
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะประกอบแบบ 

 

โครงการจดัสร้างพิพิธภัณฑ์พระบดิาแห่งฝนหลวง 

ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  



 
 

 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดทั่วไป 
 

 

 



 

 
 

ขอบเขตงาน (SUMMARY OF WORK) 

ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและดำเนินการ โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ให้แล้วเสร็จ

ตามข้อกำหนดเงื่อนไข และเพื่อให้ได้ผลงานก่อสร้างทั้งหมดที่มีมาตรฐาน มีสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีเม่ือการก่อสร้างแล้ว

เสร็จ มีฝีมือการทำงานที่ประณีตละเอียด และมีความถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี  

1. เง่ือนไขและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง  

1.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 

เอกสารดังต่อไปน้ี เรียงตามลำดับขั้นของการบังคับใช้  

1.1.1 สัญญางานก่อสร้างระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  

1.1.2 คำชี้แจงระหว่างการประมูลเสนอราคาค่าก่อสร้าง ในเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับสัญญาฯ  

1.1.3 คำชี้แจงระหว่างการประมูลเสนอราคาค่าก่อสร้างในเงื่อนไขรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแบบก่อสร้าง 

รวมถึงรายการละเอียดประกอบแบบ  

1.1.4 แบบรูปหรือแบบก่อสร้างรวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในแบบ  

1.1.5 ข้อกำหนดและรายละเอียดตามขอบเขตงาน  

1.1.6 รายการแสดงปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ (B.O.Q. BILL OF QUANTITIES)  

1.1.7 เอกสารอ่ืน ๆ ที่กำหนด  

1.2 ข้อกำหนดการบังคับใช้  

1.2.1 กรณีที่มีข้อขัดแย้งในเงื่อนไข ระหว่างเอกสารใดเอกสารหน่ึงต่างลำดับกัน ให้ถือตามเอกสารที่มีลำดับ

หลั่นของการบังคับใช้สูงกว่าเป็นเกณฑ์  

1.2.2 กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างแบบก่อสร้าง หรือแบบรูป หรือระหว่างแบบรูปกับข้อกำหนดในแบบ หรือ

ระหว่างแบบก่อสร้างกับรายการละเอียดประกอบแบบ ระบุให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็น

เบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อวินิจฉัย และถือเอาคำวินิจฉัยน้ันเป็นที่สิ้นสุด  

1.2.3 เอกสารรายการแสดงปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ (B.O.Q.) รวมถึงเอกสารราคากลาง ให้ใช้ในกรณีเป็น

หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบราคา เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปริมาณงาน โดยผู้รับจ้างจะไม่

นำมาใช้อ้างเพื่อปรับราคาเพิ่ม เน่ืองจากการคำนวณราคาวัสดุอุปกรณ์ในรายการใดรายการหน่ึงตกหล่น

หรือไม่ครบถ้วนในขั้นตอนของการเสนอราคา  

1.2.4 กรณีการขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ โดยทั่วไปให้เป็นไปตามที่ระบุในเรื่องการเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์ 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้วินิจฉัย และถือเอาคำวินิจฉัยน้ันเป็นที่สิ้นสุด 

หมายเหตุ: การขอเทียบเท่าจะกระทำได้ต่อเม่ือได้มีการทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง ระหว่างผู้ว่าจ้างและ

ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว  

  



 

 
 

1.3 การขออนุมัติ  

การขออนุมัติวัสดุ/อุปกรณ์ หรือรายละเอียดต่าง ๆ ในการก่อสร้างโครงการฯ ซ่ึงหมายถึง การขออนุมัติใช้วัสดุ/

อุปกรณ์ที่ปรากฏในแบบรูป หรือข้อกำหนดในแบบรูป หรือในรายการละเอียดประกอบแบบน้ี รวมถึง การขออนุมัติวิธีการ การ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือที่เก่ียวข้องกับการ ออกแบบ ฯลฯ ต้องถูกอนุมัติโดย “กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง หรือตัว

แทนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการแทน” เท่าน้ัน ผู้รับจ้างจึงจะดำเนินการได้  

โดยรายการดังระบุดังต่อไปน้ี เป็นรายการที่ผู้รับจ้างจะต้องส่งให้ผู้ออกแบบผ่านทางผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อนการจัดซ้ือและ

ดำเนินการ 

1) ตัวอย่าง (SAMPLE) วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/การตกแต่งพื้นผิวที่เก่ียวข้องกับรูปแบบของ การออกแบบ 

หรือที่ผู้รับจ้างขอเทียบเท่า  

2) การพิจารณาเลือก สี/ลาย/TEXTURE/รูปแบบเฉพาะ ของพื้นผิวหรือวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่

ระบุในแบบรูปงานตกแต่ง  

3) ปัญหาข้อขัดแย้งของแบบก่อสร้าง 

4) การพิจารณาตัวอย่างจำลองรูปแบบจริง (MOCK-UP MODEL)  

5) การพิจารณา SHOP DRAWING ที่เก่ียวข้องกับรูปแบบของการออกแบบ หรือการเปลี่ยน แปลงแบบรูป  

หมายเหตุ: 

1.3.1 วัสดุ/อุปกรณ์ใด ๆ ที่ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้งาน หากตรงกับที่ระบุในแบบรูปหรือข้อกำหนดหรือรายการ

ละเอียดประกอบแบบ รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ไม่เก่ียวข้องกับเรื่องความแข็งแรงของ

โครงสร้าง หรือรูปแบบของการออกแบบแล้ว ผู้ควบคุมงานสามารถพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นได้

โดยตรง  

1.3.2 การขอเทียบเท่าวัสดุ/อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามระบุในหมวด การเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์  

1. โครงการก่อสร้างประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้  
อาคารพิพิธภัณฑ์ฝนหลวง โดยมีขอบเขตของงานก่อสร้างดังน้ี 

1) หมวดงานระบบสถาปัตยกรรม 

2) หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

3) หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

4) หมวดงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 

5) หมวดงานลิฟต์ 

6) หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดของการก่อสร้าง 

7) หมวดงานตกแต่งภายในและพิพิธภัณฑ์  



 

 
 

2. งานท่ีดำเนินงานภายใต้สัญญานี้  

2.1 การว่าจ้างอ่ืนใดของส่วนประกอบอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในอาคาร ให้ดำเนินการเป็นส่วนของการจ้าง

เหมาก่อสร้าง และอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

2.2 ข้อขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง 

2.2.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำข้อมูลการสำรวจที่ละเอียดและถูกต้อง ที่เก่ียวข้องกับที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง 

ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง ดังระบุในรายการละเอียดประกอบแบบไว้แล้ว  

2.2.2 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทั้งในเรื่องขอบเขตที่ดินหรือค่าระดับต่าง ๆ รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องระหว่าง

แบบก่อสร้างและแบบสำรวจฯ ของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อ ผู้ว่าจ้างโดยทันที เพื่อตรวจสอบและ

แก้ไข  

3. ในช่วงระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง การใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้างบริเวณที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารผู้

ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิในการกำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง  

4. ครุภัณฑ์และงานอื่น ๆ ที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์นำมาติดตั้งจัดวาง ผู้รับจ้างต้องเตรียมฐานรองรับและหรืออุปกรณ์อ่ืนใด

ที่เก่ียวข้องแก่ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์น้ัน ๆ และถ้าความเสียหายของครุภัณฑ์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ดังกล่าวเกิดความเสียหาย

อันเน่ืองจากการดำเนินงานก่อสร้างของผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างจะต้องรับผิด ชอบในส่วนเสียหายดังกล่าวทั้งสิ้น 

  



 

 
 

การประสานงาน (COORDINATION) 

ข้อกำหนดท่ัวไป  

1. เอกสารท่ีสัมพันธ์กับการประสานงาน  

แบบรูปเอกสารและรายละเอียดในสัญญา รวมถึงเงื่อนไขทั่วไปและเพิ่มเติม หมายรวมถึง ข้อกำหนดอ่ืนใดในขอบเขต

ของงาน ต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของการประสานงาน  

2. ขอบเขตการประสานงาน  

การประสานงานในโครงการ เพื่อให้งานน้ีสำเร็จครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ ค่าดำเนินการประสานงานต่าง ๆ ให้

รวมอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการเท่าน้ัน 

โดยมีรายการดังต่อไปน้ี 

2.1 การประสานงานทั่วไป  

2.2 การประสานเพื่อการก่อสร้าง  

2.3 ประสานงานด้านบุคลากร  

2.4 การจัดแผนงาน  

2.5 ความปลอดภัยบุคคลและทรัพย์สิน 

2.6 เตรียมการติดตั้งงานทั่วไป  

2.7 การทำความสะอาดและป้องกันความเสียหาย  

2.8 การประสานงานอ่ืน ๆ เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์  

3. การประสานงานโครงการ  

3.1 การติดต่อสื่อสาร ผู้รับจ้างจะต้องทำรายการบัญชีผู้เก่ียวข้องเพื่อสะดวกในการติดต่อ โดยมีรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ 

และเบอร์โทรศัพท์ และสำเนาให้ผู้ว่าจ้าง  

3.2 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างจะต้องเป็นไปตามกำหนดและเงื่อนไขตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างทุกประการ  

4. การประสานแบบเพื่อการก่อสร้าง  

การประสานแบบงานเพื่อการก่อสร้าง เป็นการทำแบบเพื่อใช้สำหรับผู้รับจ้างในการก่อสร้างและ ผู้ติดตั้งอุปกรณ์ 

ต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานแบบด้วยความระมัดระวังในส่วนที่ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์หรือการประกอบชิ้นส่วน

จากนอกสถานที่ก่อสร้าง และตรวจสอบพื้นที่การติดตั้งอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพการใช้งาน แบบที่ได้ประสานและทำ

ขึ้นให้เก็บไว้ที่หน่วยงานก่อสร้างเพื่อใช้ตรวจดูเม่ือจำเป็นเหมาะสม  

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมงานที่ประสานแล้ว อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปน้ี  

4.1.1 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ โดยแยกแสดงเป็นแบบเพื่อการก่อสร้าง  

4.1.2 แสดงลำดับและขั้นตอนการประกอบและติดตั้ง  

4.1.3 แสดงส่วนสัมพันธ์และประสานกับระบบไฟฟ้าและเครื่องกล หรือระบบงานอ่ืน ๆ  

4.1.4 ส่วนประกอบของการหล่อคอนกรีตในที่ก่อสร้าง  

4.1.5 การยึดเหน่ียวและการรั้งส่วนต่าง ๆ  



 

 
 

4.1.6 ลำดับการหล่อคอนกรีต  

4.1.7 ตู้หรือที่ปิดงานไฟฟ้าแรงต่ำ  

4.1.8 ประตูและประตูบานม้วน  

4.1.9 อุปกรณ์สื่อสารและรักษาความปลอดภัย  

4.1.10 งานแบบหล่อคอนกรีตที่สัมพันธ์กับระบบท่อน้ำ ระบบท่อไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบสื่อสาร  

4.1.11 ระบบแสงเสียง อ่ืน ๆ ต้องประสานทั้งในส่วนของผนัง พื้น และคาน ที่ถูกเจาะผ่าน หรือฝัง ทุกจุด  

4.1.12 งานอ่ืน ๆ ทั้งหมดมีผลกระทบต่อระบบของฝ้าเพดาน ทั้งในด้านความสูงของฝ้า ตำแหน่งดวงโคม หัว

จ่ายลม ฯลฯ เป็นต้น  

4.2 การจัดเตรียมแบบที่ได้รับการประสานให้มีเวลาพอเพียงการตรวจสอบแก้ไขและการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ของผู้

รับจ้าง เพื่อมิให้เกิดการล่าช้าจากแผนงาน  

4.3 ถ้าในข้อกำหนดใด ให้มีการจัดทำแผนผังการติดตั้งเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงระยะ 

สัดส่วน การจัดวาง เครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์ ทั้งแปลน รูปตัด ที่อาจมีผลกระทบกับการติดตั้งทั้งหมด และ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

4.4 แสดงในแบบที่ประสาน ต้องแสดงอย่างน้อยประกอบด้วย  

4.4.1 ท่อลักษณะหน้าตัดสี่เหลี่ยม ให้แสดงขนาด กว้าง ยาว และระดับท้องท่อ  

4.4.2 ท่อลักษณะหน้าตัดกลมหรือมนให้แสดงขนาด และระยะแนวของจุดศูนย์กลาง  

4.4.3 สำหรับอุปกรณ์และส่วนประกอบสำคัญอ่ืน ๆ เช่น วาล์ว ปั๊มน้า อุปกรณ์ควบคุม แคลมเปอร์ ฯลฯ ให้

กำหนดระยะจากขอบผนังหรือจากจุดศูนย์กลางของแนวเสา  

4.5 การแสดงแบบรูปในแบบที่ประสานสำหรับขนาดท่อให้ใหญ่กว่า 15 ซม. ขึ้นไปให้เขียนเป็นเส้นคู่แสดงความหนา 

ยกเว้น ขนาดที่เล็กกว่า 15 ซม.  

4.6 การเตรียมแบบที่ประสาน จะต้องแสดงแนวยื่นออกหรือหดเข้าของผนัง การติดตั้งอุปกรณ์ และระยะต่าง ๆ เพื่อ

ทราบถึงข้อจำกัดของระยะน้อยสุดหรือมากสุดที่เพียงพอในการติดตั้งหรือก่อสร้าง ที่อาจทำให้มีผลกระทบต่อการ

ติดตั้งหรือการก่อสร้างในบริเวณเดียวกัน  

4.7 ระยะและแนวต่าง ๆ ทั้งหมด ต้องตรวจสอบในสถานที่ก่อสร้างให้ถูกต้อง  

4.8 แบบที่ประสานแล้วต้องเก็บสำหรับอ้างอิงหรือตรวจสอบ ดังน้ี  

4.8.1 แบบต้นฉบับที่ประสานระบบต่างๆ ให้เก็บรักษาและแก้ไขให้ข้อมูลล่าสุดพร้อมกับบันทึกเงื่อนการแก้ไข

เปลี่ยนแปลง 

4.8.2 แบบต้นฉบับที่ประสานระบบต่างๆ ให้แนบคู่กับแบบที่เขียนตามการก่อสร้างจริง จนแล้วเสร็จทั้งหมด

เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิง  

  



 

 
 

5. การบริหารจัดบุคลากร  

บัญชีรายชื่อและโครงสร้างการทำงานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างโครงการให้แจ้ง ผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน

หลังโครงการให้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ในรายการบัญชีช่ือจะต้องแสดงตำแหน่ง ความรับผิดชอบ หน้าที่ พร้อมทั้งที่อยู่ และ

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และติดผังโครงสร้างบุคลากรในการทำงานดังกล่าวในสำนักงานของตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือ

สำนักงานของผู้ควบคุมงาน



 

 
 

บุคลากรในงานก่อสรา้งและอำนาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ (FIELD STAFF AND RESPONSIBILITIES) 

1. บุคลากรและขอบเขตของงาน  

บุคลากรในงานก่อสร้างของโครงการน้ี ครอบคลุมถึงบุคลากรในส่วนต่าง ๆ ดังน้ี  

1.1 ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

1.3 ผู้ควบคุมงาน  

1.4 ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกร  

1.5 ผู้รับจ้าง  

2. อำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

2.1 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบผลงาน ทำการทดสอบ และวิเคราะห์ผลการทำงานของผู้รับจ้าง ตาม 

พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือระเบียบราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.2 ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกร  

2.2.1 ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกร สามารถจะพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้น เพื่อเสนอ ขออนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การขออนุมัติ ในระหว่างงานกำลังดำเนินการอยู่ เช่น วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่

ถูกต้อง หรือการดำเนินการส่วนใดควรจะทำก่อนหรือหลัง เพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับงานส่วนอ่ืน ๆ 

(ทั้งน้ีไม่หมายถึงการทำให้ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลังได้  

2.2.2 ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกร สามารถจะให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้  

1) รื้อถอนวัสดุ สิ่งของใด ๆ ก็ตามก็ตามที่เห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบรูปและสัญญาออกจาก

บริเวณสถานที่ก่อสร้าง  

2) เปลี่ยนวัสดุสิ่งของที่ถูกต้องมาแทน  

3) รื้อถอนงานใด ๆ ที่มีฝีมือการทำงาน หรือวัสดุสิ่งของที่ใช้ ไม่เป็นไปตามรายการแบบรูปและสัญญา

แล้วสร้างใหม่ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะว่าจ้างผู้อ่ืนมาปฏิบัติ

ตามคำสั่งน้ัน ตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด และยอมให้

ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างมาชดเชยการน้ี  

2.2.3 ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกร สามารถให้ความเห็นในการเปลี่ยนแปลงรูปและรายการละเอียดประกอบ

แบบตามความเห็นชอบของผู้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อที่จะให้อาคารม่ันคงแข็งแรง หรือในการทำ

ประโยชน์ในการใช้สอยได้ดีขึ้น โดยไม่ทำให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือลดลง  

2.2.4 การชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่ออกโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกรทั้งโดยวาจา

และลายลักษณ์อักษรที่จะมีผลให้ราคาค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือต้องเปลี่ยน

ระยะเวลาการก่อสร้างก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อตกลงอนุมัติให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน

ดำเนินการ  

 



 

 
 

2.3 ผู้รับจ้าง  

2.3.1 หากผู้รับจ้างไม่เข้าใจในแบบหรือข้อกำหนดและรายละเอียดตามขอบเขตงาน หรือจะเป็นวัสดุที่ใช้หรือ

วิธีการทำก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นผู้

ชี้แจงข้อสงสัยน้ัน ๆ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้รายละเอียดเป็นแบบเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้รับจ้างตัดสินใจ

ทำอย่างใดอย่างหน่ึงเองผลเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด  

2.3.2 ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์เหมาะสมกับงานก่อสร้างและมี

อำนาจเต็มประจำตามสถานที่ก่อสร้างตามจำนวน ต่อไปน้ี  

1) ผู้จัดการโครงการ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรสาขาโยธา หรือ สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรม

หลัก ในระดับสามัญที่มีประสบการณ์ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาในระดับสามัญมาแล้วไม่น้อย

กว่า 5 ปี  

2) สถาปนิก จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก อย่างน้อย 1 คน  

3) วิศวกรโครงสร้าง จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาโยธา อย่างน้อย 1 คน  

4) วิศวกรไฟฟ้า จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาไฟฟ้ากำลัง อย่างน้อย 1 คน  

5) วิศวกรเครื่องกล จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุม สาขาเครื่องกล อย่างน้อย 1 คน  

6) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพตามกฎหมาย (จป.) อย่างน้อย 1 คน  

ทั้งน้ี ต้องทำหนังสือแต่งตั้ง พร้อมยื่น หลักฐานและประวัติการทำงาน พร้อมรูปถ่าย ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ  

2.3.3 ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างช่างฝีมือแต่ละประเภทของงาน กรณีที่ผู้น้ันประพฤติมิชอบหรือไร้สมรรถภาพ หรือ

ปล่อยปละละทิ้งงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ที่มีความสามารถมาเปลี่ยนโดยทันที  

2.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานตามแบบฟอร์มตามกำหนดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ เพื่อแสดง

รายละเอียดของผู้ทำงานที่ผู้รับจ้างได้ว่าจ้างไว้ทำงานน้ี  

2.3.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผังการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป ตลอดจนการแก้ไขที่ตั้ง 

ระดับ ขนาด และแนวต่าง ๆ ของงาน และแนวต่าง ๆ ของงาน จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และแรงงานให้

พอเพียง หากมีการวางผังผิดพลาดจะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษา หลักฐาน 

แนว หมุด เครื่องหมายต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางผังให้คงสภาพเรียบร้อยอยู่เสมอ  

2.3.6 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความชำนาญการก่อสร้างและฝีมือดี ฉะน้ันความผิดพลาดต่าง ๆ ที่ผู้ออกแบบ/

สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานตรวจแบบ อาจจะช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าผู้ออกแบบ/

สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานบกพร่องในหน้าที่ และถ้าหากมีการผิดพลาดเกิดขึ้น เน่ืองจากกรณีใดๆ 

ก็ตามเวลาที่ต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้รับจ้างจะนำมาเป็นข้ออ้าง ให้ร่วมรับผิดชอบมิได้เป็นอันขาด  

2.3.7 ผู้รับจ้างจะต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนหรือสะพาน ที่ใช้ผ่านไปยังสถานที่ก่อสร้าง เพื่อหลีกเลี่ยงผล

เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับยานพาหนะที่จะต้องผ่าน เม่ือมีข้อกล่าวหาว่า ผู้รับ

จ้างทำสะพานหรือถนน ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซม แก้ไข หรือทำใหม่ให้อยู่ในสภาพเดิมทันที  



 

 
 

2.3.8 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานทุกประการ ตลอดจนกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของท้องที่และ

ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง  

2.3.9 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่งตัวอย่างเพื่ออนุมัติและสั่งซ้ือ ในเวลาอันเหมาะสม  

2.3.10 บรรดาวัสดุสิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้างทุกชนิด ที่ปรากฏในแบบรูปและรายการละเอียดประกอบก่อสร้าง 

หรือไม่ได้ระบุแต่จำเป็นต้องนำมาประกอบงานก่อสร้าง จะมีในท้องตลาดหรือขาดตลาด หรือมีไม่พอ เป็น

หน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะอ้างว่าไม่มีในท้องตลาดหรือขาดตลาด หรือ

ต้องสั่งจากต่างประเทศ หรือต้องสั่งทำ หรือต้องรอให้ครบอายุการใช้งาน แล้วนำเหตุผลเหล่าน้ันไปเป็น

ข้ออ้าง เป็นเหตุให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก หรือล่าช้าไม่ทันกำหนดสัญญา และขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

เป็นหน้าที่โดยตรงของผู้รับจ้างที่จะต้องวางแผนงานให้รอบคอบก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง  

2.3.11 ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาวัสดุ เครื่องมืออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในกรณีมีการบกพร่อง ผู้ออกแบบ/

สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงาน สามารถที่จะแนะนำให้ผู้รับจ้างปฏิบัติ จัดหา หรือระวังรักษาให้ดีขึ้น  

2.3.12 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการทดสอบคุณภาพ วัสดุ สิ่งของ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามที่ระบุในรายการ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้รับจ้าง  

2.3.13 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการให้มีการทดสอบคุณภาพ ณ โรงงาน หรือต้องการใบรับรองจากผู้ผลิตสิ่งของใด ๆ 

ก็ตามที่นำมาใช้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งหมด  

2.3.14 วัสดุสิ่งของทั้งหมด ที่ผู้รับจ้างสั่งเข้ามายังหน่วยงาน จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

จะต้องบรรจุลงในหีบห่อเรียบร้อยจากโรงงาน หรือมีใบสั่งของจากโรงงานกำกับ และจะต้องเป็นวัสดุ

สิ่งของที่มีคุณภาพชั้นหน่ึงถูกต้องและมีจำนวนพอเพียง วัสดุสิ่งของที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน ผู้รับจ้าง

จะต้องนำออกนอกบริเวณหน่วยงานก่อสร้างทันที 

2.3.15 ในงานบางส่วนที่จำเป็นจะต้องทำ จัดทำเป็นตัวอย่างในหน่วยงาน เพื่อแสดงถึงคุณภาพ เป็นมาตรฐานใน

การปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการตามขั้นตอน  

2.3.16 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบไม่ให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ในเรื่องก่อความรำคาญหรือเดือดร้อน ต่อทรัพย์สินหรือ

ต่อบุคคลในบริเวณ และบริเวณใกล้เคียงการก่อสร้าง  

2.3.17 ในระหว่างการทำงานตามสัญญาน้ี เม่ือใดก็ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน เห็นว่าจะต้องเร่งงาน ผู้รับจ้าง

จะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำ ของผู้ควบคุมงานที่จะให้หยุดงานในที่แห่งหน่ึง แล้วย้ายคนงานไป

ยังที่อีกแห่งหน่ึงเพื่อความเหมาะสม   



 

 
 

2.3.18 เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และคำสั่งของผู้ว่าจ้างโดยไม่มี

เงื่อนไข หรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด  

2.3.19 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหายามประจำ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณงานก่อสร้าง ตลอดระยะ เวลา

ก่อสร้างอาคารตามสัญญา จำนวนยามที่ใช้ให้พิจารณาตามเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 

 



 

 
 

มาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงและคำจำกัดความท่ัวไป (REFERENCE STANDARDS & DEFINITIONS) 

1. ความมุ่งหมาย (INTENTION OF WORK)  

หมวดน้ีจะกล่าวถึงรายละเอียดทั่ว ๆ ไป สำหรับใช้ประกอบแบบที่ไม่ได้ระบุในหมวดน้ี ถ้าหากมีการระบุในหมวดอ่ืน

แล้วแต่ไม่ละเอียดให้ใช้หมวดน้ีประกอบด้วย  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลและบริหารการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ สถาปัตยกรรม 

วิศวกรรม และหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องหาแรงงาน ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในงานแต่ละประเภทและมีความประณีต ถ้าหาก งานไม่ได้

มาตรฐานทั่วไปผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะสั่งเปลี่ยนช่างใหม่ได้  

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่จะใช้ในการก่อสร้างให้สำเร็จ

ลุล่วงตามแบบก่อสร้างและจุดประสงค์ของผู้ว่าจ้างด้วยหลักวิชาการก่อสร้างที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เบื้องต้นของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ จะต้องมีคุณลักษณะ ประเภท ขนาด ชนิด ที่ได้รับรองมาตรฐานมอก. 

ของกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเว้นวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวยังมิได้มีกำหนดมาตรฐานมอก. เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

เบื้องต้น  

1.4 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอย่างละเอียดชัดเจนถึงสภาพสถานที่ก่อสร้าง ศึกษาแบบก่อสร้าง

รายละเอียดการก่อสร้างให้เข้าใจ ถ้าพบข้อขัดแย้งใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรับรู้ทันที มิฉะน้ัน ผู้รับจ้าง

จะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและหลักวิชาการก่อสร้างโดยไม่คิดมูลค่า  

1.5 การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะแก้ไขและเพิ่มเติมแบบระหว่างดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิด

ความสมบูรณ์ตามจุดประสงค์ของแบบรูป เพื่อที่จะแสดงรายละเอียดของแบบ รวมทั้งเทคนิคการก่อสร้างตาม

มาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และวิชาก่อสร้างที่ถูกต้องสมบูรณ์  

2. คำจำกัดความท่ัว ๆ ไป (GENERAL DEFINITIONS)  

คำต่าง ๆ ที่จะปรากฏในเอกสารฉบับน้ี รวมถึงเอกสารประกอบสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ดังน้ี  

2.1  “เจ้าของงาน หรือ ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการฯ” หมายถึง กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และหรือตัว

แทนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการแทนในโครงการ  

2.2 “สถานที่ก่อสร้าง” หมายถึง พิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

2.3 “สถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ หรือผู้ออกแบบ” หมายถึง ผู้ที่มีรายนามปรากฏในแบบก่อสร้างปรับปรุงตามสัญญา  

2.4 “ผู้ควบคุมงาน” หมายถึง กลุ่มหรือบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญา 

2.5 “ผู้รับจ้าง” หมายถึง ผู้ประกวดราคาที่ได้ทำสัญญารับจ้างเหมากับผู้ว่าจ้าง  

2.6 “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” หมายถึง คณะกรรมการที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้นในคราวเดียวหรือเป็นครั้งคราว ให้เป็น

ตัวแทนควบคุมดูแลในขณะระหว่างการก่อสร้าง ให้การก่อสร้างเป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาแทนผู้ว่าจ้าง  

2.7 “ตัวแทนผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ให้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างน้ี  

2.8 “งาน” หมายถึง งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสัญญา ซ่ึงรวมถึงแรงงานหรือวัสดุ หรือทั้ง 2 อย่าง อุปกรณ์ 

เครื่องมือ การขนส่ง และสิ่งอานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  



 

 
 

2.9 “วัสดุ” หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ถูกระบุให้ใช้ในงานก่อสร้าง  

2.10 การติดตั้ง หมายถึง การติดตั้งที่มีรายการติดตั้งตามมาตรฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตามหลักวิชาชีพและข้อกำหนด

บังคับ  

2.11 “อนุมัติ” หมายถึง ความเห็นชอบในงานหรือความเห็นชอบในวัสดุ ตามที่กำหนดใช้ในงานก่อสร้าง หรือเห็นชอบ

ในแบบรายละเอียดที่นำเสนอจะใช้ในงานก่อสร้าง โดยทั้งหมดเป็นการเห็นชอบครั้งสุดท้าย โดยผู้ว่าจ้างเป็น

ผู้อนุมัติก่อนนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้  

2.12 “คำสั่ง” หมายถึง การสั่งการให้ปฏิบัติตามจุดประสงค์ที่ต้องการของผู้ว่าจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร และให้รวม

ความถึง คำบอกกล่าวที่เป็นเวลา ซ่ึงมีผลบังคับใช้แทนคำสั่ง โดยจะเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมาในภายหลังบุคคล

ผู้ที่มีอำนาจในการออกคำสั่ง หรือบอกกล่าวทางวาจาได้ตามลำดับดังน้ี  

ก. ผู้ว่าจ้าง  

ข. ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

ค. ผู้ควบคุมงาน  

2.13 “แบบรูป หรือ รูปแบบ” หมายถึง แบบแปลนที่รวมอยู่ในเอกสารประกอบสัญญา และให้รวมความถึงแบบแปลนที่

ออกเพิ่มเติมโดยผู้ว่าจ้าง  

2.14 “รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง หรือ รายการละเอียดประกอบแบบ หรือ รายการประกอบแบบ หรือ 

SPECIFICATIONS” หมายถึง ข้อกำหนดเก่ียวกับรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้าง ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา  

2.15 “คุณภาพเทียบเท่า หรือ เทียบเท่า” หมายถึง การเทียบเท่าวัสดุต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากที่ผู้ออกแบบได้กำหนดไว้

ในแบบ โดยวัสดุน้ัน จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่ากับวัสดุที่กำหนดไว้ในแบบหรือดีกว่า และเป็นที่

ยอมรับของผู้ว่าจ้างแล้ว โดยเป็นลายลักษณ์อักษรเทียบเท่าได้  

2.16 “สัญญา” หมายถึง เอกสารต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสัญญาอ่ืน ได้แก่  

ก. เอกสารสัญญาว่าจ้าง  

ข. เอกสารประกวดราคา  

ค. แบบรูปและรูปแบบเพิ่มเติม  

ง. เงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ  

จ. ข้อกำหนดและรายละเอียดตามขอบเขตงาน  

ฉ. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

2.17 “ตัวแทนที่มีอำนาจเต็ม” หมายถึง ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการใด ๆ แทน โดยมีหลักฐานการมอบ

อำนาจอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้  

2.18 “จะต้อง” ให้หมายถึง คำแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการตาม   



 

 
 

3. คำย่อและมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิง (ABBREVIATION & REFERRENCE STANDARDS)  

3.1 มาตรฐานทั่วไป  

TISI   Thai Industrial Standards Institute (มอก.)  

NEA   National Energy Administration  

MISR   Ministry of Industry Standards and Regulation  

Ministry of Interior Standards and Regulation  

EIT   Engineering Institute of Thailand (วสท.)  

ASA   American Standards Association  

ANSI   American National Standards Institute  

BS   British Standards  

DIN   Deutscher Industrial Norman (German Industrial Standards)  

JIS   Japanese Industrial Standards  

ACI   American Concrete Institute  

AISC   American Society of Steel Construction  

ASTM   American Society of Testing and Materials  

AS   Australian Standard  

TREES   Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability  

3.2 งานระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและสุขาภิบาล  

PWWA   Provincial Water Work Authority (กปภ)  

AWWA   American Water Work Authority  

ASSE   American Society of Sanitary Engineers  

ASPE   American Society of Plumbing Engineers  

AGA   American Gas Association  

HIIPC   Hydraulic Institute International Plumbing Code 

  



 

 
 

3.3 งานระบบป้องกันอัคคีภัย  

NFPA   National Fire Protection Ass0ciation  

NFC   National Fire Code  

UL   Underwater’s GLboratories, inc.  

FM   Factory Mutual  

FOC   Fire Office Committee  

3.4 งานระบบวิศวกรรมปรับอากาศ และระบายอากาศ  

ACAT   สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย  

EIT   The Engineering Institute of Thailand (วสท.)  

TISI   Thai Industrial Standard Institute (มอก.)  

ANSI   American National Standard Institute  

AMCA   Air Movement and Control Association International  

AHRI   Air-conditioning, Heating, and Refrigeration Institute  

ASHRAE   American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning  

Engineer  

NEMA   National Electrical Manufacturers Association  

ASME   American Society of Mechanical Engineers  

UL   Underwriter’s GLboratories Inc.  

ASTM   American Society of Testing Materials  

BS   British Standard  

FM   Factory Mutual  

NFPA   National Fire Protection Association  

IEC   International Electro technical Commissions  

SMACNA   Sheet Metal and Air-conditioning Contractors  

National Association Inc.  



 

 
 

MS   Manufacturer’s Standard  

3.5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  

PEA   Provincial Electricity Authority (กฟภ.)  

NEC   National Electrical Code  

NEMA   National Electrical Manufacturers Association  

NESC   National Electrical Safety Code  

IEC   International Eletrictrotechnical Commission  

VDE   Verband Deutscher Electro Techniker   

(German Electrical ReguGLtions And Codes)  

ROHS   Restriction Of Hazadous Substances  

ICEA   InsuGLted Cable Engineers Association 

EIA   Elelctronic Industries Association  

TIA   Telecommunications Industries Association  

NFPA   National Fire Protection Association  

3.6 หมายเหตุ  

มาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่อ้างถึง ครอบคลุมถึงฉบับล่าสุดที่ปรากฏให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันทำการติดตั้ง

ด้วย โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเอกสารน้ัน ๆ ประกอบเพื่อเสนอเรื่องให้พิจารณาต่อผู้ว่าจ้าง  

4. หน่วยงานตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับ  

4.1 มอก. กระทรวงอุตสาหกรรม  

4.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

4.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย  

4.6 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม  

4.7 กรมโยธาธิการและผังเมือง  

4.8 หน่วยงานที่รับรองโดยผู้ว่าจ้าง 



 

 
 

แบบเพ่ือการก่อสร้าง รายละเอียด และตัวอยา่งวัสดุผลิตภัณฑ์ (SHOP DRAWING, PRODUCT DATA, 
AND SAMPLES) 

1. ความต้องการท่ัวไป  

1.1 ข้อกำหนด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการส่ง และหรือแก้ไขเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติตามข้อตกลง 

ข้อกำหนดเงื่อนไขทั่วไป รายละเอียดประกอบแบบแห่งหมวดต่าง ๆ ของข้อกำหนดทั่วไป รวมทั้งตามรายละเอียด

ที่กำหนดในหมวดน้ี  

1.2 การขออนุมัติ ต้องจัดส่งแบบเพื่อการก่อสร้าง ตัวอย่าง การขอเทียบวัสดุ และอ่ืน ๆ ที่กำหนดในหมวดน้ี  

1.3 การประกันคุณภาพ ผู้รับเหมาต้องเตรียมการ และตรวจสอบ รายละเอียดของเอกสาร ดังน้ี  

1.3.1 ก่อนที่จะส่งเอกสารแสดงรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติจะต้องตรวจสอบและประสานงานกับส่วนที่

ต้องสัมพันธ์กับรายละเอียดน้ัน ๆ ทุกรายการโดยละเอียด  

1.3.2 เอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่นำเสนอต้องรับรองเอกสารจากผู้มีอำนาจที่รับผิดชอบ ทุกฉบับ  

2. รายละเอียดท่ีนำเสนอ  

2.1 แบบเพื่อการก่อสร้าง  

2.1.1 มาตราส่วนและการวัด จัดทำแบบเพื่อการก่อสร้างให้ใช้มาตราส่วนใหญ่มากพอและถูกต้องตามมาตรา

ส่วน แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ชัดเจนและแสดงส่วนสัมพันธ์ต่อเน่ืองกับส่วนอ่ืน ๆ  

2.1.2 แบบรายละเอียดจะต้องส่งเพื่อการอนุมัติ โดยส่งสำเนาแบบขาวดำ 4 ชุด  

2.2 รายละเอียดเฉพาะวัสดุ ผลิตภัณฑ์  

2.2.1 รายละเอียดเฉพาะที่นำเสนอทางวิชาการของวัสดุผลิตภัณฑ์ ให้ส่งเฉพาะสาระที่ขออนุมัติ และต้อง

เป็นไปตามที่กำหนด  

2.2.2 เอกสารต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติ จำนวนพอเพียงแก่ผู้เก่ียวข้อง  

2.3 ตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ส่วนงานตกแต่งผิว 

2.3.1 ตัวอย่างที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติ จะต้องส่งตัวอย่างอย่างน้อย 1 ตัวอย่าง 

2.3.2 หากจำเป็นให้ทำการติดตั้งตัวอย่างในรูปแบบชิ้นงานจำลอง ส่งขออนุมัติ  

2.4 สีและลาย  

วัสดุผลิตภัณฑ์ ที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้นโดยผู้ออกแบบ จะต้องนำเสนอตารางตัวอย่างสี ที่

เหมือนจริงหรือตารางลวดลายของวัสดุผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ เพื่อการขออนุมัติด้วย 

3. การจัดระเบียนเอกสาร  

3.1 เอกสารหรือรายละเอียดที่ต้องนำเสนอใหม่ทุกครั้ง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม การระบุหมายเลข เอกสารนำเสนอต้อง

ลำดับหมายเลข และวันเดือนปี ใหม่ ต้องไม่ซ้ำของเดิม และอ้างหมายเลขเอกสารครั้งแรก (เดิม) ทุกครั้ง  

3.2 เอกสารฉบับแรกหรือหน้าแรก จะต้องอ้างอิงระบุสาระที่ผ่านการอนุมัติในประเด็นต่าง ๆ ของรายละเอียดน้ัน ๆ 

ทุกครั้ง  



 

 
 

3.3 ต้องจัดทำตารางสรุปและรวบรวมเรื่องการส่งรายละเอียดต่าง ๆ  ส่วนที่ได้รับการอนุมัติแล้วและส่วนที่ยังมิได้อนุมัติ

ทั้งหมดให้ผู้ว่าจ้างเม่ือได้รับการร้องขอ  

4) ระยะเวลาการนำเสนอ  

ต้องจัดเตรียมการล่วงหน้าระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง ตัวอย่าง รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะต้อง

นำเสนออนุมัติการใช้น้ันให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการติดตั้ง การตรวจสอบ การจัดซ้ือ การขนส่ง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดที่มิได้รับการอนุมัติและต้องนำเสนอใหม่



 

 
 

การใช้วัสดุอุปกรณ์และการเทียบเท่า (MATERIAL EQUIVALENT) 

1. ข้อกำหนด และเง่ือนไข 

โดยทั่วไปในแบบกำหนดไว้ 3 ยี่ห้อ หรือมากกว่า ในแต่ละรายการผู้รับจ้างสามารถร้องขอ และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุสามารถอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า และเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายได้ หากพิจารณา

เห็นว่ามีเหตุอันสมควร และถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

2. การเขียนข้อกำหนดของวัสดุ ท่ีอยู่ใน VENDOR LIST  

กรณีถ้ามีข้อกำหนดในรายละเอียดทั่วไป เช่น ขนาด ชนิดวัสดุ หรือ การระบุคุณภาพอ่ืน ๆ ที่ระบุขัดกับมาตรฐานการ

ผลิตของผู้ผลิต ซ่ึงอยู่ใน VENDOR LIST ผู้ผลิตน้ัน สามารถเสนอวัสดุ หรืออุปกรณ์น้ัน ๆ ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อ

ใช้แทน ให้ผู้ออกแบบพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาอนุมัติได้  

3. กำหนดให้ใช้พัสดุท่ีส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของวัสดุ หรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างน้ี  

4. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยใช้

แบบตารางที่แนบท้ายข้อกำหนดความต้องการและขอบเขตงานน้ี  

5. ผู้รับจ้างต้องให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า ที่เป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน เป็นอันดับแรกซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละเก้าสิบของมูลค่า หรือปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด  

6. ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายงานสรุปการใช้มูลค่าพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ มูลค่าพัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศและปริมาณ

การใช้เหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด โดยใช้แบบตารางภาคผนวก ที่แนบท้ายข้อกำหนด ความต้องการและขอบเขต

งานน้ีก่อนส่งมอบงาน  

7. การพิจารณาเลือกใช้วัสดุในโครงการน้ี นอกจากการพิจาณาการเลือกใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบ พระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แล้ว โครงการน้ีให้ความสำคัญกับวัสดุที่ให้ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หาก

มิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนการเลือกใช้วัสดุในโครงการน้ีนอกจากวัสดุที่มีเกณฑ์คุณสมบัติผ่านทางเทคนิคครบถ้วนแล้ว จะ

พิจารณาวัสดุที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย TREES จากสถาบัน

อาคารเขียวไทย (TGBI) เป็นอันดับสำคัญ 



 

 
 

การควบคุมคณุภาพ QUALITY CONTROL SERVICES 

1. ความต้องการท่ัวไป  

รูปแบบเอกสารและรายละเอียดต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดทั่วไป ให้บังคับใช้ในหมวดน้ี หมายรวมถึง การควบคุม

คุณภาพทางด้านการจัดการและการปฏิบัติการ ตลอดจนการทดสอบ ตรวจ วัด การรายงาน ทั้งน้ีการควบคุมคุณภาพงาน ยัง

รวมถึงเกณฑ์คุณภาพที่ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบหรือส่วนราชการ ที่มีนิติสัมพันธ์ในงานตามที่ผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้างกำหนด  

2. ความรับผิดชอบ  

2.1 การตรวจ การทดสอบ และการควบคุมคุณภาพที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันน้ี ให้อยู่ในส่วนรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  

2.2 การประสานงานต่าง ๆ  

2.2.1 การตรวจและทดสอบ วัสดุอุปกรณ์หรือส่วนอ่ืนที่เก่ียวข้อง ของผู้รับจ้างรายย่อยน้ัน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าก่อนทำการตรวจหรือทดสอบในระยะเวลาอันสมควรอย่างน้อย 3 วัน ทำการ  

2.2.2 ความล่าช้า ความเสียหาย อันเกิดจากการตรวจ และหรือทดสอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนด และได้

แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบัน และหรือผู้ควบคุมงานที่ดำเนินการตรวจ วัด ทดสอบ ค่าใช้จ่ายที่

เกิดจากความล่าช้า ความเสียหายน้ัน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ  

2.2.3 ส่วนของงานที่จะต้องได้รับการตรวจ วัด ทดสอบ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์กำหนดก่อนดำเนินการก่อสร้าง

พื้นผิวหรือส่วนประกอบอ่ืนปกคลุม หลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว ในกรณีที่ได้ดำเนินงานก่อน

ได้รับการอนุมัติดังกล่าว ผู้ควบคุมงานสงวนสิทธ์ิ ในการรื้อถอนส่วนน้ัน มาดำเนินการตรวจ วัด ทดสอบ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดให้เรียบร้อยก่อน ค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหาย ล่าช้า จากผลดังกล่าว 

ผู้รับจ้างเหมาจะต้องรับผิดชอบทุกประการโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น  

2.3 การทดสอบใหม่  

ในกรณีที่ผลการตรวจ วัด ทดสอบ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด  

2.3.1 ผู้รับจ้าง จะต้องนำเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการทดสอบใหม่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  

2.3.2 ถ้าการตรวจ วัด ทดสอบ ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ใหม่ แล้วทำการ

ทดสอบจนกระทั่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนด  

2.3.3 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการตรวจ วัด ทดสอบ ตามข้อ 2.3.1 และ 2.3.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกประการ  

2.4 การนำเสนอผลทดสอบ  

ผู้รับจ้าง ต้องส่งใบรับรองพร้อมรายงานผลการตรวจ วัด ทดสอบ วัสดุอุปกรณ์น้ัน รายละเอียดจะต้องประกอบด้วย

รายการไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปน้ี  

2.4.1 วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับรองรายงาน  

2.4.2 ชื่อโครงการ และเลขอ้างอิงของสถาบันที่ตรวจ วัด ทดสอบ  

2.4.3 วัน เดือน ปี สถานที่ ชื่อสถาบัน ที่ทำการตรวจ วัด ทดสอบ  

2.4.4 เป้าหมาย ขอบเขตการทดสอบและวิธีการทดสอบ  



 

 
 

2.4.5 อ้างอิงเอกสารหมายเลขที่หมวดของรายละเอียดประกอบแบบ วัสดุ อุปกรณ์ที่ตรวจวัด ทดสอบ  

2.4.6 ข้อมูลอย่างละเอียดสมบูรณ์จากการทดสอบ และผลลัพธ์จากการทดสอบ  

2.4.7 สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ณ เวลาและสถานที่จัดเก็บและทดสอบชิ้นตัวอย่าง 

2.4.8 ชื่อและลายมือชื่อ ของผู้ตรวจ และหรือผู้มีอำนาจการรับรองผลการทดสอบน้ัน  

2.4.9 การเสนอให้มีการทดสอบใหม่ (ถ้ามี)  

2.5 การประกันคุณภาพ  

การให้สถาบันทำการตรวจวัด ทดสอบ ชิ้นตัวอย่างและหรือวัสดุอุปกรณ์ จะต้องเป็นสถาบันที่กำหนดใน

รายละเอียดประกอบแบบ หรือสถาบันอ่ืนใดที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติให้ดำเนินการ  

3. การดำเนินการ  

3.1 การซ่อมแซมและการป้องกันความเสียหาย หลังจากสิ้นสุดการตรวจ วัด ทดสอบ การจัดเก็บชิ้นตัวอย่าง และการ

ดำเนินการอ่ืนใด ที่มีลักษณะคล้ายคลึงให้ซ่อมแซมส่วนก่อสร้างที่เสียหาย รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์หลัก และพื้นผิวให้

อยู่ในสภาพ ที่เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดี 

3.2 ป้องกันความเสียหายของส่วนก่อสร้างที่อาจล่อแหลมและเสี่ยงต่อความเสียหายระหว่าง การก่อสร้าง  

3.3 การซ่อมแซม การป้องกันความเสียหายและการตรวจ วัด ทดสอบ เป็นความรับผิดชอบของ ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 



 

 
 

การจัดส่งเอกสารและวัสดุ (SUBMITTALS) 

1. ตารางแสดงความก้าวหน้าของโครงการ (PROGRESS SCHEDULES)  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนงานการก่อสร้างตลอดทั้งโครงการ โดยแสดงเป็นแบบ แผนภูมิแท่ง (BAR CHART) หรือ

แบบ C.P.M. (CRITICAL PATH METHOD) ก็ได้  

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงการดำเนินการก่อสร้างจริง คู่กับแผนงาน โดยแสดงไว้ที่หน่วยงานก่อสร้าง 1 ชุด และส่งให้

ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ส่วนละ 2 ชุด เป็นรายเดือน ซ่ึงแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้างจริง  

1.3 หากมีการปรับแผนงานก่อสร้าง อันเน่ืองจากผู้รับจ้างเอง หรือผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน มีความเห็นต้องปรับปรุง

แผนงานเพื่อป้องกันมิให้แผนงานโดยรวมล่าช้ากว่ากำหนด ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงแผนงานก่อสร้างโดยรวม

ทั้งหมดส่งให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงแผนงานภายใน 7 วัน นับจากที่ได้รับแจ้ง

จากผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน  

1.4 รายละเอียดแสดงในแผนงานจะต้องมีการแจงรายละเอียดในแต่ละส่วนงานของแต่ละหมวด ซ่ึงสามารถตรวจสอบ

ได้ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี  

1.4.1 งานโครงสร้างแบ่งเป็น  

ก. งานเสาเข็ม  

ข. งานดิน  

ค. งานฐานราก  

ง. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  

จ. งานโครงเหล็กรูปพรรณ  

1.4.2 งานสถาปัตยกรรมแบ่งเป็น  

ก. งานผนังและตกแต่งผิวผนัง  

ข. งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น  

ค. งานฝ้าเพดาน  

ง. งานหลังคาและป้องกันความร้อน  

จ. งานประตู-หน้าต่าง  

ฉ. งานติดตั้งสุขภัณฑ์  

ช. งานทาสี  

1.4.3 งานระบบสุขาภิบาลแบ่งเป็น  

ก. งานระบบท่อทั้งหมด  

- ท่อน้ำดี  

- ท่อน้ำเสีย 

- ท่อน้ำฝน  

- ท่อป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น  



 

 
 

ข. การติดตั้งอุปกรณ์หลักของระบบต่าง ๆ  

ค. การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย  

1.4.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารแบ่งเป็น  

ก. งานติดตั้งท่อร้อยสาย  

ข. งานร้อยสายไฟฟ้า  

ค. งานติดตั้งอุปกรณ์หลักของระบบต่าง ๆ  

ง. ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  

จ. งานติดตั้งระบบโทรศัพท์  

ฉ. งานติดตั้งระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  

ช. งานติดตั้งระบบเสียงประกาศ  

ซ. งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า  

1.4.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แบ่งเป็น  

ก. ติดตั้งท่อลม  

ข. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

ค. งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  

1.4.6 งานระบบลิฟท์โดยสาร  

1.4.7 งานภูมิสถาปัตยกรรม  

1.4.8 งานสถาปัตยกรรมภายใน  

1.4.9 งานด้านความปลอดภัยทางอัคคีภัยภายในอาคาร ฯลฯ  

2 รายงานความก้าวหน้าของโครงการ (PROGRESS REPORT)  

เพื่อตรวจสอบวิธีการและความก้าวหน้าของงาน เป็นหลักฐานประกอบการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารตาม

ข้อกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนดดังน้ี  

2.1 บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือที่ประกอบ ในการก่อสร้างในแต่ละวันแยกเป็นรายการ ตามประเภทของงาน  

2.2 สำเนาใบส่งวัสดุเข้ามายังหน่วยงานในแต่ละวัน 

2.3 รายงานความก้าวหน้าของงาน (PROGRESS REPORT) จัดส่งทุก 7 วัน  

2.4 รูปถ่าย (CONSTRUCTION PHOTOGRAPHS) แสดงให้เป็นผลงานและความก้าวหน้าทุก ๆ 7 วัน  

2.5 ตารางแสดงขั้นตอนการก่อสร้าง ภายในกำหนดเวลา 7 วัน ภายหลังจากวันเซ็นสัญญา  

2.6 ตารางแสดงขั้นตอนการทำงานจริง เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ทุก ๆ 1 เดือน 

2.7 แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWING) ผลงานที่ได้ก่อสร้างหรือติดตั้งไปแล้ว เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ ผู้รับจ้างต้อง

รวบรวมหลักฐาน AS BUILT DRAWING ทั้งหมด เป็นรูปเล่มส่งมอบต่อผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงานขั้นสุดท้าย โดยส่ง

เป็นกระดาษ A2 จำนวน 4 ชุด และเป็น External Hard disk 1 ชุด (AUTOCAD และ PDF FILE)  



 

 
 

2.8 จัดทำรายงานประจำเดือน สรุปการดำเนินงานและผลความก้าวหน้าในการก่อสร้างในรอบเดือน พร้อมรูปถ่าย 

เสนอต่อผู้ว่าจ้างภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ตามจำนวนชุดซ่ึงผู้ว่าจ้างกำหนด   

3 แบบเตรียมการก่อสร้าง (SHOP DRAWING)  

3.1 การจัดทำแบบเตรียมการก่อสร้าง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING เสนอผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง แบบ 

SHOP DRAWING ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเขียนเป็น AS BUILT DRAWING ในขั้นตอนสุดท้าย 

และส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยจัดทำเป็นรูปเล่มในวันสุดท้ายของการรับมอบงาน  

3.2 การอนุมัติแบบ SHOP DRAWING  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแบบ SHOP DRAWING ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ออกแบบ จะ

ตรวจสอบให้ความเห็นชอบให้ทันต่อการดำเนินงาน การที่ผู้รับจ้างจัดทำแบบ SHOP DRAWING ล่าช้า และ/หรือ

มีระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเอาเป็นสาเหตุในการเรียกร้องเวลา หรืออ้างว่าเป็นบัญหาความล่าช้าใน

การก่อสร้างไม่ได้  

การอนุมัติ SHOP DRAWING โดยผู้ว่าจ้างมิได้หมายถึงว่า ผู้รับจ้างได้รับการยกเว้นความรับผิดชอบในการ

ก่อสร้างส่วนน้ัน ๆ ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบการก่อสร้างในส่วนน้ัน ๆ ในกรณีที่มีปัญหาและจะต้องรับผิดชอบ

ในการแก้ไขให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 

4 ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ตัวอย่างวัสดุ (PRODUCT DATA SAMPLES)  

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PRODUCT DATA) มีความหมายรวมถึงรายละเอียดประกอบวัสดุ (MANUFACTURAL 

SPECIFICATIONS) และตัวอย่างวัสดุ (SAMPLES) ถ้าหากมีการระบุในหมวดอ่ืนแล้ว แต่ไม่ละเอียดเพียงพอ ให้ใช้หมวดน้ี

ประกอบด้วย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะใช้ดุลยพินิจในการให้ความเห็นชอบอยู่ 2 ประการ  

- คุณสมบัติต่าง ๆ ที่สมบูรณ์ของวัสดุตามที่กำหนดให้ใช้  

- มาตรฐานของการทำงานในการติดตั้งวัสดุน้ันๆ พร้อมทั้งคุณภาพของงานฝีมือในการทำงาน ที่เป็นที่ยอมรับ

ทั่วไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  

4.1 การจัดส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และตัวอย่างวัสดุ ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องในหมวดน้ันๆ โดยสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง หรือได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน พร้อมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์  

4.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบวัสดุทุกชนิดที่เก่ียวข้องจากบริษัทผู้ผลิตโดยละเอียด ก่อนที่จะส่งให้ผู้ว่าจ้างเพื่อขอความ

เห็นชอบตามความต้องการที่จะนำไปใช้งานผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างเหล่าน้ันอย่างน้อยก่อนใช้งานจริง 30 วัน  

4.3 ตัวอย่างวัสดุต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตำหนิใด ๆ ชนิด ขนาด ความ

หนา ลวดลาย สี และแบบ ตามที่แบบและรายการประกอบแบบกำหนดให้เป็นหลัก ในกรณีที่มีความแตกต่างต้อง

ให้ผู้ออกแบบให้ความเห็นในเบื้องต้นเพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  

4.4 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและคำนวณถึงเวลาตามแผนงานหลักในการก่อสร้างที่กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการขัดแย้ง

เก่ียวกับเวลาที่ใช้ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัสดุและการปฏิบัติงานในการก่อสร้าง และต้องมิให้เกิดความล่าช้าใน

กรณีการส่งมอบตัวอย่างวัสดุให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้น หากเกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างจะอ้าง

เหตุผลในการต่อสัญญาก่อสร้างมิได้  



 

 
 

4.5 ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อวัสดุและอุปกรณ์ วันเดือนปี ที่ส่ง และข้อมูลต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง  

4.6 ในกรณีที่รายการรายละเอียดระบุวิธีใช้และกรรมวิธีในการปฏิบัติตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุจากบริษัทผู้ผลิต 

ผู้รับจ้างจะต้องแนบรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์และบริษัทผู้ผลิตไปด้วยทุกครั้ง  

4.7 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ  

4.8 วัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ควบคุมงานควรจะเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานเปรียบเทียบกับวัสดุและ

อุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานจริง 

4.9 การตรวจสอบวัสดุที่ขอความเห็นน้ัน ผู้ออกแบบ/สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือทดสอบ

เฉพาะเท่าที่จำเป็น ส่วนที่เหลือซ่ึงไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอสิ่งที่ถูกต้อง

เหมาะสม หากปรากฏภายหลังว่ารายละเอียดดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ   



 

 
 

5 การรับประกัน  

 วัสดุ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการฯ หากกำหนดให้มีการรับประกันและกำหนดระยะเวลาในการรับประกัน 

รายละเอียดที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  

5.1 ให้มีเอกสารการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตวัสดุ/อุปกรณ์น้ัน และต้องเป็นเอกสารที่ผูกพัน บังคับใช้ได้จริงตาม

กฎหมาย  

หมายเหตุ: กรณีเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้บริษัทฯ ระบุชื่อหน่วยงาน บริษัทคู่ค้า หรือบริษัท

ภาคพื้นที่ต้องรับผิดชอบต่อการรับประกันน้ัน ๆ ด้วย  

5.2 ระยะเวลาการรับประกันให้เป็นไปตามระบุในเรื่องการรับประกันของวัสดุ/อุปกรณ์น้ัน ๆ ในข้อกำหนดในแบบรูป

หรือในรายการละเอียดประกอบแบบ   



 

 
 

การจัดการคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PROTECTION) 

1. ความต้องการท่ัวไป  

ด้วยนโยบายของ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับสถานที่ตั้งในการ

ดำเนินการโครงการอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยว ติดสถานที่สำคัญ จึงมีประสงค์จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด สิ่งใดที่

ผู้รับจ้างสามารถกระทำได้ในเชิงป้องกันให้ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาความเห็นชอบก่อนจึงจะเริ่ม

ดำเนินการก่อสร้างได้ โดยอย่างน้อยของแผนต้องประกอบด้วยองค์ประกอบดังน้ี  

- กำหนดให้ผู้รับจ้างล้อมแนวรั้วรอบขอบเขตอาคารตลอดแนวทั้งหมด ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้างน้ัน  

- การจัดการเรื่องความสกปรกบนถนนสาธารณะ 

- การจัดการด้านความสะอาดภายในโครงการ  

- การจัดการระบบน้ำทิ้ง น้ำโสโครก สารเคมี เช่น การล้างสารระเหย สี ฯ 



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดประตู – หน้าต่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

งานประตูและวงกบเหล็ก (STEEL DOORS & FRAMES) 

1. ขอบเขตของงาน  

บานประตูเหล็กและวงกบเหล็กที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน การ

ประสานงานกับผู้รับจ้างช่วงและการจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั่ว ๆ 

ไป ซ่ึงจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXED) ระยะต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามแบบสถาปัตยกรรมและ

หลักวิชาการช่างที่ดีและจะต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

2.1 เหล็กที่ใช้ จะต้องเป็นเหล็กแผ่น ZINC ELECTRO GALVANIZED 

2.2 ประตูและวงกบ จะต้องเคลือบสีผง POLYESTER POWDER COATING อบด้วยความร้อน 200’ C สำเร็จรูปจากโรงงาน

ผู้ผลิต  

2.3 วงกบและบาน  

2.3.1 วงกบ ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขนาดประมาณ 2” x 4” หรือระบุในแบบ ปั๊มขึ้นรูป หน้าตัดรูปตัวซี 

สำหรับประตูกันไฟและประตูกันเสียงวงกบจะต้องมีร่องและใส่แถบ GASKET โดยรอบวงกบ ซ่ึงทำจาก 

NEOPRENE RUBBER หรือวัสดุเทียบเท่า สามารถทนความร้อนได้อย่างน้อย 150 องศาเซ็นติเกรดและสามารถ

ป้องกันควันไม่ให้ไหลผ่านไม้ขณะเกิดเพลิงไหม้  

2.3.2 บาน ความหนาเหล็กไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ความหนาของบานประมาณ 35-45 มม. ภายในบานประตูจะต้อง

เสริมโครงสร้าง (STIFFENER) ระยะห่างต้องไม่เกิน 20 ซม. จะต้องทำจากเหล็กแผ่นชุบสังกะสี (GALVANIZED) 

จุดรองรับอุปกรณ์ประตูทั้งหมดจะต้องเสริมเหล็กแผ่นชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. สำหรับประตูป้องกัน

เสียง ภายในฉีดด้วยฉนวน POLY URETHANE FOAM เต็มบาน ซ่ึงมีคุณสมบัติกันเสียง สำหรับประตูกันไฟ 

ภายในบรรจุด้วยฉนวนกันไฟ ROCKWOOL ซ่ึงมีคุณสมบัติกันไฟได้ 1000’C ในเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมงตาม

มาตรฐาน BS 476  

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด เช่น  

3.1 แสดงถึงขนาด สี และ FINISHING อ่ืนๆ 

3.2 รายละเอียดประกอบ แสดงถึงขนาด ลักษณะ รวมถึงวิธีการติดตั้งของชิ้นส่วนประกอบส่วนต่างๆ  

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ (HARDWARE) ที่จะใช้มาด้วย เพื่อพิจารณาประกอบการติดตั้ง  

  



 

 
 

4. การติดต้ัง  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ให้เป็นไปตามรายละเอียดของ SHOP DRAWING และได้

มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี  

4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบสถานที่ที่มีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง ก่อนจะมี

การติดตั้ง  

4.2 การติดตั้งต้องมีความม่ันคงแข็งแรง เปิด-ปิด ได้สะดวก เม่ือปิดจะต้องมีขอยึด หรืออุปกรณ์รองรับ มิให้เกิดความ

เสียหายกับประตูหรือผนัง  

4.3 การติดตั้งวงกบ จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องม่ันคงแข็งแรง  

4.4 รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตูทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนฉาบคอนกรีตไม้หรือวัสดุอ่ืนใด จะต้องอุดด้วย 

SILICONE SEALANT ด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนการทำการอุดจะต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น 

คราบน้ำมัน สิ่งเปรอะเปื้อน สกปรกต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต SILICONE SEALANT โดย

เคร่งครัด 

4.5 การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตูแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-ปิดได้สะดวก  

4.6 ช่องเปิดสำหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตูเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็กเกินไป ช่อง

เปิดจะต้องมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้งโดยรอบ ประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นเหล็กของประตูทุกด้านให้สะอาด 

ปราศจากคราบน้ำปูน รอยขีดข่วน หรือตำหนิต่าง ๆ ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่งมอบงาน 

  



 

 
 

งานประตูไม้ (WOOD DOORS) 

1. ขอบเขตของงาน  

ประตูไม้ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ประตูที่นำมาติดตั้งในงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบและขนาด ซ่ึงได้

กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดประตูที่แท้จริงโดยละเอียดจากสถานที่ก่อสร้างอีกครั้งหน่ึงก่อนลงมือ

ปฏิบัติงาน  

2. วัสดุ  

2.1 วงกบประตูไม้ทั้งหมดให้ใช้ไม้เน้ือแข็ง (นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ) การเข้าไม้จะต้องให้ถูกต้องตามมาตรฐาน    

วงกบไม้จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ หากไม่ได้ระบุให้ใช้  

2.1.1 ขนาด 2” x 4” สำหรับบานที่ใช้ห้องทั่วไป  

2.1.2 ขนาด 2” x 5” สำหรับห้องน้ำหรือผนังห้อง (ที่ติดตั้งประตู) ด้านหน่ึงบุกระเบื้องเคลือบที่มีความหนาไม่เกิน 

5 มม.  

