
(ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและ

ขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง

ห้องปฏิบัติการต้นแบบบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพ่ือพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 เพ่ือ
ประโยชน์ในการรับประกัน และการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอาหารหรืองานประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ ท างานแล้ว
เสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน
ทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน

๒ / ราชการ... 
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ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงาน
เอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบมาด้วย) 
โดยให้น าส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญามาแสดง ในวันที่เสนอราคาและผลงานดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 
 1๒.   ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง
มีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 

 ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา........ ........น.  ถึง..............น. 

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ  ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่
..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.dusit.ac.th หรือ supply.dusit.ac.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๔-๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ ในวันและ
เวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันที่           มกราคม   พ.ศ. 256๖ 

 
(รองศาสตราจารย์ศิโรจน์  ผลพันธิน) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



(ร่าง) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  ………………….. 

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการต้นแบบบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพื่อพัฒนาชุมชน 
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ รายการ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ลงวันที่        มกราคม  ๒๕๖๖ 

----------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต้นแบบบรรจุและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารและขนมอบเพ่ือพัฒนาชุมชน แขวงดุสิต  
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

  (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (๒) หลักประกันสัญญา 
  (3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

๑.๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม 

  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนารใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
๑.๙ ขอบเขตของงาน 
1.1๐ งวดงานและงวดเงิน 
๑.๑๑ แผนที่โดยสังเขป 
๑.๑๒ รายละเอียดเพิ่มเติม 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

๒ / ๒.๔ ไม่เป็น... 
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๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 เพ่ือ
ประโยชน์ในการรับประกัน และการด าเนินงานที่ได้มาตรฐาน ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงาน งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านอาหารหรืองานประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหม่ืน
บาทถ้วน) ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้
ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ (กรณีเป็น
ผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพากรแนบ
มาด้วย) โดยให้น าส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญามาแสดง ในวันที่เสนอราคาและผลงานดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประกวดราคามีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

 กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

 กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 

 ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

๓ / ๒.๑๓ ผู้ยื่น... 
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๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
 (๔.๑)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
(4)  
(๕)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

๔ / (๔.๑) ส าเนา... 
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 (๕.๑)  ส าเนาคู่ฉบับสัญญา (หากมีการแก้ไขสัญญางานเพ่ิม-ลด ให้แนบรายละเอียด
การแก้ไขสัญญามาด้วย)  และบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรด้วย (ถ้ามี) 

(๖) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 ๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เริ่มท างาน 

 ๔.๔  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕  ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่…………………………….... ระหว่างเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๖  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอ
ราคาให้แกม่หาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน  3๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สามแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 ๕.๒ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.................ระหว่างเวลา..........น. ถึง..........น.  
 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
ก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
 ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

จะพิจารณาจาก ราคารวม  

 ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 ๖.๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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   ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 ๖.๘   หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 
 ๖.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว 
  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ  
 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 ๘ / ๗.๕ พันธบัตร ... 
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 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน  ๓  งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

-   จัดส่งเอกสารแผนงานในการท างานของโครงการ 
-   จัดส่งเอกสารแต่งตั้งบุคคลประจ าโครงการและหนังสือมอบอ านาจ 
-   จัดส่งเอกสารขออนุมัติครุภัณฑ์  
-   จัดส่งเอกสารรายงานบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
-   งานโครงหลังคาและโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จ   
-   งานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม และงานระบบเดิม แล้วเสร็จ 
-   งานสถาปัตยกรรม (ส่วนภายนอก) ยกเว้นงานผนัง แล้วเสร็จ 

 ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๔๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 งวดที่ ๒  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓5 ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 

-  จัดส่งเอกสารแผนงานในการท างานของโครงการ  
-  จัดส่งเอกสารรายงานบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
-  งานสถาปัตยกรรม (ส่วนภายนอก) ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 
-  งานเดินท่อ ร้อยสายระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ    
-  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
-  งานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ 
-  งานจัดส่งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ (ไม่รวมงานติดตั้ง) 
-  ส่งเอกสารแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา 
 ก าหนดแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วันถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ดังนี้ 

-  จัดส่งเอกสารรายงานบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
-  งานสถาปัตยกรรม (ส่วนโรงอาหาร) แล้วเสร็จ  
-  งานระบบไฟฟ้า ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
-  งานระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ 
-  งานติดตั้งครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
-  งานทดสอบ พร้อมจัดส่งผลการทดสอบงานระบบ 

 ๙ / - ด าเนินการ... 
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-  ด าเนินการปรับปรุงส่วนประกอบอาคาร และงานส่วนที่เหลือให้ครบตามสัญญา 
-  ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างและอาคารให้เรียบร้อยทั้งหมด 
-  จัดท ารายการข้อมูลครุภัณฑ์ในโปรแกรม Microsoft Excel และเป็นเอกสาร จ านวน ๑ ชุด 
-  งานจัดส่งแบบก่อสร้างจริง (As – Built Drawing) ของโครงการ โดยเป็นกระดาษขนาด

อย่างน้อย A3 จ านวน ๑ ชุด ส าเนา ๒ ชุด พร้อมไฟล์ Auto CAD บรรจุใน Flash Drive 
-  งานจัดส่งคู่มือการใช้งานระบบ จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ PDF บรรจุใน Flash Drive 
-  แฟ้มเอกสารรายการอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการทั้งหมดที่แสดงสัดส่วนตาม

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
 ก าหนดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายใน 1๒0 วัน รวมถึงท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น 
 ๙.๒  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของราคางานจ้าง 

 ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 11.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด 
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่มหาวิทยาลัยก่อนการรับ
ช าระเงินล่วงหน้านั้น 

 ๑2. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑2.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับจัดสรรเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  จากส านักงบประมาณแล้วเท่านั้น 

 ๑2.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้

๑๐ / ตามท่ี... 
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ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

  (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

  (๓) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  

 ๑2.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  

 ๑2.๔ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 ๑2.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ 
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

 ๑2.๖ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ได ้ 

  (๑) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไป 

  (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

  (๓) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

  (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑3. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

๑๑ / สูตรการ... 



- ๑๑ - 
 

 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ
ในข้อ ๑.๕ 

 ๑4. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หน่วยงานที่ได้รับ
การรับรองจากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่าง
น้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
 ๑๓.๑  ช่างเชื่อม 
 ๑๓.๒  ช่างไฟฟ้า 
 ๑๓.๓ ช่างก่อสร้าง 
 ๑๓.๔ ช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
 ๑๓.๕ ช่างโยธา 

 15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 ๑6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  

 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไว้ชั่วคราว 

 
 
 
 

………………………………......… 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันที่        มกราคม  ๒๕๖๖ 
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มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
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มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
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สารบญัแบบ

A-001
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

สารบญัแบบ

Sheet
Number Sheet Name

A-000 coverd

A-000.1 ภาพทศันียภาพ

A-001 สารบญัแบบ

A-002 รายการประกอบแบบ

A-003 รายการวสัดุ

A-004 รายการวสัด ุq

A-005 รายการเฟอรน์ิเจอรล์อยตวั

A-101 ผงัพื ]นเดิม ชั]น^

A-102 ผงัรื ]อถอน ชั]น^

A-103 ผงัแสดงพื]นที'กอ่สรา้ง

A-104 ผงัหลงัคา

A-201 รูปตดัภายนอก A /รูปตดัภายนอก B

ID-101 ผงัพื ]นชั]น^

ID-102 ผงั PATTERN พื ]นชั]น^

ID-103 ผงัเฟอรน์ิเจอร์

ID-104 ผงัแสดงบวัเชิงผนงั

ID-105 ผงัแสดงตาํแหนง่ GRAPHIC

ID-106 ผงัฝา้เพดานชั]น^

ID-201 รูปตดัA/ รูปตดัB

ID-202 รูปตดัC/ รูปตดัD/ รูปตดัE/ รูปตดัF

ID-203 รูปตดัG/ รูปตดัH/ รูปตดัI

ID-204 รูปตดัJ/ รูปตดัK/ รูปตดัL

ID-205 รูปตดัM/ รูปตดัN

ID-301 แบบขยายประตู̂

ID-301.1 แบบขยายประตqู

ID-302 แบบขยายหนา้ตา่ง

ID-501 แบบขยายผนงั u.v /แบบขยายผนงั-Detail1

ID-502 แบบขยาย GRAPHIC

S-101 ผงัโครงสรา้งเหลก็รบัฝา้เพดาน

S-201 แบบขยายโครงสรา้ง

S-301 STRUCTURAL ISO

Grand total: 31

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



สญัลกัษณป์ระกอบแบบก่อสรา้ง

รูปแบบเสน้บอกระยะ 3000

3000 ระยะจาก ริม-ริม

ระยะจาก ศนูยก์ลาง - ริม

ระยะจาก ศนูยก์ลาง - ศนูยก์ลาง

1

B
เสน้ Grid Line บอกตาํแหน่งเสา
*ตวัอย่าง ตาํแหน่งเสาที' A1 หรือ 1A

เสน้แสดงตาํแหน่งเสา

เสน้แสดงระดบั
+0.60 +0.60 ระดบัพื]นชั]น1

เสน้ Level แสดงระดบัความสงู
จากระดบัอา้งอิง +0.00 - ระดบัปัจจุบนั

สญัลกัษณป์ระกอบมมุมอง

สญัลกัษณป์ระกอบแบบ

แปลนพื]น
Scale 1:100

ชื'อแบบแปลน , รูป , มมุมอง , แบบขยาย

มาตราส่วน
สญัลกัษณร์ูปดา้น

3

A-01

2

A-01

1
A-01

4

A-01

เลขที'แสดงในแบบ

แผ่นที'แบบปรากฏ

A01

3

แผ่นที'แบบปรากฏ
เลขที'แสดงในแบบ

สญัลกัษณร์ูปตดั
1

A-01

เลขที'แสดงในแบบ

แผ่นที'แบบปรากฏ
เสน้แสดงแนวการตดัผ่าน

สญัลกัษณร์ูปตดัแบบขยาย
1

A-01

เลขที'แสดงในแบบ

แผ่นที'แบบปรากฏ
เสน้แสดงแนวการตดัผ่าน

สญัลกัษณร์ูปตดัแบบขยาย
1

A-01

เลขที'แสดงในแบบ

แผ่นที'แบบปรากฏ

อกัษรย่อในงานโครงสรา้ง

สญัลกัษณง์านพื]น
PS

S

พื]นทางเดียว (Oneway Slap)
(EL=0.50)

TP

(EL=0.50)

(EL=0.50)

EL=ระดบัหลงัพื]นสาํเร็จรูป

พื]นคสล.เทในที'
EL=ระดบัหลงัพื]นคอนกรีต

พื]นเททบัหนา้ (Topping)
EL=ระดบัหลงัพื]นเท Topping   Area=พื]นที'ทั]งหมด(Area=30.0 sq.m.)

B1(EL=0.50)
ชื'อคาน
ระดบัหลงัคาน

RB1(L=0.50m.)
ชื'อคาน
ความยาว

สญัลกัษณง์านคาน

ค.ส.ล. คอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีต 1:2:4 ส่วนผสมคอนกรีต ซีเมนต ์1 ส่วน : ทราย 2 ส่วน : หิน 4 ส่วน

F ฐานราก (Foundation)
C เสา (Column)
W กาํแพง (Wall)
GS พื]นติดดิน (Ground Slap)
S พื]นคอนกรีต (Slap)

PS พื]นสาํเร็จรูป (Pre-Stressed Concrete Slap)

ST บนัได (Stair)
GB คานคอดิน (Ground Beam)
B คานคอนกรีต (Beam)

TP พื]น Topping (Topping)

สญัลกัษณง์านเหล็กเสรมิคอนกรตี
Ø เสน้ผ่านศนูยก์ลาง (Diameter)

RB เหล็กเสน้กลม (Round Bar)
DB เหล็กขอ้ออ้ย (Deformed Bar)
ป เหล็กปลอก (Stirrup)

คม.L/5 ระยะของเหล็กคอมา้ (Bent up bar)
ตสค. ตรงสลบัคอมา้
ลพส. เหล็กเสริมพิเศษ

@ ระยะจากจุดหนึ'งไปจุดหนึ'ง (Spacing)
RB6mm. การบอกชื'อเหล็ก เหล็กเสน้กลมขนาด 6 mm.

4-DB12mm.
เหล็กเสริมคอนกรีตวางตามรูปดา้นหรือทางยาว
เหล็กเสริมคอนกรีตวางตามตดัขวางหรือทางขวาง
การงอปลายเหล็กแบบขอ (Hook 180)
การงอปลายเหล็กแบบฉาก (Hook 90)
เหล็กเสริมขนาดเดียวกันวางแนวเดียวกันจาํนวน 2 เสน้
เหล็กเสริมขนาดเดียวกันวางแนวเดียวกันจาํนวน 3 เสน้
เหล็กเสริมขนาดเดียวกันวางแนวเดียวกันจาํนวน 3 เสน้
การจัดเหล็กเสริม 2 ทาง
การจัดเหล็กเสริมตะแกรง 2 ชั]น

การจัดเหล็กเป็นตระแกรง

T=เหล็กชั]นบน
B=เหล็กชั]นล่าง

T T
B
B

#

ทรายหรือกรวด (Sand)
คอนกรีต (Concrete)

ดิน (Earth)

เหล็ก (Steel)
ไม ้(Wood)

ลวดลายต่างๆ

การบอกชื'อเหล็ก เหล็กขอ้ออ้ยขนาด 12 mm. จาํนวน 4 เสน้
หอ้งนอน

F1+0.60CL1 2.80

สญัลกัษณแ์สดงชนิดผนงั (Wall Tag)

1 สญัลกัษณแ์สดงชนิดหนา้ต่าง (Window Tag)

1

1 สญัลกัษณแ์สดงชนิดประต ู(Door Tag)

1

1

สญัลกัษณช์ื'อหอ้ง

1

หอ้งนอน
F1 +0.60

100 m2

ชื�อหอ้ง

ความสูงฝ้าเพดาน
จากระดบัพื�นช ั�นนั�นๆ - ระดบัฝ้าเพดาน

ชนิดของฝ้า

ระดบัพื�นหอ้ง
จากระดบั +0.00 - ระดบัช ั�นนั�นๆชนิดของพื�น

ชื�อหอ้ง
ชนิดของพื�น
ระดบัพื�นหอ้ง
จากระดบั +0.00 - ระดบัช ั�นนั�นๆ
พื�นที�หอ้ง

สญัลกัษณฝ์า้เพดาน

CL1 +2.80
ความสูงฝ้าเพดาน
จากระดบัพื�นช ั�นนั�นๆ - ระดบัฝ้าเพดาน

ชนิดของฝ้า

3000

หมายเหตุ
- กรณีที'แบบก่อสรา้งไม่ชดัเจนหรอืพบขอ้ผิดพลาดระหวา่งการก่อสรา้งใหป้รกึษากบั สถาปนิกหรอืวิศวกรของฝ่ายออกแบบ ก่อนดาํเนินการใดๆ
- ระดบัที'ระบุในแบบเป็นระยะที'รวมงาน FINISHING แลว้
- รายละเอียดวสัดุต่างๆ ใหดู้จาก ขอ้กาํหนดวสัดุมาตรฐาน (ใบ SPEC)

-

รายการพื ]น รายการผนงั

รายการฝา้เพดาน

F0
F1 พื ]นปูกระเบื]องยาง          เลื ]อยบวัโคง้สงู 150 mm.

(พรอ้มเท SELF LEVELING ปรบัระดบัพื]นกระเบื ]องเดิม)
VF 01

พื]นเดิม

ฝา้ฉนวน PIR FOAM หนา 50 mm. 
พรอ้มอปุกรณต์ิดตั]งตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

CL1

ฝา้โครง C-Line กรุยิปซมับอรด์ หนา 9 mm. ฉาบเรยีบรอยต่อ
ทาสีขาว

CL2

MF 01

P 01

EX ผนงัเดิม
1 ผนงัฉนวน PIR FOAM หนา 50mm. 

พรอ้มอปุกรณเ์ก็บงานบรเิวณเขา้มมุ งานบวัโคง้สาํหรบัคลีนรูม
MF 01

1.1 ผนงัฉนวน PIR FOAM หนา 100mm.
พรอ้มอปุกรณเ์ก็บงานบรเิวณเขา้มมุ  งานบวัโคง้สาํหรบัคลีนรูม

MF 02

2 ผนงัโครงเครา่ชบุสงักะสี กรุแผน่ฉนวน PU FOAM 
หนา 25 mm. (หนา้บนัภายนอก) MF 03

- ทานํ]ายารองพื]น สาํหรบัปูนปรบัระดบั จระเข ้ไพรเมอร ์เอส 
หรอืเทียบเทา่

F1.1 พื ]นปูกระเบื]องยาง          เลื ]อยบวัโคง้สงู 150 mm.
(พรอ้มเทปูนทรายปรบัระดบั และเท SELF LEVELING) 

VF 01

- ปูนปรบัระดบัพื]นชนิดไหลตวัได ้(SELF LEVELING) 
จระเข ้เซลฟ์ เลเวลลิ'ง หรอืเทียบเทา่

F2 พื ]นปูกระเบื]อง
PATTERN ตามแบบ (พรอ้มเทปูนทรายปรบัระดบั)

CT 01 CT01.1 CT01.2

F3 พื]นเท PU(พรอ้มเทปูนทรายปรบัระดบั)
F4 พื ]นปูกระเบื]อง     (พรอ้มเทปูนทรายปรบัระดบั)

ยาแนวสีนํ]าตาลออ่น รอระบุภายหลงั

CT 03

- ทานํ]ายารองพื]น สาํหรบัปูนปรบัระดบั จระเข ้ไพรเมอร ์เอส 
หรอืเทียบเทา่
- ปูนปรบัระดบัพื]นชนิดไหลตวัได ้(SELF LEVELING) 
จระเข ้เซลฟ์ เลเวลลิ'ง หรอืเทียบเทา่

3

4 ผนงัโครง C-LINE กรุ HMR 6mm. กรุทบัดว้ย HMR ลอน
พ่นสีเทา

PB 01
P 03

4.1 ผนงัโครง C-LINE กรุ HMR หนา 12 mm.
ปิดลามิเนต สีเขียว PL 01

4.2 ผนงัโครง C-LINE  กรุ HMR หนา 12 mm. 
ปิดลามิเนต สีเทา PL 03

4.3 ผนงัโครง C-LINE  กรุ HMR หนา 12 mm. กรุทบัดว้ยลามิเนต
PATTERN ตามแบบPL 02 PL 02.1 PL02.2

ผนงัเฟรมอลมูิเนียม 100x50mm. กระจกใสหนา 6 มม. 
(พรอ้มเฟรมแนวนอนลาดเอียง45องศา)

ผนงัขอบ คสล. หนา 100 mm.  กรุกระเบื]อง
ยาแนวสีนํ]าตาลออ่น รอระบุภายหลงั

5 CT 03

ผนงักรุกระเบื]อง
ยาแนวสีนํ]าตาลออ่น รอระบุภายหลงั

6 CT 03

7 ผนงัเดิม ฉาบเรยีบ ทาสีขาว P 01
7.1 ผนงัเดิม ฉาบเรยีบ ทาสีเขียว P 02
7.2 ผนงัเดิม  ทาสีขาว P 01

4.4 ผนงัโครง C-LINE  กรุ HMR หนา 12 mm. 
ฉาบเรยีบรอยต่อ ทาสีขาว P 01

ยกเลิก

ยกเลิก

ฝา้โครง C-Line กรุพลาสวดู หนา 10 mm. ฉาบเรยีบรอยต่อ
ทาสีขาว

CL3
P 01

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
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ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน
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ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



CODE
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

CT 01

กระเบื]อง ขนาด 60 x 60 cm. สีเทาออ่น

No.MMGD-82M

ME DISTRIBUTION หรอืเทียบเทา่

-
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

CT 01.1

กระเบื]อง ขนาด 60 x 60 cm. สีเทากลาง

MMD-71

ME DISTRIBUTION หรอืเทียบเทา่

-
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

CT 01.2

กระเบื]อง ขนาด 60 x 60 cm. สีเทาเขม้

ME-66063M

ME DISTRIBUTION หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

CT 03

กระเบื]อง 7.5 x 15cm. สีขาว ผิวมนั ยาแนวสีนํ]าตาลออ่น รอระบุุภายหลงั

No.1171873 (GLOSSY WHITE 7.5X15*A) / GELATO หรอืเทียบเทา่

บุญถาวร หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

CT 02

กระเบื]อง ขนาด 60 x 60 cm. สีเทากลาง

MMD-71

ME DISTRIBUTION หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

GR 01

ฟิลม์ติดกระจก ฝา้

3M หรอืเทียบเทา

3M หรอืเทียบเทา

-

*ก่อนทาํการสั'งซื ]อวสัดุ ตอ้งจดัทาํตวัอย่างมาใหผู้อ้อกแบบหรอืผูค้วบคุมงานอนมุตัิก่อนทกุครั]ง
*วสัดุบางประเภทมีระยะเวลาในการจดัสง่และผลิต ใหผู้ร้บัจา้งวางแผนในการสั'งซื ]อลว่งหนา้ใหพ้รอ้ม จะเอาเหตุนี ]มาขอขยายเวลาในการก่อสรา้งไม่ได้
NOTE:

CODE
MATERIAL SPECIFICATION

DESCRIPTIONDESCRIPTION

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

MF 01

แผน่ฉนวน PIR FOAM 50 mm. 2CB 2.50lbs. (2") F-Grade U-Lock/ผิวเรยีบ
ผิวหนา้ของแผน่ฉนวนทั]งสองดา้นใชเ้หล็กเคลือบสีคลัเลอรบ์อนด ์USK 0.40mm.
ชนิด Antibacteria

KR PANEL หรอืเทียบเทา่

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

MF 02

แผน่ฉนวน PIR FOAM 100 mm. 2CB 2.50lbs. (2") F-Grade U-Lock/ผิวเรยีบ
ผิวหนา้ของแผน่ฉนวนทั]งสองดา้นใชเ้หล็กเคลือบสีคลัเลอรบ์อนด ์USK 0.40mm.
ชนิด Antibacteria

KR PANEL หรอืเทียบเทา่

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

MF 03

แผน่ฉนวน PU FOAM หนา 25 mm. (หนา้บนัดา้นนอก)
วสัดุปิดทบัดา้นบน METAL SHEET เคลือบสี (รอระบุภายหลงั)
ดา้นลา่งปิดทบัดว้ย FOIL

SUNTECH หรอืเทียบเทา่

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

MF 04

แผน่ฉนวน PU FOAM หนา 25 mm. (หลงัคา)
วสัดุปิดทบัดา้นบน METAL SHEET เคลือบสี (รอระบุภายหลงั)
ดา้นลา่งปิดทบัดว้ย FOIL สนัลอนปิด METAL CAP ทกุสนัลอน

SUNTECH หรอืเทียบเทา่

-
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

P 01

สีนํ]าอะครลีิค ชนิดภายใน สีขาว

SUPERSHEILD DURACLEAN/ No.8444 (SIERA BLANCA)/ ชนิดกึ'งเงา

TOA หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

P 02

สีนํ]าอะครลีิค ชนิดภายใน สีเขียว

SUPERSHEILD DURACLEAN / No.8361 (Crytal Falls)/ ชนิดกึ'งเงา

TOA หรอืเทียบเทา่

-
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

P 03

สีนํ]ามนั สาํหรบัพ่นงานไม ้สีเทา

GLIPTON / No.8434 (Silver Spree)/ ชนิดกึ'งเงา

TOA หรอืเทียบเทา่

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

PB 01

แผน่ HMR เซาะรอ่งลอน หนา 12 mm.

รุน่ 3D(Hmr) / 025

VISION SPACE หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

P 03A

สีนํ]าอะครลีิค ชนิดภายใน สีเทา

SUPERSHEILD DURACLEAN / No.8434 (Silver Spree)/ ชนิดกึ'งเงา

TOA หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

P 01A

สีนํ]ามนัสาํหรบังานเหล็ก สีขาว

GLIPTON/ No.8444 (SIERA BLANCA)/ ชนิดกึ'งเงา

TOA หรอืเทียบเทา่

-

ยกเลิก

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:331 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รายการวสัดุ

A-003
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



CODE

*ก่อนทาํการสั'งซื ]อวสัดุ ตอ้งจดัทาํตวัอย่างมาใหผู้อ้อกแบบหรอืผูค้วบคุมงานอนมุตัิก่อนทกุครั]ง
*วสัดุบางประเภทมีระยะเวลาในการจดัสง่และผลิต ใหผู้ร้บัจา้งวางแผนในการสั'งซื ]อลว่งหนา้ใหพ้รอ้ม จะเอาเหตุนี ]มาขอขยายเวลาในการก่อสรา้งไม่ได้
NOTE:

CODE
MATERIAL SPECIFICATION

DESCRIPTION

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

DESCRIPTION

IMAGE REF.

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

- -

-

-

-

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

PL 02.2

ลามิเนต ลายไมเ้ขม้

No.4117-W (Virginia Walnut)

WILSONART หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

PL 02.1

ลามิเนต ลายไมก้ลาง

No. S112-WN (Huntington Walnut)

WILSONART หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

SK 01

บวัเชิงผนงัอลมูิเนียมสีธรรมชาติ สงู 50 mm.

-

-

-
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

ST 01

หินแกรนิต สีเทาคลาสสิค

-

-

-
DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

VF 01

กระเบื]องยางชนิดมว้น หนา 2 mm. สีเทา

No.NS4412

TOLI หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

PL 02

ลามิเนต ลายไมอ้อ่น

No. 4192-WM (Light Walnut)

WILSONART หรอืเทียบเทา่

-

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

PL 01

ลามิเนต สีเขียว

No. 9502-NM (Jade)

WILSONART หรอืเทียบเทา่

-

ยกเลิก

DESCRIPTION:

MODEL:

SUPPLIER:

CONTACT:

PL 03

ลามิเนต สีเทา

No.0377-NM (Modernismo)

WILSONART หรอืเทียบเทา่

-

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:341 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รายการวสัด ุ2

A-004
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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ขอบเขตงาน
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:341 : 200

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัพื ]นเดิม ชั]น1

A-101
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 200
ผงัพื]นเดิม ชั]น1

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



-7ho

DN
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- รื ]อถอนพื]นกระเบื]องเดิม
- รื ]อถอนฝา้เพดานเดิม
- รื ]อถอนผนงัอลมูิเนียมกระจกเดิม
- รื ]อถอนกระเบื]องกรุผนงัเดิม
- รื ]อถอนดวงโคมเดิม
- รื ]อถอนเครื'องปรบัอากาศเดิม
- ขนยา้ยครุภณัฑไ์ปยงัพื]นที'จดัเตรยีม 
หรอืทาํแนวป้องกนัระหวา่งการก่อสรา้ง

NOTE: รื ]อถอนลกูหมนุระบายอากาศบรเิวณหลงัคาเดิม

NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:351 : 200

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัรื ]อถอน ชั]น1

A-102
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 200
ผงัรื ]อถอน ชั]น1

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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B

A-201

ขอบเขตพื]นที'ก่อสรา้ง

แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

ผนกัเก็บตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

หอ้งทาํหนา้คอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกหนา้คอฟฟี'ี เคก้
F1 CL1 +3.000.21

แผนกตดัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21 PACKING & STOCK

F1.1 CL1 +2.80+0.21

QC ROOM
F1.1 CL1 +2.80+0.21

+0.21F1.1

+0.20F2

+0.20F3

+0.20F3

+0.21F1.1

หอ้งรบัประทานอหาร
F2 CL2 +2.80+0.20

หอ้งเตรยีม
F3 CL1 +2.80+0.20

แผนกผลิตและสง่ขายหนา้รา้น
F3 CL3 +2.80+0.20

หอ้งลา้งทาํความสะอาด
F3 CL1 +2.80+0.20

หอ้งบ่อดกัไขมนั

สโมสรอาจารย์

หอ้งเก็บ
ขนม
รอจาํหน่าย

หอ้งตอกบตัร

หอ้งสวสัดกิารชาย

แผนกครวัซอง

แผนกขนมปงั

แผนกคุกกี�
และ
เอแคลร์

บรเิวณเตาอบ 
เบเกอรี� 3

ตูห้มกั
ขนมปงั

เครื�องหยอดคุกกี�

อตัโนมตัิ

แผนกเคก้และโดนทั

หอ้งสโตร์3

บรเิวณเตาอบ 
เบเกอรี� 2

หอ้งเตรียมไสข้นม

ทางเดนิ

หอ้งกลา้งจาน
บรเิวณเตาอบเครื�องทอดโดนทั

สถานีแกส๊(สาํรอง)

หอ้งสโตร์ 1

หอ้งสโตร์ 2

บรเิว
ณ
พกั
ขยะ

แผนกแพ็คขนมตามส ั�ง

และแพ็คขนมสง่ขายหน้ารา้น

หอ้งแตง่ตวัพนกังาน

ทางเขา้ออกหน้ารา้นเบเกอร์รี� ทางเขา้ออก

ทางเขา้สง่วตัถุดบิ

หอ้งนํ�าหญงิ

หอ้งนํ�าชาย

หอ้งเก็บรถพกัขนม เตาอบ
ขนมปงั

สาํนกังาน
โครงการ
บรกิารอาหาร
และ
ขนมอบ

แผนกขาย

แผนกฝอยทอง

หอ้งช่างซอ่มบาํรุง

หอ้งอาหาร
รบัขนมตามส ั�ง
และเจา้หน้าที�
โครงการ

NOT IN SCOPE

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
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25
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:49

:36As indicated

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัแสดงพื ]นที'ก่อสรา้ง

A-103
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 200
ผงัแสดงพื]นที'ก่อสรา้ง

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

รางนํ]าฝนสแตนเลสเกรด 304 
หนา 1.2 mm. 

RD RD RD RD

RDRDRDRD

FLASHING รางนํ]าตะเขร้าง เมทลัชีท 
เคลือบสีเทียบหลงัคา

FLASHING ครอบขา้ง เมทลัชีท 
เคลือบสีเทียบหลงัคา

FLASHING ครอบสนั เมทลัชีท 
เคลือบสีเทียบหลงัคา

201
70222

20

10620
4980 12420 4980 13260

RD
4850 6850
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8

762
7

27910
4800

103
75

990
0
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2

787
2

7200

NOT IN SCOPE

ทาํระบบกนัซมึหลงัคา Slab

ทาํระบบกนัซมึหลงัคา Slab

ทาํระบบกนัซมึหลงัคา Slab

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร
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25
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:37As indicated

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัหลงัคา

A-104
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 200
ผงัหลงัคา

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90
ระดบัอกไก่ 1 +5.00
ระดบัอะเส 2 +4.50

ระดบัอกไก่ 2 +7.10

ระดบัพื]นชั]น1 +0.20
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A-201
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NOT IN SCOPE

ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90
ระดบัอกไก่ 1 +5.00
ระดบัอะเส 2 +4.50

ระดบัอกไก่ 2 +7.10

ระดบัพื]นชั]น1 +0.20
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NOT IN SCOPE

150

300

รางนํ]าฝนสแตนเลสเกรด 304 
หนา 1.2 mm. 

Galvanized Steel Purlin

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

หลงัคาเดิม

ตวัปิดลอนตามมาตรฐานผูผ้ลิต
FLASHING ครอบขา้ง เมทลัชีท 
เคลือบสีเทียบหลงัคา

Galvanized Steel Purlin

หลงัคาเดิม

หลงัคา SANDWICH PANEL 
ฉนวน PIR หนา 25 mm. MF-04 FLASHING  ครอบจั'ว เมทลัชีท 

เคลือบสีเทียบหลงัคา

Galvanized Steel Purlin

หลงัคาเดิม

หลงัคา ฉนวน PU หนา 25 mm.
MF-04

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร
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/1/

25
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:38As indicated

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รูปตดัภายนอก A /รูปตดัภายนอก B

A-201
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 200
รูปตดัภายนอก A

มาตราสว่น 1 : 200
รูปตดัภายนอก B

มาตราสว่น 1 : 10
Roof Detail 2

มาตราสว่น 1 : 10
Roof Detail 1

มาตราสว่น 1 : 10
Roof Detail 3

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

ผนกัเก็บตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกหนา้คอฟฟี'ี เคก้
F1 CL1 +3.000.21

หอ้งทาํหนา้คอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกตดัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกอบคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.50+0.21

QC ROOM
F1.1 CL1 +2.80+0.21

หอ้งรบัประทานอหาร
F2 CL2 +2.80+0.20

หอ้งเตรยีม
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NOT IN SCOPE
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หอ้งลา้งทาํความสะอาด
F3 CL1 +2.80+0.20

หอ้งครวัหลกั
F3 CL1 +2.80+0.20

+0.20F3
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+0.20F3
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A

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต
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โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
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ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร
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:391 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัพื ]นชั]น1

ID-101
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงัพื ]นชั]น1

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'

A Revision A 19/01/66
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แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

ผนกัเก็บตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกหนา้คอฟฟี'ี เคก้
F1 CL1 +3.000.21

หอ้งทาํหนา้คอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกตดัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกอบคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.50+0.21

QC ROOM
F1.1 CL1 +2.80+0.21

หอ้งรบัประทานอหาร
F2 CL2 +2.80+0.20

หอ้งลา้งทาํความสะอาด
F3 CL1 +2.80+0.20

หอ้งเตรยีม
F3 CL1 +2.80+0.20

แผนกผลิตและสง่ขายหนา้รา้น
F3 CL3 +2.80+0.20

+0.21F1.1

+0.20F2

+0.20F3

PACKING & STOCK
F1.1 CL1 +2.80+0.21

+0.21F1.1

START

START

START

PATTERN 1 UNIT

FOYER
F1 CL1 +3.50+0.21

+0.21F1
+0.21F1

+0.21F1+0.21F1

+0.21F1+0.21F1

+0.21F1

Detail1

ID-501

NOT IN SCOPE
-

---

หอ้งครวัหลกั
F3 CL1 +2.80+0.20

+0.20F3

+0.20F3
+0.20F3

= กระเบื ]อง CT 01

= กระเบื ]อง CT01.1

= กระเบื ]อง CT01.2

PATTERN 1 UNIT 

= NOT IN SCOPE
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โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:401 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงั PATTERN พื ]นชั]น1

ID-102
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงั PATTERN พื]นชั]น1

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



DN

R.R. F. F.

ห ้องคร ัวหลัก

ห ้องเตรี ยม

โซนขายอาหาร

ห ้องล ้างทํา ความสะอาด

R
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R
.

R
.
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MK-05

MK-11

MK-11
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จุ ดวางไม ้ม๊ อบ
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00

4000 4000 2500 3000 2500 3000 3000 1000 3000
26000

แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

ผนกัเก็บตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกหนา้คอฟฟี'ี เคก้
F1 CL1 +3.000.21

หอ้งทาํหนา้คอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกตดัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกอบคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.50+0.21

QC ROOM
F1.1 CL1 +2.80+0.21

หอ้งรบัประทานอหาร
F2 CL2 +2.80+0.20

PACKING & STOCK
F1.1 CL1 +2.80+0.21

FOYER
F1 CL1 +3.50+0.21

อา่งลา้งมือ     LF 01

อา่งลา้งมือ     LF 01

TV 65 นิ ]ว

NOT IN SCOPE

A

= เฟอรน์ิเจอรเ์ดิม
NOTE:

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:411 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัเฟอรน์ิเจอร์

ID-103
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงัเฟอรน์ิเจอร์

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'

A Revision A 19/01/66



DN
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4000 4000 2500 3000 2500 3000 3000 1000 3000
26000

แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

ผนกัเก็บตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกหนา้คอฟฟี'ี เคก้
F1 CL1 +3.000.21

หอ้งทาํหนา้คอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกตดัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกอบคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.50+0.21

QC ROOM
F1.1 CL1 +2.80+0.21

หอ้งรบัประทานอหาร
F2 CL2 +2.80+0.20

หอ้งลา้งทาํความสะอาด
F3 CL1 +2.80+0.20

หอ้งเตรยีม
F3 CL1 +2.80+0.20

แผนกผลิตและสง่ขายหนา้รา้น
F3 CL3 +2.80+0.20

+0.21F1.1

PACKING & STOCK
F1.1 CL1 +2.80+0.21

+0.21F1.1

270

270
270

270

145

2995 5200

110
80

4050

NOT IN SCOPE

หอ้งครวัหลกั
F3 CL1 +2.80+0.20

= บวัเชิงผนงั 
NOTE:

SK 01

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:421 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัแสดงบวัเชิงผนงั

ID-104
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงัแสดงบวัเชิงผนงั

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



DN
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แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

ผนกัเก็บตวัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกหนา้คอฟฟี'ี เคก้
F1 CL1 +3.000.21

หอ้งทาํหนา้คอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกตดัคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.00+0.21

แผนกอบคอฟฟี' เคก้
F1 CL1 +3.50+0.21

QC ROOM
F1.1 CL1 +2.80+0.21

หอ้งรบัประทานอหาร
F2 CL2 +2.80+0.20

หอ้งลา้งทาํความสะอาด
F3 CL1 +2.80+0.20

หอ้งเตรยีม
F3 CL1 +2.80+0.20

แผนกผลิตและสง่ขายหนา้รา้น
F3 CL3 +2.80+0.20

+0.21F1.1

PACKING & STOCK
F1.1 CL1 +2.80+0.21

+0.21F1.1
G02

G03

G04

G01

NOT IN SCOPE

G05
G06

G08G07

= ตาํแหนง่ GRAPHIC
NOTE:

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:431 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัแสดงตาํแหน่ง GRAPHIC

ID-105
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงัแสดงตาํแหน่ง GRAPHIC

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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CL1
FL-CL=+3.00

CL1
FL-CL=+3.50

NOT IN SCOPE

CL1
FL-CL=+2.80

CL1
FL-CL=+2.80

CL3
FL-CL=+2.80

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:441 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัฝา้เพดานชั]น1

ID-106
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงัฝา้เพดานชั]น1

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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3 3 1
1

CL1
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EX 11
1

1

+0.21F1 +0.21F1 +0.21F1.1 +0.20F3
แผนกทาํตวัคอฟฟี' เคก้ แผนกอบคอฟฟี' เคก้ QC ROOM หอ้งเตรยีม

3

1.11.1

3

+0.20F3

3

11
NOT IN SCOPE

หอ้งครวัหลกั

ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20

1 2 3 4 5 6 7 8 97'
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1
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1
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+0.21F1.1 +0.20F3

3
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1

1 13
3

+0.21F1

CL1
FL-CL=+3.00 3

EX 3 1

CL1
FL-CL=+2.80
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FL-CL=+2.80

CL1
FL-CL=+3.50

+0.21F1 1.1 1.1 1.1

7.2

NOT IN SCOPE

7
หอ้งลา้งทาํความสะอาด หอ้งครวัหลกั

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:441 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รูปตดัA/ รูปตดัB

ID-201
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั A

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั B

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20

1 2 3 4 5 6 7 8 97'

370
0

200

4000 4000 2500 3000 2500 3000 3000 1000 3000

3

1.1

1

EX
EX1

3 3

1.1

3 3 1.1

1.1

7.2 1

CL1
FL-CL=+2.80

CL1
FL-CL=+3.50CL1

FL-CL=+3.00 CL2
FL-CL=+2.80

1
1

1

4.3
8

4

11

W4.3
ID-501

SK 01 SK 01

แบบขยายผนงั

7.2

925
115

0
925

290
0

NOT IN SCOPE 4.1

4.1

3

1.1

3

1.14

ex

+0.20F2 +0.20F3
หอ้งรบัประทานอหาร หอ้งครวัหลกั
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110

0
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ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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0
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NOT IN SCOPE

ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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4000

370
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200
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331
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FL-CL=+3.00

+0.21F1
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115

0
925

NOT IN SCOPE

ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20

123456789 7'
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FL-CL=+3.00
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+0.21F1+0.21F1+0.21F1.1+0.20F2+0.20F3

CL2
FL-CL=+2.80 7.1 EX

EX
6280

0

Detail1
ID-501

NOT IN SCOPE

หอ้งรบัประทานอหารแผนกผลิตและสง่ขายหนา้รา้น 1.1

4

9

CL3
FL-CL=+2.80

6

900
110

0
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= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:461 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รูปตดัC/ รูปตดัD/ รูปตดัE/ รูปตดัF

ID-202
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั C

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั D

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั E

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั F

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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NOT IN SCOPE

ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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NOT IN SCOPE

ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20

ABCDEF A'
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200

4000 4000 4000 4000 1950 2050
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FL-CL=+3.50

CL1
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1
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+0.21F1+0.21F1

7.2925
115

0
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NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:471 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รูปตดัG/ รูปตดัH/ รูปตดัI

ID-203
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั G

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั H

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั I

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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1EX
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+0.21F1.1
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NOT IN SCOPE

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:481 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รูปตดัJ/ รูปตดัK/ รูปตดัL

ID-204
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั K

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั L

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั J

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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ระดบัพื]นอา้งอิง +0.00

ระดบัอะเส 1 +3.90

ระดบัพื ]นชั]น1 +0.20
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หอ้งครวัหลกั แผนกผลิตและสง่ขายหนา้รา้น
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CL1
FL-CL=+2.80

CL3
FL-CL=+2.80

= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
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 17
:49

:491 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

รูปตดัM/ รูปตดัN

ID-205
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั M

มาตราสว่น 1 : 100
รูปตดั N

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ประตูบานเลื�อนคูอ่ตัโนมตั ิ(ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH)1

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH สองดา้น และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1500 x 2000mm.

อลูมเินียม อบสีขาว (เฟรมอลูมเินียมของผนงั 3)
อลูมเินียม อบสีขาว
กระจกลามเินต 4+4 mm. ฟิล์มใส

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานเลื�อนอลูมเินียม ครบชุด

ประตูบานคูอ่ตัโนมตั ิ(ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH)2

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH สองดา้น และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1800 x 2200mm.

อลูมเินียม อบสีขาว (เฟรมอลูมเินียมของผนงั 3)
อลูมเินียม อบสีขาว
ดา้นบน กระจกลามเินต 3+3 mm. ฟิล์มใส/ ดา้นลา่ง อลูมเินียมทบึ อบสีขาว

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานเลื�อนอลูมเินียม ครบชุด

ประตูบานเลื�อนเดี�ยว3

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1100 x 2000mm.

อลูมเินียม อบสีขาว (เฟรมอลูมเินียมของผนงั 3)
อลูมเินียม อบสีขาว
กระจกลามเินต 4+4 mm. ฟิล์มใส

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานเลื�อนอลูมเินียม ครบชุด

ประตูบานเลื�อนเดี�ยว (หอ้งลา้ง)4

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1000 x 2000mm.

-
-

โครงไมเ้นื�อแข็ง กรุ HMR 6 mm. กรุทบัดว้ยลามเินต PL-02

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานเลื�อนรางบน ครบชุด

ประตูบานคาวบอย5

-
-

อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

700 x 800mm.

-
-

โครงไมเ้นื�อแข็ง กรุ HMR ลอน PB-01  พน่สีเทา P-03

บานพบัสวงิ

ประตูบานเลื�อนคูอ่ตัโนมตั ิ(ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH)6

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH สองดา้น และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1400 x 2000mm.

อลูมเินียม อบสีขาว
อลูมเินียม อบสีขาว
กระจกลามเินต 4+4 mm. ฟิล์มใส

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานเลื�อนรางบน ครบชุด

1500
750 750

200
0

750 750
1500

NO TOUCH SWITCH

220
0

900 900
1800

1100

200
0

1150

1000

50
800850

700

700
ภายในหอ้ง ภายนอกหอ้ง

กรุแผน่สแตนเลส 304 
หนา 1.2 mm.

1000 1000

110
0

900
200

0

200
0

PL 02 PL 02

700 700
1400

NO TOUCH SWITCH

200
0

ยกเลิก ยกเลิก

ยกเลิก
ยกเลิก

900 900

NO TOUCH SWITCH

1800

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:501 : 50

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

แบบขยายประต1ู

ID-301
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



ประตูบานสวงิเดี�ยว7

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัสแตนเลส HL ยาว 600 mm.

ปุ่ มเปิดแบบ NO TOUCH SWITCH สองดา้น และอุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1000 x 2050mm.

อลูมเินียม อบสีขาว
อลูมเินียม อบสีขาว เฟรมแนวนอนลาดเอียง 45 องศา
ดา้นบน กระจกลามเินต 3+3 mm. ฟิล์มใส/ ดา้นลา่ง อลูมเินียมทบึ อบสีขาว

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานสวงิ ครบชุด

ประตูบานเปิดเดี�ยว8

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
ลูกบดิสแตนเลสพรอ้มชุดล็อค
อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1000 x 2050mm.

ไมเ้นื�อแข็ง ทาสีขาว
-
โครงไมเ้นื�อแข็ง กรุ HMR 6 mm. ภายนอก กรุทบัดว้ยลามเินต PL-02/
ภายในหอ้งลา้ง กรุสแตนเลส 304

บานพบัสแตนเลส

ประตูบานสวงิคู่9

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัสแตนเลส HL ยาว 600 mm.

อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

3300 x 2800mm.

อลูมเินียม อบสีขาว (เฟรมอลูมเินียมของผนงั 3)
อลูมเินียม อบสีขาว
กระจกลามเินต 3+3 mm. ฟิล์มใส

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานสวงิ ครบชุด

50 900 50
1000

1000

205
0

205
0

45 910 45
1000

45 910 45
1000

50 900 50

915

3300

50 750 50 750 50 50 750 50 750 50
1650 1650

600
220

0

280
0 มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:501 : 50

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

แบบขยายประต2ู

ID-301.1
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'



หน้าตา่งบานเลื�อนสลบั1

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1840 x 500mm.

อลูมเินียม อบสีขาว
อลูมเินียม อบสีขาว
กระจกลามเินต 3+3 mm. ฟิล์มใส

อุปกรณ์สาํหรบัหน้าตา่งบานเลื�อนอลูมเินียม ครบชุด

หน้าตา่งบานเลื�อนสลบั2

อุปกรณ์ล็อค ครบชุด
มือจบัและชุดล็อคบานเลื�อน ชนิดฝังในกรอบบาน
อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

1850 x 1100mm.

อลูมเินียม อบสีขาว (เฟรมอลูมเินียมของผนงั 3)
อลูมเินียม อบสีขาว เฟรมแนวนอนลาดเอียง 45 องศา
กระจกใส หนา6มม.

อุปกรณ์สาํหรบัประตูบานเลื�อนอลูมเินียม ครบชุด

หน้าตา่งบานเลื�อนสลบั3

-
-

อุปกรณ์ประกอบครบชุด
-

-

Plan View

ระดบัพื�น

Elevation View

Width x Height

วสัดุวงกบ
วสัดุกรอบบาน
วสัดุบาน

บานพบั

Qty.

ชุดอุปกรณ์ล็อค
มือจบั
อุปกรณ์
หมายเหตุ

TypeMark Description

3500 x 700mm.

อลูมเินียม อบสีขาว
อลูมเินียม อบสีขาว เฟรมแนวนอนลาดเอียง 45 องศา
กระจกใส หนา6มม.

-

110
0

900

1850

700
200

0
270

0

1850

FIX FIX

ยกเลิก ยกเลิก

1840

1840
500

900
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:511 : 50

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

แบบขยายหนา้ต่าง

ID-302
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:52As indicated

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

แบบขยายผนงั 4.3
/แบบขยายผนงั-Detail1

ID-501
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 25
แบบขยาย PATTERN ผนงั 4.3
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il1 ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
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 17
:49

:521 : 10

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

แบบขยาย GRAPHIC

ID-502
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G02

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G03

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G04

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G05

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G06

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G07

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G08

มาตราสว่น 1 : 10
แบบขยาย GRAPHIC-G01

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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= จดุยึดคานเหล็กกบัเสาคสล.เดิม ดูแบบขยาย /2 S-201

= SC1-เสาเหล็กกลอ่ง 75x75x3.2mm. 
NOTE1:

= SB1-คานเหล็กกลอ่ง 125x75x3.2mm.

NOTE2: โครงสรา้งเหล็ก ทากนัสนิม ทาทบัดว้ยสี P 01A
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= NOT IN SCOPE

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต

iP-ARCHTIST CO., LTD.
email: ip.archtist@gmail.com , visit us: www.facebook.com/ip-archtist

mobile: +66(0)865428006, +66(0)834428844

โครงการ :

สถานที'ก่อสรา้ง :

เจา้ของโครงการ :

สถาปนิก :
ณัฐภมูิ ประไพบลูย ์ส-สถ 3221
ณัฐกานต ์พลหาญ ภ-สถ 20761
-
มัณฑนากร :
-
-

ชื'อแบบ :

แบบเลขที' :

เลขที'โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที' :
มาตราส่วน A3 :

การแกไ้ข

iP
iP

วิศวกรโครงสรา้ง :
วฒันชัย พิมพจ์ันทร ์ภย.46374
-
วิศวกรไฟฟ้า :
อมร จับศิลป์ สฟก.4037
-
วิศวกรเครื'องกล :
บญุชัย ศิริวฒุิรงัสรรค ์ภก.9667
-
วิศวกรสิ'งแวดลอ้ม :
-
-
คณะกรรมการจัดทาํแบบรูปรายการงานก่อสรา้ง :
นายชาคริช รอดอาํพนั ประธานกรรมการ 
นายณัฐภมูิ ประไพบลูย ์กรรมการ 
นายอภิรตัน ์แกว้เพชรสมทุร กรรมการและ
เลขานกุาร

25
/1/

25
66

 17
:49

:531 : 100

ปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารตน้แบบการบรรจแุละควบคมุ
คณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื'อพฒันาชมุชน

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต
กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

ผงัโครงสรา้งเหลก็รบัฝา้เพดาน

S-101
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น 1 : 100
ผงัโครงสรา้งเหลก็รบัฝา้เพดาน

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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NOTE:  SET ระดบั BASEPLATE ใหอ้ยุ๋ใตร้ะดบั FINISHING พื]น

SECTION

PLAN

ระดบั FINISHING พื]นงานสถาปัตย์
L 75x75x6 mm.
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2-M12 EXPANSION BOLT
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แบบขยายโครงสรา้ง

S-201
CONSTRUCTION

2021-22
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มาตราสว่น 1 : 5
แบบขยาย BASEPLATE SC1

มาตราสว่น 1 : 5
แบบขยายจดุยดึเสาเดิม- FRONT VIEW

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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มหาวิทยาลยัสวนดสุิต

STRUCTURAL ISO

S-301
CONSTRUCTION

2021-22

27/12/2022

มาตราสว่น
3D-STR -1

มาตราสว่น
3D-STR -2

ลาํดบั รายละเอียด วนัที'
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แบบเลขที� :

เลขที�โครงการ :
เขียนแบบ โดย :
ตรวจสอบ โดย :
วนัที� :
มาตราส่วน A3 :

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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

ขอบเขตของงาน 

Summary of Work 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 นิยาม 
คาํนาม คาํสรรพนาม ที�ปรากฏในสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

และเอกสารอื�นๆ ที�แนบสญัญาทกุฉบบั ใหมี้ความหมายตามที�ระบไุวใ้นหมวดนี C นอกจากจะระบเุป็น
อย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 

ผู้ว่าจ้าง หมายถึง เจา้ของโครงการที�ลงนามในสญัญา หรือตวัแทนที�ไดร้บัการ
แต่งตัCงจากเจา้ของโครงการ 

ผู้ควบคุมงาน  หมายถึง ตวัแทนของผูว่้าจา้งที�ไดร้บัการแต่งตัCงใหค้วบคมุงาน 

ผู้ออกแบบ หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 

ผู้ร ับจ้าง หมายถึง บคุคล หรือนิติบคุคลที�ลงนามเป็นคู่สญัญากบัผูว่้าจา้งรวมถึง
ตวัแทนที�ไดร้บัการแต่งตัCง หรือผูร้บัจา้งช่วง หรือลกูจา้งที�อยู่ใน
ความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้ง ตามสญัญา 

งานก่อสร ้าง หมายถึง งานต่างๆ ที�ระบใุนสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง แบบก่อสรา้ง 
รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และเอกสารแนบสญัญา 

แบบก่อสร ้าง หมายถึง แบบก่อสรา้งทัCงหมดที�แนบสญัญา และแบบก่อสรา้งที�มีการ
เปลี�ยนแปลง แกไ้ข และเพิ�มเติมภายหลงั ตามสญัญา 

รายการประกอบแบบก่อสร ้าง หรือ 

รายการประกอบแบบ หมายถึง เอกสารฉบบันี C ซึ�งจะแสดงรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้ง 
การควบคมุคณุภาพของวสัดอุุปกรณ ์ เทคนิค และขัCนตอน
ต่างๆ ที�เกี�ยวกบังานก่อสรา้งทัCงที�ระบหุรือไม่ระบไุวใ้นแบบ
ก่อสรา้ง 

การอนุมัติ หมายถึง การอนมุติัเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากผูท้ี�มีอาํนาจในการอนมุติั 
ตามที�ระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี C 

การแต่งตั+ง หมายถึง การแต่งตัCงเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหท้าํหนา้ที�ต่างๆ ตามนิยามที�
กาํหนดไวข้า้งตน้ 

สัญญา หมายถึง เอกสารต่างๆ ที�ประกอบกนัเป็นสญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง ไดแ้ก่ 

- สญัญาจา้งเหมาก่อสรา้ง 

- เอกสารประกวดราคา (ถา้มี) 

- รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 



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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

- แบบก่อสรา้ง และแบบก่อสรา้งเพิ�มเติม  
- รายละเอียดราคาก่อสรา้ง (BOQ) 

- เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ (ถา้มี) 
1.2 วัตถุประสงค  ์

ผูว่้าจา้ง โดย มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มีความประสงคจ์ะก่อสรา้งอาคาร ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบ
การบรรจแุละควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน ซึ�งตัCงอยู่ที� มหาวิทยาลยั
สวนดสุิต แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร โครงสรา้งทั�วไปเป็นตามรูปแบบ และรายการประกอบ
แบบ โดยมีวตัถปุระสงคห์ลกัคือตอ้งการไดผ้ลงานการก่อสรา้งทัCงหมดที�มีมาตรฐาน มีคณุภาพ มีสภาพ
พรอ้มที�จะใชง้านไดท้นัที เมื�อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ มีความมั�นคงแข็งแรง มีฝีมือการก่อสรา้งที�ประณีต 
เรียบรอ้ย สวยงาม มีความถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง และถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

1.3 ข้อกาํหนดทั�วไป 
ใหผู้ร้บัจา้งทกุราย, ผูร้บัเหมาช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา ที�ทาํงานก่อสรา้งนี C จะตอ้งปฏิบติัตาม
หมวด ขอบเขตของงาน ในสว่นที�เกี�ยวขอ้งตามที�ระบไุวใ้นรายการประกอบแบบก่อสรา้งฉบบันี C หากมี
ขอ้ความขดัแยง้กบัสญัญา หรือเอกสารแนบสญัญาฉบบัอื�น ใหถื้อเอาสว่นที�มีเนื Cอหาครอบคลมุการ
ปฏิบติังานที�ดีกว่า โดยคาํนึงถึงคณุภาพเป็นหลกั และถือการพิจารณาอนมุติัของผูว่้าจา้ง และผูอ้อกแบบ
เป็นที�สิ Cนสดุ 

1.4 ขอบเขตของงาน  และราคาค่าก่อสร ้าง 
งานก่อสรา้งตามแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง มีขอบเขตของงาน และราคาค่า
ก่อสรา้งเหมารวมไวแ้ลว้ ดงัต่อไปนี C นอกจากจะระบเุป็นอย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 

1.4.1 งานเตรียมการ เตรียมสถานที�ก่อสรา้ง และวางผงั เพื�อใหพ้รอ้มสาํหรบัการเริ�มงานก่อสรา้ง 

1.4.2 [งานรื Cอถอนสิ�งปลกูสรา้ง และขนยา้ยไปเก็บในที�ที�ผูว่้าจา้งกาํหนดให ้หรือขนไปทิ Cง งานโยกยา้ย
ระบบสาธารณปูโภค งานขนดินไปทิ Cง หรือถมดินเพิ�ม] 

1.4.3 ค่าที�พกัคนงาน หอ้งนํCา-สว้ม ทางเขา้สถานที�ก่อสรา้งชั�วคราว รัCวชั�วคราว การทาํความสะอาด 
และเก็บขนขยะเศษวสัดไุปทิ Cงนอกสถานที� ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

1.4.4 ค่าก่อสรา้งสาํนกังานสนามพรอ้มครุภณัฑ ์และอปุกรณส์ื�อสารของผูร้บัจา้ง และของผูค้วบคมุงาน 

1.4.5 ค่าขอมิเตอรไ์ฟฟ้า และประปาชั�วคราว [หรือค่าเจาะนํCาบาดาล] [หรือค่าเครื�องปั�นไฟ] ค่านํCา ค่า
ไฟ และค่าระบบสื�อสารต่างๆ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง งานต่อเชื�อมระบบสาธารณปูโภคเดิม
กบัระบบสาธารณปูโภคใหม่ เพื�อใหอ้าคารใชง้านไดท้นัทีเมื�อการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 

1.4.6 ค่าวสัด ุและอปุกรณ ์ค่าแรงงาน ค่าเครื�องมือ และเครื�องจกัร ค่าขนสง่ ค่าลว่งเวลา 

1.4.7 ค่าประสานงานกบัสว่นอื�นๆ หรือหน่วยราชการต่างๆ 

1.4.8 ค่าดาํเนินการเกี�ยวกบัเทคนิคการก่อสรา้ง การรกัษาความปลอดภยั และการปอ้งกนัความ
เสียหายที�จะเกิดแก่บคุคล และทรพัยส์นิทัCงใน และนอกสถานที�ก่อสรา้ง ตลอดจนค่าสิ�งอาํนวย
ความสะดวกชั�วคราวต่างๆ 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 3 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 
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1.4.9 ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสาร เช่น การจดัทาํ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสารขออนมุติั และ
เอกสารรายงาน 

1.4.10 ค่าทดสอบ และตวัอย่างวสัดตุ่างๆ ตามที�ระบไุวใ้นแบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

1.4.11 ค่าประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคล และทรพัยส์นิ 

1.4.12 ค่ากาํไร 

1.4.13 ค่าภาษีอากรต่างๆ ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
1.5 สิ�งท ี�ไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร ้าง 

1.5.1 งานตกแต่งภายใน 

1.5.2 [งานที� ระบุเป็นอย่างอื�น หรือระบุเพิ�มเติมไว้ในสัญญาว่าไม่รวมในการเสนอราคา ตาม
วตัถปุระสงคข์องผูว่้าจา้ง] 

1.6 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานที�ก ่อสร ้าง 
1.6.1 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งศกึษาเอกสารประกวดราคาทัCงหมดอย่างละเอียด ซึ�งจะประกอบดว้ย

หนงัสือเชิญเขา้รว่มการเสนอราคา, เงื�อนไขการเสนอราคา, แบบ, รายการประกอบแบบ, 

รายการกรอกราคาค่าก่อสรา้ง, รา่งสญัญา เป็นตน้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไปตรวจสอบสถานที�
ก่อสรา้งดว้ยตนเอง หรือแต่งตัCงตวัแทน เพื�อใหท้ราบถึงสภาพของสถานที�ก่อสรา้ง ทางเขา้ออก 
ระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ฯลฯ และจะตอ้งศกึษารูปแบบรายละเอียดทัCงหมดใหเ้ขา้ใจชดัเจน 
ในกรณีที�เกิดอปุสรรค ปัญหา จากสถานที�ก่อสรา้ง และเอกสารประกวดราคา ผูร้บัจา้งจะนาํมา
เป็นขอ้อา้งในการเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายเพิ�มเติมจากผูว่้าจา้งมิได ้

1.6.2 การชี Cแจงเอกสารประกวดราคา ทางผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดวนั เวลา สถานที� และผูร้บัผิดชอบ
ตามรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา 

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

1.7 การชี+แจง และคาํแนะนําเกี�ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร ้าง 
1.7.1 ก่อนเริ�มงานก่อสรา้งสว่นใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบ และรายการประกอบแบบให้

เขา้ใจชดัเจน รวมถึงเอกสารแนบสญัญาทัCงหมด หากมีขอ้สงสยัใหส้อบถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจากตวัแทนผูว่้าจา้ง หรือผูค้วบคมุงานก่อน 

