใหใช 

ก. ขนาด 2” x 4” สำหรับบานท่ีใชหองท่ัวไป 

ข. ขนาด 2” x 5” สำหรับหองน้ำหรือผนังหอง (ท่ีติดตั้งประตู) ดานหนึ่งบุกระเบื้องเคลือบท่ีมีความหนาไม

เกิน 5 มม. 

ค. ขนาด 2” x 6” สำหรับ 

1) ผนังดานหนึ่งบุหินออน, แกรนิต หรือกระเบื้องเคลือบท่ีมีความหนามากกวา 10 มม.ป 

2) ประตูท่ีดานหนึ่งติดตั้งบานมุงลวดกรอบบานไม 

3) ประตู 2 บาน ท่ีติดตั้งซอนกันในวงกบเดียวกัน 

4) ประตูบานเลื่อน เปนตน 

2.2 บานประตูไมอัดสำเร็จรูป ขนาดและความหนามาตรฐาน ใหใชประตูไมอัดท่ีผลิตจากโรงงาน ประตูทุก

บานจะตองมีความหนา 35 มม. ประตูท่ีมีสวนใดสวนหนึ่งติดกับภายนอกอาคาร หรือบานหองน้ำใหใชประตูไมอัดชนิด

ใชภายนอก ไมอัดท่ีใชประกอบประตูตองเปนไมอัดประเภทภายนอกชั้นคุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก.178-2538 

แผนไมอัด บานประตูไมจริง จะตองประกอบข้ึนจากไมสักทอง และจะตองประกอบมาจากโรงงานใหเรียบรอย การ

บากและการเขาไม จะตองแนนและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบุในแบบ 

2.3 บานประตูไมจริง จะตองประกอบข้ึนจากไมสักทอง และจะตองประกอบมาจากโรงงานใหเรียบรอย การ

บากและการเขาไม จะตองแนนและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบุในแบบ 

ก. กรณีประตูบานคูท่ีใชเปด-ปดทางเดียว ตรงขอบบานประตูท้ังสองสัมผัสกันใหทำบังใบบานประตู 

ข. ถาเปด-ปดสองทางขอบบานประตูท้ังสองสัมผัสกันใหทำขอบบานเรียบ 

2.4 ประตูบานเกล็ดไม ใหใชไมสักคัดเกรดเอียงซอนจัดจำนวนเกล็ดและระยะซอนใหเหมาะสมกับขนาดความ

สูงของบาน สวนความหนาของเกล็ดท่ีใชจะตองเหมาะสมกับขนาดความกวางของบาน 

2.5 บานมุงลวดในกรณีท่ีระบุใหติดมุงลวด 
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ก. มุงลวดอลูมิเนียม กรอบอลูมิเนียม หรือในแบบระบุเปนอยางอ่ืน 

ข. มุงลวดอลูมิเนียม กรอบบานไม หรือในแบบระบุเปนอยางอ่ืน การติดตั้งมุงลวดตองไดระดับและติดกันท้ัง4 

ดาน 

3. การดำเนินงาน 

3.1 ไมวงกบทุกตัวกอนนำไปติดตั้งใหทาดวยเชอรแลคขาว 1 ครั้ง เม่ือติดตั้งแลว จะตองไดดิ่ง ไดฉาก ถูกตอง

ตามหลักวิชาชางท่ีดี และตรงตามท่ีกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

3.2 การยึดไมวงกบกับสวนท่ีเปนคอนกรีต ใหติดตั้งโดยทำการฝงพุกไมเตรียมไวกอน แลวจึงติดตั้งวงกบเขากับ

พุกไมในภายหลัง โดยยึดดวยตะปูเกลียว 

3.3 การติดตั้งวงกบไมกับสวนท่ีเปนผนังกออิฐหรือคอนกรีตบลอค จะตองเทเสาเอ็นและทับหลังคอนกรีตเสริม

เหล็กระหวางอิฐหรือคอนกรีตบลอคกับวงกบไมทุกแหง 

3.4 หามไมใหตอกตะปูดานหนาและดานในของวงกบทุกวงและจะตองรักษาผิวของไมวงกบ โดยการตีไมอัด

ชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปดผิวไม ตอกตะปูเข็มยึดเขากับวงกบ ท่ีหนาวงกบตัวขางและตัวลางของวงกบหนาตางและ

ประตู 

3.5 การติดตั้งบานประตูไม จะตองใชชางฝมือดี ท่ีมีความชำนาญในการติดตั้ง มาดำเนินการดวยความประณีต

เรียบรอย เม่ือติดตั้งแลว จะตองไดดิ่ง ไดฉาก ไดระดับ ท้ังในแนวตั้งและในแนวนอน รวมท้ังจะตองมีความม่ันคง 

แข็งแรง สามารถ เปด-ปด ไดโดยสะดวก 

3.6 ควรมีการตรวจสอบแนวดิ่ง – ฉาก กอนการฉาบปูนอีกครั้งหนึ่ง 

3.7 การทาสีงานวงกบไมและบานประตูไม ใหดูรายละเอียดท่ีกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบใน

หมวดท่ี 06001 งานไม ในหมวดท่ี 12006 งานทาส ีและในตารางรายการประตู-หนาตาง ประกอบการดำเนินงาน โดย

ใหถือปฏิบัติตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตามมาตรฐาน ผูผลิตโดยเครงครัด 

 

จบหมวดท่ี 08213 
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หมวดท่ี 08519 

ประตู-หนาตางอลูมิเนียม 

ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

ประตูและหนาตางอลูมิเนียมท่ีไดระบุไวในแบบกอสรางท้ังหมด ผูรับจางตองจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการ

ติดตั้ง Shop Drawing รวมถึงสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท่ัว ๆ ไป ซ่ึงจะตองแสดงรายละเอียดการติดตั้ง 

(Installation)การยึด (Fixed) แสดงระบบ (Pressure Equalization) การกันน้ำไหลซึม (Watertight) และแสดงระยะ

ตาง ๆ ตลอดจนความคลาดเคลื่อน (Tolerance) โดยละเอียดใหถูกตองตามมาตรฐาน มอก.744-2530 วงกบและ

กรอบ 

บานโลหะสำหรับประตูและหนาตาง : หนาตางอะลูมิเนียม และ มอก.829-2531 วงกบและกรอบบานโลหะ 

สำหรับประตูและหนาตาง : ประตูอะลูมิเนียม เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความตองการของผูออกแบบ 

2. วัสดุ 

กรอบวงกบและสวนประกอบตาง ๆ ท่ีเปน Aluminium ใหใช Metal Finish เปน Fluorocarbon Coating 

หรือNatural Anodize หรือสี Uniton (Ut-4) ความหนาของผิวชุบ Anodic Film จะตองไมต่ำกวา 35 Micron การ

เคลือบและการเตรียมผิวกอนเคลือบสีใหดำเนินการตามกรรมวิธีท่ีไดกำหนด ในกำหนดมาตรฐานเลขท่ี ASTM D1730-

03 Standard Practices for Preparation of Aluminum and Aluminum-Alloy Surfaces for Painting และ 

ASTM B-449-93 Standard Specification for Chromates on Aluminum ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให 

(Allowable Tolerance) 

+2 Micron -2 Micron และระบบการชุบเปนลายลักษณอักษรจากโรงงานผูผลิต 

2.1 เนื้อของอลูมิเนียม (Aluminium Extrusion) ท่ีเปน Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ 5OS-T5 ตองมีคุณสมบัติ

ตาม ASTMSpecification ดังตอไปนี้ 

ก. Ultimate Tensile Strength 22,000 PSI 

ข. Yield 21,000 PSI 

ค. Shear 17,000 PSI 

ง. Elastic Modulus 10,000,000 PSI 

2.2 ขนาดและความหนา 

หนาตัดอลูมิเนียมท่ีใชโดยท่ัวไปจะตองเหมาะสมกับลักษณะของตำแหนงท่ีจะใช โดยมีความหนาตามรายการ

คำนวณ แตไมต่ำกวาท่ีระบุไวดังตอไปนี้ 

ก. ชองแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไมต่ำกวา 2.0 มิลลิเมตร 

ข. ประตู-หนาตางชนิดบานเลื่อน ความหนาไมต่ำกวา 1.5 มิลลิเมตร 

ค. บานประตูสวิง ความหนาไมต่ำกวา 2.3 มิลลิเมตร ใชกรอบบานขนาดไมเล็กกวา 43 X 49 มิลลิเมตร 

ง. อลูมิเนียมตัวประกอบตาง ๆ ความหนาไมต่ำกวา 1.0 มิลลิเมตร 
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จ. เกล็ดอลูมิเนียม ชนิดพับปลายกันน้ำฝน ความหนาไมต่ำกวา 1.5 มิลลิเมตร 

ฉ. วงกบอลูมิเนียมสำหรับประตูภายในท่ัวไป ถาไมไดระบุไวในแบบกอสรางเปนอยางอ่ืน ใหใชขนาดไมเล็ก

กวา 1-3/4" X 4"หนาตางชนิดผลักกระทุง ความหนาไมต่ำกวา 2.0 มิลลิเมตร ขนาดของวงกบใหมีขนาด

เทากับความหนาของผนัง หรือตามท่ีสถาปนิกกำหนดให 

ช.รายการประกอบแบบมาตรฐาน จัดทำโดยคณะทำงานอาสาสมัคร กรรมการวิชาชีพ สมาคมสถาปนิกสยาม

ในพระบรมราชูปถัมภ 

ซ. Flashing อลูมิเนียมในสวนท่ีมองไมเห็น ความหนาไมนอยกวา 2.0 มิลลิเมตร 

ฌ. Flashing อลูมิเนียมในสวนท่ีมองเห็น และ/หรือเปนแผนผิวของผนังอาคาร ความหนาไมต่ำกวา 3.0

มิลลิเมตร 

ญ. กรอบบานมุงลวด หนาไมต่ำกวา 1.5 มิลลิเมตร ขนาดตองสามารถติดตั้งอุปกรณปด-เปดได 

2.3 มุงลวด 

มุงลวด ใหใชมุงลวดไนลอน โดยจะตองมีจำนวนชองตาขายดานตามยาวของมวนไมต่ำกวา 16 ชองตอ 1 นิ้ว

จำนวนชองตาขายดานตามขวางของมวนไมต่ำกวา 18 ชองตอ 1 นิ้ว จัดชุดใหเหมาะสมกับขนาดของชองเปด 

3. การดำเนินงาน 

3.1 งานอลูมิเนียมท้ังหมด จะตองติดตั้งโดยชางผูชำนาญงานโดยเฉพาะ และใหเปนไปตามแบบขยายและ

รายละเอียดตาง ๆ ตาม Shop Drawings วงกบและกรอบบานของงานอลูมิเนียมจะตองไดดิ่งและฉากถูกตองตามหลัก

วิชาชางท่ีดี 

3.2 ตะปูเกลียวสำหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะตองใชรวมกับพุกชนิดท่ีทำดวยไนลอน ระยะท่ียึดจะ 

ตองไมเกินกวา 50 เซนติเมตร การยึดจะตองม่ันคงแข็งแรง ตะปูเกลียวท่ีใชท้ังหมดใหใชชนิดสเตนเลส 

3.3 รอยตอรอบ ๆ วงกบ ประต-ูหนาตาง ท้ังภายในและภายนอก สวนท่ีแนบติดกับปูนคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนใด 

จะตองอุดดวย One Part Silicone Sealant และรองรับดวย Joint Backing ชนิด Polyethylene โดยจะตองทำ

ความสะอาดรอยตอใหสะอาด ปราศจากคราบน้ำมันและสิ่งสกปรกเสียกอน ในกรณีจำเปนจะตองใช Primer ชวยใน

การอุดยาแนว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกรรมวิธีของผูผลิตวัสดุอุดยาแนวอยางเครงครัด โดยเปนคาใชจายของผู

รับจางเอง แลวแตงแนวใหเรียบรอย ขนาดของรอยตอจะ ตองกวางไมนอยกวา 6 มม. แตไมเกิน 10 มม. 

3.4 การสัมผัสกันระหวางอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืนๆ จะตองทาดวย Alkali-Resistant Bituminous Paints หรือ 

Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณท่ีโลหะท้ังสองสัมผัสกันเสียกอน 

3.5 ยางอัดกระจก ใหทำมาจากวัสดุ EPDM โดยใชขนาดท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน 

3.6 Weather Strip ใหทำมาจากวัสดุประเภท Polypropylene มีความสูงของใบท่ีใชตองมากกวาชองหาง

ประมาณ 15% ตลอดแนว 

3.7 ประต-ูหนาตางบานเลื่อน จะตองมีระบบปองกันมิใหบานหลุดไดอยางปลอดภัย ชองเปดประตู-หนาตาง

อลูมิเนียมจะตองเตรียมชองระบายน้ำออกไดอยางเพียงพอเม่ือน้ำฝนสาดเขาในชองเปด 

3.8 ภายหลังการติดตั้งประตู หนาตางอลูมิเนียม พรอมอุปกรณประกอบท้ังหมด จะตองไดรับการปรับใหอยูใน

ลักษณะท่ีเปด-ปด ไดสะดวกไมติดขัด 
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3.9 วงกบและกรอบบานประต-ูหนาตางอลูมิเนียม เม่ือติดตั้งแลวเสร็จ ผูรับจางจะตองติด Plastic Tape 

ปองกันผิวของวัสดุเอาไว เพ่ือใหปลอดภัยจากน้ำปูนหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจจะทำความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน 

หามใชน้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันทาผิวอลูมิเนียม เพ่ือปองกันน้ำปูนเปนอันขาด 

3.10 ผูรับจางจะตองทำความสะอาดผิวสวนท่ีเปนอลูมิเนียมของบานประตู-หนาตาง ท้ังดานนอกและดานใน

ใหสะอาดปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือใหดูเรียบรอยไมกีดขวางการยาแนวของ Sealant และการทำงาน

ของอุปกรณประตู-หนาตาง ผูรับจางจะตองไมใชเครื่องมือทำความสะอาดท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกผิวของ

อลูมิเนียม 

 

จบหมวดท่ี 08519 
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หมวดท่ี 08710 

อุปกรณประตู-หนาตาง 

DOOR AND WINDOW HARDWARE 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณประตู-หนาตาง ตามท่ีไดระบุไวใน รายการชุดอุปกรณประตู-หนาตาง 

(Hardware Group) เพ่ือดำเนินการติดตั้ง ตามตารางรายการประตู-หนาตาง 

1.2 ผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางและรายละเอียด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ กอนการติดตั้ง 

1.3 ผูรับจางจะตองพิจารณาตามหลักวิชาการ และความเหมาะสมของอุปกรณท่ีระบุไว หากพบวาไมถูกตอง 

ใหผูรับจางนำเสนออุปกรณท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูออกแบบพิจารณา 

2. วัสดุ 

2.1 นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสรางและหมวดอ่ืน ๆ แลว ใหใชวสัดุท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพตาม

ความมุงหมายของผูออกแบบและตองไดรับอนุมัติจากผูออกแบบกอนการติดตั้ง 

2.2 บานพับ (Hinge) 

ก. บานพับประตูบานเปดเหล็กท่ัวไปตองเปนชนิด Ball Bearing (ชนิดมีลูกปน) ขนาด 4 1/2” X 4 1/2” 

จำนวน 3 ตัว ตอบานประตู ตองไดมาตรฐานผูผลิต 

ข. บานพับประตูเปดไมอัดท่ัวไป ตองเปนชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จำนวน 3 ตัวตอบานประตู ตองได

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 759-2531 บานพับสำหรับประตูและหนาตาง : บานพับสองปก หรือมาตรฐานท่ี

ใชอางอิงตามหมวด 1 ข. 

ค. บานพับปรับมุม สำหรับหนาตางบานเปดหรือบานกระทุง ตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก 862-2532

บานพับสำหรับหนาตาง : บานพับปรับมุมชนิดฝด หรือมาตรฐานท่ีใชอางอิงตามหมวด 1ข. 

ง. ใหใชผลิตภัณฑ __________________________________ หรือคุณภาพเทียบเทา 

2.3 กุญแจลูกบิด (Lock Set) 

ก. Lock And Door Knob ลูกบิดโดยท่ัว ๆ ไป ตองผานการทดสอบ มาตรฐาน ANSI A156.2-2003 Bored 

and Preassembled Locks and Latches 

ข. ไสกุญแจตองมีจำนวนไมต่ำกวา 6 Pin Cylinders ทำจาก Solid Brass 

ค. ลูกกุญแจตองทำจาก Nickel Silver 

ง. ประตูบานเปดท่ัวไปใหใชลูกบิด Heavy Duty ผิว Satin Finish 

จ. ใหใชผลิตภัณฑ ______________________________ หรือคุณภาพเทียบเทา 

2.4 กุญแจติดตาย (Deadbolt Set) 

ก. ตองเปนชนิด 1” (25 Mm) Throw, ประกอบดวย Concealed Hardened Steel Roller สามารถ

ปองกันการตัด 

และเลื่อย Bolt 
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ข. ไสกุญแจตองมีจำนวนไมต่ำกวา 6 Pin Cylenders ทำจาก Solid Brass 

ค. ไดมาตรฐาน ANSI A156.5-2001 Auxiliary Locks Grade 2 และ Grade 3 

ง. ใหใชผลิตภัณฑ ___________________________ หรอืคุณภาพเทียบเทา 

2.5 อุปกรณกันกระแทกประตูและผนัง (Door And Wall Bumper) 

ก. ประตูบานเปดทุกบานใหติดตั้งท่ีกันกระแทก (Door Bumper) ทำดวยยางกันกระแทกและกรอบ 

Stainless Steel 

ข. ประตูบานเปดสำหรับหองสวมในหองน้ำรวม (Public Rest Room) ใหติดตั้งท่ีกันกระแทกชนิดมีขอแขวน

ทำจาก Stainless Steel ยางกันกระแทกทำจากยางชนิดแข็ง 

2.6 กลอน (Bolt) 

ก. กลอนท่ีใชติดประตูบานเปดคู ใหใชกลอน Stainless Steel ขนาด 6” ฝงเรียบในบานประตูท้ังบนและลาง

เฉพาะดานท่ีไมติดกุญแจลูกบิด 

ข. กลอนท่ีใชติดหนาตาง ใหใชกลอน Stainless Steel บน ขนาด 6” และกลอนลางขนาด 4” 

2.7 แถบกันฝนและธรณีประตู (Weather Strip And Threshold) 

ก. สำหรับประตูภายนอก ใหติดตั้งแถบกันฝนและธรณีประตู 

2.8 มือจับและแปนผลกั (Handel And Push Plate) 

ก. มือจับหนาตางหรือบานประตูท่ีไมไดติดกุญแจ ลูกบิดใหติดมือจับเหล็กชุบโครเมียม ขนาด 4” บานละ 1 

ชุด 

ข. ประตูท่ีเปด 2 ทาง (2-Way Swing) ใหติดตั้งแปนผลัก Stainless ขนาด 0.10 X 0.30 ซม. 

ค. มือจับฝงในบานผิว Stainless สำหรับบานเลื่อน และบานเฟยม 

ง. มือจับบานกระทุง 

1) มือจับผิว Stainless สำหรบับานไม 

2) มือจับเหล็กสำหรับหนาตางเหล็กตามมาตรฐานผูผลิต 

3) มือจับสำหรับบานอลูมิเนียม (Fastener) สีเหมือนกับกรอบบานอลูมิเนียม 

2.9 อุปกรณรางเลื่อน (Sliding Door Equipments) 

ก. รางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนและบานเฟยมไม ใหใชผลิตภัณฑของ _________ หรือเทียบเทา 

ข. รางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนขนาดใหญ จะตองมี Guide Rail ดวย 

2.10 อุปกรณบานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver) 

ก. ใหใชอุปกรณบานเกล็ดปรับมุม ขนาด 4” แบบมือหมุนของสามศร หรือ คูณภาพเทียบเทา 

2.11 ขอรับ-ขอสับ (Hook Set) 

ก. ขอรับ-ขอสับ สำหรับบานหนาตางท่ีติดบานพับธรรมดา ใหติดขอรับ-ขอสับเหล็กชุบโครเมียม 

2.12 อุปกรณประสานปดประตูกอน-หลัง (Co-Coordinator) 

ก. สำหรับประตูบานเปดคู ท่ีมีบังใบและติดตั้ง Door Closer ใหใชอุปกรณประสาน ปดประตูของ 
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2.13 ลูกกุญแจ (Keys) 

ก. ใหผูรับจางจัดทำระบบกุญแจ Grand Master Key, Master Key, Sub Master Key เสนอใหกับ

ผูออกแบบกอนการติดตั้ง 

ข. ลูกกุญแจตองทำจากวัสดุ Nickel Silver 

ค. กุญแจ และลูกบิดประตูแตละชั้น ใหจัดทำลูกกุญแจ “Sub Master Key” สำหรับลูกบิดแตละชั้น จำนวน

ชั้น 5 ดอก 

ง. กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานใหจัดทำลูกกุญแจเฉพาะแตละลูกบิด จำนวนลูกบิดละ 2 ดอก 

3. การดำเนินงาน 

3.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุท่ีจะใชแตละชนิด ไมนอยกวา 2 ตัวอยาง เพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบตามความ

ตองการของ ผูออกแบบ กอนท่ีจะนำไปติดตั้ง เชน 

ก. ตัวอยางของ Hardware ท่ีจะใชในงานกอสรางแสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และ Finishing 

ข. รายละเอียดประกอบตัวอยางของ Hardware แสดงถึง ระบบกุญแจ (Key System), Function และ

Specification แสดงถึงคุณสมบัติและขอแนะนำในการติดตั้งจากบริษัทผูผลิต 

ค. ผูรับจางตองสงรายละเอียดแสดงระยะ ตำแหนง การติดตั้งของ Hardware ใหผูออกแบบไดรับรูและอนุมัติ

กอนการติดตั้ง Hardware 

3.2 ผูรับจางตองจัดหาชางฝมือท่ีดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ทุกสวนท่ีติดตั้งแลวจะตองไดระดับในแนวตั้ง 

และแนวนอน ดวยความประณีตเรียบรอยถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี 

3.3 ผูรับจางตองมีการประสานงานรวมกับผูรับเหมาหลัก เพ่ือกำหนดตำแหนงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการติดตั้ง

Hardware รวมถึงงานประตู-หนาตาง ท่ีจะมีการติดตั้งใหสมบูรณเรียบรอย ถามีขอบกพรองใด ๆ ใหแกไขถูกตองกอน

จะมีการติดตั้ง 

3.4 Hardware ท่ีติดตั้งแลวตองมีความม่ันคงแข็งแรง มีอายุการใชยาวนาน เปด-ปดไดสะดวก เม่ือเปดปด

จะตองมีอุปกรณรองรับมิใหเกิดความเสียหายกับประตู-หนาตางหรือผนัง และสิ่งเก่ียวของตาง ๆ 

3.5 ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตัวท่ีขันติดกับไม วัสดุท่ีเปนโลหะ ผนัง ค.ส.ล. กำแพงกออิฐฉาบปูน จะตอง

ใชรวมกับพุกพลาสติกท่ีแข็งแรง ทำดวย Nylon หรือเทียบเทา และใชถูกตองตามหลักวิชาชางท่ีดี การยึดทุกจุดตอง

ม่ันคงแข็งแรงประณีตเรียบรอย ตะปูควงหรือตะปูเกลียวท่ีแสดงหัวใหใชแบบหัวฝงเรียบ (Phillips Head) ท้ังหมด 

3.6 จะตองเตรียมกุญแจ Master Key, Grand Master Key, Locks และ Cylinders ตองไดรับความ

เห็นชอบจากผูออกแบบและนายจาง หรือระบุเปนอยางอ่ืน 

3.7 จะตองมีกุญแจท่ีใชระหวางการกอสราง (Construction Keying) เปนกุญแจชั่วคราวเทานั้น ใหยกเลิก

กุญแจชั่วคราวหลังจากโครงการไดเสร็จเรียบรอยแลว และใหใชกุญแจจริง จำนวนกุญแจจริง ตองไดรับความเห็นชอบ

จากผูออกแบบและผูวาจาง 

3.8 ผูรับจางตองทำความสะอาดทุกแหงท่ีเก่ียวของหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากรอยขูดขีดหรือมีตำหนิ

ตาง ๆ และตองไมเปรอะเปอน กอนขออนุมัติการตรวจสอบจากผูออกแบบและสงมอบงาน 
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3.9 ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง หลังจากการติดตั้งแลวตองแข็งแรง

ปราศจากตำหนิตาง ๆ หากเกิดตำหนิตาง ๆ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนใหใหมหรือซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพสมบูรณ 

ตามจุดประสงคของผูออกแบบ โดยไมคิดมูลคาใด ๆ ท้ังสิ้น 

3.10 ชุดอุปกรณประตู-หนาตาง 

3.11 ตารางการใชอุปกรณกับประตู-หนาตาง ใหใชตามท่ีระบุในแบบหากมิไดระบุใหใชตามขอ 2 

 

จบหมวดท่ี 08710 
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หมวดท่ี 08800 

กระจก 

GLAZING 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 ใหใชกระจกท่ีผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ FLOAT GLASS นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน 

1.2 กระจกท่ีใชจะตองมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดท้ังแผน ปราศจากริ้วรอยขีดขวน ไมหลอกตา หรือ

ฝามัว 

1.3 กระจกท่ีใชจะตองเปนกระจกใส กระจกตัดแสง หรืออ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแบบกอสราง และจะตองมีการ

แตงลบมุมใหเรียบรอย มีขนาด และความหนาตามท่ีตองการ 

1.4 ความหนาของกระจก ใหใชความหนาของกระจกดังนี้ 

ก. สำหรับหนาตางโดยท่ัวไป 6 มม. 

ข. สำหรับประตู 6 มม. 

ค. สำหรับกระจกติดตาย 6 มม. 

ง. สำหรับกระจกติดตาย ท่ีมีขนาดกวางเกินกวา 1.50 ม. 8 มม. 

จ. สำหรับกระจกบานเกล็ด 5 มม. 

ฉ. สำหรับกระจกประตูหรือหนาตางท่ีมีการเจียรขอบ 8 มม. 

ช. สำหรับกระจกหลังคา SKY-LIGHT ตองใชกระจกนิรภัยชนิด 

อัดซอน 2 ชั้น (LAMINATED GLASS) ความหนาไมนอยกวา 8 มม. 

1.5 รายการอางอิง 

ก. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี 880-2547 กระจกโฟลตใส 

ข. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี 965-2537 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภยัเทมเปอร 

ค. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี 1222-2539 กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น 

ง. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี 1345-2539 กระจกแผนสีตัดแสง 

2. วัสดุ 

2.1 กระจกประเภท FLOAT GLASS ใหใชผลิตภัณฑของ 

1)___________________ 

2)___________________ 

3)___________________ 

4) หรือเทียบเทา 
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2.2 กระจกนิรภัยประเภท TEMPERED หรือ LAMINATED ใหใชผลิตภัณฑของ 

1)___________________ 

2)___________________ 

3)___________________ 

4) หรือเทียบเทา 

2.3) วัสดุยาแนวประเภท SILICONE ชนิด ARCHITECTURAL GRADE ใหใชผลิตภัณฑของ 

1)___________________ 

2)___________________ 

3)___________________ 

4) หรือเทียบเทา 

2.4) ยางอัดกระจกประเภท NEOPRENE (GASKET) ใหใชผลิตภัณฑของ 

1)___________________ 

2)___________________ 

3)___________________ 

4) หรือเทียบเทา 

3. การดำเนินงาน 

3.1 การบรรจุกระจกเขากรอบท่ัวไป ผูรับจางจะตองระมัดระวังในการใชวัสดุอุดยาแนว ซ่ึงอาจจะกอใหเกิด

ความสกปรก เลอะเทอะ หรือความเสียหายกับกระจก หรือกรอบบานในภายหลัง 

3.2การลางหรือทำความสะอาดเนื่องจากวัสดุอุดยาแนวนี้ ผูรับจางจะตองใชทินเนอร หรือน้ำยาอ่ืน ๆ 

ท่ีผูผลิตไดแนะนำไวเทานั้น หามมิใหผสมน้ำยาใด ๆ อันจะทำใหความเขมขนของวัสดุอุดยาแนวลดนอยลง โดยมิไดรับ

ความเห็นชอบจากสถาปนิก 

3.3 หามมิใหบรรจุกระจกเขากรอบในขณะท่ีสียังไมแหง 

3.4 ผิวของกรอบบานและกระจก กอนใชวัสดุยาแนวตองทำความสะอาดใหปราศจากความชื้น ไขมัน 

และฝุนละออง หลังจากยาแนวจะตองตกแตงวัสดุยาแนวสวนท่ีเกินใหเรียบรอย กอนท่ีวัสดุยาแนวนั้นจะแข็งตัว 

3.5 กระจกท้ังหมดจะตองสะอาด และปราศจากรอยขีดขวน แตกราว หรือความคลาดเคลื่อนใดๆ ในเวลาสง

มอบงาน 

 

จบหมวดท่ี 08800 
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หมวดท่ี 09036 

งานกระเบ้ือง 

Tiling Work 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ ติดตั้ง 

และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ  

ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. แปลน และรูปดานของการปูกระเบื้องท้ังหมด ระบุรุนของกระเบื้องแตละรุนใหชัดเจน  

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ ตำแหนงของเสนแบงแนว หรือ เสนขอบค้ิว PVC และ 

เศษของกระเบื้องทุกสวน  

ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแตละสวน  

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบท่ี 

เก่ียวของ เชน สวิทช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพ้ืน หรือ ชองซอมบำรุง ตางๆเปนตน  

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการบุ ปูกระเบื้อง ตามระบุในแบบรูปและ 

รายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันมิใหสวนท่ีทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย  

2. วัสดุ  

2.1 วัสดุท่ีนำมาใช ตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว หรือตำหนิใด ๆ  

2.2 รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา ส ีและลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ  

2.3 ใหใชกระเบื้องชั้นคุณภาพท่ี 1 ขนาดใหเปนไปตามแบบ คุณสมบัติไมต่ำกวา มอก. 37-2529 กระเบื้องดิน

เผาปู พ้ืน เปนกระเบื้องสำหรับปูพ้ืนท้ังหมด  

2.4 กระเบื้องเซรามิค เกรด A ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.5 กระเบื้องดินเผาเคลือบ ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.6 กระเบื้องเซรามิคตางประเทศใหเปนไปตามท่ีแสดงในแบบ  

2.7 วัสดุติดกระเบื้องและวัสดุยาแนวกระเบื้อง ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland Cement ให

ใช ผลิตภัณฑของ  

3. วิธีการดำเนินงาน  

3.1 การเตรียมผิว  

ก. ทำความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปูกระเบื้องใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายท่ี

เกาะอยูออก ใหหมด ลางทำความสะอาดดวยน้ำ  

ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียงตาม

ขอกำหนดท่ีระบุ ไวในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวใหเปนรอยหยาบตลอดพ้ืนท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาดๆ

อยู  



58 
 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน แลวจึงเริ่มดำเนินการปู 

กระเบื้อง  

3.2 การเตรียมแผนกระเบื้อง ใหนำไปแชน้ำ กอนนำมาใช กอนปูกระเบื้อง ใหราดน้ำทำความสะอาดพ้ืนให

เรียบรอย และใชกาวซีเมนตในการยึดติดกระเบื้อง ดวยการ โบกใหท่ัวพ้ืน หรือผนัง แลวจึงปูกระเบื้อง โดยใหถือปฏิบัติ

ตามท่ีระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ และ ดำเนินการตามมาตรฐานผูผลิตโดยเครงครัด  

3.3 การปกูระเบื้อง  

ก. ทำการหาแนวกระเบื้อง กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน แนว

กระเบื้อง ท่ัวไปใหหางกันประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามท่ีระบุไวในแบบ  

ข. ทำความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนใหสะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด 

แลว พรมน้ำใหเปยกโดยท่ัวกันเริ่มปูกระเบื้องตามแนวท่ีแบงไว โดยใชกาวซีเมนตเปนตัวยึด  

ค. จัดแตงแนวใหตรงกันทุกดานท้ังพ้ืนและผนัง การเขามุมกระเบื้องตองใชวิธีเจียรขอบ 45 องศาประกบเขา

มุมเวน แตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน  

ง. กดเคาะแผนกระเบื้องใหแนนไมเปนโพรง ในกรณีท่ีเปนโพรงจะตองรื้อออกและทำการบุใหม  

จ. ขอบมุมกระเบื้องโดยท่ัวไป ใหใชเสน PVC สำเร็จรูปติดตั้งตามลักษณะของแตละมุมสวนสีเปนไปตามท่ีระบุ  

3.3 ไมอนุญาตใหปูกระเบื้องทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี  

3.4 หลังจากปูกระเบื้องแลวเสร็จ ท้ิงใหกระเบื้องแหงแข็งตัวโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยาง

นอย 2 วัน ยาแนวรอยตอดวยกาวซีเมนตสำหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใชสีตามท่ีสถาปนิกกำหนดให  

3.5 ผิวกระเบื้องท้ังหมดเม่ือปูเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ความไม

เรียบรอย ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปนคาใชจายของผูรับจาง

ท้ังหมด  

3.6 ท้ิงไวจนปูนยาแนวแหงหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำปูนท่ีติดอยูบนแผนกระเบื้องออกให

เรียบรอย  

3.7 ทำความสะอาดผิวกระเบื้อง แลวลง Wax ขัดใหท่ัวอยางนอย 1 ครั้ง  

3.8 กระเบื้องดินเผาท่ีไมไดเคลือบผิว หลังจากปูเสร็จแลว จะตองเคลือบผิวดวยน้ำยาเคลือบใสประเภท 

PENETRATION SEALER ใหท่ัวพ้ืนอยางนอย 2 เท่ียว  

 

จบหมวดท่ี 09036 
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หมวดท่ี 09111 

ระบบโครงคราวโลหะ 

Metal Stud Framing System 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีชำนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณท่ีจำเปน

ในการทำระบบโครงเคราโลหะของสวนตาง ๆ ของอาคาร สวนประกอบ หรือ โครงสรางตามท่ีระบุใน 

แบบและรายการประกอบแบบผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทาง

เทคนิค ขอแนะนำการติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. แบบแปลน หรือรูปดานของผนัง หรือฝาเพดาน แสดงตำแหนงของโครงเคราทุกจุด 

ข. แบบขยายการติดตั้งบรเิวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ การชนมุมผนังของระบบโครงเคราโลหะ 

ค. แบบรายละเอียดการยดึยัน หอยแขวนกับโครงสรางอาคาร หรือผนังสวนตาง ๆ 

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบท่ี

เก่ียวของ เชน สวิทช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพ้ืน หรือ ชองซอมบำรุง ตาง ๆเปนตน 

1.2 ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบกอสรางงานระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับ

งานฝาเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสรางสำหรับยึดดวงโคม หัวจายระบบปรับอากาศ และประสานงานกับงานสวนอ่ืน ๆ ให

ทำงานไปดวยความเรียบรอย 

1.3 ในกรณีท่ีจำเปนตองเตรียมชองสำหรับเปดฝาเพดาน หรือผนัง สำหรับซอมแซมสวนตาง ๆ ของอาคารใน

ภายหลัง ใหแข็งแรงและเรียบรอย ตามท่ีกำหนดในแบบกอสราง หรือตามความเหมาะสม 

1.4 ความสูงของฝาเพดานใหถือตามระบุในแบบแตอาจเปลี่ยนแปลงไดเล็กนอยตามคำแนะนำของผูควบคุม

งาน 

2. วัสดุ 

2.1 โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ใหใชชนิดเหล็กชุบสังกะสี ความหนาแผนเหล็กท่ีใชทำโครงคราวไมต่ำกวา 0.50

มม. ขนาดของโครงคราวรูปตัวซีสำหรับฝาเพดานขนาดไมต่ำกวา 15 x 35 มม. ขนาดของโครงคราวรูปตัวซีสำหรับผนัง

ขนาดความกวางไมต่ำกวา 6.5 มม. ใหใชผลิตภัณฑ มอก. 