2.1.3 ขนาด 2” x 6” สำหรับ  

- ผนังด้านหน่ึงบุหินอ่อน, แกรนิต หรือกระเบื้องเคลือบที่มีความหนามากกว่า 10 มม.  

- ประตูที่ด้านหน่ึงติดตั้งบานมุ้งลวดกรอบบานไม้  

- ประตู 2 บาน ที่ติดตั้งซ้อนกันในวงกบเดียวกัน  

- ประตูบานเลื่อน เป็นต้น  

2.2 บานประตูไม้จริง จะต้องประกอบขึ้นจากไม้เน้ือแข็ง และจะต้องประกอบมาจากโรงงานให้เรียบร้อย การบากและการ

เข้าไม้ จะต้องแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบุในแบบ กรณีประตูบานคู่ที่

ใช้เปิด - ปิดทางเดียว ตรงขอบบานประตูทั้งสองสัมผัสกันให้ทำบังใบบานประตู ถ้าเปิด-ปิดสองทางขอบบานประตูทั้ง

สองสัมผัสกันให้ทำขอบบานเรียบ  

2.3 บานประตูไม้อัดสำเร็จรูปขนาดและความหนามาตรฐาน ให้ใช้ประตูไม้อัดที่ผลิตจากโรงงานห้ามประกอบขึ้นเอง 

(ยกเว้นขนาดและความหนาที่ไม่มาตรฐาน) ประตูทุกบานจะต้องมีความหนา 40 มม. ประตูที่มีส่วนใดส่วนหน่ึงติดกับ

ภายนอกอาคาร หรือบานห้องน้ำให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดใช้ภายนอก ไม้อัดที่ใช้ประกอบประตูต้องเป็นไม้อัดประเภท

ภายนอกชั้นคุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 178-2531  

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด เช่น  

3.1 แสดงถึงขนาด สี และ FINISHING อ่ืนๆ 

3.2 รายละเอียดประกอบ แสดงถึงขนาด ลักษณะ รวมถึงวิธีการติดตั้งของชิ้นส่วนประกอบส่วนต่างๆ  



 

 
 

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ (HARDWARE) ที่จะใช้มาด้วย เพื่อพิจารณาประกอบการติดตั้ง 

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับในแนวตั้ง และแนวนอน และ

มีความประณีตเรียบร้อย  

4.1 ไม้วงกบที่นำเข้ามาในหน่วยงาน จะต้องทาชแล็คขาว 1 ครั้ง สำหรับวงกบที่ต้องทาผิวแลคเกอร์ หรือวานิช  

4.2 ประตูที่ติดตั้งแล้ว ต้องมีความม่ันคง แข็งแรง เปิด-ปิด ได้สะดวก  

4.3 วงกบและกรอบบานประตู จะต้องได้ดิ่งและฉาก ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี  

4.4 ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับส่วนที่ไม่ใช่ไม้ และวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ผนัง ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล. กำแพงก่ออิฐฉาบปูน เป็นต้น 

ตะปูควงที่ใช้ขันจะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติกทำด้วย NYLON ระยะที่ยึดจะต้องไม่เว้นช่องเกินกว่า 50 ซม. ที่วงกบ

ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบหรือรายการ การยึดทุกจุดจะต้องม่ันคงแข็งแรง  

4.5 การป้องกันการรั่วซึม ให้ยาแนวรอยต่อระหว่างวงกบกับผนังหรือเสาด้วย CAULKING COMPOUND ชนิด SILICONE 

RUBBER โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ ทั้งน้ี ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ระบุโดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการ

รั่วซึมโดยเด็ดขาด หากมีการรั่วซึมขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไข ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยผ่านการเห็นชอบของ

ผู้ออกแบบ  

4.6 รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตูทั้งภายในและภายนอก จะต้องอุดด้วยยางยาแนว (SEALANT) และจะต้องรองรับด้วย 

POLYETHERENE BACKING ก่อนการยาแนว และก่อนการยาแนวต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น คราบ

น้ำมัน สิ่งเปรอะเปื้อน สกปรกต่าง ๆ SEALANT ที่จะใช้แต่ละชนิดต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอย่าง

เคร่งครัด  

4.7 ในขณะทำการก่อสร้าง เม่ือติดตั้งวงกบและกรอบบานประตูเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันผิวของวัสดุ

เอาไว้ เพื่อให้ปลอดภัยจากน้ำปูน รอยขีดข่วน หรือตำหนิต่าง ๆ ที่อาจจะทำความเสียหายให้กับวงกบ และกรอบประตู  

5. การทำความสะอาด  

 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกแห่ง หลังจากการติดตั้ง และป้องกันมิให้มีรอยขีดข่วนหรือตำหนิต่าง ๆ 

ในขณะทำการก่อสร้างและก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่งมอบงาน 

 



 

 
 

ประตูและหนา้ต่างอลูมเินียม (ALUMINIUM DOOR AND WINDOW) 

1. ขอบเขตของงาน  

ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง 

SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั่ว ๆ ไป ซ่ึงจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXED) 

แสดงระบบ (PRESSURE EQUALIZATION) การกันน้ำไหลซึม (WATERTIGHT) และแสดงระยะต่าง ๆ ตลอดจนความคลาดเคลื่อน 

(TOLERANCE) โดยละเอียดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน มอก. 744-2530 และ มอก. 829-2531 เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบ

ตามความต้องการของผู้ออกแบบ  

2. วัสดุ  

ระบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ผู้รับจ้างเสนอระบบมาตรฐานต่อผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียด

หน้าตัด (SECTION) การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างละเอียดครบถ้วน เสนอให้ผู้ออกแบบหรือผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ จำนวน 3 

ชุด  

2.1 กรอบวงกบและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็น ALUMINIUM ให้ใช้ METAL FINISH เป็น FLUOROCABON COATING 

จะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 20 MICRON หรือ NATURAL ANODIZE จะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 5 MICRON หรือสี POWDER 

COATING จะต้องหนาไม่ต่ำกว่า 20 MICRON การเคลือบและการเตรียมผิวก่อนเคลือบสีให้ดำเนินการตามกรรมวิธีที่

ได้กำหนด ในกำหนดมาตรฐานเลขที่ ASTM D-1730-67, TYPE B, METHOD 7 และ ASTM B-449-67 (1972) 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE) +2 MICRON -2 MICRON และระบบการชุบเป็นลายลักษณ์

อักษรจากโรงงานผู้ผลิต  

2.2 เน้ือของอลูมิเนียม (ALUMINIUM EXTRUSION) ที่เป็น ALLOY ชนิด 6063-T5 หรือ 5OS-T5  

2.3 ขนาดความหนา และน้ำหนักของ SECTION ทุกส่วนจะต้องไม่บางกว่า 1.2 มม. หรือที่ระบุเอาไว้ในแบบแปลน หรือจาก

การคำนวณการรับน้ำหนักแรงลมไม่น้อยกว่าตามมาตรฐาน มอก. 744-2530 และ มอก. 829-2531 โดยมีความคลาด

เคลื่อนที่ยอมให้ (ALLOWABLE TOLERANCE) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล เช่น ALUMINIUM STANDARD & 

DATA U.S.A. เป็นต้น  

2.4 ประตู-หน้าต่าง กรอบ และวงกบอลูมิเนียม ส่วนที่อยู่ภายในอาคารให้ติดตั้งโดยใช้ยาง NEOPRENE ทั้ง 2 ด้าน ยาง 

NEOPRENE ชนิดสีกลมกลืนกับกรอบวงกบอลูมิเนียม 

2.5 ประตู-หน้าต่าง กรอบ และวงกบอลูมิเนียมทั้งหมด ให้ติดตั้ง WEATHERSEALS ชนิด WOOLPILE “FIN SEAL” เส้น

ขน WOVEN/FIBERS ชนิดมีแผ่น P.V.C. คู่  

2.6 HARDWARE ตามที่ระบุ ต้องเป็นของใหม่คุณภาพดี ขนาดเหมาะสมกับการใช้และติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย  

2.7 กระจก ให้ใช้ความหนาของกระจกในแบบก่อสร้างกำหนด  

 



 

 
 

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด เช่น  

3.1 แสดงถึงขนาด สี และ FINISHING อ่ืนๆ 

3.2 รายละเอียดประกอบ แสดงถึงขนาด ลักษณะ รวมถึงวิธีการติดตั้งของชิ้นส่วนประกอบส่วนต่างๆ  

3.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ (HARDWARE) ที่จะใช้มาด้วย เพื่อพิจารณาประกอบการติดตั้ง  

4. การติดต้ัง  

4.1 งานอลูมิเนียมสำหรับประตู-หน้าต่างทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ ให้เป็นไปตามแบบขยายและรายละเอียด

ต่าง ๆ ตาม SHOP DRAWING ซ่ึงจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต และมาตรฐานวิชาการก่อสร้างที่ดี และต้องได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ออกแบบเท่าน้ัน  

4.2 การติดตั้งวงกบ และกรอบบานของหน้าต่าง จะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี  

4.3 ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับส่วนที่ไม่ใช้ไม้ และวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ผนัง ค.ส.ล., เสา ค.ส.ล., กาแพงก่ออิฐฉาบปูน ฯลฯ 

ตะปูควงที่ขันจะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติกทำด้วย NYLON หรือเทียบเท่า ระยะที่ยึดจะต้องไม่เว้นช่องเกินกว่า 50 ซม. 

ที่วงกบด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืนในรูปแบบหรือรายการ การยึดทุกจุดจะต้องม่ันคง

แข็งแรง  

4.4 ตะปูควงที่ใช้กับวงกบทุกตัวต้องเป็น STAINLESS STEEL หรือระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน และต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ออกแบบ  

4.5 รอยต่อรอบ ๆ วงกบประตู และหน้าต่างทั้งภายนอกและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูน คอนกรีตไม้ หรือวัสดุอ่ืนใด 

จะต้องอุดด้วย SILICONE SEALANT และจะต้องรองรับด้วย POLY-ETHERENE JOINT BACKING เสียก่อนที่จะทำการ 

CAULKING และก่อนทำการ CAULKING จะต้องทำความสะอาดรอยต่อให้ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน สิ่งเปรอะเปื้อน

สกปรกต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต SILICONE โดยเคร่งครัด  

4.6 สำหรับการสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืน ๆ จะต้องทำด้วย ALKALI RESISTANT BITUMINOUS PAINTS 

หรือ ZINC-CHROMATE PRIMER หรือ ISOLATOR TAPE ตลอดบริเวณที่โลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 

4.7 การปรับระดับ ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่างแล้ว อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-ปิด

ได้สะดวก  

4.8 ช่องเปิดสำหรับการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู-หน้าต่างเข้ากับช่องเปิดที่ไม่ได้ฉาก หรือขนาดเล็ก

เกินไป ช่องเปิดจะมีระยะเว้นเพื่อการติดตั้ง โดยรอบประมาณด้านละ 10 มม. เป็นอย่างน้อย กรอบบานจะต้องมีความ

แข็งแรงทุกด้าน ในการติดตั้งซ่ึงมีการขันเกลียวต้องระมัดระวังมิให้บานประตูหรือหน้าต่างเสียรูปได้  



 

 
 

4.9 การป้องกันประตู-หน้าต่าง ขณะทำการก่อสร้างวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เม่ือติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับ

จ้างจะต้องพ่น STRIPABLE P.V.C. COATING ป้องกันผิวของวัสดุ เอาไว้เพื่อให้ปลอดภัยจากน้ำปูน รอยขีดข่วน หรือสิ่ง

อ่ืนใด ที่อาจจะทำความเสียหายให้กับวงกบ และกรอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม  

5. การทำความสะอาด  

 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อยทุกแห่ง ผิวส่วนที่เป็นอลูมิเนียม ของบานประตู-

หน้าต่าง ทั้งด้านนอก และด้านในต้องสะอาด ปราศจากคราบน้ำปูน รอยขีดข่วน สี หรือตำหนิต่าง ๆ ไม่กีดขวางการยาแนว 

(SEALANT) และการปฏิบัติงานของอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ส่วนตกแต่งผิวบานได้ 

 



 

 
 

อุปกรณ์ประตู-หนา้ตา่ง (DOOR & WINDOW HARDWARES) 

1. ขอบเขตของงาน  

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง แต่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามความเหมาะสมในการใช้งานให้ใช้หมวดน้ี

ประกอบด้วย ถ้ามีความบกพร่องระหว่างหมวดน้ี แบบก่อสร้างและหมวดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ

ทันทีก่อนการติดตั้ง ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเพื่อการก่อสร้าง (SHOP DRAWING) แสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ ที่

ติดตั้ง ขนาด ระยะ จำนวน การเปิด-ปิด และส่วนที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ ต่อผู้ควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้างและหมวดอ่ืน ๆ แล้ว ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติและคุณภาพตามความมุ่งหมาย

ของผู้ออกแบบและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  

2.1 บานพับ (HINGE)  

2.1.1 บานพับประตูบานเปิดเหล็กทั่วไปให้ใช้ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่ไม่ระบุกำหนดให้เป็นชนิด 

BALL BEARING (ชนิดมีลูกปืน) ทาจาก STAINLESS STEEL GRADE 304 ขนาด 4 1/2” x 4 1/2” จำนวน 

3 ตัว ต่อบานประตู ต้องได้มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงตามหมวด 01095  

2.1.2 บานพับใช้กับประตูกันไฟ จะต้องได้มาตรฐาน ANSI.A.156.1, 1988  

2.1.3 บานพับประตูเปิดไม้อัดทั่วไป ชนิด BALL BEARING ชนิด 2 แหวน ทำจาก STAINLESS STEEL GRADE 

304 ขนาด 4” x 3” จำนวน 3 ตัวต่อบานประตู ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 759-2531 หรือ

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงตาม หมวด 01095  

2.1.4 บานพับปรับมุมชนิดฝืดสำหรับหน้าต่างบานเปิดหรือบานกระทุ้งต้องเป็นชนิด STAINLESS STEEL GRADE 

304 ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 862-2532 หรือมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงตามหมวด 01095  

2.1.5 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา SCL ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรือตรา STAINLEY ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟ

เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ตรา YALE , ตรา SOLEX , ตรา SOLO หรือเทียบเท่า 

2.2 อุปกรณ์ช่วยปิดประตู (DOOR CLOSER)  

2.2.1 DOOR CLOSER ชนิดฝังพื้น ใช้กับประตูกระจกไม่มีกรอบบานจะต้องเป็นระบบ SINGLE ACTION: 

FULLY HYDRAULIC FULL RACK AND PINION สามารถปรับ DOOR SPEED ได้ อุปกรณ์อ่ืนเช่น ตัวจับ

ช่องแสง กุญแจ จะต้องใช้ตราเดียวกันกับ DOOR CLOSER  

2.2.2 DOOR CLOSER ชนิดติดเหนือบาน ใช้กับประตูกันไฟและประตูทั่วไปต้องได้มาตรฐาน UL และ ULC  

2.2.3 DOOR CLOSER ชนิดฝังในวงกบอลูมิเนียมสำหรับบานประตูเปิดกระจกกรอบอลูมิเนียมทั่วไป ให้ติดตั้ง 

DOOR CLOSER ชนิด DOUBLE ACTION ชนิด HEAVY DUTY  



 

 
 

2.2.4 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา LCN หรือ BRINTON ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรือ ตรา DORMA, ตรา YALE ตรา 

HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด , ตรา SOLEX , ตรา SOLO หรือเทียบเท่า  

2.3 กุญแจลูกบิด / กุญแจแบบก้านโยก (LOCK SET)  

2.3.1 ให้ใช้เป็นชนิด CYLINDRICAL LOSKS และต้องได้มาตรฐาน ANSI.A.156.2, SERIES 4000 GRADE II  

2.3.2 ไส้กุญแจต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 PIN CYLINDERS ทาจาก SOLID BRASS  

2.3.3 ลูกกุญแจต้องทำจาก NICKEL SILVER / BRASS  

2.3.4 ใช้กับประตูกันไฟต้องได้มาตรฐาน UL ถึง 3 ชั่วโมง  

2.3.5 ประตูบานเปิดทั่วไปให้ใช้ลูกบิด HEAVY DUTY ผิว SATIN FINISH  

2.3.6 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา LCN หรือ BRINTON ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรือ ตรา DORMA ,ตรา YALE ตรา 

HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด , ตรา SOLEX , ตรา SOLO หรือเทียบเท่า  

2.4 กุญแจติดตาย (DEADBOLT SET)  

2.4.1 ต้องเป็นชนิด 1” (25 MM) THROW, ประกอบด้วย CONCEALED HARDENED STEEL ROLLER สามารถ

ป้องกันการตัด และเลื่อย BOLT  

2.4.2 ไส้กุญแจต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 PIN CYLENDERS ทำจาก SOLID BRASS  

2.4.3 ได้มาตรฐาน ANSI.A.156.5, 1992 GRADE  

2.4.4 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา SCHLAGE ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรือ ตรา YALE ของ บริษัท ไตรตันโค อินเตอร์

เนชั่นแนล จำกัด หรือ ตรา DORMA ของ บริษัท ฟินเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ตรา HAFELE ของ 

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด , ตรา SOLEX , ตรา SOLO หรือเทียบเท่า  

2.5 อุปกรณ์เปิดประตูฉุกเฉิน (EXIT DEVICES)  

2.5.1 ได้มาตรฐาน ANSI.A.156.3และ UL Listed Fire Exit Hard ward  

2.5.2 ประตูบานเหล็กทางเข้าบันไดหนีไฟ ให้ติดตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน (EXIT DEVICE) ในกรณีต้องการใช้งานเป็น

ทางสัญจรหรือทางเข้าชั้นล่างหรือชั้นดาดฟ้าให้เพิ่มกุญแจก้านบิดแบบมีล็อคเปิด-ปิดได้ และต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

2.5.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา SKULTHAI ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรอื ตรา YALE ของ บริษัท ไตรตันโค 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ตรา DORMA ของ บริษัท ฟินเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ ตรา 

HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด , ตรา SOLEX , ตรา SOLO หรือเทียบเท่า  

2.6 อุปกรณ์กันกระแทกประตูและผนัง (DOOR AND WALL BUMPER)  

2.6.1 ประตูบานเปิดทุกบานให้ติดตั้งที่กันกระแทก (DOOR BUMPER) ทำด้วยยางกันกระแทกและกรอบ 

STAINLESS STEEL  



 

 
 

2.6.2 ประตูบานเปิดสำหรับห้องส้วมในห้องน้ำรวม (PUBLIC REST ROOM) ให้ติดตั้งที่กันกระแทกชนิดมีขอ

แขวน ทำจาก STAINLESS STEEL ยางกันกระแทกทำจากยางชนิดแข็ง  

2.6.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา SCL ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรือ ตรา YANK ของ บริษัท หจก. ธนาชล จำกัด 

หรือ ตรา MARZ ของ บริษัท ฮาคอน จำกัด หรือเทียบเท่า ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศ

ไทย) จำกัด , ตรา SOLEX , ตรา SOLO หรือเทียบเท่า  

2.7 กลอน (BOLT)  

2.7.1 กลอนที่ใช้ติดประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้กลอน STAINLESS STEEL ขนาด 6” ฝังเรียบในขอบบานประตูทั้งบน

และล่าง เฉพาะด้านที่ไม่ติดกุญแจลูกบิด  

2.7.2 กลอนที่ใช้ติดหน้าต่าง ให้ใช้กลอน STAINLESS STEEL บน ขนาด 6” และกลอนล่างขนาด 4”  

2.7.3 กลอนฝังบานสแตนเลส สำหรับบานอลูมิเนียม ใช้ขนาด 12”  

2.7.4 กลอนสแตนเลส สำหรับประตูห้องน้ำย่อย ด้านนอกแบบเป็นลูกบิดมีสัญญลักษณ์ว่าง-ไม่ว่าง ด้านในเป็น

กลอนล็อคเลื่อนเปิด-ปิด  

2.7.5 กลอนโซ่สแตนเลส 

2.7.6 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา RYOBI JAPAN ของบริษัท เอ๊กซ์เซล กลาเซอร์ จำกัด หรือ ตรา MARZ ของบริษัท ฮา

คอน จำกัด หรือ ตรา SHOWA, YANK, GLORY ของ หจก. ธนาชล หรือ ตรา NAGOYA ของบริษัท เอลลิ

เก้นท์ (ฮาร์ดแวร์) จำกัด หรือ ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด , ตรา SOLEX , ตรา 

SOLO หรือเทียบเท่า  

2.8 แถบกันฝนและธรณีประตู (WEATHER STRIP AND THRESHOLD) สำหรับประตูภายนอก ให้ติดตั้งแถบกันฝนและ

ธรณีประตู  

2.9 มือจับและแป้นผลัก (HANDEL AND PUSH PLATE)  

2.9.1 มือจับหน้าต่างหรือบานประตูที่ไม่ได้ติดกุญแจ ลูกบิดให้ติดมือจับเหล็กชุบโครเม่ียม ขนาด 4” บานละ 1 

ชุด  

2.9.2 ประตูที่เปิด 2 ทาง (2-Way Swing) ให้ติดตั้งแป้นผลัก STAINLESS ขนาด 0.10 x 0.30 ซม.  

2.9.3 มือจับฝังในบานผิว STAINLESS สำหรับบานเลื่อน และบานเฟี้ยม  

2.9.4 มือจับบานกระทุ้ง  

1) มือจับผิว STAINLESS สำหรับบานไม้  

2) มือจับเหล็กสำหรับหน้าต่างเหล็กตามมาตรฐานผู้ผลิต  

3) มือจับสำหรับบานอลูมิเนียม (FASTENER) สีเหมือนกับกรอบบานอลูมิเนียม  

2.9.5 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา GLORY ของ หจก. ธนาชล หรือตรา TRUSH ของบริษัท เอ๊กซ์เซล กลาเซอร์ จำกัด 

หรือตรา INTER LOCK ของบริษัท ALUMEX THAI จำกัด หรือตรา NAGOYA ของบริษัท เอลลิเก้นท์ 



 

 
 

(ฮาร์ดแวร์) จำกัด หรือตรา DALCO, MARZ, LOCKMAN ของบรษัิท ฮาคอน จำกัด หรือตรา HAFELE 

ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า  

2.10 อุปกรณ์รางเลื่อน (SLIDING DOOR EQUIPMENTS)  

2.10.1 รางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนและบานเฟี้ยมไม้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตรา HENDERSON ของบริษัท หลุยส์ ตี.

เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ตรา HELAFORM ของบริษัท อัสซ่า อะบลอย (ประเทศไทย) จำกัด, 

ตรา SHOWA ของ หจก. ธนาชล ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า  

2.10.2 รางเลื่อน สำหรับบานเลื่อนขนาดใหญ่ เช่น โกดังเก็บของ เป็นต้น จะต้องมี GUIDE RAIL ด้วย  

2.10.3 อุปกรณ์ประกอบการเลื่อนจะต้องมีความครบถ้วนสมบรูณ์ของอุปกรณ์ เช่น หูหิ้วรางราง ลูกล้อ เดือยกัน

แกว่ง รางล่าง มือจับอุปกรณ์การล็อค บานพับ กลอน เป็นต้น 

2.11 อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม (ADJUSTABLE LOUVER) ให้ใช้อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม ขนาด 4” แบบมือหมุนของตรา 

YALE บริษัท ไทตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ

เทียบเท่า 

2.12 ขอรับ-ขอสับ (HOOK SET)  

2.12.1 ขอรับ-ขอสับ สำหรับบานหน้าต่างที่ติดบานพับธรรมดา ให้ติดขอรับ-ขอสับเหล็ก ชุปโครเม่ียม  

2.12.2 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา YALE ของบริษัท ไทตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟ

เล่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า  

2.13 ลูกกุญแจ (KEYS)  

2.13.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทำระบบกุญแจ GRAND MASTER KEY, MASTER KEY, SUB MASTER KEY เสนอให้กับ

ผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  

2.13.2 ลูกกุญแจต้องทำจากวัสดุ NICKEL SILVER  

2.13.3 กุญแจและลูกบิดประตูระบบกุญแจ GRAND MASTER KEY ให้มีจำนวน 3 ดอก  

2.13.4 กุญแจและลูกบิดประตูแต่ละชั้น ให้จัดทำลูกกุญแจ “SUB MASTER KEY” สำหรับลูกบิดแต่ละชั้น จำนวน

ชั้น 3 ดอก  

2.13.5 กุญแจและลูกบิดประตูทุกบานให้จัดทำลูกกุญแจเฉพาะแต่ละลูกบิด จำนวนลูกบิด ละ 3 ดอก  

2.13.6 จำนวนกุญแจที่กำหนดไว้เป็นการกำหนดเบื้องต้น ผู้รับจ้างต้องปรึกษาผู้ควบคุมงานของจำนวนกุญแจให้

ตรงตามความต้องการของเจ้าของ และจัดทำเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อขออนุมัติก่อนการ จัดซ้ือและติดตั้ง  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของ 

ผู้ออกแบบ ก่อนที่จะนำไปติดตั้ง เช่น  

3.1 ตัวอย่างของ HARDWARE ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึง ขนาด ลวดลาย สี และ FINISHING  



 

 
 

3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่างของ HARDWARE แสดงถึง ระบบกุญแจ (KEY SYSTEM), FUNCTION และ 

SPECIFICATION แสดงถึงคุณสมบัติและข้อแนะนำในการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต  

3.3 ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียดแสดงระยะ ตำแหน่ง การติดตั้งของ HARDWARE ให้ผู้ออกแบบได้รับรู้และพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนการติดตั้ง HARDWARE 

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับในแนวตั้ง และแนวนอน 

ด้วยความประณีตเรียบร้อยถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี  

4.1 ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อกำหนดตำแหน่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการติดตั้ง 

HARDWARE รวมถึงงานประตู-หน้าต่าง ที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขถูกต้อง

ก่อนจะมีการติดตั้ง  

4.2 HARDWARE ที่ติดตั้งแล้วต้องมีความม่ันคงแข็งแรง มีอายุการใช้ยาวนาน เปิด-ปิดได้สะดวก เม่ือเปิดปิดจะต้องมี

อุปกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายกับประตู-หน้าต่างหรือผนัง และสิ่งเก่ียวข้องต่าง ๆ  

4.3 ตะปูควง หรือตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับไม้ วัสดุที่เป็นโลหะ ผนัง ค.ส.ล. กำแพงก่ออิฐฉาบปูน จะต้องใช้ร่วมกับ

พุกพลาสติกที่แข็งแรง ทาด้วย NYLON หรือเทียบเท่า และใช้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องม่ันคง

แข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปูควงหรือตะปูเกลียวที่แสดงหัวให้ใช้แบบหัวฝังเรียบ (PHILLIPS HEAD) ทั้งหมด  

4.4 จะต้องเตรียมกุญแจ MASTER KEY, GRAND MASTER KEY, LOCKS และ CYLINDERS ต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ออกแบบและ/หรือระบุเป็นอย่างอ่ืน  

4.5 จะต้องมีกุญแจที่ใช้ระหว่างการก่อสร้าง (CONSTRUCTION KEYING) เป็นกุญแจชั่วคราวเท่าน้ัน ให้ยกเลิกกุญแจ

ชั่วคราวหลังจากโครงการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และให้ใช้กุญแจจริง จำนวนกุญแจจริง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ออกแบบและ/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

4.6 กุญแจลูกบิด ติดตั้งที่ความสูง จากพื้น 1.00 ม.หรือตามระบุในแบบ  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากรอยขูดขีดหรือมีตำหนิต่าง ๆ และต้องไม่

เปรอะเปื้อน ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ออกแบบและ/หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดงานกระจก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

กระจก (GLAZING) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานกระจกที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING 

รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงต้องแสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบและ

ตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบและ/หรือตัวแทน ผู้ว่าจ้างก่อนการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

ให้ใช้กระจกที่ผลิตตามกรรมวิธีการผลิตแบบ FLOAT GLASS ต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 880-2532 นอกจากจะ

ระบุเป็นอย่างอ่ืน กระจกทั้งหมดที่ใช้ต้องมีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา หรือฝ้า

มัว กระจกที่ใช้อาจเป็นกระจกใส กระจกตัดแสงหรืออ่ืน ๆ ตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง จะต้องมีการตกแต่งลบมุมให้เรียบร้อย

สวยงาม มีขนาดและความหนาตามต้องการ  

ในกรณีที่เป็นกระจกบานใหญ่กว่าปกติหรือกระจกที่ใช้ในอาคารสูงมาก ๆ ผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ผลิตจัดแสดงรายการ

คำนวณแสดงความสามารถในการรับแรงลมหรือความเหมาะสมในการใช้งานประกอบ การพิจารณาขอความเห็นชอบในการใช้งาน 

ซ่ึงผู้ออกแบบจะพิจารณาประกอบกับการให้ความเห็นชอบใช้งาน โดยอาจขอเปลี่ยนแปลงขนาดความหนาได้ และวิธีการเสริม

เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความแข็งแรงโดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

2.1 กระจกใส (CLEAR GLASS) ให้ใช้กระจกใสที่มีความหนา ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบ หรือรายการก่อสร้าง มีผิวเรียบ

สม่ำเสมอ สีใส ไม่เป็นฟองอากาศหรือคลื่น ไม่แตกร้าว หรือเป็นรอยขูดขีดเปรอะเปื้อนชนิดของกระจก ให้ใช้ ผลิตภัณฑ์

ตราอาซีฮี ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา 

TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า  

2.2 กระจกฝ้า (OPAQUE GLASS) ในกรณีที่ระบุให้ใช้กระจกฝ้า ให้ใช้ ตราอาซีฮี ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตรา

การ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด หรือ ตรา TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS 

CO., LTD , บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า  

2.3 กระจกเงา (MIRROR) กระจกเงาทั้งหมดให้ใช้ชนิดเคลือบปรอทด้วยไฟฟ้า เป็นผลิตภัณฑ์ของ ตราอาซีฮี ของบริษัท 

กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-

GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า ความหนาของกระจกไม่น้อย

กว่า 6 มม. หรือตามที่ระบุในรูปแบบและรายการ ต้องตัดและเจียระไนขอบเรียบร้อยมาจากโรงงาน กระจกที่จะมาฉาบ

ปรอทต้องเป็นกระจกที่ผลิตโดยกรรมวิธี FLOAT GLASS ลักษณะไม่หลอกตา ไม่ว่าจะมองจากระยะใกล้หรือไกล

จะต้องติดตั้งตัวอย่างขนาดเท่าของจริงให้ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานตรวจสอบคุณภาพของกระจก และฝีมือใน

การทำงานก่อนติดตั้งจริง  



 

 
 

2.4 กระจกเสริมลวด (WIRED GLASS) เป็นกระจกใสหรือฝ้า ความหนา 6 มม. เป็นผลิตภัณฑ์ของ ตราอาซีฮี ของบริษัท 

กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-

GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า  

2.5 HEAT-STRENGTHENED GLASS เป็นกระจกที่มีความแข็งเป็น 2 เท่าของกระจกธรรมดา (FLOAT GLASS) หากมิได้

ระบุในแบบ ขนาดของกระจกที่ใหญ่กว่า 10 ตร.ฟุต หรือความกว้าง/ความสูง ยาวเกิน 4 ฟุต ให้ใช ้ HEAT-

STRENGTHENED GLASS แทน เป็นผลิตภัณฑ์ของ ตราอาซีฮี ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของ

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัท

ไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือเทียบเท่า และให้ส่งรายการคำนวณความสามารถการรับแรงลมให้ผู้ออกแบบประกอบการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

2.6 กระจกสีตัดแสง (TINTED GLASS) เป็นกระจกสีผลิตจาก FLOAT GLASS ซ่ึงมีคุณสมบัติในการลดแสงและดูดซับ

พลังงานความร้อน ตั้งแต่ 30 - 50% ซ่ึงจะมีสีตามที่ผู้ออกแบบกำหนด ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราอาซีฮี ของบริษัท 

กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-

GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า  

2.7 กระจกทนแรงอัด (TEMPERED GLASS) เป็นกระจกที่ผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อน ทำให้ทนแรงอัดได้มากกว่า

กระจกธรรมดา 5 - 7 เท่า สามารถทนความร้อนสูงได้ถึง 500 องศาเซนเซียส และต้องผ่านกรรมวิธี HEAT SOAKED ที่

อุณหภูมิ 280 - 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ซ่ึงจะใช้กับบานประตูกระจกเปลือย หรือส่วนต่าง ๆ 

ที่ต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราอาซีฮี ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตรา

การ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS 

CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า  

2.8 กระจกอัดแผ่นฟิล์ม (LAMINATED GLASS) เป็นกระจกนิรภัยที่ประกอบด้วยกระจกตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป ยึดติดด้วยแผ่น 

POLY VINYL BUTYRAL (PVB) อัดด้วยความดันและความร้อนสูง ความหนา และจำนวนชั้นของกระจก ถ้าไม่ได้ระบุ

ในแบบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตราอาซีฮี ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสท

รีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด 

หรือ เทียบเท่า 

2.9 กระจกป้องกันโจรกรรม ป้องกันกระสุนปืน ป้องกันไฟ ป้องกันรังสี รายละเอียดตามที่ระบุในแบบตามมาตรฐาน 

European Standard หรือเทียบเท่า กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของ

บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัท

ไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า ส่งตัวอย่างและ CATALOGUE แสดงคุณสมบัติให้ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบ

ก่อนการสั่งซ้ือ ให้นำส่งเอกสารรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ หรือทำการทดสอบการยิงจากอาวุธจริงในสถานที่

เหมาะสม  



 

 
 

2.10 กระจกกันความร้อน รายละเอียดตามที่ระบุในแบบตามมาตรฐาน European Standard หรือเทียบเท่า กำหนดให้ใช้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด, ตราการ์เดียน ของบริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส์ คอร์ป จำกัด, หรือ ตรา 

TGSG ของ THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD, บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ เทียบเท่า ส่งตัวอย่าง

และ CATALOGUE แสดงคุณสมบัติให้ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบก่อนการสั่งซ้ือ 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุขนาด 30 x 30 ซม. เพื่อขอความเห็นชอบในการตรวจสอบตามความต้องการของ

ผู้ออกแบบ ก่อนที่จะนำไปติดตั้ง เช่น  

3.1 ตัวอย่างของกระจกแต่ละชนิด, GASKET, SEALANT ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง แสดงถึงลวดลาย สี และ FINISHING  

3.2 รายละเอียดประกอบตัวอย่างกระจกจากบริษัทผู้ผลิตกระจก (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงการ

ทดสอบคุณภาพของกระจกแต่ละชนิด รวมถึงการทดสอบของยางอัดกระจก (GASKET), ยางรองรับกระจก, SEALANT  

 

4. การติดต้ัง  

4.1 การติดตั้งกระจก แยกออกเป็น 2 ระบบ  

4.1.1 ระบบการติดตั้งแบบ CONVENTIONAL SYSTEM  

4.1.2 ระบบการติดตั้งแบบ STRUCTURAL SILICONE SYSTEM  

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบรายละเอียดในการติดตั้ง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างละเอียดเสนอให้ ผู้ออกแบบ 

และได้รับความเห็นชอบก่อนทำการติดตั้ง  

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ให้เป็นไปตามแบบขยายรายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP 

DRAWING ซ่ึงจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต ได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ดี  

4.3.1 ให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างหลักกับบริษัทผู้ติดตั้งหน้าต่าง ระบบ ALUMINIUM CURTAIN 

WALL เพื่อดำเนินการเตรียมงานก่อสร้างในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

4.3.2 ตรวจสอบสถานที่ที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนจะมีการ

ติดตั้ง เช่น ทำความสะอาดร่องวงกบ โดยปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

4.3.3 การติดตั้งกระจกต้องติดแน่นไม่สั่นสะเทือน ป้องกันน้ำมิให้ไหลซึมเข้าไปภายในได้  

ก. กรอบอลูมิเนียม ใช้ยางรองรับกระจก (NEOPRENE) ค่าความแข็ง (HARDNESS) 80+5 

DUROMETER หรือได้ระบุไว้อย่างอ่ืนจากผู้ออกแบบ  

ข. กรอบเหล็กยึดด้วยคลิปอลูมิเนียม และยาแนวด้วยความประณีต  

4.3.4 ช่องเว้นสำหรับการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต การติดตั้งจะต้องแน่น ไม่สั่นสะเทือนกัน

น้ำมิให้ไหลซึมเข้าไปภายในได้ การตัดกระจก ต้องเป็นลักษณะตัดแล้วได้ขนาดเลย ไม่อนุญาตให้มีการใช้คีม

หนีบเป็นฟันเลื่อน เพราะจะทำให้กระจกเสียคุณภาพ  



 

 
 

4.3.5 ขอบกระจก ทั้งหมดต้องขัดเรียบ จะมีส่วนแหลมคมอยู่ไม่ได้ เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดแรงกดรวมกันที่ขอบส่วน

น้ัน ทำให้กระจกแตกในที่สุด  

4.3.6 ร่องใส่กระจก จะต้องแห้งสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก ผงเศษวัสดุที่หลุดออก กาว สนิม น้ำมัน หรือคราบ สำหรับ

กรอบอลูมิเนียมต้องมียางอัดกระจก (GASKET) ชนิด EPDM หรือ SILICONE SEALANT วัสดุรองกระจก 

(GLASS SETTING BLOCK) ชนิด EPDM ที่ระยะ 2/4 ของความกว้างกระจก แต่ต้องห่างจากมุมไม่น้อยกว่า 

150 มม.  

4.3.7 ยางอัดกระจก ต้องได้มาตรฐานกรรมวิธีจากบริษัทผู้ผลิต HARDNESS: (SHOREA) 50 + 5 DUROMETER, 

TENSILE STRENGTH: 800 PSI (MIN), ELONGATION: 300 % MIN, TEAR, DIE B: 65 PSI (MIN) โดยใช้ยาง

อัดกระจกของ DORDAN หรือ KING WAI หรือคุณภาพเทียบเท่า  

4.3.8 การป้องกันการรั่วซึม เม่ือประกอบและติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องสามารถกันน้ำฝนรั่วซึมเข้ามาในตัวอาคารได้เป็น

อย่างดี ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสาร SPECIFICATION พร้อมตัวอย่างสีของ SILICONE SEALANT ที่จะใช้ในแต่ละ

ตำแหน่ง โดยระบุมาพร้อมกับ SHOP DWG.  

การอุดรอยรั่ว (SEALANT)  

ก. ระหว่างกระจกกับโครงสร้างอลูมิเนียม ใช้ SEALANT ขอบ DOW CORNING หรือ G.E. 

หรือ ELASTOSIL , 3M , TOA , SIKA หรือคุณภาพเทียบเท่า  

ข. ระหว่างโครงสร้างอลูมิเนียมกับคอนกรีต ใช้ METAL SEALANT ของ DOW CORNING 

หรือ G.E. หรือ ELASTOSIL , 3M , TOA , SIKA หรือคุณภาพเทียบเท่า  

ค. ระหว่างโครงสร้างอลูมิเนียมกับหินแกรนิตใช้ SILICONE SEALANT ของ DOW CORNING 

หรือ G.E. หรือ ELASTOSIL , 3M , TOA , SIKA หรือคุณภาพเทียบเท่า 

4.3.9 ห้ามถอดป้ายเครื่องหมายแสดงชนิดของกระจกออกจากผิวกระจกจนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.3.10 การตัดกระจก ลบมุมขอบกระจก ยาแนว รวมถึงกรรมวิธีทดสอบควบคุมคุณภาพ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธี

มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตกระจก และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.3.11 กระจกที่ติดตั้งแล้ว ห้ามทำให้เกิดการสะเทือนหรือโยกย้ายส่วนที่ติดกระจกแล้ว รวมทั้งห้ามเปิดบานประตู

หน้าต่างที่เป็นบานเปิดจนกว่าวัสดุยึดกระจกจะแห้งดีแล้ว  

4.3.12 งานกระจกที่ไม่สมบูรณ์ กระจกที่ติดตั้งแล้วหากมีรอยแตกร้าวหรือมีรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเปลี่ยนให้

ใหม่โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดและปิดกระจกให้เรียบร้อยทั้งสองด้าน  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาด และขัดกระจกให้สะอาดเรียบร้อยทุกแห่ง ผิวของกระจกต้องปราศจากรอยขีดข่วน หรือมี

ตำหนิ ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

6. การรับประกันผลงาน  



 

 
 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของกระจกในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดการแตกร้าว อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ 

และการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องมาติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น  

  



 

 
 

วัสดุยาแนว (JOINT SEALANTS) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง รวมถึงหมวดต่าง ๆ 

ทั้งหมด ถ้าได้กล่าวถึงในหมวดอ่ืน ๆ แล้วให้ใช้หมวดน้ีประกอบด้วยผู้รับจ้างจะต้องเตรียมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อขอ

ความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน และหากรอยต่อใดที่ต่อยาแนวแต่มิได้กำหนดใน

แบบผู้รับจ้างจะต้องยาแนวรอยต่อน้ันให้เรียบร้อย  

2. วัสดุ  

วัสดุที่จะนำเข้าไปใช้ยังสถานที่ก่อสร้าง จะต้องอยู่ในหีบเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีเลขหมายรายละเอียดต่าง ๆ ของ

การผลิตแสดงชื่อผู้ผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ชัดเจน วัสดุที่ใช้ต้องได้มาตรฐานสากล เช่น ASTM เป็นต้น  

ผลิตภัณฑ์ท่ีอนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ี  

2.1 DOW CORNING ของ DOW CORNING (THAILAND) LIMITED.  

2.2 GE ของ GECONS (THAILAND) CO., LTD.  

2.3 Thai Techno Glass Group PLC. (BSG Glass) 

2.4 ELASTOSIL ของ ISOTECH AND CHEMICALS CO., LTD.  

2.5 TOA Silicone HP ของ TOA PAINT THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED  

2.6 3M  

2.7 SIKA หรือเทียบเท่า  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้

ผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบ ก่อนที่จะนำไปใช้งาน เช่น  

3.1 ตัวอย่างสีของ SEALANT แต่ละชนิด ที่จะใช้กับวัสดุที่เก่ียวข้อง  

3.2 วัสดุตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับ SEALANT เช่น BACKING, GASKET, BACKER ROD, SETTING BLOCKS  

3.2.1 BACKER ROD ต้องมีคุณสมบัติเป็นเส้น, ไม่มีคราบไขมัน, ไม่ดูดซับน้ำและก๊าซอ่ืนใด ให้ใช้วัสดุประเภทพลาสติก

โฟมชนิด CLOSED CELL FOAM ROD ได้แก่ POLYETHYLENE FOAM การใช้ในบริเวณรอยต่อวัสดุต่างๆ เช่น 

แผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว, แผ่นอลูมิเนียมคอนโพสิต เป็นต้น  

3.2.2 SETTING BLOCK ต้องมีคุณลักษณะเป็นเส้นแบนทำจากยางสังเคราะห์, ไม้, ซิลิโคน, พลาสติก ไม่เปลี่ยนรูปเม่ือ

รองรับวัสดุอ่ืนกดทับ เช่น กระจก, แผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว, แผ่นโลหะ เป็นต้น  



 

 
 

3.2.3 BOND BREAKER มีคุณลักษณะเป็นเส้นแบน ไม่บิด, งอ, โค้ง มีความยืดหยุ่นตัวในเน้ือวัสดุ เช่น SILICONE 

SPACER, POLYULETHANE GLAZING TAPE ใช้ในกรณีที่ป้องกันมิให้ SEALANTS สัมผัสกับพื้นผิววัสดุเกิน 2 

ด้าน เช่น รอยต่อของคอนกรีต, กระจก, แผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว แผ่นโลหะ เป็นต้น  

3.3 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง SEALANT และวัสดุประกอบการยาแนวตามข้อ 3.2 แสดงถึงการใช้ การติดตั้ง และ

คุณภาพ (PRODUCT MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) ของบริษัทผู้ผลิต รวมทั้งการทดสอบที่ได้ตาม

มาตรฐานสากล เช่น ASTM หรือ ม.อ.ก. เป็นต้น   

4. การติดต้ัง  

4.1 การเตรียมผิวงาน  

4.1.1 ผิวงานที่จะยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น ไขมัน แลคเกอร์ และความชื้น  

4.1.2 ต้องเช็คทำความสะอาดผิวงานด้วยสารละลายที่ผู้ผลิตซิลิโคนยาแนวแนะนำ ผ้าที่ใช้จะต้องเป็นผ้าฝ้าย 100% สี

ขาว ใช้ผ้าผืนแรกชุบสารละลายเช็ดที่ผิวงานแล้วใช้ผ้าผืนที่สองเช็ดตามเพื่อเป็นการดูดซับสิ่งสกปรกและไขมัน

ทันทีก่อนที่สารละลายจะระเหย  

4.1.3 ทาสารรองพื้น (ถ้าจำเป็น) เพียงบาง ๆ ด้วยผ้าฝ้าย 100% สีขาว หากสารรองพื้นมากเกินไปจนเห็นเป็นฝ้าขาว 

ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดออกให้หมดรอยฝ้า  

4.2 ติดเทปโฟม (SPACER) ยางหนุน (SETTING BLOCK) โฟมเส้น (BACKER ROD) ตามแบบ  

4.3 การฉีดซิลิโคนยาแนว  

4.3.1 ผู้ฉีดซิลิโคนยาแนวจะต้องมีประสบการณ์เพียงพอสามารถฉีดซิลิโคนยาแนวได้อย่างประณีตและไม่มีฟองอากาศ

ในแนวยา  

4.3.2 การฉีดซิลิโคนยาแนวอาจฉีดด้วยปืนฉีดแบบมือบีบ หรือแบบใช้แรงลมอัดก็ได้  

4.3.3 ปาดตบแต่งผิวซิลิโคนยาแนวด้วยแท่งปาด ภายใน 10 นาที หลังจากฉีดซิลิโคนยาแนวแล้วลอกเทป กระดาษ

ออกทันที  

4.3.4 ไม่เคลื่อนย้ายแผงกระจกจนกว่าซิลิโคนยาแนวจะแข็งตัวเต็มที่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับคำแนะนำของผู้ผลิตซิลิโคน

ยาแนวที่ใช้ 

4.3.5 แผงกระจกที่รอเวลาแข็งตัวต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่มีฝุ่นมีการระบายอากาศได้ดี  

4.4 รอยต่อระหว่างวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอ่ืน ๆ จะต้องเว้นช่องไม่น้อยกว่า 1/4“ โดยรอบ โดยหนุนด้วยวัสดุ

รองรับที่เหมาะสม และยาแนวรอยต่อด้วยซิลิโคน โดยให้สัดส่วนของซิลิโคนที่ยาแนวในร่องกว้าง : ลึก อยู่ในสัดส่วน 2:1  

4.5 งานประตูและหน้าต่าง ที่อยู่ภายนอกอาคารที่ต้องรับฝนและลมโดยตรงจะต้องยาแนวด้วยระบบ DUAL DEFENCE 

WET & DRY GLAZING SYSTEM เป็นการยาแนวรอยต่อกระจกกับขอบอลูมิเนียมหรือโลหะอ่ืน ๆ ในส่วนด้านนอกยา

แนวด้วยซิลิโคน ส่วนด้านในใช้ยางอัดชนิด EPDM หรือ NEOPRENE ตามความเหมาะสม ร่องกระจกกับขอบอลูมิเนียม

ที่จะยาแนวจะต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1/8” และจะต้องมีวัสดุหนุนรองรับซิลิโคนที่สามารถเข้ากันได้กับซิลิโคน 



 

 
 

(COMPATABILITY) เช่น POLYETHYLEME FOAM ROD, POLYULETHANE GLAZING TAPE, SILICONE SPACER 

เป็นต้น  

4.6 รอยต่อต่าง ๆ ในแบบ ที่ไม่ได้ระบุไว้ให้ยาแนวแต่ด้วยหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี ต้องมีการยาแนวผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบในการยาแนวรอยต่อน้ันให้เรียบร้อย  

4.7 การเลือกใช้ซิลิโคนเชื่อมต่อวัสดุชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันให้เลือกใช้ดังน้ี  

4.7.1 ซิลิโคน ที่การแห้งตัวมีสภาพเป็นกรด (ACID) ใช้ได้กับงานกระจกทั่วไป (FLOAT GLASS) 

4.7.2 ซิลิโคน ที่การแห้งตัวมีสภาพเป็นกลาง (NEUTRAL) ใช้ได้กับกระจกที่เคลือบผิวหน้า (REFLECTIVE GLASS) 

กระจก 2 ชั้น (LAMINATED GLASS) วัสดุทาสีจำพวก FLUOROPOLYMER และ POLYESTER หินอ่อน 

ทองแดง  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการยาแนวด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนขอความเห็นชอบ

ในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน 



 

 
 

งานปูนฉาบ (PORTLAND CEMENT PLASTER) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสกัดผิวปูนฉาบของอาคารเดิมออกทั้งหมดเพื่อฉาบผิวปูนใหม่  

1.1 งานฉาบปูนหมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานฉาบปูนโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็ก เช่น เสา คาน และท้องพื้น ตลอดจนฉาบปูนในส่วนที่ต่อเน่ืองจากที่ได้ระบุในแบบก่อสร้าง  

1.2 การฉาบปูนทั้งหมด เม่ือฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผนังจะต้องเรียบสะอาดสม่ำเสมอ ไม่เป็นรอยคลื่น และรอยเกรียง ได้

ดิ่ง ได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง มุมทุกมุมจะต้องได้ดิ่งและฉาก (เว้นแต่ทีระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง)  

1.3 หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง ให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูนเรียบทั้งหมด  

2. วัสดุ  

2.1 ปูนฉาบ ให้ใช้ปูนฉาบสำเร็จรูป ผลิตมาจากปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.15 พร้อม 

LIMESTONE AGGREGATE คัดขนาด โดยใช้ CHEMICAL ADDITIVES เป็นตัวประสานช่วยในการยึดเกาะ ให้ใช้

ผลิตภัณฑ์ตราเสือคู่ หรือตราลูกดิ่ง หรือ TPI หรือตราผึ้ง หรือเทียบเท่า โดยใช้รุ่นที่เหมาะสมกับพื้นผิวที่ใช้ในการฉาบ 

(กรณีที่ก่อด้วยอิฐมวลเบา ให้ใช้ปูนฉาบเฉพาะที่ใช้กับอิฐมวลเบาเท่าน้ัน)  

2.2 น้ำ ต้องใสสะอาดปราศจากน้ำมันกรดต่าง ๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือปน ห้ามใช้น้ำจากคู คลอง หรือ

แหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมงาน และน้ำที่ขุ่นจะต้องทำให้ใสและตกตะกอน

เสียก่อนจึงจะนำมาใช้ได้  

3. การผสมปูนฉาบ  

3.1 การผสมปูนฉาบจะต้องนำส่วนผสมเข้าผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสมด้วยมือจะอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่

ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง ปูนฉาบที่ผสมแล้วนานเกินกว่า 1 ชั่วโมงไม่อนุญาตให้

นำมาใช้ 

3.2 ส่วนผสมของน้ำจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไป ท่าให้ปูนฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 

4. การเตรียมผิวฉาบปูน  

4.1 ผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวที่จะฉาบจะต้องได้รับการทำความสะอาด โดยใช้ทรายพ่นขัดหรือใช้แปรงลวดขัดล้างขจัดผง

เศษวัสดุ และน้ำยาทาไม้แบบออกให้หมด และได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว ทาด้วยน้ำยาช่วยการยึดเกาะ แล้ว

สลัดด้วยปูนทราย อัตราส่วน 1 : 2 (ผสมน้ำยาช่วยการยึดเกาะในปูนทรายด้วย ตามอัตราส่วนของผู้ผลิตน้ำยา) ทิ้งไว้ให้

แห้ง  

4.2 ผิววัสดุก่อ ผนังก่อวัสดุก่อต่าง ๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้วเสียก่อน อย่างน้อยหลังจากก่อผนังเสร็จ

แล้ว 7 วัน จึงทำการสกัดเศษปูนออก แล้วทำความสะอาดผิวให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ  

  



 

 
 

5. การฉาบปูน  

5.1 ผู้รับจ้างจะต้องตั้งเซี้ยมทำระดับ จับเหลี่ยม เสา คาน ขอบคอนกรีตเสริมเหล็กต่าง ๆ ให้เรียบร้อย ได้แนวดิ่งและแนว

ระดับ ผนังและฝ้าเพดานให้ทำระดับไว้เป็นจุด ๆ ให้ทั่ว เพื่อให้การฉาบปูนรวดเร็วและเรียบร้อย ภายหลังปูนที่ตั้งเซี้ยม

ทำระดับแห้งดีแล้ว ให้ราดน้ำส่วนที่จะฉาบปูนให้เปียกทั่วกัน แล้วจึงทำการฉาบปูนโดยใช้เกรียงไม้ฉาบกดอัดให้ปูนฉาบ

เกาะติดแน่นกับผิวพื้นที่ฉาบปูนจนได้ระดับกับแนวที่ทำไว้ ความหนาโดยเฉลี่ยของปูนฉาบประมาณ 15 มม. ทิ้งให้ผิว

ปูนฉาบหมาดตัวจึงทำการขัดแต่งผิวให้เรียบ พรมน้ำในบริเวณที่จำเป็นเพื่อความสะดวกในการขัดแต่ง เม่ือผิวปูนฉาบ

แข็งตัวพอประมาณให้ลูบแต่งเบา ๆ ด้วยฟองน้ำ (ห้ามขัดด้วยฟองน้ำนานเกินไปจนเป็นเหตุให้ดูดน้ำออกจากปูนฉาบ 

จะทำให้เกิดการแตกร้าวได้) แล้วใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดทรายออกจากผิวหน้าปูนฉาบ  

5.2 การฉาบปูนบริเวณผนังวัสดุก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้ป้องกันการแตกร้าวโดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด 

GALVANIZED EXPANDED METAL-LATH STRIPMESH ผลิตภัณฑ์ DRAGON หรือ V&P หรือ EMCO หรือเทียบเท่า

กว้างไม้น้อยกว่า 20 ซม. ติดยาวตลอดแนวรอยต่อ แล้วจึงทำการฉาบปูน  

5.3 การฉาบปูนในลักษณะพื้นที่กว้าง หรือมีขนาดพื้นที่เกิน 9 ตารางเมตร หากในแบบก่อสร้างมิได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งไว้ 

ผู้รับจ้างต้องขอคำแนะนำจากผู้ควบคุมงานในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบ หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้น ผู้

ควบคุมงานอาจสั่งให้สกัดปูนฉาบออก แล้วทำการฉาบใหม่ตามที่ผู้ควบคุมงานแนะนำ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

ทั้งหมด  

5.4 ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผิวขัดมัน ให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดับผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้น้ำปูนข้น ๆ ทำโบกทับให้

ทั่วก่อนที่ปูนฉาบจะแข็งตัว แล้วทำการขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก  

5.5 การฉาบปูนที่ต้องผ่านแนว EXPANSION JOINT หากไม่ได้ระบุในแบบรูปให้เว้นแนวปูนฉาบกว้างเท่ากับแนว 

EXPANSION JOINT โดยใช้ PVC STOP BEAD เป็นตัวหยุด (ดูแบบขยายมาตรฐาน EXPANSION JOINT COVER) 

5.6 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ผนังก่ออิฐเหนือฝ้าเพดาน ให้ฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้านของผนัง จนจรดท้องพื้นหรือท้อง

โครงสร้าง  

หมายเหตุ: กรณีกำหนดให้เป็นผนังกันไฟหรือกันควัน ให้ฉาบปูนเรียบบนผนังก่ออิฐทั้ง 2 ด้าน จนจรดท้องพื้น

โครงสร้าง ไม่ว่าจะกำหนดให้บุผนังน้ันด้วยวัสดุหรือระบบใดก็ตาม  

6. การซ่อมผิวปูนฉาบ  

ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อน หรือผิวปูนที่ไม่จับกับผิวพื้นที่ที่ฉาบไว้ จะต้องทำการซ่อมโดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิม

ออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาด ทำด้วยน้ำยาช่วยการยึดเกาะ (BONDING AGENT) แล้วจึงทำ

การฉาบปูนที่มีส่วนผสมของน้ำยาช่วยการยึดเกาะ ตามคำแนะนำของผู้ผลิตซ่ึงได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว โดย

ให้ผิวที่ฉาบใหม่เรียบสนิทเป็นเน้ือเดียวกันกับผิวปูนฉาบเดิม 

  



 

 
 

7. การป้องกันผิวปูนฉาบ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ ๆ ให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 3 วัน โดยใช้น้ำพ่นเป็นละออง หรือวิธี

อ่ืนที่เหมาะสม และป้องกันมิให้ผิวปูนฉาบถูกแสงแดดโดยตรง การบ่มผิวปูนฉาบน้ี ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้การดูแล

เป็นพิเศษด้วย



 

 
 

ผนังกระจกบนโครงเหล็กขึง (SPIDER SUPPORT GLAZING CABLE SYSTEM) 

1. ขอบเขตของงาน  

ระบบ SPIDER SUPPORT GLAZING CABLE SYSTEM ที่ได้ระบุในแบบทางสถาปัตยกรรม ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเขียน

แบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING รายการคำนวณขนาด คุณสมบัติของวัสดุ และส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และต้อง

แสดงรายละเอียดในการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXING) แสดงระบบกันน้ำรั่วซึม (WATERTIGHT) และแสดงระยะต่าง ๆ 

ตลอดจนค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ALLOWABLE TOLERANCE) โดยละเอียด เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบจากสถาปนิก

ผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  

2. ท่ัวไป  

2.1 ผู้รับจ้าง ในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วน SPIDER SUPPORT GLAZING CABLE SYSTEM กระจก วัสดุทุกชนิด และ

ระบบ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ในการติดตั้ง  

2.2 แบบจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างต้องจัดหาแบบรายละเอียดในการติดตั้ง และรายละเอียดอ่ืน ๆ มาเสนอสถาปนิกเพื่อ

พิจารณาก่อนการติดตั้ง  

2.3 ตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่าง SPIDER และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบ SPIDER SUPPORT GLAZING CABLE 

SYSTEM และตัวอย่างกระจกที่จะนำมาใช้ในการติดตั้งจริงมาเสนอสถาปนิกผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน เพื่อ

พิจารณาและขออนุมัติก่อนการติดตั้ง ผู้ควบคุมจะอนุมัติเฉพาะวัสดุที่ตรงตามมาตรฐานและตรงตามที่ได้ระบุในแบบ

ของสถาปนิกและผู้ออกแบบเท่าน้ัน 

2.4 การรับแรงลม (WIND LOAD) ผู้รับจ้างต้องจัดหาแบบรายละเอียดและรายการคำนวณที่ใช้ในการออกแบบ SPIDER 

SUPPORT GLAZING CABLE SYSTEM ซ่ึงจะต้องรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่าข้อกำหนดตามเทศบัญญัติของกรุงเทพฯ 

ดังต่อไปน้ี อาคารที่ระดับความสูงตั้งแต่ 0 - 10 ม. รับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 50 กก. / ตร.ม.  