1.7.2 ในระหว่างการก่อสรา้งมิใหผู้ร้บัจา้งทาํงานโดยปราศจากแบบ และรายการประกอบแบบ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบต่องานทัCงหมด รวมทัCงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามสญัญา หากตวัแทนผูร้บัจา้ง 

หรือผูร้บัจา้งช่วง หรือลกูจา้งของผูร้บัจา้งกระทาํไปโดยพลการ 

1.8 การอ่านแบบ ใหถื้อความสาํคญัตามลาํดบัต่อไปนี C 
1.8.1 แบบก่อสรา้ง 

1.8.2 ระยะที�เป็นตวัเลข 
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1.8.3 อกัษรที�ปรากฏอยู่ในแบบก่อสรา้ง 

1.8.4 แบบขยาย หรือแบบขยายเพิ�มเติม 

หากผูร้บัจา้งยงัมีขอ้สงสยั หา้มก่อสรา้งไปโดยพลการ จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติัก่อนทาํการ
ก่อสรา้ง 

1.9 ลาํดับความสาํคัญของเอกสารสัญญา 
ใหถื้อตามรายการที�กาํหนดดงัต่อไปนี C นอกจากจะระบเุป็นอย่างอื�น หรือระบเุพิ�มเติมไวใ้นสญัญา 

1.9.1 สญัญา ซึ�งไดล้งนามระหว่างผูว่้าจา้งกบัผูร้บัจา้ง โดยมีพยานรบัรู ้

1.9.2 รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

1.9.3 แบบก่อสรา้ง 

1.9.4 รายละเอียดราคาค่าก่อสรา้งที�ผูว่้าจา้ง และผูร้บัจา้งยอมรบั 

1.9.5 ขอ้ตกลงระหว่างผูว่้าจา้งกบัผูร้บัจา้งเพิ�มเติมในภายหลงั (ถา้มี) 

1.9.6 คาํสั�งของตวัแทนผูว่้าจา้งซึ�งถูกตอ้งตามสญัญาที�สั�งใหผู้ร้บัจา้งปฏิบติั 
1.10 การเปลี�ยนแปลงงานก่อสร ้าง หร ืองานเพ ิ�ม-ลด 

1.10.1 ผูว่้าจา้งมีสิทธิสั�งเปลี�ยนแปลงแกไ้ข เพิ�ม หรือลดงาน สว่นหนึ�งสว่นใดนอกเหนือไปจากแบบ
ก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบตามสญัญาได ้ โดยตกลงเป็นลายลกัษณอ์กัษรในเรื�อง
ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาก่อสรา้งที�เพิ�มขึ Cน หรือลดลงจากสญัญา โดยยึดถือหลกัการคิดราคา
ดงัต่อไปนี C 
- คิดราคาเป็นหน่วย ตามรายละเอียดราคาค่าก่อสรา้ง (BOQ) ในเอกสารแนบสญัญา 

- ถา้รายการที�เปลี�ยนแปลงไม่มีแสดงในรายละเอียดราคาดงักลา่ว ผูว่้าจา้งจะทาํการตกลง
ราคากบัผูร้บัจา้ง โดยยึดถือการประเมินราคาที�ยติุธรรมของผูอ้อกแบบ ตามราคาใน
ทอ้งตลาดที�เป็นจรงิขณะนัCน 

- [หากงานลดทาํใหม้ลูค่ารวมลดลงจากสญัญา จะตดัลดเฉพาะค่าวสัด ุ และค่าแรง ไม่ลดค่า
ดาํเนินการ และกาํไรของงานที�ลดลงนัCน] 

1.10.2 หากผูร้บัจา้งเห็นว่าแบบ หรือคาํสั�งใดๆ ของผูว่้าจา้ง หรือตวัแทนของผูว่้าจา้งนอกเหนือไปจาก
แบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้งตามสญัญา ซึ�งจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ Cน ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแจง้ใหผู้ว่้าจา้งทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อผูว่้าจา้งไดท้าํการตกลงราคางานเพิ�ม-ลด 

และระยะเวลาก่อน จึงจะเริ�มดาํเนินงานเพิ�ม-ลดดงักลา่วได ้ยกเวน้ในกรณีที�การปฏบิติังานนัCนๆ 
อยู่ในขอบเขตความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งตามสญัญา หรืออยู่ในขัCนตอนของแผนการ
ปฏิบติังานที�วิกฤติ ใหถื้อเป็นหนา้ที�ของผูร้บัจา้งที�จะตอ้งปฏบิติังานใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผน และ
ตามแบบงานเพิ�ม-ลดที�ผูว่้าจา้งอนมุติั โดยจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายไดเ้ฉพาะงานเพิ�ม-ลด แต่จะขอ
ขยายระยะเวลาก่อสรา้งไม่ได ้ ยกเวน้งานเพิ�ม-ลดดงักลา่วไดร้บัการอนมุติัลา่ชา้กว่าแผนการ
ปฏิบติังานที�วิกฤติ ตามคาํวินิจฉยัของผูค้วบคมุงาน และผูอ้อกแบบ 

1.11 อาํนาจ และหน้าท ี�ของผู้ควบคุมงาน  
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1.11.1 ตรวจสอบ และควบคมุงานก่อสรา้ง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง และ
เอกสารแนบสญัญาทัCงหมด เพื�อใหง้านก่อสรา้งเป็นไปตามสญัญาทกุประการ 

1.11.2 หากพบว่าแบบก่อสรา้ง รายการประกอบแบบก่อสรา้ง และรายละเอียดในสญัญาขดัแยง้กนั 
หรือคาดหมายว่างานก่อสรา้งตามสญัญาจะไม่มั�นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
หรือหลกัวิชาช่างที�ดี ใหส้ั�งหยดุงานไวก่้อน แลว้แจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้อ้อกแบบ และผูว่้า
จา้งพิจารณาทนัท ี

1.11.3 จดบนัทกึการปฏบิติังานของผูร้บัจา้ง เหตกุารณต่์างๆ ในสถานที�ก่อสรา้ง ปัญหาอปุสรรคของ
งานก่อสรา้ง และภมิูอากาศเป็นรายวนั เพื�อประเมินผลการทาํงานของผูร้บัจา้ง 

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

จบหมวด ขอบเขตของงาน 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 6 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

ระบบความปลอดภัย 

Security Procedures 

2. ความต้องการทั�วไป 

2.1 การป้องกันการบุกรุกท ี�ข ้างเคียง 
ผูร้บัจา้งตอ้งจาํกดัขอบเขตการก่อสรา้ง และตอ้งปอ้งกนัดแูลมิใหล้กูจา้งของตนบกุรุกที�ขา้งเคียงของผูอื้�น
โดยเด็ดขาด ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ค่าชดเชย รวมทัCงการแกไ้ขใหคื้นดีในเมื�อเกิดการเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายใดๆ ที�เกิดจากการกระทาํของลกูจา้งของตนในกรณีที�ไปบกุรุกที�ขา้งเคียง 

2.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข ้างเคียง 
ผูร้บัจา้งตอ้งปอ้งกนัไม่ใหบ้คุคลภายนอก หรือผูท้ี�ไม่ไดร้บัอนญุาตจากผูค้วบคมุงานเขา้ไปในบรเิวณ
ก่อสรา้ง ตลอดระยะเวลาก่อสรา้งทัCงในเวลากลางวนั และกลางคืน ใหผู้ร้บัจา้งปฏิบติัตามขอ้นี Cอย่าง
เครง่ครดั เมื�อถึงเวลาเลิกงานก่อสรา้งในแต่ละวนั ใหต้วัแทนผูร้บัจา้งตรวจตราใหท้กุคนออกไปจาก
อาคารที�ก่อสรา้ง ยกเวน้ยามรกัษาการ หรือการทาํงานลว่งเวลาของบคุคลที�ไดร้บัการอนมุติัแลว้เท่านัCน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตัCงเครื�องปอ้งกนัวสัดตุกหลน่ที�จะเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อ
ทรพัยแ์ละอาคารขา้งเคียง โดยไม่กีดขวางทางสญัจรสาธารณะ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายใน
การติดตัCง ขออนญุาต ค่าบาํรุงรกัษา ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง รวมถึงค่ารื Cอถอนเมื�อแลว้เสรจ็งาน 

2.3 การป้องกันสิ�งก่อสร ้างท ี�มีอยู่เดิม 
2.3.1 สิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียง 

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

2.3.2 สิ�งก่อสรา้งใตดิ้น 

ผูร้บัจา้งตอ้งสาํรวจจนทราบแน่ชดัแลว้ว่ามีสิ�งปลกูสรา้งที�อยูใ่ตดิ้นในบรเิวณก่อสรา้ง หรือ
บรเิวณใกลเ้คียง เช่น ท่อนํCาประปา ท่อระบายนํCา สายโทรศพัท ์ฯลฯ ซึ�งผูร้บัจา้งตอ้งระวงัรกัษา
ใหอ้ยู่ในสภาพที�ดีตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง หากเกิดความเสียหายขึ Cนผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบ
แกไ้ข ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพเดิมโดยเรว็ ในกรณีที�กีดขวางการก่อสรา้ง จาํเป็นตอ้งขออนญุาต
เคลื�อนยา้ย จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ใหผู้ร้บัจา้งรบัผิดชอบดาํเนินการเองทัCงหมด โดยเป็น
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัCงสิ Cน 

2.4 การป้องกัน ร ักษางานก่อสร ้าง และป้องกันเพลิงไหม  ้
2.4.1 การปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้ง รวมทัCงวสัดอุปุกรณท์ี�นาํมา
ติดตัCง หรือเก็บไวใ้นบรเิวณก่อสรา้ง ตัCงแต่เริ�มงานจนกระทั�งผูว่้าจา้งรบัมอบงานงวดสดุทา้ย ใน
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กรณีจาํเป็นผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํเครื�องปอ้งกนัความเสียหาย ที�อาจเกิดขึ Cนกบัวสัดอุปุกรณ ์ และ
งานก่อสรา้ง ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งที�กาํบงั การปอ้งกนัการขีดข่วน การตัCงเครื�องสบูนํCาปอ้งกนั
นํCาท่วม และการปอ้งกนัอื�นๆ ที�ผูค้วบคมุงานเห็นว่าเหมาะสม รวมทัCงวิธีการปอ้งกนัวสัดอุปุกรณ์
สญูหาย เช่น การตรวจคน้อย่างละเอียด และเครง่ครดักบัทกุคนที�เขา้-ออกบรเิวณ หรืออาคารที�
ก่อสรา้งตลอดเวลา 

2.4.2 การปอ้งกนัเพลิงไหม ้

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้เครื�องดบัเพลิงที�มีประสิทธิภาพ และเพยีงพอ ประจาํอาคารที�ก่อสรา้งทกุ
ชัCน รวมทัCงในสาํนกังานชั�วคราว โรงเก็บวสัด ุ และในที�ต่างๆ ที�จาํเป็น มีการปอ้งกนัอย่าง
เครง่ครดัต่อแหลง่เก็บเชื Cอเพลิงและวสัดไุวไฟ โดยจดัใหมี้ปา้ยเตือนที�เห็นเด่นชดั หา้มนาํไฟ หรือ
วสัดทุี�ทาํใหเ้กิดไฟ เขา้ใกลแ้หลง่เก็บวสัดไุวไฟ หา้มสบูบหุรี� หรือจดุไฟในอาคารที�ก่อสรา้งโดย
เด็ดขาด 

2.4.3 ความรบัผิดชอบ 

ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการดแูล ปอ้งกนั และรกัษางานก่อสรา้งดงักลา่ว และ
ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหาย และการสญูหาย ที�อาจเกิดขึ Cนกบัวสัดอุปุกรณ ์ และงาน
ก่อสรา้งทัCงหมด จนกว่าผูว่้าจา้งรบัมอบงานงวดสดุทา้ย 

2.5 การหลีกเลี�ยงเหตุเดือดร ้อนราํคาญ 
งานก่อสรา้ง หรือการกระทาํใดๆ ของลกูจา้งที�น่าจะเป็นเหตเุดือดรอ้นราํคาญแก่บคุคลในที�ขา้งเคียง ผู้
ควบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้ง ทาํงานก่อสรา้งนัCนตามวิธี และเวลาที�เหมาะสม หรือแจง้ใหผู้ร้บั
จา้งหาวิธีปอ้งกนัเหตเุดือดรอ้นดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งเรง่ดาํเนินการในทนัท ี

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

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

2.8 การประกันภัย 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อบคุคลทกุคนที�เกี�ยวขอ้ง และไม่เกี�ยวขอ้ง
โดยตรงกบัการก่อสรา้งนี Cตามกฎหมาย และประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายต่อทรพัยส์ินในบรเิวณ
ก่อสรา้ง และขา้งเคียง รวมความเสียหายที�เกิดจากภยัธรรมชาติ และอบุติัเหตอืุ�นๆ ตามระบใุนสญัญา 



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 8 รวม 24 หนา้ 
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หรือตามกฎหมาย ตามมลูค่าของงานก่อสรา้ง และตามระยะเวลาก่อสรา้งตามสญัญา โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อน] 

2.9 การรายงานอุบัติเหตุ 
เมื�อมีอบุติัเหตใุดๆ เกิดขึ Cนในบรเิวณก่อสรา้ง ไม่ว่าเหตนุัCนๆ จะมีผลกระทบต่องานก่อสรา้งหรือไม่ก็ตาม 
ใหต้วัแทนผูว่้าจา้งรีบรายงานเหตทุี�เกิดนัCนๆ ใหผู้ค้วบคมุงานทราบในทนัที แลว้ทาํรายงานเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรระบรุายละเอียดเหตกุารณท์ี�เกิดขึ Cน การแกไ้ขเหตกุารณน์ัCนๆ และการปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดขึ Cน
อีก 

 
 

จบหมวด ระบบความปลอดภัย 
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มาตรฐานอ ้างอ ิง 

Reference Standards 

3. ความต้องการทั�วไป 

3.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute) 

มาตรฐานทั�วไปที�ระบใุนแบบก่อสรา้ง และรายการประกอบแบบก่อสรา้ง เพื�อใชอ้า้งอิง หรอืเปรียบเทียบ  
คณุภาพ หรือทดสอบวสัดอุปุกรณก่์อสรา้ง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบติั วิธีการติดตัCงวสัดอุปุกรณส์าํหรบั
งานก่อสรา้งนี C หากไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบก่อสรา้ง หรือรายการประกอบแบบก่อสรา้ง ใหถื้อปฏิบติัตาม
มาตรฐานซึ�งมีชื�อเรียกย่อ และของสถาบนัดงัต่อไปนี C 

3.1.1 สมอ. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.) 
3.1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

3.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 

3.1.4 ACI American Concrete Institute 

3.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 

3.1.6 ANSI American National Standards Institute 

3.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 

3.1.8 AWS American Welding Society 

3.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 

3.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 

3.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 

3.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 

3.1.13 NFPA National Fire Protection Association 

3.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 

3.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 

3.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

3.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute) 

ในกรณีที�ตอ้งทดสอบคณุภาพวสัด ุอปุกรณ ์ที�ใชใ้นงานก่อสรา้งใหท้ดสอบในสถาบนัดงัต่อไปนี C 

3.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (CU) 

3.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(KU) 

3.2.3 สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

3.2.4 กรมวิทยาศาสตร ์กระทรวงอตุสาหกรรม 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 10 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

3.2.5 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (KMUTT) 

3.2.6 สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั (KMITL) 

3.2.7 สถาบนัอื�นๆ ที�อนมุติัโดยผูว่้าจา้งและผูอ้อกแบบ 

 
 

จบหมวด มาตรฐานอ้างอ ิง 
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การควบคุมคุณภาพ 

Quality Control 

4. ความต้องการทั�วไป 

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

ชดุ 
4.2 ความคลาดเคลื�อน  หร ือขาดตกบกพร่อง 

4.2.1 หากมีสว่นหนึ�งสว่นใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื�อน หรือขาดตก
บกพรอ่ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งรีบแจง้แก่ผูค้วบคมุงาน เพื�อพิจารณาแกไ้ขในทนัทีที�พบ โดยใหถื้อคาํ
วินิจฉยัของผูอ้อกแบบเป็นขอ้ยติุ  

4.2.2 หากพบสว่นใดที�ระบไุวใ้นแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการประกอบแบบ หรือระบไุวใ้นรายการ
ประกอบแบบ แต่มิไดร้ะบไุวใ้นแบบ ใหถื้อว่าไดร้ะบไุวท้ัCงสองที� หากมิไดร้ะบไุวท้ัCงสองที� แต่เพื�อ
ความมั�นคงแข็งแรง หรือใหถ้กูตอ้งตามมาตรฐาน และตามหลกัวิชาช่างที�ดี ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ดาํเนินการตามคาํวินิจฉยัของผูอ้อกแบบ โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และระยะเวลาเพิ�มเติม  

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

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

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

4.4 การจัดทาํแบบขยาย 
4.4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบงานก่อสรา้งกบัแบบ และรายการประกอบแบบในทกุขัCนตอนอย่าง

ละเอียด หากไม่ชดัเจน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย หรือแบบรายละเอียด หรือ Shop 

Drawing ในสว่นนัCนเสนอต่อผูค้วบคมุงานเพื�อพิจารณาอนมุติัก่อนทาํการก่อสรา้ง 
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 12 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

4.4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํรายการ และแผนงานจดัสง่ Shop Drawing เพื�อขออนมุติั โดยจะตอ้งมี
ระยะเวลาลว่งหนา้เพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยสง่ Shop Drawing ตามลาํดบัขัCนตอน
ของงานก่อสรา้ง การที�ผูร้บัจา้งจดัทาํ Shop Drawing ลา่ชา้ หรือมีระยะเวลาตรวจสอบไม่
เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตใุนการขอขยายระยะเวลาไม่ได ้

4.4.3 การที�ผูค้วบคมุงานไดอ้นมุติั Shop Drawing ใหผู้ร้บัจา้งแลว้ มิไดห้มายความว่า ผูร้บัจา้งไดจ้ะ
รบัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในการก่อสรา้งสว่นนัCนๆ ผูร้บัจา้งยงัคงตอ้งรบัผิดชอบการแกไ้ขให้
ถกูตอ้ง ในกรณีที�ตรวจพบว่างานก่อสรา้งสว่นนัCนไม่ถกูตอ้งตามสญัญาในภายหลงั โดยไม่คิด
ค่าใชจ้่าย และระยะเวลาเพิ�มเติม 

4.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน  
4.5.1 แผนการปฏิบติังาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบติังานในรูป Bar Chart และตารางดาํเนินงาน (Work 

Schedule) แสดงระยะเวลา และลาํดบัการดาํเนินงานแต่ละประเภท ขณะเดียวกนัตอ้งแสดง
แผนการปฏิบติังานรว่มกบัผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา อย่างนอ้ยจะตอ้งมี
แผนงานดงัต่อไปนี C 
- แผนกาํหนดวนัเริ�มงาน และวนัสิ Cนสดุงานแต่ละสว่นของงานก่อสรา้งโดยละเอียด เป็นราย

สปัดาห,์ รายเดือน และแผนงานหลกั (Master Schedule) 

- แผนกาํหนดวนัจดัสง่ Shop Drawing และแผนกาํหนดการจดัสง่วสัดอุปุกรณเ์พื�อขออนมุติั 

- แผนกาํหนดวนัสั�งซื Cอ และวนัสง่เขา้สถานที�ก่อสรา้งของวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ตอ้งใชใ้นการ
ก่อสรา้ง ทัCงของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�น 

- แผนกาํหนดจาํนวนของพนกังาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผูร้บัจา้ง ผูร้บัจา้งช่วง และ
ผูร้บัจา้งอื�น 

4.5.2 การรวบรวมขอ้มลูเพื�อวางแผนการปฏิบติังาน 

ในการจดัทาํแผนการปฏิบติังาน ใหผู้ร้บัจา้งเป็นผูร้วบรวมขอ้มลูที�จาํเป็นต่างๆ จากผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น เพื�อวางแผนงาน และประสานงานกนัใหร้ดักมุที�สดุ ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�ง
ใหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนแปลงแผนการปฏิบติังานบางสว่น เพื�อใหเ้หมาะสม และมีประสิทธิภาพได ้

4.5.3 การยื�นขออนมุติัแผนงานหลกั 

การจดัทาํแผนงานหลกัจะตอ้งยื�นขออนมุติัต่อผูค้วบคมุงานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัที�เซ็นสญัญา 
พรอ้มทัCงชี Cแจงรายละเอียด ทัCงนี Cผูร้บัจา้ง หรือตวัแทนที�ไดร้บัการแต่งตัCง จะตอ้งเซ็นชื�อรบัรอง
แผนงานหลกันี C และการที�ผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัแผนงานหลกั หรือออกคาํสั�งเพิ�มเติม 
มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งไดร้บัการยกเวน้ความรบัผิดชอบในแผนงานหลกัดงักลา่ว 

4.5.4 การบนัทกึการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบติังาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแผนการปฏบิติังานแสดงใหท้กุฝ่ายเหน็ชดัเจนในหน่วยงานก่อสรา้ง และผูร้บั
จา้งจะตอ้งบนัทกึการทาํงานที�เป็นจรงิเปรียบเทียบกบัแผนการปฏิบติังานที�วางไว ้ เพื�อความ
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 13 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 
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สะดวกในการตรวจสอบขัCนตอนการปฏิบติังาน และประเมินผลการปฏิบติังานไดถ้กูตอ้ง หรือ
ใกลเ้คียง โดยตอ้งจดัทาํทกุสปัดาห ์ตัCงแต่เริ�มตน้งานจนงานแลว้เสรจ็สมบรูณ ์

4.5.5 ความรบัผิดชอบ 

ถา้งานบางสว่นที�ผูร้บัจา้งปฏิบติัอยู่ มีสว่นเกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บั
จา้งอื�น ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัเตรียมงานใหส้มัพนัธก์นั ติดตามผลการปฏิบติังานของผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น อย่างสมํ�าเสมอ ในกรณีที�ผูร้บัจา้งพบว่าการก่อสรา้งไม่เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบติังาน จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรในทนัที หากผูร้บัจา้งไม่
สนใจติดตาม ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบแกไ้ขความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ Cน เวน้แต่งาน
ที�เสียหายนัCนเป็นหนา้ที�โดยตรงของผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหา 

4.5.6 การปรบัปรุงแผนการปฏบิติังาน 

หากผูค้วบคมุงานเห็นว่าจะตอ้งปรบัปรุงแผนการปฏิบติังาน เพื�อใหเ้หมาะสม และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนการปฏิบติังานใหม่ สง่ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุติัทนัท ี

4.5.7 การรายงาน 

เพื�อตรวจสอบการปฏิบติังาน และติดตามความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่
เอกสารเพื�อเป็นหลกัฐานแสดงการปฏิบติังานของผูร้บัจา้ง สง่ใหผู้ค้วบคมุงานตรวจสอบ ดงันี C 
- บญัชีแสดงแรงงาน เครื�องมือ เครื�องจกัร สาํหรบัการก่อสรา้งในแต่ละวนั แยกเป็นงานแต่ละ

ประเภท 

- [สาํเนาใบสง่ของทัCงหมดที�เขา้มายงัหน่วยงานในแต่ละวนั ระบปุรมิาณ ชนิด ประเภท ผูผ้ลติ 
ผูจ้าํหน่าย ผูส้ง่ และผูร้บั ฯลฯ] 

- แผนการปฏิบติังานทกุเดือน และการทาํงานจรงิเทียบกบัแผนการปฏิบติังานทกุสปัดาห ์

- รายงานความกา้วหนา้ ปัญหา และอปุสรรคของงานก่อสรา้งทกุสปัดาห ์

- รูปถ่ายงานก่อสรา้ง แสดงใหเ้ห็นผลงานความกา้วหนา้ของงานก่อสรา้งทกุสว่นของอาคาร
ทกุ [15] วนั 

- อื�นๆ ที�ผูว่้าจา้ง ผูอ้อกแบบ และผูค้วบคมุงานรอ้งขอ 
4.6 การประสานงานระหว่างผู้ร ับจ้าง ผู้ร ับจ้างช ่วง ผู้ร ับจ้างอ ื�นท ี�ผู้ว่าจ้างจัดหา 

4.6.1 การใหส้ิ�งอาํนวยความสะดวก  

ผูร้บัจา้งตอ้งคิดเผื�อไวแ้ลว้ในการจดัสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการทาํงานของผูร้บัจา้งช่วง 
และผูร้บัจา้งอื�น เพื�อใหง้านก่อสรา้งนี Cแลว้เสรจ็สมบรูณ ์ ผูร้บัจา้งตอ้งอนญุาตใหใ้ชส้ิ�งอาํนวย
ความสะดวกต่างๆ เช่น นั�งรา้น บนัได รอกสง่ของ ลิฟตข์นสง่ เครน ฯลฯ โดยตอ้งวางแผน และ
ประสานงานไม่ใหเ้กิดการติดขดัในการใชง้านดงักลา่ว โดยคิดค่าใชจ้่ายตามความเหมาะสม 
และยติุธรรม 

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

4.6.3 การประชมุระหว่างการก่อสรา้ง (Site Meeting) 

- การประชมุที�ผูค้วบคมุงานไดจ้ดัใหมี้ขึ Cนเป็นประจาํในระหว่างการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งให้
ตวัแทนผูร้บัจา้ง หรือผูจ้ดัการโครงการของผูร้บัจา้งรว่มประชมุดว้ยทกุครัCง พรอ้มทัCงผูท้ี�
เกี�ยวขอ้งฝ่ายต่างๆ การประชมุดงักลา่วผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูค้วบคมุงานจะเป็นประธาน
ในที�ประชมุ และฝ่ายผูค้วบคมุงานเป็นผูบ้นัทกึการประชมุ ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลง
ที�มีขึ Cนในระหว่างการประชมุนัCน ตามที�มีในบนัทกึการประชมุ ซึ�งจะเสนอใหผู้ร้บัจา้งรบัรอง
ในการประชมุครัCงถดัไป โดยผูร้บัจา้งอาจขอใหผู้ค้วบคมุงานแกไ้ขบนัทกึการประชมุดงักลา่ว
ขา้งตน้ได ้และใหมี้การบนัทกึขอ้โตแ้ยง้ดงักลา่วไวใ้นบนัทกึการประชมุดว้ย 

- ใหมี้การประชมุในระหว่างการก่อสรา้งสปัดาหล์ะหนึ�งครัCงทกุสปัดาห ์ผูค้วบคมุงานอาจเรียก
ประชมุเพิ�ม หรือเลื�อนการประชมุไดต้ามสถานการณ ์และความจาํเป็น 

4.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตร ียมผิวเพ ื�องานตกแต่งภายหลัง 
4.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอย่างที�แสดงใหเ้หน็ความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น

แผงตวัอย่าง หรือหอ้งตวัอย่าง ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน หรือผูอ้อกแบบ เพื�อแสดงใหเ้ห็นส ี
หรือลวดลายของวสัดทุี�จะใชติ้ดตัCงจรงิ เช่น พื Cนปกูระเบื Cอง หิน ไม ้ ผนงัฉาบปนูเรียบทาส ี บุ
กระเบื Cอง บ ุWallpaper ฝา้ ยิปซมั ไมร้ะแนง สวิทซ ์ปลั�ก ดวงโคม เป็นตน้ เพื�อแสดงใหเ้ห็นฝีมือ
การติดตัCงวสัดดุงักลา่ว เป็นการอนมุติัตวัอย่าง ความสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ที�จะใช้
เป็นมาตรฐานในการตรวจรบังานที�ก่อสรา้งจรงิต่อไป 

4.7.2 ในกรณีที�มีการกาํหนดพื Cนที�บางสว่นใหเ้ตรียมผิวไวส้าํหรบังานตกแต่งภายหลงั เช่น ผิวพื Cน ผูร้บั
จา้งจะตอ้งลดระดบั และทาํการเตรียมผิวพื Cนไวใ้หถ้กูตอ้งพอดีกบัวสัดทุี�จะนาํมาตกแต่งผิว
ภายหลงั การเตรียมผิวจะตอ้งทาํดว้ยความประณีต และตอ้งใชช้่างที�มีฝีมือดี ในกรณีที�
ผูอ้อกแบบลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที�ผูร้บัจา้งทาํไวไ้ม่ถกูตอ้ง และสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ข ผูร้บั
จา้งจะตอ้งทาํใหใ้หม่จนถกูตอ้ง โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได ้ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งเตรียมผิวเพื�อตกแต่งใหถ้กูตอ้งทัCงตาํแหน่ง และระดบั ตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ วสัดตุกแต่งใดที�ไม่ไดก้าํหนดไวช้ดัเจนในแบบก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ต่อผู้
ควบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อขอทราบรายละเอียดการติดตัCง ขนาด ชนิด และสขีอง
วสัดตุกแต่งดงักลา่วจากผูอ้อกแบบ โดยถือว่าเป็นหนา้ที�ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งวางแผน และ
ประสานงานการเตรียมผิวใหพ้อดีกบัการติดตัCงวสัดตุกแต่งในภายหลงั 

4.8 ตัวแทนของผู้ร ับจ้าง ช ่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
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4.8.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตัCงตวัแทนของผูร้บัจา้ง หรือผูจ้ดัการโครงการฝ่ายผูร้บัจา้ง ที�มี
ความสามารถ มีประสบการณ ์ และเหมาะสมกบังานก่อสรา้งนี C เป็นผูมี้อาํนาจเต็มประจาํอยู่ใน
สถานที�ก่อสรา้งตลอดเวลา คาํสั�งใดที�ผูค้วบคมุงานไดส้ั�งแก่ตวัแทนของผูร้บัจา้ง ซึ�งเป็นไปตาม
สญัญา ใหถื้อเสมือนว่าไดส้ั�งแก่ผูร้บัจา้งโดยตรง ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนตวัแทนของผู้
รบัจา้งได ้หากเห็นว่าไม่เหมาะสม 

4.8.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาสถาปนิก วิศวกร ที�มีประสบการณ ์และช่างฝีมือทกุประเภทมาปฏิบติังาน
ก่อสรา้งนี C ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งเปลี�ยนตวัผูห้นึ�งผูใ้ดได ้ หากผูน้ัCนประพฤติผิด
มิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาผูท้ี�เหมาะสมเขา้
ปฏิบติังานแทนโดยทนัที  

4.8.3 ใหถื้อว่าผูร้บัจา้งเป็นผูมี้ความสามารถ มีฝีมือ และมีความชาํนาญในงานก่อสรา้งนี C โดยมี
สถาปนิก วิศวกร ควบคมุดแูลอย่างใกลช้ิดทกุขัCนตอนของการปฏิบติังาน การที�ผูค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัวสัดอุปุกรณ ์ หรืองานก่อสรา้งใดๆ ไปแลว้ มิไดห้มายความว่าผูร้บัจา้งจะพน้
ความรบัผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของงานก่อสรา้งในภายหลงั ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งสมบรูณต์ามสญัญา โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลา
ไม่ได ้

4.8.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งแต่งตัCงสถาปนกิ และ/หรือ วิศวกร เพื�อลงชื�อเป็นผูค้วบคมุงานตามกฎหมายว่า
ดว้ยการควบคมุอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร สาํหรบังานก่อสรา้งนี C 

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

4.10 การสั�งหยุดงาน  
การก่อสรา้งสว่นใดที�ผิดจากรูปแบบ หรือไม่ไดค้ณุภาพงานที�ดี หรือไม่ถกูตอ้งตามมาตรฐาน และวิชา
ช่างที�ดี ผูค้วบคมุงานมีสิทธิสั�งหยดุงานบางสว่น หรือทัCงหมดได ้ จนกว่าผูร้บัจา้งจะดาํเนินการแกไ้ขงาน
สว่นนัCนใหเ้รียบรอ้ยตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ โดยจะเรียกรอ้งค่าเสียหาย และขอขยาย
ระยะเวลาไม่ได ้

 
 

จบหมวด การควบคุมคุณภาพ  
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สิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราว 

Temporary Facilities and Controls 

5. ความต้องการทั�วไป 

5.1 สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ  
5.1.1 โรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งโรงเก็บวสัดอุปุกรณ ์ เพื�อเก็บ และปอ้งกนัความเสียหายของวสัดอุปุกรณ์
ทกุชนิดที�นาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง โดยมีขนาดตามความเหมาะสม และเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ ทัCงนี Cหา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท์ี�ไม่ไดใ้ชใ้นงานก่อสรา้งนี Cมาเก็บไวใ้นโรงเก็บ
ดงักลา่ว 

5.1.2 สาํนกังานชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งสาํนกังานชั�วคราวสาํหรบัเป็นที�ทาํงานของผูร้บัจา้ง และตวัแทนผูว่้าจา้ง 
และ/หรือ ผูค้วบคมุงาน ประกอบดว้ย สาํนกังาน, หอ้งประชมุ, หอ้งเก็บวสัดตุวัอย่าง, หอ้งนํCา, 

หอ้งสว้ม และอปุกรณส์าํนกังานที�จาํเป็น เช่น โต๊ะทาํงาน, เกา้อี C, โต๊ะวางแบบ, ตูเ้อกสาร, 

เครื�องโทรศพัท ์และโทรสาร เป็นตน้ 

5.1.3 บา้นพกัคนงาน 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งสรา้งบา้นพกัคนงาน หอ้งนํCา หอ้งสว้ม และสิ�งสาธารณปูโภคที�จาํเป็น โดยมีการ
ดแูลใหอ้ยู่ในสภาพที�ปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ มีการขจดัขยะมลูฝอยเป็นประจาํ หา้มผูร้บัจา้ง
หรือลกูจา้งปลกูสรา้งรา้นคา้ รา้นอาหารภายในที�ดินของผูว่้าจา้งเป็นอนัขาด นอกจากจะไดร้บั
อนมุติัจากผูว่้าจา้ง หากสถานที�สรา้งบา้นพกัคนงานไม่เพียงพอ หรือผูว่้าจา้งไม่อนมุติัใหส้รา้ง 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาที�อื�นเอง 

5.1.4 หอ้งประชมุ 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัสรา้งหอ้งประชมุในสาํนกังานชั�วคราว ขนาดที�เพียงพอสาํหรบัเป็นที�ประชมุใน
หน่วยงานก่อสรา้ง ประกอบดว้ย โต๊ะ เกา้อี C กระดานพรอ้มอปุกรณเ์ครื�องเขียน และสิ�งจาํเป็น
ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5.1.5 ปา้ยชื�อโครงการ 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํปา้ยชื�อโครงการขนาดไม่เล็กกว่า 1.20x2.40 ม. หนา้บรเิวณที�ก่อสรา้ง 
พรอ้มไฟสอ่งปา้ยที�เหมาะสม โดยมีขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
ปา้ยดงักลา่วจะตอ้งมั�นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

5.1.6 แบบรายละเอียด และผงัแสดงสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบผงัแสดงการจดัวางตาํแหน่งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาเพื�อเสนอผูว่้าจา้งอนุมติัก่อน และตอ้งเริ�มก่อสรา้งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราวทนัทีที�ไดร้บั
การอนมุติั ในกรณีที�ตอ้งมีถนนชั�วคราวควรจดัวางตาํแหน่งใหต้รงกบัถนนที�จะก่อสรา้งจรงิตาม



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 17 รวม 24 หนา้ 
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แบบก่อสรา้ง และจะตอ้งจดัลาํดบัตาํแหน่งสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราวใหส้มัพนัธก์บังานก่อสรา้ง 
รวมทัCงจดัระบบการจราจรทัCงภายใน และภายนอกใหมี้ประสทิธิภาพ ไม่ก่อใหเ้กิดการกีดขวาง
ต่องานก่อสรา้ง และการจราจรสว่นรวมภายนอกบรเิวณก่อสรา้ง 

5.1.7 เครื�องจกัร เครื�องมือ และอปุกรณป์ระกอบงานก่อสรา้ง 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา และติดตัCงนั�งรา้นที�แข็งแรง มั�นคง ถกูตอ้งตามขอ้กาํหนดนั�งรา้นสาํหรบั
งานก่อสรา้งอาคาร [ติดตัCงลิฟตส่์งของ หรืออปุกรณเ์ครื�องยกตา่งๆ หรือ Tower Crane] ถกูตอ้งตาม
มาตรฐานความปลอดภยัของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
การติดตัCง เคลื�อนยา้ย รื Cอถอน จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

5.1.8 การดแูลรกัษา 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้คนงานประจาํ เพื�อดแูลความสะอาดสาํหรบัสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว มีช่าง
ประจาํสาํหรบัการบาํรุงรกัษา และซ่อมแซมเครื�องจกัร เครื�องมือ ใหอ้ยู่ในสภาพปลอดภยั และ
ใชง้านไดดี้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

5.1.9 ค่าใชจ้่าย 

ค่าใชจ้่ายทัCงหมดที�เกิดขึ Cนจากการจดัใหมี้สิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ การขออนญุาต การดแูล
รกัษาความสะอาด และซ่อมบาํรุงระบบสาธารณปูโภคต่างๆ รวมถึงการรื Cอถอน และทาํความ
สะอาดเมื�องานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ เป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัCงสิ Cน 

5.2 ร ั+วช ั�วคราว และยามรักษาการ  
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้รัCวชั�วคราวรอบบรเิวณก่อสรา้ง ตามแนวเขตที�ดินที�ระบใุนแบบ และตอ้งตรวจสอบให้
ถกูตอ้งตามหลกัหมดุที�ระบไุวใ้นโฉนด โดยทาํดว้ยโครงไม ้ หรือเหล็ก และบดุว้ย [แผน่สงักะสี [สีเขียว] 
หรือแผ่นเหล็กเคลือบส]ี สงูไม่ตํ�ากว่า [2.40] ม. จากพื Cนดิน มีความมั�นคงแข็งแรง มีประตปิูด-เปิด มีปอ้ม
ยาม และยามคอยควบคมุการเขา้ออกตลอดเวลาทัCงกลางวนั และกลางคืน สว่นที�ติดกบัที�สาธารณะ 
และอาคารขา้งเคียง จะตอ้งมีการปอ้งกนัวสัดตุกลงมาเป็นอนัตรายต่อชีวิต หรือสรา้งความเสียหายต่อ
ทรพัยส์นิที�อยู่ขา้งเคียง ถือเป็นหนา้ที�ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิติัอย่างเครง่ครดั และผูร้บัจา้งตอ้งรกัษา
ซ่อมแซมใหดี้อยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ ติดตัCง การ
ขออนญุาต ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื Cอถอน รวมถึงค่ายามรกัษาการ 

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

ในระหว่างการก่อสรา้งผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเขา้ออกบรเิวณที�ก่อสรา้ง และที�จอดรถชั�วคราว 
โดยใช ้ [แอสฟัลต ์ หรือคอนกรีต] ที�สามารถรบันํCาหนกับรรทกุของรถขนสง่ได ้ โดยไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบระบายนํCา หรือกีดขวางทางสญัจร และทางนํCาสาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้ง
ดแูลรกัษาทางเขา้ออกดงักลา่ว ใหอ้ยู่ในสภาพใชง้านไดดี้ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง เมื�องาน
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ใหป้รบัปรุงซอ่มแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีดงัเดิม  

5.3.2 ทางเดินชั�วคราว 
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ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ทางเดิน และบนัไดชั�วคราวในบรเิวณก่อสรา้งตามความจาํเป็น และตาม
ขัCนตอนของงานก่อสรา้ง เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงบรเิวณต่างๆ ของงานก่อสรา้งไดท้กุแห่ง มีสภาพ
ที�แข็งแรง ปลอดภยั และเมื�อหมดความจาํเป็น ใหร้ื Cอถอนออกไป พรอ้มทัCงซ่อมแซมสว่นก่อสรา้ง
ที�เสียหายใหเ้รียบรอ้ย โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัCงสิ Cน 

5.4 การตัดทางเท้า และต่อเช ื�อมท่อระบายนํ+า 
ในกรณีที�ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ตดัทางเทา้ ต่อเชื�อมท่อระบายนํCากบัท่อระบายนํCา
สาธารณะ ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบดาํเนินการขออนญุาตต่อทางราชการใหถ้กูตอ้ง โดยเป็นค่าใชจ้่ายของ
ผูร้บัจา้งทัCงสิ Cน 

5.5 ไฟฟ้าท ี�ใช ้ในงานก่อสร ้าง 
5.5.1 ระบบไฟฟ้าชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบไฟฟา้ชั�วคราวเพื�อใชใ้นงานก่อสรา้ง ตัCงแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ 
โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่าย ตัCงแต่การขออนญุาตติดตัCงระบบไฟฟ้าชั�วคราวจากการไฟฟ้าฯ 
รวมทัCงค่าใชจ้่ายอปุกรณท์ัCงหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื Cอถอน รวมถึงสว่นที�เป็น
งานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นที�ผูว่้าจา้งจดัหาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นเป็น
ผูจ้่ายเฉพาะค่าไฟฟ้า และค่าอปุกรณใ์นสว่นที�ตนใชง้านเท่านัCน 

5.5.2 ความปลอดภยัจากการใชไ้ฟฟ้าชั�วคราว 

ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณ ์และดาํเนินการติดตัCงระบบไฟฟ้าชั�วคราวที�ใชใ้นงานก่อสรา้ง ให้
มีความปลอดภยัโดยทัCงมีระบบการปอ้งกนัการลดัวงจร และการตดัตอนไฟฟ้าไดเ้มื�อเกิด
อบุติัเหต ุและเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าฯ หรือตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

5.5.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั�วคราว 

ขนาดของกระแสไฟฟ้าชั�วคราวที�ใชใ้นงานก่อสรา้ง ใหเ้ป็นความรบัผิดชอบของผูร้บัจา้งที�ตอ้งจดั
ใหมี้เพียงพอกบัการใชง้านดงักลา่ว ตัCงแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ รวมถึงการทดสอบระบบ
ไฟฟ้าทัCงหมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูค้วบคมุงานอาจออกคาํสั�งใหผู้ร้บัจา้งแกไ้ขเพิ�มเติม
ขนาดกระแสไฟฟ้าชั�วคราวใหเ้หมาะสมได ้โดยเป็นค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้งทัCงสิ Cน 

5.6 นํ+าประปาที�ใช ้ในงานก่อสร ้าง 
ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้ระบบนํCาประปาชั�วคราว เพื�อใชใ้นงานก่อสรา้งตัCงแต่เริ�มงานจนงานแลว้เสรจ็ รวมถึง
การทดสอบระบบนํCาใช ้ และระบบสขุาภิบาลทัCงหมดก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย โดยผูร้บัจา้งเป็นผูอ้อก
ค่าใชจ้่ายตัCงแต่การขออนญุาตติดตัCงระบบนํCาประปาชั�วคราวจากการประปาฯ รวมทัCงค่าอปุกรณต่์างๆ 
ค่านํCาประปา ค่าบาํรุงรกัษา ค่ารื Cอถอน รวมถึงสว่นที�เป็นงานของผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งรายอื�นที�ผู้
ว่าจา้งจดัหามาดว้ย โดยผูร้บัจา้งช่วง และผูร้บัจา้งอื�นเป็นผูจ้า่ยเฉพาะค่านํCา และอปุกรณใ์นสว่นที�ตนใช้
งานเท่านัCน 

5.7 การร ักษาความสะอาด และสิ�งแวดล้อม 
5.7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตาม [“ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื�อง กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการก่อสรา้ง

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

5.7.2 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํระบบบาํบดั และระบายนํCาทิ Cงของหอ้งนํCาชั�วคราวใหถ้กูสขุลกัษณะ และ
ถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถึงระบบระบายนํCาที�เกิดจากการก่อสรา้ง และจากฝนตก 
โดยจะตอ้งไม่ใหมี้นํCาขงั หรือสง่กลิ�นเหม็นในบรเิวณก่อสรา้ง และที�ขา้งเคียง 

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

 
 

จบหมวด สิ�งอาํนวยความสะดวกชั�วคราว 
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วัสดุ และอ ุปกรณ ์

Product Requirements 

6. ความต้องการทั�วไป 

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

6.2 การเตร ียมวัสดุอ ุปกรณ ์
6.2.1 วสัดอุปุกรณท์ี�ปรากฏอยูใ่นแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที�มิไดอ้ยู่ในแบบ และรายการ

ประกอบแบบก็ดี แต่เป็นสว่นประกอบของการก่อสรา้ง เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการก่อสรา้ง และ
เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัวิชาช่างที�ดี ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหามาเพื�อใชใ้นงานก่อสรา้งนี CทัCงสิ Cน 

6.2.2 วสัดอุปุกรณท์ี�ใชใ้นการก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการจดัซื Cอ และ
จดัสง่เขา้มาใหท้นักบัการก่อสรา้งตามแผนปฏิบติังาน 

6.2.3 ในกรณีวสัดอุปุกรณบ์างอย่างซึ�งระบใุหใ้ชข้องต่างประเทศ หรอืตอ้งใชร้ะยะเวลาในการผลิต ผูร้บั
จา้งจะตอ้งจดัการสั�งซื Cอลว่งหนา้เพื�อใหท้นัการใชง้านตามแผนปฏิบติังาน 

6.2.4 หา้มผูร้บัจา้งนาํวสัดอุปุกรณท์ี�ไม่ไดร้บัการอนมุติัเขา้มาในสถานที�ก่อสรา้ง 
6.3 คุณภาพของวัสดุอ ุปกรณ ์

วสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�ใชใ้นการก่อสรา้งนี Cจะตอ้งเป็นของใหม่ที�ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน จะตอ้งมี
คณุภาพดี ไม่มีรอยชาํรุด เสียหาย และถกูตอ้งตรงตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ หรือ
ตามที�ไดร้บัอนมุติั 

6.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอ ุปกรณ ์
6.4.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคณุภาพวสัดอุปุกรณท์กุชนิดที�จะ

นาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง ก่อนที�จะออกจากโรงงานผูผ้ลิต ผูร้บัจา้งตอ้งแสดงใบรบัรองผลการ
ตรวจสอบดงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณา เพื�อแสดงว่าวสัดอุปุกรณน์ัCนๆ ไดร้บัการตรวจสอบ
ถกูตอ้งตามมาตรฐานที�ดีแลว้ 

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

6.5 การเสนอตัวอย่างวัสดุอ ุปกรณ ์



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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 21 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

6.5.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอตวัอย่างวสัดอุปุกรณท์ัCงหมดตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ
พิจารณาอนมุติั โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผนงานแสดงระยะเวลาจดัสง่ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์
เพื�อการพิจารณาอนมุติั โดยจะตอ้งมีระยะเวลาลว่งหนา้เพยีงพอต่อการพจิารณา ก่อนการสั�งซื Cอ 
และติดตัCงตามลาํดบัขัCนตอนในแผนปฏิบติังาน 

6.5.2 วสัดอุปุกรณท์ัCงหมดจะตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตัCง โดยเมื�อไดร้บัการ
อนมุติัแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั�งซื Cอวสัดอุปุกรณน์ัCนทนัท ี เพื�อใหท้นักบัแผนงานการติดตัCง หากผู้
รบัจา้งดาํเนนิการติดตัCงโดยมิไดร้บัการอนมุติั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัทีตามคาํสั�งของผู้
ควบคมุงาน โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อสรา้ง หรือคิดราคาเพิ�มมิได ้ วสัดอุปุกรณท์ี�ไดร้บัการ
อนมุติัแลว้ ยงัไม่พน้ความรบัผดิชอบของผูร้บัจา้ง ในกรณีที�วสัดอุปุกรณน์ัCนไม่ไดค้ณุภาพ หรือ
การติดตัCงไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต หรือตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

6.5.3 เมื�อมีการอนมุติัวสัดอุปุกรณใ์ดๆ แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนนิการจดัซื Cอโดยไม่ชกัชา้ โดยถา้ผู้
ว่าจา้งขอดใูบสั�งซื Cอสนิคา้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งยินดีใหต้รวจสอบตลอดเวลา 

6.6 การขอเทยีบเท่าวัสดุอ ุปกรณ ์
6.6.1 ผูอ้อกแบบจะรบัพิจารณาการขอเทียบเท่าวสัดอุปุกรณภ์ายใน 90 วนั หลงัจากวนัทาํสญัญาจา้ง

เหมาก่อสรา้งเท่านัCน 

6.6.2 ผูอ้อกแบบสามารถยืนยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ หากผูร้บัจา้งไม่มีเหตผุลเพียงพอในการ
ขอเทียบเท่า 

6.6.3 กรณีที�มีการระบวุสัดอุปุกรณ ์ 1 ยี�หอ้ หรือมากกว่า และระบวุ่าเทียบเท่า ผูค้วบคมุงานสามารถ
ยืนยนัใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ การพิจารณาเทียบเท่าวสัดอุปุกรณจ์ะกระทาํต่อเมื�อไม่
สามารถจดัหาวสัดอุปุกรณต์ามที�ระบไุว ้ ทัCงนี Cจะตอ้งไม่ใช่เหตผุลที�เกิดจากการทาํงานลา่ชา้ หรือ
การทาํงานบกพรอ่งของผูร้บัจา้ง เช่น การสั�งซื Cอวสัดอุปุกรณท์ี�ไดร้บัอนมุติัแลว้ลา่ชา้ เป็นตน้ 

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

6.6.5 ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบเกี�ยวกบัผลกระทบ หรืองานตอ้งเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการเทียบเท่า 

6.6.6 ผูร้บัจา้งไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายที�เพิ�มขึ Cน หรือเวลาที�สญูเสียไป เนื�องจากการเทียบเท่า 

6.6.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเผื�อระยะเวลาในการพจิารณาการเทียบเท่า ที�ตอ้งออกแบบใหม่ หรือตอ้งขอ
อนญุาตสว่นราชการที�เกี�ยวขอ้งใหม่ดว้ย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได ้

 
 

จบหมวด วัสดุ และอุปกรณ ์



หมวด 01 ขอ้กาํหนดทั�วไป (General Requirements)  หนา้ที� 22 รวม 24 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 22 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 

7. ความต้องการทั�วไป 

7.1 การส่งมอบงาน  

7.1.1 การสง่มอบงานแต่ละงวด ใหเ้ป็นไปตามการแบ่งงวดงาน และงวดเงิน ตามที�ระบใุนสญัญา 
ผูว่้าจา้งมีสิทธิที�จะไม่จ่ายเงินงวดในเมื�อเห็นว่า 

- ปรมิาณงาน และมลูค่างานไม่เป็นไปตามที�ระบไุวใ้นงวดงาน หรือเงื�อนไขสญัญา 

- คณุภาพของงาน และฝีมือการทาํงาน ไม่ไดต้ามมาตรฐาน หรอืตามหลกัวิชาช่างที�ดี 

7.1.2 หลกัฐานต่าง ๆ ที�ผูร้บัจา้งจะตอ้งแนบมาพรอ้มกบัการสง่มอบงานแต่ละงวด 

- หนงัสือรบัรองการตรวจสอบ และอนมุติังวดงาน และงวดเงินจากผูค้วบคมุงาน 

- รายละเอียดการเบิกเงินงวดระบงุวดงาน และงวดเงินตามสญัญา พรอ้มตารางสรุปเงินที�เบิก
ไปแลว้ เงินที�ขอเบิกงวดนี C เงินที�คงเหลือ และงานเพิ�ม-ลด (ถา้มี) 

- รูปแบบ เช่น แปลน รูปดา้น รูปตดั และภาพถ่าย แสดงผลงานก่อสรา้งของงวดนี Cใหช้ดัเจน
และเขา้ใจไดง่้าย 

- ผลการทดสอบต่างๆ ของงานงวดนี C แผนปฏิบติังาน และอื�นๆ ตามที�ผูค้วบคมุงาน หรือผูว่้า
จา้งรอ้งขอ 

7.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

7.2.1 ขัCนตอนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งแจง้ผูค้วบคมุงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื�อสง่มอบงานขัCนตน้ (Substantial 

Completion) อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนครบกาํหนดวนัแลว้เสรจ็ตามสญัญา 

- ผูค้วบคมุงานจะทาํบญัชีงานที�ตอ้งแลว้เสรจ็ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงานตาม
บญัชีดงักลา่วจนแลว้เสรจ็ครบถว้น แลว้จึงออกหนงัสือรบัรองงานขัCนตน้ พรอ้มการจดัทาํ
บญัชีงานที�ตอ้งแกไ้ข (List of Defect Work) แจง้ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการแกไ้ข เพื�อสง่มอบงาน
ขัCนสดุทา้ยใหแ้ลว้เสรจ็สมบรูณ ์ (Final Completion) ซึ�งผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็
ภายในระยะเวลาตามสญัญา 

- เมื�อผูค้วบคมุงานไดต้รวจสอบงานขัCนสดุทา้ยเรียบรอ้ยแลว้ จึงจะแจง้ใหผู้ว่้าจา้ง และ
ผูอ้อกแบบรว่มกนัตรวจรบัมอบงานงวดสดุทา้ยต่อไป 

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

7.2.2 การสง่มอบวสัดอุปุกรณ ์และเอกสาร 



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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 23 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

- กญุแจทัCงหมดที�ใชใ้นอาคาร ชดุละ 3 ดอก พรอ้ม Master Key [และ Grand Master Key] 

โดยผูว่้าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดระบบ Master Key ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ก่อนการสั�งซื Cอ การ
สง่มอบกญุแจ ใหจ้ดัเก็บในตูเ้หล็กที�ไดม้าตรฐาน และแยกเป็นชดุเป็นระบบที�ชดัเจนสะดวก
ต่อการใชง้าน 

- เอกสารคู่มือสาํหรบัการใชง้าน และการดแูลรกัษาอปุกรณห์ลกัของระบบต่างๆ ของ
บรษัิทผูผ้ลิต และติดตัCงตามที�ผูอ้อกแบบกาํหนด จาํนวนระบบละ 3 ชดุ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
จดัทาํเป็นรูปเลม่ใสแ่ฟ้มปกแข็งที�ไดม้าตรฐาน โดยแต่ละระบบจดัเรียงเป็นหมวด ตาม
ตวัอย่างดงันี C 

หมวด 1 : การใชง้านของระบบ (System Operation) 

หมวด 2 : อปุกรณห์ลกั 

หมวด 3 : ท่อนํCา, วาลว์ และอื�นๆ 

หมวด 4 : อปุกรณป์ระกอบอื�นๆ 

หมวด 5 : งานไฟฟ้า และเครื�องกลที�เกี�ยวขอ้ง 

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

- ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่มอบเครื�องมือ และชิ Cนสว่นอะไหลท่ี�มีมากบัอปุกรณ ์ หรือตามระบใุน
สญัญา ใหผู้ว่้าจา้งทัCงหมด 

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

- แบบก่อสรา้งจรงิจะตอ้งมีมาตราสว่น และขนาดเท่ากบัแบบคู่สญัญา แสดงระยะการติดตัCง
วสัดใุนผนงั พื Cน หรือกลบฝังใตดิ้น ใหถ้กูตอ้งตามที�ก่อสรา้งจรงิ แสดงสว่นที�เปลี�ยนแปลง 
หรือเพิ�ม-ลดจากแบบคูส่ญัญาอย่างชดัเจน 

- หนงัสือรบัประกนัคณุภาพจากบรษัิทผูผ้ลิต หรือผูติ้ดตัCงสาํหรบัวสัดอุปุกรณท์กุชนิดตาม
สญัญา โดยระบรุายชื�อ ที�อยู่ และหมายเลขโทรศพัทท์ี�ติดต่อได ้ และกาํหนดระยะเวลา
รบัประกนัตามสญัญา 

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

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



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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 24 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื�อพฒันาชมุชน 

7.2.3 การทดสอบระบบต่างๆ 

ในการทดสอบในระหว่าง หรอืก่อนการรบัมอบงาน ค่าใชจ้่ายต่างๆ เช่น ค่านํCาที�ใชใ้นการ
ทดสอบ และลา้งทาํความสะอาดระบบท่อ ค่าไฟฟ้าที�ใชใ้นการทดสอบการเดินเครื�องอปุกรณ์
ต่างๆ การทดสอบดวงโคมไฟฟ้า ค่าใชจ้่ายในการทดสอบอื�นๆ เพื�อแสดงว่าการทาํงานของ
ระบบเป็นไปอย่างถกูตอ้งครบถว้นตามสญัญา อยู่ในสภาพที�สามารถใชง้านไดท้นัทีเมื�อรบัมอบ
งาน ถือเป็นสว่นหนึ�งของการจดัหานํCา และไฟฟ้าชั�วคราว โดยจะตอ้งทาํการทดสอบการทาํงาน
ของระบบไฟฟ้า และเครื�องกลทัCงหมดพรอ้มกนัอย่างนอ้ย 24 ชั�วโมงเต็ม เพื�อทดสอบ
ความสามารถของระบบต่างๆ ทัCงหมดก่อนการรบัมอบงาน ผูร้บัจา้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่าย
ทัCงหมด 

7.2.4 การซ่อมแซมบรเิวณโดยรอบสถานที�ก่อสรา้งที�เกิดความเสียหาย อนัเนื�องมาจากการทาํงาน 
ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการซ่อมแซมใหเ้สรจ็เรียบรอ้ย ก่อนการสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

7.2.5 การทาํความสะอาดอาคาร ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดอาคารทกุสว่นใหเ้รียบรอ้ย โดยผูว่้า
จา้งสามารถใชง้านไดท้นัทหีลงัจากการรบัมอบงานแลว้ สว่นการทาํความสะอาดบรเิวณ ผูร้บั
จา้งจะตอ้งกลบเกลี�ยพื Cนดินใหเ้รียบรอ้ย เศษวสัดกุ่อสรา้งต่างๆ และสิ�งปลกูสรา้งชั�วคราว
ทัCงหมด จะตอ้งเก็บขนยา้ยออกไปใหพ้น้บรเิวณ ภายใน 7 วนั นบัตัCงแต่วนัที�ผูว่้าจา้ง รบัมอบ
งานเรียบรอ้ยแลว้ 

7.3 การร ับประกันผลงานก่อสร ้าง 

7.3.1 ภายในระยะเวลา [365] วนั หรือตามระบใุนสญัญา นบัถดัจากวนัที�ผูค้วบคมุงานออกหนงัสือ
รบัรองงานงวดสดุทา้ย และผูว่้าจา้งรบัมอบงานเรียบรอ้ยแลว้ หากมีความชาํรุดบกพรอ่งเกิดขึ Cน
แก่อาคาร อนัเนื�องมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของผูร้บัจา้งในขณะที�ทาํ
การก่อสรา้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการซ่อมแซม ใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ย หรือใชง้านไดดี้ดงัเดิม 
ในทนัทีที�ไดร้บัแจง้จากผูว่้าจา้ง โดยผูร้บัจา้งจะเรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ�มเติมไม่ไดท้ัCงสิ Cน 

7.3.2 ผูว่้าจา้งสงวนสิทธิ� ที�จะทาํการว่าจา้งผูอื้�นมาดาํเนินการซ่อมแซม หรือแกไ้ขงาน ในสว่นที�
บกพรอ่งหากผูร้บัจา้งไม่เขา้มาดาํเนินการแกไ้ขภายในเวลาที�เหมาะสม ค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ Cน ผูร้บั
จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบทัCงหมด หรือผูว่้าจา้งสามารถเรียกเก็บเงินจากหนงัสือคํCาประกนัผลงานได ้

7.3.3 [ในวนัที�ผูว่้าจา้งจ่ายเงินงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหนงัสือคํCาประกนัผลงานของธนาคาร
พาณิชย ์มลูค่ารอ้ยละ 5 ของค่าก่อสรา้งตามสญัญา ระยะเวลาคํCาประกนั 365 วนั หรือตามระบุ
ในสญัญา มาสง่มอบใหผู้ว่้าจา้ง หรือตามระบใุนสญัญา] 

 
 

จบหมวด การส่งมอบงาน  

 



 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 

��-หมวดเงื�อนไขสภาพพื�นท ี�เด ิม 

มกราคม �"#6 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจแุละควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื อพฒันาชมุชน  
 

 

 

เจ้าของ 

มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 
 

 

 
สถานท ี� 

มหาวิทยาลยัสวนดสิุต แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

         

 

 

 

          



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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

การสาํรวจร ังวัด 

Surveys 

1. ความต้องการทั�วไป 

1.1 การสาํรวจพื นท ี�ก ่อสร ้าง 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบสาํรวจพื �นที�จะทาํการก่อสรา้ง เพื�อใหรู้ส้ภาพต่างๆ ของ