2.2 โครงเคราโลหะ T-BAR ในสวนท่ีระบุใหใชเคราฝาแบบ T-BAR ใหใชวัสดุทำดวยเหล็กชุบสังกะสีเคลือบ

สีสันโครงหลักสูงไมนอยกวา 35 มม ใหใชผลิตภัณฑ มอก. 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 การติดตั้งโครงคราว 

ก. ยึดฉากริมฉาบเรียบกับผนังโดยรอบ ใหไดระดับท่ีตองการ 
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ข. ยึดฉากเหล็กเขากับโครงสรางอาคารใหไดแนว โดยวางระยะหางกัน 1.20 x 1.20 ม. ดวยพุกเหล็ก 

6 มม. โครงเคราโลหะสำหรับฝาเพดานแบบฉาบรอยตอ หากในแบบรูปไมไดระบุใหติดตั้ง โครงเคราโลหะ

ขนาดตาราง 0.40 x 1.00 ม.โดยตลอด 

ค. ยึดปลายดานหนึ่งของลวดเขากับฉากเหล็ก 

ง. สอดปลายอีกดานหนึ่งของลวดเขากับสปริงปรับระดับและชุดหิ้วโครง ปรับระดับดวยสปริงปรับ

ระดับ หามยึดลวดกับสวนท่ีไมใชโครงสราง เชน ทอน้ำ หรือ SUPPORTของทอแอร เปนตน 

จ. ติดตั้งโครงคราวบนเขากับชุดหิ้วโครง ทุกระยะ 1.20 ม. 

ฉ. ติดตั้งโครงคราวลางเขากับโครงคราวบนดวยตัวล็อคโครง โดยวางแนวใหไดฉากกับโครงคราวบน 

วางโครงคราวลางทุกระยะ 0.40 ม. วัดจากศูนยกลางถึงศูนยกลางคราว 

ช. รอยตอของเคราจะตองสนิทและเรียบรอย รอยตอของกระเบื้องกับผนังหรือเสา หรือตรงสวนท่ี

เปลี่ยนระดับใหปฏิบัติตามแบบขยายแบบกอสรางหากไมระบุจะตองทำแบบขยายใหผูควบคุมงานอนุมัติกอน 

ซ. ปรับระดับโครงคราวท้ังระบบอยางละเอียดท่ีสปริงปรับระดับ 

3.2 การติดตั้งแผน 

ก. ติดตั้งแผนยิปซ่ัมบอรด ชนิดขอบลาดเขากับโครงคราวลาง ยึดแผนดวยสกรูเกลียวปลอยระยะไม

เกิน 25 ซม. 

ข. ขันสงหัวตะปูเกลียวใหจมลงในแผนเล็กนอย บริเวณดานหัวและทายของแผนใหยิงดวยสกรูหาง 

15 ซม. 

ค. รอยตอบริเวณเขามุมของแผนยิบซ่ัมบอรด เชน มุมฝาลดระดับ มุมผนัง และจุดหักมุมรอยตออ่ืนๆ 

จะตองเสริมเหล็กฉากชุบสังกะสีทุกมุมตลอดความยาวกอนการฉาบปดทับ 

ง. เม่ือติดตั้งแผนเสร็จเรียบรอยแลว จึงดำเนินการฉาบอุดหัวสกรู และติดเทปฉาบแนวรอยตอแผนให

เรียบรอยตามคำแนะนำของผูผลิต โดยเฉพาะบริเวณฝาบรรจบกับผนังจะตองติดเทปแลวจึงฉาบรอยตอให

เรียบรอยเชนกัน 

จ. ตรวจสอบความเรียบของฝาเพดานโดยใชไมบรรทัดยาว 2.00 ม. ทาบท่ีก่ึงกลางแนว วัดท่ีปลายไม

บรรทัดกับผิวแผนฝาจะตองไมเกิน 5 มม. ทุกแนว 

ฉ. ในสวนท่ีกำหนดใหทาสี ใหดำเนินงานตามรายละเอียดท่ีกำหนดไวในหมวดงานสี 12006 โดย

เครงครัด 

ช. ฝาท่ีติดตั้งแลว จะตองไดฉากในแนวตั้ง และไดระดับในแนวนอน และจะตองทำความสะอาดให

เรียบรอย 

 

จบหมวดท่ี 09111 
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หมวดท่ี 09220 

งานฉาบปูน 

CEMENT PLASTER 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายพรอมจัดหาวัสดุ แรงงานท่ีชำนาญงานโดยเฉพาะ และอุปกรณท่ีจำเปน

ในการฉาบปูนของสวนตาง ๆ ของอาคาร สวนประกอบ หรือ โครงสรางตามท่ีระบุในแบบและรายการ 

ประกอบแบบ 

1.2 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ

ติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดเตรียมแบบ (SHOP DRAWING) หรือแผงตัวอยาง (MOCK UP PANEL) เพ่ือตรวจสอบ

กอนการอนุมัติเห็นชอบโดยผูควบคุมงาน โดยปูนฉาบท่ีระบุไวเปนการฉาบปูนเรียบจะตองมีพ้ืนผิวท่ีเรียบสม่ำเสมอไม

เกิดรูพรุน หรือมีเม็ดทรายท่ีมีขนาดโตกวาท่ีกำหนดปรากฎข้ึนมามากเกินไป พ้ืนผิวท่ีฉาบปูน 

เรียบรอยแลวจะตองไดระนาบมีความเรียบสม่ำเสมอไมเกิดคลื่น (WAVING) และตองยึดเกาะติดแนนกับ 

พ้ืนผิวท่ีฉาบเม่ือเคาะตรวจสอบแลว ไมมีเสียงดังท่ีแสดงถึงการไมยึดเกาะของปูนฉาบกับผนังท่ีรองรับ 

1.4 ผูรับจางจะตองดำเนินงานผิวฉาบปูนผนังตามลักษณะการฉาบปูน ตามท่ีกำหนดไวโดยเครงครัด ท้ังการ

เตรียมพ้ืนผิว การฉาบปูน รวมถึงการบมปูนฉาบ และท้ิงไวจนปูนฉาบแหง แข็งตัวดีแลว จึงทำความสะอาดปดกวาด

เศษปูนท่ีติดอยูออก แลวทาสีตาม หมวดท่ี 12006 งานทาสี 

1.5 ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. ตำแหนงของงานฉาบปูนแสดงสวนท่ีเก่ียวของ อาทิ แนวเสา คาน หนาตางประตู หรอืแนวทอท่ีฝง

อยูภายในผนังฉาบ 

ข. ตำแหนงติดตั้งตะแกรงกันแตก 

ค. ระยะรอง หรือแนวชักรองกันการแตกราวท้ังหมดในการฉาบนั้นๆ 

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผคู วบคุมงานตองการ 

2. วัสดุ 

นอกจากระบุไวเปนอยางอ่ืนในแบบกอสราง ใหใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.1 ปูนซิเมนต 

ใชปูนซิเมนตปอรตแลนดคุณภาพเทียบเทามาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย มอก. 80-2517 ปูนซีเมนต 

ผสม 

2.2 ปูนขาว/น้ำยาผสมปูนฉาบ 

2.2.1 ใชปูนขาวหินท่ีเผาสุกดีแลว ตองเปนปูนใหมไมรวมตัวจับกันเปนกอนแข็ง 
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2.2.2 น้ำยาผสมปูนฉาบ ตองมีคุณภาพการยึดเกาะแนน ลดการแตกราวชวยกระจายกักฟองอากาศ 

และไมมีสวนผสมของ CHLORIDE ไมกัดมือ คุณภาพเทียบเทามาตรฐาน BS 4887 Mortar 

admixtures.Specification for air-entraining (plasticizing) admixtures 

2.3 ทราย 

ทรายน้ำจืด สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณท่ีจะทำใหเสียความแข็งแรง มีขนาดคละ 

กันดังนี้ 

เบอรตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ    เปอรเซ็นตสะสมผานโดยน้ำหนัก 

8            60-90 

16            35-70 

30 

50            10-30 

100             0-15 

 

2.4 น้ำน้ำท่ีใชผสมปูนฉาบ ตองเปนน้ำจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และ

สารอินทรียตาง ๆ ในปริมาณท่ีจะทำใหปูนกอเสียความแข็งแรง การใชน้ำยาผสมปูนฉาบตองทำตามกรรมวิธีของ

บริษัทผูผลิตโดยเครงครัด 

2.5 ปูนซีเมนต ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.6 ปูนฉาบสำเร็จรูป ตามมาตรฐานการใชงาน ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.7 น้ำยาผสมปูนฉาบ ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.8 เซ้ียม PVC สำเร็จรูป ใหใชผลิตภัณฑของ 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 การเตรียมผิวท่ีรับปูนฉาบ  

ผิวท่ีจะรับปูนฉาบตองเสร็จแลวไมนอยกวา 3 วัน และตองสะอาด ปราศจากฝุนละออง น้ำมัน เศษ ปูน หรือ

สิ่งใด ๆ ท่ีจะทำใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวท่ีจะรับปูนฉาบเสียไป ผิวคอนกรีตบางสวนซ่ึงเรียบเกินไป 

เนื่องจากไมแบบเรียบตองทำใหขรุขระดวยการกะเทาะผิว ขัดผิว หรือวิธีการอ่ืน ๆ ท่ีไดรับความเห็นชอบ 

จากผูควบคุมงาน กอนฉาบปูนตองตรวจดูแนวของผิวท่ีจะรับปูนฉาบวาตรงตามท่ีกำหนดไวหรือไม ถา 

ปรากฎวาผิดแนวไปเกิน 2.5 ซม. ตองเสริมดวยตะแกรงลวดยึดติดกับผิวดวยตะปูแลวแตงใหตรงแนวดวย 

ปูนฉาบ 

3.2 การผสมปูนฉาบใหใชสวนผสมของปูนฉาบ ดังนี้ 

ปูนซิเมนต 1 สวน 

ปูนขาว 1/4 สวน  สำหรับปูนฉาบภายใน 

1/10 สวน   สำหรับปูนฉาบภายนอก 

หรือน้ำยาผสมปูนฉาบ ใหใชอัตราสวนตามท่ีผูผลิตกำหนดไว (กรณีระบุใหใช) 
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ทราย 3 สวน 

น้ำ พอประมาณ 

3.3 การฉาบปูน 

การฉาบปูนโดยท่ัวไป ใหฉาบ 2 ชั้น ชั้นแรกหนาประมาณ 1 ซม. ชั้นท่ีสองหนาประมาณ 1 1/2 ซม. 

ผูรับเหมาอาจฉาบสามชั้นได การฉาบแตละครั้งอยาเติมน้ำซ้ำอีกในสวนผสมอันเดียวกันและควรกระทำ 

ภายใน 45 นาที หลังการผสม และหามนำปูนฉาบท่ีผสมนานกวา 2 ชม. มาใชงาน 

กรรมวิธีในการฉาบสองชั้นใหปฎิบัติ ดังนี้ 

3.3.1 ฉาบชั้นแรก 

กอนการฉาบปูนตองพรมน้ำใหผิวท่ีจะรับปูนฉาบมีความชื้นสม่ำเสมอ แตไมถึงกับโชกเพ่ือวา

ผนังเหลานั้นจะไดไมแยงน้ำจากปูนฉาบ และตองรอใหน้ำท่ีผิวระเหยออกหมดกอนแลวจึงฉาบปูนชั้น

แรก การฉาบตองกดใหแนนเพ่ือใหเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางผิวรับปูนฉาบและปูนฉาบมากท่ีสุด ผิว

ของปูนฉาบชั้นแรกตองทำใหหยาบและขรุขระเล็กนอย โดยการใชแปรงหรือไมกวาดไลผิวตาม

แนวนอนในระหวางท่ีปูนฉาบยังไมแข็งตัว หลังจากฉาบแลวใหบมโดยการพรมน้ำใหชื้นอยูตลอดเวลา 

48 ชม. เสร็จแลวท้ิงไวใหแหงไมนอยกวา 5 วัน กอนท่ีจะลงมือฉาบชั้นท่ีสอง การฉาบครั้งแรกนี้ใหมี

ความหนาไมเกิน 10 มม. 

3.3.2 ฉาบชั้นท่ีสอง 

กอนฉาบตองทำความสะอาดและพรมน้ำใหผิวของปูนฉาบชั้นแรกมีความชื้นสม่ำเสมอ แตไม

ถึงกับโชก เพ่ือวาผนังเหลานั้นจะไดไมแยงน้ำจากปูนฉาบ หลังจากปูนฉาบชั้นสองเริ่มแข็งตัว ใหบม

ดวยการพรมหรือฉีดน้ำเปนฝอยเปนระยะ ๆ วันละประมาณ 4 - 5 ครั้ง เพ่ือรักษาความชื้นไวไมนอย

กวา6 วัน และปองกันการแตกราวขณะฉาบควรมีการปองกันแดด ลม ซ่ึงทำใหน้ำระเหยเร็วเกินไป 

และควรมีการทำระดับไวเปนจุด ๆ ท่ัวผนัง 

เพ่ือใหการฉาบงายและรวดเร็วข้ึน ระยะของปุมระดับควรหางกันไมเกิน 2 เมตร เม่ือฉาบเสร็จ ควรใช

ฟองน้ำชุบน้ำ และกวดผิวท่ีท่ีหมาดสนิทแลวใหดูสวยงามสำหรับการจับเหลี่ยม เสา คาน ใหใชปูนเค็ม

รองพ้ืนไวชั้นหนึ่งกอน อัตราสวนปูนทราย 1:3 การใชเซ้ียม 

สำร็จรูป PVC สามารถกระทำไดโดยใหผูรับจางเสนอวัสดุและแสดงตำแหนงท่ีจะติดตั้งขออนุมัติจากผู

ควบคุมงานกอนการฉาบปูนบริเวณดังตอไปนี้ จะตองติดตั้งลวดตาขาย เพ่ือชวยในการยึดผิวปูนฉาบ 

- แนวท่ีผนังกออิฐชนกับโครงสราง อาทิ เสา หรือคาน 

- ทุกมุมของขอบวงกบประตูและหนาตาง 

- แนวทอท่ีมีขนาดใหญเทาหรือเกือบเทาความหนาของผนังกออิฐ 

3.4 การบมผิวปูนฉาบ 

การบมผิว จะตองบมภายหลังจากการฉาบปูนแตละชั้น ใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา ดวยการใชน้ำพนเปน

ละออง และพยายามหาทางปองกัน หลีกเลี่ยงไมใหถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด การบมผิวนี้ ใหผูรับจางถือเปน

สิ่งสำคัญท่ีจะตองใหการดูแลเปนพิเศษ 
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3.5 รองกันแตก (CONTROL JOINTS) 

ใหทำ CONTROL JOINTS ในปูนฉาบตามตำแหนงท่ีระบุไวในแบบ แตหากไมมีระบุในแบบ ใหเซาะรองขนาด

กวาง 1 ซม. ลึกถึงผิวท่ีรองรับปูนฉาบ 

3.5 การทำความสะอาด 

ผูรับจางตองทำความสะอาดทุกแหงท่ีเก่ียวของหลังจากการติดตั้ง ดวยความประณีตสะอาด เรียบรอย 

ปราศจากคราบน้ำปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปอนตาง ๆ กอนขออนุมัติตรวจสอบจากผูออกแบบและสง 

มอบงาน 

3.6 การซอมแซม 

ผิวปูนฉาบจะตองแนนตลอดผิว ท่ีใดมีเสียงเคาะดังโปรงหรือมีรอยแตกราวจะตองทำการซอมแซม โดยสกัด

ออกเปนบริเวณรอบรอยราวหรือบริเวณดังโปรงนั้นไมนอยกวา 10 ซม. ทำความสะอาดรดน้ำพอประมาณแลวจึงฉาบ

ซอมแซม โดยผสมน้ำยาประเภท BONDING AGENT เชน HIFLEX หรือท่ีเสนอและไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน 

ผิวของปูนฉาบใหมกับปูนฉาบเกาจะตองเปนเนื้อเดียวกัน 

ในกรณีท่ีเกิดรอยแตกราวท่ีผิวปูนฉาบแตไมแตกรอน ใหตัดรองใหลึกโดยใช FIBER แลวฉีดอุดดวย 

PAINTABLE SILICONE ของ GE หรือเทียบเทาในกรณีท่ีมีการซอมแซมงานคอนกรีตเก่ียวกับโครงสรางโดยวิธีฉาบ 

ผูรับจางจะตองทำการซอมแซมสวนนั้นตามคำสั่งของผูควบคุมงานหรือวิศวกรผูออกแบบ ผูควบคุมงานหรือวิศวกร

ผูออกแบบจะเปนผูกำหนดกรรมวิธีตลอดจนการเลือกใชวัสดุ ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบเสียคาใชจายในการ

ซอมแซมท้ังหมด 

 

จบหมวดท่ี 09220 
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หมวดท่ี 09557 

งานพ้ืนไม 

Wood Flooring Work 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ

ติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบผูรับจางจะตองทำ

การวัดและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะติดตั้งพ้ืนไมกอน เพ่ือความถูกตองของขนาดและระยะตามความเปนจริง 

1.2 ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. แปลน ของการปูไมท้ังหมด ลายหรือรอยตอของแผนไมเม่ือปูเสร็จแลวท้ังหมด ระบุสีของไมแตละสี 

หรือชนิดใหชัดเจน 

ข. แบบขยายการติดตั้งบรเิวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุใกลเคียง, ตำแหนงของ

รอยตอ อุปกรณประกอบในการติดตั้ง และ เศษของไมทุกสวน 

ค. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบท่ี

เก่ียวของ เชน ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการบุ ปูพ้ืนไม ตามระบุในแบบรูปและ

รายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันมิใหสวนท่ีทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย 

1.4 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางไมตามชนิด สี และลายท่ีกำหนด ติดบนไมอัดขนาด 1.00 x 1.00 ม. ซ่ึง

แสดงใหเห็นถึงชนิด ลวดลาย และผิวสีของไมท่ีจะใช รวมท้ังอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรวมท้ังกาวติดไมและน้ำยา

เคลือบผิวไมนอยกวา 2 ตัวอยาง และสงใหผูผูควบคุมงานและออกแบบเพ่ือขออนุมัติและตรวจสอบจากทางของ

ผูออกแบบกอนจึงจะทำการสั่งซ้ือและนำไปใชงานได ตัวอยางดังกลาวใหรวมถึงวัสดุประกอบอยางอ่ืนท่ีจำเปนตองใช

ดวย เชน ขอบค้ิว หรือมุมตาง ๆ เปนตน 

2. วัสดุ 

2.1 วัสดุวัสดุท่ีนำมาใชงาน ตองเปนวัสดุใหมไดมาตรฐานของผูผลิต และตองไดรับอนุมัติจากผูออกแบบ

ปราศจากรอยแตกราว หรอืตำหนิใด ๆ 

2.2 รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ชนิด ความกวาง ความยาว ความหนา ลวดลาย สี ชนดิ และลวดลายของไม

ปารเกตามแบบท่ีระบุไวในแบบ 

2.3 หากไมมีระบุในแบบ งานพ้ืนไมสักท้ังหมด ใหใชไมสักทองเกรด AA 

2.4 ไมเนื้อแข็งท้ังหมด ใหใชไมคัดเกรด โดยผานการอบ และผึ่งตามมาตรฐาน กอนนำมาใชงาน 

2.5 กาวท่ีจะใชในการติดไมตองเปนกาว LATEX ชนิดคุณภาพสูง หรือตามคำแนะนำของบริษัทผูผลิต ท้ังนี้

ตองไดรับอนุมัติจากผูออกแบบกอนนำไปใชงาน มีความคงทนตอความชื้นมีคุณสมบัติในการติดยึดแนนแข็งแรงไมหลุด

แยกออกจากกัน หลังจากการติดตั้ง ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.6 บัวเชิงผนัง หากมิไดระบุใหใชไมชนิดเดียวกับไมปารเก หรือไมมะคา ขนาด 1” x 4” 
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2.7 ไมค้ิวปดขอบปารเก ตองเปนชนิดเดียวกับไมพ้ืนปารเก ขนาดตามท่ีผูออกแบบกำหนดให 

2.8 น้ำมันเคลือบแข็ง ใหใชประเภทโพลี่ยูรีเทนสำหรับใชงานภายใน ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.9 สียอมพ้ืนไมและรักษาเนื้อไม DECK STAIN ชนิดใส สำหรับใชงานภายนอก ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.10 สียอมไม WOOD STAIN สำหรับใชงานภายในและภายนอก ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.11 สีน้ำมัน สำหรับใชงานภายในและภายนอก ใหดูรายละเอียดในหมวดท่ี 12006 งานทาส ี

2.12 กาวโพลียูรีเทน สำหรับการปูพ้ืนไม ใหใชผลิตภัณฑของ 

2.13 ขอกำหนดและรายละเอียดคุณสมบัติของไม ใหเปนไปตามขอกำหนดในหมวดงานไม 

2.14 แผน Closed-Cell Polyethelene Sheet ใหใชหนาไมต่ำกวา 3.0 มม. ใหใชผลิตภัณฑของ 

3. วิธีการดำเนินงาน 

3.1 การเตรียมผิว 

3.1.1 ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยู

ออกใหหมด ลางทำความสะอาดดวยน้ำ 

3.1.2 เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว และปาดผิวใหเรียบสนิท 

ไมมีคลื่นกอนการใชกาว และถาเปนพ้ืนไมใหตรวจสอบความแข็งแรงและความเรียบของพ้ืน ถาไมหลุดหรืองอ

ใหย้ำดวยตะปูและขัดใหเรียบ 

3.1.3 หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไวใหแหง

สนิทอยางนอย15 วัน และปราศจากความชื้น แลวจึงเริ่มดำเนินการปูไม 

3.1.4 การตรวจสอบความชื้นของพ้ืน โดยใชเครื่องมือวัดความชื้น หรือตรวจสอบโดยใชพลาสติกแผน

บาง ๆ ชนิดใสคลุมบนพ้ืนท่ีท่ีจะทำการติดตั้ง และติดเทปท่ีขอบของพลาสติกกับพ้ืนท่ีเดิม โดยไมใหอากาศรั่ว

เขาออกได และปลอยท้ิงไวในระยะพอสมควร ถาปรากฏวามีหยดน้ำเกาะอยูท่ีใตแผนพลาสติกแสดงวาพ้ืนยัง

เปยกเกินไป ใหรอจนพ้ืนแหงสนิทกอนท่ีจะทำการปูไม 

3.1.5 ปูดวยแผน Closed-Cell Polyethelene Sheet เต็มตลอดพ้ืนท่ี ท่ีจุดซอน ใหมีการซอน

บริเวณขอบอยางนอย 200 มม. รอยตอแผนปดดวย Closed-Cell Polyethelene Self-Adhesive ให

เรียบรอย ท่ีบริเวณขอบของผนังใหพับแผนข้ึน ตามแนวขอบของผนังสูงประมาณ 50 มม. ตลอดแนวและซอน

ใตค้ิวหรือผนังบัว 

3.1.6 กอนดำเนินการปูไม ผูรับจางจะตองจัดเรียงแผนไมท่ีจะปูในบริเวณนั้นๆ เพ่ือใหสถาปนิกและ ผู

ควบคุมงานไดพิจารณาคัดเลือกสีไมและลายไม กอนดำเนินการติดตั้ง แผนไมทุกแผนจะตองไสเรียบและเปน

แนวตรงไมบิดงอ หรือโกง ไมมีตาไม 

3.2 การปไูม 

3.2.1 ทำการหาแนวการปู และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน หรือตามท่ีระบุไวใน

แบบ 

3.2.2 ทำการหาแนวไม กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน 
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3.2.3 เศษของแผนไมจะตองเหลือใหเทา ๆกันท้ัง 2 ดานของพ้ืน เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน การ

เขามุมไมจะตองดำเนินการตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบกอสรางเวนแตในแบบไมไดระบุไว ใหใชวิธีตัดขอบ 

45 องศา เขามุม ใหผูรับจางนำเสนอ SHOP DRAWING ใหสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ กอนดำเนินการ 

3.2.4 พ้ืนไมปูเขาลิ้นชนชิดใหใชวิธีวางตงไมเนื้อแข็งขนาด ___” x ___” อบหรือทาน้ำยากันปลวก 

@ 500 มม. ยึดกับพ้ืนโครงสราง โดยปรับใหไดระดับหลังตงเรียบเสมอกัน และเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิว 

ขัดมันเสมอผิวตงไม แลวจึงดำเนินการปูพ้ืนไม โดยยึดกับตงท่ีวางไว ตงไมเนื้อแข็งท่ีใชจะตองเปนไมใหม หาม

ใชไมท่ีเคยใชทำไมแบบโครงสรางโดยเด็ดขาด 

3.2.5 พ้ืนไมปูเวนรองใหใชวิธีวางตงไมเนื้อแข็งขนาด ___” x ___” อบหรือทาน้ำยากันปลวก @ 

500 มม. ยดึกับลูกปูนหรือฐานปูนท่ีหนุนลอยเหนือพ้ืนโครงสราง และเทปูนทรายปรับระดับเอียงลาดตามแบบ 

ทำผิวขัดมัน โดยใหไดระดับทองตงลอยเหนือผิวปูนทรายอยางนอย50 มม.แลวจึงดำเนินการปูพ้ืนไมโดยยึดกับ

ตงท่ีวางไว 

3.2.6 พ้ืนไมปารเกใหใชวิธีเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน แลวจึงดำเนินการปูพ้ืนไมดวยกาวโพลี

ยูรีเทน 

3.2.7 พ้ืนไมสำเร็จรูปใหใชวิธีเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัดมัน หรือเทปูนทรายปรับระดับ ทำผิวขัด

มันและปูทับ ดวยไมอัดยางหนา 10 มม.ชนิดใชภายนอก แผนไมอัดท่ีปูแตละแผนใหเวนระหวางแผนหาง 5 

มม. และยึดแผนไมอัดกับพ้ืนผิวเดิมดวยตะปูเปนระยะ 60 ซม. ท้ังแนวตั้งและแนวนอนปรับระดับใหเรียบ

เสมอกัน ตามแตระบุในแบบแลวจึงดำเนินการปูพ้ืนไมดวยกาวโพลียูรีเทน หรือปูดวยระบบลิ้นลอค ตาม

มาตรฐานผูผลิต 

3.2.8 ติดตั้งพ้ืนไมขนาดตามแบบ เขาลิ้นยึดติดกับคราวไมดวยตะปู ซอนหัวตะปูไวท่ีรางลิ้น แนว

ระหวางแผนทุกแผนจะตองอัดใหสนิทดวยแมแรงอัดพ้ืน รอยตอของแผนไมจะตองสลับกัน และมีคราวรองรับ

เสมอ บริเวณพ้ืนไมท่ีชนผนังใหเวนรองไวประมาณ 8 มิลลิเมตร 

3.2.9 การปูแผนไมปารเกใหเริ่มตนปูจากผนังดานท่ีเรียบ โดยหันรองในแผนไมเขาหาผนัง และใหเวน

ระยะชองวางระหวางไมกับผนังหอง ขนาดท่ีเหมาะสมโดยการใชลิ่มไม เพ่ือเวนระยะและใหเริ่มแถวท่ีเหลือ

ตอไป โดยแนวขอบของไมตองติดดวยกาวตลอดแนวในรองของไม และใหตอกไมปารเกใหเขาในแนวท่ีกำหนด 

โดยใชไมยาวประมาณ 600 มม. โดยการตอกเบา ๆ ถามีกาวถูกบีบออกมาบนผิวไมใหใชผาหมาด ๆ เช็ดออก

ทันที 

3.2.10 การปูแผนไมปารเก จะตองปูตามแนวท่ีกำหนดไวในแบบกอสราง หรือตามอนุมัติใน SHOP 

DRAWING หรือตามท่ีผูออกแบบกำหนดให ท้ังนี้การปูจะตองชิดสนิทกันและไดฉากขอบหรือรอยตอของไม

จะตองเรียบสนิทมีชองวางไดไมเกิน 1 มิลลิเมตร ยกเวนในกรณีท่ีระบุเปนพ้ืนไมตีเวนรอง จะตองไดขนาดของ

รองตามท่ีระบุในแบบ และมีขนาดเทากันโดยตลอด 

3.2.11 หากไมมีระบุเปนอยางอ่ืน การใชแผนไมบันไดจะตองเปนแผนเดียวตลอดไรรอยตอ ความหนา

ของลูกนอนไมต่ำกวา 2 นิ้ว และโคงมนบริเวณจมูกบันไดใหเรียบรอย ความหนาลูกตั้งตามแบบ คุณสมบัติของ

ไมและการติดตั้งใหเปนไปตามขอกำหนดในหมวดงานไม 



68 
 

3.2.12 ราวบันไดไม ตองไสปรับแตงใหไดขนาดและรูปรางตามแบบกอสราง หากไมมีระบุเปนอยาง

อ่ืนไมท่ีใชตองเปนไมสัก คัดลายไมใหสวยงามดูกลมกลืนกัน รอยตอจะตองแนนสนิท การยึดนอตหรือตะปู

เกลียวท้ังหมดจะตองฝงในเนื้อไมและอุดซอนหัวใหเรียบรอย ขัดแตงใหเรียบแลวจึงทำการทาทับดวยน้ำมัน

เคลือบแข็งตามท่ีรายละเอียดท่ีระบุในหมวดงานสี 

3.2.13 การติดตั้งบัวเชิงผนังโดยโดยทำการฝงพุกไม 2 ตัว หรือตามความเหมาะสมทุกระยะไมเกิน 

500 มม.ใชกาวยางและตะปูเกลียวซอนหัว มุมบัวเชิงผนังใหใชวิธีเขามุมปากประกบ 45 องศา หามใชวิธีตัดชน

เปนอันขาด 

3.2.14 เม่ือติดตั้งเสร็จแลวใหท้ิงไวโดย หามเหยียบย่ำอยางนอย 15 วัน จึงทำการขัดผิว 

3.2.15 ขัดผิวพ้ืนใหเรียบเสมอกันท่ัวพ้ืนท่ีดวยเครื่องขัด อุดรูรองท่ีไมเรียบรอยตาง ๆ แลวจึงทาทับ

ดวยน้ำมันเคลือบแข็งตามรายละเอียดในหมวดงานสี โดยใหทาครั้งแรกทันทีเม่ือทำการขัดพ้ืนและแตงเรียบ 

ทำความสะอาดดีแลว 

3.2.16 ผิวไมท้ังหมดเม่ือปูเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ไมเปน

โพรง ความไมเรียบรอยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปน

คาใชจายของผูรับจางท้ังหมด 

4. การทำสีพ้ืนไม 

4.1 งานพ้ืนไมทำสีธรรมชาติ 

งานพ้ืนไมภายใน ใหทาเคลือบดวยน้ำยาเคลือบแข็งประเภท POLYURETHANE จำนวน 3 เท่ียว 

งานพ้ืนไมภายนอก ใหทาเคลือบดวย DECKING STAIN ชนดิใส จำนวน 3 เท่ียว 

4.2 งานพ้ืนไมยอมสี 

สำหรับงานพ้ืนไมภายในและภายนอก ใหทาดวยสียอมไม WOOD STAIN จำนวน 3 เท่ียว 

4.3 งานพ้ืนไมทาสีน้ำมัน 

สำหรับงานพ้ืนไมภายในและภายนอก ใหทาดวยสีรองพ้ืนประเภท ALUMINIUM WOOD PRIMER 1 เท่ียว

และทาทับหนาดวยสีน้ำมันประเภท ALKYD ENAMEL อยางนอย 2 เท่ียว ตามรายละเอียดท่ีระบุในหมวดท่ี 12006 

งานทาสกีารทาสีงานพ้ืนไมและบัวเชิงผนังไม ใหดูรายละเอียดท่ีกำหนดในแบบและรายการประกอบแบบในหมวดท่ี 

06001 งานไม และในหมวดท่ี 12006 งานทาสี ประกอบการดำเนินงาน โดยใหถือปฏิบัติตามท่ีระบุในรายละเอียด

ผลิตภัณฑและดำเนินการตามมาตรฐานผูผลิตโดยเครงครัด 

5. การทำความสะอาด 

ผูรับจางจะตองทำความสะอาดทุกแหงหลังจากากรติดตั้งโดยการกวาดดูดฝุนหรือเช็ดดวยผาหมาด ๆ ผิวของ

วัสดุตองปราศจากรอยราว แตกบิ่น รอยขูดขีด หรือมีตำหนิ หลุดลอน และตองไมเปรอะเปอน กอนทำการขออนุมัติ

จากทางผูออกแบบและกอนสงมอบงาน 

6. การปองกันแผนไม 

ผูรับจางจะตองไมใหมีน้ำหนักกดทับลงบนแผนมากเกินไป และท่ีกองเก็บในท่ีกอสราง จะตองมีหมอนไมรอง

แผนหรือวัสดุอ่ืน ๆ ปกคลุม โดยใหมีอากาศถายเทไดสะดวก หามมีการเดินผาน หรือบรรทุกนํ้าหนักในขณะท่ีปูเสร็จ
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ใหมๆและในขณะกอสรางบริเวณใดท่ีจำเปนจะตองมีการสัญจร จะตองมีการปองกันผิวไมมิใหเปนรอย ในกรณีเกิด

ความไมเรียบรอยใด ๆ หรือผิวหนาไมเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏใหเห็น หรือแผนไมไมเรียบ ไมสม่ำเสมอ ผูรับจางจะตอง

ทำการขัดผิวเพ่ือแกไขตามกรรมวิธีการขัดผิวของแผนไมท่ีผูควบคุมงานกำหนดให โดยเปนความรับผิดชอบของผูรับจาง 

 

จบหมวดท่ี 09557 
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หมวดท่ี 09600 

งานหิน 

Stone Work 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

1.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ 

ติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ  

1.2 ผูรับจางจะตองทำการวัดและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะติดตั้งแผนหินกอน เพ่ือความถูกตองของ 

ขนาดและระยะตามความเปนจริง  

1.3 ผูรับจางจะตองเปนผูคำนวณ ออกแบบ การใชขอยึดตาง ๆ ความหนาแผนหินท่ีใช ตำแหนงและจำนวน

ขอ ยึดสำหรับยึดติดแผนหิน การบากแผน เจาะรูแผน และอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับการติดตั้งผนังหิน  

ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. แปลน ของการปูหินท้ังหมด ลายหรือรอยตอของแผนหินเม่ือปูเสร็จแลวท้ังหมด ระบุสีของหินแตละ สีให

ชัดเจน  

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ การทำ Flashing และ/หรือ แนวบรรจบของวัสดุ 

ใกลเคียง, ตำแหนงของรอยตอ อุปกรณประกอบในการติดตั้ง และ เศษของหินทุกสวน  

ค. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบท่ี 

เก่ียวของ เชน ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน  

1.4 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการบุ ปูหิน ตามระบุในแบบรูปและ

รายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันมิใหสวนท่ีทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย  

1.5 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางหินตามชนิด ส ีและลายท่ีกำหนด ขนาดเทากับวัสดุท่ีจะใชจริงไมนอยกวา 2 

ตัวอยาง ไปใหผูควบคุมงานและผูออกแบบอนุมัติกอน จึงจะทำการสั่งซ้ือได ตัวอยางดังกลาวใหรวมถึงวัสดุ ประกอบ

อยางอ่ืนท่ีจำเปนตองใชดวย เชน ขอบค้ิว หรือมุมตาง ๆ เปนตน รวมท้ังรายละเอียดประกอบ ตัวอยาง 

(MANUFACTURE SPECIFICATION)  

1.6 ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายและจัดหาวัสดุ แรงงานฝมือดี อุปกรณ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความ 

สะดวกตาง ๆ ท่ีจำเปนทุกชนิดสำหรับการทำงานผนังหินธรรมชาติใหแลวเสร็จลุลวงไปดวยดีตามแบบและ รายการ

กอสราง งานดังกลาวรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องยึดตาง ๆ เชน Anchors, Expansion Bolts, Angles, กาว 

Epoxy และเครื่องยึดอ่ืน ๆ ท่ีจำเปน รวมท้ังวัสดุอุดยาแนวและวัสดุหนุนรองท้ังหลาย  

2. วัสดุ  

2.1 วัสดุท่ีนำมาใช ตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว หรือตำหนิใด ๆ  

2.2 รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา ส ีและลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ  

2.3 หินในประเทศ และตางประเทศ ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.4 หินเทียม ใหใชผลิตภัณฑของ  
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2.5 วัสดุติดหินธรรมชาติ ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland Cement ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.6 หินผิวดาน พนทราย เปาไฟ สกัดหยาบ และหินอ่ืนใด ท่ีไมไดทำผิวขัดมัน ใหทาเคลือบผิวดวยน้ำยา

เคลือบใส ประเภท PENETRATION SEALER อยางนอย 2 เท่ียว ผลิตภัณฑ ใหใชของ  

  2.7 หากมิไดระบุความหนาของหินปูพ้ืน,ผนัง ใหใชความหนาไมนอยกวา 20 มม. และผนังท่ีสูงกวา 5.00 ม. 