ความสูงตั้งแต่ 11 - 20 ม.  รับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 80 กก. / ตร.ม.  

ความสูงตั้งแต่ 21 - 40 ม.  รับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 120 กก. / ตร.ม.  

ความสูงตั้งแต่ > 41 ม.  รับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 160 กก. / ตร. 

3. วัสดุ  

เน้ือวัสดุของ SPIDER, ARTICULATED FITTING, TENSION ROD, TIE BOLT, CABLE, CABLE CONNECTION SOCKET 

ต้องตรงตามคุณสมบัติของ STAINLESS 304 หรือ 316  

3.1 SPIDER ลักษณะรูปร่าง ขนาด และความหนา ต้องไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุไว้ในแบบทางสถาปัตย์ และความห่าง

ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางถึงเส้นผ่าศูนย์กลางของรูสำหรับ ARTICULATED FITTING ต้องไม่ต่ำกว่า 220 มิลลิเมตร ทาง

ผู้รับเหมาจะต้องมีเอกสารรับรองจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในการทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรม ซ่ึง SPIDER 



 

 
 

จะต้องรับแรงได้ไม่ต่ำกว่าแรงกระทำที่เกิดขึ้นจริงตามรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม เพื่อขออนุมัติก่อนการ

ติดตั้งจากสถาปนิกผู้ออกแบบ  

3.2 ARTICULATED FITTING ต้องเป็นแบบ FLOATED-PATTERN ขนาดและรูปร่างต้องรับแรงได้ไม่ต่ำกว่าแรงกระทำที่

เกิดขึ้นจริงตามรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม และต้องได้รับความเห็นชอบโดยสถาปนิก  

3.3 TENSION ROD ขนาดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการออกแบบระบบ CABLE SYSTEM ที่มารองรับ SPIDER ซ่ึงต้อง

รับแรงได้ไม่ต่ำกว่าแรงกระทำที่เกิดขึ้นจริงตามรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม  

3.4 TIE BOLT วัสดุที่ใช้ทำ TIE BOLT ต้องเป็นวัสดุที่ระบุไว้ข้างต้น และจะต้องสามารถรับแรงสูง (HIGH-TENSIONED) ซ่ึง

ต้องรับแรงได้ไม่ต่ำกว่าแรงกระทำที่เกิดขึ้นจริงตามรายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม  

3.5 CABLE WIRE ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 มิลลิเมตร ความยาวขึ้นอยู่กับระดับและการออกแบบให้

เหมาะสมกับแบบทางสถาปัตยกรรม  

3.6 CABLE CONNECTION SOCKET ความยาวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการออกแบบระบบ CABLE SYSTEM ให้

เหมาะสมกับโครงสร้างทางวิศวกรรม  

3.7 CONNECTION MATERIAL ขนาด EXPANSION BOLT ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการออกแบบระบบ CABLE 

SYSTEM ให้เหมาะสมกับโครงสร้างทางวิศวกรรม  

3.8 กระจก กระจกที่ใช้จะต้องเป็นกระจกใสและมีความหนาไม่ต่ำกว่า 12 มิลลิเมตร ที่ได้ทำการผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ 

FLOAT GLASS ชนิด TEMPERED และต้องผ่านกรรมวิธี HEAT SOAKED ที่อุณหภูมิ 280 – 300 องศาเซลเซียส เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง กระจกทั้งหมดที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีผิวเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปราศจากรอยขีดข่วน ไม่

หลอกตาหรือฝ้ามัว และจะต้องมีการตกแต่งลบมุมให้เรียบร้อยสวยงาม ขนาดและความหนาตรงตามแบบที่กำหนด  

3.9 SILICONE SEALANT วัสดุยาแนว (SEALANT) ที่ใช้ในงานกระจกต้องใช้ STRUCTURAL SILICONE ของ DOW 

CORNING, GE หรือ มาตรฐานเทียบเท่า กำหนดให้การแห้งตัวมีสภาพเป็นกลาง การยืดตัวหดตัว +25%  

4. การติดต้ัง  

4.1 SPIDER SYSTEM การประกอบติดตั้งงาน SPIDER SYSTEM ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานและได้รับการอนุมัติก่อน 

และการติดตั้งต้องเป็นไปตามแบบขยายและรายละเอียดต่าง ๆ ที่ระบุตาม SHOP DRAWING รอยต่อต่าง ๆ ต้องติดตั้ง

ให้แน่นสนิท และต้องได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอนที่ถูกต้อง ในการติดตั้ง SPIDER ที่ยึดติดกับกระจกจะต้องเว้น

ระยะระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางของรูที่เจาะ SPIDER ถึงขอบกระจกไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร  

4.2 กระจก การประกอบและติดตั้งงานกระจกต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญทางด้านติดตั้งกระจกโดยเฉพาะและมี

ประสบการณ์ในการติดตั้งไม่น้อยกว่า 15 ปี ในการติดตั้งกระจกต้องเว้นช่องสำหรับวัสดุยาแนวไม่น้อยกว่า 15 

มิลลิเมตร เพื่อไว้สำหรับการขยายตัวและหดตัวของกระจก  

  



 

 
 

5. การรับประกันผลงาน  

ผู้ติดตั้งจะต้องรับประกันคุณภาพวัสดุและระบบ SPIDER SUPPORT GLAZING CABLE SYSTEM เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่า 2 ปี  

6. MANUFACTURERS & REFERENCES  

วัสดุและการติดตั้งให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทดังต่อไปน้ี  

- Thai Techno Glass Group PLC. (BSG Glass) 

- บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด 

- THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS CO., LTD หรือเทียบเท่า 

 



 

 
 

งานสี PAINTING  

1. ขอบเขตของงาน  

งานทาสีตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทาสีอาคาร 

ทั้งหมด ทั้งภายนอกและภายในอาคารพร้อมทั้งจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ในการทาสีตามแบบ

ก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และขอความเห็นชอบในการตรวจสอบจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน  

2. วัสดุ  

2.1 วัตถุดิบส่วนประกอบทั้งหมดที่ใช้ทำสี เช่น  

2.1.1 สารยึดเกาะ (BINDER)  

2.1.2 ผงสี (PIGMENT)  

2.1.3 ตัวทำละลาย (SOLVENTS)  

2.1.4 สารปรุงแต่ง (ADDITIVE)  

ต้องทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงตามประเภทและการใช้งานของสี เช่น ป้องกันการขึ้นรา สนิม ยางไม้ ด่าง ซีด

จางเร็ว ทนทานต่อแสง UV จะต้องเก็บไว้ได้นาน เป็นสีที่มีความคงทนถาวรไม่หลุดล่อน  

2.2 สีที่นำมาใช้ต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะซ่ึงออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ไม่ชำรุดมีชื่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องหมาย

การค้า และเลขหมายต่าง ๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  

2.3 ห้ามนำสีชนิดที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้มาใช้หรือมาผสมเป็นอันขาด ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบ

ตรวจสอบเห็นชอบ และเลือกสีก่อนการนำสีไปใช้  

2.4 ประเภทชนิดของสี ระบบขั้นตอนและกรรมวิธีการใช้สี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

2.5 ต้องเก็บวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว ณ ที่กำหนดให้โดยต้องปราศจากสิ่งเปรอะเปื้อนต่าง ๆ จากสิ่งก่อสร้าง และมี

การระวังป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย  

2.6 ระบบขั้นตอนคุณภาพของสี  

2.6.1 สีขั้นแรก (PRIMER COAT) สีรองพื้น หมายถึง ชั้นสีที่สัมผัสกับพื้นผิววัสดุ สีชั้นน้ีต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีที่จะทาทับ เช่น พื้นปูเก่าจะมีคราบฝุ่นของสีพื้นเก่าที่อาจจะ

ร่วมเป็นผงอยู่ (CHALKING) จึงต้องทาสีรองพื้นสำหรับปูนเก่า เพื่อให้สารยึดเกาะสามารถจับฝุ่น

เหล่าน้ันให้เกาะแน่นติดที่ผิวเสียก่อน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีช้ันต่อ ๆ ไป  

ข. ป้องกันสารเคมีจากพื้นผิวภายในออกฤทธ์ิกับสีทับหน้า เช่น สีรองพื้นปูนใหม่ (ป้องกันสภาพด่างของ

ผนังปูน) 

2.6.2 สีทับหน้า (TOP COAT) หมายถึง สีที่อยู่ชั้นสุดท้าย ทำหน้าที่ให้ความคงทนถาวรทนต่อสภาวะดินฟ้าอากาศและ

ให้ความสวยงามดูเรียบเนียนเงาตามรายการแบบกำหนดไว้ และได้ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  



 

 
 

2.6.3 กรณีผิววัสดุเป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC. (Glass 

Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนังปูนใหม่ที่เตรียมพื้นผิวแล้วแต่ยังมีความชื้นอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

หรือปูนใหม่ทิ้งไว้ไม่ถึง 28 วัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และความชื้นไม่เกิน 25% ให้ทารองพื้น

ด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base ด้วยผลิตภัณฑ์ 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  

2.6.4 ผนังภายนอกอาคาร ส่วนที่ติดพื้นดินสูงขึ้นมา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทั้งหมด ให้ทาด้วยน้ำยาป้องกัน

ความชื้น เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นจากใต้ดินด้วยผลิตภัณฑ์ อาทิ Moisture Guard ของ TOA หรือ Water 

Block W-010 ของ BEGER หรือ Damp Guard ของ CAPTAIN หรือเทียบเท่า  

2.6.5 ผนังส่วนที่มีการระบุให้มีการฉาบบาง (Skim Coat) เพื่อฉาบให้พื้นผิวเรียบเนียน และปรับแต่งผิวที่มีรูพรุน

ตามด ให้เลือกใช้ประเภทที่เป็นอะครีลิกสำเร็จรูป 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  

2.7 ประเภทของสทีี่อนุญาตใช้ในโครงการน้ี  

2.7.1 สีรองพื้น (PRIMER COAT) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PAMMASTIC , JOTUN , ICI , TOA , BEGER หรือเทียบเท่า 

2.7.2 สีทับหน้าชนิดทาภายนอก ACRYLIC 100% เกรดที่ 1 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PAMMASTIC , JOTUN , ICI , TOA 

, BEGER หรือเทียบเท่า 

2.7.3 สีทับหน้าชนิดทาภายใน ACRYLIC ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PAMMASTIC , JOTUN , ICI , TOA , BEGER หรือ

เทียบเท่า 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

3.1 ผู้รับจ้างต้องนำแคตตาล็อคตัวอย่างสี รวมถึง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) มาให้ผู้ออกแบบ 

3.2 ผู้รับจ้างต้องทำสีตัวอย่างตามที่ผู้ออกแบบได้เลือกไว้แล้ว ตามตำแหน่งที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ก่อนที่จะทำสีส่ิงปลูก

สร้างทั้งหมด  

4. การทำสีท่ัว ๆ ไป  

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ และช่างฝีมือที่มีความชำนาญ และทำงานด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.2 กรรมวิธีในการใช้สีให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

4.3 การผสมวัสดุอ่ืนในสี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง  

4.4 วัสดุที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ในแบบหรือที่ผู้ออกแบบไม่อนุญาตให้ใช้ ต้องขนออกนอกบริเวณ และห้ามนำเข้าในบริเวณ

ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 



 

 
 

4.5 ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซ้ือสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ 

ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด  

4.6 ฝีมือช่าง  

การทำสีให้เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสีหรือตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ ก่อนทำสีพื้นต้องทำความสะอาด

ผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชำรุดขรุขระ หากจำเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัดต้องใช้ช่างฝีมือที่ดีประณีตมีความ

ชำนาญการทำสีหรือพ่นสีต้องให้ทั่วทุกซอกทุกมุมและสม่ำเสมอ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น ต้องสะอาดหากมีการ

ชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมแก้ไขตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  

4.7 วิธีเตรียมการทำสี  

4.7.1 ปัดกวาดและทำความสะอาดผิววัสดุที่จะทำสีให้สะอาดปราศจากฝุ่น สนิม น้ำมัน สะเก็ด หรือสีที่ชำรุดเดิม  

4.7.2 ผิววัสดุที่จะทำสีต้องแห้งสนิท  

4.7.3 แก้ไข ตกแต่ง และปรับปรุงผิววัสดุให้เรียบร้อยก่อนทำสี  

4.7.4 ห้ามทำสีภายนอกอาคารขณะอากาศชื้นมากและฝนตก  

4.7.5 ต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีและข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด  

4.8 การเตรียมพื้นของวัสดุ  

4.8.1 งานพื้นผิวปูนฉาบหรือคอนกรีต  

ก. พื้นผิวปูนใหม่  

- ปล่อยให้ผิวปูนฉาบหรือคอนกรีตน้ันบ่มตัวได้ที่และแห้งสนิท โดยทั่วไปในสภาพอากาศปกติ (นอกฤดู

ฝน) ผิวปูนควรจะมีอายุอย่างต่ำ 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์  

- ล้างหรือปัดฝุ่นทรายที่เกาะติดบนผนัง และทิ้งให้แห้งซ่ึงไม่เกิน 1 หรือ 2 วัน  

- ขัดล้างคราบน้ำมันจากน้ำมันทาแบบหล่อคอนกรีต หรือคราบจากน้ำยาต่าง ๆ ในหน่วยงานและทิ้งให้

แห้งสนิท  

- ถ้าเกิดรอยแตกลายงา (HAIR CRACK) ให้ตรวจสอบสภาพปูนฉาบที่แตกร้าวด้วยการเคาะ ถ้าจุดใดผิว

ปูนฉาบไม่ติดสนิทกับวัสดุจะเกิดเสียงก้อง ให้กะเทาะปูนฉาบบริเวณน้ันออกแล้วฉาบใหม่ก่อนทาสี 

แต่ถ้าเป็นเพียงรอยร้าวและไม่ขยายแนวต่อเน่ืองอีกให้อุดแนวเหล่าน้ันด้วยวัสดุสำหรับอุดโดยเฉพาะ 

แต่งปาดให้เรียบและทาสีทับให้ กรณีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นโพรงหรือรูพรุนต้องอุดแต่งด้วยปูน

ฉาบชนิดมีความแข็งแกร่ง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อนงานทำสี และถ้าผิวคอนกรีตเสริมเหล็กมีรอย

แตกร้าว ให้ตรวจสอบผลทางโครงสร้างก่อนว่าผิดปกติหรือไม่ 

ข. พื้นผิวปูนเก่า  

- ขัดล้างสีเดิมออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  



 

 
 

- ตรวจสอบผิวปูนเดิมว่าร่วนรุ่ยขนาดไหน ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่เกาะตัวกันให้ซ่อมแซมผิวปูนฉาบน้ันใหม่ 

แต่ถ้าหากว่าผิวร่วนเล็กน้อยแต่ยังเกาะตัวกันอยู่ ให้ทาทับด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อยึดประสาน

ผิวหน้าของปูนฉาบให้อยู่ในสภาพปกติก่อนทาสีทับ  

ค. พื้นผิวปูนเก่าผสมใหม่  

- ให้ขูดล้างผิวสีเดิมของผิวปูนเก่าออกก่อนงานฉาบปูนใหม่ เพื่อให้รอยต่อผิวปูนเสมอกันพอดี  

- ตรวจสอบผิวเดิมตามระบบของผิวปูนเก่า  

- ปล่อยให้ผิวปูนฉาบใหม่บ่มตัวจนได้ที่ประมาณ 21 วัน และสังเกตดูแนวต่อปูนใหม่ และปูนเก่าว่ามี

รอยแยกหรือไม่ ถ้ามีให้อุดด้วยวัสดุอุดโดยเฉพาะ แต่ถ้าเป็นการแยกตัวในลักษณะรอยชนของอาคาร

เก่าและอาคารใหม่ ให้แก้ไขด้วยวิธีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

4.8.2 งานผิวยิบซ่ัมบอร์ด การเตรียมพื้นผิว บริเวณพื้นผิวที่เป็นแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดต้องเรียบสม่ำเสมอสะอาดก่อนที่จะ

ทำสี ซ่ึงฉาบด้วยผงยิบซ่ัม ให้ทาด้วยสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว ก่อนที่จะทาทับด้วยสีทับหน้า  

4.9 การเคลือบสีบนผิววัสดุ การใช้สีน้ำพลาสติก (EMULSION PAINT) หรือสีไวนิล (VINYL) หรือสีน้ำพลาสติก ACRYLIC 

100%  

ก. ขั้นที่ 1 เคลือบรองพื้น (PRIMER COAT) 1 ชั้น  

ข. ชั้นที่ 2 เคลือบสีทับหน้า (TOP COAT) 2 ชั้น ให้ได้ฟิล์มเรียบสม่ำเสมอตลอดทั้งระนาบ  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องทุกแห่ง โดยปราศจากการเปรอะเปื้อน รอยขูดขีด หรือมีตำหนิก่อนขอ

ความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน  

6. การรับรองความเสียหาย  

6.1 การซ่อมสี หากส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารที่ทำสีแล้ว เกิดมีการแก้ไขหรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างจะต้องแต่งผิวส่วนน้ัน ๆ 

และทำสีให้ใหม่ ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ  

6.2 สิ่งที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ไม่หลุดหรือลอกหรือแตกภายในเวลาอัน

สมควร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาน้ี ทั้งจะต้องทำการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อยตามสัญญาว่า

ด้วยการรับรองคุณภาพวัสดุและฝีมือปฏิบัติงานเป็นเวลา 1 ปี หลังจากส่งมอบงาน  

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐานหรือใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงต่อผู้ออกแบบและ ผู้ว่าจ้าง  

6.4 ผู้รับจ้างจะต้องทำสีตัวอย่างจริง ณ สถานที่ก่อสร้าง ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด เม่ือผู้ออกแบบตรวจสอบและพิจารณา

เห็นชอบก่อนที่จะดำเนินการส่วนที่เหลือต่อไป หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการก่อสร้างดังระบุไว้ข้างต้น ข้อใดข้อ

หน่ึงหรือหลายข้อหรือทั้งหมด ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดลอกสี ที่ทำไว้ออกให้หมดแล้วทำสี



 

 
 

ใหม่ให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมมิได้ หรือผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายเอากับผู้รับจ้าง ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน



 

 
 

สีน้ำมัน (ENAMEL COATING) 

1. ขอบเขตของงาน  

สีน้ำมันตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานสีน้ำมัน 

ภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ในงานสีน้ำมัน ตามแบบ ก่อสร้าง 

หากมิได้ระบุในแบบให้งานสีน้ำมันครอบคลุมถึงส่วนต่าง ๆ ดังน้ี คือ  

1.1 พื้นผิวโลหะทุกชนิด นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน  

1.2 ไม้เน้ือแข็งภายนอกที่มิได้ ระบุเป็นอย่างอ่ืน เช่น เชิงชายและปั้นลมไม้เน้ือแข็ง ราวกันตกไม้เน้ือแข็ง หรืองานไม้ตกแต่ง

ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เป็นต้น  

1.3 ฝ้าเพดานไม้เน้ือแข็ง  

1.4 บานประตูไม้อัดยาง  

1.5 วงกบไม้เน้ือแข็งทั้งหมด ยกเว้นระบุเป็นอย่างอ่ืน  

1.6 หรือพื้นผิวที่ใช้งานที่มีโอกาสเปรอะเปื้อนได้ง่าย ตามที่ผู้ออกแบบเห็นสมควร การใช้สีน้ำมัน เพื่อให้ตรงตามจุดประสงค์

ของผู้ออกแบบ ต้องขอความเห็นชอบในการตรวจสอบจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้  

2. วัสดุ  

2.1 สีน้ำมัน ที่นำมาใช้ต้องบรรจุกระป๋อง หรือภาชนะซ่ึงออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ไม่ชำรุด มีชื่อบริษัทผู้ผลิต 

เครื่องหมายการค้าและเลขหมายต่าง ๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  

2.2 สีน้ำมัน เป็นสีที่ทำมาจากแอลคิดเรซ่ิน (ALKYD RESIN) ซ่ึงมีความสามารถในการปิดบังพื้นผิวดีและทาง่าย 

2.3 คุณสมบัติของสีน้ำมัน  

2.3.1 ความถ่วงจำเพาะ 1.0 - 1.4 กรัม/ลบ.ซม.  

2.3.2 เน้ือสี (% โดยปริมาตร) 50% +2  

2.3.3 ระยะเวลาแห้ง  

- แห้งผิว 1 ชั่วโมง  

- แห้งทาทับได้ 8 ชั่วโมง  

- แห้งใช้งานได้หลังจาก 24 ชั่วโมง  

2.4 สีรองพื้น  

2.4.1 สีรองพื้นกันสนิม สำหรับเหล็กทุกชนิด  

2.4.2 สีรองพื้นเพิ่มการยึดเกาะ สำหรับอลูมิเนียม, ทองเหลือง, สแตนเลส, ไฟเบอร์กลาส, คอนกรีต และปูนฉาบ  

2.4.3 สีรองพื้นป้องกันยางไม้  

2.5 ตัวทำละลาย (SOLVENTS)  



 

 
 

2.6 สีรองพื้นและสีน้ำมัน ต้องทำจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงตามประเภทและการใช้งานของสี เช่น ป้องกันการขึ้นรา สนิม 

ยางไม้ ด่าง ซีดจางเร็ว ทนทานต่อแสง UV จะต้องเก็บไว้ได้นาน เป็นสีที่มีความคงทนถาวรไม่หลุดล่อน  

2.7 ห้ามนำสีชนิดที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้มาใช้ หรือมาผสมเป็นอันขาด ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ออกแบบ

ตรวจสอบ พิจารณาเห็นชอบ และเลือกสี ก่อนการนำสีไปใช้  

2.8 ต้องเก็บวัสดุหรือภาชนะบรรจุที่ใช้แล้ว ณ ที่กำหนดให้ โดยต้องปราศจากสิ่งเปรอะเปื้อนต่าง ๆ จากสิ่งก่อสร้าง และมี

การระวังป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย  

2.9 ระบบขั้นตอนคุณภาพของสี  

2.9.1 สีชั้นแรก (PRIMER COAT) สีรองพื้น หมายถึง ชั้นสีที่สัมผัสกับพื้นผิววัสดุ สีชั้นน้ีต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1.1 เพิ่มการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวเดิมกับสีที่จะทาทับ  

1.2 ป้องกันสารเคมี, สนิม, ยางไม้ จากพื้นผิวภายในออกฤทธ์ิกับสีทับหน้า  

1.3 มีคุณสมบัติป้องกันความชื้น  

2.9.2 สีทับหน้า (TOP COAT) หมายถึง สีที่อยู่ชั้นบนสุดหรือสุดท้าย ทำหน้าที่ให้ความคงทนถาวรต่อสภาวะดินฟ้า

อากาศและให้ความสวยงามดูเรียบเนียนเงาหรือด้านตามรายการแบบกำหนดไว้ และ/หรือได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ออกแบบ 

  



 

 
 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

3.1 ผู้รับจ้างต้องนำแคตตาล็อคตัวอย่างสี รวมถึง (MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) มาให้ผู้ออกแบบเลือก  

3.2 หากผู้ว่าจ้างมีการร้องขอให้ทำตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องทำการจัดทำและส่งขออนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนดำเนินการก่อสร้าง  

4. การทำสี  

4.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์และช่างฝีมือที่มีความชำนาญ และทำงานด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.2 กรรมวิธีในการใช้สี ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

4.3 การผสมวัสดุอ่ืนในสี ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง  

4.4 วัสดุที่ไม่ได้กำหนดให้ใช้ในแบบหรือที่ผู้ออกแบบไม่อนุญาตให้ใช้ ต้องขนออกนอกบริเวณและห้ามนำเข้าในบริเวณ

ก่อสร้างโดยเด็ดขาด  

4.5 ภาชนะที่บรรจุวัสดุ เม่ือใช้งานหมดแล้วต้องทำลายทันที และเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ

อีกครั้ง  

4.6 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งปริมาณสีที่จะใช้กับอาคารน้ี ให้ผู้ออกแบบทราบด้วย  

4.7 ผู้รับจ้างจะต้องสั่งซ้ือสีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต โดยมีใบรับรองจากบริษัท

แจ้งปริมาณสีที่สั่งมาเพื่องานน้ีจริง สีที่ใช้จะต้องเป็นของใหม่ ห้ามนำสีเก่าที่เหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาด ทุกครั้งที่

จะนำสีเข้ายังบริเวณก่อสร้างสำหรับอาคารจะต้องแจ้งให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ ผู้ว่าจ้างทราบ และ

ตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน จึงจะนำไปดำเนินการได้  

4.8 ฝีมือช่าง การทำสีให้เป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตสี หรือตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ ก่อนทำสีพื้นต้องทำความ

สะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชำรุดขรุขระ หากจำเป็นให้ใช้กระดาษทรายขัดต้องใช้ช่างฝีมือที่

ดีประณีตมีความชำนาญ การทำสีหรือพ่นสีต้องให้ทั่วทุกซอกทุกมุมและสม่ำเสมอ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น แปรง ลูกกลิ้ง 

เครื่องพ่น ต้องสะอาด หากมีการชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมแก้ไขตกแต่งให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  

4.9 วิธีเตรียมการทำสี  

4.9.1 ปัดกวาดและทำความสะอาดผิววัสดุที่จะทำสีให้สะอาดปราศจากฝุ่น สนิม น้ำมัน สะเก็ด หรือสีที่ชำรุดเดิม  

4.9.2 ผิววัสดุที่จะทำสีต้องแห้งสนิท  

4.9.3 แก้ไขตกแต่งและปรับปรุงผิววัสดุให้เรียบร้อยก่อนทำสี  

4.9.4 ห้ามทำสีภายนอกอาคารขณะอากาศชื้นมากและฝนตก  

4.9.5 ต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีและข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 

4.10 การเตรียมพื้นของวัสดุ  

4.10.1 งานพื้นผิวปูนฉาบหรือคอนกรีต  

ก. พื้นผิวปูนใหม่  



 

 
 

- ปล่อยให้ผิวปูนฉาบหรือคอนกรีตน้ันบ่มตัวได้ที่และแห้งสนิท โดยทั่วไปในสภาพอากาศปกติ (นอกฤดู

ฝน) ผิวปูนควรจะมีอายุอย่างต่ำ 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์  

- ล้างหรือปัดฝุ่นทรายที่เกาะติดบนผนัง และทิ้งให้แห้งซ่ึงไม่เกิน 1 หรือ 2 วัน  

- ขัดล้างคราบน้ำมันจากน้ำมันทาแบบหล่อคอนกรีต หรือคราบจากน้ำยาต่าง ๆ ในหน่วยงานและทิ้งให้

แห้งสนิท  

- ถ้าเกิดรอยแตกลายงา (HAIR CRACK) ให้ตรวจสอบสภาพปูนฉาบที่แตกร้าวด้วยการเคาะ ถ้าจุดใดผิว

ปูนฉาบไม่ติดสนิทกับวัสดุจะเกิดเสียงก้อง ให้กะเทาะปูนฉาบบริเวณน้ันออกแล้วฉาบใหม่ก่อนทาสี 

แต่ถ้าเป็นเพียงรอยร้าวและไม่ขยายแนวต่อเน่ืองอีก ให้อุดแนวเหล่าน้ันด้วยวัสดุ สำหรับอุดโดยเฉพาะ 

แต่งปาดให้เรียบและทำสีทับ ในกรณีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นโพรง หรือรูพรุน ต้องอุดแต่งด้วยปูน

ฉาบชนิดมีความแข็งแกร่ง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยก่อน งานทำสี และถ้าผิวคอนกรีตเสริมเหล็กมีรอย

แตกร้าว ให้ตรวจสอบผลทางโครงสร้างก่อนว่าผิดปกติหรือไม่  

ข. พื้นผิวปูนเก่า  

- ขัดล้างสีเดิมออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  

- ตรวจสอบผิวปูนเดิมว่าร่วนรุ่ยขนาดไหน ถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่เกาะตัวกันให้ซ่อมแซมผิวปูนฉาบน้ันใหม่ 

แต่ถ้าหากว่าผิวร่วนเล็กน้อยแต่ยังเกาะตัวกันอยู่ ให้ทาทับด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อยึดประสาน

ผิวหน้าของปูนฉาบให้อยู่ในสภาพปกติก่อนทาสีทับ  

ค. พื้นผิวปูนเก่าผสมใหม่  

- ให้ขูดล้างผิวสีเดิมของผิวปูนเก่าออกก่อนงานฉาบปูนใหม่ เพื่อให้รอยต่อผิวปูนเสมอกันพอดี  

- ตรวจสอบผิวเดิมตามระบบของผิวปูนเก่า  

- ปล่อยให้ผิวปูนฉาบใหม่ บ่มตัวจนได้ที่ประมาณ 21 วัน และสังเกตดูแนวต่อปูนใหม่ และปูนเก่าว่ามี

รอยแยกหรือไม่ ถ้ามีให้อุดด้วยวัสดุอุดโดยเฉพาะ แต่ถ้าเป็นการแยกตัวในลักษณะรอยชนของอาคาร

เก่าและอาคารใหม่ ให้แก้ไขด้วยวิธีการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

4.10.2 พื้นผิวไม้  

ก. ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นประมาณ 14 - 18% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกบกับวัสดุอย่าง

อ่ืน เช่น ผนังอิฐ ซิเมนต์ ปูนพลาสเตอร์ ต้องทาสีรองพื้นก่อนนำไปประกบติดกัน 

ข. ผิวไม้ใหม่ต้องขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย และปัดฝุ่นออกให้หมด  

ค. ผิวไม้ที่เคยทาสีมาแล้ว  

1) กรณีสีเก่าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีรอยแตก  

- กำจัดฝุ่น ขี้ผึ้ง ฯลฯ โดยล้างด้วยสบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยาขจัดไขมันต่าง ๆ  



 

 
 

- ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ในขณะที่พื้นผิวยังเปียกอยู่  

- ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง และทิ้งไว้ให้แห้ง  

- หากมีส่วนใดของพื้นผิวไม้ที่มีสีกะเทาะออกจนเห็นเน้ือไม้ ให้เตรียมผิวบริเวณน้ัน

เช่นเดียวกับการเตรียมผิวไม้ใหม่  

2) กรณีสีเก่าอยู่ในสภาพที่แตกระแหง และเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น  

- ลอกสีเก่าออกด้วยน้ำยาหรือไฟพ่น  

- ขัดด้วยกระดาษทรายจนผิวเรียบ  

- เช็ดฝุ่นออกให้หมด  

ง. พื้นผิวที่เคยทาน้ำมันรักษาเน้ือไม้ไว้แล้ว  

- ควรทิ้งพื้นผิวน้ันให้แห้งสนิทอย่างน้อย 3 เดือน  

- ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ  

- เช็ดฝุ่นออกให้หมด  

4.10.3 พื้นผิวเหล็กหรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก  

ก. พื้นผิวโลหะที่ผิวไม่เคยทาสีมาก่อน  

- ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก๊าด  

- ขจัดสนิมหรือเศษผงออก ด้วยการขัดกระดาษหยาบหรือแปรงลวด  

- ทำความสะอาดด้วยน้ำยาแล้ว ล้างให้สะอาดด้วยน้ำ  

- เช็ดด้วยเศษผ้า แล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท  

ข. พื้นผิวเหล็ก ซ่ึงเคยทาสีมาก่อนแล้ว  

- ทำความสะอาด กำจัดคราบน้ำมันและฝุ่น  

- ขัดสีหรือลอกสีออกให้หมด  

- ขจัดสนิมด้วยการขูด หรือขัดด้วยแปลงลวดจนหมด  

4.10.4 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก  

ก. ผิวอลูมิเนียม  

- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายแก้วเบอร์ 360 ใช้น้ำมันก๊าดเป็นตัวหล่อลื่นแล้วเช็ด

ด้วยน้ำมันมะกอก  

- ทำความสะอาดด้วยน้ำยา แล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำ  

- เช็ดด้วยเศษผ้า และทิ้งไว้ให้แห้ง  

ข. ผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี  

- ขจัดคราบไขมันและฝุ่นด้วยน้ำยา ทาทิ้งไว้ 5 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด  



 

 
 

- เช็ดด้วยเศษผ้า ทิ้งไว้ให้แห้ง 

ค. พื้นผิวทองแดงและตะก่ัว  

- ขจัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 280 หรือเบอร์ 320  

- เช็ดฝุ่นออกด้วยผ้าชุบน้ำมันก๊าด  

- ทำความสะอาดด้วยน้ำยา แล้วล้างให้สะอาดด้วยน้ำ  

4.11 เครื่องมือในการเคลือบผิวด้วยสีน้ำมัน  

4.11.1 การใช้แปรงทา ให้ใช้ในส่วนที่เป็นพื้นผิวปูน, ไม้ กรณีพื้นผิวโลหะจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน

การดำเนินการ  

4.11.2 การใช้เครื่องพ่นให้ใช้กับผิวโลหะทั้งหมดซ่ึงควรทำการพ่นสีให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง หลังจากการติดตั้งแล้ว

เสร็จ จึงทำการพ่นสีเพื่อเก็บซ่อมแซมรอยเชื่อมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  

4.12 ขั้นตอนการใช้สีน้ำมัน  

4.12.1 ขั้นที่ 1 เคลือบสีรองพื้น (PRIMER COAT)  

ก. 1 ชั้น กรณีพื้นผิวเป็น ไม้, คอนกรีต หรือปูนฉาบ  

ข. 2 ชั้น กรณีพื้นผิวเป็นโลหะทุกชนิด  

หลังจากการเคลือบสีรองพื้นครั้งแรก จะต้องเว้นช่วงให้สีแห้งตัว ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง ก่อนการเคลือบสีรองพื้น

ครั้งที่ 2 หรือการเคลือบสีทับหน้า  

4.12.2 ขั้นที่ 2 เคลือบสีทับหน้า (TOP COAT) 2 ชั้น  

ชนิดเงาหรือด้าน ตามที่รายการแบบระบุไว้ และต้องได้ฟิล์มเรียบสม่ำเสมอ การเคลือบสีครั้งแรกและครั้งหลัง

จะต้องเว้นช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง เพื่อให้สีแห้งตัว  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องทุกแห่ง ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้

ควบคุมงาน โดยปราศจากการเปรอะเปื้อนและตำหนิต่าง ๆ  

6. การรับรองความเสียหาย  

6.1 การซ่อม หากส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นผิวที่ทำการเคลือบสีน้ำมันแล้วเกิดมีการแก้ไขหรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างจะต้อง

แต่งผิวส่วนน้ัน ๆ และทำการเคลือบผิวให้ใหม่ ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบ  

6.2 สิ่งที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตไม่หลุดหรือลอก หรือแตกภายในเวลาอัน

สมควร ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ทั้งจะต้องทำการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อยด้วยคุณภาพของวัสดุและฝีมือ  

6.3 ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐาน หรือใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงต่อผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง 



 

 
 

6.4 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการก่อสร้างดังระบุข้างต้นข้อใดข้อหน่ึง หรือหลายข้อหรือทั้งหมด ผู้ออกแบบและผู้

ว่าจ้างมีสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดล้างสีน้ำมันออกให้หมด แล้วทำการเคลือบผิวใหม่ให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะ

เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมมิได้ หรือผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายเอากับ ผู้รับจ้าง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ

ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน



 

 
 

หลังคาโลหะและผนังโลหะ (MANUFACTURED ROOF AND WALL PANELS) 

1. ขอบเขตของงาน  

หลังคาโลหะ และผนังโลหะ (MANUFACTURED ROOF AND WALL PANELS) ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับ

จ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง (SHOP DRAWING) แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด 

(FIXED) การป้องกันการรั่วซึมของน้ำ (WATERTIGHT) ความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE ) และแสดงระยะต่าง ๆ โดยละเอียด เพื่อ

ขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการติดตั้ง และหลังการติดตั้งจะต้องทำการทดสอบดู

การป้องกันการรั่วซึมของน้ำ ที่อาจเกิดขึ้นจากการยืดหดขยายตัวของวัสดุ  

2. วัสดุ  

วัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ยังสถานที่ก่อสร้าง จะต้องอยู่ในหีบห่อเรียบร้อย มิเคยถูกใช้มาก่อน มีเครื่องหมายแสดง

บริษัทผู้ผลิต 

2.1 วัสดุที่นำมาใช้ต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 0.5 มม. COATED STEEL ความหนาของ DRY FILM ทั้ง 2 ด้าน ต้องไม่น้อย

กว่า 20 ไมครอน ถ้าไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้างให้ถือปฏิบัติดังน้ี  

2.1.1 ในเขตบริเวณห่างจากชายทะเลน้อยกว่า 15 กิโลเมตร ให้ใช้โลหะที่ผ่านกรรมวิธี PVDF (POLYVINYLIDENE 

FLUORIDE COATING) หรือ PVF 2 (FLUOROCARBON POLYMER COATING)  

2.1.2 ในเขตบริเวณที่ห่างจากชายทะเลมากกว่า 15 กิโลเมตรให้ใช้โลหะที่ผ่านกรรมวิธี POLYESTER /SILICON 

POLYESTER  

2.2 ระบบการยึดเกาะให้ใช้ BOLTLESS SYSTEM หรือ BOLT & NUT SYSTEM ตามที่ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบตาม

ความเหมาะสม  

2.3 คุณสมบัติของ METAL SHEET ต้องผ่านกรรมวิธีการทดสอบมาตรฐานสากล ดังต่อไปน้ี  

2.3.1 CROSS CUT TEST โดยปราศจาก ADHESION LOSS  

2.3.3 CROSS CUT ERICHESEN TEST โดยปราศจาก ADHESION LOSS  

2.3.4 IMPACT TEST ด้วยวิธีการ DROPPED เส้นผ่าศูนย์กลางลูกเหล็ก ขนาด 500 GR 12.7 MM. จากความสูง 500 

มม. โดยปราศจาก ADHESION LOSS  

2.3.5 BENDING TEST โดยปราศจาก ADHESION LOSS 

2.3.6 SALT WATER SPRAY TEST ด้วยวิธี SPRAYED 5% SALT WATER ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซนติเกรด 1,000 

ชั่วโมง (ASTM -117)  

2.3.7 WEATHERING TEST โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

2.3.8 RESISTANCE TO CHEMICALS (SPOT TEST), (PCTM-61310) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

2.3.9 SOLVENT RESISTANCE TEST M.E.K; 100 TIMES  



 

 
 

2.3.10 HUMIDITY RESISTANCE TEST (ASTM D 2247-73)  

2.4 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา LYSAGHT ของบริษัท NS บูลสโคปไลท์สาท (ไทยแลนด์) จำกัด, ตรา BHP ของบริษัท บีเอชพี สตีล 

บิลดิ้ง โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ตรา LUCKY บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน), บริษัท ปูนซิเมนต์

ไทย จำกัด (SCG) หรือเทียบเท่า  

 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง รวมถึงรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (PRODUCT 

MANUFACTURE’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงคุณภาพของวัสดุ สี ขนาด และวิธีการติดตั้ง ส่งให้ผู้ออกแบบพิจารณาและอนุมัติ

ก่อนที่จะนำไปใช้งาน   

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบขยาย SHOP DRAWING ทั้งน้ีการติดตั้ง

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับ METAL SHEET ROOFING และ METAL SHEET SIDING ต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามกรรมวิธี และคำแนะนำ

ของบริษัทผู้ผลิต และได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อกำหนดตำแหน่งของโครงสร้างต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการ

ติดตั้ง และตรวจสอบสถานที่ที่จะทำการติดตั้งทุกแห่งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน

จะมีการติดตั้ง  

4.2 ในกรณีที่บริษัทผู้ผลิตมิได้เป็นผู้ติดตั้งเอง ทางบริษัทผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผู้ชำนาญการติดตั้ง มาช่วยควบคุมการติดตั้งให้

ถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบ  

4.3 ห้ามมิให้ SLIDE METAL SHEET กับผิวที่ขรุขระ หรือระหว่าง METAL SHEET ด้วยกันเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน 

4.4 ให้เก็บ METAL SHEET ไว้ในสถานที่ปราศจากความเปียก ชื้น และสิ่งสกปรกเปรอะเปื้อนต่าง ๆ  

4.5 การตัดแผ่น METAL SHEET ให้กระทำในแนวพื้นราบ และให้ทำการปัด ฝุ่น และเศษ METAL ออกจากผิวแผ่นทันที

ภายหลังจากการตัด  

4.6 แผ่นหลังคา หรือผนัง จะต้องยาวตลอดเป็นแผ่นเดียว โดยปราศจากรอยต่อ  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ทุกแห่ง ทั้งด้านนอกและด้านใน โดยความประณีต สะอาด

เรียบร้อย ปราศจากรอยขีดข่วน และสิ่งเปรอะเปื้อน ตำหนิต่าง ๆ ก่อนขอความเห็นชอบในการพิจารณาการตรวจสอบและส่งมอบ

งานจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน



 

 
 

ผนังคอนกรีตบล็อค (CONCRETE UNIT MASONRY) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผนังคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักตามที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผง

ตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติและตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติดังน้ี  

2.1 คอนกรีตบล็อค ต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ ส่วนประกอบของคอนกรีตบล็อคประกอบด้วยส่วนผสมของ

ซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ และทรายมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C129 (NON-LOAD-BEARING CONCRETE 

MASONRY UNITS) หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.58-2533 (คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก) บล็อคแต่ละ

ก้อนต้องรับแรงอัดต่อพื้นที่เฉลี่ยรวมได้ไม่น้อยกว่า 20 กก/ตร.ซม. บล็อค 5 ก้อน ต้องรับแรงอัดต่อพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อย

กว่า 25 กก./ตร.ม. โดยเฉลี่ย ลวดลายสี ขนาดความกว้าง x ยาว x หนา ตามที่กำหนดในแบบรูป 

2.2 ปูนซิเมนต์ ใช้ปูนซิเมนต์ผสมหรือปูนมอร์ตาร์ เพื่องานก่อโดยเฉพาะตามมาตรฐาน มอก. 80-2550 เช่น ผลิตภัณฑ์ปูนซิ

เมนต์ตราเสือ หรือตรางูเห่า หรือตรานกอินทรีย์ หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า  

2.3 ทราย เป็นทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกัน ดังน้ี เบอร์ตะแกรง

มาตรฐานสหรัฐ  เปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน่้าหนัก  

ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 100-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 8 95-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 16 60-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 30 35-70% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 50 15-35% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 100 2-15% 

2.4 น้ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ใน

ปริมาณที่จะทำให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง  

2.5 ตะแกรงลวด ที่ใช้ยึดผนังก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง 1/4”  

2.6 เหล็กเสริม ใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.20-2520 (เหล็ก

เสริมคอนกรีต หรือเหล็กกลม)  

  



 

 
 

3. การก่อผนัง  

3.1 การผสมปูนก่อ ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมาตร ดังน้ี  

- ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  

- ปูนขาว 1 ส่วน  

- ทราย 4 - 6 ส่วน  

- น้ำ พอประมาณ  

การผสมปูนก่อ ต้องคลุกปูนขาวกับทรายให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์และน้ำ ปริมาณของน้ำที่ใช้ต้องให้พอดี 

ไม่แข็งไม่เหลวจนเกินไป  

3.2 ผนังคอนกรีตบล็อค ก่อนทำการก่อผนังจะต้องแน่ใจว่าบล็อคทุกก้อนแห้งสนิท นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน การก่อผนัง

ให้ก่อแบบสลับแนวตั้ง (RUNNING BOND) นอกจากระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน ขนาดรอยต่อประมาณ 1 ซม. 

นอกเหนือจากบล็อคธรรมดาแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมบล็อครูปร่าง และขนาดต่าง ๆ ที่จ่าเป็นไว้ให้พร้อม เช่น 1/2 

บล็อค  

3.3 จุดตัดของผนัง ที่จุดตัดของผนังต้องยึดด้วยแผ่นตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุกก้อนเว้นก้อน  

3.4 การยึดผนังติดกับโครงสร้าง ที่รอยต่อของด้านข้าง และด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคาร ต้องยึดด้วยเหล็กเสริม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนังไม่น้อยกว่า 20 ซม. 

3.5 คานทับหลัง  

3.5.1 การก่อผนังคอนกรีตบล็อคทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคานเอ็นและเสาเอ็น ค.ส.ล. ทั้งหมด  

3.5.2 การก่อผนังคอนกรีตบล็อคทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ทั้งหมด โดยมีคานทับหลัง ค.ส.ล. 

ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.20 ม.  

3.5.3 ตามวงกบประตู-หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนัง และตามมุมผนังต่าง ๆ  ทั้งหมดทุกแห่งให้ก่อผนังคอนกรีต

บล็อค โดยทำเสาเอ็นและคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังทั้งหมด  

3.6 เสาเอ็น ที่ขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหน้าต่าง) และทุกความยาวไม่น้อยกว่า 40 เท่าของความหนาของ

ผนัง ต้องมีเสาเอ็นโดยการใช้เหล็กเสริมตามแนวดิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้นวางอยู่ในตำแหน่งแกนกลาง

ของบล็อคช่องละเส้น ปลายเหล็กแต่ละข้างยึดติดกับโครงสร้าง กรอกปูนก่อให้เต็ม นอกจากระบุไว้ในแบบว่าเป็นอย่าง

อ่ืน  

3.7 ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) ให้ทำ CONTROL JOINTS ในปูนก่อ คานทับหลังและเสาเอ็นตามตำแหน่งที่ระบุไว้

ในแบบ ขนาดกว้าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม. อุดด้วย SEALANT ประเภท POLYURETHANE หรือ POLYSULPHIDE  

4. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้อง หลังจากการติดตั้งด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำ

ปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบก่อนส่งมอบงาน  



 

 
 

5. รายการคอนกรีตบล็อค (MASONRY SCHEDULE)  

หากระบุให้ก่อผนังด้วยคอนกรีตบล็อคในแบบรูป ให้ใช้มาตรฐานดังน้ี  

6.1  ผนังคอนกรีตบล็อคทั่วไปใช้ก้อนขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 32 ซม. หนา 7 ซม. ผนังของก้อนคอนกรีตบล็อคหนาไม่น้อย

กว่า 2 ซม.  

6.2 ผนังอาคารซ่ึงสูงกว่า 3.50 ม. หรือสูงกว่าผนังห้องน้ำต่าง ๆ ของอาคาร และผนังที่ระบุไว้เป็นพิเศษใช้ก้อนขนาด 15 x 

32 ซม. หนา 13 ซม. ผนังของก้อนคอนกรีตบล็อคหนาไม่น้อยกว่า 2.8 ซม.  

6.3 ผนังภายนอกอาคารหรือผนังอาคารบางบริเวณระบุเป็นพิเศษ (เช่น ผนังแยกส่วนจอดรถ และส่วนใช้สอย) ให้ใช้ก้อน

คอนกรีตบล็อค ขนาด 19 x 39 ซม. หนา 19 ซม. ผนังของก้อนคอนกรีตบล็อคหนาไม่น้อยกว่า 2.8 ซม. กรอกปูนทราย

เติมภายในช่องบล็อคทุกก้อนให้เต็มช่อง  

6.4 ผนังคอนกรีตบล็อคบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ ให้กรอกคอนกรีตเต็มก้อนภายในระหว่างห้องส้วม มีเสาเอ็นและคาน

เอ็น ค.ส.ล. ทั้งหมด ให้บุกระเบื้องขอบบนของผนัง สันของขอบบนให้บุกระเบื้องด้วย  

6.5 คอนกรีตบล็อค ซ่ึงระบุให้ก่อแต่งแนวไม่ฉาบปูน ให้ใช้ก้อนคอนกรีตบล็อค ชนิดผิวเรียบ และแต่งแนวให้เรียบเสมอขอบ

อิฐบล็อค  

 



 

 
 

ผนังบล็อคคอนกรีตมวลเบา (AUTOCLAVED AERATED CONCRETE) 

1. ขอบเขตของงาน  

ภาคน้ีจะกล่าวถึงงานก่อผนังด้วยบล็อคคอนกรีตมวลเบา แบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ ตามที่ระบุไว้ในแบบ ซ่ึงต่อไปน้ีจะ

เรียกว่าบล็อคคอนกรีตมวลเบา ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมท่าแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติ

และตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

วัสดุที่จะนำเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้างจะต้องมีเครื่องหมายแสดงของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน บรรจุบนพาเลทและได้

มาตรฐาน  

2.1 บล็อคคอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อผนังมวลเบา ที่มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายอย่างสม่ำเสมอในเน้ือคอนกรีต ก้อน

ตันไม่มีรูกลวง และทำให้แข็งด้วยการอบไอน้ำ ใช้งานด้วยวิธีก่อบางร่วมกับปูนก่อบาง 2-3 มม. มีชื่อทางการว่า “ 

ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ ” (ACC : Autoclaved Aerated Concrete) ผลิตภัณฑ์ได้รับ

อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1505-2541 จากสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขนาดมาตรฐานกว้าง 20 ซม. ยาว 60 ซม. และความหนาตั้งแต่ 7.5, 

10, 12.5, 15, 20 และ 25 ซม. ตามกำหนดโดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตชั้นคุณภาพ 2 ชนิด 0.5 และ

มีคุณสมบัติที่สำคัญดังน้ี  

2.2.1 ความหนาแน่นแห้ง (DRY DENSITY) ไม่เกิน 500-600 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร  

2.2.2 ค่ากำลังรับแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH, f’c) ไม่น้อยกว่า 30 กก./ตร.ซม.  

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

2.2.4 อัตราการดูดกลืนน้ำ (WATER ABSORPTION) ไม่เกิน 31% โดยปริมาตร  

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

2.2 ปูนก่อบางสำเร็จรูป (THIN BED ADHESIVE MORTAR) เป็นปูนก่อบางหรือปูนกาว สำหรับงานผนังคอนกรีตมวลเบา

โดยเฉพาะ ใช้งานได้ทันทีเม่ือผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนดผสมเสร็จ โดยไม่ต้องผสมสารเคมีใด ๆ อีก มีค่ากำลัง

รับแรงอัดที่ 28 วัน ไม่ต่ำากว่า 100 กก./ตร.ซม. ค่าแรงยึดเหน่ียวไม่น้อยกว่า 1.50 กก./ตร.ซม. ปูนก่อต้องมีแรงยึด

เหน่ียวสูงเน้ือละเอียดรับแรงได้เร็ว ไม่ร่วน หรือหลุดง่าย ใช้งานได้โดยไม่ต้องราดน้ำ BLOCK ก่อนก่อ กำหนดให้ใช้

ผลิตภัณฑ์ตราเสือมอร์ต้า ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย หรือ ตรา TPI M210 ของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน หรือตราอินทรีย์ ของ 

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง หรือเทียบเท่า  

2.3 ปูนฉาบสำเร็จรูป (RENDERING MORTAR) เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้

ทันทีเม่ือผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก มีค่ากำลังรับแรงอัดที่ 28 วัน ประมาณไม่เกิน 50 กก./ตร.