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

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

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

1.1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการสาํรวจอาคารขา้งเคียงโดยรอบบรเิวณก่อสรา้ง โดยทาํการถ่ายรูปสภาพ
ปัจจบุนั ทั�งภายนอก และภายในของอาคารขา้งเคียงทกุหลงั พรอ้มทาํบนัทกึไวเ้ป็นหลกัฐาน 
โดยมีพยาน ก่อนลงมือทาํการก่อสรา้ง 

 
จบหมวด การสาํรวจร ังวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 2 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

การร ื อถอน 

Demolition 

2. ความต้องการทั�วไป 

2.1 การร ื อถอนอาคาร และสิ�งปลูกสร ้างเดิม 
ในทนัทีที�ผูร้บัจา้งไดร้บัมอบสถานที�ก่อสรา้งจากผูว่้าจา้ง หรอืไดร้บัอนมุติัใหเ้ขา้เริ�มทาํการก่อสรา้ง ใน
บรเิวณสถานที�ก่อสรา้งตามสญัญา ใหผู้ร้บัจา้งดาํเนินการรื �อถอนอาคารเดิม ตน้ไม ้ และอื�นๆ ที�มีอยู่ใน
บรเิวณนั�นทนัที ตามระบใุนแบบ และสญัญา ซึ�งผูร้บัจา้งตอ้งใชค้วามระมดัระวงัต่อสิ�งปลกูสรา้ง
ขา้งเคียง ตน้ไมเ้ดิม และระบบสาธารณปูโภคเดิม เช่น ท่อประปา สายไฟฟ้าใตดิ้น เป็นตน้ ไม่ให้
กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที�อาจเกิดขึ �นจากการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งเดิม 
หากจาํเป็นตอ้งรื �อถอนสิ�งปลกูสรา้งขา้งเคียง หรือตดัตน้ไม ้ หรือโยกยา้ยระบบสาธารณปูโภคเดิม ผูร้บั
จา้งจะตอ้งขออนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และผูว่้าจา้งก่อนดาํเนินการ 

2.2 วิธ ีการร ื อถอนอาคาร และสิ�งปลูกสร ้างเดิม 
หา้มผูร้บัจา้งใชวิ้ธีการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งเดิม หรือตน้ไม ้ โดยวิธีที�จะก่อใหเ้กิดอนัตรายใดๆ 
หรือเป็นเหตใุหเ้กิดความตระหนกตกใจจากการกระทาํดงักลา่วแก่ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียง ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ดาํเนินการขออนญุาตรื �อถอนอาคารตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งก่อน โดยถือเป็นภาระ และเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้งทั�งสิ �น ยกเวน้ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�นในแบบ และสญัญา 

2.3 กรรมสิทธ ิ7ในวัสดุสิ�งของ  
วสัดสุิ�งของที�ไดจ้ากการรื �อถอนอาคาร และสิ�งปลกูสรา้งทั�งหมดใหต้กเป็นของผูร้บัจา้ง ยกเวน้วสัดสุิ�งของ
ที�ไดร้ะบไุวเ้ป็นพิเศษใหส้ง่มอบแก่ผูว่้าจา้งตามสญัญา ซึ�งผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการรื �อถอนดว้ยความ
ประณีต ไม่ใหว้สัดสุิ�งของดงักลา่วเสียหาย และสง่มอบใหผู้ว่้าจา้งตามสถานที� ที�ผูว่้าจา้งกาํหนดให ้

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

 
 

จบหมวด การร ื อถอน 
 



 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 

��-หมวดงานสถาปัตยกรรม 

มกราคม ���6 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจแุละควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื อพฒันาชมุชน  
 

 

 

เจ้าของ 

มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 
 

 

 
สถานท ี% 

มหาวิทยาลยัสวนดสิุต แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 

 

 

         

 

 

 

 

                                               



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 1 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 1 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

พื�นคอนกร ีตข ัดมัน 

Polished Concrete Finishing 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการทาํงานพื 8นซเีมนต ์ [ขาว] ขดัมนัตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
รบัประกนัคณุภาพ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตวัอย่างขนาด ?��x600 มม. รวมถึงตวัอย่างวสัดปุระกอบอย่างอื�นที�จาํเป็นตอ้งใช ้
สง่ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการดาํเนินการ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงรายละเอียดต่างๆ ในการติดตั8งตามแบบก่อสรา้ง และ
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบเพื�อขออนมุติั และตรวจสอบตามความตอ้งการของผูอ้อกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�นาํมาใชง้านตอ้งเป็นวสัดใุหม่ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากตาํหนิใดๆ 
2.2 ปนูซีเมนต ์

2.2.1 ปนูซีเมนต ์ ใหใ้ชป้นูซีเมนตป์อรต์แลนดข์อง [ตราชา้ง] หรือ [ตราอินทรีย]์ หรือ [ทีพไีอ] หรือ
เทียบเท่า 

2.2.2 ปนูซีเมนตข์าว ใหใ้ชข้องปนูซีเมนตข์าวของ [ตราเสือ] หรือ [ตรานกอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า [ตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. RSS-UVRW, ASTM C150-70 Type I, BS 12:1971 
Ordinary] 

2.3 นํ8าสะอาด จะตอ้งปราศจากคราบนํ8ามนั กรด ด่าง สารอินทรีย ์หรือสารแขวนลอยอื�นๆ 
2.4 สีผสม ใหใ้ชส้ีฝุ่ นอย่างดีสาํหรบัผสมกบัปนูซิเมนตข์าว ของ [earth color] หรือเทียบเท่า การผสมสฝีุ่ นกบั

ปนูซีเมนตข์าวตอ้งชั�ง หรือตวงทกุครั8ง 
2.5 Wax เคลือบเงา ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ [จระเข]้ หรือ [เบเยอร]์ หรือเทียบเท่า 
2.6 สีอีพ็อกซี� (Epoxy) สาํหรบัเคลือบพื 8นคอนกรีตขดัมนั ความหนา [0.3] มม. ใหใ้ชข้อง [TOA] หรือ 

[Nippon] หรือ [Jotun] หรือเทยีบเท่า 
2.7 วสัดทุาํผิวแกรง่ (Floor Hardener) ใหใ้ชว้สัดทุาํผิวแกรง่ชนิดไม่มีผงโลหะในสว่นผสม (Non-Metallic) สี

ตามระบใุนแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาช่างฝีมือที�ดี มีความชาํนาญในงานพื 8นคอนกรีตขดัมนั 
3.2 การเตรียมพื 8นผิวจะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบัหนาประมาณ 20-40 มม. บนผิวคอนกรีตระดบัเรียบที�มีผิว

หยาบเหมาะสมต่อการยึดเกาะกบัผิวของปนูทราย โดยในสว่นที�มีผิวเรียบเกินไปจะตอ้งสกดัผิวคอนกรีต
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ใหห้ยาบขึ 8น ทั8งนี 8 พื 8นผิวจะตอ้งสะอาดปราศจากคราบไขมนั นํ8ามนั และสารอื�นๆ ที�จะมีผลต่อการยึด
เกาะของปนูทราย 

3.3 รดนํ8าพื 8นที�จะทาํการเทใหชุ้่ม เพื�อปอ้งกนัการดดูนํ8าจากคอนกรีต 
3.4 พื�นคอนกร ีตข ัดมัน [พ ื�นซ ีเมนตข์าวข ัดมัน] [พ ื�นคอนกร ีตข ัดมันทาสีอ ีพ ็อกซ ี&] 

3.4.1 นาํ [ปนูซีเมนต]์ [ปนูซีเมนตข์าว] ผสมกบัทราย หรือวสัดผุสมปนูซีเมนตใ์นอตัราสว่น R:2 โดย
นํ8าหนกั จากนั8นเติมนํ8าตามความเหมาะสม [ใชส้ีผสมตามมาตรฐานผูผ้ลิต] 

3.4.2 นาํสว่นผสมเทลงบนพื 8น ทาํการแต่งระดบัผิว 
3.4.3 ทาํการแต่งระดบัผิว ดว้ยบรรทดัสามเหลี�ยม และเกรียงฉาบใหไ้ดร้ะดบัเรียบเสมอกนั 
3.4.4 หลงัจากนั8นทาํการขดัมนัพื 8น โดยนาํเกรียงเหล็กมาลบูผิวหนา้ใหเ้รียบเนียน หรือใชเ้ครื�องมือขดั 
3.4.5 [ทาสีอีพ็อกซี� ดาํเนินการตามมาตรฐานผูผ้ลิต] 

3.5 [พ ื�นคอนกร ีตข ัดมันทาํผิวแกร ่ง] 
3.5.1 นาํ [ปนูซีเมนต]์ ผสมกบัทราย หรือวสัดผุสมปนูซีเมนตใ์นอตัราสว่น R:2 โดยนํ8าหนกั จากนั8น

เติมนํ8าตามความเหมาะสม 
3.5.2 นาํสว่นผสมเทลงบนพื 8น ทาํการแต่งระดบัผิว โปรยวสัดทุาํผิวแกรง่ที�ผิวหนา้คอนกรีตที�กาํลงั

หมาดๆ ยงัไม่แข็งตวั 
3.5.3 ทาํการแต่งระดบัผิว ดว้ยบรรทดัสามเหลี�ยม และเกรียงฉาบใหไ้ดร้ะดบัเรียบเสมอกนั 
3.5.4 [หลงัจากนั8นทาํการขดัมนัพื 8น โดยใชเ้ครื�องมือขดัมนัคอนกรีต] 

3.6 การทาํความสะอาด 
3.6.1 เช็ด/ลา้ง ดว้ยนํ8าสะอาดไดต้ามความตอ้งการ 
3.6.2 ไม่ใชน้ ํ8ายาทาํความสะอาดที�มีฤทธิrเป็นกรดในการทาํความสะอาด 

 
 

จบหมวด พ ื�นคอนกร ีตข ัดมัน 
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งานโลหะ 

Metal Fabrications 

1. ความต้องการทั&วไป 

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

1.2 งานโลหะที�ระบใุนแบบสถาปัตยกรรม [ระบบปรบัอากาศ] [ระบบไฟฟ้า] [ระบบสขุาภิบาล] [งานภมิู
สถาปัตยกรรม] และ [งานตกแต่งภายใน] จะตอ้งมีคณุสมบติัสอดคลอ้งตามหมวดนี 8 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั8ง ขั8นตอนการทาํงานใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการดาํเนินการ 

1.4 การกอง หรือเก็บวสัดจุะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั และเอาใจใสต่่อการปอ้งกนัสนิมที�จะเกิดขึ 8น 

1.5 อื�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2. ผลิตภัณฑ ์

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

2.2 วสัดชุบุโครเมียม จะตอ้งไดม้าตรฐานว่าดว้ยการชบุโครเมียม จะตอ้งมีความหนาพอเพียง และจะตอ้งขดั
แต่งวสัดนุั8นใหเ้รียบรอ้ยก่อนทาํการชบุ 

2.3 เหล็กหลอ่ทกุชนิด ชิ 8นงานจะตอ้งเรียบรอ้ย มีขนาด และรูปรา่งตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง 
หรือบิ�น 

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

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

2.6 เหล็กฉาก, เหล็กรางนํ8า, เหลก็รูปตวัไอ, เหล็กรูปตวั H ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1227-2539 หรือ
เทียบเท่า 
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2.7 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผน่ผลิตรอ้น ผลิตตามมาตรฐาน [JIS G3101 SS400] 

2.8 ลวดตาข่าย หากไม่ระบขุนาดในแบบ ใหใ้ช ้ [ลวดตาข่ายถกัสาํเรจ็รูปชบุสงักะสีตาสี�เหลี�ยมจตัรุสั 1 
1/2x1 1/2 นิ 8ว ขนาดลวด 3.2 มม.] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ [เชื�อมติดกบัโครงเหล็กกลม
กลวง เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 50 มม. หนา 3.2 มม. ระยะ 1 500x1 500 มม. หรือตามระบใุนแบบ]  

2.9 ตะแกรงเหล็กรางระบายนํ8า ขนาดตามระบใุนแบบงานสขุาภิบาล หรือตามวตัถปุระสงคข์องวิศวกร
ผูอ้อกแบบ 

2.10 ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด ลาย และรุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.11 Wrought Iron รุน่ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.12 สลกัเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดดว้ย Epoxy หรือแบบขยายตวั ใหใ้ชต้ามมาตรฐานการใชง้าน 

2.13 สีปอ้งกนัสนิม ใหใ้ชส้ีรองพื 8นเหล็ก [Red Lead Primer] [หรือสีรองพื 8นเหล็กชบุสงักะสี Zinc Chromate] 
หรือตามระบใุนหมวด งานทาสี 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การประกอบ และติดตั�ง 

งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั8งหมด จะตอ้งมีขนาด และรูปรา่งตามที�กาํหนดไวใ้นแบบก่อสรา้ง การตดัต่อ การ
เชื�อม จะตอ้งเรียบรอ้ย ไดฉ้าก ไดแ้นว และไดร้ะดบั รอยต่อต่างๆ จะตอ้งเรียบรอ้ย และสนทิ การยึดดว้ย
นอต สกรูทกุแห่งตอ้งใสแ่หวนรองรบั และขนัสกรูจนแนน่ โดยใหใ้ชว้สัดอุปุกรณต์ามตวัอย่างที�ไดร้บัการ
อนมุติั และถือปฏิบติัตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้น Shop Drawing ที�ไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากผู้
ควบคมุงานแลว้ 

3.2 การตกแต่ง 

วสัดทุี�เป็นเหล็กทั8งหมด จะตอ้งลา้งออกใหส้ะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื�อมต่างๆ จะตอ้งขดั
ตกแต่งใหเ้รียบรอ้ย และทาสีกนัสนิมก่อน จึงทาสีทบัหนา้ตามรายละเอียดที�กาํหนดไวใ้นหมวด งานทาสี 

 
 

จบหมวด งานโลหะ 
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งานไม้สาํหร ับงานสถาปัตยกรรม 

Architectural Woodwork 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพ ในการก่อสรา้งงานไมท้ั8งหมดที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบ 

1.2 งานไม ้ใหร้วมถึงการเตรียมไม ้และเก็บรกัษาไม ้ใหมี้คณุภาพดี ก่อนนาํมาใชใ้นงานก่อสรา้ง 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างไมต้ามระบใุนแบบไม่นอ้ยกว่า 2 ชิ 8น พรอ้มรายละเอียดชนิดของไม ้
ขั8นตอนการทาํสี และอปุกรณท์ี�เกี�ยวขอ้งต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 8อ 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แบบขยายการติดตั8งงานไมต่้างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั
ก่อนการติดตั8ง 

1.5 ผูค้วบคมุงานอาจจดัสง่ตวัอย่างไมท้ี�สง่เขา้หน่วยงานก่อสรา้งแลว้ ไปทดสอบยงักรมป่าไม ้ เพื�อเป็นการ
ตรวจสอบชนิดของไม ้โดยถือเป็นภาระ และค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

1.6 ขนาดของไมท้ี�ใชใ้นการก่อสรา้งทั8งหมด ยอมใหเ้สียเนื 8อไมเ้ป็นคลองเลื�อย โดยใหมี้ขนาดเล็กกว่าที�ระบุ
ในแบบได ้แต่เมื�อตกแต่งพรอ้มที�จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคารจะตอ้งมีขนาดดงัต่อไปนี 8 

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

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ไมจ้ะตอ้งเป็น [ไมส้าํหรบัใชใ้นการก่อสรา้งตามมาตรฐานกรมป่าไม]้ เป็นไมใ้หม่ปราศจากรอยตาํหนิที�
ทาํใหก้ารรบักาํลงัของไมเ้สียไป จะตอ้งแหง้สนทิ ไม่เป็นกระพี 8 ไม่มีรอยแตกรา้ว จะตอ้งตรงไม่คดงอ 

2.2 ไมเ้นื 8อแข็ง หากระบใุนแบบเป็นไมเ้นื 8อแข็ง สาํหรบัสว่นที�มองไม่เห็นใหใ้ช ้ [ไมเ้ต็ง] [หรือเทียบเท่า] ทา
ดว้ยนํ8ายารกัษาเนื 8อไม ้และกนัปลวก สาํหรบัสว่นที�มองเห็นใหใ้ช ้[ไมแ้ดง] [หรือเทียบเท่า] ทาดว้ยนํ8ายา
รกัษาเนื 8อไม ้และกนัปลวกชนดิใส 
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2.3 ไมเ้นื 8ออ่อน ใหใ้ชส้าํหรบัโครงครา่วผนงั หรือฝา้เพดาน โดยใช ้ [ไมย้าง] ที�ผ่านการอดันํ8ายาจากโรงงานที�
มีคณุภาพเทียบเท่าโรงงานอดันํ8ายาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้

การอดันํ8ายาไมข้ององคก์ารอตุสาหกรรมป่าไม ้ คือก่อนอดันํ8ายาจะตอ้งอบไมใ้หแ้หง้เหลือปรมิาณไอนํ8า
ในเนื 8อไมป้ระมาณ 30% แลว้จึงทาํการอดันํ8ายา โดยใชน้ ํ8ายาแหง้ครึ�งปอนดต่์อไม ้1 ลกูบาศกฟ์ตุ 

ไมโ้ครงครา่วผนงั และฝา้เพดานจะตอ้งไสเรียบมาจากโรงงานเท่านั8น 

2.4 ไมอ้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัเกรด เอ ชนิด และความหนาตามระบใุนแบบ 

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

2.6 ไมแ้บบของสว่นโครงสรา้ง ใหใ้ชไ้มเ้นื 8ออ่อนได ้ หรือตามระบใุนหมวดงานโครงสรา้ง สาํหรบัคอนกรีต
เปลือย คอนกรีตโชวผ์ิว ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชไ้มแ้บบที�ดี โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการติดตั8ง 
เพื�อใหไ้ดผ้ิวคอนกรีตที�เรียบรอ้ยสวยงาม ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

2.7 อื�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 งานฝีมือ 

3.1.1 การก่อสรา้งงานไมท้ั8งหมดที�จะประกอบเขา้เป็นสว่นของอาคาร จะตอ้งใชช้่างฝีมือที�ดี มีความ
ชาํนาญ และมีประสบการณใ์นงานไมโ้ดยเฉพาะ 

3.1.2 กรอบไม ้แนวตะป ูพกุ หรืออื�นๆ ที�จะตอ้งมี และจาํเป็นตอ้งทาํสาํหรบัการยึด การประกอบ หรือ
การติดตั8งงานไม ้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํตามมาตรฐานของช่างฝีมือที�ดี โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูค้วบคมุงาน 

3.2 การประกอบ และการติดตั�ง 

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

3.2.2 การต่อไม ้ โดยทั�วไปจะไม่ใหต่้อไมโ้ดยเด็ดขาด ยกเวน้มีความจาํเป็น และตอ้งไดร้บัการอนมุติั
จากผูค้วบคมุงานเท่านั8น 

3.2.3 การติดตั8งไมก้บัโครงสรา้งของอาคาร จะตอ้งติดตั8งอย่างระมดัระวงั และใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม 
โดยมิใหโ้ครงสรา้งนั8นๆ ชาํรุดเสียหายได ้ หากเกิดการชาํรุดเสียหาย ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข โดย
ค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 
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3.2.4 อปุกรณป์ระกอบงานไมร้วมทั8งการตอกตะป ู เดือย ตะปคูวง สลกัเกลียว เครื�องหนีบ วงแหวน 
Lag Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื�นๆ ที�ไม่ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ 
แต่จาํเป็นตอ้งยึด หรือเสรมิเพื�อทาํใหง้านไมแ้ข็งแรงอย่างถาวร ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํทั8งสิ 8น 

3.2.5 ตะป ู หรือตะปเูกลียวทกุตวัที�ใชยึ้ดไม ้ จะตอ้งใชวิ้ธีซ่อนหวัในเนื 8อไม ้ และสาํหรบัสว่นที�อยู่
ภายนอกอาคาร จะตอ้งใชต้ะป ู หรือตะปเูกลียวสเตนเลสเทา่นั8น รวมถึงนอตที�มองเห็นทกุตวั 
หรือตามที�ผูค้วบคมุงานอนมุติั 

3.2.6 การติดตั8งวงกบโดยทั�วไปใหใ้ชวิ้ธีติดตั8งพรอ้มเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั โดยวงกบดา้นที�ติดกบั
เสาเอ็น และคานทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งประมาณ 20 มม. ลกึ 10 มม. ตลอดความ
ยาววงกบ ก่อนการติดตั8งจะตอ้งทาเชลแล็กขาวใหท้ั�วทั8งวง เพื�อปอ้งกนันํ8าปนูซมึเขา้เนื 8อไม ้ เมื�อ
ติดตั8งวงกบแลว้ ตอ้งใชไ้มอ้ดัตีดว้ยตะปเูข็มหุม้รอบ เพื�อกันเหลี�ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะ
ติดตั8งบานประต-ูหนา้ต่าง 

3.2.7 การติดตั8งบานประต-ูหนา้ต่าง ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั8งบาน และอปุกรณต์ามระบใุนแบบ และ
รายการ โดยมีช่องว่างรอบบานประมาณดา้นละ 2 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอื�นในแบบ การ
ติดตั8งลกูบิดจะตอ้งติดในระดบัความสงูเดียวกนั โดยมือจบัลกูบิดจะตอ้งอยู่สงูจากพื 8นที�ตกแต่ง
แลว้ 1.00 ม. ถึงกึ�งกลางลกูบิด 

3.2.8 การติดตั8งบวัเชิงผนงั และบวัฝา้เพดานไม ้ใหใ้ชวิ้ธียึดดว้ยตะปเูกลียวฝังพกุ และซ่อนหวั มมุทกุ
มมุจะตอ้งเขา้มมุ 45 องศา ไดอ้ย่างสนิทเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.3 การตกแต่ง 

งานไมท้ี�ประกอบติดตั8งเสรจ็แลว้ จะตอ้งแข็งแรง สว่นที�มองเห็นจะตอ้งไดร้บัการอดุ แต่ง และขดัดว้ย
กระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย และสวยงาม แลว้จึงทาํการทาสีตามระบใุนแบบ หากไม่ระบใุหท้าํสียอ้มเนื 8อ
ไมต้ามสีไมธ้รรมชาติ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ การทาสีไมใ้หป้ฏบิติัตามระบใุนหมวด งาน
ทาสี ดว้ยช่างที�มีฝีมือ และความชาํนาญในการทาสีไมโ้ดยเฉพาะ 

 
 

จบหมวด งานไม้สาํหร ับงานสถาปัตยกรรม 
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งานป้องกันความชื�น และการกันซึม 

Dampproofing and Waterproofing 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการก่อสรา้งงานปอ้งกนัความชื 8น และการกนัซมึตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
พรอ้มการทดสอบ และการรบัประกนัคณุภาพ 

1.2 งานคอนกรีตผสมนํ8ายากนัซมึ และงานระบบกนัซมึ ใหป้ฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นสว่นของงานโครงสรา้งเป็น
หลกั สว่นที�ไม่ระบ ุ หรือสว่นเพิ�มเติมในหมวดนี 8 ใหป้ฏบิติัตามที�ระบไุวน้ี 8 หรือตามวตัถปุระสงคข์อง
ผูอ้อกแบบ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั8ง และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั ก่อน
การสั�งซื 8อ 

1.4 รอยต่อปนูกบัวงกบ วงกบกบักระจก หรือบานกรอบกบักระจก การปอ้งกนัความชื 8น และการกนัซมึ ให้
ปฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่าง และกระจก 

1.5 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชร้ะบบการปอ้งกนัความชื 8น และการกนัซมึอย่างดี สามารถ
รบัประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ ์และงานติดตั8งไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5 ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 ระบบกนัซมึของพื 8น และผนงั ถงัเก็บนํ8า ค.ส.ล. ทั8งใตดิ้น และบนหลงัคา สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ช้
ระบบแผน่ยางกนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษ
สาํหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่นสงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค  

2.2 ระบบกนัซมึของพื 8น และผนงั บ่อบาํบดันํ8าเสีย ค.ส.ล. ใตดิ้น สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยาง
กนัซมึชนิดมีกาวในตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ย [Coal Tar Epoxy Resin 
ชนิด Solvent Free] สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่างไดดี้  

2.3 ระบบกนัซมึของพื 8น และผนงั สระว่ายนํ8า สว่นที�ติดดินภายนอกใหใ้ชร้ะบบแผ่นยางกนัซมึชนิดมีกาวใน
ตวัเอง ความหนาไม่นอ้ยกว่า [2] มม. ภายในใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษสาํหรบักนัซมึชนิดมีความยืดหยุ่น
สงู และไม่เป็นอนัตรายต่อการอปุโภค บรโิภค ก่อนการปกูระเบื 8องตามที�ระบใุนหมวด งานกระเบื 8อง 
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2.4 ระบบกนัซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ8า ค.ส.ล. ใหใ้ชว้สัดทุากนัซมึประเภท [สารอะครลิิกพอลิเมอร ์
เสรมิดว้ยไฟเบอร ์ หนารวมไม่นอ้ยกว่า 1 มม.] [สาํหรบัหลงัคา ค.ส.ล. ซึ�งเป็นพื 8นที�ใชส้อยใหเ้ททบัดว้ย
คอนกรีต (Topping) หนาไม่นอ้ยกว่า 30 มม. พรอ้มการเสรมิเหล็กกนัแตก และมีรอ่ง Expansion Joint 
ทกุระยะไม่เกิน 3.00x3.00 ม. อดุดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทนแสงยวีู กนันํ8า และทาสทีบัได]้ 

2.5 การปอ้งกนัความชื 8น และกนัซมึของพื 8นหอ้งนํ8า และพื 8นระเบียง ใหท้าดว้ยซีเมนตพ์ิเศษสาํหรบักนัซมึ 
ตามขอ้ 2.R ก่อนการปกูระเบื 8องพื 8นตามที�ระบใุนหมวด งานกระเบื 8อง 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน เช่น การทาํ
มมุเอียงขนาด 50x50 มม. ตลอดแนวพื 8น และผนงัก่อนทาํระบบกนัซมึ การทาํระบบกนัซมึใหส้งูตลอด
แนวผนงัอย่างนอ้ย 150 มม. เป็นตน้ และจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื�นๆ ก่อนการติดตั8ง เช่น งาน
ขอบ ค.ส.ล. และหลงัคา ค.ส.ล., งานขดัมนั หรือขดัเรียบผิวพื 8นหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ8า ค.ส.ล., งาน
ติดตั8งเครื�องปรบัอากาศบนหลงัคา ค.ส.ล., งานติดตั8ง Sleeve และรูระบายนํ8าต่างๆ ของระบบสขุาภิบาล 
เป็นตน้ จะตอ้งจดัทาํขั8นตอน และแผนปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนักบังานอื�นๆ หากมีปัญหา หรือขอ้
ขดัแยง้ในการติดตั8ง จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ เพื�อพิจารณาแกไ้ขในทนัท ี

3.2 การทดสอบ 

เมื�อติดตั8งวสัดปุอ้งกนัความชื 8น และการกนัซมึเสรจ็แลว้ จะตอ้งมีการทดสอบว่าสามารถปอ้งกนัการ
รั�วซมึของนํ8าไดดี้ โดยการขงันํ8าเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า [3] วนั เช่น ทดสอบการรั�วซมึของถงัเก็บนํ8า ค.ส.ล. 
ทั8งใตดิ้น และบนหลงัคา, ทดสอบการรั�วซมึของหลงัคา ค.ส.ล. และรางนํ8า ค.ส.ล. ก่อนเท Topping, 
ทดสอบการรั�วซมึของพื 8นหอ้งนํ8าก่อนปกูระเบื 8อง เป็นตน้ หากมีการรั�วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ขให้
เรียบรอ้ย โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3 การทาํความสะอาด 

ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดทกุสว่นที�เกี�ยวขอ้ง หลงัจากการติดตั8งงานปอ้งกนัความชื 8น และการกนั
ซมึแลว้เสรจ็ และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหไ้ดร้บัความเสียหาย หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความชื�น และการกันซ ึม 
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งานป้องกันความร ้อน 

Thermal Protection 

1. ความต้องการทั&วไป 

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

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั8ง และ Shop Drawing เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อน
การสั�งซื 8อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสนอขั8นตอนการตรวจสอบ การติดตั8งงานปอ้งกนัความรอ้น การปอ้งกนัความเสียหาย
ต่องานก่อสรา้งอื�น พรอ้มการทาํความสะอาดหลงัการติดตั8ง 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัด ุและวิธีการปอ้งกนัความรอ้นไดดี้ สามารถรบัประกนัคณุภาพ
ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [5] ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 งานหลังคากระเบื�องคอนกร ีต 

2.1.1 ใหใ้ชแ้ผน่ฟอลย์สะทอ้นความรอ้นชนิดทนต่อการฉีกขาดไดดี้ หนาไม่ตํ�ากว่า [145] ไมครอน 
ชนิดสะทอ้นความรอ้นได ้ [95%] พรอ้มเทปอะลมิูเนียม ติดตั8งใตแ้ป วิธีการติดตั8งใหป้ฏิบติัตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
หรือ 

ใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื 8น] หนา [50] [75] [150] มม. ความ
หนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนิดหุม้รอบดว้ยอะลมิูเนียมฟอลย์ [ผ่านการรบัรองตาม
มาตรฐาน มอก. 486/2527] [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนั
สิ�งแวดลอ้มไทย] ติดตั8งใตแ้ป โดยปตูามขวางเหนือลวด Wire Mesh ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 
มม. ที�เชื�อมติดกบัโครงสรา้งหลงัคา [หรือใชแ้ผน่สะทอ้นความรอ้นประกบเนื 8อฉนวน วางตาม
ระยะแป และจนัทนั] 

2.2 งานหลังคา ค.ส.ล. 

2.2.1 ใตห้ลงัคา ค.ส.ล. ใหใ้ชฉ้นวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื 8น] หนา [50] [75] 
[150] มม. ความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. หุม้ดว้ยอะลมิูเนียมฟอลย์โดยรอบ 6 
ดา้น [ค่าการนาํความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน 0.035 W/m.K] ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน 
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มอก. 486/2527 [และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย] 
ติดตั8งบนลวดขึงเป็นรูปกากบาทโดยการยึดดว้ยตะปเูกลียว และพกุพลาสติกระยะ 600x600 
มม. เลือกใชห้วัสกรูที�มีความยาวมากกว่าความหนาฉนวนประมาณ RU.V มม. แลว้ใชล้วดที�ชบุ
กลัวาไนซเ์บอร ์ 16–18 ขึง และไขวท้ี�หวัตะปเูป็นรูปกากบาท เพื�อยึดฉนวนใยแกว้ใหแ้นบใต้
หลงัคา ค.ส.ล. 

2.3 งานหลังคาโลหะร ีดลอน 

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

2.4 งานผนังเบา 

2.4.1 ใหติ้ดตั8งฉนวนกนัความรอ้นใยแกว้ [ชนิดมีสารกนัความชื 8น] หนา [?V มม.] ความหนาแน่นไม่
นอ้ยกว่า [24] กก./ลบ.ม. ชนดิหุม้รอบดว้ย ฟิลม์สะทอ้นแสง และปอ้งกนัความชื 8น [ค่าการนาํ
ความรอ้น (K-Value) ไม่เกิน �.�SV W/m.K] [ผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน มอก. 486/2527 
และผ่านการรบัรองฉลากเขียว (Green Label) จากสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไทย] ติดตั8งโดยวาง
ฉนวนแนวดิ�งในช่องโครงครา่วโลหะ (C-65, C-75) หรือโครงครา่วไม ้ หลงัจากนั8นปิดผิวดว้ย
แผ่นยิปซมัขนาด [12] มม. 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดปุอ้งกนัความรอ้น โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุ
งานก่อน ขั8นตอนในการติดตั8งจะตอ้งประสานงานกบังานสว่นอื�นๆ เชน่ งานติดตั8งแป, งานติดตั8งท่อรอ้ย
สายไฟ, โคมไฟเพดาน, งานติดตั8งท่อนํ8ายา และเครื�องปรบัอากาศใตห้ลงัคา ค.ส.ล., งานติดตั8ง Sleeve 
และรูระบายนํ8าต่างๆ ของงานระบบสขุาภิบาล เป็นตน้ การติดตั8งวสัดกุนัความรอ้น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํ
การปอ้งกนังานสว่นอื�นของอาคาร ไม่ใหเ้กิดความสกปรก หรือเสียหาย จะตอ้งจดัทาํขั8นตอน และแผน
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกนักบังานสว่นอื�นๆ หากมีปัญหาในการติดตั8ง จะตอ้งแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานทราบ 
เพื�อพิจารณาแกไ้ขปัญหาในทนัท ี
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3.2 การทาํความสะอาด 

เมื�อทาํการติดตั8งงานปอ้งกนัความรอ้นแลว้เสรจ็ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสิ�งสกปรกที�เกิดขึ 8นจาก
การติดตั8งงานปอ้งกนัความรอ้นใหเ้รียบรอ้ย และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหส้กปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลา
ก่อสรา้ง 

 
 

จบหมวด งานป้องกันความร้อน 
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งานหลังคาโลหะ 

Sheet Metal Roofing 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพ
ที�ดี ในการติดตั8งงานหลงัคาโลหะ ตามระบใุนแบบ และรายการ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างวสัด ุ แสดงรายละเอียดคณุสมบติัของวสัด ุ สี ขนาด และวิธีติดตั8ง ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนดาํเนินการ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงถึงรายละเอียดการติดตั8ง (Installation), การยึด (Fixed) 
การปอ้งกนัการรั�วซมึของนํ8า (Watertight) และรายการคาํนวณต่างๆ เพื�อขออนมุติัจากผูค้วบคมุงาน
ก่อนการติดตั8ง 

1.4 หลงัการติดตั8งจะตอ้งทาํการทดสอบการรั�วซมึของหลงัคาที�อาจจะเกิดขึ 8น 
1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งออกหนงัสือรบัประกนัคณุภาพของวสัด ุและการติดตั8งเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า V ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 หลงัคาโลหะ ตามระบใุนแบบ 
2.2 วสัด ุ และอปุกรณจ์ะมีเครื�องหมายแสดงบรษัิทผูผ้ลิต หลงัคาโลหะจะตอ้งมีรูปรา่งขนาดตามระบใุนแบบ 

หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชด้งันี 8 
2.2.1 แผ่นเหล็กจะตอ้งเป็นชนิดเคลอืบกนัสนิม ตาม [มาตรฐานออสเตรเลีย AS1397-G550-AZ150 

หรือเทียบเท่า] 
2.2.2 แผ่นเหล็กมีความแข็งแรง ณ จดุครากของเหล็ก (ค่า Minimum Yield Strength) ตอ้งไม่นอ้ย

กว่า [550 Mpa (G550)] 
2.2.3 การเคลือบสีแผ่นเหล็กตาม [มาตรฐานออสเตรเลีย AS2728 “Pre-painted and Organic Film/ 

Metal Laminate Products” หรือเทียบเท่า] 
- ชั8นเคลือบดา้นบน ประกอบดว้ย [สีรองพื 8นหนา V ไมครอน เคลือบทบัดว้ยสีโพลีเอสเตอร ์

หนา U� ไมครอน] 
- ชั8นเคลือบดา้นลา่ง ประกอบดว้ย [สีโพลีเอสเตอร ์ สีเทา Shadow Grey หนา V ไมครอน 

เคลือบทบัสีรองพื 8น หนา V ไมครอน] 
2.2.4 ความหนาแผ่นเหล็กเปลือย (BMT) [0.48] มม. 
2.2.5 แผ่นหลงัคาโลหะ ตอ้งเป็นแผน่เดียวยาวตลอดความยาวของลาดหลงัคา สนัลอนสงูไม่นอ้ยกว่า 

[38] มม. การยึดใหใ้ช ้[Boltless System] 
2.2.6 ใตแ้ผ่นหลงัคาโลหะ ใหติ้ดตั8งฉนวนกนัความรอ้น [ตามที�ระบรุายละเอียดในหมวด งานปอ้งกนั

ความรอ้น] 
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2.2.7 ในกรณีขนสง่สามารถผลิตไดค้วามยาวสงูสดุ U� ม. และในกรณีตอ้งการแผ่นยาวมากกว่า U� 
ม. ขึ 8นไป สามารถนาํเครื�องไปรดีที�หนา้งานได ้ใหป้รกึษากบับรษัิทผูผ้ลิตก่อนการเลือกใชง้าน 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั8งใหเ้ป็นไปตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั การติดตั8งสว่นอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบังาน
หลงัคาโลหะ เช่น หลงัคาโปรง่แสง ผนงัเหล็ก และเกล็ดระบายอากาศ จะตอ้งถกูตอ้งตามกรรมวิธี และ
คาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต และไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
3.1.1 [ติดตั8งดว้ยระบบคลิปล็อก (Boltless System) ในการติดตั8งหลงัคาใหใ้ชค้ลิปตามมาตรฐาน

ผูผ้ลิต และสกรู Self-Drilling (Wafer Head) อย่างนอ้ย S ตวั ต่อคลิป R ตวั โดยใชค้ลิป U ตวั/
ตร.ม. และมีระยะห่างของคลิปที�ติดตั8งประมาณ UV� มม.] 

3.1.2 [สกรู Self-Drilling เป็นไปตามมาตรฐานออสเตรเลีย AS3566 Class3 (สาํหรบังานภายนอก) 
และ AS3566 Class4 (สาํหรบังานใกลช้ายฝั� งทะเล) หรือเทียบเท่า] 

3.1.3 [ระยะแปกลางที�แนะนาํ R.�� ม. ระยะแปกลางสงูสดุสาํหรบัหลงัคา U.�� ม. ซึ�งเป็นไปตาม
มาตรฐานออสเตรเลีย AS 1562-1992 และ AS 4040.1-1992] 

3.2 ในกรณีตอ้งการดดัโคง้แผ่น  
3.2.1 [รศัมีดดัแผ่นโคง้ที�สดุที�ทาํไดคื้อ ��� มม. โดยจะตอ้งเขา้เครื�องดดัโคง้ซึ�งเรียกว่า แผ่น Crimp 

Curve] 
3.2.2 [การดดัแผ่นโคง้แผ่นตรงตามโครงสรา้ง โดยไม่ตอ้งเขา้เครื�องดดัโคง้ซึ�งเรียกว่า แผ่น Sprung 

Curve รศัมีตํ�าสดุที�ทาํไดคื้อ V� ม. โดยจะตอ้งวางแปกลาง R.U�-R.V� ม.] ใหป้รกึษากบัผูผ้ลิต
ก่อนทาํการติดตั8ง 

3.3 การทดสอบ และการทาํความสะอาด  
3.3.1 หลงัการติดตั8ง จะตอ้งมีการทดสอบการรั�วซมึของหลงัคา โดยการฉีดนํ8าตามคาํแนะนาํของผู้

ควบคมุงาน หากมีการรั�วซมึ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเปลี�ยน หรือซอ่มแซมใหเ้รียบรอ้ยโดยไม่คิดมลูค่า
ใดๆ ทั8งสิ 8น 

3.3.2 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดหลงัคาใหป้ราศจากสิ�งสกปรก และ
เศษวสัดตุ่างๆ ทั8งบนหลงัคา และรางนํ8าใหส้ะอาดเรียบรอ้ย 

 

จบหมวด งานหลังคาโลหะ 
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วัสดุยาแนว  

Joint Sealants 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในงานวสัดยุาแนวตามที�ระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการทดสอบ และการ
รบัประกนัคณุภาพ วสัดยุาแนวมีความเหมาะสมกบัการยาแนวตามแบบที�กาํหนด รวมทั8งรอยต่อใดที�
ตอ้งยาแนวแต่มิไดก้าํหนดในแบบ รวมไปถึงการเตรียมพื 8นผิว การทาสารรองพื 8น (Primer) การติดตั8งวสัดุ
หนนุ และวสัดอืุ�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

1.2 [หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอา้งอิง] 

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

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

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่าง วิธีการติดตั8ง และ Shop Drawing แสดงรายละเอียดของรอยต่อรายละเอียด
วสัดยุาแนว และวสัดอืุ�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งทั8งหมด เสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติั ก่อนการสั�งซื 8อ 

1.4 การรบัประกนั ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชว้สัดยุาแนวคณุภาพสงู สามารถรบัประกนัคณุสมบติัของวสัดยุา
แนว และการติดตั8งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต ไดไ้ม่นอ้ยกว่า [10] ปี 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วัสดุยาแนวกันการร ั&วซ ึม 

2.1.1 วสัดยุาแนวตอ้งเป็นวสัดยุาแนวชนิดที�เหมาะสมกบัวสัดทุี�จะยาแนว และประเภทของงาน
โดยเฉพาะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6 สาํหรบัรอยต่องานสขุภณัฑ ์ และรอยต่อในบรเิวณที�มีความชื 8นสงู ใหใ้ช ้ [ซิลิโคนยาแนวกนัการ
รั�วซมึ (Weatherseal Silicone Sealant)] ผสมสารยบัยั8งการขึ 8นราบนผิววสัดยุาแนว  

2.2 วัสดุอ ื&นๆ  ท ี&เกี&ยวข ้อง 

2.2.1 สารละลายทาํความสะอาด (Cleaning Solvent) ใหเ้ป็นไปตามที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว 
ทาํความสะอาดตามที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั สารละลายทาํความสะอาด
ที�ใชจ้ะตอ้งสามารถเขา้กนัไดก้บัวสัดยุาแนว และจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหาย
แก่พื 8นผิววสัด ุ

2.2.2 ผา้เช็ดทาํความสะอาด ตอ้งเป็นผา้ฝา้ยขาว 100% ที�ไม่ทิ 8งเศษ หรือคราบบนผิววสัด ุ
2.2.3 สารรองพื 8น (Primer) ใหใ้ชส้ารรองพื 8นที�แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ปฏิบติัตามวิธีการทาที�

แนะนาํโดยผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
2.2.4 ยางขอบกระจก (Gasket) ที�อาจสมัผสัซลิิโคนยาแนวใหใ้ชย้างขอบกระจกที�ผลิตจากยาง

ซิลิโคน 
2.2.5 วสัดหุนนุ (Backer Rod) ใชว้สัดหุนนุที�ผลิตจากโพลีเอทธีลีนเซลปิด หรือโพลียรูีเทนเซลเปิด 

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

อลัครนิ (Alcryn) โพลียรูีเทนโฟม และไวนลิ ไม่ใชเ้ทปโฟม และยางหนนุที�ผลิตจาก EPDM นี
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โอพรีน (Neoprene) แซนโทพรีน (Santoprene) เครตอน (Krayton) และวสัดทุี�ผลิตจากอินทรีย์
สารอื�นๆ ทั8งนี 8เทปโฟม และยางหนนุจะตอ้งจะตอ้งไม่ทาํปฏกิิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่
วสัดยุาแนว 

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

2.2.8 เทปกาว (Masking Tape) ใชเ้ทปกาวที�ไม่ก่อใหเ้กิดคราบ ไม่ดดูซบั และสามารถใชไ้ดก้บัวสัดุ
ยาแนว และพื 8นผิววสัดโุดยจะตอ้งไม่ทาํปฏิกิรยิา หรือสรา้งความเสียหายแก่พื 8นผิววสัด ุ

3. การดาํเนินการ 

3.1 การเตร ียมการ 

3.1.1 ผูร้บัจา้งตอ้งตรวจสอบสถานที� และบรเิวณที�จะทาํการยาแนว รวมไปถึงการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ใหเ้รียบรอ้ยก่อนดาํเนินการ 

3.1.2 เตรียมพื 8นผิว และฉีดวสัดยุาแนวตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว ผิวงานที�จะทาํการยา
แนวจะตอ้งสะอาด แหง้ ปราศจากฝุ่ น ไขมนั แล็กเกอร ์และความชื 8น 

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

3.2 การติดตั�ง 

3.2.1 ติดตั8งวสัดหุนนุ (Backer Rod) ใหต่้อเนื�องไม่ใหมี้ช่องว่างระหว่างกนั ไม่มีการบิด ยืด มว้น พบั 
หรือพนักนัของวสัดหุนนุ ระวงัไม่ใหผ้ิววสัดหุนนุแตก หรือฉีก ขณะติดตั8งบีบวสัดหุนนุเขา้มา 20-
25% ของขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

3.2.2 ติดตั8งเทปกนัการยึดติด 3 ดา้น (Bond Breaker Tape) ที�ดา้นในรอยต่อในกรณีที�ไม่สามารถ
ติดตั8งวสัดหุนนุได ้

3.2.3 ติดตั8งเทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) และอื�นๆ ตามแบบ 
3.2.4 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัหาผูด้าํเนินการ หรือช่างฝีมือที�มีความชาํนาญ มีประสบการณใ์นการติดตั8ง โดย

ปฏิบติัตามกรรมวิธี และคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั 
3.2.5 ขนาดรอยต่อ ใหเ้ป็นไปตามกรรมวิธีของผูผ้ลิตวสัดยุาแนวอย่างเครง่ครดั หรือตามที�ผูอ้อกแบบ

กาํหนด 

3.3 การทาํความสะอาด 

3.3.1 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดบรเิวณทาํงานทกุแห่งหลงัจากติดตั8งวสัดยุาแนวแลว้ ดว้ยความ
ประณีตเรียบรอ้ยก่อนสง่มอบงาน 

3.3.2 กรณีที�วสัดยุาแนวที�ยงัไม่แหง้ตวั ใหเ้ช็ดวสัดยุาแนวที�ยงัไม่แหง้ตวัดว้ยผา้ชบุสารละลายทาํ
ความสะอาดที�ผูผ้ลิตวสัดยุาแนวแนะนาํภายใน 10 นาท ีหลงัจากฉีดวสัดยุาแนว 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 18 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 18 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

3.3.3 กรณีที�วสัดยุาแนวแหง้ตวัแลว้ ใหต้ดัวสัดยุาแนวที�แหง้ตวัแลว้ออกดว้ยมีด 

 
 

จบหมวดที& วัสดุยาแนว 
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งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 

งานหน้าต่างอะลูมิเนียม 

Aluminium Windows 

4. ความต้องการทั&วไป 

4.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหา วสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั8งงานประต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
ทดสอบ 

4.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งคาํนวณแรงลมตามกฎหมาย จดัหาวสัดซุึ�งมีหนา้ตดั และความหนาที�เหมาะสม แข็งแรง 
และสามารถปอ้งกนัการรั�วซมึของนํ8าฝนไดเ้ป็นอย่างดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการ
สั�งซื 8อ 

4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งวดัขนาดที�แน่นอนของประต-ูหนา้ต่างจากสถานที�ก่อสรา้งจรงิ ทนัทีที�สามารถจดัทาํได ้
และจดัทาํ Shop Drawing พรอ้มรายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการประกอบ 
และติดตั8ง 

4.4 ผูร้บัจา้งติดตั8งงานอะลมิูเนียม จะตอ้งเป็นบรษัิทที�มีเครื�องมือที�ทนัสมยั และมีช่างที�มีฝีมือ และความ
ชาํนาญ มีระบบควบคมุคณุภาพที�ดี มีประวติั และผลงานการติดตั8งที�ดี โดยเสนอผูค้วบคมุงานพิจารณา
อนมุติัก่อนที�ผูร้บัจา้งจะว่าจา้งใหเ้ป็นผูติ้ดตั8ง 

5. ผลิตภัณฑ ์

5.1 อะลูมิเนียม 

5.1.1 เนื 8ออะลมิูเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile Strength ไม่นอ้ย
กว่า 151.7 เมกะปาสกาล (22 000 ปอนดต่์อตารางนิ 8ว) ใหใ้ชข้อง [Mae Num Metal supply] 
หรือ [อลัลอยโซลชูั�น เอเซีย] หรือ อลมิูเนชั�น] หรือเทียบเทา่ ซึ�งจะตอ้งมีความแข็งแรง ขนาด
หนา้ตดัเหมาะสม หรือตามที�ระบไุวใ้นแบบ และรายการประกอบแบบ 

5.1.2 ผิวของอะลมิูเนียมจะตอ้งเป็นสี ตามระบใุนแบบ ความหนาของฟิลม์ที�เคลือบ จะตอ้งไม่ตํ�ากว่า 
[15] ไมครอน ความคลาดเคลื�อนที�ยอมให ้[+2] ไมครอน 
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5.2 อุปกรณป์ระกอบ (Accessories) 

5.2.1 สกรู 

- สกรูยึด วงกบ และยึดตวับานทกุตวัตอ้งใชช้นิดที�เป็นสเตนเลสเท่านั8น  

- สกรูที�ขนัติดกบัสว่นที�เป็นโครงสรา้ง ค.ส.ล. หรือผนงัฉาบปนู ใหใ้ชส้กรูที�ใชร้ว่มกบัพกุโลหะ
ที�เหมาะสม โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

5.2.2 ยางอดักระจก (Gasket) ใหใ้ชช้นิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า 

5.2.3 สกัหลาด (Wool Pile) ซึ�งเสียบที�กรอบบานประตโูดยรอบ 

5.3 วัสดุยาแนวรอยต่อ 

5.3.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลมิูเนียมทั8งภายนอก และภายใน สว่นที�ติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีต หรือ
วสัดอืุ�นใด จะตอ้งเซาะรอ่งกวา้งประมาณ 5 มม. ลกึ 3 มม. ยาแนวดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบั
ได ้ และจะตอ้งรองรบัดว้ย Backing หรืออื�นๆ ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตวสัดยุาแนว โดยไดร้บั
การอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

5.3.2 สว่นรอยต่อกระจกกบักระจก และกระจกกบัอะลมิูเนียม หรอืกระจกกบัวสัดอืุ�นใหย้าแนวดว้ย
ซิลิโคน ชนิดปอ้งกนัคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตซลิิโคน โดยไดร้บั
การอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน ใหใ้ชส้ทีี�ใกลเ้คียง หรือสีเดียวกนักบัสีของอะลมิูเนียม 

5.3.3 การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะตอ้งทาํดว้ยฝีมือประณีต และสวยงามทั8งภายนอก และภายใน 

6. การดาํเนินการ 

6.1 การประกอบประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม จะตอ้งติดตั8งตามแบบ และรายละเอียดที�ไดร้บัอนมุติัดว้ยฝีมือ
ประณีต 

6.2 การเคลื�อนยา้ยประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียมระหว่างการขนสง่ และในสถานที�ก่อสรา้ง ตอ้งกระทาํดว้ย
ความระมดัระวงั ตอ้งห่อหุม้ใหเ้รียบรอ้ย การวางพิงหรือเก็บกอง ตอ้งมีคํ8ายนั หรือวสัดรุองรบัที�เหมาะสม 
ตอ้งมีหลงัคาคลมุ และไม่โดนนํ8า หรือฝนสาด 

กญุแจ มือจบั และอปุกรณอื์�นๆ ตอ้งห่อหุม้ไวเ้พื�อปอ้งกนัความเสียหายจนกว่าจะสง่มอบงาน หากเกิด
ความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 
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6.3 การติดตั8งประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม จะตอ้งติดตั8งใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามช่องเปิดที�เตรียมไว ้ และตอ้ง
รบัผิดชอบในการตรวจสอบ และประสานงานการปรบัระดบัเสาเอ็น และคานทบัหลงัโดยรอบช่องวงกบ 
เพื�อใหว้งกบขนานกบัผิวของเสาเอ็น และคานทบัหลงั และมีระยะเวน้โดยรอบดา้นละประมาณ 5 มม. ได้
ดิ�ง และไดฉ้ากทกุมมุ 

6.4 การยึดวงกบอะลมิูเนียมกบัโครงสรา้ง หรือเสาเอ็น และคานทบัหลงั ใหติ้ดตั8งชิ 8นสว่นสาํหรบัยึดไวอ้ย่าง
มั�นคงก่อน การยึดจะตอ้งเวน้ช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทกุจดุทกุดา้น จะตอ้งมั�นคงแข็งแรง 

6.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งไม่พยายามใสบ่านประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียมเขา้กบัช่องวงกบที�ไม่ไดฉ้าก หรือขนาดเล็ก
เกินไป ช่องวงกบจะตอ้งมีระยะเวน้โดยรอบบานประมาณ ดา้นละ 2 มม. 

6.6 การติดตั8งโดยการขนัสกรู ตอ้งระมดัระวงัมิใหว้งกบ และบานประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียมเสียรูปได ้ 

6.7 ผูร้บัจา้งจะตอ้งยาแนวระหว่างวงกบอะลมิูเนียมกบัผิวปนูฉาบใหเ้รียบรอ้ยสวยงามทั8งภายใน และ
ภายนอก 

6.8 ภายหลงัการติดตั8งประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม รวมทั8งกระจก และอปุกรณท์ั8งหมดแลว้ จะตอ้งทาํการ
ทดสอบบานเปิดทกุบานใหเ้ปิด-ปิดไดส้ะดวก และจะตอ้งมีการหลอ่ลื�นตามความจาํเป็น  

6.9 การบาํรุงร ักษา และทาํความสะอาด 

6.9.1 เมื�อติดตั8งวงกบ และ/หรือประตอูะลมิูเนียมเสรจ็แลว้ แต่งานก่อสรา้งสว่นอื�น หรือชั8นบนยงั
ดาํเนินการอยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปนู, งานเทพื 8นปนูทราย เป็นตน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้ง [พ่น 
Strippable PVC Coatings] เพื�อปอ้งกนัผิวของอะลมิูเนียมไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากนํ8าปนู
หรือจากสิ�งอื�นใด  

6.9.2 เมื�อติดตั8งงานอะลมิูเนียมแลว้เสรจ็ ขอ้บกพรอ่งใดๆ ก็ตามที�เกิดขึ 8นโดยเฉพาะการรั�วซมึของ
นํ8าฝน จะตอ้งไดร้บัการแกไ้ขจนใชก้ารไดดี้ และไม่มีการรั�วซมึ ดว้ยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

6.9.3 ก่อนสง่มอบงาน ผูร้บัจา้งจะตอ้งซ่อมแซมสว่นต่างๆ ของอาคารที�ชาํรุดอนัเนื�องจากการติดตั8ง
อะลมิูเนียม พรอ้มทาํการทดลองเปิด-ปิดประต ูและทดลองอปุกรณต่์างๆ ใหส้ามารถใชก้ารไดดี้  

6.9.4 ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย ผูติ้ดตั8งจะตอ้งทาํความสะอาดผิวอะลมิูเนียม และกระจกทั8งดา้น
นอก และดา้นในใหส้ะอาด ปราศจากคราบฝุ่ น คราบส ีหรือสิ�งอื�นใด เพื�อใหด้สูวยงาม ผูร้บัจา้ง
ตอ้งไม่ใชเ้ครื�องมือ และนํ8ายาทาํความสะอาดที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผิวอะลมิูเนียม 
และกระจกได ้

จบหมวด งานประตู และวงกบอะลูมิเนียม และงานหน้าต่างอะลูมิเนียม 
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งานประตูไม้ 

Wood Doors 

งานหน้าต่างไม้ 

Wood Windows 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ ในการติดตั8งงาน
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มทาํการทดสอบใหใ้ชง้านไดดี้ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ชิ 8นสว่นตวัอย่างวสัดบุานประต-ูหนา้ต่างไม ้ วงกบไม ้ และอปุกรณต่์างๆ ใหผู้้
ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 8อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงการติดตั8งวงกบ และบานประต-ูหนา้ต่างไม ้ พรอ้ม
รายละเอียดต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั8ง 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วงกบไมท้ั8งหมด หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชไ้มต้ะเคียนทอง หรือ ไมเ้ต็ง ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิ 8ว] 
เฉพาะหอ้งนํ8าใหใ้ชข้นาด [50x125 มม.] [2x5 นิ 8ว] และบานที�มีมุง้ลวด หรือบานเลื�อน ใหใ้ชข้นาด 
[50x150 มม.] [2x6 นิ 8ว] หรือตามระบใุนแบบ การเขา้ไมจ้ะตอ้งใหถ้กูตามหลกัวิชาช่าง วงกบไมจ้ะตอ้งมี
ขนาด และรูปรา่งตามระบใุนแบบ โดยวงกบสาํหรบัประตจูะตอ้งมีบงัใบสงู 10 มม. กวา้งเท่ากบัความ
หนาของบานประต ู [(35 มม.)] หรือตามระบใุนแบบ [สาํหรบัวงกบประตภูายนอกที�จะตอ้งกนัฝนสาด 
ตอ้งมีขอบวงกบลา่ง (ธรณีประต)ู ฝังเรียบเสมอผิวพื 8นที�ตกแต่งแลว้ และมีบงัใบสาํหรบักนัฝนสาดสงู 20 
มม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 

2.2 บานกรอบประตไูม ้ และบานกรอบหนา้ต่างไม ้ จะตอ้งประกอบขึ 8นจาก [ไมส้กัเกรด A] [ไมต้ะแบก] [ไม้
สะเดา] และจะตอ้งประกอบมาจากโรงงานใหเ้รียบรอ้ย การบาก และการเขา้ไมจ้ะตอ้งแนน่ และสนิท 
และมีขนาดตามระบใุนแบบ หากระบใุหใ้ชบ้านประตลูกูฟักสาํเรจ็รูป หนา [35] มม. ชนิดทนความชื 8นได้
ดี หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ขนาดบานตามระบใุนแบบ 

2.3 ประตไูมอ้ดั หา้มใชป้ระตทูี�ประกอบขึ 8นเอง เวน้แต่เป็นขนาดที�ไม่มีในทอ้งตลาด โดยไดร้บัการอนมุติัจาก
ผูค้วบคมุงานก่อน ประตทูกุบานจะตอ้งมีความหนา [35] มม. [ประตไูมอ้ดัทั8งหมดทั8งภายใน, ภายนอก 
และประตหูอ้งนํ8าใหใ้ชป้ระตไูมอ้ดัชนิดภายนอก (Exterior Doors)] 

2.4 หากระบใุหติ้ดมุง้ลวด ใหติ้ดตั8งมุง้ลวดอย่างดี [สีดาํ] หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ กรอบประตู
ไมส้กัขนาด [37.5x125 มม.] [1½x5 นิ 8ว] หรือกรอบหนา้ต่างไมส้กัขนาด [37.5x100 มม.] [1½x4 นิ 8ว] 
หรือตามระบใุนแบบ การติดตั8งมุง้ลวดตอ้งขึงใหต้งึไดร้ะดบั และไดแ้นว ยึดใหติ้ดกบักรอบบานไมอ้ย่าง
เรียบรอ้ยแข็งแรง ทั8งสี�ดา้น 
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2.5 การขนส่ง การเก็บ และการร ักษา 
ประต-ูหนา้ต่างไม ้ และวงกบไม ้ จะตอ้งสง่มายงัสถานที�ก่อสรา้งในสภาพแหง้ และตอ้งเก็บใหค้งสภาพ
แหง้อยู่เสมอ การขนยา้ยตอ้งทาํดว้ยความระมดัระวงัทั8งระหว่างการขนสง่ และทั8งในสถานที�ก่อสรา้ง 
จะตอ้งเก็บกองไวใ้นลกัษณะที�ประตไูม ้และวงกบไม ้ไม่บิดเบี 8ยว แตกหกั หรือเสียหายใดๆ 
การเก็บวางบานประต-ูหนา้ต่าง และวงกบไมไ้วใ้นสถานที�ก่อสรา้ง ตอ้งวางในทางตั8ง และเก็บไมไ้วใ้นที�
แหง้ มีสิ�งปกคลมุ ไม่มีความชื 8น ไม่มีนํ8ารั�วซมึ และไม่มีฝนสาดเขา้มา หากปรากฏภายหลงัว่างานประต-ู
หนา้ต่างไม ้บิดเบี 8ยว ยืด และหดตวั หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการแกไ้ข หรือเปลี�ยน
ใหม่ทนัท ีโดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การติดตั�งวงกบไม้ 
ไมว้งกบที�นาํเขา้มาในหน่วยงาน จะตอ้งทาหนึ�งครั8งดว้ยเชลแล็กขาวโดยรอบวงกบ เพื�อปอ้งกนันํ8าปนูซมึ
เขา้ไปในเนื 8อไม ้ ขณะเทเสาเอ็น และคานทบัหลงั วงกบไมด้า้นนอกโดยรอบที�จะติดกบัเสาเอ็น หรือคาน
ทบัหลงั ตอ้งเซาะรอ่งขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 20 มม. ลกึ 10 มม. และตอ้งทาํการติดตั8งวงกบไมก่้อนเท
เสาเอ็น และคานทบัหลงั เพื�อใหว้งกบไมยึ้ดแน่นกบัเอ็น และคานทบัหลงั ค.ส.ล. โดยจะตอ้งมีการคํ8า 
หรือยึดตรงึวงกบไมใ้หดี้ดว้ยวิธีที�เหมาะสมตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน เพื�อปอ้งกันวงกบไมค้ด
โก่ง ยกเวน้คานทบัหลงัใตว้งกบหนา้ต่าง หรือช่องแสง หรือกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุ
งาน ใหเ้ทก่อนติดตั8งวงกบได ้ โดยฝังพกุไมไ้วข้ณะเททกุระยะไม่เกิน 500 มม. แลว้ติดตั8งดว้ยวิธีที�
เหมาะสม โดยวงกบไม่เสียหาย 
สว่นของวงกบไมท้ี�ติดกบัผนงัฉาบปนู จะตอ้งเซาะรอ่งผนงัปนูฉาบโดยรอบวงกบกวา้ง 5 มม. ลกึ 3 มม. 
ทั8งภายนอก และภายใน แลว้อดุดว้ยวสัดยุาแนว ชนิดทาสีทบัไดต้ามที�ระบใุนหมวด 07 92 00 วสัดยุา
แนว 

3.2 บานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ ์
3.2.1 ก่อนการติดตั8ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจดคูวามถกูตอ้งของวงกบเสียก่อน ถา้เกิดการคดโก่งของวง

กบ หรือการชาํรุดอื�นๆ ซึ�งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประต-ูหนา้ต่างภายหลงั ผูร้บัจา้งตอ้งทาํ
การแกไ้ขใหเ้รียบรอ้ย โดยไดร้บัการพิจารณาอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน จึงทาํการติดตั8งบาน
ประต-ูหนา้ต่างได ้

3.2.2 การติดตั8งบาน อาจตอ้งมีการตดัแต่งบา้งเล็กนอ้ยเพื�อใหพ้อดีกบัวงกบ เพื�อความสะดวกในการ
ปิดเปิด และสอดคลอ้งกบัการทาํงานของช่างสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั8ง และปรบับานดว้ยความ
ระมดัระวงั โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณดา้นละ 2 มม. 