ใหใช ความหนาไมนอยกวา 30 มม. ขนาดความกวาง x ยาว ตามท่ีระบุในแบบกอสราง ขนาดสีลวดลายตาง ๆ ตอง 

ไดรับการอนุมัติจากผูออกแบบกอนการติดตั้ง  

2.8 หินผิวขัดมันตองมีความมันท่ีไดรับการขัดดวยเครื่องมือท่ีไดมาตรฐานสากล อันเปนท่ียอมรับ  

ก. หินผลิตภายในประเทศตองวัดได 80 - 90 ตามมาตรฐานสากล  

ข. หินผลิตภายนอกประเทศ 90 - 95 ตามมาตรฐานสากล  

2.9 หินผิวหยาบ  

ก. ทำผิวหยาบดวยกรรมวิธพีนไฟ โดยใชไฟฟูพนใหผิวหนาของหินกระเทาะมีผิวหยาบ อันเปนท่ี

ยอมรับ จากผูออกแบบ  

ข. ทำผิวหยาบดวยกรรมวิธี ใชเครื่องมืออันเปนมาตรฐานขัดผิว หรือกระเทาะผิวใหหนาของหินมีผิว

หยาบ สม่ำเสมอ อันเปนท่ียอมรับจากผูออกแบบ  

2.10 ในกรณีบัวเชิงผนังใหทำมุมมนและขัดผิวมันท่ีมุมบนของบัว ในบริเวณความหนาหรือสันของแผน

หินแกรนิต ท้ังโครงการท่ีสามารถมองเห็นไดเม่ือติดตั้งเสร็จแลวจะตองไดรับการขัดผิวมันเชนเดียวกับผิวหนาแผนหิน  

3. วิธีการดำเนินงาน  

3.1 การเตรียมผิว  

ทำความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปูหินใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยูออกให 

หมด ลางทำความสะอาดดวยน้ำ เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาด

เอียงตามขอกำหนดท่ีระบุไว ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวใหเปนรอยหยาบตลอดพ้ืนท่ี ขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู 

หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไวใหแหง และปราศจาก ความชื้น 

แลวจึงเริ่มดำเนินการปูหิน กอนดำเนินการปูหิน ผูรับจางจะตองจัดเรียงแผนหินท่ีจะปูในบริเวณนั้นๆ เพ่ือใหสถาปนิก

และ ผูควบคุมงาน ไดพิจารณาคัดเลือกสีหินและลายหิน กอนดำเนินการติดตั้ง หลังจากนั้น จะตองทาน้ำยาเคลือบใส

ประเภท PENETRATION SEALER ท่ีดานหลังและดานขางของแผนหิน รวม 5 ดาน โดยยกเวนดานหนาของแผนหิน 

สำหรับหนาหินท่ีทำผิวขัดมัน และทา ท้ัง 6 ดาน โดยทาท่ีดานหลัง และดานขาง รวมท้ังดานหนาของแผนหินดวย 

สำหรับหนาหินท่ีทำ ผิวดาน พนทราย เปาไฟ สกัดหยาบ หรือ ผิวอ่ืนใดนอกเหนือจากผิวขัดมัน โดยทาดานละ 1 เท่ียว 

และท้ิงไวใหแหง 24 ชั่วโมง กอนนำไปติดตั้ง หากไมมีระบุเปนอยางอ่ืน การใชแผนหินปูบันไดจะตองเปนแผนเดียว

ตลอดไรรอยตอ และไดรับการขัดมุมมน, บากรอง, ขอบความหนาแผนท่ีมองเห็นตองทำการขัดมันเชนเดียวกับผิวหนา 

จากนั้นจึงดำเนินการทากันซึม ตามท่ีกลาวขางตน  
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3.2 การปหูิน  

ทำการหาแนวการปู และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน หรือตามท่ีระบุไวใน 

แบบ ทำการหาแนวหิน กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน แนวหินท่ัวไปใหชิดกัน 

ใหมากท่ีสุด หรือตามท่ีระบุไวในแบบ และใชปูนยาแนว อุดยาแนวรอยตอ เศษของแผนหินจะตองเหลือใหเทาๆ กันท้ัง 

2 ดานของพ้ืน แนวรอยตอหินของพ้ืนกับผนังจะตองตรงแนวกัน เวน แตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน การเขามุมหินจะตอง

ดำเนินการตามรายละเอียดท่ีระบุในแบบกอสรางเวนแตในแบบ ไมไดระบุไว ใหใชวิธีเจยีรขอบ 45 องศา ปากประกบ

เขามุม ใหผูรับจางนำเสนอ SHOP DRAWING แสดงวิธ ี เขามุมหิน ใหสถาปนิกพิจารณาอนุมัติ กอนดำเนินการ ทำ

ความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนใหสะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่งสกปรกอ่ืนใด แลว พรมน้ำให

เปยกโดยท่ัวกันเริ่มปูหินตามแนวท่ีแบงไว โดยใชกาวซีเมนตเปนตัวยึด ใชเกรียงหรือฉาบกาวซิเมนต หรือปูนซีเมนตขาว

ท่ีใชเฉพาะสำหรับยึดติดแผนหิน ดวยการโบกใหท่ัวพ้ืนแลวขูด ใหเปนรอยทางบนพ้ืนท่ีท่ีระบุใหปฎิบัติตามขอบังคับของ

บริษัทผูผลิตโดยเครงครัด กดหินรอยทางท่ีทำไวใหแนนไมเปนโพรง ภายในเวลาท่ีกำหนดของกาวแตละชนิดเสร็จแลว

ปรับแตงแนวหิน ในกรณีท่ีเปนโพรงจะตองรื้อออกและทำการบุใหม การตัดแตงหินในแนวตรง แนวโคง ตองตัดดวย

เครื่องมือมาตรฐาน การเจาะหินเพ่ือใสอุปกรณตาง ๆ รอยเจาะ ตองมีขนาดตามตองการ หินแกรนิตท่ีตัดตองไมบิด

เบี้ยว แตกบิ่น และตองตกแตงขอบใหเรียบรอยกอนนำไป ติดตั้ง ไมอนุญาตใหปูหินทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี 

หลังจากปูหินแลวเสร็จ ท้ิงใหหินแข็งตัวโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยางนอย 2 วัน ยาแนวรอยตอ ดวย

กาวซีเมนตสำหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใชสีตามท่ีสถาปนิกกำหนดให หากบริเวณใดจำเปนจะตองมีการ สัญจร 

จะตองมีการปองกันผิวหิน ซ่ึงจะตองเสนอขออนุมัติจากผูคุมงาน ท้ิงไวจนปูนยาแนวแหงหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทำความ

สะอาดคราบน้ำปูนท่ีติดอยูบนแผนหินออกใหเรียบรอย ปราศจาก เศษปูน ทราย และเครื่องหมายตาง ๆ  

ผิวหินท้ังหมดเม่ือปูเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ความไมเรียบรอยใด ๆ ท่ี เกิดข้ึน

ตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด  

3.3 การทำความสะอาด  

ผูรับจางจะตองทำความสะอาดทุกแหงหลังจากการติดตั้ง ใหเรียบรอย โดยปราศจากเศษปูน ทราย รอยขีด

ดินสอ เครื่องหมายตาง ๆ รอยเปอนหยดของส ีและฝุนผง ฯลฯ ผิวของวัสดุตองปราศจากรอยราว แตกบิ่น รอยขูดขีด 

หรือ มีตำหนิ หลุดลอน และตองไมเปรอะเปอน  

ก. ทำความสะอาดผิวแผนหินดวยฟองน้ำ ผา และน้ำกอนท่ีปูนจะแหงภายใน 1 ชม. หลังจากการติดตั้ง และ

ทำความ สะอาดรอยตอระหวางแผนใหสะอาดไมมีรอยคราบเปอนใด ๆ กอนสงมอบ  

ข. กอนขัดเคลือบผิว ใหทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวยน้ำสบูหรือน้ำยาทำความสะอาด และชำระดวย

น้ำเปลา เช็ด ใหแหงดวยผานุมสะอาด หลังจากนั้นเคลือบผิวดวยน้ำยาชักเงา หรือ Wax อยางนอย 1 ครั้ง  

3.4 การปองกันแผนหิน  

ผูรับจางจะตองไมใหมีน้ำหนักกดทับลงบนแผนมากเกินไป และท่ีกองเก็บในท่ีกอสราง จะตองมีถุงกระสอบ 

หรือ หมอนไมรองแผน หรือวัสดุ อ่ืน ๆ ปกคลุม หามมีการเดินผาน หรือบรรทุกน้ำหนักในขณะท่ีปูเสร็จใหมๆ และ

ในขณะ กอสรางบริเวณใดท่ีจำเปนจะตองมีการสัญจร จะตองมีการปองกันผิวหินมิใหเปนรอย ในกรณีเกิดความไม

เรียบรอย ใด ๆ หรือผิวหนาหินเกิดริ้วรอยขูดขีดปรากฏใหเห็น หรือแผนหินไมเรียบ ไมสม่ำเสมอ ผูรับจางจะตองทำ
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การขัดผิวมัน เพ่ือแกไขตามกรรมวิธีการขัดผิวมันของแผนหินท่ีผูควบคุมงานกำหนดให โดยเปนความรับผิดชอบของผู

รับจาง  

 

จบหมวดท่ี 09600 
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หมวดท่ี 09739 

งานหินลาง ทรายลาง 

Wash Aggregate Work 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

1.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ 

ติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ผูรับจางตองจัดทำ 

Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. แปลน และรูปดานของการทำงานหินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง ท้ังหมด ระบุตำแหนงของสีและขนาดเม็ด 

หินใหชัดเจน  

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ ตำแหนงของเสนแบงแนว หรือ เสนขอบค้ิวตาง ๆ  

ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแตละสวน  

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงานระบบท่ี 

เก่ียวของ เชน สวิตช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพ้ืน หรือ ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน  

1.3 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการทำงานหินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง 

ตาม ระบุในแบบรูปและรายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันและระมัดระวังมิใหเปรอะเปอนผนัง และสวน ของ

อาคารอ่ืน ๆ ตลอดจนการทำใหทอรางน้ำ ทางระบายน้ำตาง ๆ อุดตันชำรุดเสียหาย  

1.4 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนตัวอยางขนาดอยางนอย 1 ตร.ฟุต หินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง ท่ีไดแสดงให

เห็นถึง ส ีขนาด และลวดลาย ตามสภาพจริงเม่ืองานแลวเสร็จใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนดำเนินการ  

2 วัสดุ  

2.1 รายละเอียด รูปแบบ ส ีขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ  

2.2 น้ำ เปนน้ำจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และสารอินทรียตาง ๆ  

2.3 หินใชหินออน หินเกล็ด หรือระบุเปนอยางอ่ืน ลางจนสะอาด ปราศจากสารอ่ืน ๆท่ีมีผลตอการยึดตัวกับ 

สวนผสม รอนผานตะแกรงขนาดจะตองใกลเคียงกัน ชนิด ขนาด และสีของหินจะตองไดรับอนุมัติจากผู ควบคุมงาน

หรือสถาปนิกกอนดำเนินการ  

2.4 กรวดใชกรวดทะเลหรือระบุเปนอยางอ่ืน เม็ดกรวดตองมีขนาดเทากันโดยผานตะแกรงรอน กรวดจะตอง

เปน กรวดคัด เม็ดกลม ไมมีเหลี่ยม ไมมีเปลือกหอย หรือเศษวัสดุเจือปน ลางจนสะอาด ปราศจากสารอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอ

การยึดตัวกับสวนผสม ชนิด ขนาด และส ีจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือสถาปนิกกอน ดำเนินการ  

2.5 ทราย จะตองเปนทรายคัดพิเศษ ขนาดเม็ดสม่ำเสมอเม็ดกลมไมมีเปลือกหอยหรือเศษวัสดุอ่ืนเจือปน ลาง

จน สะอาด ปราศจากสารอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการยึดตัวกับสวนผสม ชนิด ขนาด และส ีจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุม 

งานหรือสถาปนิกกอนดำเนินการ  
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2.6 ปูนซีเมนตขาว ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.7 สีผสม ตองใชสีฝุนอยางดีสำหรับผสมกับปูนซิเมนต ท่ีไดรับอนุมัติ การผสมสีตองชั่งหรือตวงทุกครั้ง ใหใช 

ผลิตภัณฑของ  

2.8 การแบงชอง หินลาง/ทรายลาง/กรวดลาง ปฎิบัติตามคำแนะนำของผูควบคุมงานหรือท่ีระบุในแบบรูป ถา

ไมไดระบุใหใชไม แนวไมสัก ขนาด 0.5 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม.ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.9 น้ำยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ใหใชผลิตภัณฑของ  

3. วิธีการดำเนินงาน  

3.1 การเตรียมผิว  

3.1.1 ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยู

ออกใหหมด ลางทำ ความสะอาดดวยน้ำ  

3.1.2 เทปูนทรายหรือฉาบปูนทรายรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียง

ตามขอกำหนดท่ี ระบุไวในงานฉาบปูน ใหเหลือความหนาสำหรับทำผิวกรวดลาง ทรายลาง หรือหินลาง 

ประมาณ 15 มม. ขูดขีด ผิวใหเปนรอยหยาบตลอดพ้ืนท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู  

3.1.3 หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน แลวจึงเริ่ม

ดำเนินการทำผิวกรวด ลาง ทรายลาง หรือหินลาง  

3.2 การทำผิวกรวดลาง ทรายลาง หรือหินลาง  

3.2.1 จัดวางแนวเสนแบงขนาดชองดวยไมขนาดตามท่ีไดรับอนุมัติ แบงเปนชองๆ ตามแบบกอสราง 

ยึดเสนแบงดวย ปูนทรายใหไดแนวตรงและไดระดับพรอมจัดทำปุมระดับท่ัวบริเวณท้ิงไวใหแหง 1 วัน เปน

อยางนอย  

3.2.2 กอนฉาบผิวหรือเทผิว ผูรับจางจะตองรดน้ำท่ัวบริเวณใหชุม แลวสลัดหรือเทดวยน้ำปูนซิเมนต

ประสานกอน จึง ฉาบหรือเทผิว  

3.2.3 ใหผสมกรวดลาง อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน เม็ดกรวด 3 สวน ฉาบลงในพ้ืนท่ีแลวตบใหแนน 

และเกาะตัวให เต็มพ้ืนท่ี แลวท้ิงไวจนเริ่มแหงและแข็งตัวประมาณ 30-40 นาที จึงทำการลางผิวโดยใชแปรง

ออนหรือผาชุบน้ำ คอยๆ เช็ดจนเห็นเม็ดหินหรือเม็ดกรวดหรือ เม็ดทรายโผลชัดเจน  

3.2.4 การทำใหทำทีละชองพอเหมาะกับเวลาและคนงานชางฝมือ เม็ดกรวดหรือหินตองแนน

สม่ำเสมอกันตลอด  

3.2.5 ทำความสะอาดคราบน้ำปูนท่ีติดอยูออกใหเรียบรอย  

3.2.6 ท้ิงไวใหแหงสนิท แลวจึงเคลือบผิวดวยน้ำยาเคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER 

อยางนอย 2 ครั้ง 3 

 

3.2.7 ผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง ท้ังหมดเม่ือทำเสร็จเรียบรอยแลวจะตองไดดิ่ง ไดแนว ได

ระดับ เรียบ สม่ำเสมอ ในกรณีท่ีเกิดมีรอยดางแตกราวหรือเม็ดหิน-ทรายกระจายตัวไมสม่ำเสมอกัน หรือความ
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ไมเรียบรอย ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยทุบออก และทำให

ใหมท้ังชอง โดย เปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด  

3.2.8 ไมอนุญาตใหทำผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง ทับขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี  

3.2.9 หลังจากทำผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ หินลาง แลวเสร็จ ท้ิงใหผิวทรายลาง กรวดลาง หรือ 

หินลาง แหงแข็งตัว โดยไมถูกกระทบกระเทือนเปนระยะเวลา อยางนอย 2 วัน  

 

จบหมวดท่ี 09739 
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หมวดท่ี 09800 

งานหินขัด 

Terrazzo Work 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ

ติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 

1.2 ผูรับจางตองจัดทำ Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ก. แปลน และรูปดานของการทำงานหินขัด ท้ังหมด ระบุตำแหนงของสีและขนาดเม็ดหินใหชัดเจน 

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ ตำแหนงของเสนแบงแนว หรือ เสนขอบค้ิวตาง ๆ 

ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ำของพ้ืนแตละสวน 

ง. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงาน

ระบบท่ีเก่ียวของ เชน สวิทช ปลั๊ก ทอระบายน้ำท่ีพ้ืน หรือ ชองซอมบำรุง ตางๆเปนตน 

1.3 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการทำงานหินขัด ตามระบุในแบบรูปและ

รายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันและระมัดระวังมิใหเปรอะเปอนผนัง และสวนของอาคารอ่ืน ๆตลอดจนการ

ทำใหทอรางน้ำ ทางระบายน้ำตาง ๆ อุดตันชำรุดเสียหาย 

1.4 ผูรับจางจะตองจัดทำแผนตัวอยางขนาดอยางนอย 1 ตร.ฟุต หินขัด ท่ีไดแสดงใหเห็นถึงสี ขนาด และ

ลวดลายตามสภาพจริงเม่ืองานแลวเสร็จใหผูควบคุมงานอนุมัติกอนดำเนินการ 

2. วัสดุ 

2.1 รายละเอียด รูปแบบ สี ขนาดเม็ดหิน และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2.2 น้ำ เปนน้ำจืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแรธาตุ กรด ดาง และสารอินทรียตางๆ 

2.3 หินใชหินออน หินเกล็ด หรือระบุเปนอยางอ่ืน ลางจนสะอาด ปราศจากสารอ่ืนๆท่ีมีผลตอการยึดตัวกับ

สวนผสม รอนผานตะแกรงขนาดจะตองใกลเคียงกัน ชนิด ขนาด และสีของหินจะตองไดรับอนุมัติจากผู 

ควบคุมงานหรือสถาปนิกกอนดำเนินการ 

2.4 ปูนซิเมนตขาว ใหใชผลิตภัณฑของ ____________ หรือเทียบเทา 

2.5 สีผสม ตองใชสีฝุนอยางดีสำหรับผสมกับปูนซิเมนต ท่ีไดรับอนุมัติ การผสมสีตองชั่งหรอืตวงทุกครั้ง ใหใช

ผลิตภัณฑของ ____________ หรือเทียบเทา 

2.6 หินขัด ชนิดเปนแผนหินขัดสำเร็จ หนา 20 มม. ตองไดมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 379-2524 ใหใช

ผลิตภัณฑของ ____________ หรือเทียบเทา 

2.7 การแบงชองหินขัด ปฎิบัติตามคำแนะนำของผูควบคุมงานหรือท่ีระบุในแบบรูป ถาไมไดระบุใหใชไมแนว

ทองเหลืองขนาด 0.6 x 1 ซม. หรือ PVC ขนาด 0.6 x 1 ซม.ใหใชผลิตภัณฑของ ____________ หรือเทียบเทา 

3 วิธีการดำเนินงาน 

3.1 การเตรียมผิว 
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ก. ทำความสะอาดพ้ืนผิวใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทรายท่ีเกาะอยูออกให

หมด ลางทำความสะอาดดวยน้ำ 

ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนทรายรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับใหไดดิ่ง ไดฉาก ไดแนว ไดความลาดเอียงตาม

ขอกำหนดท่ีระบุไวในงานฉาบปูน ใหเหลือความหนาสำหรับทำผิวหินขัด ประมาณ 15 มม. ขูดขีดผิว

ใหเปนรอยหยาบตลอดพ้ืนท่ีขณะท่ีผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู 

ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน แลวจึงเริ่ม

ดำเนินการทำผิวหินขัด 

3.2 การทำผิวหินขัด 

ก. จัดวางแนวเสนแบงขนาดชองดวยไมขนาดตามท่ีไดรับอนุมัติ แบงเปนชองๆ ตามแบบกอสราง ยึด

เสนแบงดวยปูนทรายใหไดแนวตรงและไดระดับพรอมจัดทำปุมระดับท่ัวบริเวณท้ิงไวใหแหง 1 วัน 

เปนอยางนอย 

ข. กอนฉาบผิวหรือเทผิว ผูรับจางจะตองรดน้ำท่ัวบริเวณใหชุม แลวสลัดหรือเทดวยน้ำปูนซิเมนต

ประสานกอนจึงฉาบหรือเทผิว 

ค. ใหผสมหินขัด อัตราสวน ปูนซีเมนต 1 สวน เม็ดกรวด 3 สวน ฉาบลงในพ้ืนท่ีแลวตบใหแนน และ

เกาะตัวใหเต็มพ้ืนท่ี ปรับระดับผิวหนาใหไดระดับท่ัวบริเวณ แลวท้ิงไวจนเริ่มแหงและแข็งตัว แลว

ปลอยท้ิงไวใหแหงอยางนอย 24 ชั่วโมง แลวบมผิวหนาพ้ืนท่ีจะทำหินขัดท้ิงไวอยางนอย 15 วัน จึง

เขามาขัดผิวหนาได 

ง. การทำใหทำทีละชองพอเหมาะกับเวลาและคนงานชางฝมือ เม็ดหินตองแนนสม่ำเสมอกันตลอด 

จ. การขัดผิวหนาจะตองขัดดวยเครื่อง ยกเวนในสวนท่ีเปนมุมตามซอกอนุญาตใหขัดดวยมือได 

ฉ. หลังจากขัดผิวหนาไดระดับในครั้งแรกแลว ใหตรวจสอบรอยแตกราว แลว โปวแตงดวยวัสดุชนิด

เดียวกับผิวหินขัดใหเรียบรอยและท้ิงไวอีกอยางนอย 7 วัน จึงทำการขัดดวยเครื่องขัดละเอียดอีกครั้ง 

ช. กรณีเปนแผนหินขัดสำเร็จ ใหทำการหาแนว และ กำหนดจำนวนแผน และเศษแผนตามความ

เห็นชอบของผูควบคุมงาน จัดแตงแนวใหตรงกันทุกดานท้ังพ้ืนและผนัง 

ซ. แนวหินขัดท่ัวไปใหชิดกันใหมากท่ีสุด หรือตามท่ีระบุไวในแบบ 

ฌ. กดเคาะแผนหินขัดใหแนนไมเปนโพรง ในกรณีท่ีเปนโพรงจะตองรื้อออกและทำการบุใหม 

ญ. ผูรับจางจะตองทำความสะอาด เก็บกวาด ท่ัวบริเวณ รวมท้ังสวนอ่ืนๆ ของอาคารท่ีสกปรก

เนื่องจากการทำหินขัด แลวลงผิวหนาดวย WAX อยางนอย 2 ครั้ง 

ฎ. ผิวหินขัด ท้ังหมดเม่ือทำเสร็จเรียบรอยแลว จะตองไดดิ่ง ไดแนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ในกรณี

ท่ีเกิดมีรอยดางแตกราวหรือเม็ดหินกระจายตัวไมสม่ำเสมอกัน หรือความไมเรียบรอยใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ตามความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยทุบออก และทำใหใหมท้ังชอง โดย

เปนคาใชจายของผูรับจางท้ังหมด 

ฏ. ไมอนุญาตใหทำผิว หินขัด ทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี 
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ฐ. หลังจากทำผิวหินขัด แลวเสร็จ ท้ิงใหผิว หินขัด แหงแข็งตัวโดยไมถูกกระทบกระเทือนเปน

ระยะเวลา อยางนอย 2 วัน 

ฑ.หากไมมีระบุเปนอยางอ่ืน พ้ืนหินขัดทุกแหงจะตองมีบัวเชิงผนังหินขัดสูง 10 ซม. ขนาดของหินเปน

เบอร 3 หรือเบอร 4 สีเดียวกับพ้ืน 

 

จบหมวดท่ี 09800 
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หมวดท่ี 09686 

งานพรม 

Carpet Work 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

1.1 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียด ขอกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีใช ขอมูลทางเทคนิค ขอแนะนำการ 

ติดตั้ง และขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับสินคาของตนตามท่ีผูควบคุมงานตองการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ผูรับจางตองจัดทำ 

Shop Drawing เพ่ือใหผูควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก. แปลน ของการปูพรมท้ังหมด ระบุรุนของพรมแตละรุนใหชัดเจน  

ข. แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยตอ จุดจบ ตำแหนงของรอยตอ และ เศษของพรมทุก

สวน  

ค. แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวของหรือจำเปนตามท่ีผูควบคุมงานตองการ อาทิ ตำแหนงติดตั้งอุปกรณงาน

ระบบท่ี เก่ียวของ เชน ชองซอมบำรุง ตาง ๆ เปนตน  

1.2 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนในการบุ ปูพรม ตามระบุในแบบรูปและ

รายการ รวมถึงการทำความสะอาดปองกันมิใหสวนท่ีทำการตกแตงแลวชำรุดเสียหาย  

1.3 ผูรับจางจะตองจัดสงตัวอยางพรมตามชนิด ส ีและลายท่ีกำหนด ไปใหผูควบคุมงานและผูออกแบบอนุมัติ กอน จึง

จะทำการสั่งซ้ือได  

2. วัสดุ  

2.1 วัสดุท่ีนำมาใช ตองเปนวัสดุใหมท่ีไดมาตรฐานของผูผลิต ปราศจากรอยราว หรือตำหนิใด ๆ  

2.2 รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา ส ีและลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ  

2.3 พรมอะครีลิค เกรด A ใหใชผลิตภัณฑของ  

2.4 พรมตางประเทศใหเปนไปตามท่ีแสดงในแบบ หากไมกำหนดเปนอยางอ่ืน ใหใชพรม ตามคุณสมบัติ ดังนี้  

ก. การผลิตชนิดเปนพรมทอเครื่อง TUFTED CARPET  

ข. ชนิดขนพรมเปนใย NYLON 100%, “ANTRON” ผลิตภัณฑของ DUPONT หรือ ใยสังเคราะห 

อะครีลิค 100% หรือเทียบเทา  

ค. มีการปองกันการเกิดเชื้อราของเสนใยและใตผืนพรมดวยการผสมสาร MICROBAN  

ง. ขนาดเข็มทอ 1/8” ถึง 1/10”  

จ. ลักษณะของเสนพรมเปนชนิด LOOP PILE หรือ CUT PILE ตามผูออกแบบกำหนด  

ฉ. ความหนาแนนของพรมไมนอยกวา 2.5 ปอนด ตอลูกบาศกฟุต  

ช. แผนรองพ้ืนพรมเปนแผนฟองน้ำยางธรรมชาติ หนาไมนอยกวา 8 มม.  
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3. วิธีการดำเนินงาน  

3.1 การเตรียมผิว  

ทำความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปูพรมใหสะอาดปราศจากฝุนผงคราบไขมัน และสกัดเศษปูนทราย 

ท่ีเกาะอยูออก ใหหมด เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับใหไดระดับ และขัดเรียบ หลังจากเทปูนทราย

หรือฉาบปูนรองพ้ืนแลว 24 ชั่วโมง ใหทำการบมตลอด 3 วัน ท้ิงไวใหแหง และ ปราศจากความชื้น แลวจึงเริ่ม

ดำเนินการปูพรม พรมกอนติดตั้งจะมวนยาวเปนชิ้นๆ ไมควรหักงอ เม่ือเก็บใหวางเปนชิ้นยาวตามท่ีมวนและไมกอง

ซอนทับ มากเกินไป แตถาเปนการรอติดตั้งชั่วขณะใหทำได สถานท่ีเก็บแหง สะอาด ไมเปนทางเดินผานของชาง อ่ืน ๆ 

และฝนสาดไปไมถึง  

3.2 การปพูรม  

ทำการหาแนวการปู และเศษแผนตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน หรือตามท่ีระบุไวใน 

แบบ ขอบโดยรอบของพ้ืนปูพรมโดยท่ัวไป ใหใชไมหนามติดตั้งตามขอบของพรม ถาทางเดินหนาหองหรือหอง ถัดไปไม

ใชพรม ใหใช NAP-LOCK อลูมิเนียมคาดทับเปนตัวหยุดพรม หลังจากนั้นใหปูยางรองพรมใหท่ัวบริเวณแลวจึงคลี่พรม

ออก โดยใชเครื่องยืดพรมดวยเขายืดพรมทุกดาน เขาหาไมหนาม สวนเกินของพรมใหตัดออกพรอมเก็บปลายเขาหลัง

ไมหนาม หากไมกำหนดเปนอยางอ่ืน ใหปูแบบ WALL TO WALL การปูพรมจะตองขึงใหตึงและยึดติดกับไมหนาม 

โดยรอบพ้ืนท่ีการตอพรมจะตองเย็บรอยตอใหเรียบรอยไมเห็นรอย ผิวพรมท้ังหมดเม่ือปูเสร็จเรียบรอยแลวจะตอง ได

แนว ไดระดับ เรียบสม่ำเสมอ ปราศจากตำหนิ ตาง ๆ และ จะตองดูดฝุนทำความสะอาดขนพรมใหเรียบรอยกอนสง

มอบงาน ความไมเรียบรอย ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนตาม ความเห็นของสถาปนิก ผูรับจางจะตองดำเนินการแกไขโดยเปน

คาใชจายของผูรับจางท้ังหมด  

3.3 การบำรงุรักษา  

พรมใยสังเคราะหเปนพรมท่ีเกิดคราบถาวรไดงาย เพราะจะดูซึมเร็ว จึงควรดูดฝุนทำความ 

สะอาดขนพรมหลังใช งานแลว ท่ีสำคัญเม่ือมีของเหลว หรือเศษอาหารตกหลนจะตองรับเช็ดออกดวยผาใบชุบน้ำอุน

ทันที แลวใชโฟม ทำความสะอาดพรมเช็ดออกอีกครั้ง  

3.4 การซอมแซม  

พรมหลังการติดตั้งอาจฉีกขาดเนื่องจากของมีคม แกไขโดยการเย็บตอดวยไหมโดยใชมือเย็บก็ 

ได หากเกิดรอยปอนมากอาจตองตัดท้ิงและเปลี่ยนใหมเฉพาะจุดซ่ึงอาจมีปญหาสีไมเหมือนกัน เม่ือพรมมีการยน 

เพราะลากของหนักผาน หรือมีการใชงานมาก สามารถใชเครื่องยืดดวยเขา ยืดพรมใหถึงได  

 

จบหมวดท่ี 09860 
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หมวดท่ี 10800 

สุขภัณฑและอุปกรณประกอบ  

TOILET AND BATH ACCESSORIES 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป  

ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณในการติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณประกอบท้ังหมด ท่ีระบุไวใน

แบบ และรายการประกอบแบบ มาดำเนินการติดตั้งตามตารางรายการสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ  

2. วัสดุ  

รายละเอียดวัสดุ ตามท่ีระบุไวใน ตารางรายการสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ  

3. การดำเนินงาน  

3.1 การเตรียมงาน  

กอนการติดตั้ง ผูรับจางจะตองตรวจสอบขนาด ตำแหนง ระดับในงานท่ีเก่ียวของท้ังหมด  

ตั้งแตข้ันตอนงาน โครงสราง จนถึงข้ันติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ โดยผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมด หากเกิด ความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทำใหงานติดตั้งสุขภัณฑเปนไปโดยไมเรียบรอย เม่ือพบปญหาหรือคาด

วาจะมี ปญหา ผูรับจางจะตองแจงใหสถาปนิกทราบและพิจารณาแกไขทันที หามกระทำการใด ๆ ไปโดยพลการ  

3.2 การติดตั้ง  

ผูรับจางจะตองตอทอและติดตั้งอุปกรณทุกชิ้น และเครื่องสุขภัณฑดังท่ีแสดงไวในแบบและ 

รายการ ประกอบแบบ รวมท้ังจัดหาเครื่องตกแตง ท่ีแขวน หรือท่ีรองรับเครื่องสุขภัณฑ และติดตั้งแทรปพรอม ชองทำ

ความสะอาด เดินทอประปา ทอระบายน้ำท้ิง น้ำโสโครก ทอระบายอากาศ จากเครื่องสุขภัณฑ เขาระบบตาง ๆ โดย

ครบถวน มาตรฐานงานติดตั้งจะตองเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี ผูรับจางจะตองใชชางท่ีมีความชำนาญ และมี ฝมือ

ประณีตมาดำเนินการ โดยใหถือปฏิบัติตามท่ีระบุไวในรายละเอียดผลิตภัณฑ และดำเนินการตาม มาตรฐานผูผลิตโดย

เครงครัด หากผลงานไมไดคุณภาพหรือไมเรียบรอย ผูรับจางจะตองดำเนินการ แกไขทันที โดยคาใชจายเปนของผู

รับจางเองท้ังสิ้น ระหวางท่ีทำการกอสรางงานอ่ืน ๆ ภายในหองน้ำยังไมแลวเสร็จ เครื่องสุขภัณฑท่ีติดตั้งแลวจะตองมี 

ลังไม หรือเครื่องปกคลุมอ่ืนปองกันไว และใชจาระบีเคลือบสวนท่ีเปนโครเม่ียม และสวนท่ีเปนโลหะ อ่ืน  ๆไวเพ่ือ

ปองกันการกัดของน้ำปูนและการขูดขีด  

3.3 การทำความสะอาดและการปองกัน  

หลังจากการติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณเสร็จเรียบรอยแลว วัสดุทุกชิ้นจะตองทำความสะอาด 

ใหเรียบรอย พรอม ท้ังปองกันใหอยูในสภาพดีตลอด จนกวาจะสงมอบงาน หากมีสวนหนึ่งสวนใดเสียหายหรือแตกราว 

ผูรับจาง จะตองเปลี่ยนใหใหม ใหดีคงสภาพเดิมโดยไมคิดมูลคา  

 

จบหมวดท่ี 10800 
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หมวดท่ี 12000 

ขอบเขตของงานตกแตงภายใน 

 

1. ขอบเขตของงาน  

1.1 จัดทำและก้ันหอง ตกแตงพ้ืน ผนัง และเพดานตามแบบและรายการ  

1.2 จัดหาและติดตั้งเฟอรนิเจอรติดผนัง ตามแบบและรายการ  

1.3 จัดหาและติดตั้งมานและอุปกรณ ตามแบบและรายการ  

1.4 ผูรับจางตองประสานงานและใหความรวมมือแกชางเทคนิคและผูรับจางรายอ่ืน ๆ ไดแก งานระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ ในอันท่ีจะทำใหงานตกแตงภายใน และงานระบบอ่ืน ๆ แลว 

เสร็จ  

หมายเหตุ  

ในกรณีท่ีเปนงานตอเนื่องหรือตองรวมงานกันหลายฝาย หากไมมีขอกำหนดใหเก่ียวของกับงานข้ันหนึ่ง ข้ันใด 

ใหถือเปนหนาท่ีของผูรับจางตกแตงภายในท่ีจะดำเนินการใหตอเนื่องจนแลวเสร็จ  

ผูรับจางตกแตงภายในตองเคารพขอกำหนดตาง ๆ ของอาคารเปนหลัก ในการดำเนินงานตลอดจน รับผิดชอบ

ในความเสียหายใด ๆ อันท่ีจะเกิดข้ึนกับสภาพแวดลอมของตัวอาคาร  

2. ฝมือและแรงงาน  

2.1 ผูรับจางตองจัดหาและใชชางฝมือท่ีไดมาตรฐานทำการตกแตง และติดตั้ง และดำเนินงานอ่ืน ๆ  

2.2 งานท่ีตองใชความประณีต เชนงานลวดลาย งานชุบโลหะฯลฯ ผูรับจางตองใชชางท่ีมีความชำนาญเฉพาะ

ดาน เปนผูจัดทำ รวมถึงงานท่ีเก่ียวของทางดานเทคนิค เชน งานไฟฟา แสงเสียง ฯลฯ ผูรับจางจะตองใชชางท่ีมีความ 

ชำนาญในเทคนิคนั้นๆ เปนผูจัดทำ หรือประสานงานการติดตั้งใหถูกตองทำหลักวิชาการ  

3. คุณภาพของวัสด ุ 

วัสดุและอุปกรณประกอบทุกชิ้นตองมีคุณภาพดี ถูกตองตามแบบ และรายการประกอบแบบ เปนของใหมมี

การชำรุด หรือเสื่อมสภาพ การเก็บรักษาวัสดุถูกตองตามมาตรฐานของผูผลิต และจะตองนำตัวอยางมาใหผูออกแบบ

ตรวจรับรอง ความถูกตอง จึงทำการสั่งหรือติดตั้งได หากผูรับจางติดตั้งโดยพลการ หรือใชวัสดุท่ีชำรุดหรือเสื่อมสภาพ 

ผูรับจางตอง เปลี่ยนใหมจนเปนท่ีพอใจ ของผูวาจาง หรือผูออกแบบ และถือเปนขอเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  

4. การประกันผลงาน  

ผูรับจางตองรับประกันผลงานในระยะเวลา 2 ป นับจากวันสงมอบงาน ถาหากมีความเสียหาย ผูรับจางตอง 

ทำการซอมแซมใหสามารถใชการไดดี โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  

 

จบหมวดท่ี 12000 
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หมวดท่ี 12005 

ขอกำหนดท่ัวไปสำหรับงานเฟอรนิเจอร 

 

1. งานไม  

1.1 คุณภาพของไม  

ไมท่ีนำมาใชในงานตกแตงตองคัดแลว ไมมีรอยบิ่น แตกราว บิดงอ ไมมีตาไม หรือกระพ้ีไม หรือตำหนิอ่ืนๆ และ ตอง

เปนไมท่ีผานการอบหรือผึ่งใหแหงสนิท ไมเกิดปญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลัง  

1.2 ชนิดของไม  

โครงเฟอรนิเจอรท่ัวไป ใชไมขนาด 1.5” x 3” ในสวนท่ีเปนโครงภายนอก หรือสามารถมองเห็นไดจากภายนอก ใหใช

ไม _________ หรือไมเนื้อแข็งชนิดอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ และไมท่ีใชตองสามารถยอมสีใหเปนสีเดียวกันได ยกเวนท่ีระบุ

เปนอยางอ่ืน ในสวนท่ีเปนโครงภายใน หรือไมสามารถมองเห็นไปจากภายนอก ใหใชไมอัดน้ำยา หรือท่ีระบุเปนไมเนื้อ

แข็ง ใหใชไม ___________ วัสดุท่ีกรุในสวนภายนอกหรือสามารถมองเห็นไดชัดใหใชไม อัดสักหนา 4 มม. สวนท่ีรบั

น้ำหนักหนา 6 มม.หรือท่ีระบุเปนอยางอ่ืน สวนการกรุไมภายในตู หรือสวนท่ีไม สามารถมองเห็นใหใชไมอัดยางหนา 4 

มม. ในสวนท่ีตองรับน้ำหนักใหใชหนา 6 มม. หรือท่ีระบุเปนอยางอ่ืนๆ  

2. งานประกอบ ยึด หรือติดตั้งโครงไม  

การติดตั้งโครงไมท้ังหมดนั้น ตองตั้งแนวใหไดระดับและฉาก ท้ังแนวตั้งและแนวนอนตามท่ีกำหนด ระยะหาง

ของ โครงไม ไมเกินกวา 0.40 ม. นอกจากระบุเปนอยางอ่ืน การเขาไมตองเขาเดือยเขามุมหามใชวิธีตีชนเปนอันขาด 

กรณีท่ี จะตองตอไมใหตอท่ีแนวแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบง นอกจากการตอแบบบงัใบ และเขามุม

รอยตอสนิท เปนผิวเดียวกัน สำหรับกรณีท่ีตองติดตั้งชิดผนังใหใชเชือกขึงทดสอบความเรียบรอยของผนัง และควรปรับ

แนวของ ผนังใหเรียบรอยกอนยึดโครงกับผนังปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะหางไมเกินกวา 0.40 ม. กอนตอกใหเจาะรู

กอนท่ีจะ ตอกและสงหัวตะปูใหสนิทไดระดับกับผิวไมยกเวนท่ีระบุไวเปนอยางอ่ืน  

3. การแบงชวงหรือระยะตาง ๆ  

ผูรับจางตองทำการตรวจสอบระยะตาง ๆ ของสถานท่ีติดตั้ง หรือเครื่องใชท่ีจะตองติดตั้งในงานเฟอรนิเจอร

กอนเริ่ม ดำเนินการประกอบ และติดตั้งการแบงชวงโครงแนวตั้งของเฟอรนิเจอรใหยึดถือระยะท่ีไดตรวจสอบจาก

สถานท่ีและ เครื่องใชตาง ๆ ในแนวในการแบง หากถูกตองตรงกับชวงท่ีกำหนดในแบบและรายการ และสามารถบรรจุ

หรือติดตั้ง เครื่องใชท่ีกำหนดได ผูรับจางสามารถดำเนินการตอไปได ในกรณีท่ีไมสามารถแบงชวงไดตามแบบเนื่องจาก

ติดปญหา อันเก่ียวเนื่องกับงานอ่ืน ๆ เชน งานระบบไฟฟา งานระบบปรับอากาศ ใหปรึกษากับผูออกแบบกอน

ดำเนินงาน หากมี ขอบกพรอง หรือเสียหายอันเนื่องมาจากการท่ีไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูรับจางตองยินดีท่ีจะ

แกไขจนกระท่ังเปน ท่ีพอใจของผูออกแบบและเจาของโครงการ โดยจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  

4. การเขามุมและการเขาเดือยตาง ๆ  

การเขาไมหรือเขามุมตาง ๆ ของการตกแตงตองสนิทและไดฉาก หรือไดระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง การเขาไม

หรือเขา เดือนเขามุมตองดำเนินการอยางประณีตทุกจุด ตองอัดแนนดวยกาวท่ีใชกับงานไมโดยเฉพาะ หามเจือปนสาร

อ่ืนท่ีทำใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ำ หรือน้ำมันตางๆ การเขาเดือยทุกอันตองมีขนาดไมต่ำกวา 3 / 8” 
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หรือครึ่งหนึ่ง ของหนาตัดไมอัดดวยกาวลาเท็กซไวจนกวากาวจะแหงสนิท การตอกตะปูท่ีมีความยาวกวา 1” ใหใช

สวานเจาะนำกอน และตองตอกดวยตะปูตัด หรือทุบหัว และสงใหจมในเนื้อไมกอนท่ีจะอุดหัวตะปู การตอกอยาให

ปรากฏรอยคอนท่ี พ้ืนผิวได  

5. การกรุผิวหนา   

5.1 ไมอัด  

ไมอัดท่ีใชใหมีคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2538 แผนไมอัด เกรดเอคัดลาย การกรุผิวหนา 

งานเฟอรนิเจอรดวยไม อัด การเขาไมใหใชกาวทาท่ีโครงและสวนท่ีจะยึดติดกอนดวยตะปู หรือตัดหัวและสงใหลึกลงไป

ในเนื้อไม การ ตอกตะปูตองทำดวยความประณีต ไมมีรอยหัวคอนปรากฎท่ีผิวระยะตอกตะปู ตองหางไมเกิน 20 ซม. 

และตองอัด แนวตอไวจนกวากาวจะแหงสนิท  

5.2 แผนพลาสติกลามิเนต  

กอนดำเนินการใหตรวจสอบสวนท่ีจะกรุและตัดแตงแผนพลาสติกลามิเนตใหไดขนาด แลวทำ 

ความสะอาดสวนท่ี จะกรุ ปดเศษฝุนผงตามซอกมุมออกใหหมดกอนท่ีจะทากาวยางท่ีผิวสวนท่ีประกบติดกัน และอัด

ติดแนน อยาให มีฟองอากาศหรือเปนคลื่น และอัดดวยแมแรง สิ่งกดทับอ่ืนๆ จนกาวแหงสนิท และแตงขอบลบมุม

เล็กนอย ใน กรณีท่ีมีการเขามุมใหสวนท่ีอยูดานบนทับสวนท่ีอยูดานลาง และอัดขอบใหแนนจนกาวแหงสนิท แลวจึง

แตงมุม สำหรับรอยตอของแผนพลาสติกท่ีมีความยาวเกิน 2.40 ม.ใหตอท่ีสวนกลางของตูหรือแบงสวนเปนตู 3 สวน 4 

สวน หรือตามแนวก่ึงกลางของการแบงชวงตู และการตอตองตรงกันท้ังสวนบนและสวนลาง  

5.3 แผน Stainless Steel ผวิ _____  

แผน Stainless Steel ท่ีใชความหนาไมนอยกวา 1 มม. และราบเรียบสม่ำเสมอกอนติดตั้งตองปรับแตงสวนท่ี

จะทำการกรุผิวใหลบมุมสวนท่ีเปนเหลี่ยม สวนวิธีการติดตั้งเหมือนขอ 5.2 แตใหพับซอนขอบแผน Stainless Steel 

ให เรียบรอย ผิว Stainless Steel ตองเรียบไมเปนคลื่น แนว สันตองตรงรอยเชื่อมตอตาง ๆ ใหขัดหรือปดใหเรียบเปน 

ผิวเดียวกัน  

6. บานเปด บานเล่ือน และล้ินชักตาง ๆ  

กรอบบานเปด บานเลื่อน และหนาลิ้นชักท่ีมองเห็นจากภายนอกท้ังหมด ใหใชไม __________ กรุขนาด

ตามท่ีระบุใน แบบและรายการ ไมพ้ืนลิ้นชักเปนไม _____________ หนา _______ ตูบานเปดทุกตูติด_________ 

จับบานและกลอน ลิ้นชักรางเลื่อนตามแบบและรายการ บานเลื่อนใชอุปกรณรางเลื่อน ลอเลื่อน กุญแจล็อคตามแบบ

และรายการ  

7. การดำเนินการติดตั้งเฟอรนิเจอรติดผนัง  

ในการประกอบเฟอรนิเจอรติดผนังท่ีโรงงานชวงระยะตาง ๆ ผูรับจางตองเตรียมเผื่อการตัดเขามุมกับสถานท่ี

กอนท่ีจะ ติดตั้ง หากเฟอรนิเจอรท่ีจะติดตั้งบังอุปกรณไฟฟา หรือตองติดตั้งอุปกรณใดๆ ผูรับจางตองเคลื่อนยายหรือ

ปรับ อุปกรณตาง ๆ ไวบนเฟอรนิเจอรติดผนังในตำแหนงท่ีเหมาะสม ใหผูรับจางปรึกษาผูออกแบบกอนการดำเนินการ 

ประกอบงานเฟอรนิเจอรท้ังหมด  

 

จบหมวดท่ี 12005 
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หมวดท่ี 12006 

งานทาสี 

 

1. ขอบเขตของงาน 

งานสีและการทำผิว หมายถึง การพน การทา การลงข้ีผึ้ง การทาเชลแล็ก การยอมสี การทาน้ำมันตาง ๆ 

ตลอดจนงานตกแตงอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ยกเวนสวนท่ีกำหนดใหเปนวัสดุอ่ืน 

2. ข้ันตอนการทาสี 

2.1 ประเภทของสี 

- สอีะครีลิค 100 % ทาผนังกออิฐฉาบปูนโดยท่ัวไป หรือท่ีกำหนดใหตามแบบและรายการ 

- สีน้ำมันทา หรือพนผิวไม หรือโลหะตาง ๆ 

- ทาเชลแล็ก ทาน้ำมัน ทาหรือพนบนผิวไม 

- สีอ่ืน ๆ จะระบุเพ่ิมเติมไวเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 

- สีทาผนังใชผลิตภัณฑของ TOA , CAPTON , BEGER หรอืเทียบเทา 

2.2 การเตรียมงานและรองพ้ืน 

- ปูนฉาบ, คอนกรีต , ผิวพ้ืนใหม ใหทำความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีจะทำสี โดยปดฝุนเศษวัสดุตาง ๆ ออกให

หมด หากมีรอยแตกราวใหสกัดแตงผิว และฉาบปูนแตงใหเรียบ ท้ิงระยะใหผิวปูนท่ีแตงใหมแหง

เสียกอนจึงทาดวยสีรองพ้ืน 

- งานไม สวนท่ีเปนไมจะตองแหงสนิท ปดฝุน เศษวัสดุตาง ๆใหปราศจากรอยสกปรก หรือคราบ

น้ำมัน ย้ำหัวตะปูใหจมลงไปในเนื้อไม และรอยอุดตอตาง ๆ ใหเรียบรอย ใชกระดาษทรายขัดไมหรือ

เฟอรนิเจอรตาง ๆ ท่ีทำสำเร็จจากโรงงานตองทำสีรองพ้ืนหรือทำสีในข้ันแกกอนท่ีจะนำมาติดตั้ง 

- สวนท่ีเปนโลหะ ตองทำความสะอาดผิวโลหะใหปราศจากสนิมฝุนละอองตาง ๆ หรือสิ่งสกปรกอ่ืน 

ๆ โดยใชกระดาษทรายหรือแปรงลวดขัด และลางดวยน้ำยากันสนิมขัดใหแหงดวยผาสะอาดกอนท่ีจะ

ทาสีรองพ้ืนเรดออกไซด หรือ ดำเนินการทาสีหรือผิวตามท่ีระบุในแบบและรายการ 

3. การดำเนินงาน 

การดำเนินงานในข้ันตอนท่ัวไป ดูหมวดงานสี 

4. การยอมสีและพนไม 

4.1 การยอมสีไม 

- ย้ำหัวตะปูตาง ๆใหจมในเนื้อไม อุดรอยตอหัวตะปู มุมตาง ๆ ดวย Putty หรือดินสอพองผสม แชล

แลค ขัดผิวใหเรียบรอยดวยกระดาษทรายหยาบ 

- ปดเทปก้ันแนวสวนท่ีไมไดทาสี 

- ลงฝุนจีนยอมผิวและขัดผิวใหเรียบตามสีท่ีตองการ 

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งท่ี 1 หากมีรอยขนแปรง หรือผิวไม แตงเรียบดวยกระดาษทรายละเอียดแตง

ลายและรอยตอตาง ๆ 
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- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งท่ี 2 หากมีรอยขนแปรง ใหขัดเรียบลงลูกประคบ แตงสีและลายไมให

เรียบรอย 

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดทายกอนลงลูกประคบ และแตงสีครั้งสุดทายกอนท่ีจะเคลือบดวยนํ้ามัน

เคลือบผิวอีกครั้ง 

4.2 การพนสี 

การพนมีท่ีสามารถมองเห็นไดจากภายนอก 

- ย้ำหัวตะปูตาง ๆ ใหจมในเนื้อไม อุดรอยตอหัวตะปู มุมตาง ๆ โปวดวยสโีปวใหท่ัวบรเิวณท่ีจะพนสี 

ขัดผิวตาง ๆ ใหเรียบรอย 

- หากมีรอยขรุขระใหโปวแตงและขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบ ท้ิงสีโปวใหแหงสนิทจึงพนดวยสีจริง

ครั้งท่ี 1ขัดและแตงผิวตาง ๆ ใหเรียบจึงพนดวยสีจริงครั้งท่ี 2 

- หากมีรอยหรือผิวไมเรียบ แตและขัดดวยกระดาษทราย และพนสีจริงครั้งสุดทาย 

4.3 การทาน้ำมันหรือสี 

การพนมีท่ีไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก 

- ย้ำหัวตะปูตาง ๆ ใหจมในเนื้อไม อุดรอยตอหัวตะปู มุมตาง ๆ ดวย Putty หรือดินสอพองผสมแชล

แลค ขัดผิวใหเรียบรอยดวยกระดาษทรายหยาบ 

- ปดเทปก้ันแนวสวนท่ีไมไดทาสี 

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งท่ี 1และขัดผิวใหเรียบรอยกอนทาสีจริงครั้งสุดทาย 

 

จบหมวดท่ี 12006 
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หมวดท่ี 15015 

ขอกำหนดเฉพาะงานสุขาภิบาล 

Basic Plumbing Requirements 

 

1. บทนำ (Introduction) 

ผูวาจางมีความประสงคจะจัดหาและติดตั้ง งานระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย รวมท้ังอุปกรณอำนวย

ความสะดวกอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดและขอกำหนดท่ีระบุไวในแบบ 

2. ขอบเขตของงาน 

2.1 ผูรับจางตองจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย ซ่ึงติดตั้งภายใน

โครงการ ดังท่ีแสดงไวในรูปแบบและรายการใหใชงานไดสมบูรณ และถูกตองตามความประสงค 

ของผูวาจาง 

2.2 เครื่องจักร และอุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมแบบลาสุดไดมาตรฐานสากลไมเคยผานการใชงานท่ีใดมา

กอน และอยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณจนถึงวันทำการติดตั้ง 

2.3 ผูรับจางตองรับผิดชอบในการจัดเก่ียวกับการขนสงเครื่องจักร และอุปกรณถึงบริเวณสถานท่ีติดตั้งรวมท้ัง

การเก็บรักษา และปองกันความเสียหายใด ๆ จากดินฟาอากาศ ภัยธรรมชาติ จากมนุษย หรือ 

สัตว เปนตน จนถึงวันสงมอบงาน 

2.4 การติดตั้ง การขนสง การใชแรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการตาง ๆ ท่ีจำเปนในการติดตั้งให

เปนไปโดยเรียบรอยถูกตองตามขอกำหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม จนกระท่ังระบบ 

สุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัยสามารถใชงานไดทันที 

2.5 วัสดุ และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีจำเปนสำหรับชวยใหระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัยใชงานใหไดดี 

แมวาจะไมไดระบุไวในแบบรูปและรายการ แตหากเปนตรรกแหงวิชาชีพวิศวกรรม ผูรับจางตอง 

จัดหามาติดตั้ง เพ่ือใหไดระบบท่ีสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้โดยความพิจารณาเห็นชอบของผู 

วาจาง 

2.6 หากพบวามีการขัดแยงระหวางแบบรูปและรายการ ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบทันที 

เพ่ือท่ีจะไดพิจารณาตัดสินตอไป 

2.7 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอสมรรถนะและความสามารถของเครื่องจักรและอุปกรณท่ีนำมาใชใน 

โครงการนี้ท้ังหมดเพ่ือใหไดจุดประสงคตามความตองการของผูออกแบบ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะตองแจงให

วิศวกรโครงการทราบ เพ่ือพิจารณอนุมัติเสียกอน 

2.8 ผูรับจางจะตองทำรายการคำนวณท่ีจำเปน เพ่ือใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบกับสมรรถนะของ 

เครื่องจักร และอุปกรณ เม่ือผูรับจางเสนอขออนุมัติเครื่องจักรและอุปกรณ 

2.9 แบบรูปท่ีแสดงไว เปนแบบไดอะแกรมท่ีแสดงใหทราบถึงแนวทาง และหลักการของระบบรวมท้ัง 

ความตองการของผูวาจาง แบบรูปดังกลาวไดแสดงแนวการเดินทอตาง ๆ อยางไรก็ตามในการติดตั้ง 
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ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบสถาปนิก แบบโครงสราง และแบบระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด พรอมท้ังจัดทำ

แบบ Shop Drawing เสนอใหผูวาจางพิจารณาเห็นชอบกอนทำการติดตั้งจริงทุกครั้ง เพ่ือใหงานติดตั้งดำเนินไป

โดยสะดวกไมขัดแยงกับระบบอ่ืน มีความถูกตองทางดานเทคนิคในทุก ๆ ทาง และสามารถทำการบริการในภายหลังได

เปนอยางดี 

2.10 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการดำเนินการท้ังหมดเก่ียวกับการอนุญาต ในสวนท่ีเก่ียวกับงาน

ติดตั้งระบบสุขาภิบาล และปองกันอัคคีภัย และอ่ืน ๆ กับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของท่ีอาจจะ 

พึงมีและจะตองจัดเอกสารท่ีจำเปน หากมีการเรียกขอจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของเหลานั้นดวย 

3. มาตรฐาน และเกณฑกำหนดในการปฎิบัติงาน 

ถามิไดกำหนดไวเปนอยางอ่ืน วัสดุ อุปกรณ การประกอบแบบ และการติดตั้งตองเปนไปตามกฎเกณฑ

ขอกำหนดมาตรฐานท่ีใชอางอิง มาตรฐานท่ีใชอางอิงแตละประเภทของอุปกรณ หรือแตละประเภทของงานดังตอไปนี้ 

3.1 ระบบสุขาภิบาล 

กทม. ประกาศ หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

กปน. การประปานครหลวง 

คพ. กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

มอก. สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

วสท. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

สวล. สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ASPE American Society of Plumbing Engineer 

ASTM American Society for Testing and Material 

IEC International Electromechanical Commission 

NEC National Electrical Code 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

3.2 ระบบปองกันอัคคีภัย 

กทม. ประกาศ หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

มอก. สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

วสท. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

IES International Electromechanical Commission 

FM Factory Mutual Research Corp. 

NEC National Electrical Code 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 

UL Underwriters Laboratories Inc. 

 

จบหมวดท่ี 15015 
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หมวดท่ี 15100 

วาลว และ อุปกรณประกอบทอน้ำ 

VALVES & ACCESSORIES 

 

1. ขอกำหนดท่ัวไป 

1.1. วาลวทุกชนิด (ยกเวน Control Valve) สเทรนเนอร และขอตอออน ตองมีขนาดเทากับทอน้ำท่ีอุปกรณ

ดังกลาวติดตั้งอยู 

1.2. โดยท่ัวไปวาลวท่ีติดตั้งบนทอน้ำในแนวนอน (Horizontal Pipe) ตองใหกานวาลวอยูในแนวดิ่งเวนแตจะ

มีสาเหตุจำเปนหรืออุปสรรคในการติดตั้ง หรือใชงาน จึงอนุญาตใหกานวาลวติดตั้งอยูในแนวเอียงได 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการพิจารณา และอนุมัติจากผูควบคุมงานเปนแตละกรณีไป 

1.3. วาลวท่ีปด-เปดขณะใชงานบอยหรือใชปด-เปดในกรณีฉุกเฉิน หากสามารถทำได ตองติดตั้งใหตัววาลวไม

สูงกวา 1.30 เมตรจากพ้ืน 

1.4. วาลวขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญกวา ท่ีจำเปนตองติดตั้งอยูสูงเกิน 2.00 เมตร จากพ้ืนและ

ตองใชปด-เปดขณะใชงานบอยตองติดตั้ง Chain Wheel และโซ ทำดวยเหล็กไมเปนสนิมหอยลงมาสูงจากพ้ืนประมาณ 

1.00 เมตร พรอมท่ีคลองโซในตำแหนงท่ีเหมาะสม 

1.5. วาลวและอุปกรณประกอบทอน้ำท้ังหมดของงานระบบตาง ๆ จะตองสามารถทนแรงดันใชงานไดตาม

ขอกำหนดดังนี้ 

ก. สำหรับระบบประปา จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว 

ข. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิง และระบบบำบัดน้ำเสีย จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอย

กวา 125 ปอนดตอตารางนิ้ว 

ค. สำหรับระบบปองกันอัคคีภัย จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้ว 

ง. สำหรับระบบปรับอากาศ จะตองทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว 

1.6 ผูรับจางจะตองใสวาลวปด-เปดตามท่ีแสดงไวในแบบและตามตำแหนงดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจไมแสดงในแบบ 

ก. ณ จุดท่ีทอแยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากทอ Supply หรือ Return Main 

ข. ทอน้ำเขา และออกของเครื่องอุปกรณแตละเครื่อง เพ่ือใหสามารถถอดยายเครื่องทำการซอมแซม

ไดโดยไมกระทบกระเทือนสวนอ่ืน ๆ ท่ีเหลือของระบบ 

ค. ขอตอเครื่องอุปกรณท่ีซ่ึงผูผลิตระบุไววาวาลวจะตองจัดหา "By Customer" 

ง. จุดสูง และจุดต่ำในแตละวงจรท่ีซ่ึงจะติดตั้งวาลวน้ำท้ิง หรือ Automatic Air Vent พรอมวาลว

ปด-เปด วาลวท้ังหมดจะตองติดตั้งใหแกนหมุนอยูในแนวระดับ หรือตำแหนงตั้งฉาก 

1.7 วาลวแตละประเภทท่ีใชตองเปนยี่หอใดยี่หอหนึ่งเทานั้นตามรายชื่อผูผลิตซ่ึงไดระบุไวในรายชื่อ 

ผลิตภัณฑ วาลวตองมีแบบ และ Class ถูกตอง ไดรับการเห็นชอบและอนุมัติจากผูวาจาง 
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3. วาลวและอุปกรณประกอบทอนำ้ 

3.1 Gate Valve 

ก. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 

นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือBrass แบบ Screw Bonnet, Rising 

Stem สำหรับวาลวขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัววาลวทำดวย Cast Iron เปน

แบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid 

Wedge, Flanged Ends 

ข. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิง ระบบน้ำเสีย และระบบบำบดัน้ำเสียวาลวขนาด 15 

มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือ Brass 

แบบ Screw Bonnet, Rising Stem สำหรับวาลวขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และใหญกวาตัววาลว

ทำดวย Cast Iron เปนแบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, 

Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends 

3.2 Butterfly Valve 

สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศใชกับทอขนาด 65 มิลลิเมตร (2 

1/2 นิ้ว) และใหญกวา หรือตามท่ีกำหนดในแบบ ตัววาลว (Body) เปนแบบ Full Lug Type ทำดวย 

Cast Iron หรือ Aluminum DIE-CASTING มี Alignment Holes สำหรับการยึดหนาแปลน SEAT 

ทำดวย EPDM, BUNA-N, DISC ทำดวย Stainless Steel, Shaft ทำดวย Stainless Steel 

ออกแบบเปนชิ้นเดียว Valve Seat ตองเปนแบบท่ี สามารถถอดเปลี่ยนใหมได วาลวขนาดใหญกวา 

100 มม. (4 นิ้ว) ใหใชเปนชนิด Hand Wheel 

Gear Operated 

3.3 Globe Valve 

สำหรับระบบประปาและระบบปรับอากาศ วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 

นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screw Ends, Rising Stem ปลายเปนแบบขันเกลยีว 

ลักษณะเกลียวเปนชนิดมาตรฐานRenewable Dis Bonnet แบบมีเกลียว วาลวขนาด 65 มิลลิเมตร 

(2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัววาลวทำดวย Cast Iron ปลายเปนแบบหนาแปลน Renewable 

Bronze Seat and Disc. Outside Screw and Yoke Bolted Bonnet 

3.4 Silent Check Valve 

ก. สำหรับระบบประปา Check Valve สำหรับติดตั้งดานจายของเครื่องสูบน้ำใหใช Diagram Type 

Non-Slam Check Valve ประกอบดวย Main Valve กับ Pilot Valve ทนแรงดันใชงานไดไมนอย

กวา 200 ปอนดตอตารางนิ้ว สำหรับ Check Valve ท่ีตดิตั้งในตำแหนงอ่ืนใหใชเชนเดียวกับระบบ

ปองกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ 

ข. สำหรับระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศเปนแบบ Non-Slamming Check Valve หรือ 

Spring Loaded Silent Check Valve วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 
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นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือ Brass หรือแบบ Screw Ends มี Disc ทำดวย Bronze หรือ 

Cast Iron และมี Spring ทำดวย Stainless Steel วาลวขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ

กวาทำดวย Cast-Iron หรือ Steel เปนแบบ Wafer หรือ Flanged Ends มี Seat ทำดวย Buna-N 

หรือ EPDM Disc และ Stem ทำดวย Bronze หรือ Stainless Steel และมี Spring ทำดวย 

Stainless Steel ยกเวน Check Valve ท่ีติดตั้งทางดานทอจายจากถังเก็บน้ำชั้นหลังคาของระบบ

ปองกันอัคคีภัย ใหใช Swing Type Check Valve โดยตัววาลว Disc และ Seat เปนวัสดุ

เชนเดียวกัน สำหรับวาลวแตละขนาดดังกลาวขางตน  

ค. สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิง ระบบน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย Check Valve เปนแบบ 

Swing วาลวทำดวย Cast-Iron ท่ีออกแบบมาใชสำหรับระบบ ระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิง ระบบน้ำเสีย

และระบบบำบัดน้ำเสียเทานั้น ถาสามารถหลีกเลี่ยงไดให ติดตั้ง Check Valve อยูในแนวระดับเสมอ  

3.5 Balancing Valve  

ก. สำหรับระบบปรับอากาศ ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้ง Balancing Valve ท่ีทอน้ำออกจาก

เครื่องปรับอากาศทุกชุดและ ตามทอแยกเขา Riser ท้ังหมด หรือตามท่ีกำหนดในแบบโดยการ

คำนวณอัตราการไหลและความ ดันตก (Pressure Drop) ตามมาตรฐานของผูผลิต มีความเหมาะสม

สำหรับการอานคาอัตราการ ไหลของน้ำในชวงตามท่ีตองการเพ่ือใชปรับอัตราการไหลของน้ำใหได