 

 
 

ซม. และมีค่าแรงยึดเหน่ียวไม่น้อยกว่า 0.80 กก./ตร.ซม. ตามมาตรฐาน DIN 18555 เน้ือละเอียด เหนียวลื่น ฉาบง่าย 

ไม่ย้อยตัว สามารถฉาบได้บางที่ความหนา 0.5-1.0 ซม. หลังจากราดน้ำที่ผนังได้โดยไม่แตกร้าว  

2.4 คานทับหลังสำเร็จรูป (LINTEL) ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา ทำการเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพื่อให้สามารถรับแรงดัดหรือแรง

เฉือนได้มากขึ้น ใช้วางลงบนผนัง BLOCK เหนือช่องเปิดประตู หรือหน้าต่างทดแทนการหล่อเสาเอ็น หรือทับหลัง ค.

ส.ล. โดยมีระยะน่ังของปลายคานทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นไป มีความหนาเท่ากับผนังใช้ได้สำหรับกรณีที่ใช้

ผนัง BLOCK หนา 10 ซม. ขึ้นไป   

3. วิธีการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา  

3.1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้อง และขึงแนวเส้น

เอ็น เพื่อช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น  

3.2  เริ่มก่อโดยการใช้ปูนทรายทั่วไป วางลงไปตามแนวที่จะก่อเพื่อช่วยปรับระดับพื้นให้ได้แนวระนาบเดียวกัน ความสูง

ประมาณ 4-5 ซม. จากน้ันป้ายปูนก่อบางที่ได้ผสมไว้แล้วด้วยเกรียงก่อหนาประมาณ 2-3 มม. ตลอดแนวด้านล่าง

บล็อคก้อนแรกแล้ว วางก้อนบล็อคลงไปบนปูนทราย ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยจัดให้ได้แนวระดับที่ถูกต้อง  

3.3 เริ่มก่อบล็อค ก้อนที่ 2 โดยป้ายปูนก่อบางลงไปบริเวณด้านข้างของก้อนแรก แล้ววางบล็อคก้อนที่ 2 ลงไปให้ชิดกับ

ก้อนแรก ใช้ค้อนยางเคาะให้ชิดกัน ตรวจเช็คระดับน้ำทุกครั้ง ทำเช่นน้ีกับก้อนที่ 3, 4 ไปจนก่อจบชั้นน้ี  

3.4 เม่ือจำเป็นต้องตัดก้อนบล็อคให้วัดระยะให้พอดี แล้วใช้เลื่อยตัดบล็อคตัดให้ได้แนวดิ่งฉาก  

3.5 บล็อคชั้นที่ 2 ให้ก่อด้วยวิธีสลับแนวระหว่างแถวชั้นล่าง โดยให้แนวเหลื่อมกันครึ่งก้อน หรืออย่างน้อย 10 ซม. ก่อให้

ได้แนวทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยป้ายปูนก่อบางที่ด้านข้างของก้อนแถวน้ัน และด้านบนของก้อนแถวล่างด้วยเกรียง

ก่อ ปูนก่อจะไม่หกล้นออกด้านข้าง และจะต้องป้ายปูนก่อให้ต่อเน่ืองตลอดแนวไม่มีช่องว่าง (โดยไม่ต้องตอกแผ่น

เหล็กใด ๆ เพื่อยึดก้อน BLOCK อีก)  

3.6 ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็น จะต้องยึดด้วยแผ่นเหล็กยึด (METAL STRAP) ยาวประมาณ 22 ซม. เข้า

กับเสาด้วยตะปูคอนกรีต หรือพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้นของแนวก่อ BLOCK  

3.7 หากพื้นที่ของผนังมีขนาดใหญ่เกิดมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตาราง จะต้องมีเสาเอ็นหรือคานเอ็น ค.ส.ล. ขนาดประมาณ 

10 ซม. โดยให้เหล็กเสริม 2 เส้น เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 6 มม. และมีเหล็กปลอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 

20 ซม. ปลายของเหล็กจะต้องฝังลึกในพื้น หรือคานที่เป็นโครงสร้างหลัก  

3.8 บริเวณมุมผนังที่ก่อมาบรรจบกัน อาจก่อประสานเข้ามุม (INTERLOCKING) ได ้แต่ทั้งน้ีผนังต้องมีระยะไม่เกินที่ตาราง

กำหนด โดยคิดพื้นที่ต่อเน่ืองกัน (ยกเว้นกรณีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสาเอ็น และ/หรือคานเอ็น ค.ส.ล. 

ทุกมุมผนังและทุกขนาดพื้นที่ก่อไม่เกิน 10 ตร.ม.)  

3.9 การยึดวงกบเข้ากับผนัง สามารถทำได้หลายวิธี อาจใช้แผ่นเหล็ก METAL STRAP ยึดด้วยตะปูเข้ากับวงกบไม้ทุกชั้น

ของรอยต่อระหว่างชั้น BLOCK แล้วป้ายทับด้วยปูนก่อ ก่อนวาง BLOCK ทับลงไป แล้วอุดแนวรอยต่อข้างวงกบให้

แน่นด้วยปูนก่อ (ยกเว้นกรณีใช้ผนัง BLOCK หนา 7.5 ซม. ต้องทำเสา/คานเอ็น ค.ส.ล. โดยรอบ)  



 

 
 

3.10 สำหรับผนังความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป เหนือช่องประตูหน้าต่างหรือช่องเปิดอ่ืน ๆ อาจเลือกใช้ทับหลังสำเร็จรูป 

(LINTEL) วางลงบนช่องเปิด ให้มีระยะน่ังบนผนังทั้ง 2 ด้าน ไม่น้อยกว่า 15 ซม. ขึ้นไป แทนการหล่อเสาและคานเอ็น 

ค.ส.ล.  

3.11 การก่อผนังให้ก่อชนท้องคานหรือท้องพื้นทุกแห่ง โดยเว้นช่องไว้ประมาณ 2-3 ซม. แล้วอุดให้แน่นด้วยปูนทรายตลอด

แนว และจะต้องยึดแผ่นเหล็ก METAL STRAP ที่ท้องพื้นหรือท้องคานไว้ทุกระยะไม่เกิน 120 ซม. ผนังที่ก่อสูงไม่ชน

ท้องคาน หรือพื้น (ก่อลอย) จะต้องท่าทับหลัง ค.ส.ล. ขนาดไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามข้อ 3.6 ตลอดแนว  

3.12 การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคาร ซ่ึงอาจมีการแอ่นตัวมากเป็นพิเศษ เช่น พื้นระบบ POST TENSIONED 

หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 2-4 ซม. แล้วเสริมวัสดุที่มีความยึดหยุ่นตัวได้ เช่น โฟม หรือ 

FIBRE GLASS และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพื้น แต่หากจำเป็นให้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยต่อ  

3.13 การวางฝังท่อสายไฟและท่อน้ำในผนัง สามารถใช้เหล็กเซาะร่องขูดออกตามแนว หรือเครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องแนวลึก 

2 แนว แล้วสกัดออก ทั้งน้ีไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนาของผนัง จากน้ันอุดปูนทรายให้แน่นเต็ม แล้วปิดทับ

ด้วยตาข่ายกว้าง 20 ซม. ตลอดแนวก่อนฉาบปูนทับ  

3.14 กรณีที่ทำการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและท่อน้ำไว้ก่อน ให้ก่อผนังห่างจากแนวท่อเล็กน้อย แล้วอุดด้วยปูนทราย กรณีที่มี

ช่องใหญ่กว่า 2 น้ิว ให้เทคอนกรีตตลอดแนวท่อ หากเป็นท่อขนาดเล็กให้ใช้วิธีบากก้อน แล้วติดทับด้วยลวดตาข่าย 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 20 ซม. ตลอดแนวก่อนทำการฉาบ  

4. การฉาบปูน (HOW TO RENDER)  

4.1 การเตรียมพื้นผิว  

4.1.1 ใช้แปรงตีน้ำหรือไม้กวาดปาดเศษผงที่ติดอยู่บนผนังออกให้หมด  

4.1.2 หากมีรอยแตกบิ่นของผนัง ให้อุดซ่อมก่อนด้วยปูนซ่อม โดยผสมเศษผงคอนกรีตมวลเบา จากการตัดเข้ากับปูน

ก่อ และน้ำผสมให้เข้ากันดี แล้วนำไปป้ายอุดจุดที่ต้องซ่อม ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนฉาบ 1 วัน  

4.1.3 ราดน้ำที่ผนังก่อนฉาบ เช่นเดียวกับผนังก่อทั่วไป  

4.1.4 รอให้ผิวผนังดูดซับน้ำจนแห้งเล็กน้อย จึงเริ่มลงมือฉาบ  

4.2 วิธีฉาบปูน  

4.2.1 ความหนาปูนฉาบที่แนะนำ 0.5-1.0 ซม. โดยทำการฉาบเป็น 2 ชั้น ชั้นละประมาณครึ่งหน่ึงของความหนา

ทั้งหมด  

4.2.2 เม่ือฉาบชั้นแรกแล้ว ทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาด บางส่วนจะเกิดรอยแตกเป็นปกติจากการหดตัวของปูน ปูนที่

ฉาบต้องผสมไม่เหลวจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการย้อยตัวของปูน เสียเวลารอให้หมาดนาน และเป็นสาเหตุ

ของการแตกร้าว  

4.2.3 ฉาบปูนชั้นที่สองให้ได้ความหนาที่ต้องการ ปาดหน้าให้เรียบแล้วทิ้งไว้ให้ผิวหน้าแห้งหมาดมาก ๆ  

4.2.4 ตีน้ำด้วยแปรงให้ทั่ว พอดีกับการปั่นหน้า กดเกรียงแรง ๆ แล้วขัดผิวหน้าให้เรียบก่อนลงฟอง  



 

 
 

4.2.5 การฉาบปูนโดยฉาบเป็นชั้นเดียวแล้วตีน้ำเลยน้ัน ทำได้เฉพาะกรณีฉาบหนาไม่เกิน 1.5 ซม. เท่าน้ัน  

4.2.6 การฉาบปูนหนากว่า 2 ซม. ต้องแบ่งฉาบเป็นชั้น ๆ ละประมาณ 1-2 ซม. และติดลวดตาข่ายระหว่างชั้นปูน เพื่อ

ป้องกันการแตกร้าว กรณีหนากว่า 4 ซม.ขึ้นไป  

4.3 ข้อแนะนำอ่ืน ๆ  

4.3.1 หากผนังเปียกชุ่มน้ำมากเน่ืองจากฝนตกต่อเน่ือง ควรทิ้งไว้ให้แห้งไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์  

4.3.2 ก่อนฉาบให้ทำการติดลวดตาข่ายตามคำแนะนำ เช่น มุมวงกบประตู-หน้าต่าง, รอยต่อเสาคาน  

4.3.3 ปูนฉาบสามารถใช้ร่วมกับเครื่องผสม และเครื่องพ่นปูนฉาบได้  

4.3.4 ไม่ควรใช้ปูนฉาบชนิดอ่ืน ฉาบบนผนังคอนกรีตมวลเบา โดยเฉพาะปูนทรายผสมเองหน้างาน เพราะมีโอกาส

หลุดล่อนและแตกร้าวสูง เพราะไม่มีคุณสมบัติยึดเหน่ียวและสารอุ้มน้ำเพียงพอ  

 



 

 
 

ผนังก่ออิฐ (BRICK MASONRY) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานก่อผนังตามที่ระบุไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตัวอย่างในส่วนต่าง ๆ เพื่อ

ขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

2.1 อิฐ อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามัญขนาดเล็กจะต้องเป็นอิฐที่มีคุณภาพดีเผาไฟสุกทั่วก้อน เน้ือแข็งแกร่ง ไม่สีโพรงไม่

แตกร้าว รูปร่างได้มาตรฐาน ไม่แอ่นบิดงอ จะต้องดูดน้ำไม่เกิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 

กก.ต่อ ตารางเซนติเมตร หรือมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. 77-2531  

2.2 ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C-150 (STANDARD SPECIFICATIONS FOR 

PORTLAND CEMENT) TYPE 1 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก. 15-2514 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) 

ประเภท 1 เป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน  

2.3 ทราย เป็นทรายน้ำจืด ปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี เบอร์ตะแกรง

มาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์สะสมผ่านโดยน้ำหนัก  

ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 100-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 8 95-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 16 60-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 30 35-70% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 50 15-35% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 100 2-15% 

2.4 น้ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ใน

ปริมาณที่จะทำให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง  

2.5 ตะแกรงลวด ที่ใช้ยึดผนังก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสังกะสีขนาดช่อง 1/4” 

2.6 เหล็กเสริม ใช้เหล็ก GRADE SR 24 มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ม.อ.ก. 24-2520 (เหล็ก

เสริมคอนกรีต หรือเหล็กกลม)  

  



 

 
 

3. การก่อผนัง  

3.1 การผสมปูนก่อ ให้ใช้ส่วนผสมของปูนก่อโดยปริมาตร ดังน้ี  

- ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน  

- ปูนขาว 1 ส่วน  

- ทราย 4-6 ส่วน  

- น้ำ พอประมาณ  

การผสมปูนก่อ ต้องคลุกปูนขาวกับทรายให้เข้ากันดี แล้วจึงเติมปูนซีเมนต์และน้ำ ปริมาณของน้ำที่ใช้ต้องให้พอดี ไม่

แข็งไม่เหลวจนเกินไป  

3.2 การแต่งแนวเซาะร่องรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐ แนวรอยต่อระหว่างแผ่นอิฐต้องไม่ตรงกันทุกชั้นในแนวตั้ง ต้องก่อสลับ

แนวชั้นต่อชั้น ขนาดรอยต่อประมาณ 1ซม. นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ต้องให้เห็นรอยต่อโชว์แนวอิฐระหว่างแผ่นอิฐ

แต่ละแผ่นอย่างชัดเจน ได้ระดับทั้งแนวตั้งและแนวนอนโดยปราศจากการหลุดล่อนของปูนก่อ  

3.3 จุดตัดของผนัง ที่จุดตัดของผนังต้องยึดด้วยแผ่นตะแกรงลวด ขนาดกว้าง 5 ซม. ยาว 30 ซม. ทุกระยะ 40 ซม.  

3.4 การยึดผนังติดกับโครงสร้าง ที่รอยต่อของด้านข้าง และด้านบนของผนังกับโครงสร้างอาคาร ต้องยึดด้วยเหล็กเสริม

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. ทุกระยะ 40 ซม. โดยให้ปลายฝังอยู่ในผนังไม่น้อยกว่า 20 ซม. 

3.5 คานทับหลัง  

3.5.1 การก่อผนังอิฐทั้งหมด ให้ก่อโดยมีคานเอ็นทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ทั้งหมด โดยมีคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. 

ทุกระยะไม่เกิน 2.60 ม. และมีเสาเอ็น ค.ส.ล. ทุกระยะไม่เกิน 2.20 ม.  

3.5.2 ตามวงกบประตู-หน้าต่าง ตามแนวชิดกันระหว่างผนังและตามมุมผนังต่าง ๆ ทั้งหมดทุกแห่งให้ก่อผนังอิฐ 

โดยทำเสาเอ็น และคานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ตามความหนาของผนังทั้งหมด 

3.6 เสาเอ็น ที่ขอบของช่องเปิดในผนัง (เช่น ประตูและหน้าต่าง) และทุกความยาวไม่น้อยกว่า 40 เท่าของความหนาของ

ผนังต้องมีเสาเอ็นโดยการใช้เหล็กเสริมตามแนวดิ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. 2 เส้นวางอยู่ในตำแหน่งแกนกลาง

ของบล็อคช่องละเส้นปลายเหล็กแต่ละข้างยึดติดกับโครงสร้าง กรอกปูนก่อให้เต็ม นอกจากระบุไว้ในแบบว่าเป็นอย่าง

อ่ืน  

3.7 ร่องกันแตก (CONTROL JOINTS) ให้ทำ CONTROL JOINTS ในปูน ก่อคานทับหลัง และเสาเอ็นตามตำแหน่งที่ระบุ

ไว้ในแบบ ขนาดกว้าง 1 ซม. ลึก 1.5 ซม.  

  



 

 
 

4. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีตสะอาดเรียบร้อย ปราศจากคราบน้ำ

ปูน คราบไคล หรือรอยเปรอะเปื้อนต่าง ๆ ก่อนขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบและส่งมอบงาน 

 



 

 
 

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (TOILET PARTITION) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน การประสานงาน กับ 

ผู้รับเหมาช่วงและการจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING แสดงถึงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด ระยะต่าง ๆ และต้องเป็นไปตาม

แบบและขนาดซ่ึงกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง เพื่อขอตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ  

2. วัสดุ  

2.1 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างน้ี จะต้องเป็นวัสดุใหม่ต้องห่อหุ้มเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต มีเครื่องหมายรายละเอียดต่าง ๆ 

แสดงรุ่นและชื่อผู้ผลิตอย่างสมบูรณ์ชัดเจน  

2.2 วัสดุใช้ทำบานประตูและ PARTITION ต้องท่าจาก HPL (High Pressure Laminates) มีความหนาไม่ต่ำกว่า 8 มม.ด้วย

ระบบ Sandwich System มาประกบกันแล้วท่าการฉีด PU FOAM ระหว่างกลางแผ่นและปิดขอบให้เรียบร้อย โดย

คุณสมบัติทนต่อความชื้น แรงอัดกระแทก รอยขีดข่วน และไม่บวมน้ำ 

2.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา WILLY ของบริษัท เวลด์ดราฟท์ (ประเทศไทย) จ่ากัด, ตรา KOREX ของ KOREX CO., LTD., ตรา 

PERSTORP ของ บริษัท สยามเพอร์ส สตอร์ป จำกัด, หรือ ตรา SANA ของบริษัท เซนมาร์ท จำกัด, บริษัท มาร์เวล 

เทคโนโลยี จำกัด หรือเทียบเท่า  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุแต่ละชนิดที่ใช้ ให้ผู้ออกแบบได้ตรวจสอบตามความต้องการ และให้ความเห็นชอบ

ก่อนที่จะทำการติดตั้ง  

วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง  

3.1 DOOR STOPPER  

3.2 LOCK RIMBOLT  

3.3 SPRING HINGE  

3.4 BUMBER HOOK  

3.5 TISSUE HOLDER  

3.6 HEAD RAIL  

3.7 U-BRACKET  

3.8 BRACING  

3.9 ADJUSTABLE FOOTING  

3.10 DOOR AND PARTITION 

 



 

 
 

4. การติดต้ัง  

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องม่ันคงแข็งแรง ได้ระดับใน

แนวตั้งและแนวนอนด้วยความประณีตเรียบร้อย จะต้องปฏิบัติตามแบบและมาตรฐานกรรมวิธีการติดตั้งของ

บริษัทผู้ผลิตและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานร่วมกันกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เก่ียวข้องในการติดตั้งทั้งหมด และ

ตรวจสอบสถานที่ทุกแห่งในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่จะมีติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนจะมีการติดตั้ง 

4.3 ประตูที่ติดตั้งแล้วต้องมีความม่ันคง แข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เม่ือเปิดจะต้องมีอุปกรณ์รองรับ มิให้เกิดความเสียหาย

กับประตู 

4.4 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องยึดแน่นแข็งแรงกับผนังพื้นหรือเพดาน ได้ระยะขนาดที่

ถูกต้องตามที่ผู้ออกแบบกำหนด  

4.5 การทดสอบ เม่ือทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการใช้งานของผนังห้องน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ต่าง 

ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี ในกรณีที่ใช้งานขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย

ก่อนส่งมอบงาน ในกรณีเช่นน้ีผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้  

 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดผนังห้องน้ำสำเร็จรูป และทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากรอยร้าว 

แตกบิ่น รอยขูดขีด รอยด่าง หรือมีตำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน หากเกิดความเสียหายดังกล่าว จะต้องแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน  

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้งภายในระยะเวลา 2 ปี เม่ือติดตั้งแล้วจะต้องระวังมิให้มี

การชำรุดเสียหาย หรือมีตำหนิก่อนส่งมอบงาน หากอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งแล้วเกิดชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือ

ซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

แผ่นผนังอลูมิเนียมชนิดมีฉนวน (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL) 

1. ขอบเขตงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อดำเนินการติดตั้ง ประกอบขึ้นแผ่นผนังอลูมิเนียม

ชนิดมีฉนวน (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL) เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึมของน้ำและแรงลม ในพื้นที่ที่กำหนดตามที่ระบุไว้

ในแบบก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ และตรงตามมาตรฐานวิธีการติดตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  

2. วัสดุแผ่นอลูมิเนียม (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL)  

เป็นวัสดุแผ่นอลูมิเนียมอัลลอย ประกบกัน 2 แผ่น โดยมีใส้กลางเป็นวัสดุประเภททนไฟ (NON-COMBUSTIBLE CORE) 

ผลิตโดยกรรมวิธีประกบแผ่นแบบความร้อนอย่างต่อเน่ือง (CONTINUOUS IN-LINE PROCESS)  

เป็นผลิตภัณฑ์ของ  

- ALPOLIC/fr, Mitsubishi Plastics, Inc., Japan  

- ALUCOBOND PLUS, Alcan Singen GmbH, Germany  

- REYNOBOND-FR, Alcoa, USA  

- KNAUF  

- หรือคุณภาพเทียบเท่า  

โดยมีคุณสมบัติท่ัว ๆ ไปดังนี้  

คุณลักษณะของแผ่นอลูเนียมชนิดมีฉนวน (ALUMINIUM COMPOSITE PANEL) มีคุณสมบัติ ดังน้ี  

1) ขนาดมิติ (DIMENSION)  

- ความหนาของแผ่นมาตรฐาน: ไม่น้อยกว่า 3 มม. สำหรับชนิดใช้ภายนอกอาคาร: ไม่น้อยกว่า 2 มม. สำหรับ

ชนิดใช้ภายในอาคาร  

- ความหนาของแผ่นแต่ละด้าน : 0.4 มม.  

- ความกว้างของแผ่นไม่น้อยกว่า : 800 มม., 1,100 มม.  

- ความยาวของแผ่นมาตรฐาน : ตามมาตรฐานของผู้ผลิต  

- ขนาดมิติที่นอกเหนือจากมาตรฐาน : ให้ใช้ตามมาตรฐานการอ้างอิงของบริษัทผู้ผลิตรายน้ันโดยตรง 

2) พื้นผิวหน้าของแผ่นอลูมิเนียม (METAL SURFACES)  

- ผิวหน้าของแผ่นอลูมิเนียมด้านนอกเคลือบด้วยสีระบบ FLUOROCARBON BASED (PVDF) COIL 

COATING ตามมาตรฐานของ ECCA (EUROPEAN COIL COATING ASSOCIATION) หรือระบบ 

FLUOROCARBON COATING ชนิด F.E.V.E (FLUORO ETHYLENE VINYL ETHER) และผิวหน้าจะต้อง



 

 
 

ถูกปิดทับ PROTECTIVE PEEL-OFF FOIL ผิวด้านหลังเป็น Mill Finish ในกรณีที่อลูมิเนียมที่ใช้มิใช่เบอร์ 

AA-5005A, H42 (AlMG 1) ผิวด้านหลังจะต้องเคลือบด้วยสีโพลีเอสเตอร์ หนาไม่ต่ำกว่า 5 ไมครอน  

- สี ผู้ว่าจ้างระบุในภายหลัง   

- ผิวของแผ่นอลูมิเนียมก่อนที่จะถูกเคลือบสีจะต้องมีการทำ PRE-TREATMENT และ CORROSION 

RETARDANT COUPLING AGENT โดยจะต้องมีเอกสารประกอบเป็นรูปภาพเพื่อแสดงรายละเอียด

ขั้นตอนต่าง ๆ แนบไว้กับตัวอย่างก่อนทำการขออนุมัติใช้ 

- ผิวของแผ่นอลูมิเนียมส่วนที่สัมผัสกับฉนวนจะต้องมีการทำ PRE-TREATMENT และ CORROSION 

INHIBITOR โดยจะต้องมีเอกสารประกอบเป็นรูปภาพเพื่อแสดงรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ แนบไว้กับ

ตัวอย่างก่อนทำการขออนุมัติใช้  

3) ฉนวนระหว่างแผ่นอลูมิเนียม (CORE) ประกอบด้วยวัสดุประเภททนไฟ (NON-COMBUSTIBLE CORE) ไม่ลาม

ไฟ และไม่ก่อเกิดสารพิษ ต้องผ่านการทดสอบ โดยมีเอกสารผลทดสอบยืนยันรับรองทั้งหมดทุกการทดสอบ 

ตามมาตรฐานดังน้ี  

- INTERMEDIATE SCALE MULTI-STOREY APPARATUS (UBC 26-9 หรือ NFPA 285) ผ่านทดสอบ 

สำหรับงานผนังและองค์ประกอบภายนอกอาคาร  

- ISO 9705 หรือ UBC 26-3 (ROOM CORNER TEST) ผ่านทดสอบ สำหรับงานผนังและองค์ประกอบ

ภายใน  

- ASTM E-108 ROOF COVERING TEST ผ่านทดสอบ สำหรับงานผนังเอียงและงานฝ้าเพดานหรือ

องค์ประกอบใกล้เคียงกัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  

- ISO 5660-1 (CONE CALORIMETER TEST) ผ่านทดสอบ สำหรับการทดสอบเรื่องการปลดปล่อยความ

ร้อนและสารพิษของวัสดุ  

- TOXICITY TEST, NYS UFPBC ผ่านทดสอบ สำหรับการทดสอบการปลดปล่อยสารพิษของวัสดุคุณสมบัติ

ในด้านเทคนิค (TECHNICAL PROPERTIES) 

4) มาตรฐานของพื้นผิวอะลูมิเนียมที่นำมาใช้ ต้องผ่านมาตรฐานการทดสอบโดยมีเอกสารยืนยันผลการทดสอบ 

ดังน้ี  

- ECCA (European Coil Coating Association)  

- AAMA (American Aluminium Manufacturer Association)  

- ASTM D 2244 – 89 “Color Retention”  

- ASTM D 523 – 89 “Gloss Retention”  

- ASTM D 4214 – 89 “Chalk Resistance”  

- ASTM D 3359 – Method 8 “Adhesion Test”  



 

 
 

- ASTM D 522 – 88 “Pencil Hardness”  

- ASTM D 968 – 81 “Abrasive Resistance”  

- ASTM D 2247 – 87 “Humidity Resistance”  

- NCCA 11 – 5 “Impact Resistance”  

5) คุณสมบัติของอะลูมิเนียมอัลลอย (AA : 3105-H14)  

                        -     YIELD STRENGTH (ASTM E8) 15.5 กก./ตร.มม. 

                        -     MODULUS OF ELASTICITY (ASTM C393) 7,000 กก./ตร.มม.   

                        -      ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพลิทจะต้องมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันที่จำหน่าย   

                              สินค้าให้แก่โครงการ 

6) วัสดุยาแนว (SILICONE SEALANT) ซิลิโคนที่ใช้ต้องเป็นซิลิโคนที่ไม่มีน้ำมัน (Non-Stanning) ออกมาเปื้อนผิว

แผ่นอลูมิเนียม โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุยาแนวที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและสีของตัวยาแนว 

ให้พิจารณาอนุมัติก่อน โดยวัดสุยาแนวดังกล่าวต้องไม่มีผลเปื้อนด่างต่อขอบอลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่

อลูมิเนียมไปชน เช่น หินแกรนิต กระจก  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชุด ส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

เพื่อทำการตรวจสอบรูปแบบและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการขออนุมัติก่อนที่จะนำไปติดตั้งจริงอย่างน้อย 30 วัน  

4. การผลิตชิ้นงาน (FABRICATION)  

4.1 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทจะต้องถูกตัด เซาะร่อง พับขึ้นรูป และประกอบเข้ากับชิ้นส่วนต่าง ๆ ด้วยแรงงานที่มีความ

ชำนาญเฉพาะด้านในโรงงานเท่าน้ัน และจะต้องเป็นไปตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตได้แนะนำเอาไว้ในเอกสารอย่างเคร่งครัด

ทุกขั้นตอน และไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการตัด เซาะร่อง พับขึ้นรูปแผ่นใด ๆ ณ บริเวณหน่วยงานเป็นอันขาด  

4.2 แผ่นอลูมิเนียมทุกแผ่นจะต้องถูกตัด และเซาะร่องด้วยเครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้สำหรับแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 

โดยเฉพาะเท่าน้ัน และเครื่องมือดังกล่าวจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท ความลึกของร่อง

จะต้องมีขนาดเท่ากับที่ผู้ผลิตแผ่นได้แนะนำเอาไว้ในเอกสาร หากร่องที่ถูกเซาะมีความลึกมากหรือตื้นเกินไปจากที่

ผู้ผลิตแนะนำไว้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องและเรียบร้อยสวยงาม  

4.3 บริเวณปีกแผ่นที่ถูกพับเพื่อนำไปยึดกับโครงสร้างอลูมิเนียม ให้ใช้รีเว็ทชนิดที่แกนกลางเป็นสแตนเลส (Aluminum 

Blind Rivets With Stainless Steel Mandrel) หรือสกรูสแตนเลส (Self-Drill And Tap Stainless Steel Screws) 

เพื่อยึดปีกแผ่นและโครงเคร่าเข้าด้วยกัน โดยตำแหน่งรีเว็ทหรือสกรูที่ใช้ยึดปีกแผ่นเข้ากับโครงเคร่าจะต้องมีระยะไม่

น้อยกว่า 15 มม. จากแนวระนาบของโครงเคร่า โดยตำแหน่งรีเว็ทหรือสกรูจะต้องมีการเว้นระยะห่างตามที่ผู้ผลิตแผ่น



 

 
 

อลูมิเนียมได้กำหนดเอาไว้ เพื่อจะได้แข็งแรงและสอดคล้องกับข้อกำหนดแรงลม ทั้งน้ีระยะห่างของรีเว็ทหรือสกรู

จะต้องไม่เกินกว่า 500 มม.  

4.4 กรณีที่ต้องมีโครงค้ำยันเพื่อเสริมให้แผ่นอลูมิเนียมแข็งแรงขึ้น ให้ใช้โครงอลูมิเนียมดามแผ่นไว้ตามแนวนอน และยึด

โครงดังกล่าวเข้ากับแผ่นด้วยเทปกาว 2 หน้า ชนิดแรงดึงสูง โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำในการใช้ของ

ผู้ผลิตเทปอย่างเคร่งครัด และบริเวณส่วนปลายของโครงค้ำยันจะต้องถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโครงเคร่าหลักให้

เรียบร้อยสวยงาม  

4.5 แผ่นอลูมิเนียมทุกแผ่นจะต้องถูกทำสัญลักษณ์ไว้ที่ด้านหลังแผ่น เพื่อให้ง่ายต่อการแยกแยะถึงขนาดและตำแหน่งของ

แผ่นว่าอยู่ ณ ส่วนใดของอาคาร  

4.6 แผ่นอลูมิเนียมที่พับขึ้นรูปแล้ว ให้ผู้รับจ้างนำไปเก็บไว้ในที่ ๆ สะอาด ปลอดภัย เพื่อรอการจัดส่งไปยังหน่วยงานต่อไป 

โดยการจัดเก็บให้วางแผ่นตามแนวตั้ง และจัดให้แผ่นด้านหน้าประกบเข้ากับแผ่นด้านหน้า หรือด้านหลังประกบเข้ากับ

แผ่นด้านหลัง  

4.7 โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่ช่วยป้องกันการกระแทก ซ่ึงอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการขนส่งแผ่นไปยังหน่วยงานให้

เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้แผ่นมีรอยบุบ และ/หรือ รอยขีดข่วนระหว่างทาง  

4.8 แผ่นอลูมิเนียมด้านหน้าจะถูกปิดด้วยแผ่นพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วน ผู้รับจ้างจะลอกแผ่นดังกล่าวออกได้ต่อเม่ือทำ

การส่งมอบงานและได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้วเท่าน้ัน  

5. กรรมวิธีการติดต้ัง  

ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท จะต้องติดตั้งให้ได้ระนาบทั้งในแนวตั้งและแนวนอน แนวรอยต่อแผ่นจะต้องเป็น

เส้นตรงได้ฉาก มีความประณีตตามที่กำหนด  

ก. ผู้รับจ้างติดตั้ง มีหน้าที่ต้องประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก (MAIN CONTRACTOR) เพื่อกำหนดหาตำแหน่งของงาน

โครงสร้างต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท เพื่อใช้คำนวณหาตำแหน่งของโครงคร่าว และจะต้อง

ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างทุกแห่งที่จะต้องมีการติดตั้งก่อนเสมอ และหากพบข้อบกพร่องใด ๆ ให้ผู้ติดตั้งมีหน้าที่

แจ้งให้ผู้รับเหมาหลักได้รับทราบทันที เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง  

ข. ผู้รับจ้างจะต้องออกแบบระบบผนังอลูมิเนียมให้มี COPING และ FLASHING รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จำเป็นต่องาน 

โดยบริเวณที่เป็น COPING จะต้องถูกออกแบบให้ลาดเอียงเข้าไปหาตัวอาคารประมาณ 5 องศา เพื่อให้การระบายน้ำลง

ไปสู่บริเวณหลังคา เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและป้องกันไม่ให้เกิดคราบสกปรกขึ้นแก่บริเวณผนังด้านหน้าในภายหลัง  

ค. ขนาดรอยต่อระหว่างแผ่นตามแนวตั้งและแนวนอน ควรมีขนาดไม่น้อยกว่า 10 มม. รอยต่อแผ่นทุกชิ้นควรจะเป็นแบบ

ร่องปิดยาแนวด้วยซิลิโคน (กรณีที่ไม่ใช้ OPEN JOINT) โดยแนวร่องที่จะต้องยาแนวปิดด้วยซิลิโคน จะต้องมีโฟมเส้น

รองรับอยู่ด้านหลัง (CLOSED CELL POLYETHYLENE BACKER ROD) และขนาดความลึกของซิลิโคนจะต้องได้รับการ

แนะนำจากผู้จำหน่ายซิลิโคนยี่ห้อน้ัน ๆ  

วัสดุอุดรอยต่อที่นำมาใช้ต้องเป็นประเภท Non-Staining Silicone ที่ได้รับรองการทดสอบผ่านมาตรฐานดังน้ี  



 

 
 

- การทดสอบ Joint Movement Capabillity +- 50 ตามมาตรฐาน ASTM C 719  

- การทดสอบค่า Ultimate Tensile Strength ไม่น้อยกว่า 1.30 Mpa. และการ ทดสอบค่ายืดตัวสูงสุด 

Ultimate Elongation ไม่น้อยกว่า 550 % ตามมาตรฐาน ASTM C D412  

- การทดสอบ Stain ป้องกันรอยคราบ ตามมาตรฐาน ASTM C 1248  

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดให้ใช้ได้แก่ SIKASIL WS 355 N WEATHER หรือ DOWSIL 991 หรือ GE –SILPRUF NB 

SCS9000 , 3M , TOA หรือเทียบเท่า 

ง. วัสดุอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ชำรุด บิดเบี้ยว บุบ หรือหัก ห้ามนำมาใช้เด็ดขาด โครงเคร่าและงานส่วนใด ๆ ก็ตามที่เกิด

การเสียหายขึ้นในระหว่างการติดตั้งและก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องท่าการแก้ไขโดยการถอดของที่เสียหายออกและ

ทำการเปลี่ยนใหม่ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพชนิดเดียวกัน  

จ. ห้ามผู้รับจ้างทำการตัด เล็ม เชื่อม ชุบ ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งสิ้นในระหว่างการติดตั้ง อันจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นต่อ

สีเคลือบผิว หรือลดความแข็งแรงของวัสดุ หรือทำให้เกิดข้อบกพร่องที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หรือทำให้

สมรรถนะต่าง ๆ ลดลง หากมีส่วนใดที่ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขใหม่ ให้ผู้รับจ้างนำกลับไปแก้ไขที่โรงงานหรือในกรณีที่เกิด

การชำรุดจนไม่สามารถทำการแก้ไขได้ ให้ผู้รับจ้างจัดการเปลี่ยนด้วยชิ้นใหม่ทันที  

ฉ. พุกต่างๆ ที่ใช้เพื่อยึดโครงเคร่าหลักเข้ากับผนังคอนกรีต ตลอดจนสกรู น๊อต รีเวท จะต้องคำนวณออกแบบให้เป็นไปตาม

ข้อกำหนดเรื่องแรงลม โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แสดงเอาไว้ในแบบก่อสร้าง ขนาดของตัวรองรับหรือ 

SUPPORTING BRACKETS จะต้องถูกออกแบบให้สามารถปรับแต่งระดับได้ทั้ง 3 ทิศทาง ด้วยความง่ายดายและแม่นย่า  

ช. โครงเคร่าหลักและส่วนประกอบต่าง ๆ ของผนังอลูมิเนียมจะต้องติดตั้งได้ระดับทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน และจะต้องได้

ฉากกับแนวโครงสร้างของอาคาร แนวรอยต่อแผ่นจะต้องตรงกันตลอดทุกแนวโดยค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่งจะต้อง

ไม่เกิน  

- 3 มม. สำหรับความสูงผนังที่ไม่เกิน 5.20 ม.  

- 5 มม. สำหรับความสูงของผนังที่ไม่เกิน 11 ม.  

และค่าความคลาดเคลื่อนในแนวนอนจะต้องไม่เกิน 3 มม. สำหรับความกว้างผนังที่ไม่เกิน 8.5 ม. สำหรับค่า

ความคลาดเคลื่อนของผนังแต่ละแผ่นจะต้องไม่เกิน 1 มม. โดยเช็คจากแนวฉากที่ถูกต้อง และค่าคลาดเคลื่อนระหว่าง

ความกว้างของแนวรอยต่อ 2 แผ่นยอมให้ได้ +/- 2 มม.  

ซ. การเชื่อมต่อผนังเข้ากับโครงเคร่าอลูมิเนียม ต้องใช้สกรูสแตนเลส (SELF-DRILL & TAP STAINLESS STEEL SCREWS) 

โดยสกรูจะต้องมีระยะห่างเป็นไปตามที่ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมได้แนะนำ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลแรงลม และขนาดปีก

แผ่นที่ต้องพับ ว่าต้องมีขนาดเท่าใด  

ฌ. หากมีบริเวณใด ๆ ก็ตามที่เปิดช่องไว้เพื่อให้สามารถระบายอากาศได้ จะต้องมีตะแกรงกันแมลงใส่เอาไว้ด้วยเสมอ  



 

 
 

ญ. ก่อนทำการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องถอดแผ่นวัสดุเคลือบผิวที่ปิดทับอยู่ด้านหน้าของแผ่นออก หากมีผนังอลูมิเนียม

ส่วนใด ๆ ก็ตามที่สัมผัสกับสภาพอากาศโดยที่ไม่มีแผ่นพลาสติกป้องกันรอยขีดข่วนปิดทับอยู่ด้านหน้า (PROTECTIVE 

PEEL-OFF FOIL) ให้ผู้รับจ้างทำความสะอาดผนังอลูมิเนียมส่วนน้ันด้วยกรรมวิธีที่ผู้ผลิตแผ่นอลูมิเนียมได้แนะนำไว้  

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพของแผ่นผนังอลูมิเนียมชนิดมีฉนวน รวมถึงการหลุดล่อนของ

แผ่นอลูมิเนียมจากไส้กลาง หรือการหลุดร่อนของสี และชอล์คก้ิง (CHALKING) ของสีเป็นอย่างน้อย 5 ปี หากเกิดการชำรุดเสียหาย

อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 
 

หินประดิษฐ์ธรรมชาติ (NATURAL ARTIFICIAL STONE) 

1. ขอบเขตงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อดำเนินการติดตั้ง หินประดิษฐ์ที่มีแร่หินธรรมชาติ

เป็นส่วนประกอบหลัก ในพื้นที่ที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ และตรงตามมาตรฐานวิธีการติดตั้งโดยตรง

จากบริษัทผู้ผลิต  

2. วัสดุหินประดิษฐ์ธรรมชาติ (NATURAL ARTIFICIAL STONE)  

เป็นวัสดุแผ่นหินที่ประดิษฐ์ สปลิทบล๊อก ที่นำ แร่หินธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบหลัก นำมาบออัดผ่านผ่านการขึ้นรูปตาม

กรรมวิธีผลิตที่ได้รับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผิวหน้าหยาบ สีโทนเทา หรือ สีโทนงาช้าง ระบุภายหลัง  

โดยมีคุณสมบัติท่ัว ๆ ไปดังนี้ ขนาดมิติ (DIMENSION)  

- ความหนาของแผ่นมาตรฐาน: ไม่น้อยกว่า 15 มม.  

- ความยาวของแผ่นมาตรฐาน: ไม่น้อยกว่า 290 มม.  

- ความกว้างของแผ่นมาตรฐาน: ไม่น้อยกว่า 35 มม.  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้  

4. กรรมวิธีการติดต้ัง  

ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นหินประดิษฐ์ธรรมชาติด้วยการบุแบบบุชิดไม่เว้นร่องและไม่ยาแนวเพื่อโชว์ความเป็นธรรมชาติของ

พื้นผิว กรรมวิธีการปูแบบ Dry Process ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะนำ เม่ือปูเสร็จต้องทาน้ำมัน Silicone เพื่อรักษาผิวหน้าป้องกัน

ตะไคร่และเชื้อราก่อนการส่งมอบงาน  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง ผิวของแผ่นหินประดิษฐ์ ต้องปราศจากรอยร้าว 

แตกบิ่น หรือมีตำหนิ หลุดล่อน หากเกิดความเสียหายดังกล่าวจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ  ทั้งสิ้น ก่อน

ขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน 

 



 

 
 

แผ่นยิบซั่มบอร์ด GYPSUMBOARD  

1) ขอบเขตของงาน  

ยิบซ่ัมบอร์ดตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING 

รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง การยึด และแสดงระยะต่าง ๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบ

ก่อสร้าง เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการติดตั้ง  

2) วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ

ก่อนนำไปใช้งาน กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตราช้าง ของ บจก. สยามอุตสาหกรรมยิปซ่ัม หรือ ตราบีพีบี ยิปรอค ของ บมจ. ไทย

ผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัม หรือตราคนอฟ ของ บจก. คนอฟ ยิปซ่ัม (ประเทศไทย) , บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (SCG) หรือเทียบเท่า  

2.1  แผ่นยิบซ่ัมบอร์ดชนิดธรรมดา (REGULAR GYPSUM BOARD) ต้องประกอบด้วยยิบซ่ัมในส่วนกลาง ปิดผิวด้วย

กระดาษชนิดอัดแน่นด้านนอก 2 ด้าน หากมิได้ระบุในแบบให้ใช้ดังน้ี  

2.1.1 ส่วนผนังใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  

2.1.2 ฝ้าเพดานบนโครง T-BAR ใช้ความหนา ไม่น้อยกว่า 12 มม.  

2.1.3 ฝ้าเพดานฉาบเรียบบนโครงเคร่าโลหะ ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.  

2.2 แผ่นยิบซ่ัมบอร์ดชนิดทนความชื้น (MOISTURE RESISTANT GYPSUM BOARD)  

2.2.1 ในส่วนกลางของแผ่นยิบซ่ัม ต้องมีส่วนผสมของ SILICONE หรือสารประกอบอย่างอ่ืนที่ไม่เป็นพิษ (NON-

TOXIC) สามารถป้องกันความชื้น และมีกระดาษชนิดเหนียวพิเศษปิดผิวด้านนอก 2 ด้าน หากมิได้ระบุในแบบ

ให้ใช้ดังน้ี  

2.1.1 ผนังภายในที่ต้องการป้องกันความชื้น หรือส่วนต่อเน่ืองจากห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเตรียมอาหาร และใช้ความ

หนา 12 มม.  

2.1.2 ฝ้าเพดานที่ต้องการป้องกันความชื้น เช่น ในห้องน้ำชายคาหรือระเบียงภายนอกอาคาร เป็นต้น และใช้ความ

หนา 12 มม.  

2.2 แผ่นยิบซ่ัมบอร์ดชนิดทนไฟ (FIRE STOP GYPSUM BOARD) แผ่นยิบซ่ัมบอร์ดต้องประกอบด้วยยิบซ่ัมบริสุทธ์ิและวัสดุ

กันไฟ (FIBERGLASS) ในส่วนกลางปิดผิวด้วยกระดาษชนิดอัดแน่นด้านนอก 2 ด้าน ใช้กับผนังและฝ้าเพดานภายในที่

ระบุเป็นชนิดกันไฟ เช่น ทางหนีไฟ เป็นต้น ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 

2.3 แผ่นยิบซ่ัมบอร์ดชนิดบุอลูมิเนียมฟอยล์ (FOIL BACKED GYPSUM BOARD) แผ่นยิบซ่ัมตามข้อ 2.1 และ 2.2 และมี

ด้านหน่ึงของแผ่นบุด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ ใช้กับผนังภายในที่ต้องการ VAPOR BARRIER และ INSULATION หรือฝ้า

เพดานชั้นบนสุดของอาคารหรือใต้หลังคา ทั้งน้ีให้ดูรายละเอียดจากรายการและแบบขยายในการติดตั้งฝาผนังให้หัน

ด้านที่บุอลูมิเนียมฟอยล์อยู่ด้านใน  



 

 
 

2.4 โครงเคร่าโลหะ  

2.4.1 โครงเคร่าผนัง ดูรายละเอียดหมวดงานโครงเคร่าโลหะผนังเบา ให้ใช้ผลิตภัณท์ของบริษัทเดียวกับแผ่นยิบซ่ัม

บอร์ด  

2.4.2 โครงเคร่าฝ้าเพดาน ดูรายละเอียดหมวดงานโครงเคร่าฝ้าเพดาน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกับแผ่นยิบซ่ัม

บอร์ด  

2.5 กาวปลาสเตอร์ (ADHESIVE PLASTER) กาวปลาสเตอร์ ใช้ยึดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดกับผนัง และการใช้กาวปลาสเตอร์ให้ผู้

รับจ้างปฎิบัติตามกรรมวิธีใช้ของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

3.8 FASTENERS  

3.8.1 สกรูที่ใช้ยึดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดกับโครงเคร่า (METAL STUD) ให้ใช้สกรูเกลียวปล่อย SELF-DRILLING TYPE S 

SCREW ชนิด CORROSION-RESISTANT  

3.8.2 การเดินโครงเคร่ารางระดับ (METAL TRACK) ให้ใช้พุกชนิดหัวระเบิด (EXPANSION BOLT) ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 6 มม.  

3.9 ปูนปลาสเตอร์และผ้าเทป ใช้สำหรับฉาบทับรอยต่อ ให้ผู้รับจ้างเสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบก่อนการนำไปใช้

งาน  

3.10 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตรา TG ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด, ตราช้าง ของบริษัท สยาม อุตสาหกรรมยิบซ่ัม 

จำกัด หรือเทียบเท่า  

3) การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด  

4) การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญประสบการณ์ในการติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนวตรง 

หรือลวดลายได้ฉากมีความประณีตเรียบร้อยม่ันคงแข็งแรง ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดและกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ก่อน

การติดตั้งให้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อตรวจสอบบริเวณสถานที่ที่เก่ียวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิ่งบกพร่องให้

แก้ไขก่อนการดำเนินการติดตั้ง 

4.1 การติดตั้งแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดผนัง  

4.1.1 การเตรียมพื้นผิวผนัง  

ก. โครงเคร่าโลหะ (METAL STUDS) ต้องได้ระดับในแนวตรงและแนวตั้งตรง  

ข. ผนังก่ออิฐ หรือผนัง ค.ส.ล. ให้ทำความสะอาดผนังถ้าเปียกชื้น ต้องรอให้แห้งสนิทเสียก่อน ผิวผนังจะต้อง

ราบเรียบและได้ดิ่งในแนวตั้ง  

4.1.2 การยึดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดกับผนัง  



 

 
 

ก. บนโครงเคร่าโลหะ ให้ใช้สกรู TYPE-S ยังยึดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดให้ติดกับโครงเคร่า ให้ผิวของสกรูเรียบเสมอ

กับแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด ระยะห่างของการยึดสกรูประมาณ 30 ซม. โดยเว้นระยะห่างจากขอบแผ่น 1 ซม.  

ข. บนผนังก่ออิฐหรือผนัง ค.ส.ล. โดยใช้กาวปลาสเตอร์ที่ผสมแล้วตามกรรมวิธีของผู้ผลิต แล้วโปะลงบน

ด้านหลังของแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด หรือโปะบนผนังก่ออิฐหรือผนัง ค.ส.ล. ขนาดก้อนละประมาณ

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. หนาประมาณ 3 ซม. ระยะห่างระหว่างก้อน 30 x 40 ซม. แล้วจึงยกแผ่นยิบซ่ัม

บอร์ดเข้าติด ฝาผนัง โดยใช้ไม้หนุนให้สูงจากพื้น 1 ซม. แล้วปรับระดับทันที และใช้ไม้เรียบกระแทกปรับ

แผ่นยิบซ่ัมบอร์ด โดยให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดกับผนังประมาณ 1 ซม. เม่ือได้ระดับแล้วปล่อย

ให้แห้งโดยไม่ต้องมีค้่ายัน  

4.1.3 การติดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด  

ก. การตัดด้วยเลื่อย 

- ใช้เลื่อยชนิดฟันละเอียด เลื่อยแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด  

- ขัดแต่งรอยตัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ  

ข.  การตัดด้วยคัตเตอร์  

- ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษด้านหน่ึงให้ขาดตามแนวที่ต้องการ  

- หักแผ่นยิบซ่ัมตามรอยกรีด  

- ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษอีกด้านให้แผ่นหลุดจากกัน  

- ขัดแต่งรอยตัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ  

4.1.4 การฉาบปิดรอยหัวตะปูเกลียวปล่อย ให้ใช้ยิบซ่ัมปลาสเตอร์ที่ผสมแล้ว ปาดทับรอยหัวตะปู 3 ครั้ง โดยแต่ละ

ครั้งผึ่งให้แห้งแล้วปาดทับ จากน้ันจึงขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ต้องไม่มีรอยเว้านูนเน่ืองจากการฉาบ  

4.1.5 การฉาบรอยต่อของแผ่นยิบซ่ัม  

ก. การฉาบรอยต่อเรียบบนแผ่นยิบซ่ัมแบบขอบลาด (TAPERED EDGE)  

- ใช้เหล็กโป๊วตักยิบซ่ัมปลาสเตอร์ ที่ผสมแล้วปาดทับรอยต่อ แล้วปิดทับด้วยเทปผ้าตามแนว โดยให้

ก่ึงกลางเทปอยู่ตรงแนวรอยต่อ รีดเทปให้ติดกับแนวยิบซ่ัมปลาสเตอร์ที่ปาดไว้ให้แน่นเป็นเน้ือ

เดียวกัน 

- ใช้เกรียงฉาบตักยิบซ่ัมปลาสเตอร์ ฉาบทับบนเทปอีกครั้งหน่ึงด้วยวิธีการเดียวกัน โดยฉาบให้เรียบ

เสมอผิวหน้าแผ่นทิ้งไว้ประมาณ 1 ชม.  

- ใช้สันเกรียงขูดผิวหน้ารอยต่อให้สะอาดและเรียบ แล้วฉาบทับแนวฉาบเดิมด้วยวิธีการเดียวกัน ทิ้งไว้

ประมาณ 24 ชม. แล้วใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้เรียบร้อย ต้องไม่มีรอยเว้านูนเน่ืองจากการฉาบ  



 

 
 

ข. การฉาบรอยต่อเรียบบนแผ่นยิบซ่ัมแบบธรรมดาชนิดขอบเรียบ (SQUARE EDGE) ให้ฉีกกระดาษแนวขอบ

ของแผ่นยิบซ่ัม โดยห่างจากขอบของแผ่นอย่างน้อย 1 น้ิว ของแต่ละแผ่นที่จะต่อกัน หลังจากน้ันให้ปฏิบัติ

ตามวิธีขั้นตอนแบบแผ่นยิบซ่ัมชนิดขอบลาด  

ค. การฉาบรอยต่อมุมภายในของผนังและระหว่างฝ้าเพดานกับผนัง ให้ใช้ผ้าเทปปิดรอยต่อตามแนว โดยให้

ก่ึงกลางเทปอยู่ตรงแนวรอยต่อ หลังจากน้ันให้ปฏิบัติตามวิธีขั้นตอนแบบแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดชนิดขอบลาด  

4.1.6 วิธีการติดตั้ง CORNER BEAD (เหล็กเข้ามุม)  

ก. ฉาบมุมภายนอก (EXTERIOR CORNER) ดว้ยยิบซ่ัมปลาสเตอร์ตลอดแนวมุมผนังโดยใช้เกรียงโป๊ว  

ข. ติด CORNER BEAD เข้าที่มุมผนังภายนอก กดให้แนบกับมุมผนัง โดยให้ดันออกมาตามรูของ CORNER 

BEAD  

ค. ปาดยิบซ่ัมปลาสเตอร์ให้เรียบ โดยฉาบไล่จากมุมผนังออกไปให้ได้ระดับเดียวกันแผ่นยิบซ่ัม โดยใช้เกรียง

ฉาบแล้วปล่อยให้แห้ง ประมาณ 2 - 3 ชม. หลังจากน้ันจึงขัดรอยฉาบให้เรียบด้วยกระดาษทรายละเอียด 

ต้องไม่มีรอยเว้านูนเน่ืองจากการฉาบ  

4.1.7 การติดตั้งแผ่นยิบซ่ัมชนิดกันไฟ ต้องได้มาตรฐานการป้องกันไฟ (FIRE PROTECTION) ตามมาตรฐานการ

ทดสอบของ ASTM E119 (1988), BS476 PART 8 (1972) และ AS1530 PART 4 (1985) อัตราการทนไฟของ

ผนังให้ดูจากรายการแบบและแบบขยาย  

4.2 การติดตั้งแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดบนโคร่งเคร่าโลหะ  

4.2.1 ติดตั้งโครงเคร่าเพดาน ต้องได้ระดับระนาบ  

4.2.2 ยึดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดกับโครงเคร่าให้ใช้สกรู TYPE S ให้ผิวของสกรูเรียบเสมอกับแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด ระยะห่างของ

การยึดสกรูประมาณ 30 ซม. โดยเว้นระยะห่างจากขอบแผ่น 1 ซม.  

4.2.3 การตัดแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด  

ก. การตัดด้วยเลื่อย  

- ใช้เลื่อยชนิดฟันละเอียด เลื่อยแผ่นยิบซ่ัม  

- ขัดแต่งรอยตัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ 

4.2.4 การตัดด้วยคัตเตอร์  

ก. ใช้คัตเตอร์กรีดกระดาษด้านหน่ึงให้ขาดตามแนวที่ต้องการ  

ข. หักแผ่นยิบซ่ัมตามรอยกรีด  

ค. ให้คัตเตอร์กรีดกระดาษอีกด้านให้แผ่นหลุดจากกัน  

ง. ขัดเต่งรอยต่อให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบ  

4.2.5 การฉาบปิดรอยหัวตะปูเกลียวปล่อย ให้ใช้ปลาสเตอร์ที่ผสมแล้ว ปาดทับรอยหัวตะปู 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งผึ่งให้

แห้งแล้วปาดทับ จากน้ันจึงขีดด้วยกระดาษทรายให้เรียบต้องไม่มีรอยเว้านูนเน่ืองจากการฉาบ  



 

 
 

4.2.6 การฉาบรอยต่อของแผ่นยิบซ่ัมบอร์ด ให้ปฏิบัติตามวิธีขั้นตอนเหมือนข้อ 4.1.5 ของหมวดน้ี  

4.3 การติดตั้งแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดบนโครงเคร่า T-BAR  

4.3.1 ติดตั้งโครงเคร่าเพดาน T-BAR ต้องได้ระดับระนาบ  

4.3.2 นำแผ่นยิบซ่ัมบอร์ดที่ตัดแล้วโดยมีขนาดเล็กกว่า โครงเคร่า T-BAR เล็กน้อย ประมาณด้านละ 3 มม. วางบน

โครงเคร่าที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  

4.4 การซ่อมแซมแผ่นชำรุด  

4.4.1 ตัดแผ่นยิบซ่ัมให้มีขนาดใหญ่กว่ารอยชำรุด โดยแต่งด้านแต่ละด้านให้มีมุมลาดเอียง 45 องศา จากด้านหน้าไป

ด้านหลัง  

4.4.2 นำชิ้นซ่อมวางทาบไปที่รอยชำรุดแล้วขีดเส้นเป็นแนวไว้  

4.4.3 ใช้คัตเตอร์ตัดตามแนวเส้นที่ขีดไว้ และขัดแต่งรอยตัดให้เอียง 45 องศา เพื่อที่จะรับชิ้นซ่อมและให้ชิ้นซ่อมต่ำ

กว่าแผ่นยิบซ่ัมเดิมประมาณ 1 มม.  