3.2.3 การติดตั8งอปุกรณ ์เช่น บานพบั กญุแจ ลกูบิด ฯลฯ ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชเ้ครื�องมือที�เหมาะสม โดย
กาํหนดจดุที�จะเจาะก่อน แลว้จึงทาํการเจาะ เพื�อไม่ใหเ้กิดการผิดพลาดหลงัจากการติดตั8ง
อปุกรณต่์างๆ และไดท้ดสอบการใชง้านไดดี้แลว้ ใหถ้อดอปุกรณต่์างๆ ออกใหห้มด (ยกเวน้
บานพบั) แลว้นาํเก็บลงในกลอ่งบรรจเุดิมใหเ้รียบรอ้ย เพื�อใหช้่างทาสีทาํงานไดโ้ดยสะดวก และ
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เมื�องานทาสีบาน และวงกบเสรจ็เรียบรอ้ย และแหง้สนิทแลว้ จึงทาํการติดตั8งอปุกรณเ์หลา่นั8น
ใหม่ และทดสอบจนใชง้านไดดี้ 

3.2.4 อปุกรณต่์างๆ ถา้ปรากฏเป็นรอยอนัเนื�องมาจากการติดตั8ง หรือจากการขนสง่ งานทาส ี เป็น
สนิม มีรอยด่าง หรืออื�นๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข หรือเปลี�ยนใหใ้หม่ทนัท ี โดยค่าใชจ้่ายของผู้
รบัจา้ง 

3.3 การทาสี และการบาํรุงร ักษา 
วงกบไม ้ บานประตไูม ้ บานหนา้ต่างไมท้ั8งหมดทั8งภายนอก และภายใน ใหท้ายอ้มเนื 8อไมต้ามระบใุน
หวัขอ้งานทาสี นอกจากระบเุป็นอย่างอื�นในแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และเมื�อทาสีเสรจ็
แลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งทดลองเปิด-ปิดบานประต ู และใชง้านอปุกรณต่์างๆ จนสามารถใชง้านไดดี้ ก่อนสง่
มอบงาน 

 
 

จบหมวด งานประตูไม้ และ งานหน้าต่างไม้ 
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อ ุปกรณป์ระตู 

Door Hardware 

อ ุปกรณห์น้าต่าง 

Window Hardware 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดีในการติดตั8งอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง (Hardware) ตามที�ไดร้ะบไุวใ้นแบบ และรายการ
ประกอบแบบ รวมทั8งการทดสอบใหใ้ชง้านไดดี้ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่างอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างทั8งหมดไม่นอ้ยกว่า 2 ตวัอย่าง พรอ้มรายละเอียด
ใหผู้ค้วบคมุงาน เพื�อพิจารณาอนมุติั ก่อนการสั�งซื 8อ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงระยะ ตาํแหนง่ การติดตั8งของ Hardware ทกุชนิด แสดง
ทิศทางการเปิดของประต ู รายละเอียดของกญุแจ โดยระบกุารใชง้าน (Function) เพื�อใหเ้หมาะสมกบั
ประตหูอ้งต่างๆ ตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิต และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และตอ้งจดัทาํ
รายละเอียดระบบ Master Keys ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่าง ตามระบใุนแบบเป็นหลกั หรือตอ้งประสานงานกบั
ผูอ้อกแบบงานตกแต่งภายใน หากไม่ระบใุนแบบใดๆ ใหยึ้ดถือตามที�ระบไุวน้ี 8 

2. ผลิตภัณฑ ์

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

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass] 
- ลกูบิดทาํจากสเตนเลสขึ 8นรูปชิ 8นเดียว พรอ้มจานสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 
- [หากเป็นประตทูี�เปิดออกภายนอก จะตอ้งมีแผ่นสเตนเลสเสรมิ ปอ้งกนัการเขี�ยลิ 8นกลอน

ลกูบิด หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ] 
2.1.2 กญุแจติดตาย (Deadbolt Lock) 

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

- [ไสก้ญุแจตอ้งมี 6 Pin Cylinders ทาํจาก Solid Brass] 
- ครอบหุม้กญุแจ ทาํจากสเตนเลส 
- ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [yale] หรือเทียบเท่า 
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2.1.3 ลกูกญุแจ (Keys) 
- ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํลกูกญุแจ และไสก้ญุแจเป็นระบบ Master Key โดยแยกเป็นชั8น เป็น

หลงั หรือเป็นกลุม่ (Zone) ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง พรอ้มแผนผงั
แสดงการจดัทาํระบบ Master Key ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติัก่อนการติดตั8ง 

- ลกูกญุแจทั8งหมดรวมถึง Master Key ใหจ้ดัทาํชดุละ 3 ดอก 
2.1.4 บานพบั (Hinge) 

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

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

- [บานพบัปรบัมมุ สาํหรบัหนา้ต่างบานกระทุง้ ใหใ้ชบ้านปรบัมมุชนิดฝืด 4 แขน ขนาดตาม
คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน] 

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

- ประตบูานสวิง ใหใ้ชบ้านพบัสปรงิชนิดฝังพื 8นของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือ
เทียบเท่า 

2.1.5 อปุกรณก์นักระแทก และเปิดคา้งประต ู(Door Bumper and Door Stopper) 
- ประตบูานเปิดทกุบานใหติ้ดตั8งที�กนักระแทกทาํดว้ยยางกนักระแทก และกรอบสเตนเลส 

ติดตั8งตามตาํแหน่งที�เหมาะสมกบับานประต ูโดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
- ประตบูานเปิดที�ตอ้งการเปิดคา้งได ้ ใหติ้ดตั8งที�กนักระแทก [ชนิดล็อกไดแ้บบกา้มป ู ทาํดว้ย 

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

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

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

2.1.7 มือจบั (Handle) 
- [บานที�ไม่ไดติ้ดกญุแจลกูบิด ใหติ้ดลกูบิดหลอกทั8งนอก และใน บานละ 1 ชดุ ชนิด และ

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

- [ประตบูานเปิดสวิง ใหติ้ดตั8งมือจบัสเตนเลสเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 19 มม. ชนิดมีแผ่นสเตน
เลส ขนาด 100x300 มม. หนา 2 มม. ทั8งสองดา้น พรอ้มดว้ยกญุแจติดตาย] 

- [บานเลื�อน และบานเฟี8ยม ใหติ้ดตั8งมือจบัสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝังในบาน ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

- [หนา้ต่างบานกระทุง้ ใหติ้ดตั8งมือจบัสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมนุล็อกของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า] 

2.1.8 อปุกรณบ์านเลื�อน (Sliding Door Hardware) 
- สาํหรบับานเลื�อน และบานเฟี8ยม ใหใ้ชช้นิดรางแขวน ของ [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] 

หรือเทียบเท่า 
- สาํหรบับานเลื�อนขนาดใหญ่ และบานเฟี8ยม จะตอ้งมี Guide Rail ขนาดของลอ้เลื�อนตอ้ง

เหมาะสมกบันํ8าหนกัของบานเลื�อน หรือบานเฟี8ยม จะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต
อปุกรณ ์โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

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

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

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

2.1.11 Door Closer 
- สาํหรบับานเปิดที�ระบใุนแบบใหติ้ดตั8ง Door Closer ใหใ้ชแ้บบ [Surface Mounted] ของ 

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

- สาํหรบัประตบูานเปิดออกภายนอก ใหติ้ดตั8งแถบยางกนัฝนของ [hafele] หรือ [colt] หรือ 
[VVP] หรือเทียบเท่า และตอ้งมีธรณีประต ูเพื�อสามารถกนันํ8าฝนเขา้มาในอาคารไดอ้ย่างดี 

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

เทียบเท่า 
2.2 อปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม 

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

[VVP] หรือเทียบเท่า ชนิดฝังอยู่ในวงกบอะลมิูเนียมเหนือบานประตชูนิดเปิดคา้งได ้ 90 
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องศา ทั8งสองทาง ขนาดของบานพบัตามคาํแนะนาํของบรษัิทผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติั
จากผูค้วบคมุงาน 

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

- มือจบัประตสูวิง ชนิดสเตนเลส ตามระบใุนแบบทั8งสองดา้น บานละ 1 ชดุ ของ [hafele] 
หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทยีบเท่า 

- กลอนสปรงิสาํหรบับานประตสูวิงคู่ ใหใ้ชข้อง [hafele] หรือ [colt] หรือ [VVP] หรือเทียบเท่า 
ชนิดดว้ยสเตนเลสฝังในบานกรอบ ทั8งบน และลา่งขนาด 150 มม. สาํหรบับานที�ไม่ติด
กญุแจ 

- ประตบูานสวิง จะตอ้งไม่ติดตั8งอยู่ในสว่นของอาคารที�ฝนรั�วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
เป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั8ง 

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

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

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

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

ปลอดภยั และกนันํ8าฝนรั�วไดอ้ย่างดี 
2.2.3 หนา้ต่างบานกระทุง้ 

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

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

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

ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียดใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั8ง 
- ประตกูระจกเปลือย จะตอ้งไม่ติดตั8งอยู่ในสว่นของอาคารที�ฝนรั�วเขา้ได ้ถา้มีผูร้บัจา้งจะตอ้ง

แกไ้ขเป็นประตเูปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตดูงักลา่วใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั8ง 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 29 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 29 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

2.2.5 [อปุกรณเ์ปิดปิดประตรูะบบ Key Card] 
- ใหใ้ชข้อง [HIP] หรือเทียบเท่า ตามความเห็นชอบของผูอ้อกแบบ และผูว่้าจา้ง 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเลือกใชช้่างที�มีฝีมือ และมีความชาํนาญ พรอ้มเครื�องมือที�ดีในการติดตั8ง Hardware ทกุ
สว่นที�ติดตั8งแลว้จะตอ้งไดร้ะดบัทั8งแนวตั8ง และแนวนอน ดว้ยความประณีตเรียบรอ้ยถกูตอ้งตามหลกั
วิชาช่าง 

3.2 ก่อนการติดตั8งผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบตาํแหน่ง และสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการติดตั8ง Hardware 
หากพบว่ามีขอ้บกพรอ่งใดๆ ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรียบรอ้ยก่อนการติดตั8ง 

3.3 งานติดตั8งอปุกรณป์ระต-ูหนา้ต่างไม ้ ใหป้ฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นหมวดงานประต-ูหนา้ต่างไม ้ หวัขอ้การ
ติดตั8งบานประต-ูหนา้ต่างไม ้และอปุกรณ ์

3.4 Hardware ที�ติดตั8งแลว้ตอ้งมีความมั�นคงแข็งแรง เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมื�อเปิดบานประต-ูหนา้ต่างออกไป
จนสดุแลว้ จะตอ้งมีอปุกรณร์องรบั หรือปอ้งกนัการกระแทก ดว้ยอปุกรณท์ี�เหมาะสม มิใหเ้กิดความ
เสียหายกบัประต-ูหนา้ต่างหรือผนงั และสว่นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3.5 ตะปเูกลียว ทกุตวัที�ขนัติดกบัเหล็ก, ประต-ูหนา้ต่างไม ้จะตอ้งมีขนาด และความยาวที�เหมาะสม ถกูตอ้ง
ตามหลกัวิชาช่างที�ดี การยึดทกุจดุตอ้งมั�นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอ้ย ตะปเูกลียวใหใ้ชแ้บบหวัฝังเรียบ
ทั8งหมด 

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

3.7 การทาํความสะอาด 
ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาด Hardware ทั8งหมด และทกุสว่นของอาคารที�เกี�ยวขอ้งกบัการติดตั8ง 
Hardware พรอ้มการตรวจสอบ Hardware ทั8งหมดไม่ใหมี้รอยขดูขีด หรือมีตาํหนิใดๆ และมีความมั�นคง
แข็งแรง ใชง้านไดดี้ ก่อนสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
 

จบหมวด อ ุปกรณป์ระตู และ อ ุปกรณห์น้าต่าง 
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กระจก 

Glazing 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั8งงานกระจก ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาตวัอย่างกระจก และวสัดทุี�ใชใ้นการติดตั8งงานกระจก พรอ้มรายละเอียดการติดตั8ง 
และ Shop Drawing ใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติัก่อนการติดตั8ง 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจก ในการติดตั8งกระจก ใชเ้ครื�องมือตดั และเจาะ
กระจกที�ดี ถกูตอ้งตามหลกัวิชาช่าง และจะตอ้งแต่งลบมมุขอบกระจกใหเ้รียบรอ้ย ไม่ใหมี้คมก่อนนาํไป
ติดตั8ง 

1.4 งานกระจกติดตายขนาดใหญ่ หรือผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ จะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต
กระจก โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 

1.5 ความหนาของกระจก หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชค้วามหนาของกระจกดงันี 8 
1.5.1 สาํหรบัหนา้ต่าง ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.2 สาํหรบัประต ูขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.3 สาํหรบักระจกติดตาย ขนาดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใชก้ระจกหนา 6 มม. 
1.5.4 สาํหรบัประตกูระจกเปลือย ใหใ้ชก้ระจกเทมเปอร ์(Tempered Glass) หนา 12 มม. 
1.5.5 สาํหรบักระจกประต ูหรือหนา้ต่างที�มีการเจียขอบ ใชก้ระจกหนา 8 มม. 
1.5.6 สาํหรบักระจกภายนอกอาคารสงู หรือกระจกอาคารที�ตอ้งรบัแรงลมสงู ใหผู้ติ้ดตั8งคาํนวณหาค่า

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

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

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 [ใหใ้ชก้ระจกที�ผลิตภายในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจากจะระบเุป็นพิเศษในแบบ] 
2.2 กระจกที�ใชจ้ะตอ้งมีคณุภาพดี ผิวเรียบสมํ�าเสมอตลอดทั8งแผ่น ปราศจากริ 8วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือ

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

หรือ [in the glazz] หรือ [VJ Interglass] หรือ ตามระบใุนแบบ  
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รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 31 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

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

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

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

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

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

3. การดาํเนินการ 

3.1 การตดั การเจาะ การติดตั8งกระจก จะตอ้งเป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกระจกอย่างเครง่ครดั 
3.2 การติดตั8งผนงักระจกสงูขนาดใหญ่ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นบรษัิทที�มีประสบการณ ์และความชาํนาญในการ

ติดตั8งผนงักระจกขนาดใหญ่มาแลว้หลายโครงการ และมีผลงานการติดตั8งที�มีคณุภาพ มีหนงัสือรบัรอง
ผลงานดงักลา่วที�แลว้เสรจ็ภายใน [5] ปี โดยนาํมาเสนอต่อผูค้วบคมุงาน พรอ้มการขออนมุติัวสัด ุ และ 
Shop Drawing ก่อนการติดตั8งผนงักระจกขนาดใหญ่ 

3.3 ขอบกระจกทั8งหมดจะตอ้งมีการขดัแต่งลบมมุเรียบ โดยไม่มีสว่นแหลมคมอยู่ เพราะจะเป็นอนัตราย 
และเป็นเหตใุหเ้กิดแรงกดรวมกนัที�จดุนั8น ทาํใหก้ระจกมีรอยรา้ว หรือแตกไดใ้นภายหลงั 

3.4 ผิวของกรอบบาน และขอบกระจก ก่อนใชว้สัดยุาแนวตอ้งทาํความสะอาดใหป้ราศจากความชื 8น ไขมนั 
ฝุ่ นละออง และอื�นๆ หา้มติดตั8งกระจกในขณะที�งานทาสีสว่นนั8นยงัไม่แหง้ หลงัจากยาแนวกระจกเสรจ็
แลว้ จะตอ้งตกแต่ง และทาํความสะอาดวสัดยุาแนวสว่นที�เกิน หรือเปรอะเปื8อนใหเ้รียบรอ้ย ก่อนที�วสัดุ
ยาแนวนั8นจะแข็งตวั 

3.5 การทาํความสะอาด 

3.5.1 การลา้ง หรือทาํความสะอาดกระจก ผูร้บัจา้งจะตอ้งใชน้ ํ8ายาที�ผูผ้ลิตวสัดอุดุยาแนว และกระจก
แนะนาํไวเ้ท่านั8น หา้มมิใหใ้ชน้ ํ8ายาใดๆ ที�อาจจะทาํใหว้สัดอุดุยาแนวเสื�อมคณุภาพ และผิว
กระจกเสียหาย 

3.5.2 กระจกทั8งหมดที�ติดตั8งแลว้เสรจ็ จะตอ้งทาํความสะอาดทั8งสองดา้น ใหเ้รียบรอ้ย แลว้ปิดบาน
ประต-ูหนา้ต่างกระจกทั8งหมด เพื�อปอ้งกนัฝุ่ นละออง หรือฝนสาด และตอ้งปอ้งกนักระจกไม่ให้
มีรอยขีดข่วน แตกรา้ว จนกว่าจะสง่มอบงานงวดสดุทา้ย 

 
จบหมวด กระจก 
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งานบานเกล็ด 

Louvers 

1. ขอบเขตของงาน 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั8งงานบานเกล็ด ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 งานบานเกล็ด ใหร้วมถึงงานบานเกล็ดวงกบไม ้ และเกล็ดกระจก งานบานเกล็ดอะลมิูเนียมทั�วไป งาน
บานเกล็ดอะลมิูเนียมสาํเรจ็รูป งานบานเกล็ดประตเูหล็ก-ไม ้ และงานบานเกล็ดของพดัลมดดูอากาศ 
หรือระบายอากาศ 

1.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการตรวจสอบตาํแหน่งของการติดตั8งงานบานเกล็ด พรอ้มจดัทาํ Shop Drawing ให้
ถกูตอ้งตามแบบสถาปัตยกรรม และตามความตอ้งการระบายอากาศของหอ้งเครื�องต่างๆ ของระบบ
สขุาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบปรบัอากาศ ซึ�งตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํงานมุง้ลวดหลงับานเกล็ดต่างๆ เพื�อปอ้งกนัแมลง ตามความเหมาะสม และตาม
วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชมุ้ง้ลวด [ไนลอน สีดาํ] กรอบอะลมิูเนียมสี [NA] 
ตามมาตรฐานทั�วไป แบบถอดลา้งได ้

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํงานปอ้งกนัฝนสาดเขา้ภายในตวัอาคารทางบานเกล็ดต่างๆ ตามความเหมาะสม 
และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ เช่น กนัสาด ค.ส.ล. กนัสาดอะลมิูเนียม ครอบอะลมิูเนียม เป็นตน้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 บานเกล็ดวงกบไม ้และเกล็ดกระจก ชนิดติดตาย หรือปรบัมมุได ้หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ช ้[วงกบไมแ้ดง 
ขนาด [50x100 มม.] [2x4 นิ 8ว] ช่องกวา้งไม่เกิน 800 มม. และสงูไม่เกิน 1200 มม. เกล็ดกระจกใส หรือ
ฝา้ หนา [6] มม. กวา้ง [100] มม. สาํหรบับานเกล็ดติดตาย ระยะห่างไม่เกิน 50 มม. เอียง 60 องศา] 

2.2 บานเกล็ดอะลมิูเนียมทั�วไป หากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ชอ้ะลมิูเนียมสี [NA] วงกบขนาด [50x100 มม.] 
[2x4 นิ 8ว] หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. [ช่องกวา้งไม่เกิน 800 มม. เกล็ดอะลมิูเนียมตวั Z ขนาด 100 มม. 
ชนิดกนัฝนสาดเขา้ไดดี้ หนาไม่นอ้ยกว่า 1.5 มม. ระยะห่างระหว่างเกล็ดไม่เกิน 50 มม.] 

2.3 บานเกล็ดอะลมิูเนียมสาํเรจ็รูป ตามระบใุนแบบ  

3. การติดตั�ง 

ใหป้ฏิบติัตามที�ระบใุนงานประต-ูหนา้ต่างอะลมิูเนียม และประต-ูหนา้ต่างไมใ้นสว่นที�เกี�ยวขอ้ง สาํหรบับาน
เกล็ดอะลมิูเนียมสาํเรจ็รูปใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อนการ
ติดตั8ง 

 

จบหมวด งานบานเกล็ด 
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งานฉาบปูน 

Cement Plastering 

1. ความต้องการทั&วไป 

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

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

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

1.4 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่รายละเอียดวสัด ุสว่นผสม วิธีการ และขั8นตอนของงานฉาบปนูต่างๆ ใหผู้ค้วบคมุงาน
พิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 8อ 

1.5 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํแผงตวัอย่าง (Mock up) เพื�อเป็นตวัอย่างมาตรฐานของงานฉาบปนู ใหผู้ค้วบคมุ
งานพิจารณาอนมุติัก่อน 

2. ผลิตภัณฑ ์

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

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

อินทรี] หรือ [ตราทีพีไอ] หรือเทียบเท่า 
2.1.3 ปนูฉาบขาว หากระบใุนแบบใหเ้ป็นผนงัปนูฉาบสีขาว ใหใ้ชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดละเอียดขาว 

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

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

2.1.5 ปนูฉาบผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา ใหใ้ชป้นูฉาบสาํหรบัคอนกรีตมวลเบา ดรูายละเอียดในหมวด 
ผนงัก่อคอนกรีตมวลเบา 

2.2 นํ8าที�ใชผ้สมปนูฉาบ ตอ้งเป็นนํ8าสะอาด ปราศจากนํ8ามนั กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ในกรณีที�
น ํ8าบรเิวณก่อสรา้งมีคณุสมบติัไม่ดีพอ ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหานํ8าจากที�อื�นมาใช ้ การใชน้ ํ8าผสมปนูฉาบ 
ตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตโดยเครง่ครดั โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 
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2.3 หากระบใุนแบบเป็นปนูฉาบผสมนํ8ายากนัซมึ ใหใ้ชน้ ํ8ายากนัซมึ ของ [SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
2.4 นํ8ายาประสานประเภทอะครลิกิ ผสมปนูทรายเพื�อการประสานปนูฉาบเก่า และใหม่ ใชส้าํหรบัการ

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

[SIKA] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 
2.6 เซี 8ยม หรือรอ่ง PVC สาํเรจ็รูป ใหใ้ช ้ ตามระบใุนแบบ หากไม่ไดร้ะบรุายละเอียดในแบบ ใหผู้ร้บัจา้งสง่

ตวัอย่าง และขอ้มลูแสดงคณุสมบติัต่างๆ เพื�อผูอ้อกแบบพิจารณาเลือกผลิตภณัฑก่์อนการดาํเนินการ 
2.7 ตะแกรงลวด ใหใ้ชต้ะแกรงลวดตาข่ายตาสี�เหลี�ยมจตัรุสั [ชบุกลัวาไนซ]์ ขนาดช่อง ¾ นิ 8ว 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การเตร ียมผิว 
ผิวที�จะฉาบปนูตอ้งเสรจ็แลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 วนั และตอ้งสะอาด ปราศจากฝุ่ นละออง นํ8ามนั เศษ ปนู หรือ
สิ�งใดๆ ที�จะทาํใหแ้รงยึดเหนี�ยวระหว่างผิวที�จะฉาบปนูเสยีไป ผิวคอนกรีตบางสว่นซึ�งเรียบเกินไป 
เนื�องจากไมแ้บบเรียบตอ้งทาํใหข้รุขระดว้ยการกะเทาะผิว หรือวิธีการอื�นๆ ที�ไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ควบคมุงาน ก่อนฉาบปนูตอ้งตรวจดแูนวดิ�ง และฉากของผิวที�จะฉาบปนูใหไ้ดแ้นว ก่อนจดัทาํการจบั
เฟี8ยม และติดปุ่ มระดบัใหท้ั�วผนงั ห่างกนัไม่เกิน 2.00 ม. แลว้ทิ 8งไวใ้หแ้หง้ หากผนงัผิดแนวเกิน 25 มม. 
ตอ้งเสรมิดว้ยตะแกรงลวดยึดติดกบัผิวที�จะฉาบปนูดว้ยตะปคูอนกรีตขนาดเล็ก แลว้แต่งใหไ้ดแ้นวดิ�ง 
และฉากดว้ยปนูฉาบ หากผิดแนวเกิน 40 มม. ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขผนงันั8นใหไ้ดแ้นวก่อนที�จะฉาบปนู 
ตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.2 การฉาบปูน 
3.2.1 การฉาบปนู ใหฉ้าบ 2 ชั8น ชั8นแรกหนาประมาณ 8 มม. ชั8นที�สองหนาประมาณ 7 มม. การฉาบ

แต่ละครั8งหา้มเติมนํ8าซํ8าในสว่นผสมเดียวกนั และตอ้งฉาบใหห้มดภายใน 45 นาที หลงัการผสม
ปนูฉาบ 

3.2.2 กรรมวิธีในการฉาบสองชั8นใหป้ฏิบติั ดงันี 8 
- ฉาบชั8นแรก (ฉาบรองพื 8น) 

ก่อนการฉาบปนูตอ้งฉีดนํ8าใหผ้วิที�จะฉาบปนูมีความชื 8นสมํ�าเสมอ เพื�อผนงันั8นจะไดไ้ม่แย่ง
นํ8าจากปนูฉาบ แลว้จึงฉาบปนูชั8นแรก การฉาบตอ้งกดใหแ้น่นเพื�อใหเ้กิดแรงยึดเหนี�ยว
ระหว่างผิวที�ฉาบปนูกบัปนูฉาบมากที�สดุ ทาํผิวของปนูฉาบชั8นแรกทาํใหห้ยาบ และขรุขระ 
โดยการใชแ้ปรงกวาดผิวตามแนวนอนในระหว่างที�ปนูฉาบยงัไม่แข็งตวั หลงัจากปนูฉาบเริ�ม
แข็งตวัใหบ้่มโดยการฉีดนํ8าใหช้ื 8นอยู่ตลอดเวลา 3 วนั แลว้ทิ 8งไวใ้หแ้หง้ไม่นอ้ยกว่า 5 วนั 
ก่อนที�จะลงมือฉาบชั8นที�สอง 

- ฉาบชั8นที�สอง (ฉาบตกแต่ง) 
ก่อนฉาบตอ้งทาํความสะอาด และฉีดนํ8าใหผ้ิวของปนูฉาบชั8นแรกใหมี้ความชื 8นสมํ�าเสมอ 
แลว้จึงฉาบปนูชั8นที�สองเหมือนชั8นแรก และเมื�อฉาบปนูชั8นที� 2 เสรจ็แลว้ ใหใ้ชฟ้องนํ8าชบุนํ8า
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กวาดผิวที�หมาดใหผ้ิวปนูฉาบเรียบ และสวยงาม หลงัจากปนูฉาบชั8นที�สองเริ�มแข็งตวั ใหบ้่ม
ดว้ยการฉีดนํ8าเป็นฝอยเป็นระยะๆ วนัละประมาณ 4 - 5 ครั8ง เพื�อรกัษาความชื 8นของผนงัปนู
ฉาบไวต้ลอดเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 วนั และเพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว 

3.2.3 ขณะทาํการฉาบปนู ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีการปอ้งกนัแดด ลม ซึ�งจะทาํใหน้ ํ8าที�ผิวปนูฉาบระเหยเรว็
เกินไป 

3.2.4 การฉาบปนูหนาเกิน 25 มม. จะตอ้งแบ่งการฉาบชั8นแรก หรอืการฉาบรองพื 8นเป็น 2 ครั8ง โดย
เสรมิดว้ยตะแกรงลวดในการฉาบรองพื 8นครั8งที� 2 

3.2.5 การจบัเหลี�ยม เสา คาน จะตอ้งไดแ้นวดิ�ง แนวฉาก และไดเ้หลี�ยมมมุที�สวยงาม หรือการเซาะ
รอ่งผนงัปนูฉาบตามแบบ หรือเพื�อปอ้งกนัการแตกรา้ว กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ขนาดกวา้งไม่
เกิน 4.00 x 4.00 ม. หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ ใหใ้ชเ้ซี 8ยม หรือรอ่ง PVC. สาํเรจ็รูป 
โดยใชป้นูเค็มรองพื 8นไวช้ั8นหนึ�งก่อน อตัราสว่นปนูทราย 1:2 

3.2.6 การฉาบปนูบรเิวณดงัต่อไปนี 8 จะตอ้งติดตั8งตะแกรงลวด กวา้งไม่นอ้ยกว่า 300 มม. เพื�อช่วยใน
การยึดผิวปนูฉาบ และปอ้งกนัการแตกรา้ว 
- แนวที�ผนงัก่ออิฐชนกบัโครงสรา้ง เช่น เสา คาน 
- ทกุมมุของวงกบประต ูและหนา้ต่าง 
- แนวท่อที�มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความหนาผนงัก่ออิฐ (ไม่รวมปนูฉาบ) 

3.2.7 การฉาบปนูสาํหรบัผนงัก่ออิฐบกุระเบื 8อง หรือบหุิน ใหท้าํการฉาบเพียงชั8นเดียวหนาไม่ตํ�ากว่า 8 
มม. แลว้แต่งผิวใหไ้ดร้ะดบั หรือตามคาํแนะนาํของผูติ้ดตั8งกระเบื 8อง หรือหนิ โดยไดร้บัการ
อนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.2.8 ผิวของปนูฉาบทั8งสองชั8น เมื�อฉาบเสรจ็แลว้จะตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 15 มม. และตอ้งได้
ผิวที�เรียบสวยงาม หากผิวของปนูฉาบสว่นใดไม่เรียบโดยสมํ�าเสมอ หรือเป็นคลื�น หรือเป็นเม็ด
หยาบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งสกดัออกแลว้ฉาบใหม่ ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน โดยเป็นค่าใชจ้่าย
ของผูร้บัจา้ง 

3.2.9 การฉาบปนูทบัแนวรอ่งผนงัก่ออิฐที�สงูชนทอ้งพื 8น หรือคานเหล็กทั8งภายนอกและภายใน ใหฉ้าบ
ทบัโฟม โดยเวน้รอ่งใตพ้ื 8น หรือคานเหล็กประมาณ 10 มม. แต่งรอ่งปนูฉาบใหส้วยงาม อดุดว้ย
วสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

3.3 การบาํรุงร ักษา 
3.3.1 ภายหลงัจากการฉาบปนูแต่ละชั8น ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการบ่มผิวปนูฉาบใหมี้ความชื 8นอยู่

ตลอดเวลา ดว้ยการฉีดนํ8าพ่นเป็นละอองใหท้ั�วทั8งผนงั และตอ้งปอ้งกนัไม่ใหผ้นงัปนูฉาบถกู
แสงแดด หรือมีลมพดัจดัถกูผนงัโดยตรง การบ่มผิวนี 8ใหผู้ร้บัจา้งถือเป็นสิ�งสาํคญัที�จะตอ้งให้
การดแูลเป็นพิเศษ 
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3.3.2 หลงัจากงานฉาบปนูเสรจ็แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งทาํความสะอาดทกุแห่งที�เกี�ยวขอ้งใหส้ะอาด
เรียบรอ้ย ปราศจากคราบนํ8าปนู หรือรอยเปรอะเปื8อนต่างๆ และจะตอ้งดแูลไม่ใหส้กปรก หรือ
เสียหาย จนกว่าจะทาํการตกแต่ง หรือทาสีผนงัในขั8นต่อไป 

3.4 การซ ่อมแซม 
3.4.1 ผิวปนูฉาบจะตอ้งติดแน่นตลอดผนงั ผิวสว่นใดที�เคาะแลว้มีเสียงผิดปกติ หรือดงัโปรง่ หรือมี

รอยแตกรา้ว จะตอ้งทาํการซ่อมแซม โดยสกดัออกทั8งบรเิวณที�ดงัโปรง่หรือแตกลอ่น ทาํความ
สะอาดรดนํ8าใหชุ้่ม แลว้จึงฉาบซ่อมแซม โดยผสมนํ8ายาประสาน (Bonding Agent) ประเภท
อะครีลิก โดยเมื�อซ่อมแลว้ผิวของปนูฉาบใหม่กบัปนูฉาบเก่าจะตอ้งเป็นเนื 8อเดียวกนั 

3.4.2 ในกรณีที�เกิดรอยแตกรา้วที�ผิวปนูฉาบแต่ไม่แตกลอ่น ใหต้ดัรอ่งใหล้กึโดยใชไ้ฟเบอร ์ แลว้ฉีดอดุ
ดว้ยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได ้

3.4.3 ในกรณีที�มีการซ่อมแซมงานคอนกรีตโครงสรา้งที�เป็นรูพรุน หรือมีการแตกรา้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ทาํการซ่อมแซมสว่นของโครงสรา้งนั8นดว้ยวสัด ุ และวิธีการที�ไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน 
หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบเสียค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมทั8งหมด 
ก่อนที�จะทาํการฉาบปนู หรือตกแต่งผิวโครงสรา้งสว่นนั8น 

 
 

จบหมวด งานฉาบปูน 
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งานยิปซัมบอรด์ 

Gypsum Board 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั8งงานยิปซมับอรด์ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งสง่ตวัอย่างพรอ้มรายละเอียด และขั8นตอนการติดตั8ง งานยิปซมับอรด์ เช่น แผ่นยิปซมั 
โครงครา่วผนงั และฝา้เพดาน พรอ้มอปุกรณต่์างๆ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 8อ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั8ง ดงันี 8 
1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของผนงั หรือฝา้เพดาน แสดงแนวโครงครา่วระยะ และตาํแหน่ง

สวิตช ์ปลั�ก ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลิง และอื�นๆ ใหค้รบถว้นทกุระบบ 
1.3.2 แบบขยายการติดตั8งบรเิวณ ขอบ มมุ รอยต่อ การชนผนงั และโครงสรา้งของอาคาร 
1.3.3 แบบรายละเอียดการยึด หอ้ยแขวนกบัโครงสรา้งอาคาร หรือโครงหลงัคา หรือผนงัอาคาร 
1.3.4 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น การติดตั8งท่อรอ้ยสายไฟ ท่อนํ8าทิ 8งของระบบปรบั

อากาศ สวิตช ์ปลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 แผ่นยิปซมัหนา [9] [12] [15] มม. ชนิดธรรมดา, ทนชื 8น, กนัความรอ้น, หรือทนไฟ ตามระบใุนแบบ 
ขนาด 1 200x2 400 มม. แบบขอบลาดสาํหรบัผนงั หรือฝา้ฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ 
[ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเท่า 

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

2.3 โครงครา่วผนงัเหล็กชบุสงักะส ีขนาดไม่เล็กกว่า [30x70] มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.50] 
มม. ระยะห่างของโครงครา่วตั8งทกุ [400] มม. ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

2.4 โครงครา่วฝา้เพดานฉาบเรียบรอยต่อ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสี ขนาดไม่เล็กกว่า [14x37] มม. ความหนา
ของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.50] มม. ระยะห่างของโครงครา่วหลกั (วางตั8ง) ทกุ [1 000] มม. โครงครา่ว
รอง (วางนอน) ทกุ 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทกุระยะ 1 000x1 200 มม. พรอ้มสปรงิปรบั
ระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสื 8อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรือเทียบเทา่ 

2.5 โครงครา่วฝา้เพดานทีบาร ์ ใหใ้ชเ้หล็กชบุสงักะสีเคลือบส ี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ตํ�ากว่า [0.30] มม. 
พบัขึ 8นรูป 2 ชั8น โครงครา่วหลกัสงูไม่นอ้ยกว่า 38 มม. ระยะหา่งทกุ R UR� มม. โครงครา่วซอยสงูไม่นอ้ย
กว่า 28 มม. ระยะห่างทกุ ?�V มม. หรือ R UR� มม. ลวดแขวนขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 
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มม. ทกุระยะ 1 210x1 210 มม. พรอ้มสปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูปผีเสื 8อ ใหใ้ชข้อง [ตราชา้ง] 
หรือ [ยิปรอค] หรือ [TOA] หรอืเทียบเท่า 

2.6 คิ 8วเขา้มมุต่างๆ สาํหรบัผนงัและฝา้เพดานยิปซมั ใหใ้ชคิ้ 8วสาํเรจ็รูป ของ [ตราชา้ง] หรือ [ยิปรอค] หรือ 
[TOA] หรือเทียบเท่า 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบแบบก่อสรา้ง และประสานงานกบัผูติ้ดตั8งงานระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ 
และระบบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัผนงั และงานฝา้เพดานยิปซมับอรด์ เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบ
ประต ู โครงเหล็กในฝา้สาํหรบัยึดลวดแขวนโครงครา่วฝา้เพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรบั
อากาศ เป็นตน้ เพื�อใหง้านยิปซมับอรด์แข็งแรง และเรียบรอ้ยสวยงาม 

3.2 ในกรณีที�จาํเป็นตอ้งเตรียมช่องสาํหรบัเปิดฝา้เพดาน หรือผนงั สาํหรบัซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของ
อาคาร หรือซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงั ผูร้บัจา้งจะตอ้งติดตั8งใหแ้ข็งแรง และเรียบรอ้ย ตามที�กาํหนดใน
แบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3 ระดบัความสงูของฝา้เพดาน ใหถื้อตามระบใุนแบบ แต่อาจเปลี�ยนแปลงไดเ้ล็กนอ้ย ตามความเห็นชอบ
ของผูค้วบคมุงาน 

3.4 การติดตั�งโครงคร ่าวผนังฉาบเร ียบ และแผ่นยิปซ ัม 
3.4.1 กาํหนดแนวผนงัที�จะติดตั8ง พรอ้มตีแนวเสน้ของผนงัไวท้ี�พื 8น และทอ้งพื 8นอาคาร หรือหากเป็น

ผนงัลอย (ไม่ติดทอ้งพื 8น) อาจจะตอ้งเสรมิโครงเหล็กแนวนอนตวับน และตวัตั8ง ตามความ
เห็นชอบของผูค้วบคมุงาน หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ วางโครงครา่วตวัยตูามแนว
ผนงัที�ไดตี้เสน้ไว ้ ยึดติดกบัพื 8นอาคาร และทอ้งพื 8นชั8นถดัไปดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. ทกุระยะ 600 มม. (กรณีพื 8นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครง
เหล็ก ใหใ้ชว้สัดยึุดที�เหมาะสม) 

3.4.2 ตดัโครงครา่วตวัซีตามความสงูของผนงัที�จะกั8น โดยวางลงในรางของเหล็กตวัยใูหไ้ดฉ้ากกบัพื 8น 
ทกุระยะห่าง S��, 400 หรือ ?�� มม. ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต หรือตามความเห็นชอบของผู้
ควบคมุงาน ทาํการยึดติดระหว่างโครงครา่วตวัซี และโครงครา่วตวัยทูี�บรเิวณปลายโครงครา่ว
ดว้ยสกรูยิงโครงครา่ว หรือคีมยํ8าเหล็ก ดา้นละ 1 จดุ กรณีมีการต่อแผ่นยิปซมัในแนวตั8งที�สงู
กว่า 2 400 มม. ใหเ้สรมิเหล็กตวัยไูวเ้พื�อรบัหวัแผ่นยิปซมัที�จะติดตั8งต่อไป 

3.4.3 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [12] [15] มม. ขึ 8นติดตั8งกบัโครงครา่ว โดยจะติดในแนวตั8ง 
และยกขอบแผ่นสงูจากพื 8นอาคารอย่างนอ้ย 10 มม. เพื�อป้องกนันํ8า หรือความชื 8นจากพื 8นเขา้สู่
แผ่นยิปซมั ยึดกบัโครงครา่วเหล็กดว้ยสกรูยิปซมัขนาด 25 ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 300 มม. 
ที�แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที�แนวขอบแผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 10-15 
มม. ใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมัประมาณ R-R.V มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษแผ่นยิปซมัลง
ไป) การติดตั8งควรใชเ้ครื�องยิงสกรู 

3.4.4 ติดตั8งคิ 8วเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื�อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
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3.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ 8วเขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบ
เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจาํนวน S ขั8นตอน โดยทิ 8งระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขั8นตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาส ีหรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 

3.4.6 กรณีออกแบบผนงัเพื�อวตัถปุระสงคใ์นการกั8นเสียง หรือกนัไฟเพิ�มเติม ใหป้รกึษาผูผ้ลิต หรือ
ดาํเนินการตามความเห็นชอบของผูค้วบคมุงาน 

3.5 การติดตั�งโครงคร ่าวฝ้าฉาบเร ียบรอยต่อ และแผ่นยิปซ ัม 
3.5.1 ยึดฉากรมิฝา้ฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบใหม้ั�นคงแข็งแรง ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีต ใหไ้ด้

ระดบัที�ตอ้งการตามที�ระบใุนแบบก่อสรา้ง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพื 8นอาคารชั8นถดัไปที�
ระยะ 1 000x1 200 มม. (ระยะห่างของโครงครา่วหลกัเท่ากับ 1 000 มม., ระยะห่างระหว่างชดุ
แขวนเท่ากบั 1 200 มม.) ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. แนวโครง
ครา่วหลกัชดุแรกห่างจากผนงั 150 มม. 

3.5.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิถึงทอ้งพื 8นชั8นถดัไป เพื�อตดัลวด 4 มม. และประกอบชดุหิ 8วโครง 
โดยใชส้ปรงิปรบัระดบั และงอปลายดา้นหนึ�งของลวด 4 มม. เป็นขอไว ้(หรืออาจใชฉ้ากรมิแทน 
ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝา้เพดาน และใตท้อ้งพื 8นนอ้ยกว่า 200 มม.) 

3.5.3 นาํชดุแขวนที�ประกอบไวขึ้ 8นแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที�ติดตั8งไวท้ั8งหมด ใหแ้นวชดุแขวนไดดิ้�ง 
3.5.4 นาํโครงครา่วหลกัขึ 8นวางลงในขอของชดุหิ 8วโครงจนเต็มพื 8นที�ติดตั8ง จะไดโ้ครงครา่วหลกัทกุ

ระยะห่าง 1 000 มม. 
3.5.5 นาํโครงครา่วซอยขึ 8นยึดติดกบัโครงครา่วหลกั โดยใชต้วัล็อกโครง ติดตั8งโครงครา่วซอยทกุระยะ 

400 มม. 
3.5.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทั8งหมดอย่างละเอียดที�สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตาม

แบบกาํหนด ก่อนยกแผน่ยิปซมัขึ 8นติดตั8ง 
3.5.7 นาํแผ่นยิปซมัขอบลาดความหนา [9] มม. ขึ 8นติดตั8งกบัโครงครา่วซอย ใหด้า้นยาว (2 400 มม.) 

ตั8งฉากกบัแนวโครงครา่วซอย ยึดโดยใชส้กรูยิปซมัขนาด 25 มม. ระยะห่างของสกรูแต่ละตวั 
300 มม. ที�แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที�แนวขอบแผน่ ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซมั 
10-15 มม. และใหห้วัสกรูจมลงในแผน่ยิปซมั ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรใหจ้มทะลกุระดาษ
แผ่นยิปซมัลงไป) การติดตั8งควรใชเ้ครื�องยิงสกรู 

3.5.8 ติดตั8งคิ 8วเขา้มมุ สาํหรบัทกุขอบ ทกุมมุ เพื�อความเรียบรอ้ย และสวยงาม 
3.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ 8วเขา้มมุของแผ่นยิปซมั และรอยหวัสกรู ดว้ยปนูฉาบ และเทปสาํหรบัฉาบ

เรียบแผ่นยิปซมั ฉาบจาํนวน 3 ขั8นตอน โดยทิ 8งระยะเวลาใหป้นูฉาบแหง้สนทิในแต่ละขั8นตอน 
ขดัแต่งปนูฉาบดว้ยกระดาษทรายใหเ้รียบรอ้ย ก่อนทาส ีหรือตกแต่งผนงัยิปซมัต่อไป 
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3.6 การติดตั�งโครงคร ่าวฝ้าทบีาร ์และแผ่นยิปซ ัม 
3.6.1 ยึดฉากรมิทีบาร ์ กบัผนงัโดยรอบใหไ้ดร้ะดบัที�ตอ้งการ ดว้ยพกุเหล็ก หรือตะปคูอนกรีตใหไ้ด้

ระดบัที�ตอ้งการตามแบบกาํหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เขา้กบัใตท้อ้งพื 8นอาคารชั8นถดัไปที�ระยะ     
1 210x1 210 มม. ยึดดว้ยพกุเหล็กขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 6 มม. 

3.6.2 วดัระยะความสงูจากฉากรมิทีบาร ์ ถึงทอ้งพื 8นชั8นถดัไป เพื�อตดัลวดแขวนท่อนบนขนาดเสน้ผ่าน
ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. และประกอบชดุแขวนโดยใชส้ปรงิปรบัระดบัทาํดว้ยสเตนเลสรูป
ผีเสื 8อ และลวดแขวนท่อนลา่งขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 4 มม. ประกอบกนั 

3.6.3 นาํชดุแขวนที�ประกอบไวขึ้ 8นแขวนกบัฉากเหล็ก 2 รู ที�เตรียมไวท้ั8งหมด ใหแ้นวชดุแขวนไดดิ้�ง 
3.6.4 นาํโครงครา่วหลกัขึ 8นเกี�ยวกบัชดุแขวนที�เตรียมไว ้ โดยใชล้วดคลอ้งเกี�ยวเขา้ในรูบนสนัของโครง

ครา่วหลกัพนัเกลียวอย่างนอ้ยสองรอบใหแ้นน่ ติดตั8งโครงหลกัจนเต็มพื 8นที�ติดตั8ง ใหไ้ดโ้ครง
ครา่วหลกัทกุระยะห่าง 1 210 มม. ใหข้นาน หรือตั8งฉากกบัผนงัหอ้ง 

3.6.5 นาํโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. มาติดตั8งเขา้ในช่องเจาะของโครงครา่วหลกัทกุระยะ 
605 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วหลกั ไดร้ะยะสนัโครงครา่ว 605x1 210 มม. สาํหรบั
วางแผ่นทีบารข์นาด 600x1 200 มม. หากตอ้งการระยะสนัโครงครา่ว 605x605 มม. สาํหรบั
วางแผ่นทีบาร ์ขนาด 600x600 มม. ใหเ้พิ�มโครงครา่วซอยสั8นขนาด 605 มม. ติดตั8งเขา้ในช่อง
เจาะกึ�งกลางของโครงครา่วซอยยาวขนาด 1 210 มม. โดยวางใหไ้ดฉ้ากกบัโครงครา่วซอยยาว 

3.6.6 ปรบัระดบัโครงครา่วทั8งหมดอย่างละเอียดที�สปรงิปรบัระดบั ตรวจสอบระดบัใหถ้กูตอ้งตาม
แบบกาํหนด ก่อนวางแผ่นฝา้เพดานทีบาร ์ ขนาด [600x600 มม. ความหนา 9 มม.]       
[600x1 200 มม.] ความหนา 12 มม. ที�ทาสี หรือตกแต่งเรียบรอ้ยแลว้ 

3.6.7 ระยะสนัโครงครา่ว และขนาดของแผ่นทีบาร ์ ในขอ้ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และระยะในระบบ
ยิปซมั หากใชร้ะบบเมตรกิ หรอืระบบฟตุ ใหใ้ชร้ะยะ และขนาด ดงัต่อไปนี 8 

ระบบ 
ระยะสนัโครงครา่วทีบาร ์

(มม.) 
ขนาดแผ่นทีบาร ์

(มม.) 

เมตรกิ 
600 x 600 

600 x 1 200 
595 x 595 

595 x 1 195 

ฟตุ 
610 x 610 

610 x 1 220 
605 x 605 

605 x 1 215 

3.7 การบาํรุงร ักษา 
งานยิปซมับอรด์ฉาบเรียบที�ติดตั8งเสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�เรียบรอ้ยสวยงาม งานฝา้
เพดานทีบาร ์ จะตอ้งไดแ้นวของทีบาร ์ ที�ตรง ไม่คดเคี 8ยว ไดแ้นวระดบั และแนวฉากที�เรียบรอ้ยสวยงาม 
งานทาสีใหป้ฏิบติัตามที�ระบไุวใ้นหมวด งานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านยิปซมับอรด์สกปรก 
หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
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งานกระเบื�อง 

Tiling 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบควบคมุ
คณุภาพที�ดี ในการติดตั8งงานกระเบื 8อง ตามระบใุนแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบื 8อง, เสน้ขอบคิ 8ว, วสัดยุาแนว พรอ้ม
รายละเอียด และขั8นตอนในการติดตั8งงานกระเบื 8องแต่ละชนิด เช่น กระเบื 8องปพูื 8น กระเบื 8องผนงัภายใน
และภายนอก เป็นตน้ ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสั�งซื 8อ 

1.3 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing เพื�อใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตั8ง ดงันี 8 

1.3.1 แบบแปลน, รูปดา้น, รูปตดั ของการปกูระเบื 8องทั8งหมด ระบรุุน่ ขนาด ของกระเบื 8องแต่ละชนิด 
1.3.2 แบบขยายการติดตั8งบรเิวณขอบ มมุ รอยต่อ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเสน้รอยต่อ 

หรือเสน้ขอบคิ 8ว และเศษของกระเบื 8องทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียง และทิศทางการไหล
ของนํ8าของพื 8นแต่ละสว่น 

1.3.3 แบบขยายอื�น ที�เกี�ยวขอ้งหรือจาํเป็น เช่น ตาํแหน่งติดตั8งท่อนํ8าสาํหรบัจ่ายเครื�องสขุภณัฑท์ี�ผนงั 
ช่องระบายนํ8าทิ 8งที�พื 8น ตาํแหนง่ที�ติดตั8งสวิตช ์ปลั�ก ช่องซ่อมบาํรุง เป็นตน้ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัดทุี�นาํมาใชต้อ้งเป็นวสัดใุหม่ที�ไดม้าตรฐานของผูผ้ลิต ปราศจากรอยรา้ว หรือตาํหนิใดๆ ไม่บิดงอ 
ขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ใหใ้ชช้ั8นคณุภาพที� 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี�ยม บรรจใุนกลอ่งเรียบรอ้ย โดยมี
ใบสง่ของ และใบรบัรองคณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิต ที�สามารถตรวจสอบได ้และจะตอ้งเก็บรกัษาไวอ้ย่าง
ดีในที�ไม่มีความชื 8น 

2.2 กระเบื 8องเซรามิก หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชผ้ิวกนัลื�นสาํหรบัปพูื 8น และผิวมนัสาํหรบับผุนงั หรือตามระบใุน
แบบ 

2.3 กระเบื 8องดินเผาชนิดเคลือบ และไม่เคลือบสี ตามระบใุนแบบ 

2.4 กระเบื 8องโมเสก ตามระบใุนแบบ  

2.5 หินสงัเคราะห ์หรือหนิเทียมผิวขดัมนัสาํหรบัปพูื 8น ตามระบใุนแบบ 

2.6 กระเบื 8องเซรามิกต่างประเทศสาํหรบัปพูื 8นหอ้งนํ8าผิวกนัลื�น ตามระบใุนแบบ 
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2.7 ปนูทรายปรบัระดบัพื 8น ใหใ้ชป้นูเทปรบัระดบัสาํเรจ็รูป ของ [ตราเสือ] หรือ [ตราอินทรี] หรือ [ทีพีไอ] หรือ
เทียบเท่า 

2.8 วสัดติุดตั8งกระเบื 8อง ใหใ้ชก้าวซีเมนต ์[ชนิดยืดหยุ่นตวัไดดี้] ของ [เวเบอร]์ หรือ [จระเข]้ หรอื [TOA] หรือ
เทียบเท่า 

2.9 วสัดนุ ํ8ายาเคลือบใสปอ้งกนัการซมึของนํ8าใชก้บักระเบื 8องดินเผาไม่เคลือบสีชนิดดา้น ใหใ้ชข้อง [TOA] 
หรือ [นิปปอนเพนต]์ หรือ [จระเข]้ หรือเทียบเท่า 

2.10 วสัดยุาแนวกระเบื 8อง ใหใ้ช ้[ชนิดปอ้งกนัราดาํ] ของ [จระเข]้ หรือ [เวเบอร]์ หรือเทียบเท่า 

2.11 Wax เคลือบผิวกระเบื 8อง ใหใ้ชข้อง [จระเข]้ หรือ [SCG] หรือ [3M] หรือเทียบเท่า 

2.12 วสัดอืุ�นๆ ตามระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทาํระบบกนัซมึพื 8น หรือผนงัที�ระบใุหท้าํระบบกนัซมึ ก่อนการเทพื 8นปนูทรายปรบัระดบั 
หรือฉาบปนูรองพื 8นผนงั แลว้จงึทาํการติดตั8งกระเบื 8อง เช่น ระบบกนัซมึพื 8นหอ้งนํ8า หรือพื 8นชั8นลา่งที�ติด
กบัพื 8นดิน เป็นตน้ 

3.2 การเตร ียมผิว 

3.2.1 ทาํความสะอาดพื 8นผิวที�จะป ู หรือบกุระเบื 8องใหป้ราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปนูทราย หรือ
สิ�งสกปรกอื�นใด แลว้ลา้งทาํความสะอาดดว้ยนํ8า 

3.2.2 สาํหรบัพื 8นที�จะปกูระเบื 8อง จะตอ้งเทปนูทรายปรบัระดบั ใหไ้ดร้ะดบั และความเอียงลาดตาม
ตอ้งการสาํหรบัผนงัจะตอ้งฉาบปนูรองพื 8นใหไ้ดดิ้�ง ไดฉ้าก ไดแ้นว ตามที�ระบไุวใ้นหมวดงาน
ฉาบปนู โดยใชป้นูฉาบสาํเรจ็รูปชนิดหยาบ เพื�อใหไ้ดผ้ิวพื 8น หรือผิวผนงัที�เรียบ และแข็งแรงก่อน
การป ูหรือบกุระเบื 8อง 

3.2.3 หลงัจากเทพื 8นปนูทรายปรบัระดบั หรือฉาบปนูรองพื 8นผนงัแลว้ 24 ชั�วโมง ใหท้าํการบ่มตลอด 3 
วนั ทิ 8งไวใ้หแ้หง้ แลว้จึงเริ�มดาํเนินการปกูระเบื 8องพื 8น หรือบกุระเบื 8องผนงัได ้

3.2.4 การเตรียมแผ่นกระเบื 8อง จะตอ้งแกะกลอ่งออกมา ทาํการเฉลี�ยสีของกระเบื 8องใหส้มํ�าเสมอทั�ว
กนั และเพียงพอกบัพื 8นที�ที�จะปหูรือบกุระเบื 8อง แลว้จึงนาํกระเบื 8องไปแช่นํ8าก่อนนาํมาใช ้ หรือ
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.2.5 กระเบื 8องดินเผาที�ไม่เคลือบผิว ก่อนการป ู หรือบจุะตอ้งเคลือบผิวดว้ยนํ8ายาเคลือบใส เพื�อ
ปอ้งกนัการซมึของนํ8าปนู และสียาแนว โดยเคลือบใหท้ั�วผิวหนา้ และขอบโดยรอบรวม 5 ดา้น 
อย่างนอ้ย 2 เที�ยว 
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3.3 การปู หร ือบุกระเบื�อง 

3.3.1 ทาํการวางแนวกระเบื 8อง กาํหนดจาํนวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั 
แนวกระเบื 8องทั�วไป หากไม่ระบใุนแบบใหห้่างกนั 2 มม. หรอืชิดกนั ตามชนิดของกระเบื 8อง หรือ
ตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3.2 เศษของแผ่นกระเบื 8องจะตอ้งเหลือเท่ากนัทั8ง 2 ดา้น แนวรอยต่อจะตอ้งตรงกนัทกุดา้นทั8งพื 8น
และผนงั หรือตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั การเขา้มมุกระเบื 8องหากไม่ระบใุนแบบ ใหใ้ช้
วิธีเจียขอบ 45 องศา ครึ�งความหนาของแผ่นกระเบื 8องประกบเขา้มมุ รอยต่อรอบสขุภณัฑ ์หรือ
อปุกรณห์อ้งนํ8าต่างๆ จะตอ้งตดัใหเ้รียบรอ้ยสวยงามดว้ยเครื�องมือตดัที�คมเป็นพิเศษ 

3.3.3 ทาํความสะอาดพื 8นผิว แลว้พรมนํ8าใหเ้ปียกโดยทั�ว ใชก้าวซีเมนตใ์นการยึดกระเบื 8อง ดว้ยการ
โบกใหท้ั�วพื 8น หรือผนงั แลว้จึงป ู หรือบกุระเบื 8อง ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตกาวซีเมนต ์
โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

3.3.4 ติดตั8ง และกดแผ่นกระเบื 8องตามแนวที�วางไวใ้หแ้น่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาที�กาํหนดของกาว
ซีเมนตท์ี�ใช ้ในกรณีที�เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะตอ้งรื 8อออก และทาํการติดตั8งใหม่ 

3.3.5 ไม่อนญุาตใหบ้กุระเบื 8องทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
3.3.6 หลงัจากป ู หรือบกุระเบื 8องแลว้เสรจ็ ทิ 8งใหก้ระเบื 8องไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่างนอ้ย 

48 ชั�วโมง แลว้จึงยาแนวรอยต่อดว้ยวสัดยุาแนว โดยใชส้ีที�ใกลเ้คียง หรืออ่อนกว่าสีกระเบื 8อง 
หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

3.3.7 เช็ดวสัดยุาแนวสว่นเกินออกจากกระเบื 8องดว้ยฟองนํ8าชบุนํ8าหมาดๆ ก่อนที�วสัดยุาแนวจะแหง้ 
ใหร้อ่ง และผิวของกระเบื 8องสะอาด ปลอ่ยทิ 8งไวป้ระมาณ 2 ชั�วโมง จึงทาํความสะอาดดว้ยผา้
สะอาดชบุนํ8าหมาดๆ ทิ 8งใหว้สัดยุาแนวแหง้สนิท 

3.4 การบาํรุงร ักษา และทาํความสะอาด 

3.4.1 งานกระเบื 8องทั8งหมดที�เสรจ็แลว้ จะตอ้งไดแ้นว ไดร้ะดบั ไดดิ้�ง ไดส้ีที�เรียบสมํ�าเสมอทั�วทั8ง
บรเิวณ ความไม่เรียบรอ้ยใดๆ ที�เกิดขึ 8น ผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ข โดยค่าใชจ้่ายของผู้
รบัจา้ง 

3.4.2 หลงัจากวสัดยุาแนวแหง้ดีแลว้ประมาณ 24 ชั�วโมง ใหท้าํความสะอาดอีกครั8งดว้ยนํ8า และเช็ด
ใหแ้หง้ดว้ยผา้สะอาด แลว้เคลือบผิวดว้ย Wax อย่างนอ้ย 1 ครั8ง 

3.4.3 ผูร้บัจา้งจะตอ้งปอ้งกนัไม่ใหง้านกระเบื 8อง สกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 

จบหมวด งานกระเบื�อง 
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งานทาสี 

Painting 

1.  ความต้องการทั&วไป 

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

1.2  ผูร้บัจา้งจะตอ้งจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที�ใช ้สีรองพื 8น และอื�นๆ ใหผู้ค้วบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
 ตาม วตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบก่อนการสั�งซื 8อ โดยจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอย่างเครง่ครดั ให้
 ดาํเนินการภายใตก้ารแนะนาํ การตรวจสอบ และการเก็บตวัอย่างของผูเ้ชี�ยวชาญจากผูผ้ลิตสี 

1.3  สีที�นาํมาใช้จะตอ้งบรรจุอยู่ในถังหรือภาชนะที�ปิดสนิทเรียบรอ้ยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่งของและรบัรอง
 คณุภาพจากโรงงานผูผ้ลิตที�สามารถตรวจสอบได ้

1.4  การเก็บรกัษาจะตอ้งแยกหอ้งสาํหรบัเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดอืุ�นเก็บรวม และเป็นหอ้งที�ไม่มีความชื 8น สีที�
 เหลือ จากการผสม หรือการทาแต่ละครั8ง   จะตอ้งนาํไปทาํลายทันที พรอ้มภาชนะที�บรรจุสีนั8น หรือตาม
 ความเห็นชอบ ของผูค้วบคมุงาน 

 หอ้งเก็บรกัษา กาํหนดเป็นเขตระวังอัคคีภัย ตอ้งมีป้ายแสดงเป็นเขตหา้มทาํกิจกรรมที�ก่อใหเ้กิดความรอ้น 
 ประกายไฟ และหา้มสบูบหุรี� รวมทั8งตอ้งมีอปุกรณด์บัเพลิงใหเ้หมาะสมกบัขนาดหอ้ง 

1.5  การผสมสีและขั8นตอนการทาสี จะตอ้งปฏิบัติตามวิธีการของผูผ้ลิตสีอย่างเคร่งครดั โดยไดร้บัอนุมัติจากผู้
 ควบคมุงาน 

1.6  หา้มทาสีขณะฝนตก อากาศชื 8นจัด หรือบนพื 8นผิวที�ยังไม่แหง้สนิท และจะตอ้งมีเครื�องตรวจวดัความชื 8นของ
 ผนงั ก่อนการทาสีทกุครั8ง 

1.7  งานทาสีทั8งหมด จะตอ้งเรียบรอ้ยสมํ�าเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือขอ้บกพร่องอื�นใด และจะตอ้งทาํ
 ความ สะอาดรอยสีเปื8อนสว่นอื�นๆ ของอาคารที�ไม่ตอ้งทาสี เช่น พื 8น ผนงั กระจก อปุกรณต่์างๆ เป็นตน้ 

1.8  งานที�ไม่ตอ้งทาสี โดยทั�วไปสีที�ทาทั8งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะโครง
 เหล็ก ต่างๆ ที�มองเห็น หรือตามระบใุนแบบ สาํหรบัสิ�งที�ไม่ตอ้งทาสี มีดงันี 8 

 1.8.1  ผิวกระเบื 8องปพูื 8นและบผุนงั ฝา้อะคสูติก กระจก 

 1.8.2  อปุกรณส์าํเรจ็รูปที�มีการเคลือบสีมาแลว้ 

 1.8.3  ผิวภายในรางนํ8า  

 1.8.4  โคมไฟ  

 1.8.5  สแตนเลส (Stainless Steel) 

 1.8.6  สว่นของอาคาร หรือโครงสรา้งซึ�งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได ้ยกเวน้ การทาสีกนัสนิม 
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1.9  การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั8นตอนการทาสีที� ดี สามารถรับประกันคุณภาพโดย
 บริษัทผู้ผลิตและบริษัทผูร้ ับจา้งทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีสาํหรบัสีภายใน และ 10 ปี สาํหรับงานทาสี
 ภายนอก 

1.10 งานทาสีทั8งหมดจะตอ้งเป็นสีจากบริษัทผู้ผลิตสีเดียวกัน ยกเวน้สีทางานไมแ้ละงานโลหะสามารถใช้ต่าง
 บรษัิทผูผ้ลิตได ้

 

2.  ผลิตภัณฑ  ์

2.1  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายนอกอาคาร 

 2.1.1 สีรองพื 8น ใหใ้ชส้ีรองพื 8นสาํหรบังานปนูใหม่กนัด่าง ตามรุน่ที�เป็นไปตามคาํแนะนาํหรือขอ้กาํหนดของ 
 ผูผ้ลิตสีที�ระบไุวคู้่กบัสีทบัหนา้ตามขอ้ 2.1.3 ของผูผ้ลิตสีนั8นอย่างเครง่ครดั กรณีพื 8นผิวเป็นผนงัปนูเก่า  
 หรือแผ่นยิบซั�มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพื 8นดว้ยนํ8ายารองพื 8นปนูทบัสีเก่า   
 (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสี 

  กรณีผิววสัดเุป็นคอนกรีตหลอ่สาํเรจ็รูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอนกรีตเสรมิใยแกว้ GRC.  