ปริมาณตามท่ีตองการ และจะตองติดตั้งรวมกับ Flow Meter Fitting ชนิด Pilot Tube หรืออาจจะ

เลือกใช Balancing Valve ชนิดท่ีมี Measuring Ports ออกแบบมาสำหรับใชวัดอัตราการไหลของ

น้ำไดในตัว ในท้ัง สองกรณีผูรับจางจะตองจัดหาและสงมอบ Manometer ชุดท่ีใชวดัและอานคา

อัตราการไหลของ น้ำเย็น สำหรับสัญญางานนี้ใหกับเจาของโครงการดวยจำนวน 1 ชุด อาจจะ

มากกวา 1 ชุด ในกรณี ท่ี Balancing Valve ตองใช Manometer ท่ีแตกตางกันออกไป วาลวขนาด 

15 มม. (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มม. (2 นิ้ว) ทำดวย Bronze หรือ Brass แบบ Screwed Ends วาลวขนาด 

65 มม. (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวา ตัววาลวทำดวย Cast Iron และปลั๊กทำดวย Bronze หรือ Brass, 

Flanged Ends  

3.6 Ball Valve  

ก. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัย และระบบปรับอากาศ  

วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ตัววาลวทำดวย Bronze หรือ Brass 

แบบ Screw Ends  

ข. สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย วาลวขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาลว

ทำดวย PVC หลอสำเร็จรูป เปนชิ้นเดียวกัน มี EPDM "0" Ring Seals และ Screw Ends, Seat เปน 

PTFE  

3.7 Water Strainer  

สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ สเทรนเนอรใชสำหรับตอดานน้ำ

เขาเครื่องสูบน้ำ และท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีแสดงไวในแบบตัวส เทรนเนอรเปนแบบ Y-Pattern แผนตะแกรง
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ดักผงทำดวย Stainless Steel สามารถถอดออกลางได โดยไมตองถอดสเทรนเนอรท้ังตัวออกจาก

ระบบทอน้ำ ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัวเรือนทำดวย Bronze หรือ 

Brass แบบ Screw Ends รูตะแกรงไมโตกวา 1.6 มิลลิเมตร Strainer กอนทางน้ำเขาของเครื่องสูบ

น้ำ แผนตะแกรงประมาณ 50 รู/ตารางนิ้ว  

3.8 Automatic Air Vent  

สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ เปนแบบ Direct Acting Float 

Type ขนาดของทอตอเขา 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หรือตามท่ี กำหนดในแบบ Casing ทำดวย Cast 

Iron ลูกลอยและสวนประกอบภายในทำดวย Stainless Steel การติดตั้งใหใส Gate Valve ไวกอน

ถึง Automatic Air Vent และตอทอระบายน้ำจาก Automatic Air Vent ไปท้ิงยังทอระบายน้ำ 

Floor Drain, Roof Drain หรือ Gutter ท่ีเหมาะสมและอยูใกลท่ีสุด  

3.9 Flexible Pipe Connection  

สำหรับระบบประปา ระบบระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปองกันอัคคีภัยและ 

ระบบปรับอากาศ ขอตอออน สำหรับตอดานน้ำเขา-ออกจากเครื่องสูบน้ำ และเครื่องทำน้ำเย็น และ

อุปกรณท่ีแสดง ไวในแบบ เปนแบบ Reinforced Neoprene Rubber (BeLow Type Double 

Sphere) ยกเวนขอตอออนท่ีใชตอระหวางทอน้ำท้ิง ทอระบายน้ำกับบอพัก หรือถังบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูป ซ่ึงจะตองใชขอตอออนท่ีผลิตข้ึนมาเฉพาะแบบ Reinforce Rubber และรัดใหแนนดวย 

Stainless Steel Clamp ท่ีปลายท้ัง 2 ดานท่ีตอกับทอ ขนาดขอตอออนตั้งแต 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) 

และเล็กกวา ตอแบบเกลียว สวนขนาดตั้งแต 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญกวาตอแบบหนา

แปลน การติดตั้งแบบตอดวยหนาแปลนตองมี Guide และ Stopper เพ่ือปองกันการเสียหายอัน

เนื่องมาจาก การยดืตัวของขอตอออนมากเกินกำหนด  

3.10 Pressure Reducing Valve  

ก. สำหรับระบบดับเพลิง เปนวาลวท่ีใชลดแรงดันท่ีมีคาเกินกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้วใหมีคาไม

เกิน 175 ปอนดตอ ตารางนิ้ว ตัวเรือนวาลวหลักเปนแบบ Globe Type ทำจากเหล็กหลอเหนียว 

และจะตองเปน วาลวประเภท Direct-Acting Pressure Reducing Valve สามารถรับแรงดันขาเขา

ได 250 ปอนด ตอตารางนิ้ว และปรับลดแรงดันขาออกไดต่ำกวา 75 ปอนดตอตารางนิ้ว และมีขนาด

เทากับ ขนาดของทอท่ีตอเชื่อม มีลักษณะเชนเดียวกับระบบดับเพลิง ใชรวมกันท้ังแบบ Direct-

Acting สำหรับการใชน้ำปริมาณ นอย กับแบบ Modulating สำหรับการใชน้ำท่ีมีปริมาณสูงข้ึน

เพ่ือใหสอดคลองกับการใฃน้ำตาม ขนาดทอท่ีรองรับได วาลวรับแรงดันขาเขาได 125 ปอนดตอ

ตารางนิ้ว และปรับลดแรงดันขา ออกไดต่ำกวา 30 ปอนดตอตารางนิ้ว ขนาดวาลวท่ีเลือกใชท้ัง 2 

แบบ จะตองสอดคลองกันทำใหจายน้ำไดตอเนื่องกันโดยไมเกิน Cavitation  

3.11 Float Valve  

ก. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ เปนแบบ Modulating 

Remote Controlled ประกอบดวย Main Valve และ Modulating Float Control, Main Valve 
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เปน Globe Pattern, Diapram Actuated Valve, สวนของ Modulating Float Control 

ประกอบดวยลูกลอยและคานซ่ึงทำดวยทองเหลืองคุณภาพสูง  

3.12 Water Meter  

สำหรับระบบประปา และระบบปรับอากาศ มาตรวัดน้ำท่ีใชแบบใบพัด Multi Jet Magnetic Drive 

ผานการทดสอบความเท่ียงตรง และมี หนังสือรับรองจากการประปานครหลวง สามารถติดตั้งไดท้ัง

ในแนวดิ่งและแนวราบ  

3.13 Pressure Gauge  

ก. สำหรับระบบประปา ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ เปนแบบ Bourdon Tube, 

Bronze or Stainless Steel Movement สำหรับวัดความดันเขาออกของ เครื่องและอุปกรณท่ี

แสดงไวในแบบ ตัวเรือนทำดวย Stainless Steel หนาปทมกลม เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 100 

มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีสเกลหนาปทมอยูในชวง 150 % ถึง 200 % ของความดันท่ีใชงานปกติ 

Accuracy With-In 1% ของสเกลบนหนาปทม สเกลมีหนวยอานคา เปน PSIG หรือมิลลิเมตรปรอท 

สำหรับวัดความดันท่ีต่ำกวาบรรยากาศ  

ข. เกจความดันแตละชุดจะตองมี Shut Off Needle Valve ทำดวย Brass และ Snubber  

ค. เกจวัดความดันท่ีทางดานทอดูด (Suction Side) ใหเปน Compound Gauge ตำแหนงท่ีจะตอง

ติดตั้ง เกจวัดความดันมีดังตอไปนี้  

1) ทางน้ำเขาและน้ำออกของเครื่องสูบน้ำ  

2) ทางน้ำเขาและน้ำออกของเครื่องทำน้ำเย็น  

ง. Pressure Guages จะตองสำรองไวเปนอะไหลสำหรับใชในงานบำรุงรักษาดังนี้  

1) สำหรับเครื่องสูบน้ำแตละระบบ จำนวน 2 ชุด  

2) สำหรับเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 ชุด  

3) สำหรับเครื่องสงลมเย็น จำนวน 6 ชุด  

3.2 Thermometer  

ก. สำหรับระบบปรับอากาศ เทอรโมมิเตอรเปนแบบหลอดแกว ชนิด Adjustable Angle มีสเกล 23 

เซนติเมตร (9 นิ้ว) ติดตั้ง ไวสำหรับวัดอุณหภูมิของน้ำท่ีดานเขา-ออกจากเครื่องและอุปกรณท่ีแสดงไว

ในแบบ ตัวเรือนทำดวย Cast Aluminium กานวัดอุณหภูมิ (Stem) ยาวไมนอยกวา 9 เซนติเมตร (3 

1/2 นิ้ว) Accuracy Within One Scale Division ของสเกลบนหนาปทม มีสเกลหนาปทม 30-180 

องศาฟาเรนไฮท  

ข. เทอรโมมิเตอรแตละชุดจะตองติดตั้งรวมกับ Separable Brass Well โดยมี Connection แบบ 

Swivel Nut หรือแบบ Union, ตัว Well จะตองมีความยาวลึกเขาไปในทอน้ำไดอยางนอย 50 

มิลลิเมตร (2 นิ้ว) สำหรับการติดตั้งกับทอน้ำขนาดเล็กกวาใหขยายทอโดยใชสามตา หรือขอตอตาง ๆ 

ประกอบ ในการติดตั้งตำแหนงท่ีติดตั้งใหอยูในระดับสายตา สูงประมาณ 1.30 เมตร จากพ้ืน  
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ค. สำหรับเครื่องเปาสงลมเย็นขนาดใหญ (AHU) ตองติดตั้ง Thermometer Well ไวท่ีทอน้ำเขาออก

ทุก เครื่อง  

3.3 Hose Bibb  

สำหรับระบบประปา เปนวาลวเปด-ปดน้ำ ใหใชเปน Ball Valve Casing ทำดวย Nickel Plated 

Brass  

3.4 Floor Drain  

สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิงและระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวเรือนทำดวย Cast Iron มีปกโดยรอบ

เพ่ือปองกันน้ำรั่วจากพ้ืน ตัวตะแกรงปดทำดวย ทองเหลืองชุบโครเม่ียมสามารถเปดทำความสะอาด

ไดงาย สวนภายในมีตะแกรงดักผงและ จะตองติดตั้งใหเรียบรอยไดตำแหนงและระดับถูกตองกอน

การเทคอนกรีต  

3.5 Roof Drain  

สำหรับระบบระบายน้ำ ตัวเรือนทำดวย Cast Iron มีปกโดยรอบปองกันน้ำรั่วจากพ้ืน มีชองระบาย

น้ำฝนทำดวย Bronze หรือ Stainless และจะตองทำการติดตั้งใหเรียบรอยไดตำแหนงและระดับ

ถูกตองกอนการเท คอนกรีต  

3.6 Floor Cleanout  

สำหรับระบบระบายน้ำ ระบบน้ำท้ิงและระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวเรือนทำดวย Cast Iron มีปกโดยรอบ

ปองกันน้ำรั่วจากพ้ืน มีฝาปดทึบแบบเกลียวทำดวย ทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเม่ียม ฝา

ปดสำหรับชองทำความสะอาดทอจะตองมี 2 รู ตื้น ๆ แบบไมทะลุหรือแบบสี่เหลี่ยมนูนไวสำหรับใช

ในการใชเครื่องมือเปด-ปดฝาหรือขันสกูร ได  

 

จบหมวดท่ี 15100 
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หมวดท่ี 15410 

งานเดินทอระบบสุขาภิบาล  

PLUMBING PIPING 

 

1. มาตรฐานของคุณภาพ วัสด ุและผลิตภัณฑ  

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคโดยสมบูรณนั้น ผูวาจางไดนำขอกำหนด กฎเกณฑและมาตรฐาน 

ดังตอไปนี้มาเปนบรรทัดฐาน เพ่ือบังคับควบคุมคุณภาพของวัสดุท่ีผูรับจางจะนำมาใชงานนี้คือ  

1.1. เครื่องสูบน้ำ  

ขอกำหนด และลักษณะโครงสรางโดยท่ัวไป (ยกเวนแบบจะกำหนดไวเปนอยางอ่ืน)  

1) รายละเอียดเก่ียวกับชนิดของเครื่องสูบน้ำท่ีตองการใช จำนวน สมรรถนะความเร็วรอบ Working 

Pressure จะตองเปนไปตามท่ีแสดงไวในแบบ เรือนของเครื่องสูบน้ำ (Casing) จะตองมีแรงดัน

ใชงานปกติ (Working Pressure) ไมต่ำกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้ว หรือ 1.5 เทาของแรงดันใช

งานปกติจริง (Actual Working Pressure) โดยใช ตัวเลขมากกวาเปนเกณฑ หากใชขอตอหนา

แปลน (Flanged Connection) ท้ังทางดานดูด และ ทางดานสง จะตองทนแรงดันได

เชนเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ  

2) ใบพัด (Impeller) ตองเปนโลหะชิ้นเดียวกันทำดวย Cast Bronze หรือเทียบเทา ไดรับการถวง

ท้ัง ทางดาน Dynamic และ Static มาจากโรงงานผูผลิต และใบพัดจะตองไมเสียหาย เนื่องจาก 

ใบพัดหมุดกลับทาง Casing Wearing Ring ตองเปนชนิดท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน ทำดวย 

Bronze, Chrome Iron หรือ Nickel Iron สามารถถอดเปลี่ยนไดโดยสะดวก เพลา (Shaft) ทำ

ดวย Stainless พรอมดวย Sleeve ทำดวย Bronze, Chrome Iron หรือ Nickel Iron สอด

ผาน Atuffing Box  

3) ปลอกหุมเพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับเพลาดวยสลัก และมีความยาวยื่นออกพนนอกซีล มีโอ

ริง ปะเก็นตรงระหวางใบพัดกับปลายปลอกหุมเพลา เพ่ือกันน้ำเขาระหวางเพลากับปลอกหุม

เพลา  

4) Bearing ตองเปนชนิด Heavy Duty Ball Bearing เปน Dust Seal ในตัว สามารถถอดออก

ซอมไดงาย ออกแบบใหใชงานตามท่ีกำหนดไดไมต่ำกวา 100,000 ชั่วโมง 

5)  Seal ตองเปนชนิด Mechanical Seal ท่ีเลือกใชจะตองเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิตท่ีขนาด

ของ เพลา ความเร็วของเพลา ความดัน และอุณหภูมิใชงานตามท่ีกำหนด เครื่องสูบน้ำทุกเครื่อง 

จะตองออกแบบใหสามารถเปลี่ยนซีลไดโดยงาย และรวดเร็ว  

จุดสูงสุดของเรือนเครื่องสูบน้ำ จะตองมี Air Vent Cock และจุดต่ำสุดของเรือนเครื่องสูบน้ำ 

จะตอง มี Drain Cock เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีทอระบายน้ำตอจากท่ีรองรับของซีล 

ระบายน้ำท้ิงจากเครื่องสูบน้ำ ไปยังรางระบายน้ำ 
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6) เครื่องสูบน้ำท่ีใช จะตองเปนรุนท่ีออกแบบมาใหการบำรุงรักษา ทำไดโดยสะดวก และใชเวลาใน

การถอดซอมนอย 

7) เครื่องสูบน้ำจะตองจำหนายโดยตัวแทนจำหนายท่ีมีชื่อเสียง และมีบริการทางดานอะไหลเปน

อยางดี และตองประกอบสำเร็จเรียบรอยมาจากโรงงานผูผลิต 

8) เครื่องสูบน้ำพรอมมอเตอร จะตองติดตั้งบนฐานเหล็กหลอ หรือฐานท่ีทำจากเหล็กโครงสราง

(Structural Steel) ตามมาตรฐานผูผลิตเครื่องสูบน้ำ 

9) เครื่องสูบน้ำท้ังชุด จะตองติดตั้งบนแทนคอนกรีตท่ีเหมาะสม โดยมีอุปกรณลดการสั่นสะเทือนไป

ยังอาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับ 

10) เครื่องสูบน้ำท่ีตอกับมอเตอรดวย Coupling จะตองใช Coupling ชนิด Flexible มีคา Service 

Factorอยางต่ำ 1.5 และจะตองมีฝาครอบปองกัน (Coupling Guard) ดวย 

11) ในการเสนอเรื่องการรับรองเครื่องสูบน้ำ ผูรับจางจะตองแนบ Performance Curve ของเครื่อง

สูบน้ำจากโรงงานของผูผลิตมาดวย จุดท่ีเลือกสำหรับการใชงาน ควรอยูในบริเวณกลางของ

Performance Curve ซ่ึงเปนจุดท่ีเครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุน เม่ือ

ปริมาณน้ำ และความดันเปลี่ยนไปไดมากท่ีสุด 

12) การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (Centrifugal Pump) จะตองเลือกใบพัดใหมี

ขนาดใหญกวาขนาดใบพัดท่ีไดสมรรถนะตามตองการหนึ่งขนาดเม่ือติดตั้ง และเดินเครื่องสูบน้ำ

แลว จึงเจียรใบพัดใหไดขนาดพอเหมาะ โดยดูผลจากปริมาณน้ำ ความดันและการใชไฟฟาของ

เครื่องสูบน้ำประกอบ 

13) การเลือกขนาดของมอเตอรเครื่องสูบน้ำ ตองเลือกขนาดมอเตอรใหใหญพอท่ีจะไม Overload 

ตลอดชวงการทำงานของเครื่องสูบน้ำตาม Curve ใน Performance Curve ขนาดของมอเตอร

ท่ีระบุไวเปนแนวทางเทานั้น และหลังจากการพิจารณา Performance Curve แลว วิศวกร

ผูออกแบบจะเปนผูตัดสินวาขนาดของมอเตอรควรจะเปนเทาใด 

14) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณแผงสวิทช สตารทเตอร อุปกรณไฟฟาตาง ๆ ระบบ

สายไฟ และอุปกรณควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ตามท่ีแสดงในแบบ เพ่ือใหการทำงาน

ของเครื่องสูบน้ำเปนไปตามตองการ 

15) มอเตอรตองเปนแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปดมิดชิดระบายความรอน

ดวยอากาศ(Totally Enclosed Fan Cooled Motor) มีความเร็วรอบ และระบบไฟฟาท่ีใช

ตามท่ีกำหนดในแบบ ขนาดของมอเตอรจะตองไมเล็กกวา 1.5 เทา ของกำลังไฟฟาท่ีตองการ

ขณะใชงานสูงสุด 

16) เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีมาตรวัดความดัน ท้ังทางดานน้ำดูด และดานน้ำสง 

17) เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีขอตอออน (Flexible Connection) ท้ังทางดานน้ำดูด และ

ทางดานน้ำ 

สง ยกเวนเครื่องสูบน้ำท่ีดูดน้ำจากถังน้ำใตดินโดยตรงท่ีไมตองใสขอตอออนทางดานน้ำดูด 
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1.2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขง (Centrifugal Type) 

เครื่องสูบน้ำแบบหอยโขงเปนชนิด Non–Overloading Centrifugal Type, Volute Type,  

Single Suction Type, Horizontal Mount มีสมรรถนะตามท่ีระบุไวในแบบและรายการท่ีประสิทธิภาพในการ

ทำงานไมต่ำกวา 60% และเครื่องสูบน้ำจะตองออกแบบใหสามารถถอดใบพัด และซีลออกซอมได โดยไมตองถอดทอ

ในชวง เขา-ออก จากเครื่องสูบน้ำ 

1.3. ทอน้ำประปา 

ก. ทอภายในอาคารใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก.277-

2521 ประเภทท่ี 2 และตองมีวาลวระบายน้ำท้ิงขนาด 1” ประกบดวยท่ีจุดต่ำสุดของทอเมนนั้น ๆ 

ข. ทอภายในอาคาร (ทอน้ำรอน) ใหใชทอทองแดง Type “L” ตามมาตรฐาน ASTM B-88 หรือ 

BS2871 หุมดวยฉนวน Preformed fiber Glass Pipe Insulation 

ค. ทอท่ีฝงดินใหใชทอ High-Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 10 

1.4. ทอสวม ทอน้ำท้ิง และทอระบายอากาศ 

ทอโดยท่ัวไปในหองน้ำ และทอในแนวดิ่ง ใหใชทอ Polyvinyl Chioride PVC. Class 8.5  

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก.17-2532 ทอเมนของทอสวมและทอน้ำท้ิงในแนวนอนใหใชทอ 

เหล็กหลอปลอกรัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก.533-2530 ปลอกรัดและสกรูตองทำจาก 

เหล็กกลากันสนิมเกรด 304 ปลอกยางทำจากยางสงัเคราะห “Neoprene” ตามมาตรฐาน ASTM D15 

1.5. ทอระบายน้ำฝน 

ก. โดยท่ัวไปใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class B) ตามมาตรฐานท่ี มอก. 

277-2521 หรือทอ Polyvinyl Chioride PVC. Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี 

มอก.17-2532 ตามท่ีระบุในแบบ 

ข. ทอท่ีฝงดินใหใชทอ High-Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3 

1.6. ทอระบายน้ำรอบบริเวณ 

ใหใชทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

มอก.128-2528 ชั้นท่ี3 

1.7. ขอตอทอเหล็กอาบสังกะสี 

สำหรับทอขนาด 3” หรือเล็กกวาใหใชเหล็กอาบสังกะสีชนิดเหนียวตอดวยเกลียวตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ี มอก.249-2520 การตอทอเหล็กอาบสังกะสีใหใชเทปพันเกลียวสำหรับการตอทอ

เหล็กอาบสังกะสี สำหรับทอขนาดตั้งแต 4” ข้ึนไปใหตอดวยหนาแปลนหรือตอเชื่อมในกรณีทอ 

ระบายน้ำฝน 
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2. การติดตั้งทอระบบตาง ๆ 

โดยท่ัวไปการติดตั้งทอระบบสุขาภิบาลจะตองเปนไปตามขอกำหนดของมาตรฐานทอในอาคารของมาตรฐาน 

ว.ส.ท. ฉบับเดือนมีนาคม 2540 หรือฉบับลาสุดและขอกำหนดอ่ืน ๆ ดังตอไปนี้ 

2.1. การตอทอน้ำประปา 

ก. ทอน้ำ และขอตอของทอ ทอน้ำใหใชทอ และขอตอตามท่ีไดกำหนดไวในบทท่ี 3. ภายใตหัวขอ

มาตรฐานของคุณภาพวัสดุและผลิตภัณฑ 

ข. วาลวน้ำ ใหติดตั้งวาลวน้ำไวท่ีทอน้ำกอนเขาเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณทุกแหง ณ ตำแหนงท่ีได

แสดงไวในแผนผังโดยกำหนดชนิดของวาลวไวดังนี้ 

1) วาลวประตู วาลวตัดตอนน้ำใหใชวาลวประตูทุกแหง วาลวประตูขนาด 2” หรือเล็กกวาให

ใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียว 

2) โกลบวาลวในระบบทอท่ีตองการปรับความดัน และอัตราการไหลของน้ำใหติดตั้งโกลบ

วาลวไวทุกแหงและใหใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียว 

3) วาลวกันน้ำกลับในระบบทอท่ีจำเปน และไมตองใหน้ำไหลกลับจะตองติงตั้งวาลวกันน้ำ

กลับไวทุกแหง 

4) ยูเนี่ยน ใหติดตั้งยูเนี่ยนไวทางดานใตของวาลวทุกตัว และกอนทอจะเขาเครื่องสุสุขภณัฑ

และอุปกรณท้ังหมดเวนไวแตกรณีท่ีเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณนั้น ๆ ไดมีขอตอชนิดท่ี

สามารถถอดทอออกไดงายติดมาดวยแลว การติดตั้งยูเนี่ยนนั้นหามติดฝงไวในกำแพงเพดาน 

หรือฝาก้ัน 

ค. ตำแหนงและชนิดของวาลวน้ำ มีขอกำหนดในการติดตั้งดังนี้ 

1) วาลวน้ำจะตองติดตั้งตามตำแหนงท่ีแสดงไวในแบบ และ/หรือระบุในขอกำหนดนี้ 

ทุกประการ 

2) ทอน้ำท่ีแยกหรือตรงเขาอาคารทุก ๆ ทอ ผูรับจางจะตองจัดหา และติดตั้งวาลว 

ประตูน้ำให ณ บริเวณจุดท่ีทอจะเขาอาคารแหงละตัว ท้ังนี้ไมวาจะแสดงไวใน 

แผนผังหรือไมก็ตาม 

3) วาลวทุกตัวจะตองติดตั้งในตำแหนงท่ีสะดวกแกการตรวจหรือถอด เพ่ือซอมหรือเปลี่ยน

หรือมิฉะนั้นก็จะตองจัดใหมีชองทางท่ีจะจัดการถอดออกเพ่ือซอม หรือเปลี่ยนได 

4) การติดตั้งวาลวทุกตัวบนทอท่ีเดินในระดับดินนั้น จะตองไมใหกานวาลวอยูต่ำกวาระดับ

ดินหรือตามท่ีแสดงไวในแบบ 

ง. ความลาดเอียงของทอระบายน้ำ ทอน้ำจะตองเดินใหมีความลาดเอียงลงสูทางระบายน้ำท้ิง ถามีทอ

สาขาแยกออกจากทอเมนซ่ึงติดตั้งไวในแนวดิ่ง ใหตอทอสาขานี้เอียงลงสูทอเมน และ ณ จุดท่ีมีระดับ

ต่ำท่ีสุดในระบบทอน้ำนี้ใหติดตั้งวาลวสำหรับเปดระบายน้ำท้ิง เพ่ือจะไดระบายน้ำจากระบบไดหมด

สิ้น 
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จ. ทอสาขาท่ีแยกจากทอเมนนั้น จะแยกจากสวนบน ตอนกลางหรือใตของทอเมนก็ไดท้ัง โดยใชขอ

ตอประกอบใหเหมาะสม 

ฉ. ขอตอ (แบบเกลียว) การตอแบบเกลียวใหใชสำหรับทอประปาเทานั้น โดยตัดฟนเฉพาะเกลียวตัวผู

เทานั้น แลวสวมขอตอเกลียวเขาไป เม่ืออัดแนนแลวเกลียวจะตองเหลือไมเกิน 2 เกลียวเต็มเกลียวทอ

นี้จะตองตัดฟนใหคมเรียวไปทางปลายทอ และทุกทอเม่ือตัดและทำเกลียวเสร็จแลวจะตองควานปาก

ในปาดเอาเศษท่ีติดอยูรอบ ๆ ท้ิงใหหมด 

ช. Air Chamber ผูรับจางจะตองติดตั้งไวท่ีปลายสุดของทอแยกท่ีตอกับเครื่องสุขภัณฑ Air 

Chamberจะตองมีขนาดไมเล็กกวาทอท่ีจะแยกเขาเครื่องสุขภัณฑนั้น ๆ และจะตองมีขนาดไมเล็ก

กวา1/2” และยาวไมนอยกวา 12” ท่ีปลายของ Air Chamber ใหใส Cap อุด 

2.2 การติดตั้งทอโสโครก และทอระบายน้ำ 

ก. ทอใตดิน และขอตอตาง ๆ ท่ีฝงใตดินใหใชวิธีการท่ีกำหนดไวในขอตอไปนี้ 

1) กนรองตองกระทุงดินใหแนนโดยตลอด วิธีการท่ีใชจะตองไดรับการอนุมัติจากผู 

ควบคุมงาน ถาดินเดิมไมดีตองขุดออกใหหมดแลวนำวัสดุอ่ืนซ่ึงไดรับความเห็นชอบ 

จากผูควบคุมงานมาใสแทน แลวกระทุงใหแนน 

2) รองกนรองดวยคอนกรีตหนาประมาณ 0.10 ม.และกวางเทากับเสนผาศูนยกลางทอเปน

อยางนอยและจะตองมีระดับและความลาดเอียงถูกตองตาม SHOP DRAWING ท่ีขออนุมัติ

จากผูควบคุมงานแลว 

3) แนวตอ ตองตรงไปไมคดไปมาความลาดตองถูกตองตามแบบ 

4) รอยตอทุกอันจะตองแนนสนิทน้ำซึมไมได เม่ือหยุดพักงานจะตองปดปากทอเพ่ือ 

ปองกันไมใหน้ำ ทราย ดินเขาไปในทอ 

5) สำหรับทอคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นรางใหยาแนวรอยตอระหวางทอใหเรียบรอย

สวยงามดวยปูนทรายหนา 0.05 ม. และกวางไมนอยกวา 0.30 ม. 

6) ทอลอดถนนท่ีไมใชทอคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตองเทหุมดวยคอนกรีตหนาไมนอยกวา 

0.10 ม. หรือทับเหนือทอดวยแผนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดความยาวท่ีลอดทอถนนท่ีมี

ความหนาไมนอยกวา 0.1 ม. หลังจากท่ีกลบทอดวยทราย 0.10 ม. แลว และดินหรือทรายท่ี

ใชกลบฝงทอท่ีอยูใตและเหนือท่ีสวนนี้จะตองกระทุงใหแนนเปนชั้น ๆ ไป แตละชั้นจะตองมี

ความหนาไมเกิน 0.30 ม. 

ข. ทอเหนือพ้ืนดิน สำหรับทอระบายน้ำ, ทอโสโครกใหใชทอ และอุปกรณตามท่ีกำหนดในบทท่ี 3.

การใชขอตอและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนตามท่ีผูผลิตทอแตละชนิดแนะนำการหักมุมใหใชขอโคงเสมอ 

เวนไวแตในกรณีพิเศษซ่ึงระบุใหใชของอการตอในระยะสั้น ๆ อาจใชตอดวยขอตอเหล็กเหนียวชนิด

เกลียว หรือดวยขอตอเหล็กหลอประเภทท่ีใชกับระบบทอระบายน้ำก็ได 

ค. ความลาดเอียง ทอโสโครก และทอระบายน้ำจะตองติดตั้งใหมีความลาดเอียงลงไปสูปลายทอ 

1:50 เวนไวแตจะแสดงไวในแบบเปนอยางอ่ืน 
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ง. การประกอบทอ ใหกระทำตามขอกำหนดดังนี้ 

1) การลดขนาดของทอใหใชขอลดดวยขนาดและขอกำหนดดังนี้ 

2) การหักเลี้ยว ใหใชขอตอรูป TY ประกอบกับขอโคงเพ่ือใหไดแนวตามตองการเวนไวแต

การหักเลี้ยวในแนวดิ่งใหใชสามตา TY 

3) ในกรณีท่ีน้ำโสโครกไหลจากแนวราบข้ึนสูแนวดิ่ง จะใชขอโคงสั้น 90 องศาก็ไดหรือการ

หักเลี้ยวของทอสงน้ำโสโครกจากโถสวม จะใชขอโคงสั้น 90 องศาก็ได 

จ. การติดตั้งท่ีดักผง ซ่ึงรวมถึงคอหานและถวยสำหรับทอระบายน้ำมีขอกำหนดดังนี้ 

1) ทอทุกทอท่ีเดินจากเครื่องสุขภัณฑ หรืออุปกรณทุกชิ้นลงสูทอระบายผูรับจางจะตอง

จัดหา และติดตั้งท่ีดักผงใหดวย ยกเวนในกรณีทีสุขภัณฑหรืออุปกรณนั้น ๆ มีท่ีดักผงหรือ

อุปกรณอ่ืน อันมีความมุงหมายทำนองเดียวกับประกอบติดอยูในตัวแลว 

2) ท่ีดักผงจะตองติดตั้งใกลเคียงกับเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได 

3) เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณแตละชุด หามมิใหติดเครื่องดักผงมากกวา 1 ท่ี 

4) ท่ีดักผงซ่ึงติดตั้งอยูในตำแหนงท่ีเขาถึงไดงายนั้นจะตองติดปลั๊กหรืออุปกรณอ่ืนใดท่ีผู

วาจางเห็นเหมาะสมในการถอดออก เพ่ือถายผงท้ิง และทำความสะอาดภายในไดสะดวก 

5) ขอตอแบบสวมจะนำมาใชตอเขากับท่ีดักผงไดก็เฉพาะเม่ือตอเหนือท่ีดักผงข้ึนมาเทานั้น 

ฉ. ชองทำความสะอาด (Pipe Cleanout) ผูรับจางจะตองติดตั้งชองทำความสะอาดสำหรับทอสวม 

หรือทอระบายน้ำตามจุดตาง ๆ และขนาดตาง ๆ ดังนี้ 

1) ชองท่ีทำความสะอาดท่ีพ้ืนทุก ๆ ระยะ 50 ฟุตสำหรับทอสวม หรือทอนำ้ท้ิงใน 

แนวนอนท่ีมีขนาด 4” หรือเล็กกวาและติดตั้งทุก ๆ ระยะ 100 ฟุต สำหรับทอสวมหรือทอ

น้ำท้ิงในแนวนอนท่ีมีขนาดใหญกวา 4” ข้ึนไป 

2) ในตำแหนงท่ีทอสวมหรือทอน้ำท้ิงเปลี่ยนทิศทางเกินกวา 45 องศา 

3) ท่ีฐานของทอสวมหรือทอน้ำท้ิงในแนวดิ่ง (Base of Stack) 

4) ในสวนท่ีใกลสวนตอระหวางทอสวม ทอน้ำท้ิงภายในอาคาร และภายนอกอาคาร 

5) ทอสวมหรือทอน้ำท้ิงท่ีฝงดิน จะตองมีชองทำความสะอาดตอข้ึนมาจนถึงระดับดิน 

6) ชองทำความสะอาดจะตองมีขนาด เทากับทอสวมหรือทอน้ำท้ิงและมีขนาดไมใหญกวา 

4” 

1.3. การติดตั้งทอระบายอากาศ 

การจัดระบบทอระบายอากาศ ไดอาศัยหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

ก. หากกระทำได ถามีทอระบายอากาศจากทอโสโครกมากกวาทอเดียว ใหรวมเปนทอ

เดียวกัน แลวตอทอนี้ใหสูงพนระดับหลังคาอาคาร 

ข. ทอระบายอากาศท่ีติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑท้ังหลาย อาจตอรวมเขาเปนทอ

เดียวกันได 



102 
 

ค. ทอรับน้ำโสโครก ซ่ึงรับน้ำโสโครกจากเครื่องสุขภัณฑตั้งแต 2 เครื่องข้ึนไป จะตองตอทอ

ระบายอากาศออกทางปลายขางของทอ เวนไวแตจะปรากฎวาเครื่องสุขภัณฑแตละเครื่องมี

ทอระบายอากาศของตนเองแลว 

ง. การตอทออากาศเขากับทอระบายท่ีวางตามแนวนอนนั้น ใหตอท่ีดานบนของทอระบาย

นั้น 

จ. ปลายลางของทออากาศ ใหตอในลักษณะท่ีวาหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดขางในทอ

แลวจะถูกน้ำชะใหไหลออกไปทางทอระบายได 

2. ปลอกทอลอดและแผนปด (Sleeve and Escutcheon) 

2.1. ผูรับจางตองติดตั้งปลอกทอลอด (Sleeve) กอนการเทพ้ืน คานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรวมท้ังผนัง

กออิฐ กอนการติดตั้งใหทำ Shop Drawing แสดงผังและระดับของปลอกทอลอดเพ่ือขออนุมัติจากผูควบคุมงานดวย

ทุกครั้ง 

2.2. ทอท่ีติดตั้งกอนหรือภายหลังทำผนังหรือเทพ้ืนอาคารตองสวม Sleeve ท่ีทาสีกันสนิมภายใน Sleeve ไว

กอนเสมอ 

2.3. ปลอกทอลอดจะตองทำดวยทอเหล็กกลาหรือเหล็กเหนียวเทานั้น และตองติดตั้ง Flashing ท่ีทำจาก

เหล็กแผนหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตรและกวางไมนอยกวา 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) สำหรับพ้ืนหรือผนังท่ี 

ตองการปองกันการซึม 

2.4. ขนาดภายในของ Sleeve ตองโตกวาขนาดทอ และฉนวนหุมทอท่ีลอดผานไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร (1 

นิ้ว) ปลายท้ังสองดานตองตัดขอบเรียบไดฉากกับผนังและความยาวเทากับความหนาของผนัง หรือสูงกวาระดับพ้ืน

อาคารท่ียังไมไดตบแตงอยางนอย 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรือสูงเทากับความหนาของวัสดุ 

ตกแตงท่ีจะตองใชสำหรับพ้ืนท่ีบริเวณนั้น ๆ 

2.5. ชองวางระหวาง Sleeve กับทอ และฉนวนท่ีติดตั้งภายในอาคาร ตองอุดใหแนนดวยสารทนไฟอยางนอย 

2 ชั่วโมงหรืออุดดวยสารกันซึมสำหรับทอท่ีผานผนังออกสูภายนอกอาคาร 

2.6. แผนปด (Escutcheon) ใชปดท้ังสองดานของ Sleeve ท่ีปรากฏแกสายตาทำดวยแผนอลูมิเนียมหรือ

Stainless ซ่ึงไดรับการอนุมัติรูปแบบและวิธีการติดตั้งจากผูออกแบบแลว ขนาดของแผนปดมีดังนี้ 

1) ทอขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนาของแผนปด 2 มิลลิเมตร 

ความกวางโดยรอบทอ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) 

2) ทอขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญกวา ความหนาของแผนปด 3 มิลลิเมตร ความกวาง 

โดยรอบทอ 10 เซนติเมตร (4 นิ้ว) 

2.7 ในกรณีท่ีทอลอดผานผนัง พ้ืน เพดาน ซ่ึงจะปรากฏแกสายตาท่ีตองการความสวยงามจะตองใชทอสวม

ลอดท่ีเปนโครเม่ียมหรือทองเหลือง (Cast Brass) ตามท่ีไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานหรือผูออกแบบ 

3. การทดสอบ ตรวจสอบ และทำความสะอาดทอน้ำ 

3.1. การตรวจและทดสอบระบบทอท้ังหมดมีทอน้ำประปา ทอสวม ทอน้ำท้ิง และทอระบายอากาศจะตอง

ไดรับการตรวจสอบ และทดสอบการรั่วซึมใหเสร็จเรียบรอยกอนการปดฝาเพดาน ทอโสโครก หรือทอ 
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ระบายท่ีฝงไวใตดินนั้นจะตองทำการทดสอบการรั่วซึมกอนกลบดิน 

3.2. การทดสอบการรั่วซึมของ ทอสวม ทอน้ำท้ิง ทอน้ำฝน และทอระบายอากาศ จะตองปฏิบัติดังนี้ 

1) ใชปลั๊กอุดปลายทอในสวนท่ีตองการทดสอบใหสนิทท้ังหมด 

2) ใหตอทอจากสวนท่ีจะทำการทดสอบข้ึนตามแนวดิ่งหนึ่งทอใหสูงจากระดับท่ีจะทำการ 

ทดสอบ 3 ม. แลวจึงเติมน้ำจนถึงระดับสูงสุดของทอน้ำนี้ เพ่ือใหเกิดแรงกดดันจากน้ำ ท้ังไว 

นาน 1 ชั่วโมงไมปรากฏรอยรั่วซึมเลยท้ังในสวนของปลั๊กอุดปลายทอและขอตอตาง ๆ และ 

ระดับน้ำลดต่ำลงไมเกิน 0.10 ม. ก็ถือวาใชได 

3.3 การทดสอบการรั่วซึมของทอน้ำประปาดวยแรงดันจะตองกระทำ เม่ือไดทำการติดตั้งสวนใดสวนหนึ่งแลว

เสร็จ และกอนท่ีจะตอทอเขาเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณท้ังหมด โดยการสูบอัดน้ำเขาในระบบทอจน 

ไดแรงดัน 150 ปอนดตอตารางนิ้วแลวท้ิงไว เปนเวลาไมนอยกวา 3 ชั่วโมง จึงใหตรวจหารอยรั่ว ทอทอนใดจะตองฝง

ในผนังกอนงานตอทอท้ังหมดจะแลวเสร็จใหทดสอบเฉพาะตอนนั้น ๆ โดยวิธีทำนอง 

เดียวกันกับท่ีกลาวแลวกับทอกอนท่ีจะฝง 

3.4 ทอรั่วหรือชำรุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏวาทอรั่ว หรือชำรุดไมวาจะเปนดวยความ

บกพรองในคุณภาพของวัสดุ หรือฝมือการติดตั้งก็ดี ผูรับจางจะตองแกไขหรือเปลี่ยนใหมใหทันที และจะตองทำการ

ทดสอบใหมอีกครั้งหนึ่ง จนปรากฎผลวาระบบทอท่ีติดตั้งนั้นเรียบรอยใชงานไดถูกตองกับความประสงคทุกประการ 

การซอมทอรั่วซึมนั้นใหซอมโดยวิธีถอดออกตอใหม หรือเปลี่ยนของใหมใหเทานั้นหามใชคอนย้ำท่ีรูรั่วซึม หรือท่ีขอตอ

เปนอันขาด 

3.5 หลังจากงานติดตั้งไดเสร็จเรียบรอยทุกประการแลว ผูรับจางจะตองทำความสะอาดระบบทอท้ังหมด

รวมท้ังเครื่องสุขภัณฑบริภัณฑ และอุปกรณทุกชิ้นท่ีติดตั้งในระบบนั้นอยางท่ัวถึงท้ังภายใน และภายนอก โดยเช็คถูก

ขัดลางน้ำมันจารบี เศษโลหะ และสิ่งสกปรกตาง ๆ ออกใหหมด หากการติดตั้งหรือทำความสะอาดระบบทอนี้ได

กระทำความชำรุดเสียหายเกิดข้ึนแกสวนหนึ่งสวนใดของอาคารหรืองานตกแตงอาคารแลว ผูรับจางจะตองซอมแซม

สวนนั้น ๆ ใหดีดังเดิมดวยคาใชจายของผูรับจางเองท้ังสิ้น 

3.6 การทำลายเชื้อ (Sterilization) กอนสงมอบงา ผูรับจางจะตองทำใหการติดตั้งระบบทอน้ำประปาบริสุทธิ์

ปราศจากเชื้อจุลินทรีย โดยใชน้ำยาท่ีมีสวนผสมของคลอรีนไมต่ำกวา 50 สวน ในลานสวน (50 PPM.) 

ซ่ึง Chlorine ท่ีใชอาจเปนโซเดียมไฮโปครอไรด หรือแคลเซ่ียมไฮโปคลอไรด โดยใหบรรจุน้ำยาดังกลาวเขาไปในระบบ

ทอ ท้ิงไวเปนเวลาไมต่ำกวา 8 ชั่วโมง และในระหวางระยะเวลานี้ใหเปด-ปด บรรดาวาลวท้ังหมดท่ีมีอยูในระบบเปน

ครั้งคราวใหน้ำยาไหลผานลงทอระบายไปหลาย ๆ ครั้ง เม่ือครบกำหนดแลว 

ใหเปดวาลวทุกวาลว รวมท้ังวาลวระบายน้ำท้ิงดวย แลวใชน้ำสะอาดไลน้ำยาใหออกจากระบบ จนปรากฏ 

วาน้ำยาท่ีออกมามีคลอรีนเหลืออยูไมถึง 0.2 PPM  จึงหยุดไดและถือวางานทำลายเชื้อในระบบไดเสร็จ สิ้นแลว  

3.7 การปองกันการผุกรอน  วัสดุท่ีเปนโลหะท่ีนำมาใชในโครงการนี้ทุกชนิด จะตองผานกรรมวิธีการปองกัน

สนิม และการผุกรอนท่ี เหมาะสมแลวท้ังสิ้น เชน การพนอบสีจากโรงงาน การทำความสะอาดผิวโลหะและทาดวยสีกัน

สนิม หรือการ ชุบสังกะสีตามความเหมาะสมหรือตามท่ีระบุไว หากใชสีกันสนิมจะตองเปนชนิด Red Lead Iron 

Oxide และ ในกรณีท่ีมีการซอมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการทำเกลียวใหใชสีรองพ้ืนจำพวก 
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Zinc Chromate Primer กอนลงสีทับหนาดวยสีน้ำมันชนิด Synthetic Alkyd Resin Enamel ดวยสีหรือรหัสสท่ีี 

ตองการ โดยจะตองสงสีท่ีตอการใชดังกลาวใหผูวาจางพิจารณาอนุมัติกอนการดำเนินการทาสี  

4. ตารางแสดงรหัสสี และสีสัญลักษณ  

4.1 โดยการทาสีทอใหทาตลอดท้ังทอเฉพาะทอท่ีเดินลอย (ยกเวนทอท่ีเดินฝงในคอนกรีตหรือเดินในฝา 

เพดานไมตองทาสีชั้นสุดทาย) การทาสีทอเหล็กอาบสังกะสีใหทาสีประเภท Wash Primer กอนทุกครั้ง และสำหรับทอ

เหล็กหลอใหทาสีประเภทบิทูเมน โดยขนาดของตัวหนังสือและลูกศรใหใชขนาดดังนี้  

4.2 ขนาดแถวรหัสสีและตัวอักษรกำหนดดังนี้  

ขนาดทอ (Dia.) หรือทอรวมฉนวน  ความกวางของแถบรหัสส ี ขนาดตัวอักษร  

20 มม. (3/4”) – 32 มม. (1 ½”)  

40 มม. (2”) – 50 มม. (2 1/2”)  

75 มม. (3”) – 150 มม. (6”)  

200 มม. (8”) – 250 มม. (10”)  

300 มม. (12”) – มากกวา  

150 มม. (8”)  

150 มม. (8”)  

250 มม. (12”)  

300 มม. (12”)  

500 มม. (20”)  

15 มม. (1/2”)  

25 มม. (1”)  

40 มม. (1 1/2”)  

65 มม. (2 1/2”)  

90 มม. (3 1/2”)  

 

4.3 ระยะของแถวรหัสสี อักษรสัญลักษณ และสัญลักษณลูกศรแสดงทิศทางใหใชกับท้ังทอท่ีปรากฏและไม 

ปรากฏแกสายตาท่ัวไปโดยกำหนดเปนดังนี้  

ก .ทุก ๆ ระยะไมเกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของทอในแนวตรง  

ข. ใกลตำแหนงวาลวทุกตัว  

ค. เม่ือมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือมีทอแยก  

ง .เม่ือทอผานกำแพงหรือทะลุพ้ืน  

 

ทอระบายอากาศ 

 

หมายเหตุ ทอท่ีปรากฏแกสายตาท่ัวไปถามีการระบุใหใชสีทับหนาท่ีแตกตางจากรหัสสี จากท่ีทาสีทับหนา 

กำหนดสีของรหัส และสีสัญลักษณตาง ๆ 

ตามตารางดังตอไปนี้ ชนิดของทอ  

อักษร สัญลักษณ รหัสส ี ตัวหนังสือและ/หรือ

ลูกศร 

ทอน้ำประปา  CW ฟา ขาว 

ทอน้ำดับเพลิง F แดง ขาว 

ทอสวม S ดำ ขาว 

ทอน้ำท้ิง W น้ำตาล ขาว 

ทออากาศ V ขาว ขาว 

ทอน้ำฝน RW เขียว ขาว 
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เสร็จ ทอนั้นจะตองคาดทับดวยแถบรหัสสีของทอนั้นพรอมกับรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามขอกำหนด 

ในขอ 6.3 ดวย 

4.4 แผนภมิู (Flow Diagram) ของระบบ ทอประปา ทอนํ้าท้ิง ทอสวม และทอระบายอากาศผูรับจางจะตอง

จัดทำแผนภูมิ (Flow Diagram) ของระบบทอน้ำประปา ทอน้ำท้ิง ทอสวม และทอระบายอากาศ โดยการสกรีนลงบน

แผน Poly Glass ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 0.80x1.00 ม. ซ่ึงจะตองแสดงถึงอุปกรณหลักท้ังหมด อันไดแกPumps, 

Valves & Accessories, Pipe Sizes รูปแบบของแผนภูมินี้จะตองไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากผูออกแบบและผู

ควบคุมงานกอนลงมือทำจริง และจะตองสงมอบพรอมกับติดตั้งไว ณ ตำแหนงท่ีผูควบคุมงานจะเปนผูกำหนดใหกอน

การทดสอบระบบทอประปา ทอน้ำท้ิง ทอสวม และทอระบายอากาศท้ังหมด 2 สัปดาห 

 

จบหมวดท่ี 15410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

หมวดท่ี 15451 

เครื่องสูบน้ำระบบประปา 

Water Supply Pumps 

 

1. ความตองการท่ัวไป 

จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตามแบบและขอกำหนดจนสามารถใชการไดสมบูรณตามท่ีตองการ 

2. ขอกำหนดเครื่องสูบน้ำ 

เปนเครื่องสูบน้ำท่ีใชกับระบบน้ำประปา โดยมีสมรรถนะตามท่ีระบุไวในรูปแบบและรายการ เครื่องสูบน้ำ

จะตองออกแบบใหสามารถถอดใบพัดออกซอมไดโดยไมตองถอดทอในชวงเขา-ออกจากเครื่องสูบน้ำ มี 

ลักษณะโครงสรางโดยท่ัวไปดังนี้ 

2.1 รายละเอียดเก่ียวกับชนิดของเครื่องสูบน้ำท่ีตองการใช จำนวนสมรรถนะ ความเร็วรอบ การตอเพลา

(Coupling)Casing Working Pressure จะตองเปนไปตามท่ีระบุไว 

2.2 เรือนของเครื่องสูบน้ำ (Casing) จะตองมีแรงดันใชงานปกติ (Working Pressure) ไมต่ำกวา 250 ปอนด

ตอตารางนิ้วหรือ 1.5 เทาของแรงดันใชงานปกติ (Actual Working Pressure) โดยใชตัวเลขมากกวาเปนเกณฑ หาก

ใชขอตอหนาแปลน (Flanged Connection) ท้ังทางดานดูดและทางดานสง จะตองทน 

แรงดันไดเชนเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ 

2.3 ใบพัด (Impeller) ตองเปนโลหะชิ้นเดียวกันทำดวย Ductile Iron หรือเทียบเทา ไดรับการถวงท้ัง

ทางดาน Dynamic และ Static มาจากโรงงานผูผลิตและใบพัดจะตองไมเสียหาย เนื่องจากใบพัดหมุน 

กลับทาง 

2.4 เพลา (Shaft) ทำดวย Alloy Steel หรือ Stainless Steel 

2.5 Bearing ตองเปนชนิด Heavy Duty Ball Bearing ในตัวสามารถถอดออกซอมโดยงาย ออกแบบใหใช

งานตามท่ีกำหนดไดไมต่ำกวา 20,000 ชั่วโมง 

2.6 Seal ตองเปนชนิด Mechanical Seal-Oil Lubricated ท่ีเลือกใชจะตองเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิต

ท่ีขนาดของเพลา ความเร็วของเพลา ความดัน และอุณหภูมิใชงานตามท่ีกำหนดเครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองออกแบบ

ใหสามารถเปลี่ยนซีลไดโดยงายและรวดเร็ว 

2.7 เครื่องสูบน้ำท่ีใชจะตองเปนรุนท่ีออกแบบมาใชการบำรุงรักษา ทำไดโดยสะดวก และใชเวลาในการถอด

ซอมนอย 

2.8 เครื่องสูบน้ำจะตองจำหนายโดยตัวแทนจำหนายท่ีมีชื่อเสียง และมีบริการทางดานอะไหลเปนอยางดี 

2.9 เครื่องสูบน้ำพรอมมอเตอรจะตองติดตั้งบนฐานเหล็กหลอ หรือฐานท่ีทำจากเหล็กโครงสราง 

(Structural Steel) ตามมาตรฐานผูผลิตเครื่องสูบน้ำพรอมดวยอุปกรณลดการสั่นสะเทือน (Isolator) 

แบบสปริง 

2.10 เครื่องสูบน้ำท้ังชุด ตองติดตั้งบนแทนคอนกรีตสูงอยางนอย 10 เซนติเมตร  
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2.11 ในการเสนอขออนุมัติเครื่องสูบน้ำ ผูรับจางจะตองแนบ Performance Curve ของเครื่องสูบน้ำจาก 

โรงงานของผูผลิตมาดวย จุดท่ีเลือกสำหรับการใชงานควรอยูในบริเวณกลางของ Performance Curve เปนจุดท่ี

เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูง และมีความยืดหยุนท่ีปริมาณน้ำและความดันเปลี่ยนไปไดมาก ท่ีสุด  

2.12 การเลือกขนาดของใบพัดเครื่องสูบน้ำ จะตองเลือกใบพัดใหมีขนาดท่ีไดสมรรถนะตามตองการ เม่ือ 

ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำแลว โดยดูผลจากปริมาณน้ำ ความดัน และการใชไฟฟาของเครื่องสูบน้ำประกอบ  

2.13 การเลือกขนาดของมอเตอรเครื่องสูบน้ำ ตองเลือกขนาดมอเตอรใหใหญพอท่ีจะไม Overload ตลอด 

ชวงการทำงานของเครื่องสูบน้ำตาม Curve ใน Performance Curve ขนาดของมอเตอรท่ีระบุไวเปน แนวทางเทานั้น 

และหลังจากพิจารณา Performance Curve แลววิศวกรผูออกแบบจะเปนผูตัดสินวา ขนาดของมอเตอรควรจะเปน

เทาใด  

2.14 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณแผงสวิตช สตารทเตอร อุปกรณไฟฟาตางๆ ระบบสายไฟ 

และอุปกรณควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ตามท่ีระบุในแบบเพ่ือใหการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เปนไปตาม

ตองการ  

2.15 มอเตอรตองเปนแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปดมิดชิดระบายความรอนดวยอากาศ 

(Totally Enclosed Fan Cooled Motor) Insulation Class F มีความเร็วรอบและระบบไฟฟาท่ีใชตามท่ี กำหนดใน

แบบ ขนาดของมอเตอรจะตองไมเล็กกวากำลังไฟฟาท่ีตองการสูงสุด ณ จุดใด ๆ ของการใช งาน  

2.16 เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องจะตองมีมาตรวัดความดัน ท้ังทางดานดูดน้ำและดานสงน้ำ และจะตองผลิตและ 

ประกอบจากโรงงานผูผลิตเทานั้น  

2.17 เครื่องสูบน้ำทุกเครื่องตองมีขอตอยึดหยุน (Flexible Connection) ท้ังทางดานดูดน้ำ และดานสงน้ำ  

3. เครื่องสูบนํ้าแบบหอยโขง  (Centrifugal Pumps)  

เปนชนิด Non-Overloading Centrifugal, Volute Type, Multi Stage หรือ Single Stage, Single 

Suction Horizontal Mount โดยมีสมรรถนะตามท่ีระบุไวในแบบ และรายการท่ีประสิทธิภาพในการทำงานไมต่ำกวา 

60 เปอรเซนต และเครื่องสูบน้ำจะตองออกแบบใหสามารถถอดใบพัด และซีลออกซอมไดโดยไมตองถอดทอ ในชวง

เขา-ออกจากเครื่องสูบน้ำ  

4. เครื่องสูบนำ้เพ่ิมความดันแบบคงท่ี (Package Constant Pressure Booster Pump)  

สำหรับระบบประปา เปนชนิด Package Constant Pressure Booster Pump แบบ Variable Speed เปน

ชุดของเครื่องสูบน้ำชนิดหอย โขง (End Suction Centrifugal Pump) ประกอบกันตามจำนวนท่ีระบุในแบบ ตัวเรือน

ของเครื่องสูบน้ำ (Casing) จะตองทนแรงดันใชงานปกติ (Working Pressure) ไมต่ำกวา 175 ปอนดตอตารางนิ้วหรือ 

1.5 เทาของแรงดันใชงานปกติ (Actual Working Pressure) โดยใชตัวเลขมากกวาเปนเกณฑ พรอมอุปกรณควบคุม

การทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำโดยอัตโนมัติ เพ่ือใหชุดเครื่องสูบน้ำสามารถจายน้ำตามปริมาณความตองการน้ำใชใน

อาคาร และสามารถรักษาความดันของน้ำใหเปลี่ยนแปลงไมเกิน 5 เปอรเซนต ชุดเครื่องสูบน้ำจะตองไดรับการทดสอบ

พรอมท้ังไดการรับรองทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำเรียบรอย โดยมีอุปกรณประกอบดังนี้ คือ 

- อุปกรณควบคุมการทำงาน (Control Panel) 

- Pressure Regulating Valve / Pump 
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- Gate Valves, Check Valves 

- Flexible Connection 

- Strainer 

- Anti - Vibration Pads 

- Pump, System and Suction Pressure gauges 

- Pump Run Light 

- Lead - Lag Pump Selector Switch 

- Pressure Switch 

- Flow Switch 

- Pump Overload Light 

- Control Power Light and Switch 

- Audible Alarm Horn 

- Diaphragm Type Pressure Tank 

- Reservoir Low Level Cut - Off 

 

จบหมวดท่ี 15451 
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หมวดท่ี 16010 

ขอกำหนดเฉพาะงานไฟฟา 

BASIC ELECTRICAL SPECIFICATION 

 

1.ขอกำหนดท่ัวไป  ขอกำหนดเฉพาะนี้ จะกลาวถึงขอบเขตของงานหรือขอกำหนดเพ่ิมเติมในการจัดหาติดต้ัง และ

ทดสอบวัสดุหรืออุปกรณในระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณตาง ๆ และอุปกรณอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

สำหรับใชในโครงการปรับปรุงอาคาร 37 ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในแบบและขอกำหนดท่ีจะไดกลาวถึงตอไปนี้ ถา

หากมีรายการใดในหมวดท่ี 16010 นี้ ขัดแยงหรือไมสอดคลองกับหมวดอ่ืน ๆ ใหยึดถือและปฏิบัติตามขอกำหนดใน

หมวดท่ี 16010 เปนอันสิ้นสุด 

2. วงจรไฟฟาแสงสวางท่ีระบุใหใชสาย IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm. เปนสายเมนนั้น ถาไมกำหนดไวเปนอยางอ่ืน ให

หมายถึงสายจากแผงควบคุม (Load panel) หรือแผงรีเลย ไปยังจุดแรกของดวงโคมตอจากนั้นใหใชสาย IEC 01 

ขนาด 2.5 sq.mm. ตอไปยังจุดอ่ืน ๆ หรือตามท่ีผูควบคุมงานเห็นสมควรตามหลักวิศวกรรม 

3. ผูรับจางจะตองจัดการฝกอบรมใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของของผูวาจางในระบบ ท่ีผูควบคุมงานหรือผูวาจาง เห็นวา

จำเปนใหมีความรูความสามารถในการใชงาน และบำรุงรักษาเปนอยางดีกอนสงมอบงานโดยคาใชจายตาง ๆ ใหอยูใน

ความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

4. ผูรับจางจะตองทำการกอสรางฐาน ค.ส.ล. หรือโครงเหล็กหรือ Hanger สำหรับยึดหรือแขวนวัสดุตาง ๆ ใหมีความ

แข็งแรงและปลอดภัยอยางถูกตองตามหลักวิชา ถึงแมวาจะมิไดแสดงในแบบก็ตาม โดยใหเสนอราคารวมใน 

Accessories ผูรับจางจะตองสง Shop Drawing ตอผูควบคุมงานเพ่ือการตรวจอนุมัติกอนดำเนินการกอสราง 

 

จบหมวดท่ี 16010 
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หมวดท่ี 16100 

อุปกรณเดินสายไฟฟา 

RACEWAYS AND BOX 

 

1. ความตองการท่ัวไป 

เพ่ือใหการใชงานและการติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา (สายไฟฟาใหรวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสารอ่ืน ๆ 

เชน สายโทรศัพท สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน สายสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม เปนตน) เปนไปดวยความเรียบรอยและ

ถูกตองตามมาตรฐาน จึงกำหนดใหการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และการติดตั้งเปนไปตามขอกำหนดดังรายละเอียดนี้ 

2. ทอรอยสายไฟฟา 

ทอรอยสายไฟฟาโดยปกติแบงเปน 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใชงาน โดยทอทุกชนิดตองเปน

ทอโลหะตามมาตรฐาน ANSI, JIS ชุบปองกันสนิมโดยวิธี Hot-dip galvanized ผิวภายในเรียบปราศจากตะเข็บ ผลิต

ข้ึนเพ่ือใชงานรอยสายไฟฟาโดยเฉพาะดังตอไปนี ้

2.1 ทอโลหะชนิดบาง (Electrical metallic tubing : EMT) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1/2 นิ้ว

ติดตั้งใชงานในกรณีท่ีติดต้ังลอยหรือซอนในฝาเพดาน ซ่ึงไมมีสาเหตุใด ๆ ท่ีจะทำใหทอเสียรูปทรงได การติดตั้งใชงาน

ใหเปนไปตามขอกำหนดใน NEC Article 348 

2.2 ทอโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate metallic conduit : IMC) มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็ก

กวา 1/2 นิ้ว ติดตั้งใชงานไดเชนเดียวกับทอโลหะบางและติดตั้งฝงในคอนกรีตไดตามขอกำหนดใน NEC article 345 

2.3 ทอโลหะชนิดหนา (Rigid steel conduit : RSC) สามารถใชงานแทนทอ EMT และ IMC ไดทุกประการ 

และใหใชในสถานท่ีอันตรายและฝงดินไดโดยตรงตามขอกำหนดใน NEC article 346 

2.4 ทอโลหะออน (Flexible metallic conduit) ใหใชทอชนิดหนาเปนทอท่ีใชรอยสายไฟฟาเขาอุปกรณ

ไฟฟาท่ีมีการสั่นสะเทือน หรืออุปกรณท่ีอาจมีการเคลื่อนยายไดบาง เชน มอเตอร โคมไฟฟาแสงสวาง เปนตน ทอท่ีใช

ในสถานท่ีชื้นแฉะและนอกอาคารตองใชชนิดกันน้ำ การติดตั้งใชงานโดยท่ัวไปใหเปนไปตามขอกำหนดใน NEC article 

350 

2.5 อุปกรณ ประกอบการเดินท อ ได แก  Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 

Entrance cap ตาง ๆ ตองเหมาะสมกับสภาพและสถานท่ีใชงาน 

2.6 การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา ตองเปนไปตามขอกำหนดดังนี้ 

ก. ใหทำความสะอาดท้ังภายในและภายนอกทอกอนทำการติดตั้ง 

ข. การดัดงอทอ สามารถทำไดสำหรับทอท่ีมีขนาดไมใหญกวา 2-1/2 นิ้ว และหามดัดเปนมุมแคบกวา

90 องศา รัศมีความโคงของทอตองไมนอยกวา 6 เทาของเสนผาศูนยกลางภายนอกของทอ การดัด

ทอตองกระทำโดยชางผูชำนาญการ และใชเครื่องมือสำหรับการดัดทอเทานั้น 

ค. ทอตองยึดกับโครงสรางอาคารหรือโครงสรางถาวรอ่ืน ๆ ทุกระยะไมเกิน 1.50 เมตร หรือ 0.30

เมตร จากกลองตอสาย กลองดึงสาย และแผงอุปกรณตาง ๆ 
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ง. การติดตั้งทอจะตองเรียบรอยเสียกอนจึงจะอนุญาตใหรอยสายไฟฟาได โดยอาจจะใช Pulling 

compound ชวยเพ่ือความสะดวกในการดึงสาย หามรอยสายไฟฟาในขณะท่ีกำลังติดตั้งทอในสวน

นั้น 

จ. การเดินทอในสถานท่ีอันตรายตามขอกำหนดใน NEC article 500 ตองมีอุปกรณประกอบพิเศษ

เหมาะสมกับแตละสภาพและสถานท่ี 

ฉ. การใชทอโลหะออน ตองใชความยาวไมนอยกวา 0.30 เมตร แตมีความยาวไมเกิน 1.0 เมตร 

สำหรับใชรอยสายเขาอุปกรณไฟฟาท่ีมีการสั่นสะเทือน และไมเกิน 2.0 เมตร สำหรับใชรอยสายเขา

ดวงโคม 

ช. แนวการติดตั้งทอ ตองเปนแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทำใหไม

สามารถติดตั้งทอตามแนวดังกลาว ใหปรึกษากับผูควบคุมงานเปนแตละกรณีไป 

ซ. ทอรอยสายซ่ึงเดินทะลุผานพ้ืนหรือผนังตองฝง Sleeve ไวกอน 

ฌ. ทอซ่ึงใชฝงในดินตองทาผิวนอกดวยฟลิ้นทโคท และท้ิงใหแหงกอนจึงใชติดตั้งฝงในดินได และทุก

จุดท่ีตอทอตองพันดวยเทปและทาทับดวยฟลิ้นทโคท 

2.7 การตอทอรอยสาย ทอรอยสายชนิดบางใหใช Compression type coupling สวนทอรอยสายชนิดหนา

ใหใชขอตอชนิดเกลียว และใช Electrical pipe joint compound ทาท่ีเกลียวกอนใสขอตอเพ่ือประกันการเชื่อมตอ

กันทางไฟฟาของระบบทอรอยสาย 

2.8 ทอรอยสาย จะตองตอถึงกันทางไฟฟาตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผงสวิทซบอรด และจะตอง

ตรวจสอบความตอเนื่องทางไฟฟาหลังการติดตั้งแลวเสร็จ ปลายทอท่ีตอเขากับแผงสวิทซบอรดจะตองตอเขากับ 

Ground Terminal ของแผงสวิทซบอรดนั้น 

2.9 ทอรอยสาย จะตองถูกยึดตรึงอยางม่ันคง (Securely fastened) กับผนังของโลหะของ Outlets, 

Junction และ Pull boxes ดวย Galvanized lock nut, Bushing การขันยึดจะตองสังเกตวาเกลียวของทอท้ังหมด

จะตองผาน Bushing, Lock Nut จะตองขันตรึง Bushing นั้น ใหสัมผัสแนนเปนตัวนำไฟฟา (Fire electrical 

contact) ไปยังผนังโลหะนั้น 

2.10 ทอรอยสายท้ังหมดในระบบไฟฟา จะตองยึดติดกับโครงสรางอาคารอยางแข็งแรง ทอ Conduit เดี่ยว

ขนาด 1-1/4 นิ้ว หรือขนาดใหญกวา เดินซอนในฝาจะตองจับยึดดวย Beam clamp หรือ Spring ring conduit 

Hangers with support rod ทอท่ีเดินดวยกันไป สามารถจับรวมกลุมกันอยางมีระเบียบเทาท่ีสามารถทำได ทอท่ีเดิน

ในแนวดิ่งจะตองยึดดวย Steel clamps สำหรับ Conduit ขนาด 1 นิ้ว และเล็กกวาท่ีเดินซอนอยูในฝาสามารถจับยึด 

โดยตรงกับโครงสรางอาคารดวย Strap hangers ระยะหางของการจับยึดจะตองไมเกิน 1.00 เมตร 

2.11 จะตองมีการระมัดระวังไมใหภายในทอ Conduit สะสมน้ำ เศษวัสดุ หรือเศษคอนกรีตอยู ถามีสิ่ง

แปลกปลอมอยูในทอ ผูรับเหมาฯ จะตองทำความสะอาดทอกอน ถาสิ่งแปลกปลอมนี้ไมสามารถนำออกมาได ก็จะตอง

เปลี่ยน Conduit นั้นใหม 

2.12 ทอรอยสายท้ังหมดท่ีเดินลอยใหทาสีทำเครื่องหมายไวทุก ๆ 2 เมตร โดยใชสีสมสำหรับทอของระบบ

ไฟฟากำลังและแสงสวาง สีเขียวสำหรับทอของระบบสื่อสาร และสีแดงสำหรับทอของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
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3. กลองตอสายและกลองดึงสาย 

กลองตอสายในท่ีนี้ใหรวมถึงกลองสวิทซ กลองเตารับ กลองตอสาย (Junction box) กลองพักสาย หรือกลอง

ดึงสาย (Pull box) ตามขอกำหนดใน NEC article 370 รายละเอียดของกลองตอสายตองเปนไปตามขอกำหนด

ดังตอไปนี้ 

3.1 กลองตอสายและกลองดึงสายท่ีใชติดตั้งภายในอาคาร จะตองเปนกลองเหล็กอาบสังกะสี กลองตอสาย

แบบติดภายนอกอาคาร ตองใชชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเปนชนิดอลูมิเนียมหรือเหล็กหลอ ฝาครอบมี

ขอบยางอัดรอบ และกลองตอสายแบบฝงพ้ืนเปนแบบโลหะหลอมีฝาทองเหลือง มีเกลียวสามารถเปดออกได 

3.2 กลองท่ีมีขนาดไมเกิน 100 ลูกบาศกนิ้ว ใหพับจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.2 มม. สวนกลองท่ีมีขนาด

เกิน 100 ลูกบาศกนิ้ว ใหพับจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.4 มม. ถาทำจากโลหะหลออ่ืน ๆ ก็จะตองคำนึงถึงความ

แข็งแรงในการใชงาน 

3.3 ขนาดของกลองตอสายข้ึนอยูกับขนาด จำนวนของสายไฟฟาท่ีผานเขาและออกกลองนั้น ๆ และข้ึนกับ

ขนาดจำนวนทอรอยสายหรืออุปกรณเดินสายอ่ืน ๆ ท้ังนี้ตองคำนึงถึงรัศมีโคงงอของสายตามท่ีระบุใน NEC article 

370 

3.4 กลองตอสายทุกชนิดและทุกขนาดตองมีฝาปดท่ีเหมาะสม รูของกลองท่ีไมไดใชงานตองปดใหเรียบรอย 

3.5 กลองตอสายท่ีใชเปน Outlet box สำหรับสวิทซ เตาเสียบและดวงโคมท่ีติดตั้งแบบฝงเรียบกับผนัง

จะตองจัดใหตั้งไดฉากกับโครงสรางอาคาร 

3.6 การติดตั้งกลองตอสาย ตองยึดแนนกับโครงสรางอาคารหรือโครงสรางถาวรอ่ืน ๆ และกลองตอสาย

สำหรับแตละระบบ ใหมีรหัสสีทาภายในและท่ีฝากลองใหเห็นไดชัดเจน ตำแหนงของกลอง ตอสายตองติดตั้งอยูในท่ีซ่ึง

เขาถึงและทำงานไดสะดวก 

3.7 กลองตอสาย จะตองทำการติดตั้งใหมีความตอเนื่องทางไฟฟากับอุปกรณเดินสายไฟฟาอ่ืน ๆ เชน ทอรอย

สาย รางรอยสาย เพ่ือเสริมระบบการตอลงดินใหสมบูรณ และจะตองมีการทดสอบวามีความตอเนื่องทางไฟฟาทุกชวง 

ตามความเห็นชอบของผูคุมงาน 

4. รางรอยสาย (Wireways)  

4.1 รางรอยสาย จะตองทำจากเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.6 มม. ผานกรรมวิธีปองกันสนิมฉาบสีแลว 

อบแหงหรือ Hot dip galvanized ตามท่ีระบุในแบบ ดานหนาจะตองเปดได รางรอยสายและวัสดุท่ีใชประกอบตอง

ออกแบบใหประกอบเขากันไดโดยท่ีหมุดเกลียว สลักเกลียวท่ีใชตองฝงเรียบกับพ้ืนและผนังของรางรอยสาย ไมมีสวน

คมอันจะเปนอันตรายตอสายไฟในระหวางการติดตั้ง  

4.2 รางรอยสายท่ีทำข้ึนสำหรับใชภายนอกอาคาร จะตองมีลักษณะกันน้ำได โดยผูผลิตตองแสดงเครื่องหมาย

หรือขอความบอกไวท่ีตัวรางรอยสาย  

4.3 จำนวนพ้ืนท่ีหนาตัดของสายไฟฟาท้ังหมดตองไมเกิน 20 เปอรเซนต ของขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดของรางรอย

สาย และหามบรรจุสายไฟฟาท่ีนำกระแสลงในรางรอยสายมากกวา 30 เสน โดยสายสำหรับวงจรสัญญาณหรือระบบ

ควบคุมไมถือวาเปนสายไฟท่ีนำกระแส  
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4.4 รางรอยสายจะตองยึดใหม่ันคงทุกระยะไมเกิน 1.5 ม. แตถาเปนแนวดิ่งตองยึดใหม่ันคงทุกระยะไมเกิน 

3.0 ม. และตองไมมีการตอรางรอยสายมากกวา 1 แหงระหวางชวงยึด การติดตั้งผานผนังใหสวนท่ีไมมีรอยตอผานทะลุ

ผนังเทานั้น และปลายสุดของรางรอยสายตองมีฝาปด  

 

จบหมวดท่ี 16100 
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หมวดท่ี 16120 

สายไฟฟา 

WIRES AND CABLE 

 

1. สายไฟฟาชนิดรอยในทอหรือรางเดินสาย  

ถาหากมิไดระบุเปนอ่ืนใดในแบบ สายไฟฟาท่ีใชจะตองเปนสายทองแดงแกนเดี่ยวหุมฉนวน PVC ทน

แรงดันไฟฟาได 750 โวลท และทนอุณหภูมิไดสูงสุด 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11-2553 สายไฟฟาทองแดงหุมดวย

โพลีไวนิลคลอไรด ตารางท่ี 4 รายละเอียดอ่ืน ๆ มีดังนี้  

1.1 สายสำหรับวงจรไฟฟาตองมีพ้ืนท่ีหนาตัดสายไมเล็กกวา 2.5 sq.mm. สายตอเขาดวงโคมแตละดวงใหใช

สาย ขนาดไมเล็กกวา 2.5 sq.mm. 