4.4.4 ฉาบทับรอยชิ้นซ่อมด้วยกาวปลาสเตอร์อีก 2-3 ครั้ง ทุกครั้งที่ฉาบต้องทิ้งให้ แห้งสนิทเม่ือผิวฉาบเสมอและสูง

กว่าผิวแผ่นยิบซ่ัมเดิมเล็กน้อย จึงขัดแต่งและทาสี  

5 การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดส่วนที่ติดตั้งทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากการเปรอะเปื้อนและตำหนิใด ๆ ก่อน

ขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน 

 



 

 
 

โครงเคร่าโลหะผนังเบา (NON-LOAD BEARING WALL METAL FRAMING) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานโครงเคร่าโลหะผนังเบาตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบประกอบการติดตั้ง SHOP 

DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXED) และแสดงระยะต่าง 

ๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้างเพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของ ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุม

งานก่อนที่จะทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิต มีความหนาไม่น้อยกว่า 0.30 มม. หรือตามระบุในแบบและ

เป็นวัสดุใหม่ ทั้งน้ีต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน  

2.1 โครงเคร่าโลหะ (METAL FRAMING) ต้องผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีด้วยกรรมวิธีการจุ่มร้อน (HOT-DIP ZINC COATED) 

โครงเคร่าได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JIS 3302-1987 หรือ มอก. 863-2532  

2.2 สกรูเกลียวปล่อย (SCREW)  

2.3 พุกเหล็ก (EXPANSION BOLT)  

2.4 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา BPB ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด, ตราช้าง ของบริษัท สยาม อุตสาหกรรมยิมซ่ัม จำกัด, 

ตรา DECEM ของบริษัท ดีเซมเดคคอเรชั่น จำกัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (SCG) หรือเทียบเท่า  

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญ และประสบการณ์ในการติดตั้งทุกส่วนที่ติดตั้ง แล้วต้องได้ระดับและ

เส้นแนวตรง มีความประณีตเรียบร้อยม่ันคงแข็งแรง ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดและกรรมวิธีมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตก่อนการติดตั้ง 

ให้มีการประสานงานกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อตรวจสอบบริเวณสถานที่ที่เก่ียวข้องให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีสิ่งบกพร่องให้แก้ไขก่อน

การดำเนินการติดตั้ง  

4.1 โครงเคร่าผนังสูงไม่เกิน 3.00 ม. (ผนังไม่จรดเพดาน)  

4.1.1 กำหนดแนวผนังที่จะก้ัน ขีดเส้นไว้ที่พื้นห้อง  

4.1.2 ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวยู มีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 64 มม. กับพื้นห้องด้วยพุกเหล็กฝังพื้นคอนกรีต

ทุกระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. 



 

 
 

4.1.3 ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวซี มีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 64 มม. สูงเท่าขนาดของผนังตามต้องการเป็น

เคร่าตั้ง วางอัดในเคร่าเหล็กตัวยู โดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. และปิดทับบนโครงเคร่าตั้งด้วยเคร่าโลหะตัว

ยู  

4.1.4 ถ้าผนังสูงกว่า 1.50 ม. ให้ใช้เคร่าโลหะตัวยูยึดโครงเคร่าตั้งตามแนวนอนด้วย โดยเว้นระยะห่างของเคร่านอนไม่

เกิน 60 ซม.  

4.1.5 ถ้าผนังในระนาบเดียวกัน มีความยาวเกินกว่า 8.00 ม. และไม่มีผนังอ่ืนใดมาชนสัมผัส ให้เสริมเสาเอ็นด้วยเหล็ก

รูปพรรณจะเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหรือเหล็กตัวซีก็ได้ เพื่อป้องกันผนังล้มทุกระยะ 8.00 ม. โดยเสาเอ็นเหล็ก

รูปพรรณต้องยึดติดแน่นกับพื้นโครงสร้างด้วยพุกเหล็ก  

4.1.6 โครงเคร่าเหล็กที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่ง ระนาบ และเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนจากผู้ออกแบบ  

4.2 โครงเคร่าผนังสูงกว่า 3.00 ม. แต่ไม่ถึง 5.00 ม. (ผนังจรดเพดาน)  

4.2.1 กำหนดแนวผนังที่จะก้ัน ขีดเส้นไว้ที่ฝ้าเพดานและพื้นห้อง  

4.2.2 ติดตั้งโครงเคร่าตัวยูมีความกว้างของหน้าตัดไม่น้อยกว่า 76 มม. ที่พื้นและฝ้าเพดานด้วยพุกเหล็กทุกระยะห่าง

ไม่เกิน 60 ซม.  

4.2.3 ติดตั้งโครงเคร่าโลหะตัวซี ซ่ึงมีความกว้างหน้าตัดไม่น้อยกว่า 75 มม. โดยอาศัยความฝืดทิ้งช่วงห่างไม่เกิน 60 

ซม. และเว้นช่องไว้ตอนบนของเคร่าตัวซี 12-15 มม. เพื่อลดความเสียหายอันอาจเกิดกับผนัง เน่ืองจากการ

สั่นสะเทือนของโครงสร้างอาคาร  

4.2.4 การต่อโครงเคร่าตัวซี กรณีที่ความสูงของโครงเคร่าตั้งสูงกว่าความยาวของเคร่าตัวซี ให้ต่อโดยใช้เคร่าตัวยูยาว 

30 ซม. ประกบด้านนอกของเคร่าตัวซีที่ต่อชนกันและยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย  

4.2.5 โครงเคร่าตัวซี ตามแนวตั้งทุกตัวจะต้องติดตั้งจากพื้นจรดท้องพื้นชั้นถัดไปทุกตัว  

4.2.6 โครงเคร่าผนังที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งระนาบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนจากผู้ออกแบบ  

4.3 โครงเคร่าผนังสูงกว่า 5.00 ม.  

4.3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ SHOP DRAWING และรายการคำนวณของโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ เพื่อใช้รับน้ำหนักของ

โครงเคร่าผนังเบา การติดตั้งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณตามหลักวิชาวิศวกรรมที่ถูกต้อง  

4.3.2 โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ให้เว้นระยะห่างของโครงตัวตั้งและตัวนอนเป็นระยะห่าง 3.00 ม. 

4.3.3 ติดตั้งโครงเคร่าตัวยูที่โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ทั้งตัวล่างและตัวบนด้วยสกรูเกลียวปล่อยทุกระยะห่างไม่เกิน 

60 ซม.  

4.3.4 ติดตั้งโครงเคร่าตัวซี โดยอาศัยความฝืดทิ้งช่วงห่างไม่เกิน 60 ซม. และเว้นช่วงไว้ตอนบนของเคร่าตัวซี 

4.3.5 โครงเคร่าผนังที่ติดตั้งแล้วต้องได้ดิ่งระนาบและเป็นเส้นตรง หรือนอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนจากผู้ออกแบบ  

  



 

 
 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง โดยปราศจากการชำรุดและมีตำหนิ ก่อนขอความเห็นชอบใน

การตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน 



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดฝ้าเพดาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

แผ่นฝ้าเพดานกันเสียง (ACOUSTICAL CEILINGS) 

1. ขอบเขตของงาน  

แผ่นฝ้าเพดานกันเสียงตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING 

รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ  

2. วัสดุ  

วัสดุแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมดที่จะนำเข้าไปยังสถานที่ก่อสร้าง จะต้องอยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีฉลาก

แสดงชื่อผู้ผลิตและรุ่นอย่างชัดเจน  

แผ่นฝ้าเพดาน (ACOUSTICAL BOARD) ต้องทำมาจากวัสดุใยแร่ (MINERAL FIBER) และใยแร่ ไฟเบอร์กลาส (FIBER 

GLASS) เคลือบสีขาวสำเร็จรูปจากโรงงาน (VINYL LATEX) ซ่ึงมีคุณสมบัติในการเก็บเสียงได้ดี และเป็นฉนวนกันความร้อนโดยไม่

เป็นพิษปราศจากใยหิน (FIBER ASBESTOS) และไม่เกิดควันพิษเม่ือเวลาไฟไหม้ได้มาตรฐาน ASTM E1264 CLASS A /กำหนดให้

ใช้แผ่นฝ้า ขนาด 600x600 มม. ที่ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ชนิดขอบบังใบ และแผ่นฝ้าเพดาน ACOUSTICAL BOARD ถ้าไม่ได้

ระบุไว้ในรายการแบบก่อสร้าง หรือกำหนดจากผู้ออกแบบแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. การดูดซับเสียง NOISE REDUCTION COEFFICIENT (NRC) = 0.50 - 0.60  

ข. การกันเสียง SOUND TRANSMISSION CLASS (STC) = 35 - 39  

ค. FLAME SPREAD = 0 - 25  

ง. การกันความร้อน (THERMAL RESISTANCE) “R” = 1.85 - 2.18  

จ. การสะท้อนแสง (LIGHT REFLECTANCE) “LR” > 75%  

ฉ. มีคุณสมบัติการป้องกันความชื้น > 90%  

กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา ARMSTRONG , บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซ่ัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ตรา CELOTEX ของ

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด ตรา OWA ของบริษัท โทเทิล พลาส แพ็ค จำกัด หรือตราช้าง ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด 

(SCG) หรือเทียบเท่า  

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด 

  



 

 
 

4. วัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งฝ้าเพดาน ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับและเส้นแนว

ตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉาก ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.1 ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานกันเสียงบนโครงเคร่า T-BAR   

4.1.1 บริเวณกล่องดวงโคมไฟฟ้า ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกล่องดวงโคม โดยให้กล่องดวงโคมไฟฟ้ายึดแขวนโดย

อิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ซ่ึงไม่เก่ียวข้องกับจุดยึดแขวนของโครงเคร่าฝ้าเพดาน แต่ต้องติดตั้งตามผัง

การออกแบบลวดแขวนทุกเส้นที่ยึดแขวนกล่องดวงโคม ต้องพันให้แน่นอย่างน้อย 3 รอบ  

4.1.2 กรณีใต้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทำให้ระยะลวดยึด MAIN T-BAR ไม่ได้ระยะตาม SPECIFICATION ให้ใช้ 

CROSS T-BAR ขนาดความยาว 1.20 ม. บริเวณใต้ MAIN AIRDUCT กรณี MAIN AIRDUCT มีความกว้างเกิน 

1.20 ม. ให้ทำเหล็กเสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชาการช่างที่ดี

และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.1.3 วางแผ่นฝ้าเพดานกันเสียง ตามขนาดที่กำหนดในแบบ  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่ง หลังจากการติดตั้งผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยร้าว ด่าง รอยขูดขีด หรือมีตำหนิ

และต้องไม่เปรอะเปื้อนก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน  

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของแผ่นฝ้าเพดานโดยปราศจากการแอ่นตัว (SAGGING) เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หาก

เกิดการแอ่นตัวหรือชำรุดเสียหาย อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่

ในสภาพที่ดี ตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

  



 

 
 

แผ่นฝ้าอลมูิเนียม (ALUMINIUM CEILING SYSTEM) 

1. ขอบเขตของงาน  

ฝ้าเพดานอลูมิเนียมตามระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียด

ในส่วนต่าง ๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการ

ของผู้ออกแบบ  

2. วัสดุ  

2.1 ชนิดของแผ่นฝ้าอลูมิน่ัม  

2.1.1 แผ่นฝ้า ALUMINIUM STRIP CEILING ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 หนา 0.75 มม. เคลือบสี ระบบ 

POWDER COATING บังใบขนาดแผ่นเม่ือติดตั้งแบบชนชิด เม่ือติดตั้งแล้วมีความกว้าง 100 มม.หรือ 125 มม.

หรือ 150 มม.ถ้าเป็นรุ่นบังใบเว้นร่องต้องมีความกว้าง ของร่อง 10 มม.โครงเคร่าหลักและโครงเคร่ารองใช้ตาม

มาตราฐานผู้ผลิต  

2.1.2 แผ่นฝ้า ALUMINIUM PANEL ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ 3105 เคลือบสีระบบ POWDER COATING ขนาด

แผ่น 600x600 มม. หนา 0.5 มม. ติดตั้งโดยระบบ CLIP-IN โครงเคร่าหลักและโครงเคร่ารองตามมาตราฐาน

ผู้ผลิต  

2.1.3 แผ่นฝ้า ALUMINIUM PERFORAT PANEL ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ 3105 เคลือบสีระบบ POWDER 

COATING ขนาดแผ่น 600x600 มม. หนา 0.5 มม. ติดตั้งโดยระบบ CLIP-IN เป็นแบบแผ่นฝ้ากำหนดให้เจาะรู

โดยการปั๊มขนาดของรู และระยะห่างจะกำหนดภายหลัง ถ้าระบุเเป็นแบบ ACOUSTIC จะต้องมีแผ่นดูดซับ

เสียงติดด้านหลังแผ่นมีคุณสมบัติสามารถดูดซับเสียงและไม่ติดไฟ โครงเคร่าหลักและโครงเคร่ารองตาม

มาตราฐานผู้ผลิต  

2.1.4 แผ่นฝ้า ALUMINIUM OPEN CELL CEILING ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ 3105 หนา 0.25 มม.เคลือบสีระบบ 

POWDER COATING ขนาดตะแกรง 150x150 มม. MAIN RUNNER และ CROSS RUNNER ผลิตจาก

อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6063 หนา 0.80 มม. เคลือบสีระบบ POWDER COATING ติดตั้งโดย DIA-3MM. 

GALVANIZED STEEL ROD HANGER โครงเคร่าหลักและโครงเคร่ารองตามมาตราฐานผู้ผลิต  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์ขายึด หมุดย้ำต่าง ๆ และมุม ขอบคิ้วต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 

2 ตัวอย่าง และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะนำไปใช้งาน  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งฝ้าเพดาน ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับและเส้นแนว

ตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามที่ผู้ออกแบบกำหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย  



 

 
 

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบเผื่อการก่อสร้าง SHOP DRAWING แสดงวิธีการติดตั้งและรูปแบบของการจัดวางแผ่นให้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ อุปกรณ์การยึดแผ่นฝ้าเพดานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับแผ่นฝ้าเพดานทั้งหมด ให้

ใช้ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อน  

4.2 โครงเคร่าฝ้าเพดานเป็นโครงอลูมิน่ัม มีร่องยึดแผ่นฝ้าเพดานตามรุ่นและชนิดของแผ่นฝ้า และยึดด้วยโครงเหล็กโดย

ปลายบนยึดติดกับโครงสร้างเหนือฝ้าเพดานด้วยพุกโลหะ (EXPANSION BOLT) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8” ต้องมี

ความเหมาะสมกับขนาดและน้าหนักของแผ่น  

4.3 โครงเคร่าฝ้าเพดานต้องได้แนวระดับเรียบเสมอ และแข็งแรงเพียงพอที่รับน้าหนักของแผ่นฝ้าเพดานโดยปราศจากการ

แอ่นตัว (SAGGING) หรือบิดเบี้ยว  

4.4 บริเวณกล่องดวงโคมไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า ให้ยึดแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า โดยไม่เก่ียวข้องกับจุด

ยึดแขวนของโครงเคร่าฝ้าเพดาน 

4.5 กรณีใต้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทำให้ระยะลวดยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานไม่ได้ระยะตาม SPECIIFICATION ให้ทำ

เหล็กเสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชาการช่างที่ดี และได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ออกแบบ ห้ามยึดโครงเคร่าฝ้าเพดานกับ AIR DUCT หรือจุดยึดแขวนของ AIR DUCT โดยเดด็ขาด  

4.6 การติดตั้งส่วนภายนอกอาคารจะต้องคำนึงถึงแรงลมที่อาจมีผลกระทบต่อฝ้าเผดานผู้รับจ้างต้องมีการเสริมความ

แข็งแรงเพิ่มเติมจากการติดตั้งมาตรฐานทั่วไปโดยต้องทำแบบเพื่อการก่อสร้าง SHOP DRAWING เสนอขออนุมัติต่อผู้

ควบคุมงาน  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่ง หลังจากการติดตั้งผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยร้าว ด่าง รอยขูดขีด หรือมีตำหนิ 

และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน



 

 
 

โครงเคร่าโลหะฝา้เพดาน (CEILING SUSPENSION SYSTEMS) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานโครงเคร่าโลหะฝ้าเพดานตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบประกอบการติดตั้ง SHOP 

DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXED) และแสดงระยะ

ต่าง ๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง เพื่อขออนุมัติแสดงตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการ

ติดตั้ง  

2. วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องได้มาตรฐานการผลิตของบริษัทผู้ผลิตและเป็นวัสดุใหม่ ทั้งน้ีต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ

ก่อนนำไปใช้งาน  

2.1  โครงเคร่าโลหะชนิดแผ่นฝ้าเพดานยึดติดแน่น (ฉาบเรียบ)  

2.1.1 โครงเคร่าโลหะ ต้องผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีด้วยกรรมวิธีการจุ่มร้อน มีความหนาโครงเคร่าไม่น้อยกว่า 0.35 

มม. ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน JIS 3302-1987 หรือ มอก. 863-2532  

2.1.2 สปริงปรับระดับและลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม.  

2.1.3 สกรูเกลียวปล่อย  

2.1.4 พุกเหล็ก (EXPANSION BOLT)  

2.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR  

2.2.1 โครงเคร่าโลหะ T-BAR ต้องผลิตจากเหล็กชุบสังกะสีและเคลือบสี มีความหนาแบบพับซ้อน 2 ชั้น ชั้นละไม่น้อย

กว่า 0.25 มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า 24 มม. โครงเคร่าหลักความสูงไม่น้อยกว่า 32 มม.  

2.2.2 สปริงปรับระดับและลวด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 มม.  

2.2.3 พุกเหล็ก (EXPANSION BOLT)  

2.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด หรือ ตราช้าง ของบริษัท สยาม อุตสาหกรรมยิบซ่ัม จำกัด หรือ 

ตรา DECEM ของบริษัท ดีเซมเดคคอเรชั่น จำกัด หรือเทียบเท่า  

สำหรับโครงเคร่าฝ้าเพดาน ACCOUSTIC BOARD T-BAR ให้ใช้ของ ARMSTRONG รุ่น NEW SELECT ขนาด

หน้าโครง 15 มม. หรือเที่ยบเท่า ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับแผ่นฝ้า ACCOUSTIC ที่ได้รับการอนุมัติ กรรมวิธีการติดตั้งให้

เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตแนะนำ 

  



 

 
 

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับและเส้นแนว

ตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามที่ผู้ออกแบบกำหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.1 โครงเคร่าโลหะชนิดแผ่นฝ้าเพดานยึดติดแน่น (ฉาบเรียบ)  

4.1.1 หาระดับที่ต้องการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วยึดรางระดับเข้ากับโครงสร้างอาคารโดยรอบของห้องหรือบริเวณที่ทำ

การติดตั้งฝ้าเพดาน  

4.1.2 ยึดเหล็กฉากด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้างบนของอาคาร เว้นระยะห่างกันไม่เกิน 1.20 ม.  

4.1.3 ใช้สปริงและลวดปรับระดับยึดโยงระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่าโลหะหลักและให้ได้ระดับตามต้องการ  

4.1.4 ยึดเคร่าซอยเข้ากับด้านล่างของเคร่าหลัก ให้แนวตั้งฉากกับเคร่าหลัก โดยเว้นระยะเคร่าซอยห่างกันทุกระยะ 

40 ซม. โดยมีเคร่าหลักหิ้วอยู่ด้านบนทุก ๆ ระยะ 1.00 - 1.20 ม.  

4.1.5 ปรับระดับโครงเคร่าฝ้าเพดานที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แล้วจึงนำแผ่นฝ้าเพดานยึดติดกับโครง

เคร่า  

4.2 โครงเคร่าโลหะ T-BAR  

4.2.1 ยกระดับที่ต้องการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วจึงยึดเคร่าริมรับแผ่นฝ้าเพดานกับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่กำหนด  

4.2.2 ยึดเหล็กฉากด้วยพุกเหล็กกับโครงสร้างบนของอาคารเว้นระยะห่างกัน 1.20 ม.  

4.2.3 ใช้สปริงและลวดปรับระดับระหว่างเหล็กฉากกับโครงเคร่ายืน T-BAR และให้ได้ระดับตามต้องการ โดยเคร่ายืน

ห่างกันระยะ 1.20 ม.  

4.2.4 สอดเคร่าซอยยึดกับเคร่ายืน ให้ได้ฉากกับเคร่ายืน โดยเคร่าซอยเว้นระยะห่างกัน 60 ซม.  

4.2.5 หากต้องการรูปแบบฝ้า T-BAR เป็นระยะ 0.60 ม. ให้ใช้เคร่าซอยสอดขวางระหว่างกลางซอยช่วงระยะ 1.20 ม.  

4.2.6 ปรับระดับโครงเคร่าฝ้า T-BAR ที่ชุดสปริงปรับระดับจนได้ระนาบทั้งหมด แล้วจึงนาแผ่นฝ้าเพดานวางบนโครง

เคร่า T-BAR  

4.3 บริเวณดวงโคมที่เป็นกล่องขนาดใหญ่หรือกล่องวางไฟ ให้เว้นช่องไว้ตามขนาดของกล่องดวงโคม โดยให้กล่องดวงโคม

ไฟฟ้ายึดแขวนโดยอิสระตามกรรมวิธีงานระบบไฟฟ้า ห้ามยึดติดกับโครงฝ้าเพดานโดยเด็ดขาด อนุญาตให้เฉพาะดวง

โคมขนาดเล็ก เช่น DOWN LIGHT เป็นต้น  

4.4 กรณีใต้ MAIN AIRDUCT ขนาดใหญ่ ทำให้ระยะลวดยึดโครงเคร่าเหล็กหรือเคร่ายืนไม่ได้ระยะตาม SPECIFICATION 

ให้ทำเหล็กเสริมให้สามารถรับแรงได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ ด้วยกรรมวิธีหลักวิชาการช่างที่ดีและได้รับความ



 

 
 

เห็นชอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน ห้ามยึดโครงเคร่าฝ้ากับ AIRDUCT หรือจุดยึดแขวนของ AIRDUCT โดย

เด็ดขาด 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่ง หลังจากการติดตั้งผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยร้าว ด่าง รอยขูดขีด หรือมีตำหนิ 

และต้องไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน  

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของโครงเคร่าฝ้าเพดานและการติดตั้ง โดยปราศจากการแอ่นตัว (SAGGING) เป็นเวลา

อย่างน้อย 2 ปี หากเกิดการแอ่นตัวหรือชารุดเสียหาย อันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุและการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่

หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดกระเบื้อง 
 

  



 

 
 

กระเบื้องดินเผา (TILE) 

1. ขอบเขตของงาน  

กระเบื้องดินเผาชนิดไฟสูง ชนิดไม่เคลือบสี ชนิดเคลือบสี และกระเบื้องเซรามิค ตามระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับ

จ้างจะต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ งานกระเบื้องดินเผาที่ใช้ครอบคลุมถึง  

1.1 กระเบื้องดินเผาสีธรรมชาติชนิดไฟสูง  

1.2 กระเบื้องดินเผาชนิดไม่เคลือบสี  

1.3 กระเบื้องดินเผาชนิดเคลือบสี  

1.4 กระเบื้องเซรามิค  

1.5 กระเบื้องเซรามิค (พอร์ซเลน)  

2. วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นวัสดุใหม่เกรด A ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตาหนิใด ๆ ชนิด ขนาด ความ

หนา ลวดลาย สี และแบบ ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ แผ่นกระเบื้องดินเผาต้องมีส่วนประกอบของดินเหนียว ดินขาว หรือหินฟัน

ม้า (FELDSPAR) และทราย ในอัตราส่วนซ่ึงควบคุมน้าหนักและปริมาณโดยบริษัทผู้ผลิต อาจผลิตโดยกรรมวิธีผงหินอัดแน่น หรือดิน

เหลวรีดขึ้นรูปแล้วเผาด้วยความร้อน  

2.1 ประเภทของกระเบื้องดินเผาแต่ละชนิด  

2.1.1 กระเบื้องเซรามิค แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. กระเบื้องทุกแผ่นต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซ่ึงควบคุมความ

โก่งงอ และกระเบื้องทุกแผ่นมีขนาดเท่ากัน  

ข. ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.37-2529 หรือ มอก.613-2529 หรือ 614-2529  

ค. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา ยูเอ็มไอ ของ บริษัท สหโมเสกอินดัสตรี้ จำกัด หรือ ตรา คอตโต ของ บริษัท เซรามิค 

อุตสาหกรรมไทย จำกัด หรือ ตรา อาร์ซีไอ ของ บริษัท โรแยลซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ 

ตรา CASA ROCCA ของ DECORAMA CO., LTD. หรือเทียบเท่า 

2.1.2 กระเบื้องเซรามิค พอร์ซเลน แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. ต้องผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,250 องศาเซลเซียส  

ข. ผิวด้านหน้ามีความคงทนต่อการขัดสี  

ค. มีอัตราการดูดซึมน้าน้อยกว่า 5%  

ง. สามารถล้างทำความสะอาดทนกรด-ด่าง และสารเคมีทุกชนิด  

จ. ค่าความแข็งแกร่ง  



 

 
 

ฉ. ค่าความแข็งของผิวกระเบื้อง  

ช. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา คอตโต ของบริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด หรือเทียบเท่า 

2.1.3 กระเบื้องดินเผาผสมสีชนิดเผาความร้อนสูง แผ่นกระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. ต้องผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,250 องศาเซลเซียส  

ข. ผิวด้านหน้ามีความคงทนต่อการขัดสีชนิดไม่เคลือบต้องมีสีกับกระเบื้องเป็นเน้ือเดียวกัน  

ค. มีอัตราการดูดซึมน้าน้อยกว่า 1.7%  

ง. สามารถล้างทาความสะอาด ทนกรด ทนด่าง และสารเคมีทุกชนิด  

จ. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตรา เคนไซ รุ่นกระเบื้องแกรนิตเคนไซ หรือ ของบริษัท เคนไซซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด หรือ 

ตรา BEZEN ของ บริษัท บีเซน โปรดัคส์ จำกัด หรือ ตรา คอตโต ของ บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด 

หรือเทียบเท่า  

2.2 คุณสมบัติของกระเบื้องดินเผาในการปูพื้นผนัง  

2.2.1 กระเบื้องดินเผาปูพื้นภายในอาคาร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน กระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. แผ่นกระเบื้องต้องมีการรับน้าหนักได้อย่างน้อย 500 กก./ตร.ซม.  

ข. ผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 1,180 องศาเซลเซียส  

ค. มีความทนต่อการขัดสี  

ง. กระเบื้องที่ใช้ปูพื้นในห้องน้ำ และพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เป็นกระเบื้องที่มีผิวชั้นบนทนต่อความลื่น และอัตรา

การดูดซึมน้ำน้อย นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

2.2.2 กระเบื้องดินเผาปูผนัง ภายในอาคารนอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว กระเบื้องต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

ก. ต้องผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 1,120 องศาเซลเซียส  

ข. มีความทนต่อการขัดสี 

ค. กระเบื้องใช้ปูผนังและฝ้าเพดานในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง ต้องเป็นกระเบื้องที่มีผิวชั้นบนทนต่อความลื่นและ

อัตราการดูดซึมน้ำน้อย  

2.2.3 กระเบื้องดินเผาปูพื้นภายนอกอาคาร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว กระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี  

ก. ต้องมีการรับน้ำหนักได้อย่างน้อย 500 กก./ตร.ซม.  

ข. ต้องผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 1,180 องศาเซลเซียส  

ค. มีอัตราการดูดซึมน้าน้อยกว่า 1%  

ง. ทนทานต่อแรงขีดข่วน ขัดสี อย่างน้อย < 250 ลบ.มม.  

จ. มีความทนทานต่อสารเคมี  

ฉ. ผิวชั้นบนของกระเบื้องต้องเป็นชนิดที่ไม่ลื่น (NON SLIP)  



 

 
 

2.2.4 กระเบื้องดินเผาปูผนังภายนอกอาคาร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว กระเบื้องแต่ละแผ่นต้องมีคุณสมบัติ 

ดังน้ี  

ก. มีความแข็งแรงทนทานอย่างน้อย 500 กก./ตร.ซม.  

ข. มีความแข็งของผิวหน้า  

ค. มีอัตราการดูดซึมน้ำน้อยกว่า 1%  

ง. ทนทานต่อแรงขีดข่วน ขัดสี อย่างน้อย < 250 ลบ.มม.  

จ. มีความทนทานต่อสารเคมี  

2.3 การปูกระเบื้องโดยใช้กาวซีเมนต์ และการยาแนวโดยใช้กาวซีเมนต์  

2.3.1 กาวซีเมนต์ใช้ในการปูพื้นและผนังภายในทั่ว ๆ ไปต้องได้รับความเห็นชอบตามความต้องการจากทางผู้ออกแบบ

ก่อนนำไปใช้งาน โดยต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น ANSI A118.1-1985 หรือ EN 12004 หรือ ASTM 

ดังน้ี  

ก. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์  

ข. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์หลังจากแช่น้ำ 

ค. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์หลังจากบ่มความร้อน  

ง. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์ ณ เวลาที่ต่างกัน  

2.3.2 กาวซีเมนต์ใช้ในการปูพื้นและผนังนอกรวมทั้งพื้นและผนังภายในห้องน้ำต้องได้รับความเห็นชอบตามความ

ต้องการจากทางผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน โดยต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน เช่น ANSI A118.1-1985 

หรือ EN 12004 หรือ ASTM ดังน้ี  

ก. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์  

ข. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์หลังจากแช่น้ำ  

ค. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์หลังจากบ่มความร้อน  

ง. ค่าแรงยึดเกาะของกาวซิเมนต์ ณ เวลาที่ต่างกัน 

2.3.3 กาวยาแนวสำหรับการปูพื้นและผนังทั่ว ๆ ไป นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนขนาดร่องยาแนวไม่เกิน 3 มม. 

(1/8”) ต้องได้รับความเห็นชอบตามความต้องการจากผู้ออกแบบก่อนนาไปใช้งาน โดยต้องผ่านการทดสอบ

ตามมาตรฐาน เช่น ANSI A118.6-H-2.3 หรือ EN 12808 หรือ ASTM ดังน้ี  

ก. ความทนต่อการขีดข่วน  

ข. ความสามารถทนต่อการบิดตัว  

ค. ความสามารถรับแรงกดอัด  

ง. การยืดหดตัว  

จ. การดูดซึมน้ำหลังจากเวลาผ่านไป  



 

 
 

2.3.4 กาวซิเมนต์ (MORTAR) และกาวยาแนว (GROUT) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ตราจระเข้ ของ บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด 

หรือ ตรา DAVCO ของ PAREXDAVCO (THAILAND CO., LTD. หรือ ตรา WEBER ของ บริษัท เซนต์-โกเบน 

เวเบอร์ จำกัด  

2.4 การปูกระเบื้องแบบธรรมดา ปูน ทราย  

2.4.1 ปูนซิเมนต์  

ก. ปูนซิเมนต์ (CEMENT) สำหรับปรับระดับพื้นและเตรียมพื้นผิว ปูนซีเมนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม     ม.

อ.ก. 15-2514  

ข. ซิเมนต์ขาว (WHITE CEMENT) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518  

2.4.2 ปูนขาว (LIME) เป็นปูนขาวประเภท HYDRATED LIME โดยมีส่วนผสมโดยรวมของ UNHYDRATED CALCIUM 

OXIDE (Ca O) และ MAGNESIUM (Mg O) ไม่เกินกว่า 8% โดยน้ำหนัก  

2.4.3 ทราย สำหรับผสมซิเมนต์ในการปรับและเตรียมพื้นผิวใช้มาตรฐานทรายน้ำจืดสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนใน

ปริมาณที่จะทำให้ปูนฉาบเสียความแข็งแรง มีขนาดคละกันดังน้ี 

เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์ผ่านโดยน้ำหนัก 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 100-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 8 95-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 16 60-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 30 35-70% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 50 15-35% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 100 2-15% 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ดังน้ี  

3.1 กรณีใช้ภายในอาคาร ให้ติดกระเบื้องดินเผาบนไม้อัด ขนาด 0.60 x 0.60 ม. 

3.2 กรณีใช้ภายนอกอาคาร ให้ติดกระเบื้องดินเผาบนไม้อัด ขนาด 1.20 x 1.20 ม. และส่งให้ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงจะ

นำไปใช้งานได้  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือดีมีความชำนาญในการปู โดยปูตามแนวราบ แนวตั้ง และแนวนอน จะต้องได้ฉากแนวระดับ

เท่ากันสม่ำเสมอหรือลวดลายตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย ทั้งน้ีจะมีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1.5 มม.  

หมายเหตุ: การปูกระเบื้องแบบ (ปูน ทราย) ควรนำกระเบื้องที่ใช้ปูไปแช่น้ำประมาณ 10 - 15 นาที เพื่อมิให้กระเบื้องดูด

ซึมน้ำจากปูนซิเมนต์ขาวซ่ึงจะช่วยป้องกันปัญหาการหลุดล่อน ทั้งน้ีต้องปฎิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตกระเบื้อง  

4.1 การเตรียมพื้นผิว และการติดตั้ง โดยใช้กาวซิเมนต์ (MORTAR)  



 

 
 

4.1.1 ปรับพื้น ผนังให้เรียบร้อยและได้ระดับที่ต้องการทำความสะอาดพื้นและผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ปราศจากคราบ

น้ำมัน ฝุ่น กาว กรด ด่าง และสิ่งสกปรกต่าง ๆ  

4.1.2 ผสมกาวกับน้ำ อัตราส่วนกาวให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  

4.1.3 ใช้เกรียงหรือฉาบกาวซิเมนต์แล้วขูดให้เป็นรอยทางบนพื้นที่ที่ระบุ กระเบื้องให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของ

บริษัทผู้ผลิต  

4.1.4 กดกระเบื้องลงบนรอยทางที่ทำไว้ให้แน่นภายในเวลาที่กำหนดของกาวแต่ละชนิด เสร็จแล้วปรับแต่งแนว

กระเบื้องและวัดระดับ  

4.1.5 ห้ามเคลื่อนย้ายกระเบื้อง หรือปรับแต่งแนว จัดระดับ หลังจากติดตั้งแล้ว 10-15 นาที  

4.1.6 ห้ามผสมกาวใหม่กับส่วนผสมเก่าที่ใช้แล้วเป็นอันขาด  

4.2 การเตรียมพื้นผิวแบบธรรมดา (ปูนทราย) การเตรียมพื้นผิวคอนกรีตที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับระดับผิว เพื่อให้ได้

ระดับสม่ำเสมอหรือเอียงลาดตามแบบที่กำหนดให้ และต้องทำผิวให้ขรุขระก่อน แล้วจึงทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

ก่อนที่จะเทปูนทรายรองรับกระเบื้องจะต้องราดน้ำให้คอนกรีตอ่ิมตัวเสียก่อน การเทปูนทรายรองรับพื้นต้องใช้ปูน

ทรายที่ไม่เหลวจนเกินไปการเทปูนทรายรองรับพื้น ต้องเทไม่มากเกินที่จะปูกระเบื้องได้ทันภายใน 1 ชั่วโมง การปูต้อง

ได้แนวได้ระดับกับอาคารระยะสม่ำเสมอกันโดยตลอด รวมทั้งต้องกดกระเบื้องให้ติดแน่นกับปูนทรายรองรับพื้น เม่ือปู

เรียบร้อยแล้วจะต้องอุดรอยต่าง ๆ ด้วยปูนซิเมนต์ขาวหรือสี ซ่ึงผู้ออกแบบ จะเป็นผู้กำหนด การอุดต้องให้แน่นจริง ๆ 

4.3 การเตรียมกระเบื้อง ต้องตรวจสอบดูว่ากระเบื้องมาจากส่วนการผลิตและรุ่นเดียวกัน ตรวจสอบสีให้ถูกต้อง สำหรับ

กระเบื้องที่มีลวดลายเป็นลายชุดต่าง ๆ ต้องตรวจสอบลายให้ถูกต้องก่อนนำไปปู  

4.4 การตัดแต่งกระเบื้องในแนวตรง แนวโค้ง กระเบื้องที่ตัดต้องไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น ต้องมีขนาดตามต้องการ โดยใช้

เครื่องมือในการตัดกระเบื้องที่ได้มาตรฐาน และต้องตกแต่งขอบกระเบื้องให้เรียบร้อยก่อนนำกระเบื้องไปปู  

4.5 การเจาะกระเบื้อง การเจาะกระเบื้องเพื่อใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ รอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ และไม่บิดเบี้ยว แตกบิ่น 

ตอ้งตกแต่งรอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนากระเบื้องไปปู 

4.6 การเจียรขอบกระเบื้อง การเจียรขอบตรงและขอบเอียง หลังจากการเจียรกระเบื้องขอบต้องเรียบตรง และได้ขนาด ที่

ถูกต้องไม่แตกบิ่น ขอบกระเบื้องด้านในให้ได้มุมรับกัน เพื่อความสวยงามในการเข้ามุมก่อนนากระเบื้องไปปู  

4.7 CONTROL JOINT  

4.7.1 การปูกระเบื้องชิดสำหรับงานภายใน ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 4 - 6 ม.  

4.7.2 การปูกระเบื้องห่างสำหรับงานภายใน ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 6 - 10 ม.  

4.7.3 การปูกระเบื้องชิดสำหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 2 - 3 ม.  

4.7.4 การปูกระเบื้องห่างสำหรับงานภายนอก ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณ 4 - 5 ม.  

4.7.5 ตำแหน่งของ CONTROL JOINT (แนวขยายตัว) ควรอยู่ในแนวโครงสร้าง เช่น แนวคาน เสา เป็นต้น  

4.8 การยาแนว  



 

 
 

4.8.1 การยาแนว ขนาดความกว้างต้องให้ได้ขนาดเดียวกัน โดยไม่เกิน 3 มม. และสม่ำเสมอกันตลอดแนว มีความ

ประณีตเรียบร้อย  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง ผิวของกระเบื้องต้องปราศจากรอยร้าว แตกบิ่น 

หรือมีตำหนิ หลุดล่อน หากเกิดความเสียหายดังกล่าวจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ  ทั้งสิ้น ก่อนขอความ

เห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน  



 

 
 

กระเบื้องยาง (VINYL TILE) 

1. ขอบเขตของงาน  

กระเบื้องยางชนิดแผ่น หรือชนิดม้วน ตามที่ระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมดผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING 

รายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างเพื่อขออนุมัติตรวจสอบ โดยการติดตั้งให้เป็นลักษณะเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จทั้ง

วัสดุ/อุปกรณ์ และการติดตั้ง รวมถึงการติดตั้งปูนปรับระดับ (SELF-LEVELLING COMPOUND)  

2. วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตำหนิใด ๆ ชนิด ขนาด ความหนา 

ลวดลาย สี และแบบ ตามที่ระบุในแบบรูป หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ : DYNOFLEX ของบริษัท ผลิต

อุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด หรือ STARFLEX ของบริษัท ยูเน่ียน ปรอพเปอร์ตี้ จำกัด หรือ ARMSTRONG IMPERIAL ของ บริษัท วิส

แพค จำกัด หรือเทียบเท่า  

2.1 วัสดุที่ใช้ทำกระเบื้องยางชนิดแผ่นต้องไม่มีส่วนผสมของใยหิน (NON-ASBESTOS) มีความทนทานต่อการใช้งาน  

2.2 หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน กระเบื้องยางจะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม.  

2.3 กาวติดกระเบื้องยางจะต้องทนต่อความชื้นได้หลังจากการติดกระเบื้องยางแล้ว และเป็นกาวประเภท EMULSION หรือ 

POLY-VINYL ACETATE ตามคำแนะนำของบริษัทผลิตกระเบื้องยาง และต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำไปใช้  

2.4 บัวเชิงผนัง หากไม่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน บัวเชิงผนังจะต้องเป็นวัสดุยี่ห้อเดียวกันกับกระเบื้องยาง ลวดลายและสีจะ

กำหนดภายหลัง (ในระหว่างการก่อสร้าง)  

3. การเตรียมพื้นผิว  

3.1 ผิวพื้นคอนกรีตจะต้องทำความสะอาด ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ามัน และต้องสกัดเศษปูนทรายที่เกาะแข็งอยู่ออกให้

หมด ล้างทำความสะอาดด้วยน้าทั้งพื้นที่ หากพื้นผิวคอนกรีตไม่ได้ระดับต้องทาการปรับระดับพื้นที่ ด้วยปูนปรับระดับ 

(SELF LEVELLING COMPOUND) ชนิด GRAVITY ใหเ้รียบร้อยก่อนปูกระเบื้องยาง  

หมายเหตุ: การเลือกใช้ปูนปรับระดับชนิด GRAVITY รวมถึงกาวที่ใช้ในการติดตั้งกระเบื้องยาง ให้ผู้ติดตั้งเป็นผู้ระบุตาม

ชนิดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของตนและต้องส่งเอกสารที่จำเป็นเพื่อยื่นขออนุมัติก่อนดำเนินการ 

4. การปูกระเบื้องยาง  

การปูกระเบื้องยาง จะต้องปูหลังจากงานส่วนอ่ืนที่อาจจะมีผลเสียหายต่อกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

4.1 การทากาวติดกระเบื้อง การปาดทา และระยะเวลาที่ยอมให้ปูกระเบื้องยาง ก่อนกาวแห้งจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ

ของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  

4.2 การปูกระเบื้องยาง จะต้องปูตามแนวที่กำหนดในแบบก่อสร้าง หรือตามอนุมัติใน SHOP DRAWING ทั้งน้ี การปูจะต้อง

ชิดสนิทกันและได้ฉาก  



 

 
 

4.3 หลังจากปูเสร็จ ให้ใช้ลูกกลิ้งหนักประมาณ 40 กก. บดทับทันที เพื่อให้กระเบื้องยางติดกับพื้นทุกแผ่น และจะต้องทิ้งไว้

ให้ระบายลมไม่น้อยกว่า 7 วัน  

4.4 กรณีที่กำหนดให้เชื่อมแผ่นด้วย WELDING ROD ทั้งขั้นตอน และวิธีการ ให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำ รวมถึงสี

ของเส้นเชื่อม ซ่ึงต้องตรงกับรุ่นและสีของกระเบื้องยาง  

5. การทำความสะอาด  

การทำความสะอาดและเคลือบผิวหลังจากปูเสร็จเรียบร้อยในห้องหรือบริเวณที่กำหนด จะต้องทำความสะอาดผิวด้วย

น้ำยาทำความสะอาดเพื่อเช็ดในส่วนของการที่ซึมขึ้นระหว่างทำการปูกระเบื้องยาง ปล่อยทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน จากน้ันทำการขัด

ทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดของบริษัทผู้ผลิต และเคลือบผิวด้วยครีม WAX 2 ครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องทำให้เรียบร้อยทุก

แห่งหลังจากการติดตั้งผิวของกระเบื้องต้องปราศจาก รอยร้าว แตกบิ่น หรือมีตาหนิ หลุดล่อน ก่อนขออนุมัติการตรวจสอบก่อนส่ง

มอบงาน  

6. การป้องกัน  

ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันพื้นผิวกระเบื้องยางที่ปูเสร็จเรียบร้อยแล้ว มิให้เกิดความเสียหายเป็นรอยบริเวณใดที่จำเป็น ต้องมี

การสัญจรในขณะทำการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมแผ่นพลาสติคและแผ่นไม้อัดหนาไม่ต่ำกว่า 6 มม. ปูปกคลุมให้ทั่วพื้นผิว ใน

กรณีเกิดความไม่เรียบร้อยใด ๆ หรือผิวกระเบื้องยางเกิดรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย

เพิ่ม 

 



 

 
 

ซีเมนต์ขัดมัน/ขัดมันผสมสี (STEEL TROWELING/COLOURED CEMENT STEEL TROWELING) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานซีเมนต์ขัดมันหรือขัดมันผสมสี ตามระบุไว้ในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมทำ แบบ SHOP 

DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตั้งตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เพื่อขอตรวจสอบและขอความ

เห็นชอบตามความต้องการของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นวัสดุใหม่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ชนิดและสีและแบบตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้  

2.1 ปูนซิเมนต์ (CEMENT) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 80-2517  

2.2 ปูนซีเมนต์ขาว (WHITE CEMENT) ตามมาตรฐาน ม.อ.ก. 133-2518  

2.3 สีใช้สีฝุ่นผสมซีเมนต์ BAYER CO., LTD., FOSROC CO., LTD., CERACCURE CO., LTD., หรือเทียบเท่า  

2.4 ทรายและน้ำจืดต้องปราศจากสิ่งเจือปน  

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในงาน โดยทำได้ระนาบระดับเท่ากันสม่ำเสมอ และลวดลายตามที่

ผู้ออกแบบกำหนดให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย  

4.1 การขัดมันสด หลังจากหล่อโครงสร้างเสร็จใหม่หมาด ๆ  

4.1.1 ก่อนเทคอนกรีตโครงสร้างต้องตั้งระดับเป็นระยะ ๆ ห่างประมาณ 1.00 ม. ทั้งแนวตั้งและแนวนอน  

4.1.2 การขัดมันผิวจะต้องทำการเม่ือผิวของคอนกรีตเริ่ม SET ตัว  

4.1.3 เม่ือขัดมันผิวแล้วเสร็จจะต้องทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าไปในงานชั่วคราว  

4.1.4 และต้องทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 7 วัน หากต้องการปูวัสดุชนิดอ่ืนปิดผิวหน้าขัดมัน 

4.2 การขัดมันบนผิวปูนทรายทับหน้า 

4.2.1 การเตรียมพื้นผิวจะต้องปราศจากเศษวัสดุ ขยะ และคราบน้ำมัน บนพื้นที่ที่จะทำการทับหน้าด้วยปูนทราย 

4.2.2 ติดตั้งปุ่มระดับเป็นระยะห่าง 1.00 ม. โดยมีแนวลาดตามที่แบบกำหนดหรือตามที่ผู้ออกแบบเห็นชอบ  

4.2.3 เทปูนทรายปรับผิวให้เรียบด้วยส่วนผสม ปูนซีเมนต์ 1 ส่วนต่อทราย 3 ส่วน แล้วขัดผิวให้มันเรียบด้วยปูนซีเมนต์

ดังกล่าวข้างต้น  

4.2.4 การขัดมันผิวจะต้องทำการขัดเม่ือผิวปูนทรายเริ่ม SET ตัว  



 

 
 

4.2.5 หากต้องการเข้าไปใช้งานชั่วคราวจะต้องทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนหลังจากเม่ือขัดมันเสร็จ  

4.2.6 และทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน หากต้องการปูวัสดุอ่ืนปิดผิวหน้าขัดมัน  

4.3 การขัดมันผิวผสมสี  

4.3.1 การเตรียมพื้นผิวก่อนขัดมัน ให้ปฏิบัติการตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 แล้วแต่กรณี  

4.3.2 สีที่จะใช้โปรยผิวขัดมันจะต้องใช้สีฝุ่นผสมกับซีเมนต์ขาวในอัตราส่วน 1:15  

4.3.3 เม่ือผิวปูนทรายหรือคอนกรีตเริ่ม SET ตัว ให้ทำการขัดมันผสมสีจนแล้วเสร็จ  

4.3.4 และทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จนแข็งตัวดีแล้วจึงจะเข้าไปใช้งานได้  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยแตกร้าว แตกบิ่น มี

ตำหนิ หลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อน ก่อนขอความเห็นชอบของการตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานและก่อนส่ง

มอบงาน 

 



 

 
 

พ้ืนไม้สำเร็จรูป (ENGINEERING FLOORING) 

1. ขอบเขตของงาน  

แผ่นพื้นไม้สำเร็จรูป (ENGINEERING FLOORING) ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

ทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง (SHOP DRAWING) รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องแสดงถึง

รายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อน

การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ รายการละเอียดต่าง ๆ (ACCESSORIES) และ/หรืองานชนิดใดที่มิได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือรายการ  

2. วัสดุ  

พื้นไม้สำเร็จรูป (ENGINEERING FLOORING) ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนการ

ติดตั้ง  

2.1 แผ่นพื้นไม้สำเร็จรูป และอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือมีการติดตั้งมาก่อนและได้

มาตรฐานสากลเทียบเท่า ทั้งน้ีต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้ออกแบบ  

2.2 แผ่นพื้นไม้สำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งทั้งหมด จะประกอบไปด้วยชั้นหลัก อยู่ 3 ชั้นได้แก่  

2.2.1 ชั้นบนเป็นผิวหน้าไม้ โดยฝานมาจากไม้ซุง มีความหนาระหว่าง 3 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นไม้จริง อาทิ ไม้โอ๊คธรรมชาติ 

ไม้มะค่า ไม้สัก ไม้เมเปิ้ล เคลือบผิว UV OIL/UV LACQUER เป็นต้น  

2.2.2 ไม้ชั้นกลาง เป็นไม้ยูคาลิปตัสฝานเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วนำมาซ้อนทับกัน เป็นชั้น ๆ ซ่ึงพื้นไม้ จะวางแบบสลับกัน

ไปมาในแต่ละชั้น ประมาณ 7-9 ชั้น เพื่อลดการขยายตัวของพื้นไม้ แล้วปิดด้านบนด้วยหน้าไม้จริง  

2.2.3 ไม้ชั้นล่างสุด สำหรับสร้างสมดุล และความแข็งแรงให้กับพื้นไม้ โดยปกติจะปิดทับด้วยไม้อัดเน้ือแข็งเต็มแผ่น 

ปิดผิวด้านหลัง พร้อมพ่น Oil paint เพื่อป้องกันความชื้น ขึ้นไป Core Board (ส่วนไม้ชั้นกลาง)  

2.2.4 อัดประสานไม้ด้วยกาวมาตรฐาน EØ “กาวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ตาม มาตรฐานสหภาพยุโรป  

2.2.5 พื้นไม้สำเร็จรูป มีความผิวหน้าไม้หนา 3 mm. หน้ากว้างแผ่น 200 mm.  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง 

และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน เช่น  

3.1 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE SPECIFICATION) ของบริษัทผู้ผลิต ตัวอย่างของแผ่นพื้นไม้สาเร็จ

รูป / SUB FLOOR  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบขยายรายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP 

DRAWING ซ่ึงจัดทำโดยผู้ผลิต มีความประณีตม่ันคงแข็งแรง ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ดีโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ีต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  



 

 
 

4.1 ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก และต้องตรวจสอบสถานที่ที่ก่อสร้าง และศึกษาอย่างละเอียด เพื่อ

กำหนดตำแหน่งขอบเขตของงานที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขถูกต้องก่อนมีการ

ติดตั้ง ห้ามเริ่มการติดตั้งถ้าพื้นยังไม่ได้ระดับในแนวนอน เปียก หรือสกปรก  

4.2 การติดตั้งพื้นไม้สำเร็จรูป ด้วยกาวบนพื้นปูน พื้นวิธีน้ีพื้นต้องเรียบได้ระดับ และไม่มีความชื้น ซ่ึงกาวที่ใช้ในการติดตั้ง

พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ที่เหมาะสมก็คือกาวโพลียูริเทน (Polyurethane) ซ่ึงเป็นกาวที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความแข็งแรง และ

มีอายุการใช้งานยาวนาน ทั้งน้ีพื้นไม้สำเร็จรูป มีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าพื้นอ่ืน ๆ จึงสามารถปูพื้นไม้สำเร็จรูป ชิดกับ

ผนังได้มากขึ้น (ระยะห่างระหว่างหัวไม้กับผนัง 5-10 มิลลิเมตร) โดยการติดตั้งน้ันจะรองพื้นด้วยฟิล์มรองพื้นก่อนแล้ว

ตามด้วยพื้นไม้อัด หรือพื้นสมาร์ทบอร์ด แล้วปูพื้นไม้เอ็นจิเนียร์ โดยทากาวด้านหลังแผ่นไม้ หรือต้องการความแน่นของ

พื้นมากขึ้น ให้ยิงแม็กเข้ากับร่องลิ้นของพื้นไม้เอ็นจิเนียร์เข้าไปอีกที  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ด้วยความประณีตปราศจากรอยแตกร้าว บิ่น มีตำหนิ 

หลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อนก่อนขอความเห็นชอบและตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานก่อนส่งมอบงาน 

 



 

 
 

พ้ืนอีพ๊อกซี่ (EPOXY FLOOR) 

1. ขอบเขตของงาน  

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำพื้นเคลือบ EPOXY ตามระบุในแบบและรายการ

ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างรายละเอียด พร้อมใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่

ได้กำหนดไว้ เพื่อขออนุมัติก่อนจะนำไปใช้งาน  

1.2 การติดตั้งระบบพื้นเคลือบ EPOXY ให้เป็นลักษณะเหมารวมเบ็ดเสร็จ ทั้งวัสดุ/อุปกรณ์ และการติดตั้ง โดยบริษัทผู้

รับจ้างติดตั้งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการติดตั้งระบบน้ีโดยเฉพาะ และเป็นตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ของ

ระบบดังกล่าวห้ามมิให้ผู้รับจ้างเหมาหลัก (MAIN CONTRACTOR) ซ้ือหรือจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์มาดำเนินการติดตั้งเอง

โดยเด็ดขาด  

2. วัสดุ  

หากไม่ได้ระบุให้เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูป ให้ใช้สีทับหน้าอีพ็อกซ่ี 2 ส่วน ที่มีความเงาสูง ใช้สำหรับงานพื้น เป็นสีทับหน้ากัน

ลื่นสำหรับ ระบบอีพ็อกซ่ี ให้ความคงทนสูงมีการยึดเกาะที่ดีมาก สามารถใช้ได้กับพื้นผิวคอนกรีต มีความทนทานต่อสารเคมี กรด 

ด่าง ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุต่อไปน้ี 

2.1 FLOORGUARD 100 ของ TOA หรือ JOTAFLOOR TOPCOAT ของ JOTUN หรือ NIPPON FLOOR COATING ขอ 

NIPPON PAINT หรือเทียบเท่า  

3 การเตรียมพื้นผิว  

3.1 ดำเนินการเทคอนกรีตและป้องกันการซึมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมวดงานคอนกรีต ขัดแต่งผิวให้เรียบร้อยไม่เป็น

แอ่งหรือเป็นคลื่นใด ๆ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท  

3.2 ทำความสะอาดผิวพื้นคอนกรีตและผนังที่จะทาผิว EPOXY ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน และสกัดเศษปูนทรายที่

เกาะแข็งอยู่ออกให้หมด โดยเฉพาะตามขอบมุมระหว่างพื้นและผนังจะต้องทำให้เรียบร้อย  

3.3 ผิวคอนกรีตต้องได้รับการจัดแต่งผิวหน้าในระดับที่ต้องการ (อย่าขัดมันมากเกินไป) พื้นผิวต้องเรียบมีอายุคอนกรีตอย่าง

น้อย 28 วัน และตรวจเช็คความชื้นด้วยเครื่อง TRAMEX METER (CONCRETE MOISTURE METER) เท่าน้ัน เพื่อ

มาตรฐานเดียวกันในการตรวจเช็ค โดยความชื้นในคอนกรีตจะต้องมีค่าไม่เกิน 4% หากปริมาณความชื้นสูงกว่า 4% ให้

ใช้ วัสดุประเภท MOISTURE BARRIER ที่ความหนา 2 มม. เช่น SIKAFLOOR-81 EPOCEM หรือเทียบเท่าในประเภท

เดียวกัน เพื่อป้องกันความชื้นก่อน โดยสามารถทำ ชั้นผิวหน้า (FINAL COAT) ด้วย EPOXY SELF LEVELING ต่ออีก 1 

มม. เพื่อเสร็จงาน ทั้งน้ีต้องนำเสนอ เพื่อขออนุมัติก่อนการติดตั้ง  

3.4 คอนกรีตที่มีรอยแตก, รู หรือความเสียหายใด ๆ จะต้องซ่อมแซมด้วยระบบ EPOXY INJECTION ด้วยวัสดุ เช่น 

SIKADUR 52TH หรือ BASF หรือเทียบเท่า ให้เรียบร้อยก่อน 

3.5 การเตรียมผิวคอนกรีต ให้ใช้ เครื่อง SHOT BLAST ในการเพิ่มแรงยึดเกาะที่ดีระหว่าง EPOXY กับพื้นคอนกรีต  



 

 
 

4. การทำผิว EPOXY  

4.1 การทำผิว EPOXY ให้ดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญงานด้านน้ีโดยเฉพาะ และเป็นไปตามคู่มือการติดตั้งของผู้ผลิต  

4.2 ตรวจสอบความสะอาด วัดความชื้นและความแข็งของพื้นคอนกรีต ต้องได้ค่าตามที่ผู้ผลิต EPOXY แนะนำ ถ้าพบว่ามี

สิ่งใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำผิว EPOXY ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที  

4.3 ดำเนินการปรับผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน โดยใช้ EPOXY BASED GROUT หรือ SELF LEVELLING COATING หรือ

วัสดุอ่ืนใดตามที่ผู้ผลิต EPOXY แนะนำ ซ่ึงได้รับการอนุมัติแล้ว  

4.4 บัวเชิงผนัง ให้ทำสูงขึ้นจากพื้น 10 ซม.  