 (Glass Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนงัปนูใหม่ที�เตรียมพื 8นผิวแลว้แต่ยงัมีความชื 8นอยู่ 
 เกินเกณฑม์าตรฐาน  หรือปนูใหม่ทิ 8งไวไ้ม่ถึง 28 วนั ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และ 
 ความชื 8นไม่เกิน 25% ใหท้ารองพื 8น ดว้ยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base  
 ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  

   Quick Primer      ของ TOA หรือ  

   Dulux Weathershield Power Plus Primer  ของ AKZONOBLE หรือ  

   Ultra Hide Primer B-2100    ของ BEGER หรือ  

   Ultra Primer      ของ JOTUN หรือ  

   Perfex Primer     ของ CAPTAIN หรือ  

   Speed Primer     ของ Pammastic หรือเทียบเท่า 

  ผนงัภายนอกอาคาร สว่นที�ติดพื 8นดินสงูขึ 8นมา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทั8งหมด ใหท้าดว้ยนํ8ายา 
  ปอ้งกนัความชื 8น เพื�อปอ้งกนัปัญหาความชื 8นจากใตดิ้นดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ  

   Moisture Guard     ของ TOA หรือ  

   Water  Block W-010     ของ BEGER หรือ  

   Damp Guard      ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 47 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 47 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

 2.1.2  ผนงัส่วนที�มีการระบุใหมี้การฉาบบาง (Skim Coat) เพื�อฉาบใหพ้ื 8นผิวเรียบเนียน และปรบัแต่งผิวที�มีรู
 พรุนตามด ใหเ้ลือกใชป้ระเภทที�เป็นอะครีลิกสาํเร็จรูป อาทิ 102 D-Cote ของ TOA หรือ Dulux SmoothOver 

 ของ AKZONOBLE หรือ Skim Coat R-002 ของ BEGER หรือ 102 Skim Quik ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 

 2.1.3 สีทาทับหน้า ใหใ้ช้สีน ํ8าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีกึ�งเงา เฉพาะงานฝ้าเพดานภายนอกใช้ชนิด
 ฟิลม์สีดา้น หรือตามวัตถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 / มอก. 2514-2553 ผลิตภัณฑ์
 ตามที�ระบตุ่อไปนี 8   

  SUPERSHIELD TITANIUM   ของ  TOA  หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMMACRYLIC SHIELD   ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGER COOL UV SHIELD   ของ  BEGER หรือ 

  JOTASHIELD EXTREME   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD COOLMAX   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON COLOUR SHIELD PLUS  ของ NIPPON PAINT 

2.2  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบภายในอาคาร 

 2.2.1 สีรองพื 8น ใหใ้ชส้ีรองพื 8นปนูใหม่กันด่าง ตามรุ่นที�เป็นไปตามคาํแนะนาํหรือขอ้กาํหนดของผูผ้ลิตสีนั8น
 อย่างเคร่งครดั, กรณีพื 8นผิวเป็นผนงัปนูเก่า หรือแผ่นยิบซั�มบอรด์ หรือแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนตบ์อรด์ ใหท้ารองพื 8น
 ดว้ย นํ8ายารองพื 8นปนูทบัสีเก่า (Contact Primer) ก่อนแลว้จึงทาสีทบัหนา้ ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสี 

 2.2.2 สีทับหน้า ใหใ้ชส้ีน ํ8าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีเนียนหรือกึ�งเงา เฉพาะงานฝ้าเพดานภายในใช้
 ชนิดฟิลม์สีดา้นสนิท หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.2321-2549 ผลิตภณัฑต์ามที�ระบุ
 ต่อไปนี 8 

  SUPERSHIELD DURACLEAN    ของ  TOA หรือ 

  DULUX EASY CARE    ของ  AKZONOBLE หรือ 

  EASY CLEAN     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD AIR FRESH   ของ  BEGER หรือ 

  MAJESTIC TRUE BEAUTY   ของ  JOTUN หรือ 

  PARASHIELD FRESHICLEAN  ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON AIR CARE    ของ NIPPON PAINT 
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2.3  สีสาํหรบังานวสัดไุมส้งัเคราะหป์ระเภท Wood Fiber Cement ใหท้าดว้ยสีนํ8าชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิลม์สีทบึ
 แสง (OPAQUE) หรือฟิลม์สีโปรง่ใส (TRANSPARENT) หรือตามวตัถุประสงคข์องผูอ้อกแบบ ผลิตภณัฑต์ามที�
 ระบตุ่อไปนี 8 

  FIBER CEMENT SHIELD    ของ  TOA หรือ 

  SYNOTEX FIBER CEMENT   ของ  BEGER หรือ 

  WOODSHIELD    ของ  JOTUN หรือ 

  DULUX WEATHERSHIELD ULTIMA       ของ       AKZONOBLE หรือ 

  PAMMASTIC ROOF PAINT   ของ       PAMMASTIC หรือ 

  WOOD SHIELD    ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON TIMBER SHADE   ของ NIPPON PAINT 

2.4  สีสาํหรบังานไม ้และโลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีนํ8ามนั 

 2.4.1 สีรองพื 8นไม ้ใหใ้ช ้สีรองพื 8นชั8นแรกดว้ยสีรองพื 8นไมอ้ะลมิูเนียม และทารองพื 8นเที�ยวที�สองดว้ยสีรองพื 8น
  ไมก้นัเชื 8อรา ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

 2.4.2 สีรองพื 8นกนัสนิมโลหะ ทาอย่างนอ้ย 2 ชั8น ความหนาสีเมื�อแหง้ไม่นอ้ยกว่า 30 ไมครอน/ชั8น ใหใ้ช ้
  ประเภท Zinc Phosphate Primer ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.4.3 

  กรณีที�รูปพรรณของงานเหล็กที�ไม่สามารถทาสีรองพื 8นกนัสนิมไดท้ั�วทั8งชิ 8นงาน อาทิเช่น เหล็กกลอ่ง,  
  เหล็กท่อ หรือรูปแบบที�ทาดว้ยแปรงหรือลกูกลิ 8งไม่ทั�วถึง ใหใ้ชวิ้ธีการจุ่มชบุแทนการทาหรือกลิ 8ง 

 2.4.3 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีน ํ8ามนั (Alkyd Finish) ทาอย่างนอ้ย 2 ชั8น ความหนาสีเมื�อแหง้ไม่นอ้ย  

           กว่า 30 ไมครอน/ชั8น เฉพาะดา้นความปลอดภยั มอก. 2625 – 2557 ผลิตภณัฑต์ามที� ระบตุ่อไปนี 8 

  GLIPTON ENAMEL    ของ  TOA หรือ 

  DULUX GLOSS FINISH   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  SUPERGLOSS ENAMEL  ของ  PAMMASTIC หรือ 

  BEGERSHIELD SUPERGLOSS ENAMEL ของ  BEGER หรือ 

  GARDEX ENAMEL    ของ  JOTUN หรือ 

  HIGH GLOSS ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON BODELAC 1000   ของ NIPPON PAINT 

2.5  สีสาํหรบังานคอนกรีต-ปนูฉาบ, โลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีอีพ๊อกซี� (EPOXY ENAMEL) 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 49 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 49 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

 2.5.1 สีรองพื 8น ใหใ้ชส้ีรองพื 8นคอนกรีต-ปนูฉาบ หรือสีรองพื 8นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี� โพลีอามายด ์
  เรซิน ชนิดสีรองพื 8น ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสีนั8นอย่างเครง่ครดั ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสีตามขอ้ 2.5.2 

 2.5.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทอีพ๊อกซี� โพลีอามายด ์เรซิน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 691-2547  
  ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 8 

  EPOGUARD ENAMEL   ของ  TOA หรือ 

  DEVOL TRUE-GLAZE 4508   ของ  AKZONOBLE หรือ 

  PAMOXY FINISH     ของ  PAMMASTIC หรือ 

  DURAGUARD    ของ  BEGER หรือ 

  PENGUARD ENAMEL   ของ  JOTUN หรือ 

  EXYGUARD ENAMEL   ของ CAPTAIN หรือ 

  NIPPON EA4 FINISH   ของ NIPPON PAINT 

          2.5.3  สีทบัหนา้อีพ็อกซี� 2 ส่วน ที�มีความเงาสงู ใชส้าํหรบังานพื 8น เป็นสีทบัหนา้กันลื�นสาํหรบั ระบบอีพ็อกซี� 
  ใหค้วามคงทนสงูมีการยึดเกาะที�ดีมาก สามารถใชไ้ดก้บัพื 8นผิวคอนกรีต มีความทนทานต่อสารเคมี  
  กรด ด่าง ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 8 

  FLOORGUARD 100                              ของ  TOA หรือ 

                        JOTAFLOOR TOPCOAT           ของ Jotun หรือ 

                        Nippon Floor Coating                 ของ Nippon Paint 

2.6  สีสาํหรบังานโลหะ หรือสว่นที�ระบใุหท้าสีโพลียรูีเทน (Polyurethane) 

 2.6.1 สีรองพื 8น ใหใ้ชส้ีรองพื 8นกนัสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี� ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 8 

  TOA Rusttech     ของ TOA  หรือ 

  Beger Rustguard    ของ Beger หรือ 

  Jotun Jotamastic 87    ของ Jotun หรือ 

  Captain Rust brake    ของ Captain หรือ 

  Pamoxy Metal Techo Primer  ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon 8084   ของ Nippon Paint หรือ  

 2.6.2 สีทบัหนา้ใหใ้ชส้ีประเภทโพลียรูีเทน ชนิดสีทบัหนา้ มาตรฐาน มอก. 2151 - 2555 ผลิตภณัฑต์ามที�ระบุ
  ต่อไปนี 8 

  TOA Topguard    ของ  TOA  หรือ 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 50 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 50 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

  Beger Durathane    ของ  Beger หรือ 

  Jotun Penguard 2    ของ  Jotun หรือ 

  Captain Superguard Enamel  ของ Captain หรือ 

  Pammathane     ของ Pammastic หรือ 

  Nippon Nippon Recoatable   ของ Nippon Paint  

                2.6.3 งานพื 8นสีทบัหนา้โพลียรูีเทน 2 สว่น ที�มีความเงาสงู สาํหรบังานภายนอก เหมาะสาํหรบั                        

                        งานพื 8น ทนต่อแสงยวีูดีเยี�ยม มีความทนทาน ต่อสารเคมี กรด ด่าง มีคณุสมบติัในการยึด 

                        เกาะ ทนทานต่อสภาวะสิ�งแวดลอ้ม ผลิตภณัฑต์ามที�ระบตุ่อไปนี 8 

  FLOORGUARD PU 100                           ของ       TOA                                                                                             

  HARDTOR AX                                       ของ       JOTUN                                                                                         

  DURATHANE                                        ของ       BEGER                                                                                         

2.7  สียอ้มเนื 8อไม ้และรกัษาเนื 8อไม ้สาํหรบังานไมท้ี�ระบุใหท้าสียอ้มเนื 8อไม ้หรือสีธรรมชาติ เช่น วงกบ, บานประต,ู 

 หนา้ต่าง, พื 8นไมภ้ายนอก, เชิงชายไม ้เป็นตน้ ใหใ้ชส้ียอ้มเนื 8อไมแ้ละรกัษาเนื 8อไมป้ระเภทมองเห็นลายไมช้นิด
 ภายนอก หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ มาตรฐาน มอก.1513 - 2554 รุน่ Wood Stain & Decking Stain 

 ของ TOA หรือ CUPRINOL ของ AKZONOBLE หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ BEGER หรือ Wood 

 Stain & Decking Stain หรือของ CAPTAIN หรือ Wood Stain & Decking Stain ของ WOODTECH 

2.8  นํ8ามนัเคลือบแข็งสาํหรบังานไมภ้ายใน ที�ระบุใหท้านํ8ามันเคลือบแข็ง หรือนํ8ามนัโพลียูรีเทน ใหใ้ชโ้พลียูรีเทน
 ชนิด ภายใน สีใส ของ SUPERSHIELD EXTRA POLYURETHANE ของ TOA หรือ หรือ DULUX URETHANE 

 388  ของ AKZONOBLE หรือ POLYURETHANE ของ CAPTAIN หรือ PAMATHANE ของ PAMMASTIC หรือ
 เทียบเท่า 

2.9  สีพ่นแกรนิตสาํหรบัผนงัภายนอก ใหใ้ชข้อง TOA หรือ SKK หรือ CIC หรือเทียบเท่า 

2.10 นํ8ายากันตะไคร่นํ8าและเชื 8อรา สาํหรบัวสัดุโชวผ์ิวธรรมชาติ อิฐโชวแ์นว/หินลา้ง/ทรายลา้ง/ผนังคอนกรีต-ปูน
 เปลือย ให้ใช้นํ8ายาประเภท Silane Siloxane Solvent Base ด้วยผลิตภัณฑ์ อาทิ WATER REPELLENT 214 
 ของ TOA หรือ SILICONE R211 ของ DULUX หรือ WATER REPALLANT W-006 ของ BEGER หรือ WATER 

 REPELLENT ของ JOTUN หรือ WATER REPELLENT 214 ของ CAPTAIN ห รือ  WATER REPELLENT ของ 
 PAMMASTIC 

2.11  สีทาพื 8นจราจร หรือเครื�องหมายจราจร หรือแนวจอดรถ หรือขอบทาง ใหใ้ชผ้ลิตภัณฑป์ระเภท ROAD LINE 

 PAINT หรือ TRAFFIC PAINT ชนิดสะท้อนแสง มาตรฐาน มอก. 415 – 2551 ของบริษัท TOA หรือ BEGER 

 หรือ PAMMASTIC หรือ CAPTAIN หรือเทียบเท่า 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 51 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 51 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

2.12  พื 8นผิวส่วนที�ระบุใหท้าสีอะครีลิคปอ้งกันการรั�วซึมสาํหรบังานดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยสีอะครี
 ลิกพิเศษประเภท Roofseal ที�ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ไม่น้อยกว่า 5 เท่า ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื�องจากการเดิน ทนทานต่อรังสียูวี และมีประสิทธิภาพการสะท้อนรังสีความรอ้นได้ไม่น้อยกว่า 95% 
 มาตรฐาน มอก. 2514 – 2553 โดยมีการติดตั8งแผ่นตาข่ายเสริมแรง (Fibermesh) ระหว่างชั8นฟิลม์สี โดยทา
 อย่างนอ้ย 3 เที�ยว  ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ BEGER หรือ CAPTAIN หรือ เทียบเท่า 

2.13  พื 8นผิวส่วนที�ระบุใหท้าโพลียูรีเทน กันนํ8ารั�วซึมดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต ใหท้าดว้ยโพลียูรีเทนสูตรนํ8า 
 พิเศษ ประเภทที�ฟิลม์สีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นไดไ้ม่นอ้ยกว่า 800% ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการเสียดสี
 เนื�องจากการเดิน ทนทานต่อรงัสียูวี โดยมีการติดตั8งแผ่นตาข่ายเสรมิแรง (Fibermesh) ระหว่างชั8นฟิลม์สี โดย
 ทาอย่างนอ้ย 2 เที�ยว ดว้ยผลิตภณัฑข์อง TOA หรือ SIKALASTIC หรือ LANKO หรือ เทียบเท่า 

 2.14   วสัดอุดุรอยแตกรา้วของผนงัปนู หรือครีมหมนัโป๊ว ใหใ้ชว้สัดอุดุโป๊วประเภท Acrylic Filler       

           สาํหรบัรอยแตกรา้วไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant สาํหรบัรอยแตกรา้ว 1-2 มม.     

           ดว้ยผลิตภณัฑ ์อาทิ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ TOA หรือ Dulux Acrylic Wall  

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

           หรือ Acrylic Filler & 302 Acrylic Sealant ของ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC  

            FILLER&PAMMASTIC SEALANT ของ PAMMASTIC โดยกาํหนดใหใ้ชเ้ป็นยี�หอ้เดียวกบัสีรอง 

           พื 8นและสีทบัหนา้ที�ไดร้บัอนมุติัการใช ้

2.15    สีทาหลงัคา อเนกประสงค ์ประเภทสีนํ8าอะครีคิลแท ้คุณสมบัติ ใหก้ารยึดเกาะดีเยี�ยม ป้องกันรงัสี UV ไม่
 ผสมสารปรอด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ มาตรฐาน มอก. 2321 - 2549ผลิตภัณฑ์ตามที�ระบุ
 ต่อไปนี 8 ของ  TOA หรือ CAPTAIN หรือ PAMMASTIC หรือเทียบเท่า 

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

2.18     โครงเคร่าเหล็กชุบสงักะสี สาํหรบัยึดแผ่นฝ้าเพดาน ไม่ตํ�ากว่าชั8นคุณภาพที� 2 พรอ้มอุปกรณ์ ความ
หนาโครงเครา่ ไม่นอ้ยกว่า 0.50 มม. การติดตั8งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตกาํหนดใหใ้ช ้ผลิตภณัฑท์ี�ได ้มอก. 
863-2532  ดงัต่อไปนี 8 

               ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอ ยิปซั�ม ของ ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    คนอฟ ของ บรษัิท คนอฟ ยิปซั�ม (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    ของ บรษัิท ไทยผลิตภณัฑยิ์ปซั�ม จาํกดั หรือ  

               ผลิตภณัฑ ์    ชา้ง ของ บรษัิท สยามอตุสาหกรรมยิปซั�ม (สระบรุี) จาํกดั  

2.19   ปกูาวซีเมนต ์ติดกระเบื 8อสาํหรบักระเบื 8องเซรามิค ขนาด 24x24 หรือ 60x60 ซม.กาํหนดใหใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์                     



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 52 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 52 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

              ดงัต่อไปนี 8  

                ผลิตภณัฑ ์    ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

                ผลิตภณัฑ ์     จระเข ้แดง ของ บรษัิท เซอราซี-เคียว จาํกดั  

                ผลิตภณัฑ ์    Sika 191 ของ บรษัิท ซิกา้ (ประเทศไทย) จาํกดั  

                ผลิตภณัฑ ์    แซนดี8 ไทล ์ฟิกซ ์ของ บรษัิท แซนดี8 อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกดั  

2.20 สีอื�นๆ ที�ระบใุนแบบ โดยไดร้บัอนมุติัจากผูค้วบคมุงาน และตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบ 

 

3.  วิธ ีการทาสี 

 3.1  การทาสีสาํหรบังานปนูหรือคอนกรีต 

  3.1.1  ทิ 8งใหพ้ื 8นผิวแหง้สนิทไม่นอ้ยกว่า 21 วนั หลงัการฉาบปนูหรือถอดไมแ้บบ มีความชื 8นไม่เกิน  
   14% ก่อนทาสีรองพื 8นตอ้งแน่ใจว่า ไดข้จดัฝุ่ น คราบไขมนั คราบปนูจนหมด และพื 8นผิวแหง้ 
   สนิท 

  3.1.2  ทาสีรองพื 8นปนู 1 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ 2 ชั�วโมง 

  3.1.3  ทาสีทบัหนา้ 2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 4 ชั�วโมง 

 3.2  การทาสีสาํหรบังานโลหะ 

  3.2.1  พื 8นผิวโลหะทั�วไปหรือพื 8นผิวเหล็ก ใหข้จดัคราบนํ8ามนัดว้ยทินเนอรห์รือนํ8ามนัก๊าด ขจดัสนิม 
   ออกโดยการขัดดว้ยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรนัรอยเชื�อมโดยขดัดว้ยเครื�องเจียร 
   ทาํความสะอาดและเช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิ 8งใหแ้หง้ไม่เกิน 4 ชั�วโมง ทาสีนํ8ามนัรองพื 8นกนัสนิม  
   Red Lead 1 ครั8ง ขณะสง่เหล็กถึงหน่วยงานก่อสรา้ง (หากเป็นเหล็กกลวง ใหใ้ชวิ้ธีชบุสีกนั 
   สนิม) ทาครั8งที� 2 ดว้ยสีนํ8ามนัรองพื 8นกนัสนิม Red Lead เมื�อประกอบหรือเชื�อมเป็นโครง 
   เหล็ก และเจียรแต่งรอยเชื�อมเรียบรอ้ยแลว้ และทาครั8งที� 3 ดว้ยสีนํ8ามนัรองพื 8นกนัสนิม Red  

   Lead รอบรอยเชื�อมอีกครั8ง (การทาสีรองพื 8นกนัสนิมทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 6 ชั�วโมง) ทาสีทบั 
   หนา้ 2 ครั8งดว้ยสีนํ8ามนัเฉพาะโครงเหล็กที�ตอ้งการทาสีทบัหนา้ (การทาสีทบัหนา้ทิ 8งระยะแหง้ 
   ครั8งละ 8 ชั�วโมง) 

  3.2.2  พื 8นผิวโลหะที�ไม่มีสว่นผสมของเหล็ก ทาํความสะอาดพื 8นผิวดว้ยกระดาษทราย แลว้เช็ดดว้ย 
   ผา้สะอาด ทิ 8งใหแ้หง้ ทาสีรองพื 8นกนัสนิม Zinc Chromate 2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 6  
   ชั�วโมง ทาสีนํ8ามนัทบัหนา้ 2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 8 ชม. 

  3.2.3  พื 8นผิวสงักะสีและเหล็กเคลือบสงักะสี ทาํความสะอาดพื 8นผิวและทาํใหผ้ิวหยาบดว้ยกระดาษ 
   ทราย เช็ดดว้ยผา้สะอาด ทิ 8งใหแ้หง้ ทาสีรองพื 8นเสรมิการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั8ง ทิ 8ง 
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   ระยะแหง้ 1 ชั�วโมง ทาสีรองพื 8นกนัสนิม Zinc Chromate 1 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ 8 ชม. ทาสี 
   นํ8ามนัทบัหนา้ 2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 8 ชม. 

 3.3  การทาสีสาํหรบังานไมท้ี�ไม่โชวล์ายไม ้

  3.3.1  ไมต้อ้งแหง้ มีความชื 8นไม่เกิน 14% รอยต่อหรือสว่นของไมท้ี�จะตอ้งนาํไปประกบกบัวสัด ุ
   อย่างอื�น เช่น ผนงัปนูฉาบ คอนกรีต เป็นตน้ ตอ้งทาสีรองพื 8นก่อนนาํไปประกบติดกนั 

  3.3.2  ขดัใหเ้รียบดว้ยกระดาษทราย เช็ดฝุ่ นออกใหห้มด 

  3.3.3  ทาสีรองพื 8นไมอ้ลมิูเนียม 1 ครั8ง เพื�อปอ้งกนัยางไม ้ทิ 8งระยะใหแ้หง้เป็นเวลา 10 ชั�วโมง 

  3.3.4  ทาสีรองพื 8นเสรมิเพื�อปอ้งกนัเชื 8อราและเพิ�มความเรียบเนียนของสีทบัหนา้ 1 ครั8ง ทิ 8งระยะให ้
   แหง้ 6 ชั�วโมง 

  3.3.5  กรณีทาสีนํ8ามนั ทาทบัหนา้ 2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 8 ชั�วโมง, กรณีทาสีนํ8าอะครีลิคสาํหรบั 
   ทาไม ้ทาทบัหนา้ 2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 4 ชั�วโมง 

 3.4 การทาสียอ้มเนื 8อไมแ้ละรกัษาเนื 8อไมท้ี�ตอ้งการโชวล์ายไม ้

  3.4.1  ใหท้าบนผิวไมส้ว่นที�ตอ้งการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื 8อไม ้หรือยอ้มสีใหเ้ห็นลายไม ้
   เช่น ไมส้กั ไมม้ะค่า ไมแ้ดง ไมอ้ดัสกั เป็นตน้ หากไม่ระบใุนแบบใหใ้ชส้ียอ้มเนื 8อไมแ้ละรกัษา 
   เนื 8อไมช้นิดภายนอกสีดา้น 

  3.4.2  ผิวไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น นํ8ามนั หรือวสัดอืุ�นออกใหห้มด อดุรูหวัตะป ูขดัแต่งดว้ย 
   กระดาษทราย 

  3.4.3  สียอ้มเนื 8อไมแ้ละรกัษาเนื 8อไมช้นิดภายนอก ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัการอนมุติั 
   จากผูค้วบคมุงานก่อน ทาอย่างนอ้ย 3 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 8 ชั�วโมง 

 3.5  การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียรูเิทนสาํหรบัพื 8นไมภ้ายใน 

  3.5.1  ผิวพื 8นไมจ้ะตอ้งแหง้สนิท ขจดัฝุ่ น นํ8ามนั หรือวสัดอืุ�นๆ ออกใหห้มด อดุรอยต่อไมใ้หเ้รียบแลว้ 
   ขดักระดาษทรายดว้ยเครื�องจนถึงเนื 8อไม ้ใหไ้ดผ้ิวไมท้ี�เรียบสนิทสวยงาม 

  3.5.2  ทาเคลือบสีโพลียรูเิทนชนิดภายนอกสีใสอย่างนอ้ย 3 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 6 ชั�วโมง หาก 
   จาํเป็นตอ้งยอ้มสีไม ้เพื�อใหส้ีของพื 8นไมส้มํ�าเสมอกนัก่อนการทาเคลือบ จะตอ้งไดร้บัการ 
   อนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน 

 3.6  สีพ่นเม็ดลาย (Texture Coating) สาํหรบัผนงัภายนอก 

  3.6.1  พื 8นผิวที�จะพ่นจะตอ้งแหง้สะอาด มั�นคง แข็งแรง ปราศจากฝุ่ น คราบไข ทาํความสะอาดดว้ย 
   นํ8า แลว้ทิ 8งใหแ้หง้สนิท 
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  3.6.2  พ่นสีเม็ดลาย 1 ครั8ง ดว้ยสีพ่นประเภท Cement Modified Texture ใหไ้ดข้นาดตามความ 
   ประสงคข์องผูอ้อกแบบ ทิ 8งระยะแหง้ 8 ชั�วโมง 

  3.6.3  ทา/พ่นสีรองพื 8น 1 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ 3 ชั�วโมง 

  3.6.4  ทา/พ่นสีเคลือบทบัหนา้ดว้ยสีอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ  2 ครั8ง ทิ 8งระยะแหง้ครั8งละ 3  
   ชั�วโมง 

 3.7 การทานํ8ายาสาํหรบัพื 8นผิวที�ตอ้งการโชวเ์นื 8อวสัดใุหเ้ป็นธรรมชาติ เช่น หินลา้ง, กรวดลา้ง,   
  กระเบื 8องดินเผา หรือผนงัคอนกรีต-ปนูเปลือย ใหท้าดว้ยนํ8ายาปอ้งกนัตะไครน่ ํ8าและเชื 8อรา   
  ประเภท  Silane Siloxane Solvent Base อาทิ Captain / Water Repellent 214 หรือ TOA /   

  Water Repellant 214 หรือ Dulux Silicone R221 Masonry Water Repellant หรือ Beger /   

  Water Repellant W-006 หรือเทียบเท่า 

  กรณีเป็นบรเิวณที�ตอ้งการหลีกเลี�ยงกลิ�น ใหเ้ลือกใชเ้ป็นชนิดสตูรนํ8า (Water Base)  

 3.8  สีทาถนน (TRAFFIC PAINT) แสดงเสน้จราจร, แนวจอดรถ และลกูศรทิศทางจราจร สาํหรบัพื 8น 
  คอนกรีต หรือผิวแอสฟัลท ์หรือขอบทางถนน 

  3.8.1  พื 8นผิวถนนหรือเครื�องหมายจราจร สว่นที�ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดเทอรโ์มพลาสติก   
   (Thermoplastic) ใหใ้ชต้ามมาตราฐาน มอก.542-2549 

  3.8.2  พื 8นผิวถนน, ขอบหรือเครื�องหมายจราจร สว่นที�ระบใุหท้าดว้ยสีชนิดยางสงัเคราะหท์ี�มี   
   คลอรีนเป็นองคป์ระกอบผสมกบัเรซิ�นสงัเคราะห ์(Chlorinated Rubber Paint) มีลกูแกว้  
   สะทอ้น แสงผสมเสรจ็ ใหใ้ชต้ามมาตรฐาน มอก.415-2551 

 

4.  การบาํรุงร ักษา 

งานทาสีทั8งหมดที�เสรจ็แลว้และแหง้สนิทดีแลว้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งตรวจสอบความเรียบรอ้ย พรอ้มทั8ง
ซ่อมแซมสว่นที� ไม่เรียบรอ้ย และทาํความสะอาดรอยสีเปื8อนสว่นอื�นของอาคารที�ไม่ตอ้งการทาสีทั8งหมด 
ตามขั8นตอนและ คาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยไดร้บัความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน และจะตอ้ง
ปอ้งกนัไม่ใหง้านสสีกปรกหรือ เสียหายจากงานก่อสรา้งสว่นอื�นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง 
หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่ เรียบรอ้ยสวยงามใดๆ ที�เกี�ยวกบังานทาสี ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ข
ในทนัที ตามคาํสั�งของผูค้วบคมุงาน โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

 
 

จบหมวด งานทาสี 
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การป้องกันปลวก 

Termite Control 

1. ความต้องการทั&วไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 
1.1.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณท์ี�มีคณุภาพ แรงงานที�มีฝีมือ และความชาํนาญ มีระบบ

ควบคมุคณุภาพที�ดีในการทาํงานปอ้งกนัปลวกตามแบบ และรายการประกอบแบบ พรอ้มการ
รบัประกนัคณุภาพ 

1.1.2 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่รายละเอียดของ [ท่อพรอ้มอปุกรณป์ระกอบ และ] สารเคมีที�เลือกใช ้ อตัราการ
ใช ้ ชื�อทางการคา้ ขอ้ควรระวงัเพื�อความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี และการรกัษาพยาบาล
เบื 8องตน้ เมื�อถกูพิษของสารเคมี 

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

1.1.4 ผูร้บัจา้งตอ้งสง่สาํเนาตวัอย่างใบรบัประกนัสาํหรบังานปอ้งกนัปลวก และหนงัสือแสดงผลงานที�
ผ่านมา 

1.1.5 [ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ Shop Drawing แสดงแผนผงัการเดินแนวท่อนํ8ายาเคมี ตาํแหน่งวาลว์ฉีด
นํ8ายาเคมี ตาํแหน่งหวัสาํหรบัอดัฉีดนํ8ายาเคมีรอบอาคาร แบบขยายแสดงการยึดทอ่ติด
โครงสรา้งอาคาร ขั8นตอนการทาํงานปอ้งกนัปลวก และแบบขยายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง หรือจาํเป็น
ก่อนการติดตั8ง] 

1.1.6 ไม่อนญุาตใหท้าํงานอดัฉีดนํ8ายาเคมีปอ้งกนัปลวก ในสภาพพื 8นที�ที�เปียกแฉะ หรือหลงัฝนตก 
หรือมีการเคลื�อนไหลของดิน 

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

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 สารเคมี ใหใ้ชส้ารที�มีฉลาก อย. ซึ�งไดร้บัการอนญุาต และขึ 8นทะเบียนไวก้บัสาํนกังานคณะกรรมการ
อาหาร และยา กระทรวงสาธารณสขุ และจะตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัต่อมนษุย ์ และสตัวเ์ลี 8ยงเป็น
หลกั  

2.2 เลือกสารเคมีผสมในอตัราสว่นตามที�ระบไุวใ้นฉลาก และฉีดคลมุบรเิวณพื 8นที�ตามปรมิาณที�ระบไุวใ้น
ฉลาก โดยไดร้บัการอนมุติัจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อใหไ้ดผ้ลงานที�ดี มีมาตรฐาน การทาํงานอาจ
ปรบัเปลี�ยนใหเ้ขา้กบัสภาพพื 8นที� 
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2.3 [ท่อนํ8ายาเคมี ใหใ้ช ้[ท่อ PVC ชั8น 13.5 ขนาด Dia. 12.5 มม.] [ท่อ LDPE] พรอ้มขอ้ต่อ [PVC ชั8น 13.5] 
[LDPE] และ Clamp รดัท่อชนิด [PVC] [LDPE] ยึดดว้ยตะปเูกลียวสเตนเลสพรอ้มพกุพลาสติก หวัฉีด
นํ8ายาเคมี (Nozzle) ใชช้นิด [PVC] หรือวสัดทุี�สามารถปอ้งกนัการกดักรอ่นของนํ8ายาเคมีได]้ 

2.4 ใหใ้ชผู้ด้าํเนินงานปอ้งกนัปลวก นาํเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติั 

3. การดาํเนินการ 

3.1 ระบบอัด และฉ ีดพ่นนํ�ายาเคมี (Soil Treatment) 
การอดั และฉีดพ่นนํ8ายาเคมีจะดาํเนินการหลงัจากการถมทรายปรบัระดบัแลว้เสรจ็ ในสภาพพรอ้มที�จะ
เทพื 8นคอนกรีต 
3.1.1 อดันํ8ายาเคมีลงดินบรเิวณรอบตอม่อ และรอบสว่นของโครงสรา้งที�สมัผสักบัดิน โดยใชเ้ครื�องอดั

แรงดนัตํ�าอดันํ8ายาเคมีลงใตดิ้นลกึประมาณ 300 มม. ห่างจากตอม่อ หรือรอบโครงสรา้งใตดิ้น
ประมาณ 200 มม. และทิ 8งระยะห่างต่อจดุประมาณ V�� มม. ตามแนวยาว โดยใชน้ ํ8ายา
ผสมเสรจ็ [5] ลิตรต่อ ม. 

3.1.2 ฉีดนํ8ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินแบบครอบคลมุทกุ ตร.ซม. โดยใชน้ ํ8ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 
ตร.ม. 

3.1.3 ฉีดนํ8ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั�วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้ ํ8ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพื 8นที�แนวรอบอาคาร 

3.2 [ระบบวางท่อ (Pipe Treatment)] 
หลงัจากดาํเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน ถอดไมแ้บบ และถมดินปรบัระดบัเรียบรอ้ย โดยไม่มีการขดุ
ดินออก หรือเติมดินใหม่แลว้ 
3.2.1 คานที�จมดินใชร้ะบบฉีดออกไปจากแนวคาน ใหติ้ดตั8งท่อตํ�ากว่าดินไม่เกิน 100 มม. วางท่อ

นํ8ายาเคมียึดติดกบัคานใหแ้ข็งแรงดว้ย Clamp ทกุระยะไม่เกิน 800 มม. ที�คานดา้นในรอบตวั
อาคาร และสว่นกลางของอาคาร ตาม Shop Drawing ที�ไดร้บัอนมุติั ระยะหวัฉีดนํ8ายาเคมีบน
ท่อห่างกนัไม่เกิน 1 ม. โดยใกลก้บัมมุเสามากที�สดุ ความยาวของท่อไม่เกินช่วงละ [32] ม. คาน
ลอยใหติ้ดตั8งท่อสงูกว่าทอ้งคาน 100 มม. ติดหวัอดันํ8ายาภายนอกอาคารใหส้งูกว่าพื 8นดิน
ประมาณ R�� มม. โดยมีหวัอดุที�เรียบรอ้ยสวยงาม การวางท่อจะตอ้งสามารถอดัฉีดนํ8ายาเคมี
ไดค้รอบคลมุเต็มพื 8นที�ของใตพ้ื 8นอาคารที�ทาํการปอ้งกนัปลวก 

3.2.2 [สาํหรบัอาคารแบบพื 8นยกลอย (Crawl Space) ใชร้ะบบฉีดจากกลางเขา้สูแ่นวคาน (Spray 
into Beam) ใหติ้ดตั8งหวัอดันํ8ายาเคมีจากกลางบล็อกฉีดเขา้สูแ่นวคาน (Swing-Jet Nozzle) 
เดินท่อเดี�ยวเป็นเอกเทศของแต่ละบล็อกไปสูจ่ดุรบันํ8ายา แบบ R:1 โดยมีกลอ่งเก็บรวบรวมท่อ
ทั8งหมดอยู่ภายนอกอาคารที�เรียบรอ้ยสวยงาม สามารถอดัฉีดนํ8ายาเคมีไดค้รอบคลมุเต็มพื 8นที�
ของใตพ้ื 8นอาคารที�ทาํการปอ้งกนัปลวก] 

3.2.3 อดันํ8ายาเคมีเขา้ท่อ โดยใชน้ ํ8ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อทกุๆ 1 ตร.ม. ของพื 8นที�ภายในทั8งหมด
ของอาคาร 
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3.2.4 ฉีดนํ8ายาเคมีเคลือบผิวหนา้ดินใหท้ั�วรอบนอกอาคาร ตลอดแนว 1 ม. โดยรอบอาคาร อตัราการ
ใชน้ ํ8ายาผสมเสรจ็ [5] ลิตร ต่อ 1 ตร.ม. ของพื 8นที�แนวรอบอาคาร 

 
 

จบหมวด การป้องกันปลวก 
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งานเฟอรน์ ิเจอร  ์

Furniture 

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

ตกแต่งภายใน ตามระบใุนงานตกแต่งภายในเป็นหลกั หากไม่ระบใุหยึ้ดถือตามหมวดนี 8 
1.2 จดัทาํ และกั8นหอ้ง ตกแต่งพื 8น ผนงั และเพดานตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
1.3 จดัหา และติดตั8งเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงั และลอยตวั ตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
1.4 จดัหา และติดตั8งม่าน และอปุกรณ ์ตามแบบ และรายการประกอบแบบ 
1.5 ผูร้บัจา้งตอ้งประสานงาน และใหค้วามรว่มมือกบัผูร้บัจา้งรายอื�นๆ ไดแ้ก่ งานระบบไฟฟา้ ระบบปรบั

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

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

1.7 ผูร้บัจา้งตกแต่งภายในตอ้งเคารพขอ้กาํหนดต่างๆ ของอาคารเป็นหลกั ในการดาํเนินงานตลอดจน
รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ อนัที�จะเกิดขึ 8นกบัสภาพแวดลอ้มของตวัอาคาร 

1.8 งานที�ตอ้งใชค้วามประณีตเป็นพิเศษ เช่น งานลวดลาย งานชบุโลหะฯลฯ ผูร้บัจา้งตอ้งใชช้่างที�มีความ
ชาํนาญเฉพาะดา้นเป็นผูจ้ดัทาํ รวมถึงงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น งานระบบไฟฟ้า, แสง, เสียง ฯลฯ ผูร้บัจา้ง
จะตอ้งเป็นผูจ้ดัทาํ หรือประสานงานการติดตั8งใหถ้กูตอ้งตามแบบ และตามหลกัวิชาการ 

2. ผลิตภัณฑ ์

2.1 วสัด ุ และอปุกรณท์กุชิ 8นตอ้งมีคณุภาพดี ถกูตอ้งตามแบบ และรายการประกอบแบบ เป็นของใหม่ ไม่มี
การชาํรุด หรือเสื�อมสภาพ การเก็บรกัษาวสัดถุกูตอ้งตามมาตรฐานของผูผ้ลิต และจะตอ้งนาํตวัอย่างมา
ใหผู้ค้วบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อน จึงทาํการสั�งซื 8อ หรือติดตั8งได ้ หากผูร้บัจา้งติดตั8งโดยพลการ ผูร้บั
จา้งตอ้งเปลี�ยนใหม่จนเป็นที�พอใจ ของผูอ้อกแบบ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

2.2 งานไม้ 
2.2.1 คณุภาพของไม ้

ไมท้ี�นาํมาใชใ้นงานตกแต่งภายในตอ้งคดัแลว้ ไม่มีรอยบิ�น แตกรา้ว บิดงอ ไม่มีตาไม ้หรือกระพี 8
ไม ้ หรือตาํหนิอื�นๆ และตอ้งเป็นไมท้ี�ผ่านการอบ หรือผึ�งใหแ้หง้สนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืด
หด บิดงอ ในภายหลงั 

2.2.2 ชนิดของไม ้
- โครงเฟอรน์ิเจอรท์ั�วไป ใชไ้มข้นาด [37.5x75 มม.] [1 1/2x3 นิ 8ว] ในสว่นที�เป็นโครงภายนอก 

หรือสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ช ้ [ไมเ้นื 8อแข็ง] หรอืไมช้นิดอื�นๆ ตามที�ระบ ุ โดย
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สามารถยอ้มสีใหเ้ป็นสีเดียวกนัได ้ หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น ในสว่นที�เป็นโครงภายใน หรือไม่
สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอก ใหใ้ชไ้มย้างอดันํ8ายา หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น  

- วสัดทุี�กรุ สว่นภายนอก หรือสามารถมองเห็นไดช้ดั ใหใ้ชไ้มอ้ดัสกัหนา [4] มม. สว่นที�รบันํ8าหนกัให้
ใชห้นา [6] มม. หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น สว่นภายในตู ้ หรือสว่นที�ไม่สามารถมองเห็น ใหใ้ชไ้มอ้ดั
ยางหนา [4] มม. สว่นที�รบันํ8าหนกัใหใ้ชห้นา [6] มม. หรือที�ระบเุป็นอย่างอื�น 

2.2.3 วสัดบุผุิวอื�นๆ ตามระบใุนแบบ หรือตามวตัถปุระสงคข์องผูอ้อกแบบตกแต่งภายใน 
2.3 ผูร้บัจา้งงานเฟอรน์ิเจอรใ์หใ้ช ้นาํเสนอใหผู้ค้วบคมุงานอนมุติั 

3. การดาํเนินการ 

3.1 การติดตั8งโครงไม ้ตอ้งตั8งแนวใหไ้ดร้ะดบั และฉาก ทั8งแนวตั8ง และแนวนอนตามที�กาํหนด ระยะห่างของ
โครงไม ้ ไม่เกินกว่า 400 มม. นอกจากระบเุป็นอย่างอื�น การเขา้ไมต้อ้งเขา้เดือยเขา้มมุ หา้มใชวิ้ธีตีชน
เป็นอนัขาด กรณีที�จะตอ้งต่อไมใ้หต่้อที�แนวแบ่งช่วง หา้มต่อในสว่นกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อ
แบบบงัใบ และเขา้มมุรอยต่อสนิทเป็นผิวเดียวกนั สาํหรบักรณีที�ตอ้งติดตั8งชิดผนงัใหใ้ชเ้ชอืกขึงทดสอบ
ความเรียบรอ้ยของผนงั และควรปรบัแนวของผนงัใหเ้รียบรอ้ยก่อนยึดโครงกบัผนงัปนู หรือผนงัคอนกรีต 
ระยะห่างไม่เกินกว่า 400 มม. ก่อนตอกใหเ้จาะรูก่อนที�จะตอก และสง่หวัตะปใูหส้นิทไดร้ะดบักบัผิวไม ้
ยกเวน้ที�ระบไุวเ้ป็นอย่างอื�น 

3.2 ผูร้บัจา้งตอ้งทาํการตรวจสอบระยะต่างๆ ของสถานที�ติดตั8ง หรือเครื�องใชท้ี�จะตอ้งติดตั8งในงาน
เฟอรน์ิเจอรก่์อนเริ�มดาํเนินการประกอบ และติดตั8ง การแบ่งช่วงโครงแนวตั8งของเฟอรน์ิเจอรใ์หยึ้ดถือ
ระยะที�ไดต้รวจสอบจากสถานที� และอปุกรณเ์ครื�องใชต่้างๆ แนวในการแบ่ง หากถกูตอ้งตรงกบัช่วงที�
กาํหนดในแบบ และสามารถบรรจหุรือติดตั8งอปุกรณเ์ครื�องใชท้ี�กาํหนดได ้ ผูร้บัจา้งสามารถดาํเนินการ
ต่อไปได ้ในกรณีที�ไม่สามารถแบ่งช่วงไดต้ามแบบเนื�องจากติดปัญหาอนัเกี�ยวเนื�องกบังานอื�นๆ เช่น งาน
ระบบไฟฟ้า งานระบบปรบัอากาศ ใหข้อความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อน เพื�อหาทางแกไ้ข หากมี
ขอ้บกพรอ่ง หรือเสียหายอนัเนื�องมาจากการที�ไม่ไดต้รวจสอบขนาดดงักลา่ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งแกไ้ขใหใ้หม่
จนเป็นที�พอใจของผูอ้อกแบบ โดยค่าใชจ้่ายของผูร้บัจา้ง 

3.3 การเขา้ไม ้ หรือเขา้มมุต่างๆ ของการตกแต่งตอ้งสนิท และไดฉ้าก หรือไดร้ะดบัแนวดิ�ง และแนวตั8ง การ
เขา้ไม ้ หรือเขา้เดือยตอ้งดาํเนินการอย่างประณีตทกุจดุ ตอ้งอดัแน่นดว้ยกาวที�ใชก้บังานไมโ้ดยเฉพาะ 
หา้มเจือปนสารอื�น เชน่ นํ8า หรือนํ8ามนัต่างๆ การเขา้เดือยทุกอนัตอ้งมีขนาดไม่ตํ�ากว่า [9.5 มม.] [3/8 
นิ 8ว] หรือครึ�งหนึ�งของหนา้ตดัไมอ้ดัดว้ยกาวลาเท็กซไ์วจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท การตอกตะปทูี�มีความยาว
กว่า 25 มม. ใหใ้ชส้ว่านเจาะนาํก่อน และตอ้งตอกดว้ยตะปตูดัหวั หรือทบุหวั และสง่ใหจ้มในเนื 8อไม้
ก่อนที�จะอดุหวัตะป ูการตอกอย่าใหป้รากฏรอยคอ้นที�พื 8นผิว 

3.4 การกรุผิวหน้า 
3.4.1 ไมอ้ดั 

ไมอ้ดัที�ใชใ้หมี้คณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2549 แผ่นไมอ้ดั เกรดเอ คดัลาย การกรุผิวหนา้งาน
เฟอรน์ิเจอรด์ว้ยไมอ้ดั การเขา้ไมใ้หใ้ชก้าวทาที�โครง และสว่นที�จะยึดติดก่อนตอกดว้ยตะปตูดัหวั 



หมวด �3 สถาปัตยกรรม (Architecture)  หนา้ที� 60 รวม 60 หนา้ 

รายการประกอบแบบก่อสรา้ง 60 ปรบัปรุงหอ้งปฏิบติัการตน้แบบการบรรจุและ 

  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื$อพฒันาชุมชน 

และสง่ใหล้กึลงไปในเนื 8อไม ้ การตอกตะปตูอ้งทาํดว้ยความประณีต ไม่มีรอยหวัคอ้นปรากฏที�ผิว 
ระยะตอกตะป ูตอ้งห่างไม่เกิน 200 มม. และตอ้งอดัแนวต่อไวจ้นกว่ากาวจะแหง้สนิท 

3.4.2 แผ่นพลาสติกลามิเนต 
ก่อนดาํเนินการใหต้รวจสอบสว่นที�จะกรุ และตดัแต่งแผ่นพลาสติกลามิเนตใหไ้ดข้นาด แลว้ทาํ
ความสะอาดสว่นที�จะกรุ ปัดเศษฝุ่ นผงตามซอกมมุออกใหห้มดก่อนที�จะทากาวยางที�ผิวสว่นที�
ประกบติดกนั และอดัติดแน่น อย่าใหมี้ฟองอากาศ หรือเป็นคลื�น และอดัดว้ยแม่แรง สิ�งกดทบั
อื�นๆ จนกาวแหง้สนิท และแต่งขอบลบมมุเล็กนอ้ย ในกรณีที�มีการเขา้มมุใหส้ว่นที�อยู่ดา้นบน
ทบัสว่นที�อยู่ดา้นลา่ง และอดัขอบใหแ้น่นจนกาวแหง้สนทิ แลว้จึงแต่งมมุ สาํหรบัรอยต่อของ
แผ่นพลาสติกที�มีความยาวเกิน 2 400 มม. ใหต่้อที�สว่นกลางของตู ้หรือแบ่งเป็น 3 สว่น หรอื 4 
สว่น หรือตามแนวกึ�งกลางของการแบ่งช่วงตู ้และการต่อตอ้งตรงกนัทั8งสว่นบน และสว่นลา่ง 

3.4.3 แผ่นเหล็กสเตนเลส 
แผ่นเหล็กสเตนเลสที�ใชค้วามหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม. และราบเรียบสมํ�าเสมอก่อนติดตั8งตอ้ง
ปรบัแต่งสว่นที�จะทาํการกรุผิวใหล้บมมุสว่นที�เป็นเหลี�ยม สว่นวิธีการติดตั8งเหมือนขอ้ 3.4.2 แต่
ใหพ้บัซ่อนขอบแผ่นเหล็กสเตนเลสใหเ้รียบรอ้ย ผิวเหล็กสเตนเลสตอ้งเรียบไม่เป็นคลื�น แนว สนั
ตอ้งตรงรอยเชื�อมต่อต่างๆ ใหข้ดั หรือปัดใหเ้รียบเป็นผิวเดียวกนั 

3.5 บานเปิด บานเลื&อน และลิ�นช ักต่างๆ  
กรอบบานเปิด บานเลื�อน และหนา้ลิ 8นชกัที�มองเห็นจากภายนอกทั8งหมด ใหใ้ชไ้มส้กั หรือที�ระบเุป็นอย่าง
อื�น กรุขนาดตามที�ระบใุนแบบ ไมพ้ื 8นลิ 8นชกัเป็นไมอ้ดัยาง หนา 6 มม. ตูบ้านเปิดทกุตูติ้ดมือจบับาน และ
กลอนลิ 8นชกัรางเลื�อนตามแบบ และรายการประกอบแบบ บานเลื�อนใชอ้ปุกรณร์างเลื�อน ลอ้เลื�อน 
กญุแจล็อกตามแบบ และรายการในแบบ 

3.6 การดาํเนินการติดตั�งเฟอรน์ ิเจอรต์ิดผนัง 
ในการประกอบเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงัที�โรงงาน ระยะ และขนาดต่างๆ ผูร้บัจา้งตอ้งเตรียมเผื�อการตดั และการ
เขา้มมุกบัสถานที�ก่อนที�จะติดตั8ง หากเฟอรน์ิเจอรท์ี�จะติดตั8งบงัอปุกรณไ์ฟฟ้า หรืออปุกรณใ์ดๆ ผูร้บัจา้ง
ตอ้งเคลื�อนยา้ย หรือปรบัอปุกรณต่์างๆ ไวบ้นเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงัในตาํแหน่งที�เหมาะสม ผูร้บัจา้งตอ้งขอ
ความเห็นชอบจากผูค้วบคมุงานก่อนดาํเนนิการติดตั8งงานเฟอรน์ิเจอรติ์ดผนงักบัสถานที�ก่อสรา้งทั8งหมด 

 

จบหมวด งานเฟอรน์ ิเจอร  ์
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หมวดงานระบบไฟฟ้า 
หมวดท ี� 1 รายละเอ ียดขอ้กาํหนดทั�วไป (GENERAL SPECIFICATION) 
 
 +.ขอบเขตของรายละเอ ียดขอ้กาํหนด (SCOPE OFSPECIFICATION) 
  ก. ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดอุปุกรณ ์ ตลอดจนช่างฝีมือ  แรงงาน และเครื#องมือเครื#องใชท้ั&งหมด ที#
จาํเป็น ตามหลกัวชิาช่างที#ดี ตดิตั&งระบบที#ปรากฎตามแบบแปลน และตามรายละเอียดขอ้กาํหนดที#ระบไุว ้ รวมถงึระบบ
หรืออปุกรณที์#มีความจาํเป็น และสอดคลอ้งต่อเนื#องที#จาํเป็น เพื#อใหร้ะบบและอปุกรณต์ามแบบแปลนสามารถทาํงานได้
อย่างสมบรูณ ์
  ข. การขออนมุตัิแบบเพื#อทาํการติดตั&ง การขออนมุตัิอปุกรณที์#ใชใ้นการติดตั&งทั&งที#มกีารระบใุนแบบ
และการขออนมุตัิอปุกรณเ์ทียบเท่า ตอ้งไดร้บัการอนมุตัเิป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทางผูว้า่จา้ง หรือวิศวกรผูอ้อกแบบ 
หรือ วิศวกรผูร้บัมอบอาํนาจจากผูว้่าจา้ง เท่านั&น  โดยหลงัจากที#ทาํการตดิตั&งแลว้เสรจ็  การทาํงานของระบบดงักล่าว
ตอ้งมีประสิทธิภาพไม่นอ้ยกวา่หรือดีกวา่ที#ระบใุนแบบแปลน 
  ค. ในกรณีที#ขอ้ความหรือรายละเอียด ในรายละเอียดขอ้กาํหนดมีขอ้ขดัแยง้กบัแบบแปลน ใหถื้อ
วินิจฉยัของวิศวกรตวัแทนผูว้า่จา้งเป็นการชี &ขาด 
  ง. ผูร้บัจา้งตอ้งศกึษาแบบแปลน รายละเอียดขอ้กาํหนด และรายการประกอบแบบอื#นๆ ของงานที#ใช้
ในสญัญาอยา่งละเอียดถี#ถว้น ก่อนการลงนามในสญัญา โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ใชง้านไดอ้ย่าง
สมบรูณต์ามสญัญาและกาํหนดเวลาที#ระบไุวใ้นสญัญา 
  จ. ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการติดตั&งระบบตามแบบแปลนโดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูใ้ชง้านและ
เป็นไปตามกฎระเบียบของการไฟฟ้าในเขตพื&นที#ที#รบัผิดชอบ 
               ฉ. ผูร้บัจา้งตอ้งเสนอชื#อวศิวกรผูร้บัผิดชอบ ใบประกอบวชิาชีพ(อย่างนอ้ยภาควีิศวกร) และผลงานที#เคยทาํมา
ใหผู้ว้่าจา้งหรือตวัแทนผูว้่าจา้งไดพิ้จารณาก่อนเริ#มงาน 
  ช. ผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบต่ออบุตัิเหต ุอนัตราย หรือความเสียหายใดๆ อนัเกิดแกชวีิตบคุคลและ
ทรพัยสิ์นของพนกังานของผูร้บัจา้งเอง รวมทั&งพนกังาน ตวัแทนผูว้่าจา้งที#ทาํงานในส่วนงานดแูลโครงการดงักล่าว 
  ซ. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมระบบรกัษาความปลอดภยัในขอบเขตงานที#ดาํเนินการรวมถงึการดแูล
สขุอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานในพื&นที#ทาํงาน และจดัใหม้ีการอบรมความปลอดภยัโดย
เจา้หนา้ที#ชาํนาญการเป็นประจาํตามความเหมาะสม 
 

.. การประสานงานกับผู้ร ับจ้างรายอ ื�นท ี�เก ี�ยวข ้อง (CORPERATION) 
 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมเจา้หนา้ที#ประสานงานกบัหน่วยงานราชการและผูร้บัจา้งรายอื#นที#เกี#ยวขอ้ง เช่น งาน
อาคาร งานระบบปรบัอากาศ งานสขุาภิบาล โดยการตรวจแบบอื#นที#เกี#ยวขอ้ง จดัทาํแบบก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งกนัแลว้
ดาํเนินการตดิตั&งและทาํงานรว่มกนั  โดยไม่ใหม้ีอปุสรรคทาํใหง้านล่าชา้หรือเสียหายหากมีเหตทุาํใหต้อ้งแกไ้ขหรือ
เปลี#ยนแปลงงานอนัเนื#องมาจากผูร้บัจา้งละเลยไม่ไดป้ระสานงานกบัผูร้บัจา้งรายอื#นที#เกี#ยวขอ้ง ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดชอบ
ทาํการแกไ้ขโดยไม่คิดค่าใชจ้่ายใดๆ 
  

4. แบบแปลน  (DRAWINGS) 
ตาํแหน่งที#ติดตั&งของวสัดอุปุกรณท์ั&งหมดในแบบแปลน เป็นเพียงตาํแหน่งโดยประมาณ ซึ#งอาจปลี#ยนแปลงได้

บา้งเล็กนอ้ยตามความเหมาะสมของสภาพหนา้งานและความสะดวกปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน ทั&งนี &ทางผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ
แบบรายละเอียดการติดตั&งโดยละเอียด ส่งใหท้างวศิวกรตวัแทนผูว้่าจา้งไดพิ้จารณาอนมุตัิ ก่อนทาํการติดตั&ง  และหาก



วิศวกรตวัแทนผูว้่าจา้งพบวา่มีอปุกรณบ์า้งอย่างติดตั&งไมเ่หมาะสมหรือยงัไม่ไดร้บัการอนมุตัใิหต้ดิตั&ง วศิวกรตวัแทนผู้
ว่าจา้งสามารถสั#งหยดุงานในส่วนดงักล่าวได ้ โดยผูร้บัจา้งไม่สามารถคิดคา่เสียหายหรือใชเ้ป็นเงื#อนไขในการเลื#อน
กาํหนดแลว้เสรจ็ของงานได ้
  

8. มาตรฐานของวัสดุและอ ุปกรณ ์(MATERIAL AND EQUIPMENT) 
  ก. วสัดแุละอปุกรณท์กุอยา่งตามแบบที#นาํมาใช ้ ตอ้งเป็นแบบล่าสดุของผูผ้ลิต เป็นของใหม่ที#อยู่ใน
สภาพใชง้านไดด้ี วสัดแุละอปุกรณที์#ใชต้อ้งมคีณุสมบตัิตามมาตรฐานที#ยอมรบัทั#วไประหว่างประเทศ เช่น IEC, ANSI, 
NEMA, BS, JIS, VDE, DIN หรือ มอก.  