1.2 รหัสสี (Color Code) สำหรับสายไฟฟาแรงต่ำ  

- เฟส A -     สีน้ำตาล  

- เฟส B -     สีดำ  

- เฟส C -     สีเทา  

- Neutral - สีฟา  

- สายดิน (Ground) – สีเขียว หรือสีเขียวคาดเหลือง  

ในกรณีสายมีขนาดใหญกวา 10 sq.mm. ซ่ึงไมมีสีของฉนวนตามระบุใหใชเทปสีตามรหัสพันทับท่ีสายนั้น ๆ หรือทา

ดวยสีชนิดท่ีไมทำความเสียหายตอฉนวนไฟฟา สวนท่ีข้ัวหางปลาใหสวมดวย Vinyl wire end cap โดยใชรหัสสี

เดียวกัน  

1.3 สายไฟฟาตองมีความยาวตลอดความยาวทอ หามตัดตอสายภายในทอ อนุญาตใหตอสายไดในกลองตอ

สายเทานั้น สำหรับสายขนาดไมเกิน 6 sq.mm. ใหใช Wire nut หรือ Scotch lock ในการตอสาย สวนสายขนาด 

ใหญกวานี้ใหตอดวย Split bolt หรือ Compression connector และพันทับดวยเทปยางใหมีคุณสมบัติเทียบเทา

ฉนวนไฟฟาเทานั้น  

1.4 การรอยสายหามใชน้ำมันหลอลื่นทาเพ่ือชวยในการรอยสาย ตองใช Pulling compound ท่ีผลิตสำหรับ

การรอยสายโดยเฉพาะเทานั้น  

1.5 หามรอยสายโทรศัพท หรือสายแรงดันต่ำพิเศษเขาไปในทอรอยสายหรือกลองตอสายเดียวกันกับ

สายไฟฟา  

1.6 สายไฟฟาแตละเสนตองมีการทำเครื่องหมายใหทราบไดถึงวงจรและหนาท่ีของสายไฟนั้น ๆ เครื่องหมาย 

เหลานี้ใหทำไวท่ีสาย ท้ังท่ีอยูในกลองตอสายและปลายสายท่ีเขาอุปกรณ  

1.7 สายไฟฟาท่ีเดินเขาในแผงจายไฟหรืออุปกรณอ่ืนจะตองจัดใหเปนระเบียบโดยใช Self locking cable 

ties รัด ใหเปนหมวดหมู สายตองมีความยาวเหลือไวเพียงพอท่ีจะยายตำแหนงในแผงจายไฟอนาคต  
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2. สายไฟฟาชนิดเดินลอย 

ถาหากมิไดระบุเปนอ่ืนใดในแบบ สายไฟฟาท่ีใชจะตองเปนสายทองแดง 2 แกน หรือ 2 แกนพรอมสายดิน หุม

ฉนวน PVC หรือตามท่ีระบุในแบบทนแรงดันไฟฟาได 300 โวลท ทนอุณหภูมิไดสูงสุด 70 องศาเซลเซียล และหุมทับ

ดวยฉนวน PVC ชนิดแบน ตามมาตรฐาน มอก.11-2553 ตารางท่ี 2 รายละเอียดอ่ืน ๆ มีดังนี้  

2.1 สายไฟฟาหามใชสายขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดเล็กกวา 2.5 sq.mm. ถามิไดระบุเปนอยางอ่ืนใหขนาดสายตามนี้  

- สายวงจรไฟฟาแสงสวาง : IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm.  

- สายดับดวงโคม : IEC 01 ขนาด 2.5 sq.mm. 

- สายวงจรเตารับ : IEC 01 ขนาด 2.5-4 sq.mm. + 1.5-2.5 sq.mm. (Ground)  

2.2 การติดตั้งใหเดินลอยเกาะไปตามโครงสรางของอาคาร โดยตองเดินขนานหรือตั้งฉากไปกับโครงสราง

อาคาร และยึดรัดดวยเข็มขัดรัดสายทุกระยะไมเกิน 10 ซม. โดยทำจากวัสดุท่ีเม่ือติดตั้งแลวไมทำใหฉนวนของสาย 

ชำรุด  

2.3 การเดินสายผานผนังหรือสิ่งกอสราง ตองมีการปองกันความเสียหายเนื่องจากฉนวนหรือเปลือกนอกถูก

บาด ดวยสิ่งท่ีแหลมคม  

2.4 การเดินสายไฟฟาชนิดเดินลอยเหนือฝา ใหเดินดวยเข็มขัดรัดสายเรียบผนังหรือทองพ้ืน หามวางหรือพาด

สายเหนือฝาโดยตรงและแยกเขาดวงโคมท่ีกลองตอสาย ซ่ึงในกรณีนี้หามใชดวงโคมเปนจุดตัดตอสาย  

2.5 การเดินสายใหติดตั้งเรียงเปนชั้นเดียว หามติดตั้งซอนกัน  

3. การทดสอบ  

5.1 สายสำหรับวงจรแสงสวางและเตารับ ใหปลดสายออกจากอุปกรณตัดวงจร และสวิทซตาง ๆ อยูใน

ตำแหนงเปด ตองวัดคาความตานทานของฉนวนไดไมนอยกวา 0.5 เมกกะโอหมในทุก ๆ กรณี  

5.2 สำหรับ Feeder และ Sub-feeder ใหปลดสายออกจากอุปกรณตาง ๆ ท้ังสองทาง แลววัดคาความ

ตานทานของฉนวนตองไมนอยกวา 0.5 เมกกะโอหม ในทุก ๆ กรณี  

5.3 การวัดคาของฉนวนดังกลาว ตองใชเครื่องมือท่ีจายกระแสไฟฟากระแสตรง 1,000 โวลท และวัดเปนเวลา 

30 วินาที ตอเนื่องกัน  

 

จบหมวดท่ี 16120 
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หมวดท่ี 16140 

โคมไฟ สวิทซ และเตารับไฟฟา 

LIGHTING FIXTURE SWITCH AND RECEPTACLE 

 

1.ความตองการท่ัวไป  

ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งโคม สวิทช หรือเตารับไฟฟาตามชนิดและลักษณะท่ีแสดงในแบบ หรือ

สถาปนิก หรือผูวาจางเปนผูเลือก ในกรณีท่ีแบบอางถึง Model number ของโคมไฟฟา ซ่ึงผลิตโดยผูผลิตใด ๆ ก็ตาม

จุดประสงคในการอางถึงเปนเพียงเพ่ือทราบถึงลักษณะท่ีตองการของโคมไฟฟาเทานั้น ผูรับจางอาจเสนอผลิตภัณฑของ

ผูผลิตรายอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะและมาตรฐานเทาเทียมกันไดตามรายการผลิตภัณฑท่ีแนบทายขอกำหนดนี้  

2. ความตองการทางดานเทคนิค  

2.1 โคมสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต  

- ความหนาของเหล็กแผนท่ีใชทำโคมตองมีความหนาไมนอยกวา 0.8 มม. ผานกรรมวิธีปองกันการ   

ผุกรอน และกำจัดสนิม โดยเคลือบดวยสีขาวหรือสีอ่ืนตามท่ีระบุในแบบดวยกรรมวิธี Electrostatic หรือ 

Stove enamelled  

- โคมชนิดมีครอบพลาสติก Acrylic หรือ Acrylic sheet ตองใชชนิดหนาและไมหมองหรือบดิงอจาก

การใชงานปกติ  

- โคมชนิด ท่ี มี  Aluminium mirror reflector ตองใช  Aluminium ท่ี มี คุณภาพสู งพับ ข้ึนเปน 

Parabolic เพ่ือชวยในการกระจายแสงไดดี  

- บัลลาสตจะตองเปนชนิด Low loss หรืออิเล็กโทรนิกส และเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับ มอก. 23-2521 

บัลลาสตสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต หรือ มอก. 885-2532 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใชกับไฟฟากระแสสลับ 

สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต เฉพาะดานความปลอดภัย และ มอก. 1506-2532 บัลลาสตอิเล็กทรอนิกสใช 

กับไฟฟากระแสสลับสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเชื่อถือได หากเปนชนิด Low loss high 

Power factor มีคา PF ไมนอยกวา 0.85 ทนอุณหภูมิผิดปกติไดไมนอยกวา 130 องศาเซลเซียส ใน การ

ติดตั้งอาจใชบัลลาสตชนิด Low loss low power factor ตอรวมกัน Capacitor เพ่ือใหไดคา PF ไมนอย 

กวาคาท่ีระบุไว  

- สตารทเตอรและ Capacitor ตองเปนไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 183-2528 โกลว

สตารทเตอรสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต หรือมาตรฐาน BS VDE DIN NENA และ JIS ซ่ึงจะตองไดรับ

มาตรฐาน รวมกันแลวไมนอยกวา 3 มาตรฐาน  

- ขาหลอดฟลูออเรสเซนตเปนชนิด Spring rotate lock lamp holders หรือตามมาตรฐาน BS 

VDE DIN NENA และ JIS ซ่ึงจะตองไดมาตรฐานรวมกันแลวไมนอยกวา 2 มาตรฐาน  

- สายไฟฟาภายในโคมไฟฟา Fluorescent จะตองเปนสายทองแดงทนอุณหภูมิไมนอยกวา 90 

องศาเซลเซียส และมีพ้ืนท่ีหนาตัดไมเล็กกวา 2.5 sq.mm. ไดมาตรฐานตาม มอก. 11-2553 สายไฟฟา

ทองแดงหุมดวยโพลีไวนิลคลอไรด  
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- โคมฟลูออเรสเซนต ซ่ึงติดตั้งฝงเรียบกับเพดาน จะตองแขวนยึดจากพ้ืนคอนกรีตเหนือฝาดวย 

hanger rod เพ่ือไมใหน้ำหนักของโคมไฟกดลงบนโครงฝาเพดาน และจะตองสามารถปรับแตงระดับและ

ตำแหนงของ โคมไฟเพ่ือใหสอดคลองกับฝาได  

- คาปาซิเตอร สำหรับการปรับปรุงเพาเวอรแฟกเตอรตองเปนชนิด Dry (Metallized plastic) 

เปนไปตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวตานทานครอมสำหรับการปลอยประจุ  

- หลอดฟลูออเรสเซนต จะตองไดมาตรฐาน มอก. 236-2533 หลอดฟลูออเรสเซนต จะตองมี Rated 

lamp wattage ตามท่ีระบุในแบบและมีคุณสมบัติในการใหความสวางเปนพิเศษท่ี Wattage เทากัน ตาม

รายละเอียดดังนี้  

Watttage Lumens Wattage Lumens 

18 (Day light)  1300 36 (Day light) 3250 

18 (Cool white)  1350 36 (Cool white) 3350 

18 (Warm white)  1350 36 (Warm white) 3350 

- หลอดไฟแอลอีดี (LED) จะตองไดมาตรฐาน มอก. 1955-2551  บริภัณฑสองสวางและบริภัณฑท่ี

คลายกัน ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขท่ี มอก. 1955-2551 (เฉพาะผลิตภัณฑ LED) ซ่ึงเปน

การตรวจวัดถึงคุณภาพหลอดไฟโดยรวมผลิตภัณฑแอลอีดีและผลิตภัณฑตามนี้ 

1. โคมไฟไฮเบย แอลอีดี LED (Highbay LED) หรือดวงโคมไฟฟาติดประจำท่ีสำหรับจุดประสงค

ท่ัวไป มีอุปกรณขับหลอดอิเล็คทรอนิกส ใชหลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟาท่ีกำหนด 220 V กำลังไฟฟากำหนด 

ไมนอยกวา 80 W 

2. Spotlight LED: ดวงโคมไฟฟาสาดแสง มีอุปกรณขับหลอดอิเล็คทรอนิกส ใชหลอด แอล อี ดี 

แรงดันไฟฟาท่ีกำหนด 220 V ใชหลอด แอล อี ดี กำลังไฟฟาท่ีกำหนดไมนอยกวา 400 W 

3. E27 Bulb (หลอดไฟตามบานท่ัวไป) หลอดแอล อี ดี มีอุปกรณขับในตัว ข้ัวหลอดแบบ E27 

แรงดันไฟฟาท่ีกำหนด 220 V กำลังไฟฟาท่ีกำหนด 3-22 W 

4. หลอดยาว T8 (เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนท) หลอดแอล อี ดี มีอุปกรณขับในตัว ข้ัวหลอดแบบ 

G13 แรงดันไฟฟาท่ีกำหนด 220 V กำลังไฟฟาท่ีกำหนด 36 W 

2.2 ดวงโคมใหใชขนาดตามท่ีระบุในแบบของดวงโคม ใหผูวาจางเปนผูเลือก ตัวโคมจะตองทำดวยเหล็กหนา

ไมนอยกวา 0.8 มิลลิเมตรพนสี และผานการอบ (Baked enamel) และมีกรรมวิธีปองกันสนิมและผุกรอนไดดี เชน ชุบ

ฟอสเฟต หรือชุบสังกะสี เปนตน  

2.3 ดวงโคมตาง ๆ ท่ีติดตั้งในอาคาร ตองมีคุณสมบัติ กันฝุนละออง ระบายความรอนไดดี ติดตั้งงาย สะดวก

ในการซอมบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟไดงาย  

2.4 อุปกรณขาหลอด ตองผลิตตามมาตรฐาน VDE ตองมีข้ัวตอสายไฟ และข้ัวตอสายดินติดตั้งไวใหเรียบรอย 

ดวงโคมตองตอลงดินไวท่ีข้ัวตอสายดินนี้ ข้ัวหลอด ตองเปนแบบ Heavy duty ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ 

VDE หรือ JIS  สายในดวงโคมหลอดไสใหใชสายหุมฉนวน ชนิดทนความรอนไดถึง 105 องศาเซลเซียส และมี

พ้ืนท่ีหนาตัดไมเล็กกวา 1.5 sq.mm.  
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2.8 อุปกรณตาง ๆ ท่ีประกอบอยูในโคม ตองเปนของใหมไมเคยนำมาใชกอน และอุปกรณตาง ๆ ดังกลาว 

ตองสามารถหาซ้ือไดในทองตลาดเพ่ือสะดวกในการบำรุงรักษา  

3.4 สวิทชและเตารับ  

ก . ท่ั วไป  การติดตั้ งสวิทช และเต ารับ  ตองเป น ไปตามกฎของการไฟฟ าฯ  ประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย และ NEC โดยท่ี สวิทชและเตารับ ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 

166-2547 เตาเสียบและเตารับสำหรับใชในท่ีอยูอาศัยและงานท่ัวไปท่ีมีจุดประสงคคลายกัน : เตาเสียบและ

เตารับท่ีมีแรงดันไฟฟาท่ีกำหนดไมเกิน 250 โวลต และมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 824-2531 

สวิตซไฟฟา หรือ มาตรฐาน IEC สวิทชและเตารับ โดยท่ัวไปทำจาก Bakerite หรือพลาสติกท่ีทนทาน ตัว

กลองเปนเหล็ก และ Cover Plate เปน พลาสติก สวิทชและเตารับตองทำจากวัสดุ ซ่ึงทนตอแรงกระแทก 

(Impact Resistance) มีความคงทนตอ แรงดันของฉนวน (Dielectric Strength) สูง และทนตอสภาพ

บรรยากาศไดดี (Corrosion Resistance)  

ข. ขอบเขต ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งสวิทชและเตารับ ตามท่ีแสดงในแบบและระบุในขอกำหนด

ทุกประการ  

ค. ความตองการทางดานเทคนิค  

1) สวิทช  

- สวิทชใชกับดวงโคมและพัดลมชนิด 1 เฟส เปนชนิดใชกับกระแสไฟฟาสลับทน 

แรงดันไฟฟาไดไมต่ำกวา 250 โวลท ทนกระแสไฟฟาไดไมนอยกวา 16 แอมแปร กาน สวิทช

เปนกลไกแบบกดเปด-ปด โดยวิธีกระดกสัมผัส Contact ตองเปนเงิน (Silver) โดยไม ผสม

โลหะอ่ืน ตัวสวิทชเปนสีงาชาง สีขาว หรือตามท่ีระบุในแบบ ข้ัวตอสายตองเปนชนิดท่ีมีรู

สำหรับสอดใสปลายสายไฟท่ีไมไดหุมฉนวนยึดติดแนนดวยตัวของมันเอง (Automatically 

lock) สามารถกันสายแตะกับสายสวิทชอ่ืนในกลองเดียวกันหรือเขากับ กลองสามารถกันมือ

หรือนิ้วแตะกับข้ัวโดยตรง หามใชสวิทชท่ียึดสายไฟฟา โดยการใชสกรูกวดอัด  

2) เตารับ  

- เตารับท่ัวไปตองเปนแบบฝงติดผนัง Decorative type  

- เตารับท่ัวไปตองมีขนาด 2 ข้ัว 3 สาย (GND) 220 VAC 50 Hz ท่ีเสียบไดท้ังขา

กลม และขาแบน ใชกับกระแสไฟฟาสลับ ทนแรงดันไฟฟาไดไมต่ำกวา 250 โวลท และทน

กระแสไดไมต่ำกวา 16 แอมแปร ตัวเตารับเปนสีงาชาง สีขาว หรือตามท่ีระบุในแบบ ข้ัวตอ

สายเตารับ ตองเปนชนิดมีรูสำหรับสอดใสปลายสายไฟท่ีไมไดหุมฉนวน มีสกรูกวดอันขันเขา

โดยตรง สามารถกันมือหรือนิ้วแตะเขากับข้ัวโดยตรง หามใชเตารับชนิดท่ียึดสายไฟโดยการ

ทับสาย ใตตัวสกรูโดยตรง ฝาครอบสวิทชและเตารับภายในตัวอาคารเฉพาะในท่ีแหง ใหใช

ฝาครอบชนิดพลาสติก ฝาครอบตองเปนของผูผลิตสวิทชและเตารับ  

ง. การติดตั้ง ผูรับจางตองติดตั้งสวิทชและเตารับใหฝงเรียบในผนัง โดยใชกลองโลหะและตองตอลง

ดิน ยกเวนในกรณีท่ีระบุใหติดลอย ใหติดตั้งโดยใชกลองโลหะหลอแบบติดลอย การเปลี่ยนแปลงแกไข วิธีการ
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ติดตั้งหรือตำแหนงของสวิทช และเตารับ ตองไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอน จึงจะดำเนินงานได ในกรณีท่ีไม

สามารถติดตั้ง สวิทชหรือเตารับตามตำแหนงท่ีแสดงไวในแบบได ใหผูรับจางแจงใหผูวาจางทราบ เพ่ือขอ

ดำเนินงานแกไขตอไป โดยท่ัวไปการติดตั้งสวิทชใชกลองเหล็กฝงในผนัง สูงจากพ้ืน 1.3 เมตร วัดถึงศูนยกลาง

ของสวิทช เม่ือมี เพลทสวิทชจำนวนมาก โดยติดเรียงตามแนวตั้ง โดยเม่ือติดสวิทชแลวตองเรียบกับผนัง ใน

กลองสวิทชกลองเดียวกัน หามไมใหมีแรงดันระหวางสวิทชเกินกวา 300 โวลท นอกจากจะ ใสแผนฉนวนก้ัน

ระหวางสวิทช หรือ นอกจากจะใชสวิทชชิ้นสวนท่ีมีกระแสไหลไมสามารถ ถูกตองโดนนิ้วมือได  

ค. เตารับท่ัวไปติดตั้งสูงจากพ้ืน 0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดงในแบบ  

ง. เตารับสำหรับไฟฉุกเฉิน ติดตั้งต่ำจากใตฝาเพดาน 0.30 เมตร หรือตามท่ีแสดงในแบบ  

จ. เตารับในหองน้ำ ติดตั้งสูงจากพ้ืน 0.90 เมตร หรือตามท่ีแสดงไวในแบบเตารับนอกอาคารหรือ ใน

ท่ีเปยกชื้นใหใชฝาครอบโลหะหลออบสี หรือฝาครอบพลาสติกชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร แบบมี

สปริงและยางอัดรอบ หรือมีพลาสติกออนครอบ  

 

จบหมวดท่ี 16140 
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หมวดท่ี 16425 

ตูเมนไฟฟาแรงต่ำ และอุปกรณประกอบ 

LOW VOLTAGE DISTRIBUTION BOARD AND AUXILIARY EQUIPMENT 

 

1. ความตองการท่ัวไป  

1.1 ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งตูเมนไฟฟาแรงต่ำ ซ่ึงผลิตข้ึนตามมาตรฐาน VDE, IEC, NEMA หรือ ANSI 

สำหรับระบบไฟฟา 416/240 volt 3 phase 4 wire 50 Hz มีคุณสมบัติตามความตองการของ NE CODE ARTICLE 

384 และมีคุณสมบัติ/ลักษณะท่ีการไฟฟาทองถ่ินยอมใหใชงานได  

1.2 สวิทชหรือ Circuit breaker ทุกชุดท่ีใชในตูเมนไฟฟาแรงต่ำ จะตองผลิตโดยผูผลิตรายเดียวกัน ยกเวน 

Main switch, Main and tie circuit breaker หรือ Automatic transfer switch อาจใชผลิตภัณฑจากผูผลิตรายอ่ืน

ไดถาจำเปน แตตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอน  

1.3 สวิทชตัดตอนท่ีใชในตูเมนไฟฟาแรงต่ำ ขนาดเฟรมตองไมเล็กกวาท่ีกำหนด และสามารถทนกระแส 

ลัดวงจรไดไมต่ำกวาท่ีกำหนดในแบบ  

2. รายละเอียดทางโครงสราง  

2.1 โครงตูทำดวยเหล็กฉากหนาอยางนอย 3 มม. เชื่อมติดกันหรือยึดติดกันดวยสลักและเปนเกลียวถาตูมี 

หลายสวนและตั้งเรียงติดกัน ตองยึดติดกันดวยสลักและเปนเกลียว พรอมมีแผนโลหะก้ันแยกสวน ภายในตูออกจากกัน  

2.2 แผนโลหะรอบนอกตองทำจากแผนเหล็กท่ีมีความหนาไมนอยกวา 2 มม. ผานกรรมวิธีกำจัดและ ปองกัน

สนิม โดยวิธี Electro Galvanized แลวพนทับดวยสีชนิดอบแหงท้ังภายนอกและภายใน  

2.3 ตัวตูประกอบข้ึนเปน Compartment ประกอบดวย Busbars, Circuit breaker, Cable และ Metering 

compartment โดยมีแผนโลหะก้ันระหวาง Compartment และตองมีฐานสำหรับยึด Circuit breaker ดวย  

2.4 ตัวตูตองสามารถเปดไดท้ังดานหนา ดานหลัง ดานบน และดานขางแผงประตูดานหนาของชองใส อุปกรณ 

ตองติดบานพับชนิดซอน ดานหลังและดานขางใหทำเปนแผง ๆ ละสองชิ้นพับขอบ มีแผนยาง Seal และยึดกับ

โครงสรางของตูโดยใชสกร ู 

2.5 ฝาดานขางและดานหลัง จะตองมีเกล็ดสำหรับระบายอากาศอยางเพียงพอ โดยภายในชองเกล็ดใหบุดวย

ตาขายกันแมลง (Insect screen) และมี Filter สำหรับปองกันฝุนดวย  

2.6 ฝาตูดานหนาตองมีปายชื่อทำดวยพลาสติก พรอมท้ัง Mimic bus diagram ติดใหเห็นอยางชัดเจนและไม 

หลุดงาย  

2.7 ชิ้นสวนท่ีเปนโลหะท้ังหมดตองผานกรรมวิธีกำจัด และปองกันสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แลวพน 

ทับดวยสีชนิดอบแหง (Stove-enamelled paint)  

2.8 ฝาตูทุกบานท่ีมีบานพับปดเปดได ตองมีการตอลงดินดวยสายดินชนิดลวดทองแดงถักตอลงดินท่ีโครงตู 
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2.9 ตัวโครงสรางจะตองขันสกรูหรือเชื่อมอยางแข็งแรง ตัวเมน Busbar และโครงสรางจะตองสามารถ ทนแรง

ปดหากเกิดการลัดวงจรในระบบไฟฟา ไดอยางต่ำ 50 กิโลแอมแปร 

3. รายละเอียดทางดานเทคนิค  

3.1 Busbar ท่ีใชตองทำจากทองแดงมีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 98% มีขนาดและ Ampacity ตามตารางท่ี 

แนบทายหมวดนี้ และจัดเรียงอยางเปนระเบียบ สะดวกตอการเขาสาย และมีระยะหางจากฝาตูอยางเพียงพอสำหรับ

การเดินสายไฟฟา นอกจากนี้ตองมี Ground bus อยูดานหลังมุมลางและ Neutral bus อยู ดานหลังมุมบนของตู 

หรือติดตั้งบริเวณอ่ืนของตู แตตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางกอน Busbar ดังกลาวจะตองวางยาวตลอดความยาว

ของตูและเจาะรูเตรียมสำหรับการตอสายไว  

3.2 การจัดเฟสของ Busbars เม่ือมองจากดานหนาใหอยูในลักษณะดังนี้ A, B, C เรียงจากหนาตูไปหลังตูจาก 

บนลาง หรือจากซายไปขวา  

3.3 เมน Busbars เชื่อมระหวางเมนกับ Circuit breaker ตาง ๆ จะตองเปนทองแดงขนาดโตพอสำหรับ

กระแสไฟฟา โดยไมทำใหอุณหภูมิของทองแดงสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส  

3.4 Busbars ภายในตูใหทาสีหรือพนสีดวยสีทนความรอน เพ่ือระบุเฟสดังนี้ 

- เฟส A - สีน้ำตาล  

- เฟส B - สีดำ  

- เฟส C - สีเทา  

- Neutral - สีฟา  

- สายดิน (Ground) - สีเขียวคาดเหลือง  

3.5 จุดตอหรือจุดสัมผัสระหวาง Busbar กับ Busbar หรือ Busbar กับ Terminal pad ใหทาเคลือบจุด

สัมผัสดวย Electrical compound เพ่ือปองกันการเกิดออกไซด  

3.6 ท่ีหางปลาเขาสายใหสวมดวย Vinyl wire end cap โดยเลือกขนาดใหเหมาะสมกับสายและหางปลาท่ีใช 

และใชรหัสตามเฟสนั้น ๆ ไมอนุญาตใหใชเทปสีพันแทน เพราะจะทำใหไมคงทนและหลุดงาย  

3.7 สายไฟฟาสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซ่ึงเดินเชื่อมระหวางอุปกรณไฟฟา และอุปกรณไฟฟากับ 

Terminal block ภายในตูใหใชสายชนิด Stranded annealed copper wire 300 V, 70 deg.C PVC Insulated 

ขนาดของสายไฟตองมีรหัสสีและตองไมเล็กกวาท่ีกำหนดดังนี้  

- Current circuit : ใชสายสีดำ ขนาด 4 ตร.มม.  

- Voltage circuit : ใชสายสีแดง ขนาด 2.5 ตร.มม.  

- AC. Control circuit : ใชสีเหลือง ขนาด 1.5 ตร.มม.  

- DC. Control circuit : ใชสายสีน้ำเงิน ขนาด 1.5 ตร.มม.  