4.5 EXPANSION JOINTS และ CONTROL JOINT (ถ้ามี) ให้ตัดร่องและอุดด้วย POLYURETHANE SEALANT หรือ 

FLEXIBLE EPOXY สำหรับ FLOOR JOINT โดยเฉพาะ  

4.6 ป้องกันพื้นที่ทำผิว EPOXY ทั้งหมด ให้ปลอดภัยจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และห้ามมีการสัญจรผ่าน หรือห้ามมีการรับ

น้ำหนักใด ๆ ในขณะที่พื้น EPOXY ยังแข็งตัวไม่เต็มที่  

5. วิธีการติดต้ัง  

5.1 ชั้นรองพื้น: ผสมน้ำยารองพื้นจนเป็นเน้ือเดียวกัน แล้วทำด้วยลูกกลิ้งในอัตราการใช้ที่เหมาะสม  

5.2 ทิ้งให้ชั้นรองพื้นเริ่มแห้งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 48 ชั่วโมง จึงทาขั้นตอนต่อไป ถ้าปล่อยเวลาเกิน 72 ชั่วโมง ต้อง

ทารองพื้นซ้ำ  

5.3 ชั้นปรับผิว (SCRATCH COAT) : ผสม EPOXY RESIN จนเป็นเน้ือเดียวกัน แล้วปาดด้วยเกรียงในอัตราการใช้ที่

เหมาะสมเพื่อการปรับผิวเรียบก่อนการทำชั้น EPOXY SELF LEVELING ต่อไป โดยแบ่งทำตาม JOINT ที่ออกแบบ ผู้

ติดตั้งต้องสวมรองเท้าหนาม  

5.4 ทิ้งให้พื้นบ่มตัวอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนจะขัดผิวและใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาด ตรวจสอบความเสียหาย เช่น รู

ตามด หลุม และอ่ืนๆ ถ้ามีต้องซ่อมปรับผิวแบบ “SPOT REPAIR” ด้วยวัสดุตาม ข้อ 5.3 อีกครั้ง และทิ้งให้แห้งอย่าง

น้อย 5 ชั่วโมงก่อนจะทำชั้นต่อไป 

5.5 ชั้นผิวหน้า (FINAL COAT) : ผสมวัสดุ EPOXY FLOOR + QUARTZ SAND ขนาด 0.1–0.3 มม. จนเป็นเน้ือเดียวกัน 

แล้วเทลงบนพื้นที่เตรียมไว้ ใช้เกรียงหวีปาด (เกรียงซ่ีฟันที่ใช้เฉพาะสำหรับงาน EPOXY SELF LEVELING) ปาดให้ได้

ตามอัตราการใช้ภายใน 40 นาทีให้ใช้ลูกกลิ้งหนาม กลิ้งให้ทั่วบริเวณเพื่อไล่อากาศออก ผู้ติดตั้งจะต้องสวมรองเท้า

หนามขณะทำงาน การกลิ้งต้องกลิ้งช้า ๆ และถ้ามีการกลิ้งซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ในการกลิ้งแต่ละครั้งจะต้องกลิ้งในทิศทาง

ที่ตั้งฉากกัน 

5.6 พื้น EPOXY จะใช้เวลาบ่มตัวอย่างน้อย 18 ชั่วโมง โดยจะต้องป้องกันพื้นจากการสัญจรอย่างน้อย 2 วัน และ 7 วัน 

เพื่อให้ EPOXY FLOOR แข็งตัวเต็มที่  

  



 

 
 

6. การรับประกัน  

6.1 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งระบบฯ ซ่ึงเป็นตัวแทนจำหน่วยวัสดุ/อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับบริษัทผู้ผลิตฯ แสดงเอกสารยืนยันการ

รับประกันระบบฯ ซ่ึงหมายรวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์/ช่างฝีมือแรงงาน รวมถึงการใช้งานเป็นระยะเวลา 2 ปี  

6.2 ในกรณีที่เกิดปัญหาก่อนการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่มีเงื่อนไขข้อแม้ 

และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 

 



 

 
 

พ้ืนไม้สังเคราะห์กันนำ้ WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE)  

1. ขอบเขตของงาน  

แผ่นพื้นไม้สังเคราะห์กันน้ำ (WPC) ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง (SHOP DRAWING) รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องแสดงถึงรายละเอียดการ

ติดตั้ง (INSTALLATION) โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนการติดตั้งวัสดุ

อุปกรณ์ รายการละเอียด ต่าง ๆ (ACCESSORIES) และ/หรืองานชนิดใดที่มิได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือรายการ  

2. วัสดุ  

พื้นไม้สังเคราะห์กันน้ำ (WPC ) ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนการติดตั้ง  

2.1 ไส้กลางผลิตจากวัสดุประเภท WPC (Wood Plastic Composite) หรือ SPC (Stone Plastic Composite) หรือ Eco 

Composite หรือเทียบเท่า  

2.2 มีคุณสมบัติทนความชื้น ไม่ลามไฟ กันปลวก มอด และไม่ซึมน้ำ  

2.3 เป็นระบบคลิ๊กล็อกเข้าลิ้นรอบตัว 

2.4 ผิวหน้ามีลวดลายและ Texture ลายไม้  

2.5 มีการเคลือบผิวป้องกันรอยขีดข่วนและป้องกันสีซีดจางจากรังสี UV  

2.6 ผ่านมาตรฐานการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์ ตามมาตรฐานยุโรป ในระดับน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

Class E1 

2.7 ผ่านมาตรฐานสารประกอบอินทรีย์ระเหยไม่น้อยกว่าระดับ A  

2.8 พื้นไม้สังเคราะห์กันน้ำ มีความหนาไม่น้อยกว่า 22 mm. หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 138 mm. ความยาวแผ่นไม่น้อยกว่า 

2000 mm. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ KS ยี่ห้อ “NEW TECH WOOD” ผลิตภัณฑ์ SCI WOOD ยี่ห้อ “LUXURY ” หรือ 

ผลิตภัณฑ์ DOUBLE FLOOR หรือเทียบเท่า  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง 

และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน เช่น  

3.1 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE SPECIFICATION) ของบริษัทผู้ผลิต  

3.2 ตัวอย่างของแผ่นพื้นไม้สำเร็จรูปกันน้ำ 

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบขยายรายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP 

DRAWING ซ่ึงจัดทำโดยผู้ผลิต มีความประณีตม่ันคงแข็งแรง ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ดีโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ีต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  



 

 
 

4.1 ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก และต้องตรวจสอบสถานที่ที่ก่อสร้าง และศึกษาอย่างละเอียด เพื่อ

กำหนดตำแหน่งขอบเขตของงานที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขถูกต้องก่อนมีการ

ติดตั้ง ห้ามเริ่มการติดตั้งถ้าพื้นยังไม่ได้ระดับในแนวนอน เปียก หรือสกปรก 

4.2 การติดตั้งพื้นไม้สังเคราะห์กันน้ำ ให้ติดตั้งบนตงไม้เหล็ก ระยะห่าง 30 ซม. ติดตั้งระบบ T-CLIP กันไม้เคลื่อน  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ด้วยความประณีตปราศจากรอยแตกร้าว บิ่น มีตำหนิ 

หลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อนก่อนขอความเห็นชอบและตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานก่อนส่งมอบงาน 



 

 
 

พ้ืนยกสำเร็จรูป (ACCESS FLOORING) 

1. ขอบเขตของงาน  

แผ่นพื้นยกสำเร็จรูป (ACCESS FLOORING) ที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างทั้งหมด 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง (SHOP DRAWING) รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องแสดงถึง

รายละเอียดการติดตั้ง (INSTALLATION) โดยละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อน

การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ รายการละเอียดต่าง ๆ (ACCESSORIES) และ/หรืองานชนิดใดที่มิได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือรายการ  

2. วัสดุ  

พื้นยกสำเร็จรูป (ACCESS FLOORING) ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบก่อนการติดตั้ง  

2.1 แผ่นพื้นยกสำเร็จ รวมทั้งโครงสร้างของระบบพื้นยกสำเร็จ (FREE STANDING) และอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งทั้งหมดต้องเป็น

ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือมีการติดตั้งมาก่อนและได้มาตรฐานอเมริกา มาตรฐานเยอรมัน หรือมาตรฐานสากล

เทียบเท่า ทั้งน้ีต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้ออกแบบ  

2.2 แผ่นพื้นยกสำเร็จและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งทั้งหมด ต้องทำจากวัสดุไม่ติดไฟ และไม่เกิดควันพิษเม่ือได้รับความร้อน มีค่า 

SMOKE DEVELOPMENT = 0 ต้องทนทานต่อการลุกไหม้ได้ และได้มาตรฐานการกันไฟ (SPREAD OF FRAME) 

CLASS A FLAME SPREAD RATING ASTM E84-a หรือ FIRE RATING CLASS 0 ISO 834 หรือมาตรฐาน DIN 4102 

CLASS A1 ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

2.2 แผ่นพื้น (FLOOR PANEL)  

2.2.1 แผ่นพื้นต้องประกอบด้วยแผ่นเหล็ก เหล็กขึ้นรูป DIE-FORM STEEL PAN เคลือบสารป้องกันสนิมและสาร

ป้องกันการกัดกร่อน  

2.2.2 แผ่นพื้นต้องบรรจุด้วยสาร ANHYDRITE ต้องทาจากวัสดุไม่ติดไฟ และไม่เกิดควันพิษ (TOXIC) เม่ือได้รับความ

ร้อน  

2.2.3 แผ่นพื้นจะต้องสามารถทนอุณหภูมิ (EFFECT OF TEMPERATURE) 5 องศาเซลเซียส และที่ 30 องศาเซลเซียส 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงค่าความเว้าและค่าความนูน (CONCAVITY AND CONVEXITY) ไม่เกิน 0.75 มม. ค่า

ความบิดตัว (TWIST) ไม่เกิน 1 มม. และค่าความเป็นจตุรัส (SQUARENESS) ไม่เกิน 0.06%  

2.2.4 แผ่นพื้นติดตั้งวัสดุผิวประเภท HIGH PRESSURE LAMINATE  

2.2.5 การดูดซับเสียง (ACOUSTICAL)  

- IMPROVEMENT OF FOOTBALL SOUND ความดังไม่มากกว่า 24 db  

- IMPROVEMENT OF AIRBORNE SOUND ความดังไม่มากกว่า 53 db 

2.2.6 ความต้านทานประจุไฟฟ้า (ELECTRICAL RESISTANCE)  



 

 
 

- วัสดุยึดผิวจะต้องอยู่ระหว่าง 5.0 x 105 โอห์ม และต้องไม่เกิน 2.0 x 1010 โอห์ม เม่ือวัดจากผิวชั้นบนของพื้น

ยกถึงขารับ (PEDESTAL)  

- การขัดสีระหว่าง METAL TO METAL จะต้องไม่เกิน 10 โอห์ม  

2.3 ขาตั้ง (PEDESTAL)  

2.3.1 ขาตั้งต้องทำจากเหล็กชุบสารป้องกันสนิม หรือสารป้องกันการกัดกร่อน เช่น ชุบสังกะสี (GALVANIZED)  

2.3.2 ขาตั้งสามารถปรับความสูงได้และรับน้ำหนัก (AXIAL LOAD) ได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 กก. โดยไม่ทำให้เสียรูป  

2.3.3 ฐานของขาตั้งจะต้องมีเน้ือที่ไม่น้อยกว่า 20 ตร. ซม. โดยมีลักษณะเป็นวงกลม หรือสี่เหลี่ยมจตุรัส  

2.3.4 หัวของขาตั้งต้องมีวัสดุรองรับพื้น เพื่อป้องกันการเกิดเสียงสะท้อนจากแผ่นพื้น  

2.4 การรับน้ำหนัก (LOADING CAPACITY)  

2.4.1 CONCENTRATED LOAD แผ่นพื้นจะต้องสามารถรับน้ำหนักที่จุดต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 N โดยมีการแอ่น

ตัว (MAXIMUM DEFLECTION) ไม่เกิน 2.4 มม.  

2.4.2 DISTRIBUTED LOAD แผ่นพื้น จะต้องสามารถรับน้ำหนักที่จุดต่าง ๆ ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 N ต่อตารางเมตร 

โดยมีการแอ่นตัว (MAXIMUM DEFLECTION) ไม่เกิน 2.4 มม.  

2.4.3 SAFETY FACTOR แผ่นพื้นจะต้องมีสัมประสิทธ์ิความปลอดภัย (SAFETY FACTOR) ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของทั้ง 

CONCENTRATED LOAD และ DISTRIBUTED LOAD โดยแผ่นพื้นจะต้องสามารถรับน้ำหนัก 2 เท่าของ 

CONCENTRATED LOAD และ DISTRIBUTED LOAD โดยไม่เสียรูป  

2.4.4 IMPACT LOAD แผ่นพื้นจะต้องสามารถรับน้ำหนักกระแทกจากวัตถุได้ไม่น้อยกว่า 350 N  

2.5 ผิวหน้า (FLOOR COVERING) เป็น HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี  

2.5.1 DENSITY: 1430 Kg/mc.  

2.5.2 RESISTANCE TO SURFACE WEAR >2000 REVS (ISO 4586/II)  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด รวมถึงอุปกรณ์รายละเอียดที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง 

และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขอความเห็นชอบและตรวจสอบก่อนที่จะนำไปใช้งาน เช่น  

3.1 รายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE SPECIFICATION) ของบริษัทผู้ผลิต  

3.2 ตัวอย่างของแผ่นพื้นยกสำเร็จรูป (FLOOR PANEL) ขายึด (PEDESTAL) คานรับพื้น (STRINGER)  

3.3 FLOOR DEFFUSER PANEL  

  



 

 
 

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบขยายรายละเอียดต่าง ๆ ตาม SHOP 

DRAWING ซ่ึงจัดทำโดยผู้ผลิต มีความประณีตม่ันคงแข็งแรง ที่ได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ดีโดยเคร่งครัด 

ทั้งน้ีต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.1 ผู้รับจ้างต้องมีการประสานงานร่วมกับผู้รับจ้างหลัก และต้องตรวจสอบสถานที่ที่ก่อสร้าง และศึกษาอย่างละเอียด 

เพื่อกำหนดตำแหน่งขอบเขตของงานที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อย ถ้ามีข้อบกพร่องใด ๆ ให้แก้ไขถูกต้องก่อนมี

การติดตั้ง ห้ามเริ่มการติดตั้งถ้าพื้นยังไม่ได้ระดับในแนวนอน เปียก หรือสกปรก  

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับเป็นภาระในการเจาะพื้นยกสำเร็จรูป พร้อมปลอกครอบช่องเจาะเพื่อติดตั้งท่อร้อยสาย และสาย

สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการติดตั้ง  

4.3 เม่ือทำการติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป (ACCESS FLOORING) เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดหาและ

ติดตั้งสายดิน (GROUNDING SYSTEM) โดยใช้วัตถุตัวนำ พื้นที่หน้าตัด ไม่น้อยกว่า 70 ตร. มม. ต่อระหว่างขาตั้ง 

(PEDESTAL) ของระบบพื้นยกสำเร็จรูปและระบบสายดินของอาคารจำนวนชั้นละ 2 จุด  

4.4 ความคลาดเคลื่อนระหว่างแผ่นพื้นสำเร็จการติดตั้งแล้ว ต้องไม่เกิน 1 มม.  

4.5 รูเจาะต่าง ๆ ที่พื้นระหว่างชั้นทั้งหมดต้องมีการ SEALANT ด้วยวัสดุกันไฟก่อนทำการติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป  

4.6 ระดับความคลาดเคลื่อนของแผ่นพื้นสำเร็จรูปจะต้องได้ในแนวนอน 0.5 มม.ต่อทุกระยะ 1.00 เมตร หรือ 2.5 มม.ต่อ

พื้นที่ทั้งหมด  

4.7 ในกรณีที่มีการติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่เสาหรือผนังด้านข้าง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากบริษัท ผู้ผลิต

อย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องติดตั้ง  

4.7.1 PERIMETER PEDESTAL (ขาตั้งโดยรอบ) ขาตั้งต้องมีจุดยึด (BRACING) ถึงพื้นด้วย EXPANSION 

BOLT กับพื้นอย่างแข็งแรง โดยระยะห่างกันต้องไม่เกิน 2.5 เมตร เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน และ

การเคลื่อนที่หรือกรรมวิธีจากโรงงานผู้ผลิต ทั้งน้ีต้องได้รับความอนุมัติจากผู้ออกแบบ  

4.7.2 รอยต่อระหว่างแผ่นพื้นยกกับเสาหรือผนังหรือพื้นต้องอุดด้วย (NEOPRENE STRIP) หรือวัสดุกันไฟ

ก่อนติดตั้งพื้นยก ทั้งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ด้วยความประณีตปราศจากรอยแตกร้าว บิ่น มีตำหนิ 

หลุดล่อน และไม่เปรอะเปื้อนก่อนขอความเห็นชอบและตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานก่อนส่งมอบงาน



 

 
 

หินแกรนิต (GRANITE) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและจัดหาวัสดุ แรงงานฝีมือดี อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่

จำเป็นทุกชนิดสำหรับการทำงานพื้นและผนังหินแกรนิตและหินทรายให้แล้วเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามแบบและรายการประกอบแบบ 

งานดังกล่าวรวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องยึดต่าง ๆ เช่น ANCHORS, EXPANSION BOLTS, ANGLES, กาว EPOXY และเครื่อง

ยึดอ่ืน ๆ ที่จำเป็น รวมทั้งวัสดุอุดยาแนวและวัสดุหนุนรองทั้งหลาย  

2. ข้อกำหนดท่ัวไป 

2.1. การเสนอรายละเอียด  

2.1.1. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะนำการติดตั้ง และข้อมูล

อ่ืน ๆ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ  

2.1.2. ผู้รับจ้างจะต้องทำ SHOP DRAWING โดยแสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

- ตำแหน่ง ขนาด ระยะ ของผนังที่จะติดตั้ง  

- แบบขยาย การเข้ามุม การต่อ การยึดติดผนัง การติดตั้งผนังแต่ละส่วน  

- แบบขยายการอุดยาแนว โดยต้องมี BACKING ROD หนุนรองเสมอ  

- การทำ FLASHING และ/หรือแนวบรรจบของวัสดุใกล้เคียงแนวจนวัสดุ  

- ลายหรือรอยต่อของแผ่นหินเม่ือปูเสร็จแล้วทั้งหมด  

2.2. แผงตัวอย่าง MOCK-UP SAMPLE หลังจาก SHOP DRAWINGS ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับจ้างดำเนินการ

ติดตั้ง แผงตัวอย่างหินตามลักษณะและวัสดุที่จะใช้จริงในหน่วยงานก่อสร้าง ขนาดและตำแหน่งที่จะติดตั้ง ผู้ควบคุม

งานจะกำหนดให้ภายหลัง เม่ือผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว หรือเลิกใช้แล้ว การรื้อถอนเคลื่อนย้ายแผง

ตัวอย่างออกไปเป็นภาระของผู้รับจ้าง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่การจัดหาวัสดุ การจัดทำ การรื้อถอน และ

ขนย้ายออกไป 

3. รายละเอียดวัสดุ  

3.1 หินแกรนิตสำหรับบุพื้นและผนัง ให้ใช้หินตามที่กำหนดในรูปแบบ (ขัดเงาผิวหน้าเฉพาะหินแกรนิต) ความหนาของหิน

ทั้งหมดให้เป็นไปตามการคำนวณออกแบบของผู้รับจ้าง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20 มม. หรือเป็นไปตามขนาดตามที่แสดงใน

แบบ ทุกแผ่นต้องไม่มีรอยแตกร้าว ไม่มีโพรง หรือแตกปิ่น หรือข้อบกพร่องอ่ืน ๆ  ผู้ดำเนินการติดตั้งจะต้องเป็นผู้ชำนาญ

งานด้านน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงสามารถแสดงผลงานที่ผ่านมาได้  

3.2 ขอยึดประกอบทุกชนิดสำหรับการติดตั้ง ให้ใช้ชนิดสแตนเลส เกรด 304 ทั้งหมด  

3.3 วัสดุอุดยาแนว ให้ใช้ SILICONE ชนิดที่ไม่มีน้ำมัน (NON-STAINING) ให้ส่งผลทดสอบหรือใบรับรองเพื่อพิจารณาอนุมัติ  



 

 
 

3.4 วัสดุหนุนรอง BACKING ROD ให้ใช้ชนิด CLOSED CELL POLYETHYLENE FOAM หรือ CLOSED CELL 

POLYETHYLENE SPACER TAPE  

3.5 น้ำยากันซึมสำหรับทำแผ่นหิน ให้ใช้น้ำยากันซึมที่ไม่ทำให้สีหินเปลี่ยนแปลงไป ให้ดูหมวดงานป้องกันความชื้นและงาน

ปิดรอยต่ออาคาร โดยทำตามกรรมวิธีของผู้ผลิตทั้ง 6 ด้าน  

3.6 กาว EPOXY สำหรับใช้ประกอบการติดตั้ง ให้ใช้ชนิด NON-STAINING โดยให้ส่งใบรับรองของผู้ผลิต หรือทดสอบความ

เข้ากันได้กับหินที่ใช้ ให้พิจารณาอนุมัติ  

3.7 การยาแนว (GROUT) ให้เป็นระบบ DRY-SET GROUT และต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำไปใช้งาน  

6. การติดต้ัง  

6.1 แผ่นหินทั้งหมดก่อนการติดตั้ง จะต้องทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง คราบน้ำมัน จากน้ันให้ทาด้วยน้ำยากันซึมทุก

ด้าน ในกรณีที่มีการบากหรือคว้านแผ่นหิน ให้บากหรือคว้านให้เรียบร้อยก่อนจึงจะทน้ำยากันซึมได้ จากน้ันทิ้งไว้ประมาณ 

24 ชั่วโมง แล้วจัดเรียงแผ่นหินไว้บริเวณน้ัน เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบจึงทำการติดตั้งได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการ

ประกอบและติดตั้งงานบุผนังหินทั้งหมดด้วยช่างที่มีฝีมือดี มีความชำนาญทางด้านน้ีโดยเฉพาะ และให้เป็นไปตาม SHOP 

DRAWINGS ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว 

6.2 รอยต่อแผ่นหินโดยทั่วไป กำหนดให้กว้างประมาณ 3 มม. หรือตามที่ระบุในแบบรูป แนวรอยต่อทั้งหมดจะต้องรีบทำ

ความสะอาดทันทีเม่ือยาแนวรอยต่อในแต่ละแนว  

6.3 การเข้ามุม ให้เข้ามุมระบบทับขอบ โดยหินแกรนิตให้ขัดขอบให้ขึ้นเงาเหมือนด้านหน้า  

6.4 เม่ือติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดผิวหน้าด้วยแผ่นผ้าใบ หรือวัสดุอ่ืน เพื่อป้องกันผิวหน้าหิน  

6.5 การปูหิน  

6.5.1 สำหรับงานบุผนัง ให้ปูด้วยระบบแห้ง (DRY PROCESS) โดยใช้ขอโลหะยึดแผ่นหิน  

6.5.2 สำหรับงานปูพื้น ให้ปูด้วยกาวซิเมนต์ เช่นเดียวกับที่ระบุในหมวดเดียวกันน้ี เรื่อง กระเบื้องเคลือบ  

6.6 CONTROL JOINT  

6.6.1 การปูชิด ให้มี CONTROL JOINT ทุกระยะห่างกันประมาณไม่เกิน 8.00 เมตร การปูห่างให้มี CONTROL JOINT 

ทุกระยะห่างกันประมาณไม่เกิน 10.00 เมตร  

6.6.2 ตำแหน่งของ CONTROL JOINT ควรอยู่ในแนวตัดเป็นตาราง (GRID) อย่างสมบูรณ์ โดยผู้รับจ้างเสนอแบบ 

SHOP DRAWING เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ  

6.6.3 CONTROL JOINT ให้เป็นรูปแบบยางสังเคราะห์ (NEOPRENE) อยู่ในกรอบ STAINLESS STEEL หรือ 

ALUMINIUM ความกว้างไม่เกิน 6 มม. สำหรับพื้นภายในอาคาร และประเภทกรอบ STAINLESS STEEL ความ

กว้างประมาณ 12 มม. สำหรับพื้นภายนอกอาคาร (ทั้ง 2 ประเภท ลึกประมาณ 30-40 มม.)  

  



 

 
 

7. การรักษาแผ่นหิน  

ผู้รับจ้างจะต้องไม่ให้มีน้ำหนักกดทับลงบนแผ่นมากเกินไป และที่กองเก็บในที่ก่อสร้างจะต้องสามารถป้องกันความชื้นได้ 

และมีถุงกระสอบหรือหมอนไม้รองแผ่น แผ่นที่มีความชำรุดเสียหายห้ามนำมาใช้  

8. การทำความสะอาด  

จะต้องทำความสะอาดผิวหินปราศจากเศษปูนทราย รอยขีดดินสอ เครื่องหมายต่าง ๆ รอยเปื้อนหยดของสี และฝุ่นผง 

ฯลฯ รอยต่อจะต้องอุดและแต่งแนวให้เรียบร้อยสวยงาม 

 



 

 
 

หินอ่อน (MARBLE FLOORING) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานหินอ่อนปูพื้นตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทำแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING 

รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซ่ึงต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง และแสดงระยะต่าง ๆ โดยละเอียดให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง เพื่อ

ขอความเห็นชอบและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะทำการติดตั้ง  

2. วัสดุ  

วัสดุที่นำมาใช้งานต้องเป็นวัสดุใหม่ ปราศจากรอยร้าว หรือตำหนิใด ๆ ชนิด ขนาด ความหนา ลวดลาย สีและแบบตามที่

ผู้ออกแบบกำหนดให้  

2.1 หินอ่อน หมายถึง หินอ่อนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ หากมิได้ระบุความหนาของหินอ่อนปูพื้น ให้ใช้ความ

หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. และผนังที่สูงกว่า 5.00 ม. ให้ใช้ความหนา ไม่น้อยกว่า 30 มม. ขนาดความกว้าง x ยาว ตามที่

ระบุในแบบก่อสร้างขนาดสี ลวดลายต่าง ๆ ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง  

2.2 ความขัดมันของผิวหินต้องมีความมันที่ได้รับการขัดด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากลอันเป็น ที่ยอมรับ  

2.2.1 หินผลิตภายในประเทศต้องวัดได้ 80 - 90 ตามมาตรฐานสากล  

2.2.2 หินผลิตภายนอกประเทศต้องวัดได้ 90 - 95 ตามมาตรฐานสากล  

2.3    ปูนซิเมนต์  

2.3.1 ปูนซิเมนต์ (CEMENT) สำหรับปรับระดับพื้นและเตรียมพื้นผิวใช้ปูนซิเมนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 

80-2517 ต้องเป็นปูนใหม่ไม่รวมตัวจับกันเป็นก้อน  

2.3.2 ซิเมนต์ขาว (WHITE CEMENT) ตามมาตรฐาน มอก. 133-2518 ต้องเป็นปูนใหม่ ไม่รวมตัวกันจับกันเป็นก้อน

แข็ง  

2.4 ปูนขาว (LIME) เป็นปูนขาวที่มีขายในท้องตลาด โดยเป็นประเภท HYDRATED LIME โดยมีส่วนผสมโดยรวมของ 

UNHYDRATED CALCIUM OXIDE (Ca O) และ MAGNESIUM OXIDE (Mg O) ไม่เกินกว่า 8% โดยน้ำหนักต้องเป็น

ปูนใหม่ไม่รวมตัวกันเป็นก้อนแข็ง 

2.5 ทราย เป็นทรายน้ำจืดปราศจากสิ่งเจือปนในปริมาณที่จะทำให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกัน ดังน้ี 

เบอร์ตะแกรงมาตรฐานสหรัฐ เปอร์เซ็นต์ผ่านโดยน้าหนัก 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 4 100-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 8 95-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 16 60-100% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 30 35-70% 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 50 15-35% 



 

 
 

ผ่านตะแกรง เบอร์ 100 2-15% 

2.6 น้ำที่ใช้ผสมปูนก่อ ต้องเป็นน้ำจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนจำพวกแร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ใน

ปริมาณที่จะทำให้ปูนก่อเสียความแข็งแรง  

2.7 กาวซิเมนต์ (MORTAR)  

2.7.1 งานปูพื้นภายในทั่ว ๆ ไป  

หมายเหตุ: ยกเว้น (BATH ROOMS, REST ROOM, SHOWER ให้ดูรายละเอียดจากงานปูพื้นภายนอก)  

นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยมีคุณสมบัติดังน้ี  

กาวซิเมนต์ (MORTAR) มีส่วนผสมของ PORTLAND CEMENT, ทราย และส่วนผสมพิเศษ เป็นระบบ DRY-SET ทั้งน้ีต้อง

ได้มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.1-1985 DRY-SET PORTLAND CEMENT MORTAR ดังน้ี  

ก. COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) < 3,000 (210.9 kg/sq.m.) ASTM C-109  

ข. SHEAR BOND (PSI) ANSI A118.1  

1) NON-VITREOUS TILE 7 DAYS > 400 (28.1 kg/sq.m.) 28 DAYS > 400 (28.1 kg/sq.m.)  

2) VITREOUS (PAVER) TILE 7 DAYS > 400 (28.1 kg/sq.m.) 28 DAYS > 400 (28.1 kg/sq.m.) 

2.7.2 งานปูพื้นภายนอก รวมทั้งพื้นภายในห้องน้ำ (BATH ROOMS REST ROOMS, SOWERS, SWIMMING POOLS) 

ทั่ว ๆ ไป วัสดุต้องได้รับการเห็นชอบตามความต้องการจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน โดยมีคุณสมบัติดังน้ี  

กาวซิเมนต์ (MORTAR) มีส่วนผสมของ POWDER LATEX, PORTLAND CEMENT, SAND และส่วนผสมของ POLYMER 

ทั้งน้ีต้องได้มาตรฐานอเมริกา ANSI A 118.4-1985 LATEX-PORTLAND MORTAR ดังน้ี  

ก. COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) ASTM C-109 > 3,500  

ข. SHEAR BOND (PSI) ANSI A 118.4  

1) NON-VITREOUS TILE 7 DAYS > 600 28 DAYS > 800  

2) VITREOUS (PAVER TILE) 7 DAYS > 300 28 DAYS > 450  

3) NON-VITREOUS TILE (OVER WOOD) 7 DAYS > 250 28 DAYS > 300  

2.8 การยาแนว (GROUT)  

2.8.1 งานปูพื้น นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ที่ร่องยาแนวไม่เกิน 3 มม. (1/8”) ให้ใช้กาวยาแนว DRY SET GROUT 

ต้องได้รับการเห็นชอบตามความต้องการจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน  

2.8.2 กาวยาแนว (GROUT) มีส่วนผสมของ PORTLAND CEMENT และส่วนผสมพิเศษเป็นระบบ DRY-SET GROUT 

ทั้งน้ีต้องได้มาตรฐานอเมริกา ANSI A118.6-H-2.3 ดังน้ี  

ก. SHEAR BOND (PSI) ABSORPTIVE TILE 7 DAYS > 200  



 

 
 

ข. SEMI-VITREOUS TILE 7 DAYS > 300  

ค. COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) 7 DAYS > 2,400, 28 DAYS > 3,500  

ง. WATER ABSORPTION (%) > 12  

จ. HARDNESS (SHORE D) > 70  

ฉ. INITIAL SET (HOURS) ASTM C-266 2  

ช. FINAL SET (HOURS) ASTM C-266 8  

ซ. BUCKET LIFE 2 

2.8.3 การยาแนวสำหรับงานปูพื้น ที่ร่องยาแนวตั้งแต่ 3 มม. (1/8”-1/2”) ให้ใช้กาวยาแนว DRY SET GROUT และ

ต้องได้รับการเห็นชอบตามความต้องการจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งานโดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

กาวยาแนว (GROUT) มีส่วนผสมของ LATEX, PORTLAND CEMENT เป็นระบบ LATEX PORTLAND CEMENT 

GROUT ทั้งน้ีต้องได้มาตรฐานของอเมริกา ANSI A 118.6 - H-2.4 ดังน้ี  

ก. SHEAR BOND (PSI)  

- VITREOUS (PAVER) TILE 7 DAYS > 500  

- SEMI-VITREOUS TILE 7 DAYS > 500  

- NON-VITREOUS TILE 7 DAYS > 400  

ข. COMPRESSIVE STRENGTH (PSI) 7 DAYS > 2,900 28 DAYS > 4,000  

ค. WATER ABSORPTION (%) < 4  

ง. HARDNESS (SHORE D) 90  

จ. INITIAL SET (HOURS) ASTM C-266 2  

ฉ. FINAL SET (HOURS) ASTM C-266 8  

ช. BUCKET LIFE 2  

2.9 น้ำยาเคลือบผิวพื้นหินอ่อน พ่นเคลือบด้านหลังของหิน ก่อนการติดตั้งทั้งน้ีต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

2.9.1 ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (ASTM) หรือมาตรฐานสากลอันเป็นที่เชื่อถือและยอมรับ

จากผู้ออกแบบ  

2.9.2 การดูดซึมน้ำ การอมน้ำ และการต้านทานซัลเฟต ต้องได้มาตรฐาน ASTM C-67  

2.9.3 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิต้องได้มาตรฐาน ASTM C-666  

2.9.4 การยึดเกาะ การป้องกันฝุ่น และการเสื่อมสภาพ ต้องได้มาตรฐาน ASTM G23-69 ASTM E 42-65  

2.9.5 ป้องกันการซึมของน้ำ น้ำมัน และกรดต่าง ๆ  

2.9.6 ป้องกันการเกิดรอยด่างในเน้ือหิน และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผิวหน้าของหิน  

2.9.7 ต้องไม่ทำให้สีของหินเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นฟิล์มอยู่บนผิวหน้าของหิน  



 

 
 

2.9.8 ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิด ขนาดเท่ากับวัสดุที่จะใช้จริงไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง และส่งให้ 

ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนจึงจะนำไปใช้งานได้ ตัวอย่างดังกล่าวให้รวมถึงวัสดุประกอบอย่างอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ด้วย เช่น ขอบคิ้ว หรือ

มุมต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURE SPECIFICATION)  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมีความชำนาญในการปู โดยปูตามแนวราบ แนวตั้ง และแนวนอน จะต้องได้ฉากแนวระดับ

เท่ากันสม่ำเสมอ หรือลวดลายตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ด้วยความประณีตเรียบร้อย ทั้งน้ีจะมีการคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 1.5 มม.  

ก่อนการติดตั้งต้องทำการเรียงแผ่นหินให้ผู้ออกแบบ หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบก่อนการดำเนินการติดตั้ง  

4.1 การเตรียมพื้นผิว และการติดตั้ง โดยใช้กาวซิเมนต์ (MORTAR)  

4.2.1 ปรับพื้น ผนังให้เรียบร้อย และได้ระดับที่ต้องการ ทำความสะอาดพื้นและผนัง แล้วทิ้งไว้ให้แห้งปราศจากคราบ

น้ำมัน ฝุ่น กาว กรด ด่าง และสิ่งสกปรกต่าง ๆ  

4.2.2 ผสมกาวกับน้ำ อัตราส่วนการให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  

4.2.3 ใช้เกรียง หรือฉาบกาวซิเมนต์แล้วขูดให้เป็นรอยทางบนพื้นที่ที่ระบุให้ปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตโดย

เคร่งครัด  

4.2.4 กดหินอ่อนลงบนรอยทางที่ทำไว้ให้แน่นภายในเวลาที่กำหนดของกาวแต่ละชนิด เสร็จแล้วปรับแต่งแนวหินอ่อน 

4.2.5 ห้ามเคลื่อนย้ายหินอ่อนหรือปรับแต่แนว จัดระดับ หลังจากติดตั้งแล้ว 10 - 15 นาที  

4.2.6 ห้ามผสมกาวใหม่กับส่วนผสมเก่าที่ใช้แล้วเป็นอันขาด  

4.2 การเตรียมหินอ่อน ต้องตรวจสอบดูหินอ่อน มาจากส่วนการผลิตและรุ่นเดียวกัน ตรวจสอบสีให้ถูกต้อง จะต้องไม่ให้สี

แตกต่างกันมาก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้ออกแบบและผู้ที่เก่ียวข้อง  

4.3 การตัดแต่งอ่อน การตัดแต่งหินอ่อนในแนวตรง แนวโค้ง ต้องตัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานหินอ่อนที่ตัดต้องไม่บิดเบี้ยว 

แตกบิ่น ต้องมีขนาดตามต้องการและต้องตกแต่งขอบให้เรียบร้อยก่อนนำไปติดตั้ง  

4.4 การเจาะหินอ่อน การเจาะหินอ่อนเพื่อใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ รอยเจาะต้องมีขนาดตามต้องการ และไม่บิดเบี้ยว แตก บิ่น 

ต้องตกแต่งรอยเจาะให้เรียบร้อยก่อนนำกระเบื้องไปติดตั้ง  

4.5 การเจียรขอบหินอ่อน การเจียรขอบตรงและขอบเอียง หลังจากการเจียรขอบต้องเรียบตรง และได้ขนาดที่ถูกต้องไม่

แตกบิ่น ขอบด้านในให้ได้มุมรับกัน เพื่อความสวยงามในการเข้ามุมก่อนนำไปปู 

4.6 CONTROL JOINT  

4.7 การยาแนว ขนาดความกว้างต้องให้ได้ขนาดเดียวกันและสม่ำเสมอกันตลอดแนว มีความประณีตเรียบร้อย สีของกาวยา

แนวต้องได้การเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง 



 

 
 

4.8 น้ำยาเคลือบผิว ต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน ทั้งน้ีต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต

โดยเคร่งครัด เช่น  

- ทำความสะอาดพื้นผิวของหินที่จะทำให้สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่นละออง และคราบไขมันก่อนการใช้  

- ห้ามใช้ภาชนะใส่น้ำยาที่เป็นทองแดง สังกะสี ดีบุก และอลูมิเนียม  

- ให้ใช้น้ำยาเคลือบผิว ก่อนการติดตั้ง โดยทำที่ด้านหน้า ด้านหลัง และขอบทั้ง 4 ด้าน  

1. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งหลังจากการติดตั้ง ผิวของวัสดุต้องปราศจากรอยร้าว แตกบิ่น รอยขูดขีด หรือมี

ตำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน  

2. การทำความสะอาด  

6.1. ทำความสะอาดผิวแผ่นหินด้วยฟองน้ำ ผ้า และน้ำ ก่อนที่ปูนจะแห้งภายใน1 ชม. หลังจากการติดตั้ง และทำความสะอาด

รอยต่อระหว่างแผ่นให้สะอาดไม่มีรอยคราบเปื้อนใด ๆ ก่อนส่งมอบ  

6.2. ก่อนขัดเคลือบผิว ให้ทำความสะอาดอีกครั้งหน่ึงด้วยน้ำสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาดและชำระด้วยน้ำเปล่า เช็ดให้แห้ง

ด้วยผ้านุ่มสะอาด หลังจากน้ันเคลือบผิวด้วยน้ำยาชักเงา  

  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 
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ระบบกันซมึชนิดแผ่น (SHEET MEMBRANE WATERPROOFING) 

1. ขอบเขตของงาน  

ระบบกันซึมชนิดแผ่น ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน การติดตั้ง การประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง และการ

จัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING ของรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตั้ง เพื่อขอตรวจสอบและความเห็นชอบตามความต้องการ

ของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

วัสดุแผ่นกันซึมที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารน้ี จะต้องเป็นวัสดุใหม่อยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีฉลากแสดง

ชื่อผู้ผลิต และรุ่นอย่างชัดเจน  

2.1 ระบบกันซึมชนิดแผ่นแบบโชว์ผิว ต้องประกอบด้วย HIGH STRENGTH CORE OF NON WOVEN POLYESTER 

SPUNBOND ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร เคลือบด้วย BITUMEN มีผิวหน้าเป็นหินเกล็ดหนาไม่

ต่ำกว่า 4 มม. หรือตามผู้ออกแบบกำหนด วัสดุต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล เช่น ASTM, UL ดังต่อไปน้ี  

2.1.1 TENSION (TENSILE TEST)  

- LOAD AT FAILURE > 800 N (LONGITUDINAL) > 600 N (TRANSVERSE)  

- ELONGATION AT RUPTURE > 45 % (LONGITUDINAL) > 45 % (TRANSVERSE)  

2.1.2 TEAR STRENGTH > 180 N (LONGITUDINAL) > 180 N (TRANSVERSE)  

2.1.3 LAPTION TENSILE STRENGTH > 600 N (LONGITUDINAL) > 550 N (TRANSVERSE)  

2.1.4 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ IPERTEC 30PA ของ REPAX CONSTRUCTION CO., LTD. หรือ UNATORCH 4PGS ของ 

UNION ASSOCIATES CO., LTD. หรือ PROOFEX 4P SLATE ของ FOSROC (THAILAND) LIMITED หรือ 

DEBOVEST 4 MM. ของ L’AQUATECH หรือเทียบเท่า  

2.2 ระบบกันซึมชนิดแผ่นแบบเทคอนกรีตทับหน้า  

2.2.1 แผ่นวัสดุกันซึม ต้องประกอบด้วย HIGH STRENGTH CORE OF NON WOVEN POLYESTER SPUNBOND 

ความหนาแน่นไม่ต่ำกว่า 150 กรัมต่อตารางเมตร เคลือบด้วย BITUMEN มีผิวหน้าเป็นทรายหนาไม่ต่ำกว่า 3 

มม. หรือตามผู้ออกแบบกำหนด 

2.2.2 คอนกรีตเททับหน้า (CONCRETE TOPPING)  

ก. ปูนซีเมนต์ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ คุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ม.อ.ก. 80-

2517, ASTM C150 TYPE I  

ข. ทราย ใช้ทรายน้ำจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน  

- ทรายใช้สำหรับ SETTING BED หรือ MORTAR BED ต้องผ่านมาตรฐานตะแกรงเบอร์ 16 45-85 

เปอร์เซ็นต์  



 

 
 

- ทรายสำหรับ GROUT หรือยาแนว ต้องผ่านมาตรฐานตะแกรงเบอร์ 16 100%  

ค. น้ำที่ใช้ผสมต้องเป็นน้ำจืดที่ปราศจากสิ่งเจือปน จำพวก แร่ธาตุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ  

ง. เหล็กเสริมสำหรับคอนกรีตเททับหน้า ใช้ลวดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (WIREMESH) PN-5200 หนา 4.3 x 

4.3 ระยะ 20 ซม.  

จ. คอนกรีตเททับหน้า หนาไม่ต่ำกว่า 0.05 ม. จะต้องผสมน้ำยากันซึม ให้ใช้น้ำยากันซึมตามหมวดน้ำยากัน

ซึม อัตราส่วนผสมน้ำยากันซึมให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครดั และต้องได้รับอนุมัติ

จากผู้ออกแบบ  

2.2.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ IPERTEC 30P ของ REPAX CONSTRUCTION CO., LTD. หรือ UNATORCH 3PSS ของ 

UNION ASSOCIATES CO., LTD. หรือ PROOFEX 3P SAND ของ FOSROC (THAILAND) LIMITED หรือ

เทียบเท่า  

2.3 ระบบกันซึมใต้ดิน (พื้น-ผนังภายนอก) ต้องประกอบด้วย บิทูเมนและแผ่นฟิล์ม โพลีอิธิลลีน ชนิดความหนาแน่นสูงอย่าง

น้อย 2 ชั้น หนาไม่ต่ำกว่า 1.5 มม. ชนิดมีกาวในตัว (SELF-ADHESIVE) วัสดุต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานสากล เช่น 

ASTM ดังน้ี  

2.3.1 TENSILE STRENGTH (FILM ONLY) ASTM D882 > 40,000 KN/M2  

2.3.2 ELONGATION OF MEMBRANE ASTM D412 > 300% (TO ULTIMATE FAILURE OF RUBBERISED 

APHALT)  

2.3.3 PUNCTURE RESISTANCE ASTM E154 > 250 N.  

2.3.4 RESISTANCE TO HYDROSTATIC HEAD ASTM D5385 > 30 M.  

2.3.5 PERMEANCE ASTM E96 < 2 NG/M2 S.Pa  

2.3.6 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ BITUTHENE 3000 ของ WR. GRACE CO., LTD. หรือ UNAFLEX 1.5 PPS ของ UNION 

ASSOCIATES CO., LTD. หรือ PROOFEX GPE ของ FOSROC (THAILAND) LIMITED หรือเทียบเท่า 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงน้ำยากันซึมไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง รวมถึง 

MANUFACTURE’S SPECIFICATION ของระบบกันซึมชนิดแผ่น ส่งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบเห็นชอบเพื่อการอนุมัติตามความ

ต้องการก่อนที่จะนำไปใช้งาน  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมีความชำนาญในการติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้มาตรฐานกรรมวิธีการติดตั้งจาก

บริษัทผู้ผลิต ด้วยความประณีตเรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.1 ระบบกันซึมชนิดแผ่นโชว์ผิว ให้ติดตั้งระบบกันซึมชนิดแผ่นน้ีในพื้นที่ดั้งน้ี หลังคาคอนกรีตที่ไม่ใช้งาน เช่น ถังเก็บน้ำ

ห้องเครื่อง บันได และพื้นทีที่ระบุตามแบบก่อสร้างโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  



 

 
 

4.1.1 ผิวคอนกรีตก่อนการติดตั้งจะต้องเป็นผิวขัดมันเรียบไม่เป็นคลื่นหรือแอ่ง แห้งสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

และผิวเอียงลาดลงสู่ท่อระบายน้ำที่พื้น และพื้นคอนกรีตที่จะทำการติดตั้งเป็นพื้น ค.ส.ล. ผสมน้ำยากันซึม  

4.1.2 การติดตั้งแผ่นกันซึมให้ทา หรือพ่นรองพื้นผิวด้วย BITUMINOUS PRIMER จากน้ันปูทับด้วยแผ่นกันซึม โดยใช้

ความร้อนเป่า หรือ HOT BITUMINOUS ADHESIVE ทั้งน้ีรายละเอียดวิธี การติดตั้ง การปาดมุมที่ขอบผนัง การ

จบของแผ่นกันซึมกับผนัง และรูระบายน้ำ รวมทั้งการทาบ (OVERLAP) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และคาแนะนำ

ของบริษัทผู้ผลิตในกรณีที่ บริษัทผู้ผลิตมิได้เป็นผู้ติดตั้งเอง ทางบริษัท ผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผู้ชำนาญการมาช่วย

ควบคุมการติดตั้งให้ถูกต้อง และเป็นไปตามความต้องการของผู้ออกแบบ  

4.2 ระบบกันซึมชนิดแผ่นเทคอนกรีตทับหน้า ให้ติดตั้งระบบกันซึมชนิดแผ่นน้ีในพื้นที่ดั้งน้ี หลังคาคอนกรีตที่มีการใช้งาน

หรือมีการทำวัสดุผิวพื้น เช่น พื้นที่หนีไฟ พื้นที่ระเบียงรอบสระว่ายน้ำ พื้นที่ที่มีการใช้งานและพื้นที่ที่ระบุตามแบบ

ก่อสร้าง  

4.2.1 ผิวคอนกรีตก่อนการติดตั้งจะต้องเป็นผิวขัดมันเรียบไม่เป็นคลื่นหรือแอ่ง แห้งสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกต่าง ๆ 

และเอียงลาดสู่ท่อระบายน้ำที่พื้น และพื้นคอนกรีตต้องเป็นคอนกรีตผสมน้ำยากันซึมด้วย  

4.2.2 การติดตั้งแผ่นกันซึมให้ทา หรือพ่นรองพื้นผิวด้วย BITUMINOUS PRIMER จากน้ัน ปูทับด้วยแผ่นกันซึม โดยใช้

ความร้อนเป่า และทดสอบแผ่นกันซึมด้วยวิธีการขังน้ำประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อทดสอบการรั่วซึมก่อนเท

คอนกรีตทับหน้า หลังจากติดตั้งแผ่นกันซึมเรียบร้อยแล้ว ให้เทคอนกรีตทับหน้าเสริมตะแกรงเหล็กหนา 5 ซม. 

ผสมน้ำยากันซึมผิว ค.ส.ล. หากไม่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้เป็นผิวขัดมันเรียบ และปรับระดบัให้น้ำ

ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำที่พื้น ทั้งน้ีรายละเอียดวิธีการติดตั้ง การปาดมุมที่ขอบผนัง การจบของแผ่นกันซึมกับผนัง 

และรูระบายน้ำ รวมทั้งการทาบ (OVERLAP) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต ในกรณีที่

บริษัทผู้ผลิตมิได้เป็นผู้ติดตั้งเอง ทางบริษัทผู้ผลิตจะต้องจัดส่งผู้ชำนาญการมาช่วยควบคุมการติดตั้งให้ถูกต้อง 

และเป็นไปตามต้องการของผู้ออกแบบ  

4.3 ระบบกันซึมใต้ดิน (พื้น-ผนังภายนอก) ให้ติดตั้งระบบกันซึมชนิดแผ่นใต้พื้นชั้นใต้ดินผนังภายนอกชั้นใต้ดินที่มี

ผิวสัมผัสกับดิน  

4.3.1 ผิวผนังด้านนอกบริเวณที่จะติดตั้ง จะต้องสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก คราบน้ำปูน น้ำยาบ่มคอนกรีต หรือ

น้ำมันทาแบบ บริเวณรอยต่อของผนังหรือไม้แบบจะต้องเรียบไม่เป็นสันหรือเหลี่ยมคม ควรสกัดหรือฉาบให้

เรียบ  

4.3.2 ทารองพื้นด้วย BITUMINOUS PRIMER แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง  

4.3.3 ปูแผ่นกันซึมติดกับผนัง โดยต้องปูให้เรียบแนบกับผนัง การปูทาบด้านข้าง (OVERLAP) ไม่น้อยกว่า 10 ซม. 

บริเวณหัวและท้ายแผ่น ไม่น้อยกว่า 15 ซม.  

4.3.4 ผู้รับเหมาจะต้องหาและติดตั้งวัสดุป้องกันความเสียหายของแผ่นกันซึม เช่น ก่ออิฐ ฉาบปิด แผ่นไม้อัด ก่อนทำ

การถมดินทราย ทั้งน้ีจะต้องเสนอรายละเอียดวิธีการติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  



 

 
 

4.4 การติดตั้งแผ่นกันซึม จะต้องมีการทดสอบตามวิธีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันการรั่วซึมและ

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนส่งมอบงาน  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการติดตั้งแผ่นกันซึมแล้วเสร็จ และต้องป้องกันไม่ให้เสียหายก่อน

ส่งมอบงาน  

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งในระยะ 2 ปี หากเกิดรอยร้าว แตก หรือรั่วไหล เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา 2 ปี ภายหลังส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องมาจัดทำใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น



 

 
 

วัสดุกันซึมชนิดทำ/ฉาบ (FLUID APPLIED WATERPROOFING) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำกันซึมตามระบุในแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อขอ

ตรวจสอบและความเห็นชอบตามความต้องการของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

2.1 วัสดุกันซึมชนิดส่วนผสมซิเมนต์ เป็นมอร์ต้าสำหรับทาหรือฉาบ เพื่อป้องกันการรั่วซึม ที่มีส่วนผสมของซีเมนต์เน้ือ

ละเอียด และน้ำยาโพลีเมอร์ดัดแปลง (POLYMER MODIFIED) ประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน มีความยืดหยุ่น ไม่เป็น

พิษ ผ่านการรับรองจากการประปาภูมิภาคหรือการประปานครหลวงแห่งประเทศไทย โดยมีปริมาณการใช้ไม่ต่ำกว่า 2 

Kg/m2 หนาไม่ต่ำกว่า 1.0 มม. สามารถใช้ในการทาหรือฉาบเพื่อป้องกันการรั่วซึมในงานพื้นผิวคอนกรีต ให้ใช้

ผลิตภัณฑ์  

- FLEXSEAL AC100 ของ REPAX CONSTRUCTION CO., LTD. 

- EUCOSEAL ของ UNION ASSOCIATES CO., LTD. 

- SMARTFLEX ของ LOUIS T. LEONOWENS (THAILAND) LIMITED. 

- TEGRAPROOF ของ FOSROC (THAILAND) LIMITED. 

- 237 CEMENT MEMBRANE ของ TOA PAINT THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED  

- หรือเทียบเท่า  

2.2 วัสดุกันซึมชนิดอะครีลิค เป็นของเหลวชนิดอะครีลิคโพลีเมอร์ยืดหยุ่นสูง (HIGH PERFORMANCE MODIFIED 

ELASTOMERIC) พร้อมไฟเบอร์กลาสเสริมความแข็งแรง (REINFORCE) โดยมีความหนารวมไม่น้อยกว่า 5 ชั้น โดยมี

ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 800 ไมครอน ต้องมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ, ความร้อน, ฝน, ลม และรังสีอุล

ตราไวโอเลต (ULTRA VIOLET) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  

- FLEXSEAL AC606 ของ REPAX CONSTRUCTION CO., LTD. 

- SEALOFLEX ของ UNION ASSOCIATES CO., LTD. 

- TRAFFIGARD ของ LOUIS T. LEONOWENS (THAILAND) LIMITED. 

- NITOPROOF RS ของ FOSROC (THAILAND) LIMITED. 

- 201 ROOFSEAL ของ TOA PAINT THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED หรือเทียบเท่า 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้แต่ละชนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่างรวมถึง MANUFACTURE’S 

SPECIFICATION ส่งให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ ตามความต้องการก่อนที่จะทำการติดตั้ง  

  



 

 
 

4. การติดต้ัง  

4.1 วัสดุกันซึมชนิดส่วนผสมซีเมนต์  

4.1.1 หากในแบบมิได้ระบุ พื้นผิวที่จะต้องใช้ระบบน้ีคือ ส่วนของโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องสัมผัสน้ำตลอดเวลาภายใน 

เช่น ถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อลิฟท์ที่ต่ำกว่าระดับดิน ห้องน้ำ รางน้ำ ค.ส.ล. ระเบียง กระถางต้นไม้ เป็นต้น  

4.1.2 ก่อนทำหรือฉาบน้ำยากันซึม จะต้องทำระบบกันซึมชนิดน้ำยาผสมในคอนกรีต ในหมวด 07145 ให้เรียบร้อย

ก่อน 

4.1.3 การทาหรือฉาบวัสดุกันซึม ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ

ผู้ควบคุมงาน  

4.2 วัสดุกันซึมชนิดอะครีลิค  

4.3 หากในแบบมิได้ระบุ พื้นผิวที่จะต้องใช้ระบบน้ีคือ หลังคาคอนกรีตที่ไม่มีการใช้งาน เช่น ถังเก็บน้ำ ห้องเครื่อง บันไดและ

พื้นที่ที่ระบุตามแบบก่อสร้าง โดยจะต้องได้รับการเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.4 ก่อนทาหรือฉาบน้ำยากันซึม จะต้องทำระบบกันซึมชนิดน้ำยาผสมในคอนกรีต ในหมวด 07145 ให้เรียบร้อยก่อน  

4.5 การทาหรือฉาบวัสดุกันซึม ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมผู้ควบคุมงาน  

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งทุกแห่ง ที่เก่ียวข้องจากการติดตั้ง ด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนการขอ

ตรวจสอบและความเห็นชอบเพื่อส่งมอบงานจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งในระยะ 2 ปี หากเกิดรอยร้าว แตก หรือรั่วไหล เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา 5 ปี ภายหลังส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องมาจัดทำใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

ระบบกันซมึชนิดนำ้ยาผสมในคอนกรีต (CEMENTITIOUS WATERPROOFING) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำการกันซึมและป้องกันความชื้นของส่วนต่าง ๆ ของ

อาคาร ส่วนประกอบหรือโครงสร้างตามระบุในแบบและรายการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างรายละเอียดพร้อมใบรับรอง

ผลการทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมหลักฐานอ่ืนตามที่สถาปนิก/วิศวกร/และหรือผู้ควบคุมงานต้องการ 

เพื่อขอตรวจสอบเห็นชอบเพื่อขออนุมัติก่อนจะนำไปติดตั้ง  

2. วัสดุ  

ถ้าไม่ได้ระบุในหมวดงานโครงสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำกันซึมและป้องกันความชื้นในส่วนต่าง ๆ ของอาคารโดยใช้วัสดุ

ดังต่อไปน้ี  

2.1 น้ำยาผสมในคอนกรีตกันซึมและรับแรงดันของน้ำ ในส่วนของโครงสร้าง หรือ Topping ที่ระบุในแบบหรือตามคำสั่ง

ของผู้ควบคุมงานจะต้องผสมน้ำยากันซึมในคอนกรีตหรือปูนทรายในอัตราส่วนตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต (ใน

กรณีที่คอนกรีตโครงสร้างน้ันผสมน้ำยาเพื่อหน่วงการก่อตัวแล้วไม่ต้องผสมน้ำยากันซึม) น้ำยากันซึมให้ใช้ผลิตภัณฑ์  

- HYDRATITE ของ W.R. GRACE หรือ  

- COLEMANOID NO. 1 ของ UNION ASSOCIATES หรือ  

- PLASTO CRETE-N "SIKA" ของ SIKA (THAILAND) LIMITED หรือ  

- WATERPROOF ADMIXTURE ของ TOA PAINT THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED หรือ  

- REPAX CONSTRUCTION CO., LTD., FOSROC (THAILAND) CO., LTD., หรือเทียบเท่า  

2.2 แผ่นยางกันซึม PVC. คั่นรอยต่อในโครงสร้าง จะต้องใช้แผ่นยางกันซึมคั่นรอยต่อในส่วนต่อไปน้ี  

2.2.1 รอยต่อในส่วนโครงสร้างที่ต้องรับแรงดันของน้ำเช่น ผนังและพื้นห้องใต้ดินถังเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ เป็นต้น  

2.2.2 ทุกตำแหน่งที่มีการหยุดเทคอนกรีต  

2.2.3 ตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน  

ขนาดของแผ่นตามที่ระบุในแบบหรือตามการเห็นชอบของสถาปนิก/วิศวกรและ/หรือผู้ควบคุมงานการต่อแผ่น

ยางกันซึม PVC. ให้ใช้วิธีการเชื่อมด้วยความร้อน ห้ามใช้วิธีการทาบ ก่อนเทคอนกรีตต้องยึดแผ่นกันซึม PVC. ให้ได้แนว 

และทนทานต่อการเคลื่อนตัวของคอนกรีตที่เทตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

แผ่นยางกันซึม PVC. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  

- UA WATERSTOP ของ UNION ASSOCIATES  

- SIKA JOINT RIBBON ของ SIKA (THAILAND) LIMITED 

- KNOW HOW ของ PERFECT BUILT  



 

 
 

- REPAX CONSTRUCTION CO., LTD., FOSROC (THAILAND) CO., LTD., หรือเทียบเท่า  

2.3 วัสดุคั่นรอยต่อและวัสดุเชื่อมรอยต่อ ในส่วนของโครงสร้าง คอนกรีตที่ระบุให้โครงสร้างแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด ให้

ใช้วัสดุคั่นรอยต่อที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุท้ายน้ี และส่วนผิวบนและล่างของรอยต่อให้เชื่อมด้วยวัสดุประเภทยืดหยุ่นได้ 

โดยมีคุณสมบัติตามที่ระบุ  

2.3.1 สำหรับงานถนนหรือทางเดิน ค.ส.ล.  