ข. วสัดแุละอปุกรณไ์ฟฟ้าตา่งๆตอ้งเป็นของที#ผลิตขึ &นใหเ้หมาะในการใชง้านกบัระบบไฟฟ้าที#
กาํหนดใหใ้ช 

ในสถานที#นั&น และเป็นของที#ไดร้บัอนมุตัิตน้แบบใหใ้ชไ้ด ้(Type Approved) จากสถาบนัทดสอบที#เป็นที#ยอมรบัระหว่าง
ประเทศ เช่น UL, CEE, สมอ. รว่มทั&งตอ้งนาํรายละเอียดและ/หรือตวัอยา่งเสนอผูว้่าจา้งพิจารณาใหค้วามยินยอมใหใ้ช้
ก่อนดว้ย หากการไฟฟ้าและ/หรือผูว้่าจา้งไมย่อมใหใ้ช ้ผูร้บัจา้งตอ้งเปลี#ยนใหม่ใหถ้กูตอ้งโดยไมค่ิดค่าใชจ้า่ยใดๆเพิ#ม ใน
กรณีที#ผูร้บัจา้งไม่ส่งรายละเอียดและ/หรือตวัอย่างมาขอความยินยอมหรือส่งล่าชา้ ผูร้บัจา้งจะถือเป็นขอ้อา้งเพื#อเปลี#ยน
วสัดแุละอปุกรณ ์หรือขอเพิ#มระยะเวลาการทาํงานไม่ได ้

ค. วสัดแุละอปุกรณโ์ทรศพัทต์อ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทศท. ยกเวน้วสัดแุละอปุกรณ ์
เบ็ดเตล็ด เช่น กล่องต่อสาย ทั&งนี &วสัดอุปุกรณท์ั&งหมดตอ้งเป็นของที#ผูว้่าจา้ง และการไฟฟ้าหรือ ทศท. ยอมรบัใหใ้ชไ้ด้
และตอ้งนาํรายละเอียดและ/หรือตวัอยา่งเสนอผูว้่าจา้งพิจารณาใหค้วามยินยอมใหใ้ชก้่อนดว้ย หากทศท. และ/หรือผูว้่า
จา้งไมย่อมใหใ้ช ้ผูร้บัจา้งตอ้งเปลี#ยนใหม่ใหถ้กูตอ้งโดยไมค่ิดคา่ใชจ้่ายใดๆเพิ#ม ในกรณีที#ผูร้บัจา้งไม่ส่งรายละเอียดและ/
หรือตวัอยา่งมาขอความยินยอมหรือส่งล่าชา้ ผูร้บัจา้งจะถือเป็นขอ้อา้งเพื#อเปลี#ยนวสัดแุละอปุกรณ ์หรือขอเพิ#ม
ระยะเวลาการทาํงานไม่ได ้
  ง. ผูร้บัจา้ง ตอ้งจดัทาํแผนงาน การส่งตวัอย่างวสัด ุและอปุกรณ ์เพื#อขออนมุตัิใหส้อดคลอ้งกบั
แผนงานการดาํเนินการก่อสรา้ง 
  จ. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํรายการคาํนวณที#จาํเป็น เช่น การคาํนวณตรวจสอบค่ากระแสลดัวงจร คา่
แรงดนัตกในสายไฟ โดยใชข้อ้มลูจากวสัดแุละอปุกรณที์#จะนาํมาใชต้ิดตั&ง เพื#อใหผู้ว้่าจา้งหรือตวัแทนผูว้่าจา้งพิจารณา
เพื#อตรวจสอบอนมุตั ิ
  ฉ. หากมีความจาํเป็นที#ผูร้บัจา้งไม่สามารถจดัเตรียมวสัดหุรืออปุกรณ ์ ตามที#แสดงรายละเอียดใน
แบบและรายการประกอบแบบได ้ ผูร้บัจา้งสามารถส่งรายการวสัดหุรืออปุกรณท์ดแทนมาใหผู้ว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้ง
ได ้โดยตอ้งส่งรายละเอียดเหตผุลที#ไม่สามารถดาํเนินการตามแบบได ้พรอ้มทั&งรายละเอียดวสัดหุรืออปุกรณที์#ตอ้งการขอ
ทดแทน หากแต่ความเห็นชอบใหใ้ชง้านไดห้รือไม่ ใหเ้ป็นไปตามดลุพินิจของตวัแทนผูว้า่จา้ง โดยค่าใชจ้า้งที#อาจเพิ#มขึ &น
ไม่สามารถนาํมาคิดเป็นคา่ใชจ้า่ยเพิ#มเติมต่อผูว้่าจา้งได ้ 
 
 @. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 
 ผูร้บัจา้งตอ้งปฎิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแบบและตามขอ้กาํหนดที#กาํหนดไวใ้หใ้ชร้ว่มกนักบัแบบงานต่างๆที#กล่าว
ไวใ้นขอ้กาํหนดและ/หรือที#แสดงไวใ้นแบบ ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการจนเสรจ็ครบสมบรูณ ์งานตา่งๆที#เกี#ยวเนื#อง อนัมีความ
จาํเป็นตอ้งปฎิบตัเิพื#อใหง้านตามสญัญาเสรจ็สมบรูณ ์ไดต้ามความมุ่งหมายของผูว้า่จา้งดงัที#ระบใุนขอ้กาํหนด และ/หรือ 
แสดงในแบบผูร้บัจา้งตอ้งปฎิบตัิ โดยถือเป็นงานเหมา ผูร้บัจา้งตอ้งไม่คิดค่าจา้งเพิ#ม ถงึแมจ้ะไม่ไดร้ะบหุรือแสดง



รายละเอียดของงานนั&นๆไวก้็ตาม ในกรณีที#ขอ้ความและ/หรือรายละเอียดในขอ้กาํหนดและในแบบขดัแยง้กนั ใหถื้อใช้
ขอ้ความหรือรายละเอียดที#ถกูตอ้งหรือที#จะทาํใหไ้ดง้านที#ดีกว่าเป็นหลกัในการปฎิบตัิ    ผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิงานตาม 
National Electrical Code (NEC),IEC, VDE, กฎของการไฟฟ้า, ประกาศระทรวงมหาดไทย เรื#องความปลอดภยัเกี#ยวกบั
ไฟฟ้า กฎ และ มาตรฐานของ ทศท. ผูร้บัจา้งตอ้งปฎิบตัิตามระเบียบวิธีดงักล่าวโดยเขม้งวด โดยใหถื้อปฎิบตัิตาม
ระเบียบวิธีนั&นๆ ในฉบบัที#ออกใชบ้งัคบัล่าสดุและใชก้ฎที#เขม้งวดที#สดุเป็นหลกั งานใดๆที#ผูร้บัจา้งปฎิบตัิไม่ตรงตาม
ระเบียบวิธีดงักล่าวผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ขใหถ้กูตอ้งโดยไม่คิดราคาเพิ#ม เมื#อมคีวามจาํเป็นจะตอ้งแกแ้บบเพื#อใหก้าร
ปฎิบตัิงานเป็นไปไดต้ามระเบียบวิธีที#กล่าวแลว้หรือเพราะเหตผุลอื#น ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํแบบตามที#ตอ้งการจะแกน้ั&นส่งให้
ผูว้่าจา้งพิจารณาใหค้วามยินยอมก่อนที#จะปฎิบตังิานตามแบบที#แกไ้ขแลว้นั&นได ้ถา้ผูร้บัจา้งไม่ปฎิบตัิตามวิธีการที#กล่าว
นี& ผูร้บัจา้งจะตอ้งเสี#ยงและรบัผิดชอบเองโดยที#หากตอ้งมีการแกไ้ขงานดงักล่าว ผูว้า่จา้งจะตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายเอง
ทั&งสิ &น 
 

C. การทดสอบ (EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 
 วสัดแุละอปุกรณแ์ละตวังานทั&งระบบที#ไดต้ิดตั&งจนครบสมบรูณแ์ลว้ จะตอ้งไดร้บัการทดสอบเพื#อตรวจดู
คณุภาพและคณุสมบตัิ ต่อหนา้ผูว้่าจา้งและวิศวกรตวัแทนผูว้่าจา้ง ตามวิธีการในรายละเอียดที#วิศวกรและ/หรือตวัแทน
จาํหน่ายระบ ุค่าใชจ้่ายที#ตอ้งจ่ายใหส้ถาบนัใด ที#ทาํการทดสอบตามขอ้นี&(ถา้มี) ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูจ้่ายทั&งสิ &น 
 
 F. แบบรายละเอ ียดการตดิตัGง (SHOP DRAWING) 
 ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งแบบรายละเอียดการติดตั&ง และการจดัเตรียมอปุกรณต์่างๆทกุชนิดที#จาํเป็น เสนอต่อวิศวกร
ตวัแทนผูว้า่จา้ง เพื#อขออนมุตักิอ่นดาํเนินการตดิตั&งไม่นอ้ยกว่า \] วนั หากมิไดร้บัการอนมุตัิ ผูร้บัจา้งตอ้งดาํเนินการ
แกไ้ขและส่งใหใ้หม่ภายใน ^ วนัหลงัจากวนัที#ไดร้บัแจง้ โดยหนา้งานไม่สามารถดาํเนินการไดจ้นความจะไดร้บัความเห็น
ชอบจากวศิวกรตวัแทนผูว้า่จา้ง โดยระยะเวลาดงักล่าวผูร้บัจา้งไม่สามารถนาํไปใชใ้นการเลื#อนกาํหนดแลว้เสรจ็ของงาน
ได ้
 
 I. แบบติดตัGงจร ิงและหนังสอืคู่มือ  (AS BULTING DRAWING) 
  ก. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํ "แบบแสดงการติดตั&งจรงิ" (Record Drawings) ขึ &น เพื#อแสดงลกัษณะตามจรงิที#ไดท้าํ
การติดตั&งนอกจากนั&นผูร้บัจา้งตอ้งทาํ “แบบแสดงวิธีการตดิตั&ง" (Shop Drawings) เท่าที#จาํเป็นหรือตามที#ผูว้า่จา้ง
ตอ้งการ โดยไม่คดิคา่จา้งเพิ#ม แบบที#ผูร้บัจา้งจดัทาํตอ้งใชก้ระดาษเขียนแบบอย่างดมีีนํ&าหนกัไม่นอ้ยกวา่ \ff/\fg กรมั
ต่อตารางเมตร ขนาดของแบบใชต้ามมาตรฐานมอก.hh มิติที#ใชใ้นแบบ ใหใ้ชม้าตร SI ผูร้บัจา้งตอ้งส่งแบบตน้ฉบบั, แบบ
ที#ถ่ายอีก 3ชดุ พรอ้มแผ่นเก็บขอ้มลูแบบแปลนและรายละเอียดงานจาํนวนหนึ#งแผ่น ใหผู้ว้่าจา้ง  

ข. ผูร้บัจา้งตอ้งส่งหนงัสือคู่มือในการใชง้านและบาํรุงรกัษาอปุกรณที์#ติดตั&งเป็นภาษาไทยหรือองักฤษ แบบงาน
ก่อสรา้งจรงิ (AS-BUIL) พรอ้มแผ่น DVD บนัทึกแบบและคู่มือการใชง้านจาํนวน สามชดุ พรอ้มรายชื#อตวัแทนจาํหน่ายและ
เบอรโ์ทรศพัทต์ิดต่อตวัแทนจาํหน่ายวสัดแุละอปุกรณที์#ใชใ้นโครงการ ทั&งหมดใหแ้ก่ผูว้่าจา้งจนครบ ก่อนการจา่ยเงินงวด
สดุทา้ยตามสญัญา 

 
 
 
 



 
 M. แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน  (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT) 

 ก. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งแผนการทาํงานโดยละเอียดทั&งหมดของระยะเวลาดาํเนินการ โดยประสานงานกบังาน
ระบบอื#นๆ ที#มีความเกี#ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกนั  
 ข. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งรายงานการทาํงานประจาํสปัดาห ์ โดยมรีายละเอียดอยา่งนอ้ยดงันี& รายละเอียดการ
ทาํงานพรอ้มความคืบหนา้ จาํนวนพนกังานและรายชื#อพนกังานผูด้แูลโครงการ รายงานเครื#องจกัรและเครื#องมือที#ใชง้าน 
รายการอปุกรณที์#เขา้มาในหน่วยงาน ปัญหาและอปุสรรคในการทาํงาน โดยจดัส่งใหว้ศิวกรตวัแทนผูว้่าจา้งไดพิ้จารณา
ทกุวนัทาํงานแรกของสปัดาห ์
 ค. ผูร้บัจา้งตอ้งจดัส่งรายงานความคืบหนา้งานประจาํเดือน ใหว้ศิวกรตวัแทนผูว้า่จา้งไดพิ้จารณาก่อนวนัที# g 
ของทกุเดือน 
 
 +O. วิศวกรประจาํหน่วยงาน   (SITE ENGINEER) 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งมีวศิวกรที#มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ(กว.) อยา่งนอ้ย ภาคีสาขาไฟฟ้ากาํลงั มี
ประสบการณใ์นงานควบคมุงานอาคารไม่นอ้ยกวา่ g ปี อย่างนอ้ย \ ท่าน ประจาํหน่วยงานตลอดเวลา โดยวิศวกรและ/
หรือตวัแทนผูว้า่จา้ง สามารถกาํหนดจาํนวนตามความจาํเป็นได ้ 
 
 ++. การตรวจสอบผลงาน  (INSPECTION) 
 ในระหว่างการติดตั&งระบบ ผูว้่าจา้งและ/หรือวิศวกรตวัแทนผูว้่าจ่างมีสิทธิlในการขอตรวจสอบผลงาน หากมีขอ้
สงสยัในอปุกรณบ์า้งอยา่ง โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งอาํนวยความสะดวกและรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายตามที#ทางผูว้่าจา้งรอ้งขอ 
และหากพบวา่ระบบหรืออปุกรณด์งักล่าวไม่เป็นไปตามแบบแปลนหรือตามที#ผูร้บัจา้งแจง้คณุสมบตัิไว ้ ทางตวัแทนผู้
ว่าจา้งสามารถระงบัและสั#งรื &อถอนระบบหรืออปุกรณด์งักล่าวได ้รวมทั&งความชาํนาญของช่างในการปฏิบตัิการดว้ย  โดย
ผูร้บัจา้งไม่สามารถคิดคา่ใชจ้า่ยหรือเลื#อนกาํหนดแลว้เสรจ็ของงานได ้
 
 +.. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
 ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูร้บัชอบต่อความเสียหายที#เกดิขึ &นต่อบคุคลและทรพัยสิ์น อนัเกิดจากอบุตัเิหตหุรือความ
ประมาทที#เกดิขึ &นจากการกระทาํของผูร้บัจา้ง 
 

+4. ขอบเขตของการให ้ความยินยอม 
 การที#ผูว้่าจา้งใหค้วามยินยอมใดๆ เกี#ยวกบัวสัดแุละอปุกรณ ์ ฝีมอื รูปแบบ รายการวิธีการหรือกรรมวิธี นยัแห่ง
การกระทาํใดๆ สิ#งที#จะทาํการติดตั&ง และ/หรือขอ้เสนอใดๆโดยผูร้บัจา้ง ใหเ้ป็นที#เขา้ใจแตเ่พียงวา่เป็นการรบัรูข้องผูว้า่จา้ง
ในขณะนั&น ซึ#งยงัไม่มีเหตผุลอนัสมควรที#จะคดัคา้นเรื#องตา่งๆ ดงักล่าว การกระทาํดงักล่าวโดยผูว้่าจา้ง ย่อมไม่ทาํใหผู้ร้บั
จา้งตอ้งพน้ภาระความรบัผิดชอบเต็มที# ในเรื#องความถกูตอ้งและสมบรูณข์องงานที#ตอ้งปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดขอ้กาํหนด และ/หรือตอ้งพน้ภาระจากหนา้ที#โดยตรงของผูร้บัจา้งเกี#ยวกบัพนัธกรรม หนี&สินและ/หรือความ
รบัผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรพัยสิ์นและ/หรือบคุคล 
 
 
 
 



+8. ป้ายชื�อ  
ที#อปุกรณท์กุอย่าง ผูร้บัจา้งตอ้งทาํป้ายบอกชื#อ ตาํแหน่ง การใชง้าน และอื#นๆ ตามขอ้ความที#ผูว้า่จา้งกาํหนด 

แผ่นป้ายดงักล่าวใหใ้ชแ้ผ่นพลาสติกหรือแผ่นอลมูิเนียมหนาอยา่งนอ้ย \ มม. แกะสลกัตวัอกัษร ใหต้ิดเขา้ที#ดว้ยกาวให้
แน่นถาวรเขา้กบัอปุกรณน์ั&นๆ 
 
 +@. การฝึกอบรม และการแนะนําในการใช ้งานและซอ่มบาํรุง 
 ผูร้บัจา้งตอ้งฝึกสอนงานใหแ้ก่วิศวกรและชา่งของผูว้า่จา้ง (รวมทั&งเจา้หนา้ที#ของการไฟฟ้าหรือทศท. ดว้ย ถา้ผู้
ว่าจา้งตอ้งการ) ใหส้ามารถใชง้านและบาํรุงรกัษาอปุกรณแ์ละระบบต่างๆ ที#ตดิตั&งตามสญัญาได ้
 

+C. การร ับประกัน 
 ก. ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัที#จะเปลี#ยนและ/หรือแกไ้ขงานที#ทาํ และ/หรือวสัดแุละอปุกรณที์#ใชเ้มื#อพบภายหลงัวา่
เสีย ใชข้องไมถ่กูตอ้ง และ/หรือทาํงานผิดพลาด การประกนันี&ตอ้งรวมถึงงานตา่งๆ และ/หรือจดัหาวสัดแุละอปุกรณม์า
ติดตั&งเพิ#มเติม เพื#อใหง้านครบถว้นและเสรจ็สมบรูณต์ามแบบและตามความมุง่หมายของผูว้า่จา้งดงักล่าวในสญัญา 
ถึงแมว้่างานนั&นๆ จะไม่ไดม้ีการกล่าวถงึไวใ้นรายการ หรือแบบใบเสนอราคาและในรายการวสัดแุละอปุกรณที์#ใชข้องผู้
รบัจา้งที#เสนอไวก้็ตาม ระยะเวลารบัประกนัตอ้งมเีวลา \ ปี (hmg วนั) นบัแต่วนัที#ผูว้า่จา้งรบัมอบงาน หรือวนัที#ผูว้า่จา้งลง
มือใชง้านระบบที#ติดตั&งไวอ้ยา่งถกูตอ้งแลว้อย่างปกติเป็นประจาํแลว้แต่จะครบกาํหนดเวลาใดก่อน 

ข. หลอดไฟแบบมีไสธ้รรมดา (Incandescent Lamps) ระยะเวลาการประกนัใหเ้ป็น \of วนั  
ค. ในการประกนันี&ผูร้บัจา้งตอ้งยอมรบั ไม่ว่าจะพบขอ้บกพรอ่งเสียหาย ก่อนและ/หรือหลงัการรบัมอบงานแลว้

ก็ตาม เมื#อพบว่ามขีอ้บกพรอ่งเสียหาย และผูว้า่จา้งไดแ้จง้แก่ผูร้บัจา้งแลว้ ถา้ผูร้บัจา้งไม่ไดจ้ดัการแกไ้ขโดยเรว็ ทาํใหเ้กิด
ความเสียหายต่อผูว้่าจา้ง รวมทั&งในกรณีที#ทางผูว้่าจา้งไม่สามารถติดต่อผุร้บัจา้งไดต้ามที#อยู่และหมายเลขโทรศพัทที์#
มอบไวใ้ห ้ ทางผูว้่าจา้งสงวนสิทธิlที#จะจดัการแกไ้ขเอง โดยผูว้่าจา้งสามารถคิดคา่ใชจ้า่ยในการแกไ้ข รวมถึงค่าเสียหายที#
เกิดขึ &นเนื#องมาจากงานดงักล่าวจากผูร้บัจา้งสาํหรบังานนั&นๆ ไดท้ั&งหมด  

ง. ในระหว่างระยะเวลารบัประกนัดงักล่าว ผูร้บัจา้งตอ้งจดัใหม้ีหลกัทรพัยว์างคํ&าประกนัไวต้ามจาํนวน
เท่าหลกัประกนัสญัญา เช่น หนงัสือคํ&าประกนัของธนาคารโดยผูว้่าจา้งมีสิทธิlนาํมาใชจ้า่ยไดใ้นกรณีที#ผูร้บัจา้งไม่ปฎิบตัิ
ตามเงื#อนไขการรบัประกนั 

 
 +F. การปรับกรณีงานล่าช ้ากวา่กาํหนด 
  กรณีที#งานล่าชา้จากแผนงานที#กาํหนด เนื#องจากความบกพรอ่งของการปฎิบตัิงานของทางผูร้บัจา้งเองทางผู้
ว่าจา้งมีสิทธิในการเรียกรอ้งค่าปรบัเนื#องจากความล่าชา้ที#เกิดขึ &นไม่เกิน f.fg เปอรเ์ซ็นของมลูคา่งานรวมทั&งหมดต่อ \ 
วนั และหากทางวศิวกรและ/หรือตวัแทนผูว้า่จา้งมคีวามเห็นวา่ผูร้บัจา้งไม่สามารถปฎิบตัิงานดงักล่าวไดแ้ลว้เสรจ็ตาม
กาํหนด ทางผูว้่าจา้งขอสงวนสิทธิในการจดัหาผูร้บัจา้งเพิ#มเตมิโดยทางผูร้บัจา้งเดิมตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ย
ทั&งหมด 
  
 +I. ค่าไฟฟ้า ค่าน ําประปา และสาธารณูปโภค ที#ใชใ้นการตดิตั&งและพกัอาศยัเป็นของผูร้บัจา้ง 
 
 
 
 



หมวดท ี� . มาตราฐานการผลติและการตดิตัGง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION) 
 
 อปุกรณท์ั&งหมดจะตอ้งไดร้บัการออกแบบ ประกอบ และทดสอบ ตลอดจนวิธีการติดตั&งตามมาตรฐานของ 
  

NEC        -    NATIONAL ELECTRICAL CODE 
   

NEMA    -    NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSCOSIATION 
    

IEC           -    INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
 
UL            -    UNDERWRITERS LABORATORIES 
 
ANSI       -     AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE 
 
ASA        -     AMERICAN STANDARD ASSOCIATION 
 
IEEE        -      INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEER  
 

     JIS           -      JAPAN INDUSTRIAL STANDARD 
 
  DIN         -      DEUTSCHE INDUSTRIE NORM 
 
  EIT          -      ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
 
  MEA      -        METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHIRITY 
 
  PEA        -        PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY 
 
  NFPA     -        NATIONAL FIRE PROTECTION STANDARD 
 
  FM          -        FACTORY MANUAL 
 
  IES          -        ILLUMINATION ENGINEERING SOCIETY 
 
  TISI        -         THAI INDUSTRIAL STANDARD INSTITUTE 

 
 
 
 



หมวดท ี� 3 แผงสวิทชป์ระธานระบบไฟฟ้าแรงต ํ�า (MAIN DISTRIBUTION BOARD) 
 
1. ความตอ้งการท ั�วไป  
 1.1 ขอ้กาํหนดนี&ครอบคลมุถึงความตอ้งการดา้นออกแบบและสรา้งแผงสวิตชไ์ฟฟ้าแรงตํ#า ซึ#งประกอบดว้ยแผง
สวิตชป์ระธานไฟฟ้าปกติ (Main Distribution Board), แผงสวิตชป์ระธาน ไฟฟ้าฉกุเฉิน (Main Essential Distribution 
Board) และแผงสวิตชไ์ฟฟ้าทั#วไป (Distribution Board) ซึ#งแผงทั&งหลายเหล่านี&เป็นแบบตั&งพื &น (Floor Standing)  
 1.2 แผงสวิตชจ์า่ยไฟตอ้งมีคณุสมบตัิ ลกัษณะที#การไฟฟ้าทอ้งถิ#น ยอมใหใ้ชไ้ด ้ 
 1.3 การจดัสรา้งแผงสวิตชแ์รงตํ#าที#ประกอบในประเทศไทย ผูท้าํจะตอ้งมีประสบการณผ่์านงาน ดา้นการทาํแผง
สวิตชแ์รงตํ#ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี สามารถประกอบเท่าตา่งประเทศ และจะตอ้งไดร้บัมาตรฐาน อตุสาหกรรม ผูท้าํตอ้ง
มีสามญัวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากาํลงั เป็นผูค้วบคมุและอาํนวยการติดตั&ง 
  - การจดัสรา้งแผงสวิตชจ์า่ยไฟตอ้งทาํดว้ยฝีมือช่างที#ดี วสัดทีุ#ใชต้อ้งมีคณุสมบตัิเท่ากบัหรือดีกว่า
คณุสมบตัิดงัที#จะกล่าวในบทนี& อปุกรณที์#ใชใ้นแผงสวติชจ์่ายไฟตอ้งมีคณุสมบตัิใชไ้ด ้ตามมาตรฐานนั&นๆ  ที#ระบใุห้
เลือกใชใ้นขอ้กาํหนดนี& 

• สวิตชห์รือ Circuit Breaker ทกุอนัที#ใชใ้นแผงสวิตชจ์า่ยไฟ จะตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิตราย
เดียวกนั ยกเวน้ Main Switch, Main and Tie Circuit Breaker หรือ Automatic 
Transfer Switch (ATS) จากผูผ้ลิตรายอื#นได ้แตใ่หข้ออนมุตัจิากผูว้่าจา้ง 

• ก่อนสั#งซื &อหรือจดัสรา้งแผงสวิตชจ์่ายไฟ ผูร้บัจา้งตอ้งส่งแบบใชง้าน และรายละเอียด
ของวสัด ุอปุกรณ ์ที#จะใชท้กุชนิดตามรายการ ใหผู้ว้า่จา้งอนมุตัิกอ่น 

• ขนาดตูแ้ผงสวิตชต์ามที#กาํหนดในแบบ เป็นขนาดขั&นตํ#า หากสวิตชต์ดัตอนฯ และ
อปุกรณอื์#นที#ใชม้ีขนาดใหญ่กว่า ใหข้ยายตูใ้หใ้หญ่ขึ &น โดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคา
เหมาจะไม่มกีารเพิ#มราคาจากราคาที#เสนอไว ้

- สวิตชต์ดัตอนที#ใชใ้นแผงสวิทชเ์มนแรงตํ#า ขนาดเฟรมตอ้งไม่เล็กกว่าที#กาํหนดสามารถทน
กระแสไฟลดัวงจร ไดไ้ม่ต ํ#ากว่าที#กาํหนดในแบบ ขนาดทรปิคอยลที์#กาํหนดในแบบอาจมีการ
เปลี#ยนแปลง ฉะนั&นผูร้บัจา้งตอ้งสอบถามขนาดที#แน่นอนจากผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้งอื#นที#เกี#ยวขอ้ง 
เพื#อเป็นการยืนยนัก่อนสั#งของจากโรงงาน  

- ผูร้บัจา้งตอ้งรบัประกนัแผงสวิตชจ์่ายไฟเป็นเวลาอย่างนอ้ย 2 ปี นบัแต่วนัที#รบัมอบงานและ เริ#มใช้
งานเป็นประจาํ ถา้เกิดการเสียหายหรือใชง้านไม่ไดเ้ตม็ที#ตามความประสงค ์เนื#องจากฝีมือช่าง 
วสัดหุรืออปุกรณที์#ใช ้ผูร้บัจา้งตอ้งแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดภ้ายใน 7 วนั นบัแต่วนัที#ผูว้า่จา้งแจง้ใหท้ราบ 

2. พ ิกดัของแผงสวิตช ์ 

ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื#น ใหแ้ผงสวิตชไ์ฟฟ้าที#กล่าวถึง รวมทั&งวสัดอุปุกรณที์#เกี#ยวขอ้ง มีการออกแบบสรา้งและ
ทดสอบตามมาตรฐานฉบบัใหมล่่าสดุของ NEMA, ANSI, IEC, หรือ VDE แต่ตอ้งไม่ขดัต่อระเบียบและมาตรฐานการ
ไฟฟ้าทอ้งถิ#นที#กาํหนด โดยมคีณุสมบตัิทางเทคนิคอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี& 

- RATED SYSTEM VOLTAGE   :  240 / 415Y VAC หรือตามระบใุนแบบ  

- SYSTEM WIRING   :  3-Phase, 4-Wire, Solid Grounded, 
Solid      Neutral 

- RATED FREQUENCY   :  50 Hz. 



- RATED CURRENT   :  ตามระบใุนแบบ 

- RATED SHORT-TIME   : ไม่นอ้ยกวา่ Rated Short-Circuit 
Capacity (IC)       ของ Main WITHSTAND 
CURRENT (0.5       Secord) Circuit 
Breaker ตามระบใุนแบบ  

- RATED INSULATION LEVEL   :  1,000 V (Minimum)  

- CONTROL VOLTAGE   :  220-240 VAC หรือตามระบใุนแบบ 

- TEMPERATURE RISE   :  25°C 

- FINISHING    :  Enamel Paint 

 
3. ลักษณะโครงสร้างของแผงสวิตช ์ 

    3.1 ลกัษณะของแผงสวิตชต์อ้งจดัแบ่งออกเป็นส่วนๆ (Vertical Section) มคีวามสมบรูณส์ามารถ แยกจากกนั
เป็นอิสระไดโ้ดยง่ายแต่ละส่วนตอ้งมีขนาดเท่าๆ กนัและอยูใ่นชว่งที#กาํหนดดงันี&  
   ความสงู   :  ไม่เกิน 2,200 มม.  
   ความกวา้ง  : ระหว่าง 600-1,000 มม.  
   ความลกึ   : ระหว่าง 600-1,200 มม.  
    3.2 แผงสวิตชแ์ต่ละส่วน ตอ้งจดัแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ (Compartment) อย่างนอ้ย 3 ชอ่งดงันี& 

- Circuit Breaker Compartment สาํหรบัติดตั&ง อปุกรณต์ดัวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ 

- Metering & Control Compartment สาํหรบัตดิตั&งอปุกรณเ์ครื#องวดั อปุกรณป้์องกนัรวมทั&ง 
Terminal Block สาํหรบัต่อสายระบบควบคมุและสญัญาณเตือน โดยปกติช่องนี&ใหจ้ดัไวที้# 
ส่วนบนของแผงสวติช ์และมคีวามสงูไม่นอ้ยกว่า 300 มม.  

- Bus bars and Cable Compartment เป็นช่องสาํหรบัตดิตั&ง Bus bars ทั&ง Horizontal และ 
Vertical Bus bars ปกตใิหจ้ดัอยูใ่นส่วนหลงัของแผงสวติช ์และสาํหรบัเป็นช่องวางสายไฟฟ้า
กาํลงั (Power Cable) เขา้-ออกจากแผงสวติช ์

 แต่ละช่องที#กล่าวแลว้ ตอ้งมีแผ่นวสัดทีุ#เป็นฉนวนไฟฟ้ากั&นแยกกนัไว ้เพื#อไม่ใหม้กีารสมัผสัถึงจากชอ่งหนึ#งไปยงั
อีกช่องหนึ#งโดยงา่ย 
 3.3 โครงสรา้งของแผงสวิตช ์ตอ้งเป็นแบบ Self-Standing Metal Structure โดยโครงสรา้งที#เป็น ส่วนเสรมิ
ความแข็งแรง ตอ้งเป็นเหล็กหนาไม่นอ้ยกวา่ 3 มม. ส่วนฝาทกุดา้นรวมทั&งแผ่นกั&นช่องตอ้งเป็นแผ่นเหล็ก หนาไม่นอ้ยกว่า 
2 มม. ทั&งนี &ฝาของแผงสวติชแ์ต่ละดา้นตอ้งเป็นไปตาม กาํหนดดงันี& 

- ฝาดา้นบน ใหเ้ป็นแผ่นเหล็กพบัขึ &นขอบ แบ่งอย่างนอ้ยเป็น 2 ชิ &น โดยชิ &นหนึ#งเป็นฝาปิดเฉพาะ
ส่วน Cable Compartment ยึดตดิกบัโครงสรา้งแผงสวิทชด์ว้ยสกรูหรือน็อต ขนาดและจาํนวน
เหมาะสม ใหม้ีความแขง็แรงมั#นคง 

- ฝาดา้นล่างใหเ้ป็นแผ่นเหล็กเรียบ การแบ่งชิ &นฝา และ การยดึกบัโครงสรา้งแผงสวิทช ์ใหม้ีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัฝาดา้นบน  



- ฝาดา้นขา้งทั&ง 2 ดา้น ใหเ้ป็นแผ่นเหล็กเรียบหรือพบัขึ &นขอบรูปดา้นละ 1 ชิ &น ยึดตดิกบั โครงสรา้ง
แผงสวิตชด์ว้ยสกรู หรือน็อต ขนาดและจาํนวนที#เหมาะสมใหม้ีความแข็งแรง แต่ ในกรณีที#ตอ้งใช้
แผงสวิตชห์ลายส่วน (Vertical Section) เรียงต่อกนั ใหใ้ชฝ้ากั&นระหว่าง ส่วน เป็นแผ่นเหล็กเรียบ
แทน โดยมีช่องเจาะทะลถุงึกนัตอ่กนั ใหใ้ชฝ้ากั&นระหว่างส่วนเป็นแผ่นเหล็กเรียบแทน โดยมชี่อง
เจาะทะลถุึงกนัเพียงพอตามตอ้งการ 

- ฝาดา้นหลงัใหเ้ป็นแผ่นเหล็กพบัขึ &นขอบมีดา้นหนึ#งยึดกบัโครงสรา้งแผงสวิตชด์ว้ย Removable 
Pin Hinges เพื#อความสะดวกในการเปิดและถอดฝา ส่วนอีกดา้นหนึ#งใหเ้ป็น Screw Lock หรือ 
Key Lock ยกเวน้กรณีที#เป็นแผงสวิตชที์#ไม่มกีารตรวจหรือซ่อมบาํรุง ดา้นหลงั ใหฝ้าดา้นนี&เป็น
เช่นเดียวกบัฝาดา้นขา้ง ฝาดา้นหนา้ใหเ้ป็นแผ่นเหล็กพบัขึ &นขอบ โดยมีดา้นหนึ#งยึดดว้ย 
Removable Pin Hinges ส่วนอีกดา้นหนึ#งเป็น Key Lock ฝาสาํหรบั Metering & Control 
Compartment ใหแ้ยกเป็นอีกฝาหนึ#ง 

- ฝาตูท้กุดา้น ตอ้งมีสายดินทองแดงชบุแบบถกัแบน ต่อลงดินที#โครงตู ้

 3.4 ดา้นหลงัของช่องใส่อปุกรณ ์(Apparatus Chambers) ทกุช่องระหว่างอปุกรณแ์ละช่องของบสั บาร ์หลงัตู ้
และดา้นล่างของอปุกรณที์#ติดอยูใ่นช่องใส่อปุกรณอ์นับน ตอ้งมีแผ่นโลหะ ป้องกนัอารค์ (Sheet metal barriers) แผ่น
โลหะป้องกนัอารค์ และแผ่นโลหะระหว่างตูที้#ตั&งชิดกนั ตอ้งใชแ้ผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.5 มม. เป็นลกัษณะการกั&น
แบบ Form 2b ตามมาตรฐาน IEC 60439 - 1 ระดบัการป้องกนัไม่ต ํ#ากวา่ IP31 ตาม มอก. 513      
 3.5 ตูโ้ลหะสาํหรบัใชต้ิดตั&งคะแปซิเตอร ์ตอ้งใชแ้ผ่นโลหะดา้นบน ดา้นหนา้ช่วงล่างและดา้นหลงัช่วงบน เป็น
ชนิดมีรูพรุนสาํหรบัระบายอากาศ (Perforated sheet metal)  
  3.6 การประกอบแผงสวิตช ์ตอ้งคาํนึงถึงกรรมวิธีระบายความรอ้นที#เกิดขึ &นจากอปุกรณภ์ายใน โดยวิธี
ไหลเวียน ของอากาศตามธรรมชาติ ทั&งนี &อาจเจาะเกรด็ระบายอากาศที#ฝาดา้นใดดา้นหนึ#งหรือหลายดา้น อยา่งเพียงพอ 
พรอ้มติดตั&งตะแกรงกนัแมลง (Insert Screen)  
 3.7 ชิ &นส่วนที#เป็นเหล็กทกุชิ &นตอ้งผ่านกรรมวิธีการป้องกนัสนิม และการพ่นสี หรือป้องกนัสนิมดว้ยวิธีอื#นที#
เทียบเท่า หรือดีกวา่ ชิ &นส่วนที#เป็นอลมูิเนียม ไม่ตอ้งผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมแตต่อ้งพ่นสี และการป้องกนัการผกุรอ่นและ
รหสัสี 

- การทาํความสะอาดผิวโลหะเพื#อป้องกนัสนิม ใหข้ดัผิวโลหะใหเ้รียบและสะอาดแลว้ลา้งไขมนัหรือ
คราบนํ&ามนัออก ถา้มีรอ่งรอยของการมีสนิม ใหล้า้งดว้ยนํ&ายาลา้งสนิมของ ICI หรือเทียบเท่าตาม
วิธีการที#ผูผ้ลิตนํ&ายาลา้งสนิมแนะนาํ 

- การพ่นสี ใหพ่้นสีรองพื&นก่อนดว้ย Zinc Phosphate หรือ Etching Primer ของ ICI หรือ เทียบเท่า 
โดยพ่นใหท้ั#วทกุดา้นแลว้อบที#อณุหภมูิประมาณ 125 องศาเซลเซียสใชเ้วลา ประมาณ 30 นาที 
จากนี&ใหพ่้นสีชั&นนอก 2 ครั&ง แต่ละครั&งตอ้งอบดว้ยวธีิเดยีวกบัสีรองพื&น แลว้ขดัดว้ยขี &ผึ &งขดัสี สี
ชั&นนอกใหใ้ชสี้นํ&ามนัชนิดอบ (Stove-Enameled Paint) หรือสีอีป๊อกซี#ผง และใชสี้เทา (ANSI No. 
61) หรือตามที#กาํหนด 

 
4. สวิตชต์ดัตอน (Circuit Breaker)  

 4.1 สวิตชต์ดัตอน (Circuit Breaker) ที#นาํมาใชท้ั&งหมดตอ้งผลิตและทดสอบตามมาตรฐานฉบบัใหม่ล่าสดุของ 
NEMA, ANSI, VDE หรือ IEC 60947-2  



  4.2 สวิตชต์ดัตอน (Circuit Breaker) ที#อยู่ภายในระบบเดียวกนัและต่อเนื#องกนั มีการทาํงานตดัวงจร (Time-
Current Curve) สมัพนัธก์นั (Co-ordination) เพื#อให ้สวิตชต์ดัตอน (Circuit Breaker) ที#อยูใ่กลจ้ดุ Fault  ทาํงานตดั
วงจรก่อน สวิตชต์ดัตอน (Circuit Breaker) ทั&งหมด จึงควรเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกนั  
  4.3 สวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิ (Automatic Circuit Breaker) เป็นชนิดผลิตตามมาตรฐาน IEC 60947 - 2 สาํหรบั
ใชก้บัไฟฟ้าระบบ 220 / 380 โวลต ์แต่ตอ้งทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 250 โวลต ์สาํหรบัชนิด 1 เฟส และ 480 โวลต ์
สาํหรบัชนิด 2 เฟส และ 3 เฟส และเป็นชนิด Tropicalized มคีณุสมบตัิและลกัษณะดงันี& 

- CASE 

• ขนาดเฟรม (Frame Size) ขึ &นไปถึง 400 แอมแปร ์ตอ้งเป็นชนิด Molded Case ทาํดว้ย
ฉนวน 

• ขนาดเฟรมเกิน 400 แอมแปร ์เป็นชนิด Molded Case or Open Frame 

• ขนาด Interrupting Current ตอ้งเป็นไปตาม IEC 60947 - 2 และตามที#กาํหนดในแบบ 
แต่ตอ้งไมต่ ํ#ากวา่ที#การไฟฟ้าทอ้งถิ#นกาํหนด 

- Mounting เป็นชนิดตดิตั&งแบบ Fixed, Plug-in หรือ Draw-out ตามที#กาํหนดในแบบ 

• Fixed Type เป็นแบบตดิตั&งถาวร ยึดติดกบัโครงโลหะในตูด้ว้ยสลกัและแป้นเกลียว 

• Plug-in Type สาํหรบัขนาดเฟรมไม่เกิน 400 แอมแปร ์มี Plug Terminal ตดิอยู่ดา้นหลงั
ของสวิตช ์ส่วน Sockets นั&นติดตั&งกบัโครงโลหะในตู ้ 

• Draw-out Type สาํหรบัขนาดเฟรมเกิน 400 แอมแปร ์ตอ้งตดิตั&งบนรางเลื#อนเขา้ ออก 
โดยมี Hand crank เพื#อช่วยผ่อนแรง Plug and Sockets ตอ้งเป็นแบบ 2 จงัหวะ คือ
สามารถดงึออกมาช่วงหนึ#งโดยยงัไม่ตดัขาด เพื#อใหส้ามารถทาํการทดสอบขณะมีไฟอยู่
ได ้ตอ้งมีสายคอนโทรลชนิดอ่อน และ Plug and Socket สาํหรบัต่อสายคอนโทรล 

- Drives มีชนิดต่าง ๆ ดงันี& 

• Manual Drive เป็นแบบสบัเขา้และออกไดด้ว้ยมือ โดยวธีิบิดหรือสบัขึ &นลง อาจจะเป็น
แบบมีสปรงิ (Spring Loaded) กไ็ด ้

• Motor or Solenoid Drive เป็นแบบสบัเขา้ดว้ยมอเตอรห์รือโซลีนอยด ์ซึ#งสามารถบงัคบั
ไดโ้ดยการกดปุ่ ม และมี Cut-Out Switch ซึ#งจะตดัไฟจากมอเตอรห์รือโซลีนอยดโ์ดย
อตัโนมตัิ เมื#อสบัเขา้แลว้ มอเตอรห์รือโซลีนอยดใ์หใ้ชช้นิดสาํหรบั กระแสไฟฟ้าที#กาํหนด
ในแบบ และตอ้งมีปุ่ มกดสาํหรบับงัคบัการสบัเขา้และออกที#แผงสวิตช ์และตามตาํแหน่ง
อื#นที#กาํหนดในแบบ 

- Terminals ขั&วต่อสายของสวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิ ใชส้องแบบดงันี& 

• สาํหรบัขนาดเฟรมขึ &นไปถึง 250 แอมแปร ์ใชข้ั&วชนิดต่อสายไฟเขา้โดยตรงหรือแบบต่อ
บสับารเ์ขา้ได ้

• สาํหรบัขนาดเฟรม 320 แอมแปร ์และใหญ่กวา่ ใหใ้ชข้ั&วชนิดต่อบสับาร ์



• ขั&วต่อสายตอ้งเป็นแบบใชไ้ดท้ั&งทองแดงและอลมูิเนียม ถา้หากใชก้บัอลมูิเนียมโดยตรง
ไม่ได ้ตอ้งมีแผ่นรอง (Copal Insert) ใหม้าดว้ย หรือทาํสายทองแดงต่อออกมาพรอ้ม
ขั&วต่อสายสาํหรบัสายอลมูเินียมและทองแดง  

- Releases สวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิ ตอ้งมี Releases สาํหรบัตดัไฟโดยอตัโนมตัิดงันี& 

• Over Current Releases ตอ้งเป็นชนิด Adjustable Thermal Overload Releases, 
Ambient Temperature Compensated ใหต้ั&งกระแสไฟสาํหรบัโอเวอรโ์หลด ตามที# 
กาํหนดในแบบ (นอกจากอนญุาตไวเ้ป็นพิเศษในแบบ จึงใชช้นิด Fixed type Overload 
Release ได)้  

• Short - Circuit Release ตอ้งเป็นชนิด Adjustable Instantaneous Magnetic Short 
Circuit Release (นอกจากอนญุาตไวเ้ป็นพิเศษในแบบ จงึใชช้นิด Fixed Type 
Magnetic Short Circuit Release) 

- Accessories ใหต้ิดตั&งตามที#กาํหนดในแบบ 

• Under Voltage Release เป็นคอยลส์าํหรบัตดัสวิตชเ์มื#อแรงดนัไฟฟ้าตก โดยตอ้งมกีาร
หน่วงเวลาประมาณ 1.5 วินาที กรณีไฟกระพรบิ เบรคเกอรต์อ้งไมท่รปิ (Trip) และจะ
ป้องกนัไม่ใหส้ามารถสบัสวิตชเ์ขา้ได ้ถา้แรงดนัไฟฟ้ายงัสงูไม่พอ สามารถ ใชส้าํหรบั 
Interlocks, Remote Release เป็นตน้ คอยลใ์ชช้นิด 380 หรือ 220 โวลต ์ตามที#กาํหนด  

• Shunt Trip เป็นคอยลส์าํหรบัตดัสวิทช ์โดยใชก้ระแสไฟฟ้าจากระบบคอนโทรล คอลยใ์ช้
ชนิดกระแสไฟฟ้าสลบั หรือกระแสไฟฟ้าตรง ตามชนิดและแรงดนัไฟฟ้า ของระบบ
คอนโทรล 

• Auxiliary Switches เป็นสวติชที์#สบัเขา้ออกตามสวิตชอ์ตัโนมตัิ สาํหรบัใชใ้นการ 
Interlocks, Signaling และอื#นๆ สามารถทนกระแสไดไ้ม่นอ้ยกว่า 10 แอมแปร ์ที# 380 
โวลต ์เอซีตดิตั&งตามที#จาํเป็นและตามที#กาํหนดในแบบ 

• Alarm Switch เป็นสวติชที์#จะทาํงานเมื#อสวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิตก เพราะกระแสไฟเกิน 
กระแสไฟฟ้าลดัวงจร แรงดนัไฟฟ้าตก หรือถกูบงัคบัใหต้ก โดยผ่าน Under Voltage 
Release หรือ Shunt Trip สวิตชนี์&ตอ้งสามารถทนกระแสไฟไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 แอมแปร ์
ที# 380 โวลต ์

• Electrical Tripping Time - Lag Device ประกอบดว้ยความตา้นทาน (Resistor) และ 

 คะแปซิเตอร ์สาํหรบัถ่วงระยะเวลาการทาํงานของ Under Voltage Release ตอ้งสามารถถ่วงระยะเวลาไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1.5 วินาที หรืออาจใชแ้บบ Mechanical Delay ก็ได ้

- ระบบไฟฟ้าสาํหรบัระบบคอนโทรลสวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิ ใหใ้ชก้ระแสไฟฟ้าที#จ่ายจากสวิตชต์ดั
ตอนอตัโนมตัใินตวัอปุกรณเ์อง ถา้จะใชแ้หล่งจ่ายไฟจากภายนอกใหผู้ร้บัจา้งเสนอขออนมุตัิก่อน
ดาํเนินการตดิตั&ง  

 4.4 Asymmetrical Relay เป็นรีเลยช์นิด Solid State สาํหรบัใชก้บัไฟฟ้าระบบ 380 / 220 โวลต ์3 เฟส 4 สาย 
50 เฮิรตซ ์ซึ#งจะทาํงานเมื#อแรงดนัไฟฟ้าระหว่างเฟสแตกต่างกนั โดยสามารถตั&ง จดุที#ทาํงานไดร้ะหว่าง 5% ถึง 15% 
Asymmetry มีคอนแทคชนิด Changeover จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 380 โวลต ์และทน



กระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 แอมแปร ์รีเลยต์อ้งเป็น Tropicalized ชนิด Plug – in พรอ้ม Socket หรือต่อสายออกมา มี 
Plug Socket ใหพ้รอ้มทั&งชดุ  
 4.5 Under Voltage Relay เป็นรีเลยช์นิด Solid State สาํหรบัใชก้บัไฟฟ้า 380 โวลต ์แต่ตอ้งสามารถตั&งให ้cut 
out point อยู่ที# 342 โวลตไ์ด ้และตอ้งมกีารหน่วงเวลาประมาณ 1.5 วินาที เพื#อไม่ใหเ้บรคเกอรท์รปิ กรณีเกิดไฟกระพรบิ 
มีคอนแทคชนิด Changeover จาํนวนอยา่งนอ้ย 2 อนัทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 380 โวลต ์และทนกระแสไฟฟ้าได้
ไม่นอ้ยกวา่ 6 แอมแปร ์รีเลย ์ตอ้งเป็นแบบ Tropicalized ชนิด Plug – in พรอ้ม Socket หรือต่อสายออกมา มี Plug and 
Socket ใหพ้รอ้มทั&งชดุ  
 4.6 Ground Fault Protection System สวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิขนาดเฟรม 1,000 แอมแปรแ์ละใหญ่กว่าตอ้งมี 
Ground Fault Sensor ที#จะตดัสวิตชอ์อกโดยอตัโนมตัิ เมื#อมีการลดัวงจรลงดิน (Ground Fault) ซึ#งตอ้งมีอปุกรณที์#
สามารถทาํงานไดด้งันี& 

- Ground Fault Clearing Time ของเมนสวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิ ตอ้งชา้กวา่ของสวิตชต์ดัตอน
อตัโนมตัิของสายป้อน (Feeder) 

- Ground Fault Current Pickup อย่างตํ#าไมเ่กิน 200 แอมแปร ์สามารถปรบัไดง้า่ยขึ &นไปถงึไม่นอ้ย
กว่า  

1,200 แอมแปร ์
- ตอ้งสามารถเลือกตั&งระยะเวลาถว่ง (Time Delay) ไดที้# 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 วินาที  

 4.7 Load-Break Switch หรือ Molded Case Switch เป็นสวิตชแ์บบเดียวกนักบัสวติชต์ดัตอนอตัโนมตัิแต่ไมม่ี 
Over current release และไม่มี Short - Circuit Release แตม่ี Arc Chambers ส่วนคณุสมบตัิอื#น ๆ เหมือนกนัทกุ
ประการ  
 4.8 Tie Circuit Breaker เป็นสวติชต์ดัตอนอตัโนมตัิที#มีคณุสมบตัิเหมือนที#กาํหนดเหมือนตวัเมน และมี Key 
Interlock กบัเมนสวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิ 2 ชดุ ที#มีสวิตชต์วันี&เชื#อมโยงถึงกนั สวิตชต์วันี&จะ สบัเขา้ไม่ได ้ถา้หากวา่เมน
สวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิสบัเขา้อยูท่ั&ง 2 อนั จะสบัเขา้ไดเ้ฉพาะเมื#อเมนสวิตชต์วัใดตวัหนึ#งสบัออกแลว้เท่านั&น 
 4.9 Tie Bus Duct เป็นบสัดกัที#ทาํขึ &นสาํหรบัเชื#อมโยงยนิูตซบัสเตชั#น 2 ชดุ ใชบ้สับารช์นิดและขนาดตามแบบ 
ติดตั&งบนฉนวนชนิด Cast Resin Brackets หรือ Sectional Glass Reinforced Polyester 2 Brackets และตอ้งทน
กระแสไฟลดัวงจร ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 kA. และตอ้งไม่ตํ#ากวา่ที#การไฟฟ้าทอ้งถิ#นกาํหนด แผ่นโลหะที#ใชร้อบนอกตอ้งเป็น
แผ่นเหล็กหนาไม่นอ้ยกว่า 1.4 มม. หรือแผ่นอลมูิเนียมหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.6 มม. มีโครงโลหะตามวธีิที#จาํเป็น แลว้พ่นสี
ตามกรรมวิธีที#กาํหนด บสัดกัตอ้งยึดใหแ้ขง็แรงพอที#จะไม่บิดงอได ้ถา้เป็นช่วงยาวตอ้งยดึกบัเพดานดว้ย และตอ้ง
สามารถรบัการขยายตวัและหดตวัเนื#องจากการเปลี#ยนแปลงของอณุหภมูิไดด้ว้ย  
 4.10 Manual Transfer Switch (MTS) เป็นสวิตชส์บัเลือกสองทาง (Double - Throw) แบบ Load - Break  
และมี Arc Chambers ขั&วต่อสายเป็นแบบสาํหรบัใชก้บับสับาร ์และมี Auxiliary Switches สาํหรบัใชก้บั Indicating 
Lights เพื#อแสดงตาํแหน่งของสวติช ์เป็นแบบ 3 Poles (3P) 
 4.11 Automatic Transfer Switch (ATS) 

- เป็นแบบใชก้บัไฟ 3 เฟส 50 เฮิรตซ ์380 โวลต ์ชนิด 4 Poles หรือตามที#ระบใุนแบบ มีพิกดักระแส
ใชง้านต่อเนื#องไดต้ามที#กาํหนด ซึ#งสามารถใชง้านไดด้ีกบัโหลดทกุประเภท โดย อปุกรณท์ั&งชดุให้
ใชข้องผูผ้ลิตเดียวกนั ที#ไดป้ระกอบสาํเรจ็และผ่านการทดสอบการใชง้าน จากโรงงานผูผ้ลิตแลว้
เป็นผลิตภณัฑม์าตรฐานที#มจีาํหน่ายทั#วไป (หา้มนาํสวิตชต์ดัตอน คอนแทคเตอร ์และอปุกรณ์
ควบคมุมาประกอบขึ &นเองเป็น ATS เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็น กรณีพิเศษ) และตอ้งเป็น 
Mechanically Interlock, Mechanically Held, Electrically Operated, Solid State Control ซึ#ง
ทาํงานไดค้รบถว้นตามขอ้กาํหนดมาตรฐาน ในกรณีที# ระบใุหม้ชีดุ Bypass-Isolation Switch 



อปุกรณช์ดุนี&ตอ้งมีส่วนที#สามารถ Bypass และแยกโหลดเพื#อใชใ้นการทดสอบหรือบาํรุงรกัษา 
Automatic Transfer Switch และชดุควบคมุได ้แต่ตอ้งมีการป้องกนัไม่ใหม้กีารจา่ยไฟขนานกนั 
การ Bypass นี&จะไม่ทาํใหก้ารจา่ยไฟขาดตอนไมว่่าขณะนั&นจะใชไ้ฟจากกรณีปกติ หรือกรณี
ฉกุเฉิน 

- ชดุควบคมุการทาํงานเป็นแบบ Solid State ซึ#งควบคมุการทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัิ และมี อปุกรณ์
ประกอบต่างๆ ดงันี&  

• Engine Start / Stop Relay สาํหรบัสตารท์และหยดุเครื#อง มคีอนแทค 1 อนั ซึ#งจะ
สตารท์เครื#องเมื#อปิด และดบัเครื#องเมื#อเปิด  

• Normal Differential Voltage Sensing Relay ตั&งไดร้ะหวา่งรอ้ยละ 75 - 98 ของแรงดนั
ปกติ ตอ้งทาํงาน ไม่ว่าไฟในเฟสหนึ#งเฟสใดตกตํ#ากว่ารอ้ยละ 85 ของแรงดนัปกติ (380 / 
220 โวลต)์ 

• Engine Starting Delay Relay ตั&งไดร้ะหว่าง 0 - 30 วินาที สาํหรบัถ่วงระยะเวลาที#จะ
เริ#ม สตารท์เครื#องหลงัจาก Voltage Sensing Relay ทาํงานแลว้ 

• Normal to - Emergency Time Delay Relay ตั&งไดร้ะหวา่ง 0 - 30 วินาที สาํหรบั -ถ่วง
ระยะเวลาก่อนที#สวิทชจ์ะสบัเปลี#ยนไปใชไ้ฟจากเครื#องกาํเนิดไฟฟ้า ซึ#งแรงดนัและ
ความถี#อยูใ่นระดบัที#ใชง้านไดแ้ลว้  

• Emergency Voltage Relay ตั&งไดร้ะหว่างรอ้ยละ 85 - 100 ของแรงดนัปกติ สาํหรบั
ป้องกนัสวิตชส์บัเปลี#ยนไปใชไ้ฟจากเครื#องกาํเนิดไฟฟ้า จนกว่าแรงดนัของ เครื#องกาํเนิด
ไฟฟ้าจะเป็นรอ้ยละ 90 ของแรงดนัปกติ  

• Frequency Relay ตั&งไดร้ะหวา่งรอ้ยละ 90 - 100 ของความถี#ปกติ สาํหรบัป้องกนั 
สวิตชส์บัเปลี#ยนไปใชไ้ฟจากเครื#องกาํเนิดไฟฟ้า จนกวา่ความถี#ของเครื#องกาํเนิดไฟฟ้า
จะอยู่ระหวา่ง 48 ถงึ 52 เฮิรตซ ์แลว้จึงจะทาํงาน 

• Emergency to - Normal Time Delay Relay ตั&งไดร้ะหวา่ง 0 - 4 นาที สาํหรบัถ่วง
ระยะเวลาก่อนที#สวติชจ์ะสบักลบัไปใชไ้ปปกต ิ

• Engine Cool - off Timer ตั&งไดร้ะหว่าง 0 - 5 นาที สาํหรบัถ่วงระยะเวลาการดบัเครื#อง
หลงัจากสวิตชส์บักลบัไปใชไ้ฟปกติแลว้  

• Function Selector Switch สาํหรบัเลือกการทาํงานของเครื#องกาํเนิดไฟฟ้าและสวิตช ์
สบัเปลี#ยนมี 3 จงัหวะ ดงันี& 

- "ENG OFF " เครื#องกาํเนิดไฟฟ้าจะไม่ทาํงาน ไม่วา่ในกรณีใด 

- "AUTO" ระบบจะทาํงานโดยอตัโนมตัิตามปกติ  

- "Test with Transfer"  สาํหรบัทดสอบระบบการทาํงาน โดยสมมตุวิ่าไฟปกตเิสีย
และสวิตชจ์ะทาํงานเหมือนกบัจงัหวะ " AUTO " ทกุประการ  

- "Test Without Transfer" สาํหรบัทดสอบระบบการทาํงานโดยสมมตุิวา่ไฟปกติเสีย 
และสวิตชจ์ะไม่มีการสบัเปลี#ยน 



• Auxiliary Contact ชนิด DPDT อย่างนอ้ย 2 ชดุ ติดที# "NORMAL" 1 ชดุ " 
EMERGENCY" 1 ชดุ เพื#อทาํงานรว่มกบั Transfer Switch ส่วนจาํนวนที#แทจ้รงิจะระบุ
ในแบบ 

• Engine - Generator Exercise Timer เพื#อเดินเครื#องโดยไม่สบัเปลี#ยนไปจ่ายโหลดตั&งให้
เครื#องเดินทกุสปัดาห ์ครั&งละ 0 - 15 นาที 

 
5. Automatic Main Capacitor Bank  

 5.1 Automatic Capacitor Bank สาํหรบัปรบัค่า Power Factor ของระบบไฟฟ้า โดย Capacitor ตอ้งผลิตตาม
มาตรฐานของ IEC 60831, UL810, VDE หรือ NEMA 
 5.2 พิกดัของ Automatic Main Capacitor Bank ตอ้งมีคณุสมบตัิและสมรรถนะดงัต่อไปนี&  

- TYPE    : Indoor (Dry Metalized Film)  

- NUMBER OF PHASE  : 3 

- RATED VOLTAGE  :  400V หรือ ตามที#ระบใุนแบบ 

- RATED FREQUENCY  : 50 Hz.  