- Sleeve และ Cap หุมปลายสายใหใชรหัสสีเดียวกับสายดวย  

- สายไฟท้ังหมดตองวางอยูในรางเดินสาย (Trunking) เพ่ือความเรียบรอย และเพ่ือปองกันการชำรุดของ

ฉนวน สายไฟฟาแตละเสนท่ีเชื่อมระหวางจุดตาง ๆ และหามมีการตัดตอโดยเด็ดขาด 
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- สาย Control ทุกเสนท่ีปลายท้ัง 2 ดาน ตองมีเครื่องหมายกำกับเปนระบบปลอกสวม (Ferrule) ซ่ึง 

ยากแกการลอกหรือหลุดหาย เพ่ือความสะดวกในการบำรุงรักษาภายหลัง  

- สาย Control ท่ีแยกออกจาก Cable truncking ตองจัดหรือรัดสายดวย Cable tie ใหเปนระเบียบ 

Continuous current-carrying capacity of copper conductors (DIN 43671, December 

1975)  

Copper conductors of 

rectangular cross-section 

indoor installations, ambient 

temperature 35 C, conductor 

temperature 65 C. Conductor 

width vertical, clearance 

between conducts equal to 

conductor thickness: with 

alternating current, phase 

centre-line distance >0.8 x 

clearance between 

phases.,busbar lenght 2.0 m. 

or less Width  

Cross Continuous current in A 

X  Section Coated Bare 

Thickness mm  area sq.mm. 1 2 3 4 1 2 3 4 

bar bar bar bar  bar bar bar bar 

12 x 2  23.5  123 202 228 -  108 182 216 -  

15 x 2  29.5  148 240 261 -  128 212 247 -  

15 x 3  44.5  187 316 381 -  162 282 361 -  

20 x 2  39.5  189 302 313  162 264 298 -  

20 x 3  59.5  237 394 454 -  204 348 431 -  

20 x 5  99.1  319 560 728 -  274 500 690 -  

20 x 10  199  497 924 1320 -  427 825 1180 -  

25 x 3  74.5  287 470 525 -  245 412 498 -  

25 x 5  124  384 662 839 -  327 586 795 -  

30 x 3  89.5  337 544 593 -  285 476 564 -  

30 x 5  140  447 760 994 -  379 627 896 -  

30 x 10  299  676 1200 1670 -  573 1060 1480 -  
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40 x 3  119  435 692 725 -  366 600 690 -  

40 x 5  199  573 952 1140 -  482 836 1090 -  

40 x 10  399  850 1470 2000 2580  715 1290 1770 2280  

50 x 5  249  697 1140 1330 2010  583 994 1260 1920  

50 x 10  499  1020 1720 2320 2950  852 1510 2040 2600  

60 x 10  599  1180 1960 2610 3290  989 1720 2300 2900  

80 x 5  399  1070 1680 1830 2830  885 1450 1750 2720  

80 x 10  799  1500 2410 3170 3930  1240 2110 2790 3450  

100 x 5  799  1300 2010 2150 3300  1080 1730 2050 3190  

100 x 10  988  1810 2850 3720 4530  1490 2480 3260 3980  

120 x 10  1200  2100 3280 4270 5130  1740 2860 3740 4500  

160 x 10  1600  2700 4130 5360 6320  2220 3590 4680 5530  

200 x 10  2000  3290 4970 6430 7490  2690 4310 5610 6540  

 

จบหมวดท่ี 16425 
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หมวดท่ี 16426 

อุปกรณประกอบสำหรับระบบไฟฟา 

ELECTRICAL AUXILIARY EQUIPMENT 

 

1. Circuit breaker  

1.1 Circuit breaker ท้ังหมดผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL  

1.2 เปนชนิดท่ีผลิตข้ึนมาตองสามารถทนแรงดันไฟฟาไมนอยกวา 240 Volt สำหรับ 1 เฟส และไมนอยกวา 

416 Volt สำหรับ 3 เฟส  

1.3 ขนาดเฟรม (Frame size) ไมเกิน 600 Amp. ตองเปนชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal 

Magnetic or Solid State Trip  

1.4 ขนาดเฟรมมากกวา 600 Amp. เปนชนิด Molded case หรือ Open Frame โดยมี Releasing Device 

เปนแบบ Solid State Trip Unit  

1.5 Circuit Breaker ท่ีมีพิกัดตั้งแต 1000 Amp. ข้ึนไป จะตองมีระบบ Ground Fault Protection โดยมี

คาปรับตั้งแต ไมเกิน 1200 Amp. สำหรับ Ground Fault Current ตั้งแต 3000 Amp. ข้ึนไปและจะตองปลดวงจร

ภายในเวลา ไมเกิน 1 วินาที  

1.6 Main Circuit Breaker จะตองแบงชนิด Air Circuit Breaker (ACB) ซ่ึงจะตองประกอบดวย Function 

ดังนี้  

1.6.1 คา IC ระบุตามในแบบ  

1.6.2 Over load protection  

1.6.3 Long time delay  

1.6.4 Short circuit protection  

1.6.5 Short time delay  

1.6.6 Instantaneous protection  

1.6.7 Ground fault protection และอุปกรณประกอบภายใน  

1.6.8 เปนชนิด Manual operated  

1.6.9 4 Auxiliary contact  

1.6.10 อุปกรณประกอบอ่ืน ๆ รวมถึง Special tool (ถามี) ท่ีจำเปนตามมาตรฐาน 

2. ผูผลิต Molded case switch  

เปนสวิทซแบบเดียวกับ Circuit breaker แตไมมี Over current และ Short circuit release แตมี Arcing 

chamber สวนคุณสมบัติอ่ืน ๆ เหมือนกันทุกประการ  

3. Safety switch  

เปนอุปกรณสำหรับตัดกระแสไฟฟาท่ีจายเขาอุปกรณไฟฟา เพ่ือความปลอดภัยในขณะทำการซอมบำรุง

อุปกรณ ไฟฟานั้น ๆ และตองเปนชนิด Quick make, Quick break, Heavy duty มีขนาดพิกัดตามท่ีระบุในแบบ  
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3.1 ตัวตูทำดวยแผนเหล็กท่ีผานกรรมวิธีปองกันและกำจัดสนิม พรอมท้ังเคลือบอบสีอยางดีโดยมีระดับการ 

ปองกัน NEMA 1 สำหรับติดตั้งในอาคารและ NEMA 3R สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  

3.2 ตัวสวิทซจะตองมีกระเดื่องล็อคอยู เม่ือสวิทซอยูในตำแหนง OFF จึงจะสามารถเปดฝาได  

3.3 ขนาด Ampere rating จำนวนข้ัวสายและจำนวน Phase ใหเปนไปตามระบุในแบบ  

3.4 ชุดท่ีกำหนดใหมี Fuse ใหใช Fuse clips เปนแบบ Spring reinforced โดยขนาดของ Fuse ใหเปน

เชนเดียวกับขอท่ีระบุขางตน  

3.5 การติดตั้งใหติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพ้ืน 0.6 ม. ถึงระดับบนของสวิทซใน

กรณี บริเวณติดตั้งไมมีผนังหรือกำแพง ใหติดต้ังบนขายึดโครงเหล็กท่ีแข็งแรง ใหสวิทซสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.00 ม. 

ถึงระดับบนของสวิทซ  

4. Circuit breaker box with enclosed  

4.1 ท่ัวไปใหใช Moulded case circuit breaker ท่ีมี Ampere trip rating และจำนวน Pole ตามท่ีระบุใน

แบบ  

4.2 ขอบเขต ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้ง Circuit breaker box (Enclosed circuit breaker) ตามท่ีแสดง

ในแบบ และระบุในขอกำหนดนี้ทุกประการ  

4.3 ความตองการทางดานเทคนิค  

Enclosure เปนไปตามมาตรฐาน NEMA โดยท่ีตัวตูทำดวยแผนเหล็กท่ีผานกรรมวิธีปองกันและ 

กำจัดสนิม พรอมท้ังเคลือบอบสีอยางดี โดยมีระดับการปองกัน NEMA 1 สำหรับติดตั้งในอาคาร และ NEMA 

3R สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  

5. Panel board  

ชนิดและขนาดตามท่ีระบุในแบบผลิตตามมาตรฐาน NEMA, UL หรือตามมาตรฐานสากลดังกลาวขางตน และ

แผง Panel board ตองเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตเดียวกันท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

5.1 Main circuit breaker เปนชนิด Molded case circuit breaker แบบ Thermal magnetic trip, Trip 

free มีขนาด Interrupting capacity ไมนอยกวา 10 KA สำหรับ Main circuit breaker และไมนอยกวา 5 KA 

สำหรับ Branch circuit breaker หรือตามท่ีระบุในแบบท่ีแรงดัน 416/240 Volt  

5.2 ภายในแผงตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการเดินสาย ฝาตูท่ีเปนบานพับดานใน ตองมีท่ีติดกระดาษแสดงการใช

งานของวงจรยอย  

5.3 Branch Circuit Breaker ตองเปนชนิด Plug-In หรอื Bolt-On ตามท่ีระบุในตารางโหลดและสามารถ

ถอด เปลี่ยนไดโดยไมตองหยุดใชงานของ Circuit Breaker ตัวอ่ืน 

5.4 ภายในแผงตองมี Ground และ Neutral Terminal เพียงพอสำหรับแตละวงจรยอย  

6. เครื่องวัดไฟฟาและอุปกรณประกอบ  

6.1 เครื่องวัดแรงดัน (Voltmeter) เปนชนิดตอตรงมีชวงในการวัด 0 ถึง 500 V มีความแมนยำ (Accuracy) 

1.5 เปอรเซ็นตหรือดีกวา  
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6.2 สวิทชเครื่องวัดแรงดัน (Voltmeter switch : VS) เปนสวิทซหมุนได 7 จังหวะ เพ่ือวัดแรงดันท้ัง 3 เฟส 

และกับสายศูนยมีจังหวะการบิดดังนี้ RS-ST-TR-O-RN-SN-TN  

6.3 เครื่องวัดกระแส (Ammeter) อาจเปนชนิดตอตรงหรือตอผานหมอแปลงกระแส มีความแมนยำ 1.5 

เปอรเซ็นตหรือดีกวา  

6.4 สวิทชเครื่องวัดกระแส (Ammeter switch : AS) เปนสวิทซหมุนได 4 จังหวะเพ่ือกระแสท้ัง 3 เฟส และมี 

จังหวะการบิดดังนี้ O-R-S-T ทนกระแสไดไมต่ำกวา 10 A  

6.5 หมอแปลงกระแส (Current transformer) พิกัดกระแสทางทุติยภูมิ 5 A ทนแรงดันไดไมนอยกวา 500 V 

มีความแมนยำ 0.5 เปอรเซ็นต ท่ี 50 Hz สำหรับเครื่องวัดของการไฟฟาทองถ่ิน แตตองไดรับการอนุมัติจากการไฟฟาฯ 

กอนนำเขาใชงาน  

6.6 เครื่องวัดเพาเวอรแฟกเตอร (Power factor meter) เปนแบบท่ีใชในระบบ 3 เฟส มีชวงการวัด : lead 

0.5…1…0.5 lag มีความแมนยำ 1.5 เปอรเซ็นตหรือดีกวา  

6.7 เครื่องวัดพลังงานไฟฟา (Kilowatt hour meter) เปนชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส สำหรับตอตรงหรือใชหมอ

แปลงกระแส มีความแมนยำ  2.5 เปอรเซ็นตหรือดีกวา  

 

จบหมวดท่ี 16426 
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หมวดท่ี 19000 

ครุภัณฑจัดซ้ือ 

 

1. เครื่องปรับอากาศ 

    1.1 ชนิดติดผนัง ระบบ Inverter จำนวน 24 เครื่อง (รวมติดตั้ง) ขนาดไมนอยกวา 12,000 BTU     

         รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

1.1.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) ขนาดการทำความเย็น ไมนอยกวา 12,000 BTU/hr. 

2) กำลังไฟฟาไมเกิน 1,200 W. 

                     3) มีคาประสิทธิภาพในการใชพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER )     

                        ไมต่ำกวา 15 BTU/Wh 

4) แหลงจายไฟ 220-240V / 1 Phase / 50Hz 

5) สารทำความเย็น R32 หรือ R-410A 

6) ระบบทำความเย็นดวยระบบ Inverter 

7) รีโมทคอนโทรลไรสาย 

8) มีฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 

 1.1.2 Indoor Unit (Evaporator) 

1) เปนชนิดยึดติดกับผนัง 

2) อัตราการหมุนเวียนอากาศ อยูระหวาง 200 - 400 cfm.  

3) การกระจายลม Auto Swing (Up-down) , Manual (Right-left) 

4) ระดับเสียง ไมเกิน 45 dB(A) 

            1.1.3 Outdoor Unit (Condensing) 

                     1) คอมเพรสเซอรแบบ Rotary Compressor หรือ Scroll Compressor หรือ Hermetically   

                         sealed swing 

                     2) ระดับเสียง ไมเกิน 60 dB(A) 

            1.1.4 ใชผลิตภัณฑของ DIKIN , TRAN , MITSUBISHI หรือเทียบเทา 

    1.2 ชนิดแขวน ระบบ Inverter จำนวน 4 เครื่อง (รวมติดตั้ง) ขนาดไมนอยกวา 24,000 BTU     

          รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

1.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) ขนาดการทำความเย็น ไมนอยกวา 24,000 BTU/hr. 

2) กำลังไฟฟาไมเกิน 1,900 W. 
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                     3) มีคาประสิทธิภาพในการใชพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER )    

                         ไมต่ำกวา 15 BTU/Wh 

4) แหลงจายไฟ 220-240V / 1 Phase / 50Hz 

5) สารทำความเย็น R32 หรือ R-410A 

6) ระบบทำความเย็นดวยระบบ Inverter 

7) รีโมทคอนโทรลไรสาย 

8) มีฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 

 1.2.2 Indoor Unit (Evaporator) 

1) เปนชนิดแขวนใตฝาเพดาน  

2) อัตราการหมุนเวียนอากาศ อยูระหวาง 400 - 800 cfm.  

3) การกระจายลม Auto Swing (Up-down) , Manual (Right-left) 

                     4) ระดับเสียง ไมเกิน 45 dB(A) 

           1.2.3 Outdoor Unit (Condensing) 

                     1) คอมเพรสเซอรแบบ Rotary Compressor หรือ Scroll Compressor หรือ Hermetically   

                         sealed swing 

                     2) ระดับเสียง ไมเกิน 60 dB(A) 

1.2.4 ใชผลิตภัณฑของ DIKIN , TRAN , MITSUBISHI หรือเทียบเทา 

    1.3 ชนิดแขวน Inverter จำนวน 3 เครื่อง (รวมติดตั้ง) ขนาดไมนอยกวา 40,000 BTU          

         รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

1.3.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1) ขนาดการทำความเย็น ไมนอยกวา 40,000 BTU/hr. 

2) กำลังไฟฟาไมเกิน 4,200 W. 

                     3) มีคาประสิทธิภาพในการใชพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER )     

                         ไมต่ำกวา 15 BTU/Wh 

4) แหลงจายไฟ 220-240V / 1 Phase / 50Hz  

5) สารทำความเย็น R32 หรือ R-410A 

6) ระบบทำความเย็นดวยระบบ Inverter 

7) มีรีโมทคอนโทรลไรสาย 

           1.3.2 Indoor Unit (Evaporator) 

                     1) เปนชนิดแขวนใตฝาเพดาน  

                     2) อัตราการหมุนเวียนอากาศ อยูระหวาง 800 – 1,500 cfm.  

                     3) การกระจายลม Auto Swing (Up-down) , Manual (Right-left) 
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4) ระดับเสียง ไมเกิน 45 dB(A) 

 

             1.3.3 Outdoor Unit (Condensing) 

                     1) คอมเพรสเซอรแบบ Rotary Compressor หรือ Scroll Compressor หรือ Hermetically   

                         sealed swing 

                     2) ระดับเสียง ไมเกิน 60 dB(A) 

             1.3.4 ใชผลิตภัณฑของ DIKIN , TRAN , MITSUBISHI หรือเทียบเทา 

 

2. เฟอรนิเจอรลอยตัว   

    2.1 โตะกลาง จำนวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

                      1) ขนาด (ความกวาง x ความลึก x ความสูง) ไมนอยกวา 4480 x 1590 x 800 มม. 

                      2) Top ไมเพาะโครง หนา ไมนอยกวา 50 มม. ผิวกรุลามิเนต (เลือกสี/ลาย ภายหลัง) 

                      3) ขาโตะ หนาไมนอยกวา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine (สีเลือกภายหลัง) 

                      4) Top มีชองเปดสำหรับรอยสายไฟ แบบ Pop-Up วัสดุทำจาก Aluminium 

    2.2 เกาอ้ีผูประชุม  จำนวน 10 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

                     1) ขนาด (ความกวาง x ความลึก x ความสูง) ไมนอยกวา 590 x 610 x 890-980 มม. 

                   2) ท่ีนั่งและพนักพิงหลัง หุมดวยหนังเทียม (สีเลือกภายหลัง) 

                   3) มีกานโยกสำหรับปรับระดับ ข้ึน - ลงได 
 

                     4) มีท่ีเทาแขน ซาย - ขวา  

    2.3 เกาอ้ีผูประชุม (สังเกตการณ)  จำนวน 10 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

                    1) ขนาด (ความกวาง x ความลึก x ความสูง) ไมนอยกวา 590 x 610 x 890-980 มม. 

                    2) ท่ีนั่งและพนักพิงหลัง หุมดวยหนังเทียม (สีเลือกภายหลัง) 

                    3) มีกานโยกสำหรับปรับระดับ ข้ึน - ลงได 

                    4) มีท่ีเทาแขน ซาย - ขวา 

 

3. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร  

    3.1 เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะ 

                   1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพ่ือฉายภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ 

                   2) ใชเทคโนโลยี ระบบ LCD Panel หรือ ระบบ DLP 

                   3) ความสวาง ไมนอยกวา 4,000 ANSI Lumens 

                   4) ความละเอียดของสัญญาณภาพ ไมนอยกวา 1024 x 768 (XGA) หรือ 1920 x 1200 (WUXGA)                

                       หรือ 1024 x 768 (True XGA) 
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                   5) คา Contrast Ratio 15,000 : 1 หรือ 2,500 : 1 หรือ 2,000 : 1 หรือ 13,000 : 1 

                   6) ขนาดภาพ ไมนอยกวา 25 - 300 นิ้ว 

                   7) มีชองตอสายสัญญาณ แบบ HDMI และ VGA 

                   8) หลอดภาพไมนอยกวา 1 ป หรือ 1,000 ชั่วโมง 

                   9) การรับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ป 

                 10) ใชผลิตภัณฑของ Epson , Sony , Panasonic , BENQ หรือเทียบเทา 

    3.2 ขาแขวนยึดเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร จำนวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะ 

                  1) เปนขาแขวนชนิดหอยจากเพดาน 

                  2) สามารถยึดโปรเจคเตอรไดทุกยี่หอ 

                  3) สามารถปรับตำแหนงไดหลายแบบ 

                  4) สามารถปรับความสูงได 60 - 110 เซนติเมตร 

                  5) มีอุปกรณจับยึดครบชุด 

                  6) วัสดุทำจากโลหะ 

 

4. ระบบเสียงหองประชุม     

    4.1 ไมค และฐานไมค ประธาน  จำนวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้  

          4.1.1 คุณสมบัติท่ัวไป     

                       1) มีปุมควบคุมตัดเสียงผูรวมประชุมได 

                       2) มีลำโพงในตัวขนาด 400 mW (Monitor Speaker) 

                       3) มีชองเสียบหูฟง (Headphone) ขนาด 5 mm 

                       4) เชื่อมตอระบบผานสาย Cat5e 

                       5) มีไฟแสดงสถานการณทำงานหนาเครื่อง 

    6) ใชผลิตภัณฑของ TOA , BOSS , Soundvision หรือเทียบเทา 

4.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของไมคประธาน    

  Type    Electret condenser microphone 

  Directivity   Unidirectional 

  Rated Impedance  1.4 kΩ 

  Rated Sensitivity  -37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa)  

  LED Indicator  Speech indicator (ring type) Red 

  Frequency Response 100 Hz - 13 kHz 

  Output Connector  Combined type of XLR-3-12C 

  Operating Temperature 0 ℃ to +40 ℃ (32 ゜F to 104 ゜F) 

  Operating Humidity  90 %RH or less (no condensation) 
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  Finish  Gooseneck: Stainless steel, black Other: ABS resin, black 

  Length   518 mm (1.7 ft) 

 

  4.1.2 คุณสมบัติเฉพาะของ ฐานไมคประธาน    

          Power Source   24 V DC 

          Power Consumption  1.5 W or less 

          Input    Microphone terminal: XLR-3-31 type 

          Output   Monitor speaker: 8 Ω, 0.4 W Earphone: φ3.5 mm mini   

                                Jack (3P:monaural) × 2 

          Connecting Terminal  RJ45 connector x 2 

          LED Indicator    Power Indicator, Speech indicator 

          Function    Speech function, Earphone volume control (x2) 

          Operating Temperature  0 ℃ to +40 ℃ 

          Operating Humidity   90 %RH or less (no condensation) 

          Finish   Case: ABS resin, black, matte finish, paint Speaker Net:   

   Black, matte finish, paint     

            Dimensions               208.9 (W) × 71.3 (H) × 160.5 (D) mm 

 

4.2 ไมค และฐาน ผูรวมประชุม จำนวน 9 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้   

          4.2.1 คุณสมบัติท่ัวไป     

                       1) มีลำโพงในตัวขนาด 400 mW (Monitor Speaker) 

                       2) มีชองเสียบหูฟง (Headphone) ขนาด 5 mm 

                       3) เชื่อมตอระบบผานสาย Cat5e 

                       4) มีไฟแสดงสถานการณทำงานหนาเครื่อง 

             5) ใชผลิตภัณฑของ TOA , BOSS , Soundvision หรือเทียบเทา 

4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะของไมคผูรวมประชุม     

  Type    Electret condenser microphone 

  Directivity   Unidirectional 

  Rated Impedance  1.4 kΩ 

  Rated Sensitivity  -37 dB (1 kHz 0 dB = 1 V/Pa)  

  LED Indicator  Speech indicator (ring type) Red 

  Frequency Response 100 Hz - 13 kHz 

  Output Connector  Combined type of XLR-3-12C 
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  Operating Temperature 0 ℃ to +40 ℃ (32 ゜F to 104 ゜F) 

  Operating Humidity  90 %RH or less (no condensation) 

  Finish  Gooseneck: Stainless steel, black Other: ABS resin, black 

  Length   518 mm (1.7 ft) 

          4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ ของฐานไมคผูรวมประชุม     

            Power Source  24 V DC 

      Power Consumption 1.5 W or less 

      Input    Microphone terminal: XLR-3-31 type 

      Output   Monitor speaker: 8 Ω, 0.4 W Earphone: φ3.5 mm mini   

                                                  Jack (3P:monaural) × 2 

      Connecting Terminal  RJ45 connector x 2 

      LED Indicator   Power Indicator, Speech indicator 

      Function    Speech function, Earphone volume control (x2) 

      Operating Temperature  0 ℃ to +40 ℃ 

      Operating Humidity  90 %RH or less (no condensation) 

            Finish      Case: ABS resin, black, matte finish, paint Speaker Net:   

                                                  Black , matte finish, paint 

      Dimensions               208.9 (W) × 71.3 (H) × 160.5 (D) mm 

 

    4.3 เครื่องควบคุม จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้   

          4.3.1 คุณสมบัติท่ัวไป     

                   1) สามารถเชื่อมตอและควบคุมชุดประชุมไดไมนอยกวา 10 ตัว 

                   2) มีฟงกชั่นเปดไมคอัตโนมัติดวยเสียง (Voice Activation Feature) งายตอการควบคุมใชงาน 

                   3) สามารถบันทึกเสียงการประชุม ดวยหนวยความจำในตัวเครื่องมีขนาด 1 GB และสามารถบันทึกผาน     

                        USB Flash Drive ขนาดไมนอยกวา 32 GB 

                    4) มีฟงกชั่นตัดเสียงหอนไดถึง 7 ยานความถ่ี (Feedback Suppresser) 

                    5) อุปกรณสามารถเชื่อมตอผานสาย Cat5e STP ได 

                    6) ใชผลิตภณัฑของ TOA , BOSS , Soundvision หรือเทียบเทา 

          4.2.2 คุณสมบัติเฉพาะ ของเครื่องควบคุม    

Power Source  100 - 240 V AC, 50/60 Hz (use of the supplied AC adapter) 

Power Consumption  60 W or less 

Audio Transmission System Time division multiplexing (TDM), 10 channels 

                                                    16-bit PCM, 32 kHz sampling frequency 



133 
 

MIC Input  -54 dB (*2), 600 Ω, unbalance, φ6.3 mm phone jack (2P) 

Output LINE: -10 dB (*2), 10 kΩ, unbalance, φ6.3 mm phone jack (2P) 

REC: -10 dB (*2), 10 kΩ, unbalance, RCA pin jack, monaural 

HEADPHONES: φ3.5 mm mini jack, monaural 

 

EQ Insert Input/Output   -10 dB (*2), 10 kΩ, unbalance, RCA pin jack 

Terminal 

Video Conference   -10 dB (*2), 10 kΩ, unbalance, RCA pin jack 

                    systemInput /Output Terminal   

Number of Connectable  32 units 

                    Chairman /Delegate Units 

Number of Connectable Sub 32 units 

  Control Units 

Maximum Cable Distance  50 m (164.04 ft) (between Master control unit and 

terminal Chairman/Delegate unit at end of daisy chain) 

(*3)1 m (3.28 ft) (between Master control unit and Sub 

control units) (Use the cable supplied with the Sub 

control unit.) 

Maximum Number of Open 2 chairman units, 8 delegate units 

Microphones 

Chairman/Delegate   RJ45 connector ×2 

Units Terminal 

Sub Control Units Terminal RJ45 connector 

LED Indicator  Power indicator, Conference mode indicator, Number 

of open microphones indicators, Microphone auto off 

indicator, Monitor speaker of conference units volume 

indicators, Connection test indicator, External control 

indicator, Setting lock indicator, Recording status 

indicator, USB Access status indicator, USB memory 

status indicator, Internal memory status indicator, 

Remaining USB memory capacity warning indicator, 

Remaining internal memory capacity warning indicator, 

LINK/ACT indicator, 10BASE-T/100BASE-TX indicator 



134 
 

Function Key Conference mode selector key: 

Standard/Override/Voice activation/Chairman Only 

Number of open microphones selector key: 1/2/8 

Microphone auto off setting key: ON/OFF 

Monitor speaker of conference units volume setting 

key: -,+ 

Setting lock key: ON/OFF 

Headphone volume setting key: -,+ 

Operation Key  Connection test, Rec start, Rec stop 

Recording Ports   USB-A 

Recording Function  Recordings can be made to a USB memory device (*4) 

or the internal memory. 

Recording format: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3), 

monaural 

Sampling frequency: 32 kHz, Bit rate: 128 kbps 

Network I/F   10BASE-T/100BASE-TX (Automatic-Negotiation) 

Network Protocol  TCP, HTTP, DHCP, ARP (APIPA), UDP (mDNS) 

Network Connector   RJ45 connector 

Operating Temperature 0 ℃ to +40 ℃ (32 F゚ to 104 F゚) 

Operating Humidity  90 %RH or less (no condensation) 

Finish  Panel: Surface-treated steel plate, black, 30 % gloss, paint 

 

5. พัดลมระบายอากาศ    

    5.1 พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้   

                    1) เปนพัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนัง  

                    2) มีขนาดใบพัด 48 นิ้ว วัสดุทำจาก Aluminium 

                    3) มีบานเกล็ด เปด-ปด อัตโนมัติเม่ือมอเตอร ทำงาน 

                    4) แหลงจายไฟ 220-240V / 1 Phase / 50Hz ใหกับมอเตอรไฟฟา 

                    5) ใชมอเตอรไฟฟาขนาด 1 แรงมา ขับพัดลมดวยสายพาน 

                    6) มีปริมาณลม ไมนอยกวา 15,000 cfm 
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6. เครื่องเติมอากาศ   

    6.1 เครื่องเติมอากาศ  จำนวน 2 เครื่อง   รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

                    1) โครงสรางท่ีทำดวย อลูมิเนียม  

                    2) กำลังไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟา ไมเกิน 55 W. 

                    3) ปริมาณลม ไมนอกวา 60 ลิตร / นาที 

                    4) แหลงจายไฟ 220-240V / 1 Phase / 50Hz  

                    5) ความดังของเสียงเม่ือเครื่องทำงาน ไมเกิน 40 dBA 

 

7. ระบบกลองวงจรปด (CCTV)  

            เปนกลองวงจรปด (CCTV) เปนชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ลานพิกเซลข้ึนไป และมี  

จำนวน 31 จุด พรอมดําเนินการติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ข้ันพ้ืนฐานของ  

    7.1 กลอง CCTV ชนิดอยูกับท่ี (Intdoor Fixed Network Camera) จำนวน 31 ตัว มีคุณลักษณะดังนี้ 

       1) เปนกลองวงจรปดชนิดสี IP/Network Camera ท่ีติดตั้งดวยมุมมองการมองภาพแบบคงท่ี 

       2) มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 1,920x1,080 pixel หรือ ไมนอยกวา 2,073,600 pixel  

       3) มี frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

         4) ใชเทคโนโลยี Day/Night สาํหรับการแสดงภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

       5) สามารถควบคุมการเลื่อน IR Filter อัตโนมัติในตัวกลองเม่ือเปลี่ยนโหมดการบันทึกภาพ 

       6) มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรบการแสดงภาพสี (Day Mode) และไมมากกวา 

                     0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

         7) มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

       8) มีผลตางคาความยาวโฟกัสตําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มิลลิเมตร 

       9) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detector) ได 

      10) สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ        

            Super Dynamic Range) ได 

       11) สามารถสงสญัญาณภาพไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

       12) ไดรับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interfac Forum)         

     13) สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน  H.264  เปนอยางนอย     

     14) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4  

     15) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา และ   

          สามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)    

         ในชองเดียวกันได 

     16) มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 

     17) ตัวกลองไดมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ิมเติมสําหรับหุมกลอง (Housing) ท่ีได  
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          มาตรฐาน IP66 หรือ ดีกวา 

7.2 เครื่องบันทึกภาพ (NVR-Network Video Recorder) จำนวน 2 เครื่อง โดยรายละเอียดดังนี้  

   1) เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองวงจรปดโดยเฉพาะ 

   2) สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 

   3) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

              4) สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสงูสุดไมนอยกวา 1,920x1,080   

                pixel หรือ ไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

   5) สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเปนอยางนอย 

    6) สามารถติดตั้งหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) จํานวนไมนอย 4 หนวย 

    7) มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไมนอยกวา 4 TB 

    8) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 4 ชอง (ดานหนา 2 ชอง ดานหลัง 2 

ชอง มีพอรต USB 3.0 ไมนอยกวา 1 ชอง) แบบ eSATA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง และ สามารถ

สํารองขอมูลได 

    9) สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4  

   10) สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปิดผานระบบเครือขายได 

1.3 อุปกรณกระจายสัญญาณ (Switch) จำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
       1) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
       2) มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

       3) สามารถติดตั้งแบบ RACK MOUNT  

1.4  โทรทัศน LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
               1) เปนจอภาพแบบ LED มีขนาดจอภาพไมนอยกวา 32 นิ้ว 

             2) สามารถรองรบความละเอียดของการแสดงผลไดไมนอยกวา 1920X1080 พิกเซล 

            3) มีชองตอแบบ VGA ,HDMI หรือ ดีกวา 

            4) มีชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสัญญาณ รองรับไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 

1.5 เครือ่งสํารองไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1000VA. จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ 
      1) เปน UPS ชนิด Line Interactive ขนาดจายกําลังไฟไมนอยกวา 1KVA. 630W. 
      2) ควบคุมการทํางานอยางแมนยําดวยไมโครโปรเซสเซอร 

      3) มี Stabilizer สําหรับปรับแรงดันอัตโนมัติ 

      4) แรงดันไฟฟาขาเขา 220 VAC+/-25% (165-275 VAC) 

      5) มีชองตออุปกรณท่ีเพียงพอกับอุปกรณ 

       6) ผลิตภัณฑผานการรับรองมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 , มอก.1291-2545 เป็นอยางนอย 
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 1.6 การรับประกัน  

           1) ผูรับจางตองจัดหากลองวงจรปดพรอมอุปกรณงานติดตั้งพรอมอุปกรณงานการติดตั้งทดสอบ   

               การใชงานตามรายละเอียดของขอกําหนดรวมท้ังอุปกรณตางๆ โดยตองติดตั้งตามตําแหนงท่ี  

               กําหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหรือไมสามารถดําเนินการไดผูเสนอราคาจะตองแจงให  

               คณะกรรมการตรวจรับพัสดทุราบ เพ่ือขอความเห็นชอบจากหนวยงานกอนท่ีจะดําเนินการตอไปได 

           2) ผูรับจางจะตองทําการติดตั้งวางระบบใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดหา อุปกรณตาง ๆ  

               ท่ีจําเปนตอระบบเพ่ือใหระบบสมบูรณและเปนประโยชนแกราชการ   หากมีสิ่งอ่ืนใดท่ีมิไดระบุไวใน  

               รายการ หากจําเปนตองใชเพ่ือใหทํางานสําเร็จลุลวงใหเปนหนาท่ีผูรับจางโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม 

           3) ผูรับจางจะตองรับประกันความเสียหายของกลองวงจรปดพรอมอุปกรณ อันเนื่องมาจากการ   

              ใชงานตามปกติเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป
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8. ปายบอกคะแนน (Score Board) 

สามารถเลือกใชกับการแขงขันกีฬาไดหลายประเภท เชน  บาสเกตบอล,วอลเลยบอล,แบดมินตัน, 

ฟุตบอลในรม, มวยสากลสมัครเลนและ ตะกรอ  ซ่ึงสามารถแสดงเวลาในการแขงขันจริง ตั้งเวลาการแขงขัน

ลวงหนา  แสดงเวลาขณะท่ีกำลังแขงขัน แสดงคะแนนการแขงขันในแตละเซต โดยมีรายละเอียดสวนประกอบ

ตาง ๆ ดังนี้  

      8.1 ชุดจับเวลาและคะแนน (Timing & Point) จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 

               1) ขนาดตัวเลขสูง  30  ซม. 

       2) สามารถจับเวลาไดหลายประเภท เชน บาสเกตบอล,วอลเลยบอล,เทเบิลเทนนิส ฟุตบอลในรม  

                   ตะกรอ มวยสากลสมัครเลน แบดมินตัน ฯลฯ สามารถจับเวลาไดสูงสุด 99 นาที 59 วินาที 

               3) มีชุดตัวเลขบอกคะแนน ขนาดตัวเลขสูง 40 ซม. ใหคะแนนสูงสุดได 199 คะแนน    จำนวน 2 ชุด 

               4) มีไฟบอกฝายเสิรฟแบบลูกศร  จำนวน 2 ชุด 

               5) มีไฟขอเวลานอก( Time Out ) ตัวเลขสูง  10 ซม.  จำนวน 2 ชุด 

               6) มีไฟบอกเกมส (Period) ได 9  เกมส  ตัวเลขสูง 15 ซม.  จำนวน 1 ชุด 

               7) มีตัวเลขบอกฟาลวทีมได 9  ครั้ง    ตัวเลขสูง 15 ซม. จำนวน 2 ชดุ 

               8) มีไฟบอกยก ตัวเลขสูง 10 ซม. จำนวน 1 ชดุ 

   3.2  ชุดบอกคะแนนเซ็ต จำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 

                1) เปนเครื่องบอกคะแนนในแตละเซต เหมาะสำหรับใชแขงขันกีฬาท่ีมีคะแนนเซต  เปนคะแนน   

                    ท่ีทำ ไดของผูเลนแตละทีม 

                2) ขนาดกวาง 40 ซม. X สูง 150 ซม.    

                3) ตัวเลขสูง  10 ซม.   แสดงได 2 หลัก 

    3.3 ชุดปายไฟอักษรว่ิง  จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 

                1) เปนชุดบอกชื่อทีมผูเขาแขงขัน เหมาะสำหรับการแขงขันทุกประเภท 

                2) ขนาดสูง 32 ซม. X  ยาว 256 ซม. 

                3) ความละเอียดของหลอดไฟวิ่ง เปนชนิด P10 ( ระยะ Pitch 10mm ) 

                4) จำนวนหลอดไฟ 32 X 256  จุดรวมไมนอยกวา 8,000 ดวง 

                5) ปอนตัวอักษรท้ัง ภาษาไทย-อังกฤษ 

                6) คอนโทรลผานคอมพิวเตอรควบคุม พรอมโปรแกรมสำเรจ็รูป 

    3.4 เครื่องควบคุมการใหคะแนนและเวลา จำนวน  2  แผง มีคุณลักษณะดังนี้ 

               1) เปนเครื่องควบคุมเวลาและคะแนนใหเปนไปตามกติกาของการแขงขันทุกประเภท 

               2) สามารถควบคุมไรสาย 

               3) ใชไฟฟา AC 220/50Hz 

               4) มีกลองพลาสติก พรอมกระเปามีหูหิ้ว 


	7.2 เครื่องบันทึกภาพ (NVR-Network Video Recorder) จำนวน 2 เครื่อง โดยรายละเอียดดังนี้
	1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) จำนวน 3 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
	1.4  โทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้
	1.5 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000VA. จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