- JOINT FILLER: เป็นวัสดุประเภทใยพืชอัดแน่นเป็นแผ่นแล้วเคลือบด้วย  

- BITUMEN น้ำหนักเบา ผลิตตามมาตรฐาน AASHTO M - 2/3 (65-75)  

- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ UNA FIBER FILL ของ UNION ASSOCIATES  

- CELOTEX ของ PAL N. CHARTER  

- FIBER-PAR "GRACE" ของ W.R. GRACE  

- JOINT SEALANT: ยางหยอดรอยต่อถนน มาตรฐาน ASTM D-1109  

- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ COR-TON 99 ของ UNION ASSOCIATES  

- NITOSEAL 777 ของ PAL N. CHARTER  

- HOTSEAL 1990 ของ L’ AQUATECH  

2.3.2 สำหรับรอยต่อโครงสร้างอาคาร  

- JOINT FILLER: เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท POLYETHELENE FOAM ทำเป็นเส้นหน้าตัดกลม  

- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ COMPRESS-CELL ของ UNION ASSOCIATES  

- FILER ROD ของ L’ AQUATECH  

- AEROFIL ของ W.R. GRACE  

- JOINT SEALANT: เป็นผลิตภัณฑ์ประเภท POLYSULPHIDE 2 PART  

- ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ARBOKOL ของ UNION ASSOCIATES  

- VERTISEAL ของ W.R. GRACE OPTISEAL ของ APT. 

2.4 วัสดุอุดซ่อมรอยรั่วซึม สำหรับรอยรั่วซึมในผนังห้องใต้ดิน หรืองานคอนกรีตอ่ืน ๆ ให้ซ่อมรอยรั่วซึมด้วยซีเมนต์แข็งตัว

เร็ว (QUICK-SET HYDRAULIC CEMENT) โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์  

- UA PLUG ของ UNION ASSOCIATES  

- WATERPLUG SIKA 102 ของ SIKA (THAILAND) LIMITED  

- WATERPLUG ของ L’ AQUATECH  

- WATER PLUS ของ TOA PAINT THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED หรือเทียบเท่า  

  



 

 
 

3. การติดต้ัง  

การดำเนินการทำกันซึมและป้องกันความชื้นทุกขั้นตอน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และจะต้องอยู่

ภายใต้การควบคุมของหรือผู้ควบคุมงานโดยเคร่งครัด  

4. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการติดตั้งด้วยความประณีตเรียบร้อย ก่อนขอความเห็นชอบใน

การตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

5. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการติดตั้ง ในระยะ 2 ป ีหากเกิดรอยร้าว แตกหรือรั่วไหล เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา 2 ปี ภายหลังส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดทำใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

การอุดช่องเปิดเพ่ือป้องกันไฟลาม (FIRE STOPPIN) 

1. วัสดุป้องกันไฟลาม  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบอุดช่องเปิดเพื่อป้องกันไฟลาม ตามระบุในแบบ

และรายการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสาร, ตัวอย่าง, รายละเอียด รวมถึงวิธีการ พร้อมหลักฐานอ่ืน ๆ ตามที่ระบุหรือ

ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ เพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ  

โดยจุดมุ่งหมายของงานในหมวดน้ี ครอบคลุมถึงการจัดหาวัสดุป้องกันไฟ และควันลามที่เหมาะสม รวมถึงวิธีการและ

ขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้อง และเป็นไปตามระบบที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยมีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพใน

การทำงาน เพื่อการป้องกันที่สมบูรณ์  

การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกันไฟลามน้ี เป็นการอุดช่องเปิดต่างๆ ทั้งพื้นและผนัง หรือระหว่างพื้นกับผนัง เพื่อป้องกันมิให้ไฟ

หรือควันลามจากพื้นที่หน่ึงไปยังอีกพื้นที่หน่ึงที่อยู่ติดกัน ซ่ึงประเภทของช่องเปิดดังกล่าวมีดังน้ี :-  

- ช่องเปิด, ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลุผ่าน (THROUGH PENETRATIONS)  

- ช่องเปิดประเภทรอยต่องานโครงสร้าง (CONSTRUCTION JOINTS)  

- ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนังกระจก CURTAIN WALL และพื้นอาคาร (PERIMETER JOINTS)  

โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุป้องกันไฟและควันลามที่เหมาะสมกับการกันไฟ ควัน และก๊าซร้อนตามแบบที่กำหนด ช่องเปิด 

ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อใดที่ต้องปิดเพื่อการกันไฟลามแต่มิได้กำหนดในแบบ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งวัสดุป้องกันไฟ

และลามปิดช่องเปิดหรือรอยต่อน้ันให้เรียบร้อยด้วย ซ่ึงรวมไปถึง  

- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พื้น คาน หรืออ่ืน ๆ  

- รอยต่อระหว่างท้องพื้นและผนัง  

- รอยต่อระหว่างผนังและพื้น  

- รอยต่อระหว่างผนังคอนกรีตหล่อสำเร็จ  

- รอยต่อระหว่างระบบผนังกระจกเคอร์เทิร์นวอลล์กับพื้นคอนกรีต  

- ช่องท่อต่าง ๆ ซ่ึงได้เตรียมไว้สำหรับการใช้ในงานติดตั้งระบบท่อหลังจากที่ได้ติดตั้งท่อไปแล้วและมีช่องว่าง

เหลืออยู่  

- ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดที่เตรียมไว้สำหรับติดตั้งระบบท่อในอนาคต  

- ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดสำหรับสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืน ๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสาย

อ่ืน ๆ หรือรางสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืน ๆ ที่มีช่องว่างอยู่  



 

 
 

- ภายในช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดที่ทะลุพื้นทนไฟ ผนังทนไฟหรือเพดานทนไฟ  

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามให้เป็นไปตามรูปแบบที่ระบุไว้ในระบบกันไฟและควันลามที่ผ่านการ

ทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 

1.2 หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวิธีการทดสอบอ้างอิง  

1.2.1 AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM):  

- ASTM E84 STANDARD TEST METHOD FOR SURFACE BURNING CHARACTERISTICS OF 

BUILDING MATERIALS  

- ASTM E119 STANDARD TEST METHODS FOR FIRE TESTS OF BUILDING CONSTRUCTION AND 

MATERIALS  

- ASTM E814 STANDARD TEST METHOD FOR FIRE TEST OF PENETRATION FIRE STOPS  

- ASTM E1966 STANDARD TEST METHOD FOR FIRE-RESISTIVE JOINT SYSTEMS  

- ASTM E2307 STANDARD TEST METHOD FOR DETERMINING FIRE RESISTANCE OF PERIMETER 

FIRE BARRIER SYSTEMS USING INTERMEDIATE-SCALE, MULTI-STORY TEST APPARATUS  

1.2.2 INTERNATIONAL BUILDING CODE (IBC)  

1.2.3 NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA):  

- NFPA LIFE SAFETY CODE 101  

1.2.4 UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. (UL):  

- UL1479 FIRE TESTS OF THROUGH-PENETRATION FIRESTOPS  

- UL 2079 TESTS FOR FIRE RESISTANCE OF BUILDING JOINT SYSTEMS  

- UL723 TESTS FOR SURFACE BURNING CHARACTERISTICS OF BUILDING MATERIALS  

1.2.5 สถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้แก่  

- INTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL (IFC)  

- UNDERWRITERS LABORATORIES INC. (UL)  

1.3 ข้อกำหนดทางด้านประสิทธิภาพ  

1.3.1 ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลุผ่าน (THROUGH PENETRATIONS): ระบบกันไฟและควันลาม

สำหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภทน้ี ที่มีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบ

ตามวิธีการทดสอบ UL 1479 และจะต้องมีความสามารถในการกันไฟลาม (F-RATING) ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  

1.3.2 ช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINTS): ระบบกันไฟและควันลามสำหรับช่องเปิด

ประเภทน้ี ที่มีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 และ



 

 
 

จะต้องมีความสามารถในการกันไฟลาม (F-RATING) ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และระบบกันไฟลามจะต้องสามารถ

รองรับการเคลื่อนไหวของรอยต่อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ตามวิธีการทดสอบ UL2079 

1.3.3 ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนังกระจก CURTAIN WALL และพื้นอาคาร (PERIMETER JOINTS): ระบบ

กันไฟและควันลามสำหรับช่องเปิดประเภทน้ี ที่มีวัสดุป้องกันไฟและควันลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบตาม

วิธีการทดสอบ ASTM E2307 และจะต้องมีความสามารถในการกันไฟลาม (F-RATING) ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

และระบบกันไฟลามจะต้องสามารถรองรับการเคลื่อนไหวเน่ืองจากแรงเฉือนในแนวตั้งได้ตามวิธีการทดสอบ 

ASTM E2307  

1.3.4 การติดตั้งระบบกันไฟและควันลามจะต้องไม่ทำให้อัตราการทนไฟของส่วนประกอบของช่องเปิด ช่องท่อ ช่อง

ลอด หรือรอยต่อลดลง  

1.3.5 สำหรับวัสดุป้องกันไฟและควันลามที่ติดตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ สามารถสัมผัสได้ ต้องผ่านการขัดสี 

บริเวณที่มีการสัญจร มีความชื้น และบริเวณที่อาจมีความเสียหายอ่ืน ๆ น้ันวัสดุป้องกันไฟและควันลามที่ใช้ต้อง

สามารถรองรับหรือทนทานต่อความเสียหายเหล่าน้ีทั้งในขณะติดตั้งและเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

1.3.6 วัสดุป้องกันไฟและควันลามต้องไม่ก่อให้เกิดควันพิษเม่ือได้รับความร้อนหรือติดไฟ  

1.3.7 ผู้ผลิตจะต้องออกเอกสารรับรองว่าวัสดุยาแนวป้องกันไฟและควันลามต้องไม่มีส่วนผสมของสารเคมีอันตรายก่อ

มะเร็ง ได้แก่ แร่ใยหิน (ASBESTOS), POLYCHLORINATED BIPHENYL (PCB) และ ETHYLENE GLYCOL โดย  

1.3.8 ผู้ผลิตจะต้องออกเอกสารรับรองว่าวัสดุป้องกันไฟและควันลามชนิดขยายตัวได้เม่ือเกิดเพลิงไหม้ 

(INTUMESCENT) จะต้องไม่ละลายน้ำ  

1.3.9 วัสดุป้องกันไฟและควันลามจะต้องทนต่อการสัมผัสน้ำและไม่ละลายในน้ำหรือหลุดล่อน  

1.3.10 วัสดุป้องกันไฟและควันลามที่เป็นวัสดุชนิดขยายตัว (INTUMESCENT) เม่ือเกิดเพลิงไหม้จะต้องขยายตัวอย่าง

น้อย 8 เท่า  

1.3.11 ในกรณีที่ไม่มีระบบกันไฟและควันลามที่ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการติดตั้งสำหรับช่อง

เปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อน้ัน ๆ ผู้รับจ้างจำเป็นต้องขอเอกสาร ENGINEERING JUDGMENT (EJ) จาก

ผู้ผลิตวัสดุกันไฟลามน้ันโดยเฉพาะ มาขออนุมัติใช้ระบบกันไฟลามน้ัน กับผู้ว่าจ้าง และเอกสาร ENGINEERING 

JUDGMENT (EJ) ควรมีรูปแบบตามแนวทางของ INTERNATIONAL FIRESTOP COUNCIL (IFC)  

1.4 เอกสารและวัสดุที่ต้องนำส่ง  

1.4.1 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการนำส่งเอกสารและวัสดุ  

1.4.2 เอกสารและวัสดุที่ต้องนำส่งคือ  

- รายละเอียดทางเทคนิคของวัสดุป้องกันไฟและควันลามทุกประเภทที่ใช้ (TECHNICAL DATASHEET)  

- ผลการทดสอบการกันไฟของระบบที่ทดสอบที่กันไฟได้ 2 ชั่วโมงที่ทดสอบโดย UL (UL FIRESTOP 

SYSTEM TEST REPORT) โดยจะต้องยื่นผลทดสอบให้ตรงกับระบบที่จะใช้ติดตั้งในระบบน้ัน ๆ  



 

 
 

- เอกสารข้อแนะนำวิธีการติดตั้งและวิธีการควบคุมคุณภาพที่ถูกต้องสำหรับวัสดุป้องกันไฟและควันลามแต่

ละประเภทจากผู้ผลิต  

- เอกสารแผ่นข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ของวัสดุป้องกันไฟและควันลามทุกประเภทที่ใช้  

- เอกสาร ENGINEERING JUDGMENT (EJ) จากผู้ผลิตวัสดุกันไฟลาม โดยให้พิจารณาเป็นทางเลือกสุดท้าย

ในกรณีที่ไม่มีระบบกันไฟและควันลามที่ผ่านการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้  

- ตัวอย่างวัสดุป้องกันไฟและควันลามที่ใช้ทุกชนิดและทุกประเภท  

1.5 การควบคุมคุณภาพ  

1.5.1 ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมวิธีการติดตั้งจากผู้ผลิตวัสดุป้องกันไฟและควันลามในการติดตั้งระบบกันไฟและควัน

ลามสำหรับประเภทช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่องานก่อสร้าง  

1.5.2 วัสดุป้องกันไฟและควันลามที่ใช้แต่ละชนิดต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกัน  

2. วัสดุป้องกันไฟและควันลาม  

2.1 วัสดุป้องกันไฟและควันลามที่นำมาใช้ต้องผ่านการอนุมัติก่อน โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตต่อไปน้ี  

- SPECIFIED TECHNOLOGY INC (STI) หรือ  

- WR GRACE หรือ  

- 3M หรือ  

- คุณภาพเทียบเท่า  

2.2 หากมิได้ระบุให้เป็นอย่างอ่ืนในแบบงานวิศวกรรมระบบป้องกันไฟภายในอาคาร วัสดุป้องกันไฟและควันลาม/ระบบกัน

ไฟและควันลาม ให้มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

2.2.1 วัสดุป้องกันไฟและควันลามต้องเป็นวัสดุชนิดที่เหมาะสมกับประเภทของงานโดยเฉพาะ  

2.2.2 วัสดุป้องกันไฟและควันลามและวัสดุที่เก่ียวข้องแต่ละประเภทจะต้องเข้ากันได้ (COMPATIBLE)  

2.2.3 วัสดุป้องกันไฟและควันลามที่สามารถใช้ได้ได้แก่  

2.2.3.1 สำหรับช่องเปิดรอบท่อพลาสติก ให้ใช้วัสดุเทียบเท่า FIRESTOP COLLAR หุ้มรอบท่อโดยเป็นวัสดุที่

ขยายตัวได้เม่ือเกิดเพลิงไหม้ (INTUMESCENT)  

2.2.3.2 สำหรับการร้อยสายสายไฟ สายโทรศัพท์ หรือสายเน็ตเวอร์ค ผ่านผนังหรือพื้น ให้ใช้ร้อยสายผ่านวัสดุ

ประเภท PATH FIRE RATED PATHWAY หรือเทียบเท่า  

2.2.3.3 สำหรับช่องชาฟท์ให้ใช้ FIRESTOP MORTAR 

2.2.3.4 สำหรับรอยต่อระหว่างหัวผนังและท้องพื้น ให้ใช้ระบบป้องกันไฟชนิดแผ่นสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน 

ปิดบนรอยต่อแล้วพ่นทับด้วยสเปร์ยกันไฟประเภท ELASTOMERIC SPRAY หรือเทียบเท่า  

2.2.3.5 สำหรับรอยต่อผนังพรีคาสต์คอนกรีต ให้ใช้วัสดุประเภท FIRESTOP SILICONE หรือเทียบเท่า  



 

 
 

2.2.3.6 สำหรับรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังเคอร์เทินวอลล์ ให้ใช้วัสดุชนิด SILICONE-URETHANE 

HYBRID หรือเทียบเท่า  

2.2.3.7 สำหรับช่องเปิดขนาดใหญ่ที่จะต้องมีการแก้ไขในอนาคตให้ใช้ FIRESTOP PILLOW หรือเทียบเท่า  

2.2.3.8 สำหรับช่องเปิดรอบท่อลม ให้ใช้ระบบป้องกันไฟลามแบบเป็นแท่งโลหะฉากที่มีสารป้องกันไฟในตัว

แบบพร้อมใช้ที่ผลิตจากโรงงานเท่าน้ันเป็นวัสดุประเภท FIRESTOP ANGLE หรือเทียบเท่า  

2.2.3.9 สำหรับช่องเปิดรอบท่อโลหะ ให้ใช้วัสดุประเภท FIRESTOP SILICONE หรือเทียบเท่า  

2.2.3.10 สำหรับรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตกับพื้นคอนกรีต ให้ใช้วัสดุประเภท FIRESTOP SILICONE หรือ

เทียบเท่า  

3. การดำเนินการ  

3.1 การตรวจสอบ  

3.1.1 ตรวจสอบบริเวณที่จะทำการติดตั้งระบบกันไฟลาม หากบริเวณน้ันมีข้อบกพร่องจากการก่อสร้างซ่ึงไม่ตรงกับ

รายละเอียดในระบบกันไฟลามที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ ให้แจ้งแก่ผู้ว่าจ้าง  

3.1.2 ตรวจสอบพื้นผิววัสดุที่จะทำการติดตั้งระบบกันไฟและควันลามโดยต้องไม่ให้มีน้ำมัน จารบี ฝุ่น หรือสิ่งสกปรก

อ่ืน ๆ ที่ทำให้ความสามารถในการยึดเกาะของวัสดุป้องกันไฟและควันลามลดลง  

3.1.3 ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าสภาวะแวดล้อมมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการติดตั้งระบบกันไฟลาม  

3.1.4 ไม่ติดตั้งระบบกันไฟลามหากข้อบกพร่องของการก่อสร้างไม่ได้รับการแก้ไข  

3.2 การติดตั้ง  

3.2.1 ก่อนติดตั้งให้ตรวจสอบว่าสภาพพื้นที่จะทำการติดตั้งและสภาพแวดล้อมขณะทำงานให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิต

กำหนด  

3.2.2 ติดตั้งวัสดุหนุน (Forming Materials) และวัสดุอ่ืน ๆ ตามที่กำหนดในระบบกันไฟลามน้ัน ๆ เพื่อรองรับวัสดุกัน

ไฟลามและเพื่อให้วัสดุกันไฟลามมีรูปร่างหน้าตัดและความลึกตามที่กำหนด เพื่อให้ได้ค่าการกันไฟลามตามที่

กำหนด หลังจากติดตั้งวัสดุกันไฟลามให้เอาวัสดุในส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ในระบบว่าเป็นวัสดุถาวรออก ให้ปฏิบัติ

ตามวิธีการติดตั้งที่ระบุไว้ในส่วนการติดตั้งวัสดุหนุนในระบบกันไฟลาม 

3.2.3 ติดตั้งวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามวิธีการติดตั้งที่ผู้ผลิตกำหนดและสอดคล้องกับระบบกันไฟและควันลาม  

3.2.4 สำหรับวัสดุป้องกันไฟและควันลามที่สามารถมองเห็นได้หลังการติดตั้งเสร็จสิ้นให้ตกแต่งผิววัสดุป้องกันไฟและ

ควันลามให้เรียบ ขอบเป็นเส้นตรง และเป็นแนวเดียวกับวัสดุรอบข้าง 

3.2.5 หลังการติดตั้งระบบกันไฟลามให้ติดป้ายระบุ “ระบบกันไฟลาม ห้ามรื้อถอนหรือทำลาย หากเสียหายโปรดแจ้ง

ฝ่ายบำรุงรักษาอาคาร” รวมถึงชื่อสถาบันที่ทาการทดสอบระบบ หมายเลขระบบ วันที่ติดตั้งระบบ และชื่อ ที่อยู่ 

และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง  

 



 

 
 

3.3 การทำความสะอาด  

3.3.1 ทำความสะอาดวัสดุกันไฟลามที่เกินออกมาจากแบบที่กำหนดไปพร้อม ๆ กับการติดตั้งด้วยสารทำความสะอาด

ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายวัสดุกันไฟลาม  

3.3.2 ทำความสะอาดบริเวณทำงานทุกแห่งหลังจากติดตั้งวัสดุกันไฟลามแล้วด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนการ

อนุมัติตรวจสอบ และก่อนส่งมอบงาน  

3.3.3 ป้องกันวัสดุป้องกันไฟและควันลามทั้งขณะติดตั้งและหลังติดตั้งเพื่อให้ม่ันในว่าระบบกันไฟและควันลามไม่ได้

รับความเสียหาย แต่หากวัสดุป้องกันไฟและควันลามเสียหายให้รื้อออกและเปลี่ยนวัสดุป้องกันไฟและควันลาม

ใหม่ทันที 

 



 

 
 

แผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GLASS FIBER REINFORCED CONCRETE (GFRC) PANELS) 

3. ขอบเขตของงาน  

ขอบเขตความรับผิดชอบการจัดหาและติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว (GFRC) ตามแบบที่แสดงไว้ให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานของ PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE (PCI) ตามข้อปฏิบัติงานแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว ที่ MNL-128-87  

3.1    การผลิตและจัดหาแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วจะต้องรวมค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ และอ่ืนใดที่เก่ียวเน่ืองและจำเป็นต่อ    

   การผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว  

3.2 การผลิตจัดทำแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว ผู้ผลิตจะต้องติดส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ทุกอย่างที่ฝังในแผ่นและที่เชื่อมยึด

ติดกับแผ่น รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุที่จะต้องยึดติดกับโครงสร้างที่รับและยึดแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว  

3.3 การติดตั้งและประกอบแผ่นต้องรวมค่าแรง วัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนใดที่เก่ียวเน่ืองจำเป็นต่อการติดตั้งและประกอบแผ่น  

4. การประกันคุณภาพ  

4.1 คุณสมบัติของผู้ผลิตและติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว จะต้องมีประสบการณ์การผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วและ

ผลิตภัณฑ์น้ี ใช้งานในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีขีดความสามารถพอเพียงในการติดตั้งระบบแผ่นคอนกรีต

เสริมใยแก้วของโครงการน้ี ปราศจากการล่าช้าต่อแผนงานการใช้อาคารของเจ้าของอาคาร หรือจากผู้ผลิต ดังน้ี  

4.1.1 บริษัท เยนเนอรัล เอนยิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  

4.1.2 บริษัท แผ่นพื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน)  

4.1.3 บริษัท พรีเมียร์ โพรดัคส ์จำกัด หรือเทียบเท่า  

4.2 การทำชิ้นตัวอย่าง นอกเหนือจากการนำเสนอชิ้นตัวอย่างแผ่น เพื่อการอนุมัติคุณลักษณะของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ พื้นผิว สี 

ในขั้นต้นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องผลิตชิ้นตัวอย่างเท่าขนาด สี และอุปกรณ์ที่ประกอบการติดตั้งทุกประการ อย่างน้อย 5 ชิ้น

ตัวอย่าง  

4.3 การควบคุมคุณภาพ  

4.3.1 ผู้รับจ้างจะต้องกำหนดและจัดทำรายละเอียดแผนการควบคุมคุณภาพให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนการผลิต  

4.3.2 การทดสอบวัสดุและการควบคุมการผลิต เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทุกรายการ  

4.3.3 แผนการควบคุมคุณภาพ ในรายละเอียดเพื่อการตรวจสอบคุณภาพ จะต้องประกอบด้วยอย่างน้อย ตามรายการ

ดังน้ี 

4.3.3.1 ปริมาณใยแก้วในแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว  

4.3.3.2 อัตราการพ่น  

4.3.3.3 น้ำหนักของน้ำปูน  

4.3.3.4 คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ  

4.3.3.5 การทนรับแรงดึงและแรงเฉือนของการยึดติดแผ่นกับอุปกรณ์ประกอบ  



 

 
 

4.3.3.6 ระยะเวลา ลักษณะ และสภาพการบ่มแผ่นวัสดุ เพื่อให้ได้ความแข็งแรงของแผ่นตามมาตรฐาน และ

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายที่พื้นผิวแผ่น อันได้แก่ ความเกิดรู POSOSITY, ความสม่ำเสมอของ

สีผิวพื้น และการเกิดคราบเกลือ (EFFLORESCENCE)  

5. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวิธีการติดตั้งก่อนการผลิต ตามรายการดังต่อไปน้ี  

5.1 แบบเพื่อใช้ก่อสร้าง (SHOP DRAWING) แบบที่นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างต้องแสดงอย่างน้อย ตามรายการต่อไปน้ี  

5.1.1 รูปลักษณะ มิติ และ ระยะ ขนาดของแผ่น ความหนาของแผ่น บริเวณขอบแผ่น ส่วนกลาง 

5.1.2 พื้นผิว  

5.1.3 รายละเอียดโครงคร่าวเหล็ก  

5.1.4 รายละเอียดรอยต่อ และการติดยึดแผ่น 

5.1.5 รายละเอียดการยกและติดตั้ง 

5.1.6 ตำแหน่งที่ติดตั้งและรายละเอียดอุปกรณ์ที่ยึดติดกับโครงสร้างอาคาร 

5.1.7 ขนาด, ที่ติดตั้ง และรายละเอียด ส่วนประกอบใช้เพื่อการรับน้ำหนัก และปรับระยะแนว

แผ่น 

5.1.8 ลำดับการติดตั้ง สำหรับกรณีที่เป็นส่วนสำคัญ 

5.1.9 การเชื่อมต่อของวัสดุอ่ืน ๆ กับแผ่น GFRC 

5.2 การออกแบบส่วนผสมวัสดุ (MIX DESIGNS)  

6. ผลิตภัณฑ์  

6.1 วัสดุ - คอนกรีตเสริมใยแก้ว  

6.1.1 ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สีขาว  

6.1.2 พื้นผิวขอบแผ่นที่ปรากฎเห็นด้านนอก ให้ซีเมนต์ ชนิด ยี่ห้อ สี และผู้ผลิต เป็นวัสดุเดียวกันกับวัสดุตัวแผ่น  

6.2 มวลรวม  

6.2.1 ทราย เป็น ทรายซิลิกา ที่ล้างทำความสะอาดปราศจากสารอินทรีย์เจือปน และแห้ง ขนาดมวลต้องไม่ใหญ่กว่า 

1.08 มม. หรือผ่านตะแกรงล่อนขนาดเบอร์ 16 ได้  

6.2.2 น้ำ เป็นน้ำสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน หรือสารลอยแขวน และต้องไม่มีคุณสมบัติทำให้คุณสมบัติของคอนกรีต 

เก่ียวกับ สี การก่อตัว และความแข็งแรงเปลี่ยนแปลงไป  

6.3 ส่วนผสมอ่ืน เช่น สาระประกอบเพื่อการบ่มคอนกรีต ต้องเป็นสารไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับใยแก้ว  

6.4 สีที่ใช้ผสมในคอนกรีต ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี  

6.4.1 ไม่ทำให้กำลังของคอนกรีตและการก่อตัวของคอนกรีตเสียไป  

6.4.2 ต้องมีความเสถียรของสี เม่ือถูกอุณหภูมิที่สูง  



 

 
 

6.4.3 ต้องทนสภาพความเป็นด่างของคอนกรีต และสีคงทนต่อรังสีอุลตร้าไวโอเลต  

6.5 ใยแก้ว ต้องเป็นใยแก้วที่ผลิตจากสารประกอบของแก้วที่ทนต่อด่าง เม่ือนำใยแก้วน้ีมาผสมเสริมความแข็งแรงในปอร์ต

แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต คุณลักษณะที่ต้องการ  

6.5.1 ส่วนผสมขอสารเซอร์คอเนีย (ZrO2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 16  

6.5.2 ความหนาแน่น ประมาณ 2-70 กรัม/ลบ.ซม.  

6.5.3 ทนแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 185-355 x 103 ปอนด์ต่อตร. น้ิว  

6.5.4 YOUNG’S MODULUS ไม่น้อยกว่า 11,400 x 103 ปอนด์ต่อตร. น้ิว  

6.5.5 ขนาดเส้นใย 13.5 2Mm  

6.6 อุปกรณ์ที่ยึดติดกับแผ่น GFRC และอุปกรณ์ที่ยึดกับโครงสร้างต้องเป็นโลหะที่แข็งแรง ไม่เกิดการสึกกร่อน  

6.6.1 ขอยึดแผ่น (FLEX ANCHORS) และขอรับน้ำหนึกตัวแผ่น (GRAVITY ANCHORS) ต้องเป็นเหล็กเหนียว ชุบ

สังกะสี  

6.6.2 อุปกรณ์ประกอบ เช่น เหล็กแผ่น, น๊อต, แหวน เป็นเหล็กเหนียวชุบสังกะสี  

6.6.3 โครงโลหะยึดแผ่น GFRC เป็นเหล็กเหนียว ขนาดและระยะตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง ผิวพื้นต้องทาสีรอง

พื้นกันสนิมทุกส่วน 

7. การติดต้ัง  

7.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งแผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้วถูกต้องตามหลักวิชาการที่ดี และต้องมีวิศวกรควบคุมการติดตั้ง

อย่างใกล้ชิดตลอดการติดตั้ง  

7.2 ก่อนการนำแผ่น GFRC ติดตั้งที่อาคาร จะต้องได้ผ่านการบ่มแผ่นทุกชิ้นมาอย่างดี และปราศจากคราบเกลือ 

(EFFLORESCENCE) ก่อนการทาน้ำยาป้องกันการดูดซึมความชื้นของผิวพื้นแผ่น GFRC ด้วย WATER REPELLANCE 

ทุกด้านใน-นอก และขอบแผ่น  

7.3 การยึดเชื่อมติดแผ่นกับโครงสร้างหลักอาคาร ต้องให้แน่นแข็งแรง และป้องกันการคลายเกลียวของสกรู น๊อต จากการ

สั่นสะเทือนของจุดที่ยึดต่าง ๆ  

7.4 หลังจากการติดตั้งเข้าที่แล้ว ต้องป้องกันพื้นผิวของแผ่นเสียหาย และสีของแผ่นและระหว่างแผ่นต้องมีความสม่ำเสมอทุก

แผ่น  

7.5 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  

7.5.1 ระนาบของแผ่น ณ จุดที่ติดตั้ง ต้องไม่เกิน 2 มม. ต่อความยาว 1 เมตร และไม่เกิน 3 มม. ของความยาวจุดตลอด

แผ่น  

7.5.2 แนวที่หนีศูนย์กลางระหว่างแผ่น ต้องไม่เกิน 3 มม.  

7.5.3 แนวล้มดิ่งหรือเอียง ต้องไม่เกิน 1 มม. ต่อ 1 เมตร ตลอดแนว 

7.5.4  มิติที่กำหนดในแบบแสดงการติดตั้ง (SHOP DRAWINGS) มีความคลาดเคลื่อนในการติดตั้งจริงไม่เกิน 3 มม 



 

 
 

7.5.5 การหนีศูนย์จุดเหล็กยึด (ANCHORS) เหล็กเสียบ และช่องเปิดต้องไม่เกิน 3 มม.  

7.5.6 แนวที่ติดตั้งทั้งแนวดิ่งและแนวนอน ต้องเป็นแนวตรงไม่โค้งหรือโกร่ง ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 25 มม.  

7.5.7 รอยต่อระหว่างแผ่น ระยะต้องไม่เกิน 5 มม. ยกเว้นแบบได้กำหนดเป็นอ่ืน  

8. การทำความสะอาด  

8.1 วิธีการทำความสะอาด เป็นไปตามกรรมวิธีของผู้ผลิตและผู้ติดตั้ง  

8.2 หลังการติดตั้งแผ่น GFRC แล้ว จะต้องทำความสะอาดแผ่นปราศจากคราบสิ่งสกปรกที่พื้นผิวแผ่น ด้วยผงซักฟอกกับน้ำ

สะอาด โดยใช้แปรงและฟองน้ำ และชะล้างด้วยน้ำสะอาด  

9. การดูแลป้องกัน  

7.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบป้องกันพื้นผิวแผ่น GFRC หลังการติดตั้งโดยปราศจากความเสียหายต่าง ๆ เช่น รอยแตกร้าว 

ผิวเป็นรอยแตกล่อน ผิวเป็นรอยสกปรก เป็นต้น  

7.2 ในกรณีที่ต้องนำแผ่น GFRC แผ่นใหม่ มาติดตั้งแทนแผ่นที่ชำรุดเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

ทั้งสิ้น  

 



 

 
 

การแต่งผิวคอนกรีต (CONCRETE SURFACES) 

1. พื้นผิวขัดมัน  

1.1 ดำเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขีดผิวหน้าให้หยาบในขณะที่คอนกรีตยัง

หมาดๆ อยู่ โดยต้องเผื่อระดับให้ต่ำกว่าระดับพื้นสำเร็จ 40 มม. แล้วทำการบ่มพื้นตลอด 7 วัน  

1.2 ดำเนินการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ชะโลมด้วยน้ำปูนทรายข้น ๆ อัตราส่วนปูนซิเมนต์ 1 ส่วนต่อ

ทรายหยาบร่อน 1 ส่วน ก่อนน้ำปูนทรายแห้งให้เทปูนทรายรองพื้นอัตราส่วนปูน ซิเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 

ส่วน ให้ได้ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง แต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ โรยผงปูนซิเมนต์ทั่วถึง แล้วขัดผิวมันให้

เรียบร้อย โดยเฉพาะตามมุมพื้นและขอบต่าง ๆ พื้นผิวขัดมันเม่ือทำเสร็จแล้วจะต้องไม่เป็นคลื่นหรือเป็นแอ่ง หรือพอง

ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น  

2. พื้นผิวขัดเรียบ  

2.1 ดำเนินการเทคอนกรีตตามรายละเอียดที่กล่าวในหมวดงานคอนกรีต ขูดขีดผิวหน้าให้หยาบในขณะที่คอนกรีตยังหมาด 

ๆ อยู่ โดยต้องเผื่อระดับให้ต่ำกว่าระดับพื้นสำเร็จ 40 มม. แล้วทาการบ่มพื้นตลอด 7 วัน  

2.2 ดำเนินการทำความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วชโลมด้วยน้ำปูนทรายข้น ๆ  อัตราส่วนปูนซิเมนต์ 1 ส่วนต่อทราย

หยาบร่อน 1 ส่วน ก่อนน้ำปูนแห้งให้เทปูนทรายปรับระดับในอัตราส่วนปูนซิเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้

ได้ระดับตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง แต่งผิวพื้นปูนทรายให้เรียบ ทิ้งไว้ให้หมาด ๆ แล้วจึงเริ่มขัดแต่งผิวหน้าด้วยเกรียงไม้

จนทั่วพื้นผิว ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดเม็ดทรายออกจากผิวหน้าให้เรียบร้อย  

3. ทางลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามรายละเอียดที่กำหนดในหมวดงานคอนกรีต โดยให้มีความเอียงลาดตามที่แสดงใน

แบบ ในขณะที่คอนกรีตยังเปียกอยู่ให้โรยส่วนผสมปูนทรายแห้งอัตราส่วนปูนซิเมนต์ 1 ส่วนต่อทรายหยาบร่อน 3 ส่วน ให้ทั่วพื้นผิว 

แล้วทำการขัดแต่งให้เรียบร้อยด้วยเกรียงไม้ จากน้ันให้เซาะร่องผิวคอนกรีตให้เป็นรูปตัว U ระยะห่างประมาณ 10 เซนติเมตร แต่ง

แนวให้เรียบร้อย แล้วจึงทำการบ่มอย่างน้อย 7 วัน  

4. การแต่งผิวถนนและท่ีจอดรถ  

ผิวถนนทั่วไป และที่จอดรถ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแต่งผิวในลักษณะขัดหยาบโดยอนุญาต

ให้ใช้เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลได้ และในทันทีที่แต่งผิวเสร็จ ให้ตรวจสอบโดยทาบระดับไม้ตรงยาว 3.00 เมตร ส่วนทีเป็นแอ่งให้

เติมด้วยคอนกรีตที่มีส่วนผสมเดียวกัน สำหรับส่วนที่โค้งนูนให้ตัดออกแล้วแต่งผิวใหม่ในขณะที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว งานถนน

คอนกรีตภายในและที่จอดรถโดยทั่วไป ไม่อนุญาตให้เทปูนทรายเพื่อปรับผิว แต่ให้แต่งผิวบนพื้นโครงสร้างคอนกรีตเม่ือคอนกรีต

หมาด ๆ อยู่  

  



 

 
 

5. ผิวคอนกรีตเปลือย  

5.1 ค.ส.ล. ผิวเปลือยเรียบ หรือคอนกรีตเปลือยผิว ตามที่ระบุในแบบรวมทั้งส่วนแผงกันแดดที่ระบุให้เป็น PRECAST ค.ส.ล. 

โครงสร้างพื้นผนังและฝ้า หมายถึง ผิวเปลือยเรียบสวยงาม โดยผู้รับจ้างต้องใช้แบบหล่อคอนกรีตคุณภาพสูง เพื่อให้ได้

ผลงานที่ดีทางด้านสถาปัตยกรรม และมีกรรมวิธีทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผิวเรียบ ไม่โก่ง หรือมีรูพรุน ที่เป็นปัญหา 

และรอยต่อระหว่างแบบไม่เรียบร้อย โดยให้เสนอ SHOP DRAWING กับผู้ออกแบบเพื่ออนุมัติเห็นชอบในหลักการก่อน 

ทั้งวิธีการทำงานและประสิทธิผล ผนังผิวเปลือยเรียบน้ีให้ทาเคลือบด้วยน้ำยาประเภท IMPREGNATOR เป็นผลิตภัณฑ์

ของ - BELLINZONI STRONG 2000 หรือ  

- LITHOFIN SPLASH STOP หรือ  

- GECQO NANO SEALER หรือ  

- BASF MASTERSEAL 355 หรือ คุณภาพเทียบเท่า  

5.2 ไม้แบบ  

- ผิวเปลือยเรียบพิเศษ ทั่วไปให้ใช้แผ่นวีว่าบอร์ด หรือเทียบเท่า ส่วนท้องพื้นและกันสาดให้ใช้แบบเหล็ก

คุณภาพสูง หรือไม้แบบดาคุณภาพสูง แบบไม้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ขอบของแบบทั้งวีว่าบอร์ดและไม้แบบต้อง

ทาน้ำยากันซึม เพื่อป้องกันความเสียหายของกรอบทุกด้าน ก่อนนำมาทาแบบให้ทาด้วยน้ำยาทาแบบสูตรน้ำ 

บันไดผิวเปลือยพับผ้า ค.ส.ล. ทั้งหมดให้ใช้แบบเหล็กหนา 3 มม. พับขึ้นรูปเป็นขั้นบันได  

- ผิวเปลือยเรียบทั่วไป ให้ใช้ไม้แบบเหล็ก โดยต้องมีความหนาพอสมควรที่จะไม่ทำให้เกิดการโก่งตัวของแผ่น  

5.3 ผิวเปลือยเรียบเม่ือแกะแบบออกมา ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ตกลงกันว่าได้คุณภาพหรือไม่ โดย

ผู้ออกแบบเป็นผู้ให้ความเห็นในเบื้องต้น ห้ามทำการฉาบตกแต่งก่อนเป็นอันขาด ในการซ่อมแซมผิวเปลือยที่ไม่ได้

คุณภาพเป็นเน้ืองานที่ละเอียดอ่อน และอาจสร้างผลเสียหายอย่างมากต่องาน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดวิธีการแก้ไขเป็น

กรณี ๆ ไป  

5.4 การจัดทำ SHOP DRAWING รอยต่อของแบบ, วิธียึดแบบ, การกันน้ำ เพื่อขออนุมัติก่อนเป็นเรื่องสำคัญของงานผิว

เปลือย ที่ผู้รับจ้างจะละเลยมิได้  

5.5 ตำแหน่งปลั๊ก, สวิทซ์, ดวงโคม ที่ติดบนเสา, ผนัง หรือฝ้าเปลือย ต้องกำหนดตำแหน่งให้แม่นยำและทำตาม DETAIL 

มาตรฐานที่แบบกำหนด  

 



 

 
 

งานไม้ (ARCHITECTURAL WOODWORK) 

1. ขอบเขตของงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับการก่อสร้างเก่ียวกับไม้ทั้งหมดที่ระบุในแบบและรายการ

ก่อสร้าง รวมถึงการเก็บรักษาไม้ให้มีคุณภาพดีก่อนนามาใช้งาน  

2. วัสดุ  

ไม้ที่จะนำมาใช้งานขนาดชนิดคุณสมบัติของไม้ต้องมีคุณภาพที่ดี มีการหดตัวโก่งตัวน้อย ไม่มีรอยแตกร้าว มีสีและ

ลวดลายของเสี้ยนไม้ (WOOD GRAIN) ที่สวยงามผิวเรียบสนิทไม่มีรูพรุน รวมถึงอุปกรณ์ยึดต่าง ๆ เช่น น๊อต สกรู ตะป ูเป็นต้น ต้อง

ได้มาตรฐานทางวิชาการก่อสร้างที่ดี และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้  

2.1 ไม้เน้ือแข็ง ไม้ที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง ส่วนที่ระบุเป็นไม้เน้ือแข็งให้ใช้ไม้แดงจะต้องเป็นไม้เน้ือแข็งตามมาตรฐาน 

มอก. 423-2525 และ มอก. 424-2525 และควรเป็นไม้ชนิดเดียวกันทั้งโครงการ การใช้ไม้มากกว่า 1 ชนิดในงาน

ประเภทเดียวกัน ต้องได้รับการให้ความเห็นชอบจากผู้ออกแบบก่อนใช้งาน  

2.2 ไม้เน้ืออ่อน ส่วนที่ทำเป็นไม้เคร่าผนังหรือเคร่าฝ้าเพดานให้ใช้ไม้ยางที่ผ่านการอัดน้ำยามาแล้ว ไม้ตกแต่งประกอบ

เฟอร์นิเจอร์ นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบให้ใช้ไม้สักทอง การอัดน้ำยา จะต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่าการอัดน้ำยา

ของโรงงานอัดน้ำยาไม้ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือตามมาตรฐาน มอก. 497-2526 ไม้สำหรับทาเคร่าฝ้าและ

เคร่าเพดานจะต้องไสเรียบมาจากโรงงานทั้งหมด ห้ามใช้เศษไม้ที่ประกอบแบบเทคอนกรีตทำการ ก่อสร้างเด็ดขาด  

2.3 ไม้วงกบ ไม้สำหรับทำวงกบทั้งหมด (นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบ) ให้ใช้ไม้เน้ือแข็งตามข้อ 2.1 การประกอบและ

การเข้าไม้ ให้ไปตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 ขนาดของไม้วงกบตามระบุในแบบก่อสร้าง  

2.4 ไม้อัด ไม้อัดทั้งหมดขนาดและความหนาของไม้อัดตามระบุในแบบ ไม้อัดที่ใช้ทั้งหมดจะต้องเป็นประเภทภายนอกชั้น

คุณภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก. 178-2538  

2.5 ไม้อัดน้ำยา CCA กรณีไม้เน้ือแข็งที่ใช้กลางแจ้ง หรือถูกฝนสาดถึง ให้ใช้ไม้อัดน้ำยา CCA ตามมาตรฐาน มอก. 516-

2527 

2.6 วัสดุแผ่น LAMINATED ในส่วนที่ระบุในแบบก่อสร้าง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตรา FORMICA ตรา WILSON ART ของ 

WILSONART (THAILAND) CO., LTD., หรือเทียบเท่า และจะต้องมีความหนาไม่ต่ำกว่า 1 มม.  

2.7 แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดทะลัก ความหนาแน่นปานกลางชนิดกลวง ร่องขนาด 4 มม. เพื่อดูดซับเสียง ผิวไม้สัก ขนาดความ

หนาของแผ่นตามระบุในแบบคุณลักษณะตามมาตรฐาน มอก. 877-2532 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยชิปบอร์ด จากัด 

หรือคุณภาพเทียบเท่า  

  



 

 
 

3. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้ง ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้ระดับและเส้นแนวหรือลวดลายได้

ฉาก มีความประณีตเรียบร้อยตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ หรือระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

3.1 การเลื่อยตัดไม้ ลายในเน้ือไม้ด้านหน้าตัดจะต้องเกือบเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวพื้นของหน้าไม้ เพื่อป้องกันการโก่งตัว  

3.2 การติดตั้งไม้อัด ลายในเน้ือผิวของไม้อัด ต้องได้ฉาบกับโครงเคร่าที่ยึดเพื่อความแข็งแรง  

3.3 ห้ามใช้ไม้ที่มีรอยฉีกแตกแยก โดยเฉพาะที่จุดยึดกับโครงเคร่า  

3.4 รอยต่อไม้ ห้ามเรียงกันบนแนวเดียวกัน รอยต่อต้องสลับกันไป รอยต่อต้องอยู่บนจุดรับน้าหนักเท่าน้ัน เพื่อความสวยงาม

และแข็งแรง นอกจากระบุไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน  

3.5 การตอกตะปูยึด ตะปูที่ใช้ต้องได้ขนาดเหมาะสมกับขนาดของไม้อย่างน้อยลึกถึง 1/2 ของความหนาของโครงเคร่า หรือ

ยึดแน่นอย่างแข็งแรงตามหลักวิชาการก่อสร้างที่ดี  

3.6 การเจาะรูในไม้เพื่อใช้น๊อต หรือสกรูยอมให้ความคลาดเคลื่อนได้ประมาณ 1/16 น้ิว ใหญ่กว่าขนาดความกว้างของน๊อต

หรือสกรูเท่าน้ัน ห้ามตอกหัวน๊อตอัดกับโครงเคร่าไม้ ให้ใช้แหวนรองรับหัวน๊อต และขันให้แน่นแข็งแรง  

3.7 ไม้ที่ใช้กับสถานที่มีความชื้นมาก ต้องได้รับการทดสอบป้องกันความเปียกชื้นมาแล้ว จึงจะนำมาใช้งานได้ และต้องได้รับ

การป้องกันจากการทำลายของปลวก  

3.8 ไม้สัก หรือไม้เน้ือแข็งอ่ืนใดที่ระบุในแบบ จะต้องเป็นไม้ที่อบแห้งสนิทได้มาตรฐาน ก่อนนำมาใช้งานเพื่อไม่เกิดการหด 

และบิดตัวโก่งงอ  

3.9 การติดตั้งวงกบโดยทั่วไปให้ใช้วิธีติดตั้งพร้อมเทเสาเอ็น โดยด้านที่ติดกับเสาเอ็น ตอกตะปู 3” ทุกระยะ 10 ซม. เป็น 2 

แถว ตลอดความยาววงกบ ก่อนการติดตั้งจะต้องทำแชล็คขาวให้ทั่วทั้งวง เพื่อป้องกันน้ำปูนทำปฏิกริยากับยางไม้ เม่ือ

ติดตั้งวงกบและเทเสาเอ็นแล้วต้องใช้ไม้กระดานตีกันเหลี่ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะติดตั้งบานประตู 

3.10 ประตู ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง แขวน และตกแต่งดังที่ระบุและแสดงในรูปแบบ จะต้องมีช่องว่างระหว่างด้านข้าง 2 มม. 

และขอบของบาน 5 มม. เหนือพื้น นอกจากจะได้ระบุเป็นอย่างอ่ืนในแบบ ช่องประตูที่ไม่มีธรณีจะมีช่องว่าง 10 มม. 

ลูกบิดที่มีส่วนที่เป็นมาตรฐานจะต้องติดในระดับความสูงเดียวกัน มือจับลูกบิดจะต้องอยู่สูงจากพื้นที่ตกแต่งแล้ว 96 ซม. 

ถึงก่ึงกลางตัวลูกบิด  

3.11 งานไม้ตกแต่งภายใน  

  



 

 
 

4. ขนาดของไม้  

ไม้สำหรับก่อสร้างทั้งหมด (ยกเว้นไม้สัก) ยอมให้เสียเน้ือไม้เป็นคลองเลื่อยและการไสแต่ง โดยให้มีขนาดกว่าที่ระบุในแบบ

ได้ แต่เม่ือตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารจะต้องมีขนาดเหลือไม่น้อยกว่าที่ระบุดังต่อไปน้ี  

ไม้ขนาด   ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  

1/2 "   3/8"  

1"   13/16"  

1-1/2"   1-3/8"  

2"   1-3/4"  

3"   2-3/4"  

4"   3-3/4"  

5"   4-3/4"  

6"   5-3/4"  

8"   6-3/4"  

5. การทำความสะอาด  

5.1 ผิวของไม้ที่จะมีการทาสี ต้องแต่งหน้าให้เรียบเสมอกัน พร้อมทั้งอุดร่องรูซ่ึงเป็นตำหนิของไม้ ตลอดจนรอยหัวตะปูให้

เรียบร้อย  

5.2 ต้องทำความสะอาดที่เก่ียวข้อง โดยปราศจากการเปรอะเปื้อน รอยด่าง ตำหนิต่าง ๆ หากเกิดความเสียหายดังกล่าว 

ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจาก

ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน 



 

 
 

สีทำถนน/เครื่องหมายจราจร (TRAFFIC PAINTING) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานสีทาถนน เครื่องหมาย สัญลักษณ์ จราจร ตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และ

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้สีทาถนนทั้งหมดทั้งภายนอกในโครงการด้วยระบบสีต้มร้อนเทอร์โมพลาสติก ก่อนดำเนินการต้อง

จัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้สีทาถนนตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และ

ขออนุมัติตรวจสอบจากผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน หากมิได้ระบุในแบบ การใช้สีทาถนนครอบคลุมถึงส่วนต่าง ๆ ดังน้ี คือ  

1.1 เครื่องหมายแสดงทิศทางการจราจรบนพื้นผิวถนน  

1.2 สัญลักษณ์แสดงตำแหน่ง ลานจอด ทางลาด ลานจอดผู้พิการ  

1.3 แนวเส้นแบ่งแสดงขอบเขตที่จอดรถยนต์ จอดรถจักรยานยนต์ พื้นที่ห้ามจอด เป็นต้น  

2. วัสดุ  

สีตีเส้นถนนระบบสีเทอร์โมพลาสติก ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 542-2549 มีส่วนผสมของลูกแก้วสะท้อนแสงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก สีที่นำมาใช้ต้องบรรจุภาชนะซ่ึงออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงไม่ชำรุด มีชื่อบริษัทผู้ผลิต มี

เครื่องหมายการค้าและเลขหมายต่าง ๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดทำตัวอย่างวัสดุ โดยทำสีทาถนนบนแผ่นไม้อัดขนาด 30 x 30 ซม. จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง พร้อมทั้ง

รายละเอียดประกอบผลิตภัณฑ์ (Manufacture’s Specification) และส่งให้ผู้ออกแบบเพื่อขออนุมัติและตรวจสอบตามความ

ต้องการของผู้ออกแบบก่อนที่จะนำไปใช้งาน  

4. การทำสี  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการใช้สีทาถนน ระบบต้มร้อนเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ทุกส่วนที่ทำการ

ใช้สีทาถนน เครื่องหมายจราจรจะต้องมีความประณีต ความสม่ำเสมอของฟิล์มเคลือบผิว มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  

4.1 การเตรียมพื้นผิว  

- ปัดกวาดและทำความสะอาดผิววัสดุที่จะทาสีให้สะอาดปราศจากฝุ่น สนิม น้ามัน สะเก็ด หรือสีที่ชำรุดเดิม  

- ผิววัสดุที่จะทาสีต้องแห้งสนิท  

- ห้ามทาสีภายนอกอาคารขณะอากาศชื้นมากและฝนตก  

- ต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีและข้อบังคับของบริษัทผู้ผลิตสีจราจรโดยเคร่งครัด 

- สีที่จะนำมาใช้งานต้องนำมาต้มโดยใช้ความร้อนเผาให้ละลายในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ร้อนจนเกินไปที่จะทำให้

โทนผิวสีเปลี่ยนไป หรือเป็นผลให้สีมีความเหนียวแข็ง  



 

 
 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องทุกแห่ง ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบ และส่งมอบงานจากผู้

ควบคุมงาน โดยปราศจากการเปรอะเปื้อนและตำหนิต่าง ๆ  

6. การรับรองความเสียหาย  

หากส่วนหน่ึงส่วนใดของพื้นผิว ที่ทำการใช้สีทาถนนแล้วเกิดมีการแก้ไขหรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างจะต้องแต่งผิวส่วนน้ัน ๆ 

และทำการซ่อมแซม ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบ



 

 
 

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ (TOILET AND BATH ACCESSORIES) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำดูรายละเอียดจากแบบขยายและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้าง

จะต้องจัดเตรียมเขียนแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซ่ึงต้องแสดงถึงรายละเอียดของการ

ติดตั้ง (INSTALLATION) การยึด (FIXING) การใช้ยางยาแนว (SEALANT) ระยะต่าง ๆ โดยละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบและ

ตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ  

2. วัสดุ  

วัสดุที่ทำมาใช้งานต้องเป็นวัสดุใหม่ได้ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตำหนิ ชนิด ขนาด ลวดลาย สี ตาม

ความประสงค์ของผู้ออกแบบกำหนด  

รายการเครื่องสุขภัณฑ์อุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดังต่อไปน้ี ผู้รับจ้างต้องเสนอ

รายละเอียดของสุขภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องแต่ละชนิดให้ผู้ออกแบบได้พิจารณาเห็นชอบก่อนการติดตั้ง  

2.1 โถส้วมของห้องน้าพร้อมที่น่ัง และอุปกรณ์ในถังชักโครกครบชุด หรือ FLUSH VALVE  

2.2 อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบ เช่น สะดืออ่างและท่อน้ำทิ้งชนิด ตัว “U” (P-TRAP)  

2.3 อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์ POP UP WASTE และ OVER FLOW  

2.4 ที่ใส่สบู่ชนิดเหลว  

2.5 ที่ใส่กระดาษชำระพร้อมที่วางบุหรี่  

2.6 โถปัสสาวะชายชนิดติดผนัง พร้อมตะแกรงดักกลิ่น  

2.7 ที่เป่ามือ (ELECTRIC HAND DRYER)  

2.8 ที่ใส่ผ้าเช็ดมือสามารถจุผ้าได้ 1 ม้วน หรือ 23 หลา  

2.9 ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (SINGLE FAUCET) พร้อมที่กรองน้า  

2.10 ก๊อกเดี่ยวติดผนังคอยาว พร้อมฝาครอบติดผนังในตัว  

2.11 ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า (COMBINATION FAUCET) พร้อมที่กรองน้ำและสะดืออ่างล้างหน้าชนิด POP-UP  

2.12 กระจกเงาทำจาก FLOAT GLASS ที่มีคุณภาพสูง ผิวเรียบสนิท ป้องกันความชื้น รอยขีดข่วนมีการสะท้อนภาพได้คมชัด

เหมือนจริงไร้การบิดเบี้ยว  

2.13 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตรา AMERICAN STANDARD ของบริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกา สแตนดาร์ด(ประเทศไทย) จำกัด

(มหาชน), ตรา COTTO ของบริษัท สยามซานิทารี ฟิตติ้งส์ จำกัด, KOHLER ของบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

, หรือเทียบเท่า  



 

 
 

หมายเหตุ: วัสดุที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ออกแบบจะเป็นผู้กำหนดให้ชัดเจน  

3. การขออนุมัติ  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการขออนุมัติกับทางผู้ว่าจ้าง โดยการทำ SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ และตรวจสอบตาม

ความต้องการของผู้ออกแบบ ก่อนดำเนินการ โดยที่ SHOP DRAWING น้ันจะต้องแสดงรายละเอียด เช่น  

3.1 รายละเอียดประกอบ แสดงถึงขนาด ลักษณะ  

3.2 วิธีการติดตั้งของชิ้นส่วนประกอบส่วนต่างๆ  

4. การติดต้ัง  

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดี มีความชำนาญในการติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับมีความประณีต

เรียบร้อย  

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องมีการประสานงานร่วมกันกับผู้รับจ้างหลัก เพื่อกำหนดตำแหน่งที่เก่ียวข้องในการติดตั้งทั้งหมด และ

ตรวจสอบสถานที่ทุกแห่งในส่วนที่เก่ียวข้อง ที่จะมีการติดตั้งให้สมบูรณ์เรียบร้อยก่อนที่จะมีการติดตั้ง  

4.3 วิธีการติดตั้งตลอดจนรายละเอียดในการติดตั้ง จะต้องปฏิบัติตามแบบและมาตรฐานกรรมวิธีการติดตั้งของบริษัทผู้ผลิต

และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

4.4 ให้เตรียมท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำใช้ ท่อส้วม และท่ออ่ืนๆ ถ้ามี สำหรับสุขภัณฑ์ก่อนที่จะเทคอนกรีต เม่ือเทคอนกรีตแล้วไม่ควร

จะมีการทุบหรือสะกัดคอนกรีต ทุกห้องจะต้องมีตะแกรงวงชนิดกันกลิ่นย้อนกลับสำหรับน้ำทิ้ง  

4.5 สุขภัณฑ์จะต้องยึดแน่นกับพื้นและผนังได้ระยะและขนาดที่ถูกต้อง และปราศจากการชำรุดเสียหาย ในบริเวณและส่วน

ที่เก่ียวข้อง  

4.6 การทำระดับให้ทำระดับความเอียงลาดที่พื้นตามที่กำหนดไว้ในแบบรายละเอียดห้องน้ำ ในกรณีที่ไม่ปรากฎในแบบ ให้

ผู้รับจ้างปฏิบัติตามหลักฝีมือช่างที่ดีและได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

4.7 การทดสอบเครื่องสุขภัณฑ์ เม่ือทำการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการใช้งานของ

เครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่ดี ในกรณีที่ใช้งานขัดข้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่

เรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบงาน ในกรณีเช่นน้ีผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมิได้  

4.8 หลังจากการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ให้อุดรอยต่อตลอดแนวทั้งหมดด้วย SEALANT ชนิดใช้กับ

เครื่องสุขภัณฑ์และห้องน้ำห้องครัว และต้องส่งรายละเอียดของ SEALANT ให้ผูอ้อกแบบพิจารณาก่อนการติดตั้ง 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากติดตั้ง โดยปราศจากรอยร้าว แตกบิ่น รอย

ขูดขีด รอยด่าง หรือมีตำหนิ หลุดล่อน และต้องไม่เปรอะเปื้อน ให้มีความเงางาม ถ้าหากเกิดความเสียหายดังกล่าว จะต้องแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและก่อนส่งมอบงานจากผู้ควบคุมงาน 

 



 

 
 

ฉนวนป้องกันความร้อนสำหรับอาคาร (BUILDING INSULATION) 

1) ขอบเขตของงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการก่อสร้างงานป้องกันความร้อนสำหรับอาคาร ตามที่ระบุใน

แบบรูป  

กรณีที่ไม่ได้ระบุในแบบรูป ให้ถือว่าจะต้องมีการติดตั้งงานป้องกันความร้อนในชั้นบนสุดของอาคาร เหนือฝ้าเพดาน ด้วย

วัสดุชนิดใดชนิดหน่ึงซ่ึงระบุในข้อ 2.  