- RATED OUTPUT  : ตามที#ระบใุนแบบ  

- SWITCHING STEP  : ตามที#ระบใุนแบบ 

- POWER LOSS   : 1 W/kVAR (Maximum) 

- CONTROL VOLTAGE  : 220V  

  5.3 ความตอ้งการดา้นการออกแบบและการสรา้ง Capacitor Bank ตอ้งเป็นชนิดที#ประกอบดว้ย Capacitor 
ย่อยหลายๆ ตวัยดึรวมกนัเขา้บนฐานที#แขง็แรง พรอ้มดว้ยอปุกรณค์วบคมุและ ประกอบกนัเป็นชดุ ติดตั&งภายในตูเ้หล็ก
กนัสนิม มีการระบายอากาศและการต่อลงดินเป็นอยา่งดี อปุกรณค์วบคมุและป้องกนั  ประกอบดว้ย  

- Fuse Protection ทกุ Steps ของ Capacitor Bank 

- Contractor ตอ้งผลิตตามมาตรฐาน IEC/EN 60947 4-1 CATEGORY AC-6b ขนาดมีความ
เหมาะสมกบัขนาดกาํลงัของ Capacitor ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยอปุกรณภ์ายใน เช่น 
Holding Coil, Moving Contract จะตอ้งสามารถถอดเปลี#ยนไดเ้มื#อชาํรุด   

- Discharge Coil, Reactors and Resistors เป็นแบบ Built-in ใน Capacitor 

- KVAR Controller (หรือ Reactive Power Regulator) 

- Power-Factor Meter 

- Indicating Lamp 

- Automatic and Manual Switching Device  



 5.4 ฟิวสส์าํหรบัป้องกนัสวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิและสวติชอื์#นๆ ใหใ้ชฟิ้วสช์นิด HRC ตามมาตรฐาน IEC ซึ#ง
สามารถป้องกนักระแสไฟฟ้าลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 kA. ที# 380 โวลต ์ฐานฟิวสใ์ห ้ใชช้นิด Triple - Pole ติดชิดกนั 3 
อนั โดยมี Phase Barriers สาํหรบัฟิวสข์นาด 20 แอมแปร ์ขึ &นไป 
 5.5 อปุกรณค์วบคมุตอ้งตดิตั&งอยู่ส่วนบนของแต่ละ Unit, Capacitor Bank ตอ้งเป็นแบบที#สามารถ คดัแปลง 
และต่อเตมิไดโ้ดยไม่มีผลต่อการทาํงานของตวัอื#นๆ  
 5.6 Automatic Capacitor Bank ตอ้งประกอบสาํเรจ็และทดสอบคณุสมบตัิและการทาํงานมาแลว้ จากโรงงาน
ก่อนนาํมาติดตั&ง 
 
6. เคร ื�องมือวัดและอ ุปกรณ ์ 

 6.1 Current Transformer (CT) ผลิตขึ &นตามมาตรฐาน BS หรือ IEC สาํหรบัระบบแรงดนัไฟฟ้าไมเ่กิน 1,000 
โวลท ์50 เฮิรตซ ์โดยมี Secondary Current 5A และ Accuracy ตาม IEC Standard Class 1 หรือดีกวา่  Tropical 
Proof, ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 500 โวลต ์Rated Burden ตามที#จาํเป็นตอ้งใช ้ 
 6.2 Amp meter (A) มใีช ้2 ชนิด ดงัต่อไปนี& 

- ชนิดต่อตรง Direct Connection Amp meter ขนาดและจาํนวนตามแบบ Accuracy Class 1.5 
หรือดีกวา่  

- ชนิด CT Type Amp meter เป็นชนิดมีสเกลอ่านไดต้ามขนาด Primary Current Rating เป็น แบบ
ใชต้่อกบั Current Transformer ชนิด 5 แอมแปร ์Secondary Rated Current, Accuracy Class 
1.5 หรือดีกว่า  

 6.3 Volt meter (V) เป็นชนิดต่อตรง Direct Connection Volt meter มีสเกลอ่านได ้0 - 500 โวลตแ์บบ 
Switchboard Mounted ขนาดหนา้ปัทมไ์ม่เล็กกวา่ 96 x 96 มม. สเกลชนิด Wide Angle (135 องศา) และ Accuracy 
Class 1.5 หรือดีกวา่  
 6.4 Amp meter Switch (AS) เป็นชนิดเลือกได ้4 จงัหวะ เพื#อวดักระแสไฟฟ้าไดท้ั&ง 3 เฟส และมีจงัหวะปิดดว้ย 
( O - R - S - T ) ทนกระแสไฟไดไ้ม่ต ํ#ากว่า 10 แอมแปร ์สาํหรบัใชก้บัแอมป์มเิตอรแ์บบใช ้CT  
 6.5 Volt meter Switch (VS) เป็นชนิดเลือกได ้7 จงัหวะ (RS - ST - TR - O - RO- SO - TO) สาํหรบัไฟ 3 เฟส  
4 สาย เพื#อวดัไดท้ั&ง 3 เฟส และกบัเสน้ศนูย ์ทั&งมจีงัหวะปิดดว้ย หรือใชช้นิด เลือกได ้4 จงัหวะ (RS – ST – TR - O) 
สาํหรบัเฉพาะไฟ 3 เฟส 3 สาย  
 6.6 Watt meter (W) และVAR meter (WAR) ใชช้นิด 3-Phase Unbalance Load แบบ Switchboard 
Mounted ขนาดหนา้ปัทมไ์ม่เล็กกว่า 96 x 96 มม. สเกลชนิด Angle 90 องศา และ Accuracy Class 1.5 หรือดีกวา่ 
 6.7 Power-Factor meter (PF) ชนิด 3 เฟส 4 สาย แบบ Switchboard Mounted ขนาดหนา้ปัทมไ์ม่ เล็กกว่า  
96 x 96 มม. สเกลตั&งแต่ 0.5 Leading ถึง 0.5 Lagging และ Accuracy Class 1.5 หรือดกีวา่ 
 6.8 Kilowatt-hour meter (kWh) เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส แบบธรรมดา หรือ Maximum Demand Type 
ตามที#กาํหนดสาํหรบัต่อตรงหรือใชก้บั CT ระบบไฟฟ้า 380 / 220 โวลต ์3 เฟส 4 สาย หรือตามที#กาํหนด  Accuracy 
2.5% หรือดีกว่า ผ่านการทดสอบโดยการไฟฟ้าทอ้งถิ#น  
 6.9 Frequency meter (Hz) เป็นชนิด Vibrating Type (13 Reeds) สาํหรบัต่อเขา้กบัระบบไฟ 380 โวลต ์หรือ 
220 โวลต ์วดัไดร้ะหว่าง 47 - 53 Hz, Accuracy+0.5 Hz. (Accuracy Class 0.5)  
 6.10 Digital Power meter (DM) เป็นเครื#องวดัชนิด Digital 3 Phase โดยสามารถวดัคา่ทางไฟฟ้าและ มีการ
แสดงผลเป็นแบบดิจติอลในลกัษณะ LCD ซึ#งตอ้งเป็นผลิตภณัฑที์#ไดม้าตรฐาน IEC หรือ UL พรอ้ม สามารถ
ติดต่อสื#อสาร โดยใช ้Protocol ที#เป็นมาตรฐานโดยทั#วไปได ้เครื#องวดัจะตอ้งสามารถแสดงค่าต่างๆ ดงัต่อไปนี& 



- Base Parameter Voltage, Current Volt Unbalance, Current Unbalance, Real Power, 
Reactive Power, Apparent Power, Power Factor, Frequency Phase Reversal  

- Energy Real Energy, Reactive Energy, Apparent Energy  

- Harmonic Distortion Harmonic Distortion Are Determined for All Voltage and Current 
Input, Individual Harmonics (Hd1 to HD15), Thd, Total Even Hd. Total Odd Hd. K – 
Factor 

- Thermal Demand Voltage, Current, Real Power, Reactive Power, Apparent Power, 
Power Factor, Frequency, Auxiliary Voltage Harmonic Distortion 

- Sliding Window Demand and Predicated Demand 

- Minimum And Maximum 

- ค่าเฉลี#ยสงูสดุ ในชว่งเวลา 15 นาที ของกิโลวตัต ์(Demand) 

- เครื#องวดัจะตอ้งมี Protocol ที#ใชใ้นการติดต่อกบัเครื#องคอมพิวเตอร ์คือ Mod bus Protocolโดย
จะตอ้งมีความสามารถส่งขอ้มลูไดถ้ึง 19,200 Kbps (RS-485) หรือมากกวา่ 

- เครื#องวดัจะตอ้งสามารถติดต่อกบัเครื#องคอมพิวเตอร ์และ PLC ไดโ้ดยใชพ้อรต์ RS-485 เพื#อทาํ
การเก็บหรือประมวลผลของขอ้มลูได ้โดยผ่านโปรแกรมช่วยต่างๆ เช่น โปรแกรมของผูผ้ลิต, 
โปรแกรม SCADA ที#เป็นมาตรฐานที#ใชง้านโดยทั#วไป  

 6.11 Pilot Lamp หรือ Indicating Lamp แบบ Flush Mounting บนตู ้Switchboard พรอ้มTransformer แปลง
แรงดนัไฟฟ้าจาก 220 โวลท ์เป็น 6 โวลท ์เพื#อใชก้บัหลอดไฟ LED ฝาครอบเป็นพลาสติกแบบ Lens ขนาด
เสน้ผ่าศนูยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 20 มิลลิเมตร  
 6.12 ฟิวสส์าํหรบัระบบคอนโทรล และสาํหรบัป้องกนัเครื#องวดัต่างๆ ใหใ้ชฟิ้วสช์นิด Cartridge ตามมาตรฐาน 
IEC ซึ#งสามารถป้องกนักระไฟลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50 kA. ที# 380 โวลต ์ฐานฟิวส ์ใชช้นิด Flush - Mounting สาํหรบั
ฟิวสที์#ติดกบัฝาตู ้และชนิดธรรมดาสาํหรบัฟิวสที์#ตดิในตู ้ 
 
7. บัสบาร ์(Bus bars) และฉนวนยดึ  

 7.1 บสับาร ์(Bus bars) ตอ้งเป็นทองแดงที#มีความบรสิทุธิl ไม่นอ้ยกว่า 98% มีขนาดที#กาํหนดความสามารถใน
การรบักระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 60439-1 (Bare Rating) แต่ตอ้งไมเ่กิน 1.5 แอมแปรต์่อตารางมิลลิเมตร และ
ไดร้บัการยอมรบัตามมาตรฐานการไฟฟ้าทอ้งถิ#น แต่ทั&งนี & ขนาดของบสับารเ์สน้ศนูยโ์ต เท่ากบัเสน้เฟสหรือตามที#กาํหนด 
ขนาดของบสับารเ์สน้ดินถา้ใช ้ทองแดง ตอ้งมีพื &นที#หนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 95 ตร.มม. สาํหรบัแผงสวติชจ์า่ยไฟที#ใช ้Main 
Switch หรือ Main Breaker ขนาดไม่เกิน 800 แอมแปร ์ และพื&นที#หนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 120 ตร.มม. สาํหรบัแผงสวติช์
จ่ายไฟที#ใช ้Main Switch หรือ Main Breaker  เกิน 800 แอมแปร ์ 
 ^.o การจดับสับาร ์(Bus bars) ทั&ง Phase-to-Phase และ Phase-to-Ground ตอ้งจดัใหส่้วนที#เป็น ตวันาํไฟฟ้า 
(Live Part) มีระยะห่างกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 มิลลิเมตร ในกรณีที#ไม่สามารถจดั ระยะตามที#กาํหนดนี&ไดใ้ห ้ หุม้ดว้ย
ฉนวนไฟฟ้าที#ถกูออกแบบใหใ้ชหุ้ม้ Bus bar โดยเฉพาะ และ มีสีของฉนวนตรงตามรหสัสีของ Bus bar ที#กาํหนดทั&งนี &ตอ้ง
คาํนึงถึงความสามารถในการรบั กระแสไฟฟ้าของ Bus bar ที#อาจลดลง 
 ^.h บสับารเ์สน้ดินตอ้งต่อกบัตูท้กุตูใ้หม้ีความต่อเนื#องทางไฟฟ้าที#มั#นคงถาวร บสับารเ์สน้ดินและ เสน้ศนูยต์อ้ง
มีที#และสิ#งอาํนวยความสะดวกเตรียมไวส้าํหรบัต่อสายดิน  



 ^.] ที#รองรบัและยึด (Bracket) บสับารก์บัตวัตูท้าํจาก ฉนวน, Cast Resin หรือ Sectional Glass 
Reinforced Polyester แบบสองชั&นประกบ Bus bar โดยยึดดว้ย Bolt และ Nut หุม้ Spacer ที#เป็นฉนวนไฟฟ้า หา้มใช้
วสัดใุนตระกลู Bakelite หรือตระกลู Phenolics เป็นหรือแทนฉนวนไฟฟ้า โดยเด็ดขาด ทนกระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 50 กิโลแอมแปร ์หรือตามที#กาํหนดในแบบ แต่ตอ้งไม่ต ํ#ากวา่ที#การไฟฟ้าทอ้งถิ#นกาํหนด  
 ^.g บสับาร ์Bus bars และ ที#รองรบัและยึด (Bracket) บสับาร ์ตอ้งมีขอ้มลูทางเทคนิค และผลการคาํนวณเพื#อ
แสดงวา่สามารถทนต่อแรงใด ๆ ที#เกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจร ไดโ้ดยไม่เกดิการ เสียหายใด ๆ รวมทั&ง Bolls และ Nuts 
ตอ้งทนต่อแรงเหล่านั&นไดด้ว้ยเชน่กนั 
 
8. สายไฟฟ้าสาํหร ับระบบควบคุมและเคร ื�องมือวัดภายในแผงสวิตช ์ 
 8.1 สายไฟฟ้าสาํหรบัระบบควบคมุ และเครื#องวดั ซึ#งเดินเชื#อมระหว่างอปุกรณไ์ฟฟ้ากบัอปุกรณไ์ฟฟ้าและ
อปุกรณไ์ฟฟ้า กบั Terminal Block ใหใ้ชส้ายชนิด Flexible Annealed Copper 750V, 70 °c, PVC Insulated ขนาด
ของสายตอ้งสามารถนาํกระแสไฟฟ้าไดต้ามตอ้งการแต่ไม่เล็กกวา่ กาํหนดดงันี& 

- CURRENT CIRCUIT  : 4 ตารางมิลลิเมตร  

- VOLTAGE CIRCUIT  : 2.5 ตารางมิลลิเมตร 

- CONTROL CIRCUIT   :  1.5  ตารางมิลลิเมตร 

- GROUND สาํหรบับานประต ู :  10  ตารางมิลลิเมตร 

 8.2 สายไฟฟ้าทั&งหมดตอ้งวางอยูใ่นรางสาย (Trunking ) หรือท่ออ่อนเพื#อป้องกนัการชาํรุดของฉนวน สายไฟฟ้า
แต่ละเสน้ที#เชื#อมระหวา่งจดุที#กล่าว หา้มมีการตดัต่อโดยเด็ดขาด  
 8.3 สายไฟฟ้าทกุเสน้ที#ปลายทั&ง 2 ดา้น ตอ้งมีหมายเลขกาํกบั (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวมยากแก่การ 
ลอกหลดุหาย 
 8.4 สลกัเกลียว แป้นเกลียวและแหวน (Bolts Nut & Washer) สาํหรบัต่อบสับารใ์หใ้ชช้นิด High -Tensile 
Steel, Electro - Galvanized or-Chrome - Plated ใหใ้ชจ้าํนวนสลกัและแป้นเกลียวใหเ้พียงพอ แลว้ขนัดว้ย Torque 
Wrench เพื#อใหม้ีแรงกดบนผิวที#ต่อกนัอยา่งสมํ#าเสมอ และไดแ้รง กด 50 กก. / ตร.ซม.  
 8.5 การต่อสายไฟเขา้กบับสับารต์อ้งต่อผ่านขั&วต่อสาย การต่อขั&วต่อสายกบับสับาร ์หรือต่อบสับาร ์กบับสับาร์
ใหใ้ชส้ลกัและแป้นเกลียวพรอ้มแหวนสปรงิ (ถา้ใชแ้หวนทรงนิ#งไดจ้ะดีกว่า) ก่อนต่อตอ้งทาํความสะอาดตรงผิวสมัผสัดว้ย
แปรงโลหะ  
 8.6 การต่อทองแดงกบัอลมูเินียม ตอ้งต่อผ่านตวักลางที#มีผิวสมัผสัดา้นหนึ#งใชก้บัทองแดง และอีกดา้นหนึ#งใช้
กบัอลมูิเนียม (Copal Insert) การต่อใหใ้ชส้ลกัแป้นเกลียวและแหวนทรงนิ#ง ก่อนต่อ ตอ้งทาํความสะอาดผิวสมัผสัดว้ย
แปรงโลหะและทาสารกนัการเกดิ Oxide ทางดา้นที#เป็น อลมูิเนียม 
 8.7 ขั&วต่อสาย (Terminal) ใหใ้ชแ้บบใชเ้ครื#องมือกลบีบ ขั&วต่อสายสาํหรบัสายอลมูเินียมตอ้งเป็น แบบที#ใชต้่อ
กบัท่อทองแดง และอลมูิเนียมได ้ก่อนต่อสายอลมูเินียมกบัขั&วต่อสาย ตอ้งทาํความสะอาดสายอลมูิเนียมก่อน และทา
ดว้ยสารกนัการเกิด Oxide (Oxide Inhibiting Compound for Electrical Grade Aluminum) นอกจากมีสารนี&อยูใ่น
ขั&วต่อสายอยู่แลว้ 
 
9. Mimic Bus lay Nameplate  
 9.1 ที#หนา้แผงสวิทชต์อ้งมี Mimic Bus เพื#อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้และออก ทาํดว้ยแผ่นพลาสติกสีดาํ 
สาํหรบัแผงสวิทชร์ะบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสาํหรบัแผงสวิทชร์ะบบไฟฟ้า ฉกุเฉินหรือสีที#ผูค้มุงาน เห็นชอบ  มี
ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 3 มิลลิเมตร และกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกบัแผงสวิทช ์ ดว้ยสกรูอย่างแน่นหนา 



 9.2 ใหม้ี Nameplate เพื#อแสดงวา่อปุกรณต์ดัวงจรไฟฟ้าใด จา่ยหรือควบคมุอปุกรณไ์ฟฟ้าใดหรือกลุ่มใด เป็น
แผ่นพลาสติกพื &นสีเช่นเดียวกบั Mimic Bus แกะเป็นตวัอกัษรสีขาว โดยความสงู ของตวัอกัษรตอ้งไม่นอ้ย กว่า 20 
มิลลิเมตร หรือตามที#ผูค้มุงานเห็นชอบ 
 
10. การตดิตัGง  

 นอกจากการทดสอบที#โรงงานผูผ้ลิตตามความเห็นชอบของผูค้มุงานแลว้ เมื#อมีการติดตั&งในสถานที#ใช ้งานแลว้
ตอ้งตรวจทดสอบอยา่งนอ้ยดงันี&  
 10.1 ระหวา่งที#ทาํการติดตั&งหรือก่อนจ่ายไฟเขา้แผงสวิตชจ์า่ยไฟ ตอ้งตรวจดวู่า มิติของแผงสวิตชจ์่ายไฟ
ถกูตอ้งตามแบบ ขนาดและจาํนวนของอปุกรณที์#อยู่ในแผงสวิตชจ์่ายไฟทกุอย่างถกูตอ้งตามแบบ การต่อวงจรถกูตอ้ง
และที#ต่อทกุแห่งแน่นและมั#นคง ถา้มีสิ#งใดไมถ่กูตอ้ง ตอ้งแกไ้ขหรือแจง้ใหผู้ม้ีหนา้ที#รบัผิดชอบตามสญัญามาแกไ้ขให้
ถกูตอ้งเสียก่อน  
 10.2 ตอ้งทาํฐานสาํหรบัแผงสวิตชจ์่ายไฟ โดยทาํเป็นฐานคอนกรีตเสรมิเหล็กตรงที#ๆ กาํหนดในแบบ สงูจากพื&น
หอ้งที#ตั&งแผงสวิตชจ์า่ยไฟขึ &นมาอีก 50 มม. ฐานตอ้งกวา้งและยาวกว่าตวั โลหะทกุดา้นๆ ละ 30 มม.ดา้นขา้งของฐานทกุ
ดา้นตอ้งเรียบและตรงผิวของฐานดา้นบนทาํ เป็นแบบคอนกรีตขดัมนั เมื#อทาํฐานเสรจ็ แลว้ ใหท้าดว้ยสีนํ&ามนัชนิดที#ใช้
สาํหรบัทาพื&นคอนกรีตใหท้ั#วทกุดา้น ใหย้ึดแผงสวิตชจ์า่ยไฟกบัฐาน คอนกรีตดว้ย Expansion Bolts  
 10.3 สาํหรบัสวติชแ์บบมขีั&วสาํหรบัต่อสายไฟเขา้ไดโ้ดยตรงหรือโดยใชข้ั&วต่อสาย ใหเ้จาะชอ่งไวที้#แผ่นโลหะ
ดา้นหลงัสวติช ์สาํหรบัใชร้อ้ยสายเขา้ไปต่อกบัสวิตช ์ใหใ้ส่ยางรอบขอบแผ่นโลหะเพื#อกนับาดสายขนาด และตาํแหน่ง
ของช่อง ตอ้งใหเ้หมาะสมและสามารถรอ้ยสายเขา้ไปไดง้า่ยโดยไม่ตอ้งโคง้งอสายเกินควร  
 10.4 สาํหรบัสวติชแ์บบมขีั&วแบบใชต้่อกบับสับาร ์ใหใ้ชบ้สับารต์่อออกไปสาํหรบัใชน้าํสายไฟเขา้มาต่อ โดยให้
เจาะรูไวส้าํหรบัใส่สลกัและแป้นเกลียวได ้ปลายบสับารใ์นช่องดา้นหลงัตอ้งมี แผ่นฉนวนยดึใหม้ั#นคง ส่วนของบสับารที์#
จะไม่มีสิ#งใดเขา้มาต่อ ใหหุ้ม้ฉนวน (ขนาดของบสับารแ์ละการหุม้ฉนวน)  
  10.5 จากจดุที#แผงสวิตชจ์่ายไฟที#ทาํเตรียมไวส้าํหรบัต่อลงดินและจากบสับารเ์สน้ศนูยข์องแผงสวติชจ์่ายไฟให้
ต่อลงดินที# หลกัดิน ในแต่ละกรณีตอ้งใชส้ายดินแยกกนั สายดินใหใ้ชส้ายทองแดงขนาดตามมาตรฐานการ ติดตั&งทาง
ไฟฟ้าสาํหรบัประเทศไทย พ.ศ. 2556 
 10.6 อปุกรณต์่างๆ ในแผงสวิตชจ์่ายไฟที#จะตอ้งมีการปรบัค่า เมื#อเริ#มทดลองจ่ายไฟ เช่น การปรบัค่า Ampere 
Trip ของสวิทชต์ดัตอนอตัโนมตัิ ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูป้รบัจนไดค้่าตามตอ้งการ 
 
11. การทดสอบ 
 นอกจากการทดสอบที#โรงงานผูผ้ลิตตามความเห็นชอบของผูค้มุงานแลว้ เมื#อมีการติดตั&งในสถานที#ใช ้งานแลว้ 
ตอ้ง ตรวจทดสอบอยา่งนอ้ยดงันี&  
 11.1 ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอปุกรณภ์ายในแผงสวิทชท์ั&งหมด  
 11.2 ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ตา่งๆ ที#ออกจากแผงสวิทช ์ 
 11.3 ตรวจสอบระบบการทาํงานของอปุกรณต์า่งๆ เพื#อทดสอบความถกูตอ้ง  
 11.4 ตรวจช่องทางเขา้ออกของสายไฟฟ้า ตอ้งปิดป้องกนัสตัว ์และแมลงเขา้ไปภายในแผงสวิทชโ์ดยใชว้สัดทีุ#
เหมาะสมหรือวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม 
 
12. เคร ื�องมอืบาํรุงร ักษา  
 12.1 ตอ้งจดัรายละเอียดของอปุกรณที์#ใช ้วธีิใช ้และบาํรุงรกัษา (Specifications, Instruction and 
Maintenance Manuals) เป็นภาษาไทย และ / หรือภาษาองักฤษ สาม (3) ชดุ มอบแก่ผูว้า่จา้งก่อนรบัเงินงวดสดุทา้ย  



 12.2 ที#ขา้งตูแ้ผงสวิตชจ์า่ยไฟแตล่ะชดุ ใหต้ดิตั&งเครื#องมือสาํหรบัเปิดบานประตดูา้นหนา้ไวใ้หห้นึ#ง (1) อนั โดย
มีประกบัติดรดัไวก้บัตูใ้หส้งูประมาณ 1,800 มม.  
 12.3 ใหจ้ดัชดุเครื#องมือบาํรุงรกัษา ประกอบดว้ยเครื#องเปิดบานประตดูา้นหนา้หนึ#ง (1) อนั ไขควงสาํหรบัถอด
สกรูยึดแผ่นโลหะหนึ#ง (1) อนั กญุแจปากตายสาํหรบัขนัสลกั และแป้นเกลียวที#ใชย้ึดบสับารม์ีใหค้รบทกุขนาดที#ตอ้งใช ้
ขนาดละหนึ#ง (1) อนั Torque Wrench ขนาดที#เหมาะสมหนึ#ง (1) อนั พรอ้มหวั สาํหรบัขนัสลกัและแป้นเกลียวที#ใชย้ึดบสั
บารแ์ละสวิตชต์ดัตอนครบทกุขนาดที#ตอ้งใชห้นึ#ง (1) ชดุ และ กล่องโลหะสาํหรบัใส่เครื#องมือทั&งหมด ชดุเครื#องมือ
บาํรุงรกัษานี& ใหจ้ดัใหต้ามจาํนวนที#กาํหนดในรายการ  
 12.4 เครื#องมือดงึฟิวสท์กุสถานที#ที#มีฟิวสแ์รงตํ#า (HRC Fuse) ตอ้งมีเครื#องมือดงึฟิวสแ์รงตํ#า สาํหรบัใชจ้บัดงึได้
ทกุขนาดใหไ้วเ้ป็นประจาํหนึ#ง 1 ชดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท ี� 4 แผงสวิตชจ์่ายไฟยอ่ย (Load  Center) 
 
 1.แผงสวิตชจ์า่ยไฟตอ้งมีคณุสมบตัิตาม NEC Art.384b เป็นแบบใชก้บัระบบไฟฟ้า 415/240 โวลต ์ 3 เฟส 4 
สาย มีแผงต่อสายเสน้ศนูยแ์ละแผงต่อสายเสน้ดิน   

2.พิกดัของบสับารต์อ้งมีขนาดทนกระแสไฟฟ้าไม่ตํ#ากวา่กวา่ที#ระบใุนแบบแปลนและไม่ตํ#ากวา่ 100 แอมแปร ์  
แผงทนกระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่ต ํ#ากวา่  10  กิโลแอมแปร ์จบัยึดแน่นหนา แต่ไม่ต ํ#ากวา่มาตรฐาน NEMA  

3.สวิตชต์ดัตอนอตัโนมตัิเป็นแบบ  Plug-in  หรือ Bolt-on ตดิโดยตรงกบับสับารไ์ด ้  และสามารถถอดออกได้
ง่ายโดยไม่จาํเป็นตอ้งถอดตวัอื#นออกก่อน หรือตอ้งรื &อออกทั&งแผง  

4.ขนาดของ Frame ตอ้งไม่ต ํ#ากว่า 50 แอมแปร ์มี Overcurrent Trip  และ Instantaneous Short Circuit Trip 
ตามที#แบบกาํหนด สามารถแสดงตาํแหน่ง trip , on และ off ไดช้ดัเจน และทนกระแสไฟลดัวงจรไดต้ามที#แบบกาํหนด
และไม่ตํ#ากว่า 5 กิโลแอมแปรห์ ที# 240 โวลต ์

5.ที#ดา้นหนา้ของแผงสวิตชจ์่ายไฟย่อย ตอ้งมีฝาปิดอีกชั&นที#ปิดเปิดไดง้่าย สลกักลอนไม่หกัหรือติดคา้งได ้ ถา้
ระบใุหม้ีเมนสวิตชใ์หใ้ชส้วติชต์ดัตอนอตัโนมตัิหรือสวิตชต์ดัตอนตามที#กาํหนดในหมวด CIRCUIT BREAKER  

6. ตวัตูแ้ผงสวติชจ์่ายไฟย่อยตอ้งเป็นผลิตภณัฑม์าตราฐานซึ#งผลิตอปุกรณด์งักล่าวเป็นประจาํและออกแบบ
จากโรงงานเดียวกบั CIRCUIT BREAKER ที#ใชร้ว่มกบั LOAD CENTER นั&นและผ่านการทดสอบตามมาตราฐาน IEC , 
NEMA , UL หรือ ANSI 

7. ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํแบบตาํแหน่งการติดตั&งและรายละเอียดการติดตั&งตลอดจนแนวรางเดินสายไฟฟ้าส่งให้
ทางตวัแทนผูว้า่จา้งไดพิ้จารณาอนมุตัิก่อนดาํเนินการตดิตั&ง 

8. ตอ้งมชี่องใส่ MINIATURE CIRCUIT BREAKER ไม่นอ้ยกวา่ที#แบบกาํหนด 
9. ตอ้งติดตั&งเบอร ์(CABLE MARK) ที#แสดงวงจรตามแบบดว้ยวสัดทีุ#ไม่ลบเลือนได ้ที#ปลายสายไฟฟ้าทกุเสน้ 
10. ดา้นในของฝาตูต้อ้งตดิตั&งตารางแสดงรายละเอียดของแต่ละ CIRCUIT BREAKER  ว่าใชก้บัอปุกรณอ์ะไร, 

อยู่บรเิวณไหน และมีรายละเอียดโหลดเท่าไหร ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
หมวดท ี� 5 สวติช ์, เต้าร ับ และ สวิทซต์ ่างๆ   (SWITCH , RECEPTACLE AND OTHER) 
 
 สวิตซ ์SWITCH 

1.สวิตชไ์ฟทั#วไปตอ้งมคีณุสมบตัติาม NEC Art.380 ใชส้าํหรบัควบคมุไฟแสงสวา่งทั&งชนิด  หลอดมีไสธ้รรมดา 
และชนิดหลอดมีแก๊ส หรือมอเตอรข์นาดเล็ก มีพิกดัไม่นอ้ยกว่า 15 แอมแปร ์ที# 250 โวลต ์หรือ 300 โวลต ์ตอ้งเป็นแบบ 
Rocker-Operated ชนิดที#ไมม่ีเสียงดงัหรือหากมกี็จะตอ้งนอ้ยมากจนเกือบไม่ไดย้ิน และมีขนาดทนกระแสไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
120 % ของโหลดที#ใชง้าน 

2.ตวัสวติชต์อ้งเป็นผลิตภณัฑม์าตราฐานซึ#งผลิตอปุกรณด์งักล่าวเป็นประจาํและผ่านการทดสอบตาม
มาตราฐาน JIS , UL หรือ VDE 

3. สวิทซที์#ติดตั&งกลางแจง้หรือตามบรเิวณที#มีโอกาสโดนความชื &น กาํหนดใหใ้ชแ้บบหนา้กากกนันํ&า ฝาโลหะ 
4.ระดบัความสงูในการติดตั&ง หากไม่มีการระบใุนแบบตามตาํแหน่งพิเศษ ใหต้ิดตั&งที#ความสงูจากพื&นถงึ

กึ#งกลางสวิทซที์# 1.20 เมตร 
เต้าร ับ RECEPTACLE  
1.เตา้รบัไฟฟ้าทั#วไป ตอ้งมีคณุสมบตัิตาม มอก.166 เป็นแบบคู่ มีที#ต่อสายดิน พิกดั 10 แอมแปร ์ที# 250 โวลต ์

(หรือมีคณุสมบตัิตาม ICE A4 or ANSI C37.11 ชนิด 15 แอมแปร ์ที# 125 โวลต)์ ความหนาของฉนวนรอบๆ ช่องเสียบ
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3.5 มม.  

 2.ตวัเตา้รบัตอ้งเป็นผลิตภณัฑม์าตราฐานซึ#งผลิตอปุกรณด์งักล่าวเป็นประจาํและผ่านการทดสอบตาม
มาตราฐาน JIS , UL หรือ VDE 

3. เตา้รบัที#ตดิตั&งกลางแจง้หรือตามบรเิวณที#มีโอกาสโดนความชื &น กาํหนดใหใ้ชแ้บบหนา้กากกนันํ&า 
4.ระดบัความสงูในการติดตั&ง หากไม่มีการระบใุนแบบตามตาํแหน่งพิเศษ ใหต้ิดตั&งที#ความสงูจากพื&นถงึ

กึ#งกลางสวิทซที์# 0.30 เมตร 
5.เตา้รบัพื &นไฟฟ้า(ถา้ม)ี เป็นแบบใชต้ดิตั&งฝังพื &น โดยมกีล่องต่อสาย มีการป้องกนัความเสียหายเนื#องจากการ

ทาํความสะอาดพื&น ใหใ้ชข้อง National DS80061 พรอ้มกล่อง DS4311 หรือใชเ้ตา้รบัพื &นไฟฟ้าแบบอื#นตามที#ระบ ุโดยใช้
กล่องต่อสายฝังพื &นขนาด 4x4x1-1/2 หรือ 2-1/8 นิ &ว  Floor  Plate แบบมีรูกลางขนาด 3/4นิ &ว หรือ 39 มม. มีฝาปิดรู ม ี
Floor Fitting ชนิดอะลมูเินียมหล่อ ติดตั&งเตา้รบัไฟฟ้าชนิดที#ระบซุึ#งใชต้ิดตั&งกบั Floor Plate ดงักล่าวได ้

6. เตา้รบัไฟฟ้าอื#น ใหใ้ชช้นิดตามมาตรฐาน มอก.166 NEMA และ VDE ตามที#กาํหนดในแบบ 
เซฟตีGสวิตช ์(Safety  Switch)  (ถ้ามี) 

 เซฟตี &สวติชต์อ้งมคีณุสมบตัติามมาตรฐาน NEMA ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่ต ํ#ากวา่ 480 โวลตข์นาดตามที#ระบ ุใช้
ตดักระแสไฟของมอเตอรข์ณะที#เดินได ้โดยทั#วไปใหใ้ชช้นิด General Duty ตวัตู ้NEMA-1 หรือตู ้NEMA 3R, 4, 4X, 12 
ตามที#ระบ ุ
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดท ี� 6 สายไฟฟ้า (CONDUCTOR) 
 
 สายไฟฟ้าทั#วไป มีคณุสมบตัิดงันี& 

\.สายไฟและเคเบิ &ลตอ้งมีคณุสมบตัิตาม มอก.\\ ผลิตโดยผูผ้ลิตที#ผูว้่าจา้งเชื#อถือและยอมรบั  
o.สายไฟฟ้าทั&งหมดตอ้งทนพิกดัแรงดนั ^gf โวลต ์และทนอณุหภมูิไดไ้ม่นอ้ยกว่า ^f oc  
h. ตอ้งเป็นสายไฟฟ้าที#มีส่วนผสมของทองแดงไม่นอ้ยกว่า �� %  
].ขนาดสายวงจรย่อยทั#วไป และสายต่อเขา้เตา้รบัไฟฟ้าและอปุกรณท์ั#วไปใหใ้ชข้นาดไม่เล็กกวา่ ที#ระบใุน 

LOAD SCHEDULE และตอ้งไมน่อ้ยกวา่ o.g  ตร.มม. และไม่นอ้ยกวา่โหลดการใชง้านตามมาตราฐาน  
g.สายต่อเขา้ดวงโคมและสวติชข์องแต่ละดวง ใหใ้ชส้ายขนาดที#เพียงพอสาํหรบัภาระไฟฟ้า แต่ตอ้งไม่เล็กกว่าที#

แบบกาํหนด 
m.สายไฟที#ใชต้่อภายในดวงโคมใหใ้ชข้นาด \.f ตร.มม. พิกดั ^f องศาเซลเซียสหรือสงูกวา่ ใหใ้ชส้ายที#ทน

ความรอ้นไดส้งูสาํหรบัต่อเขา้กบัดวงโคมที#มีกาํลงัวตัตส์งู  
^.สายไฟฟ้าทั#วไปใหใ้ชแ้บบสายเดี#ยวหุม้ฉนวนนอกเดินในท่อรอ้ยสาย หรือ RACE WAY  ตามที#ระบใุนแบบ 

และในกรณีใชใ้นที#ๆ โดนแสงอาทิตยไ์ด ้ใหใ้ชฉ้นวนสีดาํ  
�.สายไฟฟ้าที#แบบระบใุหเ้ดินลอย(ถา้ม)ีตอ้งใชส้ายที#มเีปลือกนอกไม่เป็นโลหะชนิด VAF-G เดนิสายดว้ยเขม็

ขดัรดัสายโดยมีขนาดเบอรแ์ละระยะห่างตามมาตรฐาน 
�.สายไฟฟ้าที#ใชเ้ดินใตด้ินไม่วา่จะโดยการรอ้ยท่อหรือฝังดินโดยตรงตอ้งเป็นสายที#มเีปลือกนอกไมเ่ป็นโลหะ 

ฉนวนสองชั&น มีความหนาเป็นพิเศษที#ทาํขึ &นสาํหรบัใชเ้ดินใตด้ินโดยเฉพาะ   
\f. กาํหนดใหต้อ้งใช ้ LUBRICANT ช่วยในการดงึสายไฟฟ้า 
\\. สายไฟฟ้าที#ใชท้ั&งหมด ตอ้งใชสี้ตามรหสั (COLOUR CODE) ในกรณีที#เป็นสายขนาดใหญ่ซึ#งไม่มีสายที#มี 

(COLOUR CODE) ใหใ้ชเ้ทปพนัสายไฟหรือปลอกสายที#มีสีตามรหสั ตรงหวัสายทั&งสองดา้น 
 - PHASE A   สีนํ&าตาล 
 - PHASE B  สีดาํ  
 - PHASE C   สีเทา 
 - NEUTRAL   สีขาว 
 - GROUND  สีเขียว 
\o. หากไม่ไดร้บัการเห็นชอบจากวิศวกรผูค้วบคมุงาน หา้มมใิหม้ีการรวมสายกลางและสายดินของแต่ละวงจร

เขา้รวมกนั และสายไฟในท่อรอ้ยสายแต่ละเสน้ตอ้งไม่เกิน h วงจรต่อ \ ท่อ 
 
สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistance Cable) มคีณุสมบตัดิงันี & 
1. สายไฟฟ้าทั&งหมดตอ้งทนพิกดัแรงดนั ^gf โวลต ์ใชว้สัดทุนไฟประเภท MICA Tape พนัหุม้รอบตวันาํและ

ทนอณุหภมูิต่อเนื#องไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 90 oc  
2. วสัดทีุ#เป็นเปลือกนอกจะตอ้งมคีณุสมบตัิ Low Smoke, Zero Halogen, Non Toxic และ Flame 

Retardant 
3. คณุสมบตัิดา้น Fire Resistant  ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BS 6387 Category C,W,Z 
4. คณุสมบตัิดา้น Low Smoke ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC61034-2, BS7622, BS EN50267-2-1 



5. คณุสมบตัิดา้น Flame Retardant ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60332-1, BS4066-1, BS EN50265-2-1 
6. คณุสมบตัิดา้น Acid Gas Emission ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60754-1, BS6425-1, BS EN50265-

2-1 
 
     การทดสอบ 
     ผูร้บัจา้งตอ้งจดัทาํรายงานการทดสอบค่าความตา้นทานของฉนวน (INSULATION TESR REPORT) ให้
ทางผูค้วบคมุงานไดพิ้จารณาอนมุตัิก่อนทาํการติดตั&งเขา้อปุกรณ ์ โดยวดัคา่ความตา้นทานฉนวนดว้ย 
Insulation Tester Meter  ที#แรงดนั 500 VOLT และคา่ความตา้นทานที#อ่านไดต้อ้งไม่นอ้ยกว่า 20 Mohm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท ี� 7 การเดนิสายไฟฟ้า 
 

ระบบท่อร ้อยสาย (CONDUIT SYSTEM)                                                      
 \. การเดินสายไฟฟ้าภายในท่อตอ้งทาํตามมาตราฐาน  NEC Art.300  

o.การเดินสายไฟฟ้าใหเ้ดินรอ้ยในท่อรอ้ยสาย ยกเวน้แต่ส่วนที#ระบไุวใ้หท้าํโดยวิธีอื#น  
h.ท่อรอ้ยสายไฟโดยทั#วไปที#เดินในฝา้เพดาน หรือ ในฝาผนงั ที#ไมใ่ช่คอนกรีตแบบเท ใหใ้ชท่้อ EMT(ELECTRIC 

METALLIIC TUBING) นอกจากระบไุวใ้หใ้ชช้นิดอื#น 
].ท่อรอ้ยสายที#เดินลอยอนัอาจจะมีการกระทบกระแทกใหเ้สียหายไดห้รืออยู่สงูจากพื&นนอ้ยกวา่  o,gff มม. ให้

ใชท่้อโลหะหนาปานกลาง IMC (INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT)   
g. ท่อรอ้ยสายที#ฝังในคอนกรีต ในพื&น สถานที#กลางแจง้ และ บรเิวณที#มีความชื &น ใหใ้ชท่้อโลหะหนาปานกลาง 

IMC (INTERMEDIATE METALLIC CONDUIT) ทาดว้ยสารประเภท Bituminous (เช่น Flintkote) อย่างนอ้ยสามครั&ง
เพื#อป้องกนัการผกุรอ่น  

m.ท่อที#ฝังในพื&นคอนกรีตใหใ้ชท่้อ EMT(ELECTRIC METALLIIC TUBING) ไดเ้ฉพาะพื&นที#ไม่ตอ้งรบัแรงหรือ
ติดตั&งใตเ้หล็กโครงสรา้ง และตอ้งใช ้COUPLING และ CONNECTOR เป็นแบบ RAINTIGHT 

^.ท่อส่วนที#ต่อเขา้ดวงโคมที#ติดตั&งบนฝา้ที#เปิดได ้ (เช่นติดตั&งบนทีบาร)์ ใหใ้ชท่้ออ่อนชนิดเหล็กชบุสงักะสีหรือ
ชนิดอะลเูนียม แบบที#ท่อไม่แตกหลดุลุ่ยไดเ้ช่น ท่อของ National Hi-flex White หรือเทียบเท่าโดยความยาวไม่ตํ#ากว่า \.g 
ฟตุ แต่ไม่เกิน h ฟตุ ในชว่งสดุทา้ยเท่านั&น 

�. ท่อส่วนที#ต่อเขา้มอเตอร ์ หรืออปุกรณที์#มีการสั#นสะเทือน ในบรเิวณที#มคีวามชื &น หรือมีโอกาสถกูนํ&า ตอ้งใช้
ท่ออ่อนแบบกนันํ&าหุม้ดว้ยพีวีซี (Liquidtight Flexible Conduit) ในช่วงสดุทา้ยที#ต่อเขา้อปุกรณเ์ท่านั&น  

�.กรณีที#ตามแบบแปลนมีระบใุหม้ีท่อเปล่าที#กาํหนดใหต้ิดตั&งเผื#อไว ้ ที#แสดงในแบบดว้ยอกัษร"CO ใหร้อ้ยลวด
ดงึสายไวใ้หพ้รอ้ม   

\f.ท่อที#ไม่ไดล้งขนาดกาํกบัไวใ้หห้มายถงึท่อขนาด \/o นิ &ว (หรือ \g มม.) ในกรณีที#มีการเปลี#ยนแปลง และ/
หรือไม่ไดก้าํหนดขนาดท่อที#แน่นอนไว ้ ผูร้บัจา้งตอ้งเลือกใชท่้อขนาดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื#องความ
ปลอดภยัเกี#ยวกบัไฟฟ้า  

\\.ท่อรอ้ยสายที#ไมใ่ช่โลหะหา้มดดังอ ใหใ้ชท่้อหรือขอ้ต่อโคง้ ที#มีรศัมีความโคง้เพียงพอหรือใชก้ล่องต่อสาย 
ยกเวน้ท่อ PVC ที#ยอมใหท้าํท่อใหโ้คง้ไดโ้ดยวิธีใชค้วามรอ้น แตต่อ้งทาํใหด้ีไม่ใหท่้อเสียหายหรือตบีเล็กเกินควร 
 \o.การดดังอท่อรอ้ยสายตอ้งระวงัไม่ใหท่้อชาํรุดเสียหายและตอ้งไม่มีผลทาํใหเ้สน้ผ่าศนูยก์ลางภายในท่อ
เปลี#ยนแปลง รศัมีความโคง้ของท่อแต่ละขนาดเป็นไปตามมาตราฐาน NEC  
 \h.เครื#องมื#อที#ใชใ้นการดดัโคง้ท่อตอ้งเป็นเครื#องมือเฉพาะที#ออกแบบมาเพื#อใชด้ดัท่อตามแต่ละชนิดโดยตรง  
หา้มดดังอท่อรอ้ยสายที#มีขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางตั&งแต่ hนิ &วขึ &นไป ใหใ้ช ้ CAST-IRON ANGLE BENDS และ/หรือ 
FITTING แทนการดดัท่อ 
 \].หา้มดดังอท่อรอ้ยสายเกิน ] ครั&ง ในแต่ละชว่งระหว่าง OUTLET , JUNCTION หรือ PULL BOXES หาก
จาํเป็น ใหใ้ส่ PULL BOX หรือ CONDULET เพื#อสะดวกในการซ่อมบาํรุง  
 \g.ท่อรอ้ยสายทกุชนิดตอ้งทาํการยึดใหแ้ขง็แรงดว้ยอปุกรณต์ามชนิดของท่อนั&นๆ ทกุระยะ \.g เมตร และไม่
เกิน f.hf เมตร จาก กล่องต่อสาย หรืออปุกรณต์่างๆ โดยยึดติดกบัโครงสรา้งอาคาร หา้มยึดติดกบั ฝา้ เพดาน หรือหอ้ย
อยู่กบัพื &น 



 \m.ขนาดของท่อรอ้ยสายไฟฟ้าที#ใช ้ตอ้งมีขนาดเปอรเ์ซ็น พื &นที#หนา้ตดัสายรวมฉนวนทั&งหมดต่อพื &นที#หนา้ตดัท่อ
ไม่เกิน ]f% และตอ้งเป็นตามมาตรฐานการไฟฟ้า ฯ ตามพื&นที# ที#โครงการตั&งอยู ่
 \^.อปกรณที์#ใชใ้นการยดึท่อตอ้งทาหรือชบุสีพลาสติกตามระบบงานดงันี& 
  - สีแดง     งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั#วไป 
  - สีเหลือง   งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างจาก GENERATOR 
  - สีสม้     งานระบบเตือนไฟไหม ้
  - สีเขียว    ระบบโทรศพัท ์
  - สีฟ้า    ระบบโทรทศัน ์
 \�.ผูร้บัจา้งตอ้งส่งแบบรายละเอียดแนวทางในการเดินท่อ ขนาดท่อรอ้ยสายไฟฟ้า และจาํนวนสายไฟฟ้า
ภายในท่อ ใหท้างตวัแทนผูว้า่จา้งไดพิ้จารณาและอนมุตัิก่อนดาํเนินการ 
 

การเดนิสายไฟฟ้าโดยไม่มีท ่อร ้อยสาย 
 ในกรณีที#ระบใุหเ้ดินสายไฟฟ้าโดยไม่มีท่อรอ้ยสายใหใ้ชส้ายไฟฟ้าที#มีเปลือกนอกไม่ไดเ้ป็นโลหะ (Nonmetallic 
Sheathed Cable) โดยทาํตาม NEC Art.336 ในกรณีสายขนาดเล็ก อาจจะใชเ้ขม็ขดัอะลมูเินียมยึดสายได ้ โดยเข็มขดั
ตอ้งห่างกนัตามแนวสายไฟฟ้าไมเ่กิน \gf มม. สายที#มีเสน้ผ่านศนูยก์ลางเกิน \f มม. ตอ้งยดึดว้ยประกบัพลาสตกิ 
(Plastic Saddle) ในการติดตั&งตอ้งยดึสายไฟฟ้าใหม้ั#นคงพอที#จะไม่หลดุไดก้ารเดินสายหุม้ฉนวน ดว้ยวิธีเดินลอยบนลกู
ถว้ยฉนวน ตอ้งทาํตาม NEC Art.320 สายไฟฟ้าหุม้ฉนวนที#เดินสงูจากพื&นไม่เกิน o,gff มม. ตอ้งเดินโดยรอ้ยในท่อรอ้ย
สายหรือในรางรอ้ยสาย (Wireway) หรือตอ้งปิดดว้ยรางโลหะ เพื#อป้องกนัจากความเสียหาย การต่อสายไฟฟ้าที#เปลือก
นอกไม่ใช่โลหะ ใหท้าํไดเ้ฉพาะในกล่องต่อสายที#ไมใ่ช่โลหะหรือกล่องต่อสายที#เป็นโลหะซึ#งต่อลงดินหรือในบ่อพกัสายใต้
ดินกล่องต่อสายตอ้งมีฝาปิดใหเ้รียบรอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท ี� 8 กลอ่งตอ่สายไฟฟ้าและกล่องดึงสายไฟ (JUNCTION BOX AND PULL BOX) 
 
 \.การต่อสายไฟฟ้าตอ้งทาํที#กล่องต่อสาย ที#ดวงโคมหรือในบ่อพกัสายใตด้ิน (Manhole or Hand-hole)เท่านั&น
โดยผูร้บัจา้งตอ้งจดัเตรียมเพิ#มเตมิจากแบบแปลนใหเ้หมาะสมกบัหนา้งานจรงิ โดยตวัแทนผูว้า่จา้งสามารถแจง้ใหย้า้ย
หรือเพิ#มเตมิกล่องต่อสายไดต้ามความเหมาะสม และตอ้งเป็นตามมาตราฐาน NEC ARTICLE 370 

o.หา้มต่อสายไฟฟ้าในกล่องใส่เตา้รบั สวิตช ์ในท่อรอ้ยสาย หรือในรางเดินสายไฟฟ้า โดยเด็ดขาด 
h.การต่อสายทองแดงขนาดเบอรไ์ม่เกิน \f sq.mm. ใหใ้ชห้วัต่อมฉีนวนแบบ Insulated Tape และ 

 Wire Nut และ/หรือ Self Stripping Electrical Pigtail and Tap Connector หวัต่อสายไฟฟ้าที#ตอ่เขา้กบัอปุกรณซ์ึ#งมีที#
ต่อสายเขา้แบบสลกัเกลียวจะตอ้งใชแ้บบ Crimp Type Terminal สายไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่านี&ตอ้งต่อโดยใช ้
CompressionConnector and Lug ถา้ผูร้บัจา้งจาํเป็นตอ้งต่อสายดว้ยวิธีอื#นนอกจากที#กล่าว จะตอ้งไดร้บัความยินยอม
จากผูว้่าจา้งก่อน  

].ขั&วต่อสาย หวัสาย วสัดแุละอปุกรณที์#ใชต้่อสาย ตอ้งเป็นของที# UL หรือสถาบนัทดสอบอื#นที# 
เชื#อถือไดเ้ท่าเทียมกนัรบัรองใหใ้ชไ้ด ้ 

g.ขั&วต่อสายที#ไม่มีฉนวนเมื#อต่อสายแลว้ตอ้งพนัดว้ยเทปฉนวนอยา่งนอ้ยสามชั&น แต่ความหนาที#พนั 
รวมกนัแลว้ตอ้งหนาไม่นอ้ยกว่าความหนาของฉนวนสายไฟฟ้านั&น เทปที#ใชพ้นัในการต่อสายตอ้งเป็น Vinyl เทปทน
แรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ mff โวลต ์ 
 m.เวน้แต่กาํหนดเป็นแบบอื#นในแบบแปลน กล่องต่อสายทั&งหมดตอ้งทาํดว้ย GAVANIZED STEEL SHEET มี
ขนาดและปรมิาณเพียงพอที#จะบรรจสุายไฟและอปุกรณต์่อสายทั&งหมด ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ 
 ^.กล่องต่อสายในบรเิวณที#แจง้ บรเิวณที#มคีวามชื &น และบรเิวณที#แบบกาํหนดใหเ้ป็นแบบกนันํ&า ตอ้งเป็นแบบ 
CAST ALUMINIUM หรือ GALVANIZED CAST IRON ชนิดที#มีหวัต่อเขา้ท่อ CONDUIT แบบเกลียว เช่น ROUND 
BOX , FS BOX เป็นตน้ 
 �.ตาํแหน่งติดตั&ง กล่องต่อสายไฟทกุตวัที#ตดิตั&งไว ้ ตอ้งอยูใ่นที#ซึ#งสามารถเขา้ทาํการตรวจสอบและซ่อมบาํรุงได้
สะดวกภายหลงัจากเริ#มใชง้านแลว้ 
 �.กล่องต่อสายไฟทกุตวัตอ้งยึดแน่นหนากบัโครงสรา้ง หา้มใหใ้ชท่้อรอ้ยสายเป็นตวัรบันํ&าหนกัแทน 
 \f.ผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูป้ระสานงานกบังานระบบอื#นๆที#เกี#ยวขอ้งเชน่งานฝา้ โดยแจง้ใหผู้ค้วบคมุงานตวัแทนผู้
ว่าจา้งไดร้บัทราบ และหากตอ้งมีการซ่อมแซมงานส่วนอื#น เนื#องจากการที#ตวัแทนผูว้า่จา้งขอตรวจสอบในจดุที#มีขอ้สงสยั
(ไม่เกินสองจดุในกรณีที#ไมเ่ป็นตามขอ้สงสยั แต่หากพบวา่มเีจตนาไม่ทาํตามมาตราฐาน สามารถใหต้รวจสอบทั&งหมด) 
ค่าใชจ้า่ยทั&งหมดทางผูร้บัจา้งตอ้งรบัผิดชอบทั&งหมด 
 \\.เพื#อความสะดวกในการซ่อมแซม ใหพ่้นสีฝาของกล่องต่อสายไฟใหเ้หมือนกบัสีรหสัของตวัยดึท่อรอ้ยสายไฟ 
 \o.หา้มใชก้ล่องต่อสายไฟฟ้ารวมกบัระบบอื#นๆ เช่นระบบโทรศพัท ์ โทรทศัน ์ เป็นตน้ ตอ้งแยกจากกนัโดย
เด็ดขาด 
 \h.ตอ้งติดตั&งอปุกรณก์นับาดสายไฟที#ช่อง KNOCK-OUT ที#เอาท่อรอ้ยสายเขา้โดยใชอ้ปุกรณต์ามมาตราฐาน 
เช่น BUSHING และ ยึดท่อรอ้ยสายกบักล่องต่อสายใหแ้น่นหนา ในกรณีที#ช่องของกล่องต่อสายไฟไม่ไดเ้ป็นแบบเกลียว 
ตอ้งใช ้LOCK NUT ในการยึดทั&ง สองดา้น 
 
 
 



หมวดท ี� 9 ดวงโคม (LIGHTING FIXTURE) 
 

\.ดวงโคมและอปุกรณป์ระกอบ ตอ้งเป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตที#ผูว้่าจา้งเชื#อถือเป็นผลิตภณัฑที์#ทาํขึ &นและ
ทดสอบแลว้ว่าใชไ้ดต้ามมาตรฐานที#ผูว้่าจา้งยอมรบั 

o.ดวงโคมใหใ้ชต้ามที#กาํหนดในแบบและ/หรือรายการ ขนาดที#กาํหนดไวเ้ป็นมิลลิเมตร (มม) ใหใ้ชเ้ป็นแนวทาง
โดยประมาณเท่านั&นดวงโคมที#ทาํในประเทศอาจมีขนาดแตกต่างไดเ้ล็กนอ้ยตามความจาํเป็นดวงโคมทาํจากต่างประเทศ
ใชข้นาดตามมาตรฐานของผูท้าํดวงโคมทกุชนิด ตอ้งเสนอแบบ และ/หรือตวัอย่างใหผู้ว้่าจา้งตรวจใหค้วามยินยอมก่อน
ดาํเนินการสั#งซื &อและ/หรือเริ#มทาํดวงโคมที#ทาํในประเทศไทยตอ้งเสนอตวัอย่างและทดลองติดตั&งใชง้านก่อนพิจารณาให้
ความยินยอมใหเ้ริ#มทาํ 

h.ดวงโคมฟลอูอเรสเซนต ์ชนิดทาํในประเทศตอ้งประกอบดว้ย 
h.\ ขั&วรบัหลอดและขั&วรบัสตารเ์ตอร ์ ใชต้าม มอก.h]] ขั&วรบัหลอดใชช้นิด Heavy Duty, Spring-

Loaded Type ใส่หลอดไดโ้ดยไม่ตอ้งบิดหลอด ใชข้องตามที#ผูว้า่จา้งอนมุตั ิ
3.2 แผ่นเหล็กใหใ้ชห้นาไม่นอ้ยกว่า f.�มม. ทาํใหแ้ขง็แรงพอไม่ใหโ้คมบิดตวัไดง้่ายผ่านกรรมวิธี

ป้องกนัสนิม เช่น ชบุฟอสเฟตพ่นสีชนิดอบความรอ้นอยา่งดี ซึ#งไม่เปลี#ยนเป็นสีเหลืองได ้ เช่น Alkyd stoved 
enamel อีป๊อกซีผง สีอครลิิค เป็นตน้ 

h.h สายไฟฟ้าที#ใชภ้ายในดวงโคมใชส้ายอ่อน ชนิดทนความรอ้น ^f องศาเซลเซียส หรือสงูกวา่ตาม
ชนิดของหลอดขนาดไมเ่ล็ก กว่า \.f ตร.มม. สายไฟฟ้าตอ้งเดินซอ่นปิดใหเ้รียบรอ้ย ไม่ใหเ้ห็นสายจากดา้นล่าง 

h.] บลัลาสต ์ใหใ้ชช้นิด LOW LOSS  ผลิตภณัฑข์อง PHILLIP , MK , BOVO ,ARMSTRONG หรือ
ผลิตภณัฑที์#ไดร้บัการอนมุตัิแลว้ว่าเทียบเท่า ตอ้งทาํใหเ้รียบรอ้ยมองไม่เห็นบลัลาสตจ์ากดา้นล่างสามารถ
ถ่ายเทความรอ้นไดด้ีพอ เพื#อไม่ใหอ้ณุหภมูิของบลัลาสตเ์พิ#มขึ &นสงูเกินขดีจาํกดัในขณะใชง้าน ให ้BALLAST  \
ตวัต่อหนึ#งหลอด 

  h.g ใหม้ี CAPACITOR หรือ CHOKE ที#ใชร้ว่มกบัหลอดตา่งๆ ขนาดตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต แต่
จะตอ้งทาํใหม้ีคา่ POWER FACTOR ไม่นอ้ยกว่า �g% เป็นชนิด DRY TYPE ขนาด VOLTAGE ไม่นอ้ยกวา่ \og% ของ
ค่า VOLTAGE ใชง้าน 

h.m สตารเ์ตอร ์สาํหรบัหลอดฟลอูอเรสเซนต ์ใชต้าม มอก.\�h 
 ]. ดวงโคมภายนอกอาคาร ตอ้งเป็นชนิดทนดินฟ้าอากาศภายนอก (Weatherproof) เป็นแบบที#ทาํไดม้าตรฐาน 
BS, VDE, DIN, NEMA, JIS หรือมาตรฐานที#เทียบเท่า 

g.ดวงโคมใชห้ลอด 
 ดวงโคมใชห้ลอดมใีสห้รือหลอดมีก๊าซ แบบติดฝังหรือติดลอยซึ#งติดตั&งกบัท่อรอ้ยสายตอ้งมกีล่องต่อสายที#
เหมาะสมติดอยู่เหนือดวงโคม 

m. บลัลาสตส์าํหรบัหลอด PL และ SL ใหใ้ชต้ามมาตรฐานของผูท้าํหลอด 
^. บลัลาสตส์าํหรบัหลอดใชก๊้าซอื#น ใชบ้ลัลาสตเ์พาเวอรแ์ฟกเตอรต์ ํ#ามีคะแปซเิตอรต์่อครอ่มปรบัคา่เพาเวอร์

แฟกเตอรใ์หส้งูเกิน .�g บลัลาสตท์าํตามมาตรฐานของประเทศผูท้าํ และไดร้บัการรบัรองโดยสถาบนัที#ผูว้่าจา้งเชื#อถือ 
 
 
 
 



หลอดไฟฟ้า 
\. หลอดไฟฟ้าชนิดมใีส ้ (Incandescent Lamps) 
o. หลอดธรรมดา ใชต้าม มอก.] ขั&วหลอด E27 ชนิดใสหรือฝา้ตามที#ผูว้่าจา้งจะกาํหนด ขนาดกาํลงัไฟฟ้าตามที#

กาํหนดในแบบหรือรายการ 
 h. หลอดชนิดอื#น ใหใ้ชต้ามที#กาํหนดในแบบหรือรายการ 
 ]. หลอดฟลอูอเรสเซนต ์ตอ้งเป็นหลอดที#ไดร้บัการรบัรองโดย สมอ.สี Cool white หรือ Daylight ตามที#ผูว้า่จา้ง
จะเลือก 
 g. หลอดชนิดไม่ตอ้งใชส้ตารเ์ตอร ์ใหใ้ชห้ลอดราบิดสตารต์ ขนาด o� วตัต ์ที#อายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ \gfff 
ชั#วโมง หรือหลอดชนิดมีประสิทธิภาพสงู (hg หรือ hm วตัต)์ ที#สามารถใชก้บั      บลัลาสตร์าบิดสตารต์ o� วตัต ์ไดต้ามที#
กาํหนดในรายการหลอดใชสี้ Cool White หรือ Daylight หรือตามที#ผูว้่าจา้งเลือก 
 m. หลอดชนิดใชส้ตารเ์ตอร ์แบบมีประสิทธิภาพสงู ใชห้ลอด \] วตัต ์และ o� วตัต ์

^. หลอดใชก๊้าซ 
 �. หลอดไอปรอท ขนาดเล็กกวา่ ogf วตัต ์ ใชช้นิด Color-corrected High Pressure Mercury Vapor or 
Color-corrected  Metal Halide ขนาด ogf วตัตข์ึ &นไป ใชช้นิด color-corrected Metal Halide ขั&วหลอดใหใ้ชช้นิด
เกลียว E27 หรือ E40 ใหใ้ชห้ลอดตามที#กาํหนดในแบบ หรือรายการ 
 �. หลอดไอโซเดียม ใช ้o ชนิด และขนาดตามที#กาํหนด คือ 
 \f. หลอดความดนัตํ#า คือ Low Pressure Sodium (SOX or LPS) 
 \\. หลอดความดนัสงู คือ High Pressure Sodium (SON or HPS) 

\o.หลอดชนิดอื#นใชต้ามที#กาํหนดในแบบหรือรายการ 
 

การติดตัGงดวงโคม 
\. การตดิตั&งดวงโคม ตอ้งทาํใหถ้กูตอ้งตาม NEC Art.410 โคมแบบแขวนที#ใชท่้อ หรือโซ่หอ้ยจากเพดานให้

ติดตั&งใหโ้คมสงูจากพื&น o,^ff มม. หรือตามที#ระบ ุโคมแบบติดผนงัใหต้ดิสงูจากพื&น o,off มม. หรือตามที#ระบ ุดวงโคมที#
ติดตั&งในฝา้ตอ้งทาํใหส้ามารถถอดออกไดง้า่ยจากทางขา้งล่างดวงโคมที#ติดตั&งในฝา้เปิดไดต้อ้งยึดกบัเพดานดว้ยโซ่ หรือ
กา้นโลหะหรือท่อที#ปรบัระยะไดง้า่ย และสามารถรบันํ&าหนกัดวงโคมไดโ้ดย   ไม่ตอ้งพึ#งโครงฝา้เป็นตวัรบันํ&าหนกั ใหใ้ชท่้อ
อ่อนตามที#กาํหนด ต่อระหว่างดวงโคมกบักล่องต่อสายซึ#งตอ้งยาวพอใหส้ามารถขยบัยา้ยดวงโคมไดอ้ย่างนอ้ยหนึ#งช่อง
ของแผ่นฝา้ในระบบที#เดินสายไฟฟ้า โดย  ไม่ใชท่้อรอ้ยสาย ใหใ้ชส้ายอ่อนชนิดมีสายดินที#ยาวเพียงพอต่อระหวา่งดวงโคม
กบัวงจรย่อย และใชป้ระกบัรดัสาย (Cable Connector) ติดกบัดวงโคมใหแ้น่น การติดตั&งดวงโคมทกุชนิดตอ้งยดึดวงโคม
ใหแ้น่นอยู่กบัที#ไมใ่หห้ลดุได ้ แต่ตอ้งสามารถถอดดวงโคมออกเพื#อการบาํรุงรกัษาได ้ บลัลาสตแ์ละคะแปซเิตอรที์#
จาํเป็นตอ้งตดิตั&งแยกจากดวงโคมตอ้งติดตั&งในตูโ้ลหะแบบมีฝาปิดที#มีการระบายความรอ้นไดเ้พียงพอ และติดตั&งไวใ้นที#
เขา้ถงึได ้เพื#อการบาํรุงรกัษา 
 o.การยดึดวงโคมกบัผนงัและเพดานที#เป็นปนูตอ้งยดึใหร้บันํ&าหนกัดวงโคมไดแ้ละตอ้งทาํใหแ้ขง็แรงพอ การยดึ
ใหใ้ช ้Lead Anchor and Screw หรือในกรณีที#โคมมีนํ&าหนกัมาก ตอ้งใช ้Expansion Bolt การยึดกบักล่องต่อสาย ตอ้ง
ทาํใหก้ล่องและเหล็กยดึรบันํ&าหนกัไดเ้พียงพอ ในทกุกรณีตอ้งรบันํ&าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกว่า oh กิโลกรมั 

h. ตาํแหน่งดวงโคมตาํแหน่งดวงโคมที#แสดงในแบบเป็นตาํแหน่งโดยประมาณในการตดิตั&งผูร้บัจา้งตอ้งวดั และ
กาํหนดตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัสถานที# และเพื#อใหไ้ดค้ณุภาพของแสงตามตอ้งการโดยทาํตามความยินยอมของผู้



ควบคมุงานของผูว้า่จา้งและผูว้่าจา้งสงวนสิทธิlที#จะสั#งแกไ้ขตาํแหน่งจากแบบเล็กนอ้ยไดต้ามสมควร โดยไม่มีการ
เปลี#ยนแปลงคา่จา้งแต่ประการใด 
 ]. การตดิตั&ง Floodlight ดวงโคมที#ติดบนดินตอ้งมฐีานคอนกรีต ดวงโคมตอ้งยึดกบัฐาน พื &น หรือผนงั ใหม้ั#นคง
แข็งแรง เมื#อตดิตั&งแลว้ตอ้งปรบัทิศทางของแสงใหไ้ดต้ามความตอ้งการแลว้ยึดไวที้#ตาํแหน่งนั&น 

g. ดวงโคมโลหะทกุชนิด ตอ้งต่อลงดินที#ท่อรอ้ยสายโลหะหรือมีสายดินแยกตา่งหาก 
 

การยึดทอ่และอ ุปกรณ ์
 การแขวนท่อรอ้ยสาย การยึดท่อรอ้ยสาย การแขวนและยดึอปุกรณต์อ้งใชก้า้นตวัรบัประกบัหรือโซ่ ที#เป็นเหล็ก
ชบุสงักะสีหรือแคดเมี#ยม เพื#อกนัสนิม และตอ้งมีขนาดเพียงพอที#รบันํ&าหนกัอปุกรณไ์ดม้ั#นคง การยึดกบัปนูตอ้งใช ้
Expansion Bolts ขนาดและชนิดที#เหมาะสม หา้มใชล้วดแขวนดวงโคม ท่อ หรืออปุกรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท ี� 10 ระบบสายดนิ (GROUNDING SYSTEM) 
 
1. ความตอ้งการทั#วไป 
 ระบบต่อลงดิน ( Grounding System ) รวมขอ้กาํหนดนี&ใหร้วมถงึการต่อลงดินของระบบไฟฟ้า  ( System 
Ground ) อปุกรณไ์ฟฟ้า ( Equipment Ground ) และอปุกรณอื์#นๆ ที#เป็นโลหะอนัอาจมีกระแสไฟฟ้าเนื#องจากการ
เหนี#ยวนาํทางไฟฟ้า เช่น ท่อรอ้ยสายไฟฟ้ารางวางสายไฟฟ้า ฯลฯ โดยการต่อลงดินนี& ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื#น ให้
ถือตามกฎและมาตรฐานดงัต่อไปนี& 
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื#องความปลอดภยัเกี#ยวกบัไฟฟ้า  “ หมวด m สายดินละการต่อลงดิน” 
   - มาตรฐานเพื#อความปลอดภยัทางไฟฟ้าสาํนกังานพลงังานแห่งชาติ  “ TSES.24-1984 การต่อลงดิน” 
   - Nation Electrical Code (NEC)Article 250 
   - Nation Fire Protection  Association (NFPA) No.78 
 
2. หลกัสายดิน (GROUND ROD) 
 2.1 หลกัสายดินใหใ้ช ้Copper Clad Steel Ground Rod ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางไมเ่ล็กกวา่ g/� นิ &วและยาวไม่
นอ้ยกวา่ \f ฟตุ จาํนวนตั&งแต่ h หลกัขึ &นไป เพื#อใหไ้ดค้วามตา้นทานของการลงดิน(Ground Resistance) ไม่เกิน g โอหม์ 
 o.o การปักหลกัสายดินตอ้งใหแ้ต่ละสาย ตอ้งใหแ้ต่ละหลกัขา้งเคียงสองหลกัประมาณ h เมตรเท่าๆกนัโดยหลกั
สายดินนี&ใชเ้ชื#อมต่อถึงกนัดว้ยตวันาํทองแดงขนาดพน้ที#หนา้ตดัไม่นอ้ยกว่า ^f ตารางมิลลิเมตร และการเชื#อมทั&งหมดใช้
วิธี Exothermic Welding หรือ ใช ้Clamp ที#ไดร้บัการรบัรองคณุภาพจาก UL (UL Listed) ที#กาํหนดใหใ้ชส้าํหรบัวานใน
กรณีนี& 
 
3. สายดิน (GROUND CONDUCTOR) 
 สายดินใหใ้ชต้วันาํทองแดง ซึ#งมขีนาดของสายดินในวตัถปุระสงคต์่างๆ ตอ้งเป็นดงันี& 
 3.1 สายดินสาํหรบัระบบไฟฟ้า (System Ground) เพื#อต่อสายศนูย(์Neutral) ดา้นทตุิยภมู(ิSecondary) ของ
หมอ้แปลงไฟฟ้าลงดิน ขนาดของของสายดินนี&ใหข้ึ &นอยูก่บัขนาดสายศนูยข์องระบบไฟฟ้านั&นตามตารางที#\ 
  h.o ถึงแมจ้ะมิไดก้าํหนดหรือแสดงในแบบไวก้็ตาม ระบบไฟฟ้าของโครงการนี& ตอ้งมีระบบต่อลงดินสาํหรบั
อปุกรณไ์ฟฟ้า (Equipment Ground) โดยดาํเนินการดงันี&- 
  ก. โครงโลหะรอบนอกของอปุกรณไ์ฟฟ้าตลอดจนท่อรอ้ยสายไฟฟ้าและ/หรือ รางวางสายไฟฟ้าที#เป็น
โลหะตอ้งถกูต่อลงดินดว้ยตวันาํลงดิน 
  ข. วงจรสายป้อน ( Feeder Circuit ) และวงจรย่อย ( Branch Circuit ) สาํหรบัไฟฟ้ากาํลงัและเตา้รบั
ไฟฟ้าตอ้งมีสายตวันาํลงดิน 
  ค. วงจรย่อยสาํหรบัไฟฟ้าแสงสว่างยอมใหใ้ชท่้อรอ้ยสายไฟฟ้า และ/หรือ รางวางสายไฟฟ้าที#เป็น
โลหะเป็นตวันาํลงดินได ้ ทั&งนี &ตอ้งมั#นใจวา่ท่อรอ้ยสายไฟฟ้าและ/หรือ รางวางสายไฟฟ้านั&นถกูต่อลงดินอย่างต่อเนื#องทาง
ไฟฟ้า 
   ง. ขนาดของสายตวันาํลงดินใหข้ึ &นอยู่กบัขนาดของอปุกรณป้์องกนัของวงจรนั&น ตามตารางที# 2  
 
 
 



4. ระบบต่อลงดินแยกอิสระ (ISOLATEDGROUND) 
 4.1 ระบบต่อลงดินสาํหรบัอปุกรณพิ์เศษ เช่น อปุกรณอิ์เลคทรอนิกส ์ ใหม้ีหลกัสายดินละลายดิน แยกจากสาย
ดินทั#วไปตามที#กล่าวในขอ้ h โดยความตา้นทานของการต่อลงดินที#หลกัสายดิน ตอ้งไม่เกิน \ โอหม์ 
 ].o สายดินที#ใชใ้นกรณีนี&ใหใ้ชส้ายตวันาํทองแดงห่อหุม้ฉนวน พีวีซี ขนาดตามระบใุนตารางที# o แลว้แต่กรณี 
สายดินนี&ใหต้่อเขา้กบัหลกัสายดนิโดยตรง และสามารถใชร้ว่มกบัหลกัสายดินของระบบไฟฟ้าทั#วไป หรือจดัทาํขึ &นใหม่ได ้

 

5.การตดิตั&งและการทดสอบ 

 5.1 หา้มใชท่้อรอ้ยสายเป็นสายดนิเวน้แตจ่ะมกีารใชท่้อรอ้ยสายและอปุกรณร์อ้ยท่ออื#นๆ มีขั&วต่อสายดินให้
แน่ใจว่าท่อรอ้ยสายนั&นมคีวามตอ่เนื#องทางไฟฟ้าอยา่งถาวร และไดร้บัการยินยอมจากผูค้มุงาน 
 5.2 การเดินสายไฟใหร้อ้ยในท่อสายเดยีวกบัสายวงจรไฟฟ้านั&นๆ แต่ในบางกรณีเช่น สายดินที#อยู่ในช่องชารป์ 
สายดินที#เป็นสายประธาน ( Main) สาํหรบัการต่อแยกสายดิน สายดินที#วางในรางสายไฟฟ้าใหว้างลอยไวไ้ด ้

 g.h สายดินที#ไม่ไดร้อ้ยในท่อ ตอ้งยึดติดกบัรางวางสายไฟฟ้าที#เป็นโลหะทกุๆระยะไม่เกิน o.] เมตร  
 g.]  การตรวจสอบ ใหก้ระทาํตามความเห็นชอบของผูค้มุงานเพื#อพิสจูนใ์หไ้ดว้า่ระบบต่อดินมีความสมบรูณ์
และถกูตอ้งตามมาตรฐานอา้งอิง 

 

ตารางที#\ 

ขนาดสายดินสาํหรบัต่อศนูยล์งดนิ 
ขนาดเสน้ผ่าศนูย.์.....ตวันาํทองแดง 

(ตารางมิลลิเมตร) 
ขนาดสายดิน.....ตวันาํทองแดง 

(ตารางมิลลิเมตร) 
hg หรือ เล็กกว่า 

50 

70 

�g ถึง \ff 

\�g ถงึ gff 

เกิน gff 

10 

16 

25 

35 

70 

95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที# o 

ขนาดสายดินสาํหรบัต่อส่วนห่อหุม้ที#เป็นโลหะของอปุกรณไ์ฟฟ้าลงดิน 
 
 

พิกดักระแสไฟฟ้าของอปุกรณต์ดัตอน 

(ไม่เกิน .....แอมแปร)์ 
 

 

ขนาดสายดิน(ตารางมิลลิเมตร) 
 

 

ตวันาํทองแดง 
 

ตวันาํอลมูเินียม 
15 และนอ้ยกว่า 
20 
hf ถึง mf 
100 
200 
400 
600 
�ff ถงึ \fff 
1200 
1600 
2000 
2500 
3000 
4000 
5000 
6000 

2.5 
4 
6 
10 
16 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 
300 
400 
500 

4 
6 
10 
16 
25 
50 
70 
95 

120 
185 
185 
300 
300 
400 
600 
600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดท ี� 11 รายการอ ุปกรณม์าตรฐานและผู้ผลิต (VENDER LIST) 
 

1. วตัถปุระสงค ์ 

รายละเอียดในหมวดนี&ไดแ้จง้ถึงรายชื#อผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ ์วสัดแุละอปุกรณที์#ถือวา่ไดร้บัการยอมรบั ทั&งนี & 
คณุสมบตัิของอปุกรณน์ั&น ๆ ตอ้งไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะที#กาํหนดไว ้การเสนอผลิตภณัฑ ์นอกเหนือจากชื#อ
ที#ใหไ้วนี้ & ตอ้งแสดงเอกสาร รายละเอียด และหลกัฐานอา้งอิงอย่างเพียงพอ เพื#อการพิจารณาอนมุตัใิหใ้ชง้าน
โดยมีคณุภาพเทียบเท่า 
 

2. รายชื#อผูผ้ลิตและผลิตภณัฑข์องวสัดแุละอปุกรณ ์รายชื#อผูผ้ลิตและผลิตภณัฑข์องวสัด ุและอปุกรณม์าตรฐาน 
ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี& 

   2.1 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER (ACB,MCCB,MCB] 
- SCHENIEDER ELECTRICH/ GE/ SIEMENS/ ABB/ EATON  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.2 LV MAIN AND DISTRIBUTION BOARD MANUFACTURER  

- PMK/ SMD/ ESI/ TIC/ SIRINIIMITR/ PEM  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.3  PROTECTIVE RELAY, METERING AND ASSOCIATED EQUIPMENTS 

- ABB/ SCHENEIDER ELECTRIC/ MITSUBISHI/ SOCOMEC/ SIEMENS/ CIRCUTOR  

- หรือเทียบเท่า 

 
 
    2.4  LOAD CENTER SET  

- SCHENEIDER ELECTRIC/ GF/ ABB/ SIEMENS / EATON  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.5 CONTACTOR AND CONTROL RELAY  

- SIEMENS/ ABB/ SCHENEIDER ELECTRIC/ MITSUBISHI/ OMRON  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.6  POWER CAPACITOR AND REACTIVE POWER CONTROL RELAY 

- ABB/ NOKIAN/ SCHENEIDER ELECTRIC/ SOCOMEC/ EPCOS/ RTR 

- หรือเทียบเท่า 



 
    2.7  SWITCH AND OUTLET 

- BTICINO/ PANASONIC/ SCHENEIDER ELECTRIC/ SIEMENS  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.8  LUMINAIRE (LOCAL) 

- PHILIPS/ DELIGHT/ L&E/ METROLITE/ X-TRA BRITE/SILVANIA 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.9  LUMINAIRE (IMPORT) 

- HUBBELL/ PHILIPS / EYE  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.10 LAMPS 

- GE/ OSRAM/ PHILIPS/ EYE/ SILVANIA 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.11  HID LAMP  

- GE/ OSRAM/ PHILIPS/ EYE/ SILVANIA 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.12 LAMP HOLDER 

- BJB/ VOSSLOH/ GE/ PHILIPS/ THORN  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.13  LOW LOSS BALLAST & STATER 

- PHILIPS/ MK/ BOVO/ ARMSTRONG/ OSRAM 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.14  ELECTRONIC BALLAST 

- ECONO-WATD/ PHILIPS/ OSRAM 

- หรือเทียบเท่า 

 



    2.15  HID BALLAST 
- SILVANIA/ PHILIPS/ OSRAM/ EYE/ THORN 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.16  LAMPS CAPACITOR 

- THORN/ BOSCH/ NOKIAN/ PHILIPS  

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.17  EMERGENCY & EXIT LIGHT 

- SUNNY/ EMI/ CEE/ DELIGHT 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.18  CABLE TRAY, CABLE LADDER, WIREWAY 

- SMC/ TIC/ UI/ ASEFA/ BASOR/SIRINIIMIT 

- หรือเทียบเท่า 

 
 
    2.19  METALLIC CONDUIT 

- MATSUSHITA/ TSP/ TAS/ UI/ RSI/ ARROW PIPES/PANASONIC 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.20 NON-METALLIC CONDUIT (HDPE & EPLEX) 

- TAP/ TGG/ BTC 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.21  PVC&UPVC CONDUIT 

- THAI PILE INDUSTRY/ SLAM CEMENT/ SCINEIDER ELECTRIC/SCG 

- หรือเทียบเท่า 

 
    2.22 LOW VOLTAGE CABLE 

- PHELPS DODGE/ THAI YAZAKI/ BANGKOK CABLE/ CTW CABLE/ MCI DRAKA 

- หรือเทียบเท่า 

  



 

 

 
 

รายละเอ ียดประกอบแบบ 

��-หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

มกราคม ���6 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ 

ปรบัปรุงหอ้งปฏิบตัิการตน้แบบการบรรจแุละควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑอ์าหารและขนมอบเพื อพฒันาชมุชน  
 

 

 

เจ้าของ 

มหาวิทยาลยัสวนดสิุต 
 

 

 
สถานท ี$ 

มหาวิทยาลยัสวนดสิุต แขวงดสิุต เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร 
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เคร ื�องปร ับอากาศแบบปรับเปลี�ยนปร ิมาณนํ�ายาแบบรวมศูนย ์
(  Variable Refrigerant Flow Air Condition System : VRF ) 

 
1. ความต้องการทั�วไป 

1.1. ชุดเครื�องปรบัอากาศ ชนิด VRF ตามที�ระบุในแบบ ประกอบดว้ยเครื�องระบายความรอ้น (CONDENSING UNIT) ซึ�ง
ใช้คู่กันกับเครื�องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) ตั7งแต่ 8 ชุดขึ 7นไป ตอ้งเป็นสินคา้ผลิตสาํเร็จที�นาํเข้าจากโรงงานผลิตของเจา้ของ
ผลิตภัณฑใ์นประเทศญี�ปุ่ น หรือผลิตในประเทศไทยโดยโรงงานผลิตของเจา้ของผลิตภัณฑโ์ดยตรง และไดร้บั ISO 9001 และ ISO 
14001 โดยที�เครื�องระบายความรอ้นเป็นแบบระบายความรอ้นดว้ยอากาศ AIR COOLED CONDENSING UNIT ซึ�งเมื�อใชคู้่กับชุด
เครื�องเป่าลมเย็นตั7งแต่ 8 ชุดขึ 7นไปตามที�ผูผ้ลิตแนะนาํ สามารถทาํความเย็นรวม (Rated total cooling capacity) ไดไ้ม่นอ้ยกว่าที�
กาํหนดในรายการอุปกรณ์ที�สภาวะอากาศก่อนเขา้คอยลเ์ย็น (COOLING COIL) 80°F db (26.7°C db), 66.2°F wb (19°C wb) 
และอากาศก่อนเขา้คอยลร์อ้น (CONDENSING COIL) 95°F db (35°C db) และใชร้ะบบไฟฟ้า `ab VOLT, 3 PHASE, 50 Hz เครื�อง
เป่าลมเย็นใชร้ะบบไฟฟ้า 220 VOLT, 1 PHASE, 50 Hz ตามที�กาํหนดในแบบ 
 ความสามารถของระบบจะตอ้งสามารถรองรบัการเดินท่อนํ7ายาประธานซึ�งมีความยาวรวมไดถ้งึ 190เมตร (ความยาว
จรงิ) และเมื�อติดตั7งเครื�องระบายความรอ้นอยู่สงูกว่าเครื�องเป่าลมเย็น ระบบสามารถรองรบัความแตกตา่งระดบัความสงูของเครื�องเป่า
ลมเย็นตวับนสดุกบัเครื�องเป่าลมเย็นตวัล่างสดุไดถ้ึง 4b เมตร มีระบบตรวจสอบขอ้ผิดพลาดในการทาํงานดว้ยตวัเอง (ERROR CODE 
CHECK) และมีอุปกรณ์ควบคุมประธาน (CENTRAL REMOTE CONTROLLER) สําหรับควบคุมและแสดงสถานะของ
เครื�องปรบัอากาศใหค้รอบคลมุจาํนวนเครื�องปรบัอากาศทั7งหมด 

1.2    ชุดเครื�องปรบัอากาศ ชนิด VRF ที�นาํมาติดตั7ง ตามที�ระบุในแบบตอ้งเป็นของใหม่จากโรงงานผูผ้ลิต ตอ้งมีตวัแทน
จาํหน่ายในประเทศไทย และใหก้ารบรกิารหลงัการขาย หรือบรกิารทางดา้นอะไหล่เป็นที�เชื�อถือได ้และมีการติดตั7งใชง้านแพรห่ลายใน
ประเทศไทย โดยมีจาํหน่ายในประเทศไทยมาไม่นอ้ยกว่า 15 ปี  

1.3    ระบบท่อนํ7ายาที�กาํหนดใหใ้นแบบ เป็นเพียงแนวทางในการติดตั7ง เพื�อใหท้ราบแนว ทิศทางและระยะทางในการเดิน
ท่อนํ7ายาเท่านั7น ผูร้บัจา้งจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดขนาด จาํนวน และแนวทางที�เหมาะสมกับระบบและอปุกรณที์�นาํมาติดตั7ง เพื�อใหร้ะบบ
ปรบัอากาศสามารถทาํงานไดต้ามความตอ้งการในแบบทุกประการ ขณะเดียวกันขนาดของ CONDENSING UNIT ที�กาํหนดใหใ้น
แบบก็เป็นเพียงการกาํหนดเพื�อความเหมาะสมเมื�อเทียบกับขนาดของ FAN COIL UNIT เท่านั7น หากมีความจาํเป็นต้องมีการ
เปลี�ยนแปลงขนาด CONDENSING เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิตแต่ละราย ก็สามารถทาํได ้โดยจะตอ้งจดัทาํรายการขอ
แกไ้ขเปลี�ยนแปลง พรอ้มรายการคาํนวณ และคาํอธิบาย เพื�อขอความเห็นจากผูอ้อกแบบ ผูอ้นมุตัิผลิตภณัฑข์องโครงการตามเงื�อนไข
ของการว่าจา้ง ทั7งนี 7ไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดก็ตามระบบปรบัอากาศจะตอ้งสามารถทาํความเย็น และมีประสิทธิภาพตามความตอ้งการ
ของแบบทกุประการ 

1.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไดร้บัหนงัสือแต่งตั7งตัวแทนจาํหน่าย และรบัรองคุณสมบัติใหเ้สนอราคา จากบริษัทผูจ้ัดจาํหน่าย
ผลิตภณัฑโ์ดยตรง 

 
2. เคร ื�องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) 

ใชส้ารทาํความเย็นที�ไม่ทาํลายโอโซนในชั7นบรรยากาศ R-410A ที�ถูกออกแบบและผลิตขึ 7นมาใหใ้ชก้ับระบบไฟฟ้า `ab 
โวลต ์` เฟส mb เฮิรซ์ สามารถต่อเชื�อมเป็นระบบเดียวกนัไดส้งูสดุ 5 โมดูล ตามที�ระบุไวใ้นตารางแสดงรายการและอุปกรณ ์อุปกรณ์
และตัวเครื�อง (Equipment Schedule) จะตอ้งผลิตและประกอบตามมาตรฐานผูผ้ลิต และมาตรฐานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะใน
ดา้นความปลอดภัยต่อการใชง้านการบาํรุงรกัษาและการซ่อมแซมแกไ้ขเปลี�ยนแปลงต่างๆ รายละเอียดและอุปกรณป์ระกอบร่วม
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จะตอ้งมีอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี7 
2.1 คอมเพรสเซอร ์เป็นแบบเชื�อมปิดสนิทชนิดสโคลลอิ์นเวิรท์เตอร ์(Scroll Inverter Compressor) หรือชนิด ดีซีทวินโร

ตารี�อินเวิรท์เตอร ์(DC Twin Rotary Inverter Compressor)  โดยคอมเพรสเซอรท์กุลกูตอ้งปรบัระดบัการทาํงานไดด้ว้ยชดุควบคมุ
แบบอินเวิรท์เตอร ์มีการระบายความรอ้นแผงวงจรดว้ยสารทาํความเย็น เพื�อเป็นการประหยดัพลงังานไฟฟ้าตลอดชว่งเวลาของการทาํ
ความเย็นตามภาระที�ผนัแปร โดยสามารถควบคมุสมรรถนะการทาํความเย็นไดโ้ดยละเอียด คอมเพรสเซอรแ์ต่ละลกูตอ้งตดิตั7งอยูบ่น
ฐานที�แขง็แรง และมีลกูยางกนักระเทือนรองรบั  

2.2 ประสิทธิภาพการทาํความเย็นของเครื�องระบายความรอ้น (EER) แต่ละเครื�อง (SINGLE MODULE) ตอ้งไมต่ ํ�ากวา่ 
10.57 BTUH/Watt หรือ 3.1 kW/kW ที�สภาวะการทาํงานเต็มพิกดั (Full Load Operation) 
              2.3   ตวัถงัเครื�องระบายความรอ้น ชิ 7นส่วนหลกัของตวัถงัทาํดว้ยเหล็กอาบสงักะสี โดยเคลือบสีซึ�งทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกอาคาร 

2.4    แผงระบายความรอ้น ทาํดว้ยท่อทองแดง มีครีบระบายความรอ้นชนิด Plate Fin Type อดัติดแน่นกับท่อดว้ยวิธีกล 
โดยครีบทาํจากอลมูิเนียมเคลือบเรซิ�นป้องกนัการกดักรอ่นสาํหรบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มทั�วไป  

2.5     พดัลมระบายความรอ้น เป็นชนิดมีปริมาณลมระบายความรอ้นสงู ขบัดว้ยมอเตอรช์นิด Weather Proof มีอุปกรณ์
ป้องกนัการเกิดความรอ้นสงูเกินเกณฑ ์ปรบัปรมิาณลมไดอ้ย่างนอ้ย 50 ระดบัโดยอตัโนมตัิตามการควบคมุสมรรถนะของเครื�อง 

2.6 มีระดบัเสียงของการทาํงานที�ระบใุนแคตตาล็อกไม่เกิน 67 dB(A) 
2.7    ระบบนํ7ายาภายในคอนเด็นซิ�งยูนิตตอ้งไดร้บัการปรบัสมดุลเรียบรอ้ยจากโรงงานผูผ้ลิต พรอ้มทั7งบรรจุนํ7ายาไวใ้น

เครื�องมาจากโรงงานเพื�อไวต้รวจสอบการรั�วของเครื�องระหว่างขนส่ง 
2.8    เครื�องตอ้งออกแบบชดุสตารท์แบบเพิ�มแรงดนัและเพิ�มกระแสทีละนอ้ยดว้ยระบบอิเลคทรอนิคสเ์พื�อลดกระแสในช่วง

ออกตวัที�จะเกิดขึ 7น ในการออกแบบระบบตอ้งสามารถเริ�มตน้เดินเครื�องจากจดุตํ�าสดุจนถึงจดุที�กระแสสงูสดุไม่เกินที�ระบไุว ้ของกระแส
สูงสุดของแต่ละชุดคอมเพรสเซอร ์เพื�อหลีกเลี�ยงกระแสสูงสุดที�จะเกิดขึ 7นจากการเริ�มเดินในช่วงแรก และตอ้งมีการติดตั7งอุปกรณ์
ควบคมุและป้องกนัในเครื�อง ตามรายละเอียดดงันี7 

ก. Thermal Overload Protection Devices for Compressor 
ข. Overload Protection for Fan Motor 
ค. Compressor Contactor or Electronic Control 
ง. Oil Separator 
จ. Hi/Low Pressure Sensor  
ฉ. Suction/Liquid Line Shut-Off Value  
ช. Refrigerant Filter Dryer 
ซ. Oil Tank 
ฌ. Refrigerant Charging Port 
ญ. Auto Refrigerant Charging Port 
ฎ. Phase Protection 
ฏ. Inverter starter      
 

3. เคร ื�องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) 
3.1 เครื�องเป่าลมเย็นเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกบัเครื�องระบายความรอ้น ซึ�งออกแบบมาใหใ้ชง้านรว่มกนั 
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3.2 เครื�องเป่าลมเย็นแต่ละชุด จะตอ้งสามารถส่งปริมาณลมและใหค้วามดนัลม (External Static Pressure) ไดไ้ม่นอ้ย
กว่าที�ระบใุนรายการอปุกรณ ์

3.3 มอเตอรข์บัพดัลมแบบ Direct-Drive แบบปรบัความเร็วรอบการหมุนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 ระดบั ตวัพดัลมจะตอ้งไดร้บั
การตรวจหรือปรบัสมดลุทั7งในขณะหยดุนิ�งและขณะทาํงานมาแลว้จากโรงงานผูผ้ลิต มีระดบัเสียงของการทาํงานที�ระดบัสงูสดุ (Sound 
Pressure Level) ซึ�งระบใุนแคตตาล็อกไม่เกิน 47 dB(A) 

3.4 ตัวถังเครื�องเป่าลมเย็นทาํดว้ยเหล็กอาบสังกะสีกันสนิม ภายในตัวเครื�องบุดว้ยฉนวนไม่ลามไฟชนิด Closed Cell 
Insulation หรือ Fire Retardant Polyurethane ความหนาเพียงพอที�ไม่ทาํให้เกิดการเกาะของหยดนํ7า ถาดรองนํ7าทิ 7งบุดว้ยฉนวน
ประเภทเดียวกนั ประกอบเสรจ็เรียบรอ้ยจากโรงงานผูผ้ลิต 

3.5 แผงคอยลเ์ย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ทาํดว้ยท่อทองแดง มีครีบระบายความรอ้นทาํดว้ยอลูมิเนียมชนิด 
Plate Fin Type อดัติดแน่นกบัท่อดว้ยวิธีกล และแผงคอยลเ์ย็นแต่ละชดุจะตอ้งสามารถจ่ายความเย็นไดต้ามขอ้กาํหนด 

3.6 แผงคอยลเ์ย็นเป็นตามมาตรฐานของผูผ้ลิต โดยอปุกรณป์ระกอบของเครื�องเป่าลมเย็นมีดงัต่อไปนี7 
ก. Electronic Expansion Valve หรือ Pulse Modulating Valve 
ข. Overload Protection for Fan Motor 
ค. Drain and Drain Pan Connection 
ง. แผ่นกรองอากาศแบบใยสงัเคราะหส์ามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้
จ. Refrigerant Pipe Connection 
ฉ. แผงควบคมุการทาํงานแบบอิเล็คทรอนิคส ์(Electronic Control Board) 
ช. Entering/Leaving FCU Temperature Sensor 

 
4. ระบบท่อนํ�ายาและท่อนํ�าท ิ�ง 

4.1 ระบบท่อนํ7ายาในเครื�องปรบัอากาศใหใ้ชท่้อทองแดง Type L และโดยใหหุ้ม้ท่อดว้ยฉนวน Closed Cell Insulation 
หนาไม่นอ้ยกว่า �m มิลลิเมตร (�/8 นิ 7ว) ใหหุ้ม้ฉนวนทั7งท่อนํ7ายา Suction และ Liquid โดยหุม้แยกออกจากกนัแลว้พนัดว้ยเทป อย่าง
ดี เพื�อป้องกนัความเสียหาย 

4.2 ท่อนํ7าทิ 7งใชท่้อ PVC สีฟ้า ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม มอก.��-8m`8 อุปกรณ ์ขอ้ต่อท่อจะตอ้งใชช้นิดที�มี
ความหนาตามประเภทท่อที�ใช ้และใชน้ํ7ายาต่อท่อตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต โดยใหหุ้ม้ท่อดว้ยฉนวน 

4.3 ในทุกครั7งที�มีท่อแยกจากท่อประธานจะตอ้งใชข้อ้ต่อสามทางของผูผ้ลิต ซึ�งออกแบบมาใหใ้ชก้บัการแบ่งปริมาณของ
สารทาํความเย็นเท่านั7น 

 
  5. ระบบควบคุม (Control System) 
  5.1  อปุกรณค์วบคมุการทาํงานของเครื�องปรบัอากาศ (Remote Controller) รายละเอียดเป็นไปตามที�บรษิัทผูผ้ลิต
 เครื�องปรบัอากาศกาํหนด อุปกรณค์วบคุมการทาํงานจะตอ้งเป็นแบบอิเล็คทรอนิคสช์นิดมีสาย สามารถปรบัตั7งโดยเลือก
จุดตรวจวัดอุณหภูมิอากาศได้ว่าจะให้ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศที�บริเวณตัวอุปกรณ์ควบคุมการทํางานระยะไกลของ
เครื�องปรบัอากาศ (Remote Controller) หรือใหต้รวจวดัอณุหภมูิของอากาศที�ช่องลมกลบัที�ตวัเครื�องเป่าลมเย็น อปุกรณจ์ะติดตั7งตาม
จุดที�กาํหนด ระบบปรบัอากาศตอ้งมีระบบควบคมุเชื�อมโยงกนั (Interlocking System) ระหว่างเครื�องระบายความรอ้นและเครื�องเป่า
ลมเย็น 
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5.2 อุปกรณ์ควบคุมส่วนกลางแบบทัชสกรีน (Touchscreen Central Remote Controller)  ระบบควบคุมส่วนกลาง 
จะตอ้งสามารถปรบัอัตราความสามารถในการทาํความเย็นไดต้ามภาระการทาํความเย็นตามช่วงเวลานั7นๆ สามารถควบคุมการ
ทาํงานไดทุ้กอย่างเช่นเดียวกับการปรบัจากดา้นหนา้เครื�องปรบัอากาศ โดยแบ่งกลุ่มการควบคุมการทาํงานของเครื�องเป่าลมเย็นได ้
เป็นโซน ชั7น หรือตามแต่กาํหนด สามารถควบคมุแฟนคอยลไ์ดส้งูสดุ 128 ชดุ หรือ 512 ชดุ แลว้แต่โครงการ จะตอ้งมีคณุลกัษณะอยา่ง
นอ้ยดงัต่อไปนี7 

• มีชดุควบคมุที�แสดงผลดว้ย LCD แบบสมัผสัหนา้จอ 

• การควบคมุการทาํงาน 
- ปิด/เปิด แยกรายตวั หรือ เป็นกลุ่ม 
- ปรบัตั7งอณุหภมูิ แยกรายตวั หรือ เป็นกลุ่ม 
- ปรบัปรมิาณลม แยกรายตวั หรือ เป็นกลุ่ม 
- ปรบัทิศทางการส่งลม (สาํหรบัเครื�องเป่าลมเย็นที�มีบานสวิงปรบักระจายลมอตัโนมตัิ) 
- ตั7งตารางเวลาการทาํงาน เป็นรายวนั/รายอาทิตย/์รายปี ได ้
- อนญุาตและไม่อนญุาต ใหใ้ชง้านรีโมทคอนโทรลรายตวัได ้
- ควบคมุผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตโดยใช ้web browser หรือ โปรแกรม ได ้
- เชื�อมต่อกบัระบบคิดค่าไฟฟ้าแยกแต่ละแฟนคอยลเ์พื�อจดัทาํบิลค่าไฟฟ้าได ้เป็นอปุกรณเ์สรมิ 

• Function การแสดงผล 
- แสดงสถานะการทาํงานต่างๆ ของเครื�อง 
- แสดงตาํแหน่งเครื�องส่งลมเย็นบนแผนผงัของอาคารได ้
- แสดงค่าการตั7งอณุหภมูิ 
- แสดงค่าสญัญาณเตือนการทาํงานที�ผิดปกติต่างๆของเครื�อง 

 
 

6. การติดตั�งระบบปรับอากาศ 
6.1 การติดตั7งระบบปรบัอากาศใหเ้ป็นไปตามแบบ สาํหรบัเครื�องเป่าลมเย็นการติดตั7งอาจเคลื�อนยา้ยจุดติดตั7งไดต้าม

ความเหมาะสมและความเห็นชอบของผูค้วบคุมงาน การติดตั7งเครื�องระบายความรอ้น ใหร้องรบัทุกเครื�องดว้ยขาเหล็ก มีลกูยางกัน
กระเทือนรองรบั ชิ 7นส่วนที�เป็นเหล็ก ใหท้าสีกนัสนิมและสีทาภายนอกอีกชั7นหนึ�ง 

6.2 การติดตั7งสวิทซปิ์ด-เปิด และเครื�องควบคุมการทาํงานระยะไกล (Remote Controller) ใหต้ิดตั7งตามจุดที�กาํหนดให้
ในแบบหรือรายการ ในกรณีที�มีอปุสรรคเกี�ยวกับโครงสรา้งของอาคารทาํใหไ้ม่สามารถติดตั7งไดต้ามจดุที�กาํหนดในแบบ ผูค้วบคมุงาน
จะเป็นผูก้าํหนดใหใ้หม่เวลาทาํการติดตั7ง 

 
    การติดตั�งคอนเดนซิ�งยูน ิต 

6.3  การติดตั7งบนทางเทา้หรือถนน ใหท้าํฐานคอนกรีตเสรมิเหล็กขนาดสงูไม่นอ้ยกว่า �mb มม. จากระดบัพื 7นที�ติดตั7งขนาด
ฐานใหญ่ไม่นอ้ยกว่าขนาดของคอนเดนซิ�งยนิูต หรือทาํฐานเฉพาะแต่ละขาของเครื�องก็ได ้ผิวใหฉ้าบปนูขดัมนัใหเ้รียบ ขาทกุขาตอ้งยึด
ติดกบัฐานดว้ยสลกัเกลียวฝังในฐานและใชแ้ป้นเกลียวยึดติดและตอ้งทาํไม่ใหม้ีโอกาสที�นํ7าจะขงัคา้งอยู่ที�ขาส่วนที�เป็นเหล็กได ้
 6.4  การติดตั7งบนพื7นดินใหท้าํฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ตลอดใตเ้ครื�องและโตกว่าเครื�องไม่นอ้ยกว่า mbb มม. 
รอบทุกดา้น ฐานสงูกว่าระดบัดินไม่นอ้ยกว่า 3bb มม. ฐานตอ้งทาํสีใหเ้หมาะสมกบัสภาพดินและสามารถรบันํ7าหนกัเครื�องไดโ้ดยไม่
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ทรุด  
 6.5  การติดตั7งบนหลงัคาหรือกันสาด เครื�องตอ้งตั7งอยู่บนเหล็กรูปตวั (I) หรือ ตวั (C) เพื�อเฉลี�ยนํ7าหนกัยึดขาทุกขาใหต้ิด
แน่นกบัเหล็กโดยใชส้ลกัเกลียวและแป้นเกลียว ตวัเหล็กใหย้ึดติดกบัพื 7นหลงัคาหรือกนัสาดดว้ย ก่อนติดตั7งใหป้รกึษาผูว้่าจา้งก่อน ถา้
หากพื7นหลงัคากนัสาดสามารถรบันํ7าหนกัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเหล็กรบัเพื�อเฉลี�ยนํ7าหนกัก็ใหย้ึดเครื�องติดกบัพื 7นไดเ้ลย หรือทาํฐานคอนกรีต
เพิ�มขึ 7นสาํหรบัแต่ละขา ทั7งนี 7ตอ้งป้องกนันํ7าขงัใตข้าดว้ย จะตอ้งติดตั7ง Vibration Isolator เพื�อป้องกนัการสั�นสะเทือน 

6.6   การติดตั7งคอนเดนซิ�งยนิูต ตอ้งติดตั7งสายดินลงดินทกุตวัโดยแยกอิสระ 
 

การติดตั�งแฟนคอยลย์ูน ิต 
6.7 การติดตั7งแขวนจากเพดาน ใหย้ึดดว้ยโครงเหล็กติดกบัพื 7นของชั7นบนโดยตรง โดยใชส้ลกัเกลียว และแป้นเกลียว หรือ

ใช ้Expansion Bolts ซึ�งสามารถรบันํ7าหนกัเครื�องไดอ้ย่างปลอดภยั 
6.8   ท่อนํ7าทิ 7ง ให้ต่อท่อนํ7าทิ 7งจากถาดรองนํ7าของแฟนคอยลไ์ปหาท่อระบายนํ7าที�ใกลที้�สุด ท่อนํ7าทิ 7งให้ใช้ท่อพีวีซีตาม

มาตรฐาน มอก.��-8m8` ประเภท a.m จะตอ้งหุม้ฉนวนชนิดเดียวกันกับท่อนํ7ายา ความหนา `/a นิ 7ว การยึดติดกับผนงั ฯลฯ ใหใ้ช้
ประกับเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมชนิดสาํหรบัใชร้ัดท่อรดัติดเหนือท่อก่อนยึดเพื�อป้องกันความเสียหาย ท่อนํ7าทิ 7งส่วนที�วิ�ง
ออกไปนอกอาคารหรือส่วนที�มองเห็นไดใ้หท้าํการทาสีเพื�อความสวยงามและป้องกนั UV โดยสีที�ทาจะตอ้งลง PRIMER ก่อนและสี
จะตอ้งเป็นสีสาํหรบัทาท่อชนิดนี7โดยเฉพาะ ท่อนํ7าทิ 7งที�อยู่ในแต่ละชั7น (Branches) ใหใ้ชท่้อ PVC 

6.9 ท่อนํ7ายา 
6.9.1   ท่อนํ7ายา ใหใ้ชท่้อทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM Type L หรือตามมาตรฐานอื�นที�เทียบเท่า 
ขนาดท่อนํ7ายาใหค้าํนวณตามสภาพหนา้งานติดตั7งจรงิ ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตเครื�องปรบัอากาศ 

                 6.9.2   การติดตั7งท่อสารทาํความเย็น จะตอ้งเดินใหข้นานหรือตั7งฉากไปกับตวัอาคาร ถา้เดินผ่านทางเทา้ที�มีคนเดิน
หรือถนน ใหท้าํคอนกรีตเสริมเหล็กพรอ้มฝาครอบเหล็กหล่อเพื�อใส่ท่อนํ7ายาและท่อรอ้ยสายไฟ ถา้อยู่บนถนนตอ้งทาํใหร้บันํ7าหนกั
รถยนตที์�อาจวิ�งผ่านไดด้ว้ย ในส่วนที�ผ่านคาน กาํแพง หรือพื7น จะตอ้งมีการวางปลอก (Sleeve) หากปลอกติดตั7งในส่วนที�ติดกับดา้น
นอกของอาคาร จะตอ้งอุดช่องว่างระหว่างท่อสารทาํความเย็นกบัปลอกดว้ยวสัดุยาง หรือวสัดุอื�นที�เทียบเท่า พรอ้มทั7งตกแต่งอย่าง
เรียบรอ้ย และท่อสารทาํความเย็นจะตอ้งยึดกับอุปกรณร์องรบัและตัวอาคารอย่างมั�นคงแข็งแรง โดยใชเ้หล็กหรือเหล็กฉากเป็น
อปุกรณร์องรบัและยึดท่อสารทาํความเย็นดว้ยเหล็กประกบัอาบสงักะสี หรืออลมูิเนียมรดัท่อ ทกุระยะไม่เกิน �.m เมตร 
                 6.9.3   ฉนวนหุม้ท่อนํ7ายา ใหใ้ชช้นิด Closed-Cell foamed Plastic ใหใ้ชฉ้นวนหนาไม่นอ้ยกว่า 3/4 นิ 7ว ตรงจุดแขวน
ท่อหรือยึดท่อทุกแห่งตอ้งใส่แผ่นเหล็กอาบสงักะสีไม่บางกว่าเบอร ์88 B.W.G หรือท่อ พีวีซี ยาวไม่นอ้ยกว่า 8b ซม. คั�นไวร้ะหว่าง
อุปกรณแ์ขวนหรือยึดท่อกับฉนวน เพื�อป้องกันไม่ใหน้ํ7าหนักท่อกดทับฉนวน ณ จุดรองรบัจนเสียหายและท่อนํ7ายาที�เดินภายนอก
อาคารใหท้าสีเคลือบ Insulation โดยใชสี้ที�ผลิตมาสาํหรบัทาท่อ Insulation โดยเฉพาะเมื�อทาแลว้ยงัมคีวามยดืหยุ่นสงู และมีสารช่วย
ยึดเกาะระหว่างชั7นสีกบัผิวฉนวน โดยทาสีอย่างนอ้ย ` ครั7ง  
                 6.9.4  การเชื�อมท่อสารทาํความเย็น ใหใ้ชไ้นโตรเจน ไล่อากาศขณะเชื�อมรอยต่อดว้ยความดนัอย่างนอ้ย 0.35 กก./
ตร.ซม. 
                 6.9.5  ภายหลงัเชื�อมระบบท่อสารทาํความเย็นแลว้ จะตอ้งทาํการทดสอบหารอยรั�วดว้ยก๊าซไนโตรเจนที�มีความดันไม่
ตํ�ากว่า 3 กก./ตร.ซม. เป็นเวลาอย่างนอ้ย 5 นาที ลาํดบัถัดไป ใหท้ดสอบดว้ยไนโตรเจนที�มีความดนัไม่ตํ�ากว่า 15 กก./ตร.ซม. เป็น
เวลาอย่างนอ้ย 5 นาที ลาํดบัสดุทา้ยใหท้ดสอบดว้ยไนโตรเจนที�มีความดนัไม่ตํ�ากว่า 38 กก./ตร.ซม. เป็นเวลาอย่างนอ้ย 24 ชั�วโมง   
โดยใหค้วามดนัเปลี�ยนแปลงไดต้ามอณุหภมูิที�เปลี�ยนไป b.�º C ต่อ � กก./ตร.ซม.  
 หากไม่พบรอยรั�วแลว้ จึงทาํการดูดความชื 7นออก และทาํให้เป็นสุญญากาศดว้ยปั�มสุญญากาศ (Vacuum 
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Pump) จนมีความดนัประมาณ -1 กก./ตร.ซม. อย่างนอ้ยเป็นเวลา 2 ชั�วโมง จึงเติมสารทาํความเย็นเพิ�ม 
                 6.9.6   การทาสี ชิ 7นส่วนที�เป็นเหล็กใหท้าสีกนัสนิม ตอ้งทาอย่างนอ้ย 2 เที�ยว 
 
7. รายละเอ ียดระบบเมนไฟฟ้าระบบปรับอากาศ  

7.1 ผูร้บัจา้งจะตอ้ง ติดตั7งระบบเมนไฟฟ้าแรงตํ�าจากตูเ้มนของอาคาร (MDB) ไปตูจ้่ายไฟแรงตํ�า (LOAD CENTER) เพื�อ
จ่ายไปยงัเครื�องระบายความรอ้นแต่ละเครื�อง และไปยงัเครื�องส่งลมเย็นแยกจากกันโดยอิสระ อุปกรณที์�ใชต้อ้งไดม้าตรฐาน ม.อ.ก. 
และมาตรฐานทางวิศวกรรม   ผูจ้ดัทาํตอ้งแสดงแบบไดอะแกรมระบบไฟฟ้า และรายละเอียดของตูแ้ละสายไฟ โดยเลือกใชเ้บรคเกอร ์
และสายไฟ ที�ไดม้าตรฐาน มอก. เช่นกนั 

7.2 ชนิดของสายไฟฟ้า หากมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�นใหใ้ชด้งันี 7 
7.2.1  สายไฟฟ้าเดินลอยใหใ้ชช้นิด VAF 300 V 70o C PVC (Type –B-GKD) 
7.2.2  สายไฟฟ้ารอ้ยท่อในรางเดินสายหรือใน Cable Tray ใหใ้ชช้นิด THW 750 V 70oC PVC Type-A ห รื อ ส า ย 

0.6/1KV XLPE/PVC 90oC 
 7.2.3 สายไฟฟ้าคอนโทรลให้ใช้ชนิด 2 Core shield Non-polarity ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง �.m ตร.ซม. ยกเว้น

สายไฟฟ้าที�ใชเ้ชื�อมต่อระหว่าง Remote Control และเครื�องส่งลมเย็น สามารถใชช้นิด 2 Core ปกติได ้
 7.3 ขนาดของสายไฟฟ้าเมนของเครื�องปรบัอากาศ จะตอ้งสามารถทนกระแสไดไ้ม่ต ํ�ากว่า �8m% ของกระแสใชง้านเต็ม
พิกดั (Full Load) 
 7.4 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า ใหใ้ชผ้ลิตภัณฑที์�ไดร้บัอนุญาตแสดงเครื�องหมาย มอก. หากไม่ไดก้าํหนดไวต้อ้งเดินสายในท่อ 
PVC หรือรางสายไฟ ซึ�งขนาดและจาํนวนสายในท่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ และยึดตามแบบที�กาํหนดเป็นสาํคญั 
 7.5 การตดัต่อสายไฟฟ้า ตอ้งทาํในกล่องสาย กล่องสวิตซ ์หรือรางเดินสายเท่านั7น ตาํแหน่งที�ทาํการต่อสายไฟฟ้า ตอ้งอยู่
ในตาํแหน่งที�สามารถทาํการตรวจสอบหรือซ่อมบาํรุงไดง้่าย 
 7.6 การเชื�อมต่อสายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน �b ตร.ซม. ใหใ้ช ้Wire Nut หรือ Scott Lock ขนาดโตกว่าใหใ้ช ้Split Bolt หรือ 
Sleeve พนัดว้ยเทปไฟฟ้าใหม้ีฉนวนเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟ้า 

 7.7 การเดินสายไฟฟ้าเขา้กบัมอเตอรข์องชดุแฟนคอยลย์นิูต และ คอนเด็นซิ�งยนิูต ใหเ้ดินรอ้ยใน Flexible Conduit 
 7.8 ท่อรอ้ยสายไฟฟ้า ที�เดินภายในและภายนอกอาคาร ใหใ้ชต้ามแบบที�กาํหนด 
 

8. ตัวอย่างอ ุปกรณม์าตรฐาน 
 การพิจารณารายชื�อผลิตภณัฑข์องอปุกรณต์า่งๆที�ใชใ้นโครงการ ใหผู้ร้บัจา้งพิจารณาจากรายชื�อผลิตภณัฑที์�มีอยู่ในตาราง

ขา้งล่างเป็นสิ�งแรก  ถา้หากรายชื�อผลิตภณัฑที์�ระบไุวไ้ม่สามารถติดต่อผูแ้ทนจาํหน่ายได ้ หรือจะเสนอผลิตภณัฑที์�ผลิตโดยผูไ้ดร้บั
ลิขสิทธิ�ใหส้รา้งแทน กใ็หแ้จง้แกท่างผูอ้อกแบบทราบ เพื�อขออนมุตัิพิจารณาวสัดอุปุกรณเ์ทียบเท่าเป็นลาํดบัต่อไป แต่ในกรณีที�ผู้
รบัจา้งตอ้งการใชว้สัดอุปุกรณที์�เทียบเท่าที�นอกเหนือจากที�ไดร้ะบใุนรายชื�อผลิตภณัฑข์า้งล่างนี7แลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งชี 7แจงเหตผุลหรือ
ขอ้ขดัขอ้งใดก็ตาม ที�มีผลใหผู้ร้บัจา้งมิสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑที์�ระบไุวไ้ด ้  โดยผูอ้อกแบบจะพิจารณาจากประสิทธิภาพการ
ประหยดัพลงังานของเครื�องเป็นหลกัซึ�งจะพิจารณาขอ้มลูจาก Engineering Data Book ของผลิตภณัฑน์ั7นๆ โดยอา้งอิง IEER 
(Integrated Energy Efficiency Ratio) ของ AHRI Standard 1230 หากการพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบใหส้ามารถใชว้สัดุ
อปุกรณเ์ทียบเท่าไดแ้ลว้ผูอ้อกแบบอาจเห็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเพื�อเปรียบเทียบคณุภาพกนักบัวสัดอุปุกรณที์�ระบไุวโ้ดยใช้
สถานที�ทดสอบที�ตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูอ้อกแบบก่อนและค่าใชจ้่ายใด ๆ ที�เกิดขึ 7นก็ตามผูร้บัจา้งตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ้่ายทั7งสิ 7น 
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รายชื�อผลิตภัณฑท์ ี�ใช ้ในโครงการ 
 

1. SPLIT TYPE AIR CONDITIONER, VARIABLE REFRIGERANT FLOW SYATEM (VRF) 
- TOSHIBA/ MITSUBISHI/ DAIKIN/ LG  

- หรือเทียบเท่า 

 2. CENTRIFUGAL FAN AND AXIAL FAN 
- MISUBISHI/ PANASONIC/ KRUGER 

- หรือเทียบเท่า 

 3. PROPELLER FAN AND CEILING FAN 
- MISUBISHI/ PANASONIC/ KRUGER/ TACME 

- หรือเทียบเท่า 

 4. PVC PIPE 
- C.P. PETROCHEMY/ SCG/ THAI PIPE INDUSTRY/ AAA/ WP 

- หรือเทียบเท่า 

 5. COPPER TUBE 
- KEMBLA/ MULLER/ NIBCO/ SAMBO/ YORKSHIRE/ VALOR/ KLM 

- หรือเทียบเท่า 

 6. CLOSED CELL FOAMED ELASTOMERIC ISOLATOR 
- AREROFLEX/ ARMAFLEX/ K-FLEX 

- หรือเทียบเท่า 

 7. GALVANIZED STEEL SHEET/ BLACK STEEL SHEET 
- BLUESCOPE STEEL/ SINGHA/ THAI GALVANIZED STEEL/ SAHATHAI STEEL 

- หรือเทียบเท่า 

 8. FLEXIBLE DUCT 
- AREO DUCT/ DEC/ PARNO 

- หรือเทียบเท่า 

 9. DIFFUSERS, GRILLES & LOUVERS 
- FLOTHRU/ KOMFORT FLOW/ CFM PERCOOL 

- หรือเทียบเท่า 
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 10. FIBERGLASS / ROCK WOOL INSULATION 
- MICRO FIBER/ SFG INSULATION/ ROCK WOOL 

- หรือเทียบเท่า 

 11. LV MAIN AND DISTRIBUTION BOARD MANUFACTURER  
- PMK/ SMD/ ESI/ TIC/ SIRINIIMITR/ PEM  

- หรือเทียบเท่า 

12. LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER AND SAFETY SWITCH 
- SCHENIEDER ELECTRICH/ GE/ SIEMENS/ ABB/ EATON  

- หรือเทียบเท่า 

  13. CONTACTOR AND CONTROL RELAY  
- SIEMENS/ ABB/ SCHENEIDER ELECTRIC/ MITSUBISHI/ OMRON  

- หรือเทียบเท่า 

 14. CABLE TRAY, CABLE LADDER, WIREWAY 
- SMC/ TIC/ UI/ ASEFA/ BASOR/SIRINIIMIT 

- หรือเทียบเท่า 

15.  METALLIC CONDUIT 
- MATSUSHITA/ TSP/ TAS/ UI/ RSI/ ARROW PIPES/PANASONIC 

- หรือเทียบเท่า 

 16. PVC&UPVC CONDUIT 
- THAI PILE INDUSTRY/ SLAM CEMENT/ SCINEIDER ELECTRIC/SCG 

- หรือเทียบเท่า 

17. LOW VOLTAGE CABLE 
- PHELPS DODGE/ THAI YAZAKI/ BANGKOK CABLE/ CTW CABLE/ MCI DRAKA 

- หรือเทียบเท่า                                                                        
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