2) วัสดุ  

2.1 ใยแก้ว ให้ใช้ใยแก้วความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 32 กก./ลบ.ม. และความหนาไม่น้อยกว่า 1” และมีอย่างน้อย 1 ด้าน ยึด

ติดด้วยแผ่นอลูมิน่ัมฟอยล์ ผลิตภัณฑ์ของ ตรา MI ของบริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสหกรรม จำกัด หรือ ตราช้าง ของบริษัท 

สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด หรือ ตราวินซูเลเตอร์ ของบริษัท วินซูเลเตอร์, หรือเทียบเท่า  

2.2 RIGID POLYURETANE FOAM พ่น POLYURETANE FOAM ใต้พื้นคอนกรีต ชั้นบนสุดหรือใต้วัสดุมุงหลังคา โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิ การนำความร้อนไม่เกิน 0.025 w/mk. (THERMAL CONDUCTIVITY < 0.025 w/mk.) ความหนาแน่น 

DENSITY 35-40 K/m3 ผลิตภัณฑ์น้ีจะต้องไม่เกิดเชื้อรา ไม่ติดไฟ และสามารถป้องกันหนู ปลวก แมลงต่าง ๆ มา

ทำลายหรืออยู่อาศัย ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท บิลดิ้ง คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด หรือ ของบริษัท สกาย อินซูเลท จำกัด 

หรือ บริษัท P.U. โฟมอินซูเลชั่นแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด, หรือเทียบเท่า  

3) การติดต้ัง  

3.1 ผูร้ับจ้างต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการติดตั้งฉนวนใยแก้ว ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องมีความประณีต

เรียบร้อยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบเหนือแผ่นฝ้าเพดานที่อยู่ติดกับ

ภายนอกอาคาร (ยกเว้นชายคาภายนอกอาคาร) โดยติดตั้งแผ่นชิดหลังคายึดด้วย Plate โลหะชุบสังกะสี ขนาด 1 1/2” 

หนา 1 มม. ยึด EXPANSION BOLT เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม. @ 1.00 ม. รอยต่อระหว่างแผ่นให้ปิดทับด้วยเทปอลูมิน่ัม

ทั้งหมดตลอดฝ้าเพดาน 

3.2 การติดตั้ง POLYURETHANE FOAM ให้พ่น POLYURETHANE FOAM หลังจากติดตั้งหลังคาเรียบร้อยแล้ว วิธีการพ่น

ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของ ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยมีความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  

3.3 ขั้นตอนในการติดตั้ง จำเป็นจะต้องประสานงานกับงานในส่วนอ่ืน ๆ เช่น ฝ้าเพดาน หลังคา  

3.4 ในกรณีที่มีระบบปรับอากาศลมกลับในฝ้าส่วนที่มีใยแก้วต้องตีเป็นกล่องไม้อัดหรือยิปซ่ัมบอร์ดหรือเหล็กชุปสังกะสี 

(Return Air Chamber) เพื่อไม่ให้ลมกลับสัมผัสกับใยแก้ว  

 

 



 

 
 

4) การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาดทุกแห่งที่เก่ียวข้องหลังจากการติดตั้ง ด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อนขอความเห็นชอบใน

การตรวจสอบจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงานและส่งมอบงาน



 

 
 

น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรเีทน (POLY-URETHANE) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมด ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์ที่จำเป็น

สำหรับงานน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนภายในอาคารทั้งหมด พร้อมทั้งจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ ใน

งานน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนตามแบบก่อสร้างและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และขอความเห็นชอบในการตรวจสอบจาก

ผู้ออกแบบก่อนนำไปใช้งาน  

2. วัสดุ  

2.1 น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน เกรด A  

2.1.1 คุณสมบัติของน้ำมันเคลือบแข็ง  

- สีใส  

- ความถ่วงจำเพาะ 0.9 - 1.0 กรัม/ลบ.ซม.  

- ความหนาของฟิล์มเม่ือแห้ง 35 - 50 MICRONS  

2.1.2 ตัวทำละลาย (SOLVENTS)  

2.2 คุณสมบัติทั่วไป  

2.2.1 ผิวฟิล์มแข็งทนทานต่อการขีดข่วนและการเสียดสีได้ดี  

2.2.2 ทนทานต่อสารเคมี และน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป  

2.2.3 ทนความร้อน เช่น ก้นบุหรี่ที่ติดไฟ น้ำร้อน ฯลฯ  

2.2.4 ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเขตเมืองร้อน  

2.3 น้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนที่นำมาใช้ต้องบรรจุกระป๋องหรือภาชนะ ซ่ึงออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ไม่ชำรุด มีชื่อ

บริษัทผู้ผลิต เครื่องหมายการค้า และเลขหมายต่าง ๆ ติดอยู่อย่างสมบูรณ์  

2.4 ห้ามนำน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทน ชนิดที่นอกเหนือจากที่กำหนดให้มาใช้ หรือมาผสมเป็นอันขาด ผู้รับจ้างจะต้องส่ง

ตัวอย่างให้ผู้ออกแบบเห็นชอบก่อนนำไปใช้  

2.5 ระบบขั้นตอนและกรรมวิธีการใช้สี ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามคำแนะนำจากบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

2.6 ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการน้ี ICI หรือ TOA หรือ เบเยอร์ หรือ JUTON หรือเทียบเท่า 

  



 

 
 

3. การเคลือบผิว  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือที่ดีมีความชำนาญในการเคลือบผิว พื้นที่ทุกส่วนที่ทำการเคลือบผิวด้วยน้ามันเคลือบแข็งโพ

ลียูรีเทน จะต้องมีความประณีตความสม่ำเสมอของฟิล์มเคลือบผิว และเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ  

3.1 การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทำการเคลือบผิว จะต้องแห้งสะอาดปราศจากน้ำมันและคราบไข กรณีที่เป็นไม้ที่เคยทาสี

มาก่อน ต้องขัดสีเก่าออกให้หมดจนถึงเน้ือไม้เดิม  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเคลือบผิว จะใช้แปรงทาหรือเครื่องพ่นก็ได้ กรณีใช้เครื่องพ่น  

- ขนาดของหัวพ่น 3.5 - 6 มม.  

- จำนวนลมที่ใช้ 1 ลบ.ม./นาที (35.3 ลบ.ฟ/นาที)  

- ระยะพ่นห่างจากผิว 0.5 - 1.0 เมตร  

ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องพ่น ควรทำในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และใส่หน้ากากเม่ือทำการพ่น การป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

3.3 ระบบขั้นตอนการเคลือบผิว  

3.3.1 ก่อนการใช้งานการเคลือบผิวโพลียูรีเทน จะต้องผสมน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูร ีเทนกับ ทินเนอร์ 

(SOLVENT) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตให้เข้ากันดีเสียก่อนดำเนินการเคลือบผิว  

3.3.2 ในการเคลือบผิวชั้นแรก ให้ผสมน้ำมันเคลือบแข็งโพลียูรีเทนกับทินเนอร์ (SOLVENT) ในอัตราส่วน 

3:1  

3.3.3 ในการเคลือบผิวชั ้นที่ 2 และ 3 ให้ผสมน้ำมันเคลือบผิวโพลียูรีเทนกับทินเนอร์ (SOLVENT) ใน

อัตราส่วน 4:1  

3.3.4 ในการเคลือบผิวแต่ละครั้งไม่ควรหนาเกินไป เพราะจะทำให้เกิดปฏิกริยาเคมีกับความชื้นในอากาศไม่

ทั่วถึงกัน  

3.3.5 หลังจากการเคลือบผิวครั้งที่ 1 แล้ว ก่อนการเคลือบผิวครั้งต่อไป ให้ใช้กระดาษทรายน้ำชนิดละเอียด

ลูบเบา ๆ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของแต่ละชั้น  

3.4 ระบบขั้นตอนการเคลือบผิว  

หลีกเลี่ยงการเคลือบผิวโพลียูรีเทนทับบน แชลแลค หรือแลคเกอร์ซีลเลอร์ 

  



 

 
 

4. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องทุกแห่ง ก่อนขอความเห็นชอบในการตรวจสอบและส่งมอบงานจากผู้

ควบคุมงาน โดยปราศจากการเปรอะเปื้อนตำหนิต่าง ๆ  

5. การรับรองความเสียหาย  

5.1 การซ่อม หากส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นผิวที่ทำการเคลือบแล้วเกิดมีการแก้ไขหรือเปรอะเปื้อน ผู้รับจ้างจะต้องแต่งผิว

ส่วนน้ัน ๆ และทำการเคลือบผิวใหม่ ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกแบบและ/หรือ ผู้ควบคุมงาน  

5.2 สิ่งที่นำมาใช้จะต้องเป็นของใหม่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ไม่หลุดหรือลอกหรือแตกภายในเวลาอัน

สมควร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาน้ี ทั้งจะต้องทำการตกแต่งซ่อมแซมให้เรียบร้อย ตามสัญญาว่า

ด้วยการรับรองคุณภาพ วัสดุ และฝีมือ  

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักฐาน หรือใบรับรองการใช้สี ตามบริษัทผู้ผลิตมาแสดงต่อผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้าง  

5.4 หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรายการก่อสร้างดังระบุข้างต้นข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อหรือทั้งหมด ผู้ออกแบบและ ผู้ว่า

จ้างมีสิทธ์ิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างขูดล้างน้ำมันเคลือบผิวออกให้หมด แล้วทำการเคลือบผิวใหม่ให้เรียบร้อย โดย ผู้รับจ้างจะ

เรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมมิได้ หรือผู้ว่าจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายเอากับผู้รั บจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ

ผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

 



 

 
 

บานเกล็ดระบายอากาศอลมูิเนียม (ALUMINIUM LOUVERS) 

1. เกล็ดระบายอากาศต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนต่าง ๆ ซ่ึงผลิตจากอลูมิเนียมแบบรีดขึ้นรูป ตามมาตรฐาน BS 1474 : 1978 ชนิด 

6063-T5 เกรด อุตสาหกรรมที่มีความทนทานต่อการใช้งานและสภาพอากาศ  

2. ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเกล็ดระบายอากาศต้องผลิตจากอลูมิเนียมบริสุทธ์ิ ชนิด 6063-T5  

3. ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเกล็ดระบายอากาศต้องผลิตด้วยระบบรีดขึ้นรูป (EXTRUSION) เท่าน้ัน เพื่อให้ได้ความแข็งแรงสูงสุด ไม่

อนุญาตให้ผลิตด้วยระบบพับขึ้นรูปโดยเด็ดขาด  

4. เกล็ดระบายอากาศที่มีความสูงเกิน 2.2 เมตร ต้องมีโครงสร้างเหล็กรับน้ำหนักตามการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง จัดเตรียม

โดยผู้รับเหมา  

5. เกล็ดระบายอากาศต้องอยู่ในสภาพดีไม่บิดงอในระยะไม่เกิน 1.5 เมตรตามแนวนอน โดยไม่ต้องมีโครงสร้างรับน้ำหนักเสริม  

6. เกล็ดระบายอากาศต้องมีขนาดความหนาไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบหรือรายการก่อสร้าง โดยให้เป็นไปตามรายการคำนวณ และ

ตามมาตรฐานของแต่ละบริษัทผู้ผลิต โดยต้องส่งรายละเอียดเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง  

7. เกล็ดระบายอากาศต้องออกแบบและผลิตด้วยวิธีการรีดขึ้นรูปให้ถูกหลักการไหลผ่านของอากาศ โดยคำนึงถึงการระบายน้ำที่

ไหลผ่านจากตัวใบไปยังช่องระบายน้ำ ตามแนวตั้งด้านข้าง และไหลลงสู่วงกบอลูมิเนียมด้านล่าง  

8. ในกรณีที่มีการออกแบบติดตั้งประตูเปิดในช่องเปิดของบานเกล็ดระบายอากาศ บานพับ และอุปกรณ์ยึดติดวงกบต้องมีการ

เตรียมให้เหมาะสมกับการใช้งาน  

9. ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของเกล็ดระบายอากาศ เช่น น็อต และสกรู ต้องเป็น STAINLESS STEEL เท่าน้ัน  

10. เกล็ดระบายอากาศต้องเคลือบสีด้วยระบบ PVDF ยกเว้นได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นระบบเคลือบสีขนิดอ่ืน ๆ  

11. เกล็ดระบายอากาศ ต้องประกอบสำเร็จรูปมาจากโรงงาน ในกรณีที่มีการติดตั้งใบด้านหน้า ทางผู้ผลิตต้องจัดเตรียมใบสำเร็จรูป

มาประกอบหน้างาน  

 



 

 
 

พรมดักฝุ่นทางเขา้อาคาร (DIRT-TRAP MATTING SYSTEM) 

1. ขอบเขตของงาน และการควบคุมคุณภาพ  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ สำหรับการติดตั้งพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคารทั้งหมด ที่ระบุไว้ในแบบและ

รายการก่อสร้าง โดยงานติดตั้งพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคารทั้งหมดถือว่า ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาบริษัทผู้ผลิตที่มีความชำนาญ และ

ประสบการณ์ โดยผู้ผลิตต้องเป็นบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001  

2. ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ  

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารประกอบ เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร โดยอ้างอิงตาม

มาตรฐานสากลดังต่อไปน้ี  

2.1 ประสิทธิภาพด้านการลามไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E 648, CLASS 1, CRITICAL RADIANT FLUX, โดยได้ค่าไม่ต่ำ

กว่า 0.45 WATTS/CM.  

2.2 ประสิทธิภาพด้านการกันลื่น ตามมาตรฐาน ASTM D-2047-96, สัมประสิทธ์ิแรงเสียดทาน (COEFFICIENT OF 

FRICTION) เม่ือทดสอบในสภาพพื้นเปียก โดยได้ค่าไม่ต่ำกว่า 0.60  

2.3 ประสิทธิภาพด้านการรับน้ำหนัก ต้องรองรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่า 250 กิโลกรัม / ล้อ  

3. คุณสมบัติของอลูมิเนียมและส่วนประกอบต่างๆ  

พรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร จะต้องมีคุณสมบัติ และส่วนประกอบสำคัญดังต่อน้ี  

3.1 รางสำหรับสอดแถวพรมดักฝุ่น ทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูป ALLOY บริสุทธ์ิ ชนิด 6063-T5, ASTM B221 โดยมีความกว้าง 

50 มิลลิเมตร และเชื่อมต่อกันด้วยแถบยาง P.V.C.  

3.2 แถบพรมดักฝุ่นจะต้องใช้พรมแบบ HEAVY DUTY เส้นใย NYLON 6, 6 แบบ SOLUTION DYED 100% (12 MIL 

MONOFILAMENT) ย้อมสีสำเร็จรูปจากโรงงาน  

3.3 ตัวเก็บขอบพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร (BASE FRAME) ทำจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ALLOY บริสุทธ์ิ ชนิด 6063-T5  

3.4 ระบบการเคลือบสีอลูมิเนียมของรางสำหรับสอดแถบพรมดักฝุ่นตามหัวข้อ 2.1 และตัวเก็บขอบพรมดักฝุ่นทางเข้า

อาคาร (BASE FRAME) ตามหัวข้อ 2.4 ตามที่ระบุในแบบหรือรายการก่อสร้าง จะต้องเป็นอลูมิเนียมที่ใช้การเคลือบสี

แบบ ANODIZE  

3.5 พรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร มีความลึกโดยรวมไม่เกิน 20 มิลลิเมตร  

3.6 ชิ้นส่วนทั้งหมดของพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร ต้องผลิตและประกอบจากโรงงานผู้ผลิตแห่งเดียว (SINGLE SOURCE 

RESPONSIBILITY)  

  



 

 
 

4. การประกอบติดต้ัง และการขออนุมัติ  

งานพรมดักฝุ่นทางเข้าอาคาร ผู้ผลิตจะต้องจัดทำแบบขยาย FABRICATION DRAWINGS รวมถึงจัดส่งตัวอย่างวัสดุ พร้อม

รายละเอียดคุณสมบัติและประสิทธิภาพตามข้อกำหนดภายหลังที่ได้รับใบสั่งซ้ือแล้ว โดยมีการประสานงานและรับการอนุมัติก่อน

ดำเนินการ จากน้ันจึงจัดส่งให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิตต่อไป 

 



 

 
 

การป้องกันปลวก (TERMITE CONTROL) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานปัองกันปลวกหากมิได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง ให้ผู ้ร ับจ้างจะต้องทำระบบการป้องกันปลวกในระบบ PIPE 

TREATMENT และผู้รับจ้างจะต้องทำการป้องกันปลวกในระหว่างการก่อสร้างหรือก่อนการก่อสร้างปกคลุมผิวดินโดยต้องเสนอ

วิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดดล้อมของสถานที่ก่อสร้าง จัดทำแบบประกอบการติดตั้ง SHOP DRAWING แสดง

บริเวณที่จะทำการทำระบบป้องกันปลวกรวมถึงแสดงรายระเอียดขนาดชนิดของท่อระยะต่าง ๆ จุดสำหรับอัดน้ำยาและส่วนต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องเพื่อขอตรวจสอบขอความเห็นชอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ  

2. วัสดุ  

วัสดุป้องกันปลวกชนิดที่เป็นสารประกอบเคมีน้าเข้มหรือชนิดของเหลวข้น หรือสารประกอบเคมีชนิดผงใช้น้ำเจือจาง

สารประกอบก่อนการใช้งานวัสดุดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อพืชพรรณ  

2.1 เลนเทร็ค 400 อีซี (LENTREK 400 EC) อย.วพส. 380/2536  

2.2 สเตคฟาส 8 เอสซี (STEADFAST 8 SC) อย.วพส. 476/2535  

2.4 ลิคเทน ทีซี (LYCTANE TC) อย.วพส. 423/2536  

2.5 เดมอน ทีซี (DEMON TC) อย.วพส. 165/2538  

2.6 หรือวัสดุเทียบเท่า ซ่ึงต้องขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

3. การติดต้ัง  

3.1 การสร้างแนวป้องกัน  

3.1.1 ก่อนก่อสร้าง เม่ืออาคารอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในเวลาเดียว ถ้าจะมีการเพิ่มเติมหน้าดิน

และปรับระดับ ควรกระทำก่อนที่จะสร้างแนวป้องกันปลวก การฉีดสารเคมีต้องทำอย่างต่อเน่ืองและคลุมทุกจุด

ของพื้นที่ก่อสร้างจะไม่มีการละเว้นมุมใดหรือส่วนใดของอาคาร  

3.1.2 หลังก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่มีการป้องกันก่อนก่อสร้างให้กระทำหลังก่อสร้างโดยการเจาะพื้นและอัดน้ำยาลงไป 

3.2 การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง 4.2.1 เก็บเศษไม้ รากไม้ และสิ่งปฎิกูลอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นอาคารของปลวกออกจากบริเวณ

ก่อสร้างให้หมดบริเวณช่องโล่งใต้อาคารจะต้องไม่เหลือกองหิน กองดิน หรือกองไม้ตกค้างอยู่  

3.2.1 อาคารแยกส่วนหรือสิ่งที่ต่อเติม จุดเชื่อมต่ออาคารจะต้องเว้นช่องว่าง 2  – 3 นิ้ว เพื่อการตรวจสอบปัญหา

ปลวกหรืออัดสารเคมีป้องกันได้  

3.2.2 ช่องระบายอากาศใต้อาคารจะต้องทำช่องเปิดทำความสะอาด และเพื่อเข้าตรวจหาปลวกได้อย่างทั่วถึง  

3.2.3 ผนังโครงสร้างของฐานอาคารที่เป็น 2 ชั้น หรือวัสดุก่อสร้างที่เป็นรูและโพรง เช่น อิฐ บล็อก ให้อุดด้วยปูนซิ

เมนต์ให้พ้นแนวระดับผิวดินอย่างน้อย 1 เมตร  



 

 
 

3.3 สารเคมีและอัตราการใช้ สารเคมีที่เลือกใช้ในการป้องกันปลวกจะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาตและขึ้นทะเบียนไว้กับ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเท่าน้ัน สารเคมีตามข้อ 2 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว  

อัตราการใช้สารเคมี สารเคมี   เปอร์เซ็นต์การใช้  

LENTREK 400 EC    0.5 – 1.0 %  

STEADFAST 8 SC   0.1 %  

LYCTANE TC    0.25 – 0.5 %  

DEMON TC    0.25 – 0.5 %  

4. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย  

สารเคมีป้องกันปลวกอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยซึมเข้าทางผิวหนัง สูดดมไอระเหย หรือละอองและเข้าทางปาก

ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  

5. การรับประกันผลงาน  

เม่ือมีการฉีดสารเคมีป้องกันปลวกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ออกใบรับประกันผลงานดังต่อไปน้ี  

5.1 ระบุวิธีการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานของ TPCA  

5.2 ระบุชื่อสารเคมี  

5.3 วันที่ทำบริการ และระยะเวลาประกัน 2 ปี 



 

 
 

ผ้าใบแรงดึงสูง (Tension Membrane) 

1. ขอบเขตของงาน  

ติดตั้งผ้าใบแรงดึงสูงบริเวณส่วนโดมโถงกลางอาคาร โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน การติดตั้ง การ

ประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง และการจัดเตรียมทำแบบ SHOP DRAWING ของรายละเอียดต่าง ๆ ในการติดตั้ง เพื่อขอตรวจสอบ

และความเห็นชอบตามความต้องการของผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน  

2. วัสดุ  

วัสดุผ้าใบแรงดึงสูงที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารน้ี จะต้องเป็นวัสดุใหม่อยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต โดยมีฉลาก

แสดงชื่อผู้ผลิต และรุ่นอย่างชัดเจน  

2.1 วัสดุผ้าใบมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร  

2.2 สีของผ้าใบให้ทำการอนุมัติการทางผู้ออกแบบก่อนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

2.3 คุณสมบัติทั่วไป 

2.3.1 มีน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 650 g/m2  

2.3.2 มีค่า Tensile Strength (warp/weft) ไม่น้อยกว่า 4000/4000 N/50 mm. 

2.3.3 มีค่า Tear Strength (warp/weft) ไม่น้อยกว่า 400/400 N 

2.3.4 วัสดุมีความคงทนต่อสภาวะอากาศ รองรับที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า -25 องศาเซลเซียส 

2.3.5 วัสดุมีความคงทนต่อสภาวะอากาศ รองรับที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 55 องศาเซลเซียส 

3. ตัวอย่างวัสดุ  

ผู้รับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ รวมถึง MANUFACTURE’S SPECIFICATION ของงานผ้าใบแรงดึงสูง ส่งให้

ผู้ออกแบบตรวจสอบเห็นชอบเพื่อการอนุมัติตามความต้องการก่อนที่จะนำไปใช้งาน  

4. การติดต้ัง  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือดีมีความชำนาญในการติดตั้งทุก ๆ ส่วนที่ติดตั้งแล้วต้องได้มาตรฐานกรรมวิธีการติดตั้งจาก

บริษัทผู้ผลิต ด้วยความประณีตเรียบร้อย และได้รับความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ  

4.1 การติดตั้งผ้าใบจะต้องมีความเรียบตึง และไม่ตกท้องช้าง  

4.2 ในส่วนจุดยึดจับ หรือจุดที่ขึงผ้าใบให้ดำเนินการติดตั้งโดยใช้วัสดุที่มาจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตผ้าใบ และให้

เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตในทุกขั้นตอน 

4.3 ผ้าใบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องมีความเรียบร้อย หากมีการฉีกขาดจากการติดตั้งทางผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข และ

ไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ 

4.4 การเชื่อมต่อผ้าใบในแต่ส่วนเข้าหากันจะต้องใช้วิธีการเชื่อมร้อน หรอืเย็บ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ซ่ึงต้องนำเสนอกับ

ทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง 



 

 
 

5. การทำความสะอาด  

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดในส่วนที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ทุกแห่ง ทั้งด้านนอกและด้านใน โดยความประณีต สะอาด

เรียบร้อย ปราศจากรอยขีดข่วน และสิ่งเปรอะเปื้อน ตำหนิต่าง ๆ ก่อนขอความเห็นชอบในการพิจารณาการตรวจสอบและส่งมอบ

งานจากผู้ออกแบบและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

6. การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารยืนยันการรับประกันคุณภาพของผ้าใบแรงดึงสูง เป็นอย่างน้อย 5 ปี หากเกิดการชำรุด

เสียหายอันเน่ืองมาจากคุณสมบัติของวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

  



 

 
 

 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดรายช่ือผลิตภัณฑ์ - งานสถาปัตยกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายชื่อผลิตภัณฑ์ งานสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL VENDOR LIST) 

1. หมวดงานพื้น  

1.1 กระเบื้องเซรามิค ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา ยูเอ็มไอ ของ บริษัท สหโมเสกอินดัสตรี้ จำกัด หรือ  

- ตรา คอตโต ของ บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด หรือ  

- ตรา อาร์ซีไอ ของ บริษัท โรแยลซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ 

- ตรา CASA ROCCA ของ DECORAMA CO., LTD. หรือเทียบเท่า  

1.2 กระเบื้องเซรามิค พอร์ซเลน ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา ยูเอ็มไอ ของ บริษัท สหโมเสกอินดัสตรี้ จำกัด หรือ  

- ตรา คอตโต ของ บริษัท เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด หรือ  

- ตรา อาร์ซีไอ ของ บริษัท โรแยลซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา CASA ROCCA ของ DECORAMA CO., LTD. หรือเทียบเท่า  

1.3 กระเบื้องดินเผาชนิดความร้อนสูง ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา เคนไซ รุ่นกระเบื้องแกรนิตเคนไซ ของ บริษัท เคนไซซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด หรือ  

- ตรา BEZEN ของ บริษัท บีเซน โปรดัคส์ จำกัด หรือเทียบเท่า  

1.4 กาวซิเมนต์และกาวยาแนวกระเบื้อง ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา DAVCO ของ บริษัท PAREXDAVCO (THAILAND) จำกัด หรือ  

- ตรา จระเข้ ของ บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด หรือ  

- ตรา WEBER ของ บริษัท เซนต์-โกเบน เวเบอร์ จำกัด หรือเทียบเท่า  

1.5 กระเบื้องยาง ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา DYNOFLEX ของบริษัท ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จำกัด หรือ  

- ตรา STARFLEX ของบริษัท ยูเน่ียน ปรอพเปอร์ตี้ จำกัด หรือ  

- ตรา ARMSTRONG IMPERIAL ของ บริษัท วิสแพค จำกัด หรือเทียบเท่า   

1.6 พื้นไม้สำเร็จรูป Engineering Wood ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา K.S “THE BIG PLANK” ของบริษัท เค.เอส.วูด จำกัด หรือ  

- ตรา DOUBLE FLOOR “FULL PLANK” ของบริษัท ดับเบิล ฟลอร์ จำกัด หรือ  

- ตรา LEO WOOD ของ บริษัท ลีโอวูด จำกัด, หรือเทียบเท่า 

1.7 พื้นระบบ EPOXY ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา FLOORGUARD 100 ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา JOTAFLOOR TOPCOAT ของ บริษัทโจตันไทยแลนด์ จำกัด หรือ  



 

 
 

- ตรา NIPPON FLOOR COATING ของ บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟโคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า  

1.8 พื้นไม้สังเคราะห์กันน้ำ WPC ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา K.S “NEW TECH WOOD” ของบริษัท เค.เอส.วูด จำกัด หรือ  

- ตรา SCI WOOD “LUXURY” ของบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  

- ตรา DOUBLE FLOOR ของบริษัท ดับเบิลฟลอร์ จำกัด หรือเทียบเท่า   

2. หมวดงานผนัง  

2.1 งานกระจก ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา อาซีฮี ของ กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด หรือ  

- ตรา BSG ของ บริษัท THAI TECHNO GLASS จำกัด หรือ  

- ตรา ทีจีเอสจี ของ บริษัท THAI-GERMAN SPECIALTY GLASS  จำกัด หรือ  

2.2 วัสดุยาแนว ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา DOW CORNING ของ บริษัท DOW CORNING (THAILAND) จำกัด หรือ  

- ตรา GE ของ บริษัท GECONS (THAILAND) จำกัด หรือ  

- ตรา SIKA ของ บริษัทซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  

- ตรา LANKO ของ บริษัทซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  

- ตรา ELASTOSIL ของ ISOTECH AND CHEMICALS CO., LTD หรอืเทียบเท่า  

2.3 โครงเคร่าโลหะผนังเบา ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา BPB ของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด หรือ  

- ตรา ช้าง ของ สยาม อุตสาหกรรมยิปซ่ัม จำกัด หรือ  

- ตรา DECEM ของบริษัท ดีเซมเดคคอเรชั่น จำกัด, หรือเทียบเท่า 

2.4 งานปูนฉาบ ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา เสือคู่ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด หรือ  

- ตรา ลูกดิ่ง ของ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด หรือ  

- ตรา ทีพีไอ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด, หรือ   

2.5 ปูนซิเมนต์สำหรับก่อบางมวลเบา ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา เสือมอร์ต้า ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา อินทรีย์ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา ทีพีไอ ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือเทียบเท่า  

2.6 ผนังโลหะและหลังคาโลหะ ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา LYSAGHT ของ บริษัท NS บูลสโคปไลท์สาท (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ  



 

 
 

- ตรา BHP ของ บริษัท บีเอชพี สตีล บิลดิ้ง โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  

- ตรา LUCKY ของ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) หรือเทียบเท่า  

2.7 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา WILLY ของบริษัท เวลด์ดราฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดหรือ  

- ตรา KOREX ของ บริษัท โคเรกซ์ จำกัด หรือ  

- ตรา PERSTORP ของ บริษัท สยามเพอร์ส สตอร์ป จำกัด 

- ตรา MARVEL ของ บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด 

- ตรา SANA ของ บริษัท เซนมาร์ท จำกัด หรือเทียบเท่า  

2.8 ผนังอลูมิเนียมชนิดมีฉนวน ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา ALPOLIC/fr ของบริษัท บี เอฟ เอ็ม จำกัดหรือ  

- ตรา ALUCOBOND PLUS ของ บริษัท จีคอนส์ จำกัด หรือ  

- ตรา KNAUF ของ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด 

- ตรา REYNOBOND-FR ของ บริษัท แสงเจริญพัฒนา จำกัด หรือเทียบเท่า  

2.9 แผ่นยิปซ่ัมบอร์ด ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา ช้าง ของ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซ่ัม จำกัด หรือ  

- ตรา บีพีบี ยิปรอค ของ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซ่ัม จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา คนอฟ ของ บริษัท คนอฟ ยิปซ่ัม (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า 

2.10 งานส ีตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา TOA ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา PAMMASTIC ของ บริษัท บริติช เพ้นท์ส จำกัด หรือ 

- ตรา JOTUN ของ บริษัท โจตันไทย จากัด หรือ  

- ตรา ICI ของ บริษัท สี ไอ ซี ไอ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเทียบเท่า  

3. หมวดงานฝ้าเพดาน  

3.1 งานโครงเคร่าโลหะฝ้าเพดาน ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา บีพีบี-ยิปรอค ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด หรือ  

- ตรา ช้าง PROLINE-MAX ของ บริษัท สยาม อุตสาหกรรมยิบซ่ัม จำกัด หรือ  

- ตรา DECEM ของบริษัท ดีเซมเดคคอเรชั่น จำกัด, หรือเทียบเท่า  

3.2 แผ่นฝ้าเพดานกันเสียง ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา ARMSTRONG ของบริษัท สยามอุตสาหกรรมยิบซ่ัม (สระบุรี) จำกัด หรือ  

- ตรา OWA ของ บริษัท โทเทิล พลาส แพ็ค จำกัด หรือ  



 

 
 

- ตรา CELOTEX ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซ่ัม จำกัด หรือเทียบเท่า  

3.3 แผ่นฝ้าอลูมิเนียม ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา LUXALON ของ BITEC HOLDING CO., LTD. หรือ  

- ตรา FAMED LINE ของ บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด หรือ  

- ตรา M.V.P. FOUR STAR ของ M.V.P. FOUR STAR CO., LTD. หรือ  

4. หมวดประตู-หน้าต่าง  

4.1 งานอุปกรณ์ประตู – หน้าต่าง ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา SCL ของ บริษัท สกุลไทย จำกัด หรือ  

- ตรา STAINLEY หรือ  

- ตรา NSK หรือ  

- ตรา INTER LOCK หรือ  

- ตรา ANDERERG หรือ  

- ตรา HAFELE ของ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  

- ตรา DORMA หรือ  

- ตรา YALE หรือเทียบเท่า 

5. หมวดงานพิเศษ  

5.1 งานกันซึมชนิดทา ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา SIKA บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ  

- ตรา SEALOFLEX บริษัท UNION ASSOCIATES จำกัด หรือ  

- ตรา TRAFFIGARD บริษัท LOUIS T. LEONOWENS (THAILAND) จำกัด หรือ  

- ตรา TOA –ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา NITOPROOF RS บริษัท FOSROC (THAILAND) จำกัด หรือเทียบเท่า  

5.2 งานกันซึมชนิดผสมในคอนกรีต ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา HYDRATITE บริษัท W.R. GRACE จำกัด หรือ  

- ตรา COLEMANOID NO. 1 บริษัท UNION ASSOCIATES จำกัด หรือ  

- ตรา PLASTO CRETE-N "SIKA" บริษัท SIKA (THAILAND) จำกัด  

- ตรา TOA –ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือเทียบเท่า  

5.3 งานกันซึมชนิดแผ่น ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา SOPREMA บริษัท CLEAR POINTS INTERNATIONAL จำกัด   

- ตรา SIKA บริษัท ซิก้า ประเทศไทย จำกัด หรือเทียบเท่า 



 

 
 

5.4 แผ่นคอนกรีตเสริมใยแก้ว ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- บริษัท เยนเนอรัล เอนยิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ  

- บริษัท แผ่นพื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) หรือ  

- บริษัท พรีเมียร์ โพรดัคส ์จำกัด หรือเทียบเท่า  

5.5 วัสดุตกแต่ง Laminate ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา FORMICA ของ บริษัท PROCESSIVE จำกัด หรือ  

- ตรา DECO SOURCE ของ บริษัท DS LAMINATE จำกัด หรือ  

- ตรา WILSON ART ของ บริษัท WILSONART (THAILAND) จำกัด หรือ 

- ตรา GREENLAM ของ บริษัท Greenlam Asia Pacific (Thailand) Co Ltd. จำกัด หรือเทียบเท่า  

5.6 งานสีทำถนน ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ระบบต้มร้อน สีเทอร์โมพลาสติก มอก. 542 - 2549  

5.7 งานสุขภัณฑ์ ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา AMERICAN STANDARD ของ บริษัท เครื่องสุขภัณฑ์อเมริกา สแตนดาร์ด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา COTTO ของ บริษัท สยามซานิทารี ฟิตติ้งส์ จำกัด หรือ  

- ตรา KOHLER ของ บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เทียบเท่า  

5.8 งานฉนวนป้องกันความร้อนชนิดใยแก้ว ตัวอย่าง/มาตรฐาน 

- ตรา MI ของบริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสหกรรม จำกัด หรือ  

- ตรา ตราช้าง STAY COOL ของบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส หรือ  

- ตรา วินซูเลเตอร์ ของบริษัท วินซูเลเตอร์, หรือเทียบเท่า  

5.9 น้ำยาเคลือบแข็ง ตัวอย่าง/มาตรฐาน  

- ตรา TOA URETHANE ของ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา SUPERCOTE POLYURETHANE ICI ของ บริษัท อ๊ัคโซ่ โนเบล เพ้น์ส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ  

- ตรา BAYER B 52 ของ บริษัท เบเยอร์ จำกัด หรือเทียบเท่า 

หมายเหตุ ให้ทางผู ้ร ับจ้างทำการขออนุมัติวัสดุกับทางผู ้ออกแบบ หากมีความจำเป็นในการใช้ว ัสดุย ี ่ห้อ

นอกเหนือจากรายการให้เป็นดุลพินิจในการพิจารณาของทางผู้ออกแบบ โดยคำนึงถึงความสวยงามของโครงการเป็นหลัก 



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดสถาปัตยกรรมภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

งานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)  

1. ขอบเขตงาน  

1.1 งานรื้อถอน และการเก็บรักษาเพื่อนำมาใช้ใหม่  

1.1.1 วัสดุตกแต่งพื้น ผนัง ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ที่มีอยู่เดิม และอ่ืน ๆ ที่ในแบบกำหนดให้นำกลับมาใช้ใหม่ หรือส่งคืนผู้

ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจสภาพก่อนดำเนินการรื้อถอน และจัดทำบันทึกสภาพปัจจุบัน ส่งให้ผู้ว่า

จ้างก่อนดำเนินการ รื้อถอน การรื้อถอนต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย การเก็บรักษา

ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันที่มีความแข็งแรง ทนทาน เพื่อให้อยู่ในสภาพเดิมตลอดช่วงระยะเวลางานก่อสร้าง 

หากสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ต้องมีสถานที่จัดเก็บโดยเฉพาะและไม่อยู่ภายในพื้นที่อาคาร  

1.1.2 วัสดุประเภทต่าง ๆ เช่น วงกบ บานประตู ไม้ เหล็ก ฯลฯ ที่ต้องนำกลับมาใช้ในงานปรับปรุงครั้งน้ี หรือส่งคืนผู้

ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำรายการจำนวน ขนาด จัดส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการรื้อถอน การขนย้าย

ต้องมีการป้องกันมิให้เกิดความชำรุดเสียหาย การเก็บรักษาต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันให้อยู่ในสภาพเดิมตลอด

ช่วงระยะเวลางานก่อสร้าง จนกว่าจะนำมาติดตั้งตามที่กำหนดในแบบหรือส่งคืนผู้ว่าจ้าง  

1.1.3 ความเสียหาย ชำรุด บกพร่องของวัสดุ ที่เกิดจากการรื้อถอน หรือการเก็บรักษา ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับชอบ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจัดหาของใหม่มาทดแทน และวัสดุที่จัดหาใหม่ต้องมี รูปแบบ คุณสมบัติ ราคา เทียบเท่าของเดิม  

1.2 ศึกษารูปแบบงานสถาปัตยกรรม และงานระบบวิศวกรรม  

1.2.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบ ข้อกำหนดและรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรมภายใน รวมทั้งงานระบบ

วิศวกรรมที่เก่ียวข้องกับงานสถาปัตยกรรมภายในที่อยู่ในสัญญาจ้างน้ีทั้งหมด เพื่อให้เห็นภาพรวมของงาน

สถาปัตยกรรมภายใน การดำเนินการงานอ่ืนใดที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน ให้ผู้รับ

จ้างแจ้งผู้ออกแบบรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสรุปแนวทางการดำเนินการก่อนดำเนินการ  

1.2.2 หากมีการตรวจพบภายหลังว่าการดำเนินการงานอ่ืนใด ส่งผลให้งานสถาปัตยกรรมภายในไม่ถูกต้องตาม

รูปแบบ ข้อกำหนด ของงานสถาปัตยกรรมภายใน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้ถูกต้องตามรูปแบบ

งานสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยการดำเนินการทั้งหมด

ต้องเป็นไปตามแผนระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้ 

1.3 การนำเสนอตัวอย่างวัสดุ งานทาสี ฯลฯ และจัดทำ Mock up  

1.3.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทำสรุปรายการวัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด (Material Board) เอกสารข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เช่น 

ตัวอย่างสีวัสดุ ตัวอย่างอุปกรณ์ ยี่ห้อ/ผลิตภัณฑ์ รุ่น ฯลฯ จัดเป็นหมวดหมู่นำเสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ  

1.3.2 เพื่อให้การดำเนินการงานสถาปัตยกรรมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ของงานอย่างเรียบร้อย สมบูรณ์ ประณีต งาน

ตกแต่งภายในที่มีรูปแบบซ้ำ ๆ กัน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการนำเสนอตัวอย่างวัสดุ งานทาสี ฯลฯ นำเสนอ

ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความชอบก่อนดำเนินการในพื้นที่อ่ืน ๆ หากมีความเห็นให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ผู้รับ



 

 
 

จ้างต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงานให้เรียบร้อย สมบูรณ์ ประณีต หากมีการดำเนินการในพื้นทื่อ่ืน ๆ โดยที่ยัง

ไม่ได้รับความเห็นชอบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงงานทั้งหมด ให้เรียบร้อย สมบูรณ์ ประณีต โดยการ

ดำเนินการทั้งหมดต้องเป็นไปตามแผนระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ และไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก

ผู้ว่าจ้างได้  

1.4 วิธีดำเนินการเก่ียวกับงานตกแต่งภายใน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

1.4.1 งานตกแต่งภายใน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของผู้รับจ้าง แต่เป็นงานต่อเน่ืองของงาน

สถาปัตยกรรมภายใน เช่น งานครุภัณฑ์สำนักงาน งานม่าน งานป้าย ฯลฯ ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องจัดเตรียม

สถานที่ พื้นที่ให้พร้อมในการเข้าดำเนินการ การจัดเตรียมพื้นผิว รวมทั้งการเก็บรายละเอียดต่าง ๆ เช่น งานสี  

งานพื้น ผนัง ฯลฯ ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างเพื่อให้ภาพรวมงานสถาปัตยกรรมภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

และให้เป็นไปตามแผนระยะเวลาก่อสร้างของโครงการ  

1.4.2 ให้ผู้รับจ้างอำนวยความสะดวกแก่งานตกแต่งภายในและงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องตามสมควร เช่น การใช้น้ำประปา 

ไฟฟ้า การเข้าสถานที่ก่อสร้าง การจัดพื้นที่สำหรับการขนย้าย พื้นที่พักสินค้า สิ่งของ การใช้ลิฟท์ขนส่ง เป็นต้น  

2. งานไม้  

2.1 คุณภาพของไม้ที่นำมาใช้ในงานตกแต่งต้องคัดแล้ว ไม่มีรอยบิ่น แตกร้าว บิดงอ ไม่มีตาไม้ หรือกระพี้ไม้ หรือตำหนิอ่ืนๆ 

และต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบหรือผึ่งให้แห้งสนิท ไม่เกิดปัญหาจากการยืดหด บิดงอ ในภายหลัง  

1) ชนิดของไม้โครงไม้เฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ใช้ไม้ขนาด 1”x 2” ในส่วนที่เป็นโครงภายนอก หรือสามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกให้ใช้ไม้ชนิดตามที่ระบุไว้ในแบบ และไม้ที่ใช้ต้องสามารถย้อมสีให้เป็น สีเดียวกันได้ ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่าง

อ่ืน ในส่วนที่เป็นโครงภายใน หรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก หรือที่ระบุในแบบเป็นไม้เน้ือแข็ง ให้ใช้ไม้อัด

น้ำยา วัสดุที่กรุในส่วนภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ชัดให้ใช้ไม้อัดสักหนา 4 ม.ม. ส่วนที่รับน้ำหนักหนา 6 ม.ม. 

หรือที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ส่วนการกรุไม้ภายในตู้หรือส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นให้ใช้ไม้อัดยางหนา 4 ม.ม. ในส่วนที่ต้อง

รับน้ำหนักให้ใช้หนา 6 ม.ม. หรือที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน ๆ  

2) คุณสมบัติของวัสดุ  

- วัสดุที่ใช้ต้องเป็นไม้เกรดดีและได้มาตรฐาน  

- ความต่างของไม้ ได้แก่ ลายไม้ และสีไม้ ต้องไม่ต่างกันเกิน 3%  

- ไม้จะต้องไม่มีรอยขีดข่วน ลอยประทับโรงงาน รอยเลื่อย รอยชอล์กโดยรอบ  

- ไม้จะต้องได้รับการเคลือบจากสารป้องกันแมลง มอด ปลวกก่อนดำเนินการ  

- กาวที่ใช้ต้องเหมาะสมกับชนิดน้ัน ๆ  

- ให้ใช้ไม้อัดกันน้ำในบริเวณที่กำหนดไว้ และบริเวณที่เห็นว่ามีความชื้นสูง  

- งานไม้จะต้องถูกอัดมาจากโรงงานโดยอัดกับไม้อัด หรือ MDF และกาวใช้ต้องเป็น PVAC ภายใต้ความร้อน 

1200 องศาเซลเชียส การต่อแผ่นของไม้ Veneer ต้องต่อให้ได้ตามแนวของลายไม้  



 

 
 

1) การติดตั้งงานไม้  

- งานไม้ เป็นงานที่รวมการติดตั้ง วงกบ บัว การต่อของวัสดุไม้ และวัสดุอ่ืน ๆ  

- การติดตั้งต้องใช้แผ่นเต็มเสมอ และควรมีรอยต่อน้อยที่สุดถึงไม่มีเลย รอยต่อของไม้ให้เป็นไปตามรายละเอียด

ของแบบ  

- การเก็บของต้องใช้ Finishing เดียวกันกับหน้าไม้ใหญ่ หรือตามที่กำหนดในแบบ  

2) งานไม้และวัสดุและส่วนประกอบต่าง ๆ  

- โครงไม้ระบุให้ใช้ไม้สัก Joint สำหรับโครงภายในเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดต้องเป็นไม้ที่อบแห้งสนิทได้ขนาดไม่บิด

เบี้ยว ไม่มีตำหนิ ปราศจากมอดและแมลงกินเน้ือไม้  

- ไม้สักสำหรับไม้ประณีตทั้งหมดที่ระบุในแบบต้องเป็นไม้สักอบแห้งสนิท ได้ขนาดไม่บิดงอ ไม่มีตำหนิหรือตาไม้ 

ลายของไม้เป็นแนวยาว และสีของลายต้องสม่ำเสมอ  

- ไม้อ่ืนที่ระบุถ้ามี ต้องเป็นไม้ที่อบแห้งสนิท ไม่บิดงอ ไม่มีตำหนิ ไม่มีเสี้ยนไม้ ปราศจากแมลงกินเน้ือไม้  

- ไม้อัดสัก เป็นไม้อัดสักคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 178-2549 เกรดเอ คัดลาย ขนาดความหนาตามแบบ  

- ไม้อัดยาง คุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 178-2549 ใช้สำหรับส่วนที่มองไม่เห็นจากภายนอกหรือส่วนที่ไม่

ต้องการโชว์เสี้ยนไม้หรือหรือสำหรับการกรุกระจก กรุพลาสติกลามิเนท  

- งานไม้ทั้งหมด และอ่ืน ๆ ให้ทำตามแบบรายละเอียดการประกอบไม้ ให้ใช้ตะปูเกลียวสำหรับใช้ในงานไม้หัว

แบนฝังในเน้ือไม้อุดด้วยพุตตี้ ขัดกระดาษทราย แต่งผิวภายนอกการประกอบหรือเข้าไม้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหน่ึง หรือ

หลายวิธีดังต่อไปน้ี ตะปูเกลียว เข้าเดือยไม้ เข้าฉากปากฉลามและอัดกาวแน่นให้ได้ฉากได้ระดับ  

3) การติดตั้งงาน Joinery  

- ถ้างานต้องมีการตอกตะปู หัวตะปูต้องจมกว่าหน้าไม้และฉาบเรียบด้วย filler และทาสีตามตัวอย่าง หรือ

เทียบเท่าสีไม้ Finishing  

- งานไม้ Joinery ต้องได้แนวตรงต่อฉาก ไม่บิดงอ  

2.2 งานประกอบ ยึด หรือติดตั้งโครงไม้  

การติดตั้งโครงไม้ทั้งหมดน้ัน ต้องตั้งแนวให้ได้ระดับและฉาก ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามที่กำหนด ระยะห่าง

ของโครงไม้ ไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน การเข้าไม้ต้องเข้าเดือยเข้ามุมห้ามใช้วิธีตีชนเป็นอันขาด กรณี

ที่จะต้องต่อไม้ให้ต่อที่แนวแบ่งช่วง ห้ามต่อในส่วนกลางของการแบ่ง นอกจากการต่อแบบบังใบ และเข้ามุมรอยต่อสนิท

เป็นผิวเดียวกัน สำหรับกรณีที่ต้องติดตั้งชิดผนังให้ใช้เชือกขึงทดสอบความเรียบร้อยของผนัง และควรปรับแนวของผนังให้

เรียบร้อยก่อนยึดโครงกับผนังปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะห่างไม่เกินกว่า 0.40 ม. ก่อนตอกให้เจาะรูก่อนที่จะตอกและส่ง

หัวตะปูให้สนิทได้ระดับกับผิวไม้ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

2.3 การเข้ามุมและการเข้าเดือยต่างๆ  



 

 
 

การเข้าไม้หรือเข้ามุมต่าง ๆ ของการตกแต่งต้องสนิทและได้ฉาก หรือได้ระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง การเข้าไม้หรือ

เข้าเดือยเข้ามุมต้องดำเนินการอย่างประณีตทุกจุด ต้องอัดแน่นด้วยกาวที่ใช้กับงานไม้โดยเฉพาะ ห้ามเจือปนสารอ่ืนที่ทำ

ให้ประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เช่น น้ำ หรือน้ำมันต่าง ๆ การเข้าเดือยทุกอันต้องมีขนาด ไม่ต่ากว่า 3/8” หรือครึ่งหน่ึง

ของหน้าตัดไม้อัดด้วยกาวลาเท็กซ์ไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การตอกตะปูที่มีความยาวกว่า 1” ให้ใช้สว่านเจาะนำก่อน

และต้องตอกด้วยตะปูตัด หรือทุบหัว และส่งให้จมในเน้ือไม้ก่อนที่ จะอุดหัวตะปู การตอกอย่าให้ปรากฏรอยค้อนที่พื้นผิว

ได้  

2.4 การแบ่งช่วงหรือระยะต่าง ๆ  

ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบระยะต่าง ๆ ของสถานที่ติดตั้ง หรือเครื่องใช้ที่จะต้องติดตั้งในงานตกแต่งพื้น ผนัง 

ฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ ก่อนเริ่มดำเนินการประกอบ และติดตั้งการแบ่งช่วงโครงแนวตั้งของเฟอร์นิเจอร์ให้ยึดถือระยะที่ได้

ตรวจสอบจากสถานที่และเครื่องใช้ต่าง ๆ ในแนวในการแบ่ง หากถูกต้องตรงกับช่วงที่กำหนดในแบบและรายการ และ

สามารถติดตั้งเครื่องใช้ที่กำหนดได้ ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการต่อไปได้ ในกรณีที่ไม่สามารถแบ่งช่วงได้ตามแบบเน่ืองจาก

ติดปัญหาอันเก่ียวเน่ืองกับงานอ่ืน ๆ เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ ให้ปรึกษากับผู้ออกแบบก่อนดำเนินงาน 

หากมีข้อบกพร่อง หรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องยินดีที่จะแก้ไขจนกระทั่ง

เป็นที่พอใจของผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  

2.5 การกรุผิวหน้า  

ไม้อัดที่ใช้ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มอก. แผ่นไม้อัด เกรดเอคัดลาย การกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อัด การ

เข้าไม้ให้ใช้กาวทาที่โครงและส่วนที่จะยึดติดก่อนด้วยตะปู หรือตัดหัวและส่งให้ลึกลงไปในเน้ือไม้ การตอกตะปูต้องทา

ด้วยความประณีต ไม่มีรอยหัวค้อนปรากฏที่ผิวระยะตอกตะปู ต้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอัดแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะ

แห้งสนิท 

2.6 การดำเนินการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง  

ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ติดผนังที่โรงงานช่วงระยะต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องเตรียมเผื่อการตัดเข้ามุมกับสถานที่

ก่อนที่จะติดตั้ง หากเฟอร์นิเจอร์ที่จะติดตั้งบังอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือต้องติดตั้งอุปกรณ์ใด ๆ ผู้รับจ้างต้องเคลื่อนย้ายหรือปรับ

อุปกรณ์ต่าง ๆ  ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ติดผนังในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ออกแบบก่อนการดำเนินการประกอบ

งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด  

2.6.1 การยึดเครื่องทองเหลือง ตะปูเกลียว สลักเกลียว น๊อต และเครื่องยึดต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในแบบก่อสร้าง หรือ

รายการประกอบแบบ แต่เพื่อความม่ันคง แข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งเพื่อให้แข็งแรงเรียบร้อย โดย

เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

2.6.2 การยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียว ความยาวของตะปูที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของไม้ที่ยึด และ

ตะปูเกลียวที่ใช้ขันยึดทุกตัวจะต้องใช้วิธีซ่อนหัวตะปูใน เน้ือไม้เสมอ  



 

 
 

2.6.3 การเจาะรูสำหรับตะปูเกลียว สลักเกลียว หรือตอกตะปูเพื่อมิให้ไม้แตก ขนาดรูที่เจาะต้องเล็กกว่าขนาดตะปูที่

ใช้  

2.6.4 การยึดด้วยตัวน๊อต ให้เจาะรูโตกว่าขนาดน๊อตไม่เกิน 10% น๊อตทุกตัวจะต้องมีแหวนมาตรฐาน หรือสลัก (Split 

Ring) รองใต้แป้นเกลียวทุกตัว และน๊อตที่ใช้ในส่วนภายนอกอาคารทั้งหมดรวมทั้งภายใน ที่สามารถมองเห็น

จะต้องใช้น๊อตชนิด สแตนเลสเกรด 304  

2.6.5 โลหะอ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง สำหรับงานไม้ เช่น ตะปู ตะปูเกลียว น๊อต เหล็กฉาก Expansion Bolt 

ฯลฯ จะต้องเป็นของใหม่หมด ไม่เป็นสนิม และมีคุณภาพได้มาตรฐาน มอก. ขนาดเป็นไปตามความเหมาะสมกับ

ลักษณะงานที่จะใช้หรือตามความเห็นของผู้ควบคุมงาน อุปกรณ์ยึดและโลหะอ่ืน ๆ ที่ใช้ในส่วนภายนอกอาคาร

หรือสามารถมองเห็นได้ให้ใช้ชนิดสแตนเลสเกรด 304  

2.7 วัสดุปิดผิว VENEER  

ความหนาแผ่นไม่ต่ำกว่า 1 ม.ม. ขนาดและลวดลายตามที่ระบุในแบบ การปิดผิว VENEER จะต้องเรียบเสมอผิว

วัสดุที่ปิดทับ รอยต่อมุมฉากต้องเข้ามุม 45’ ระยะแนวรอยต่อระหว่างแผ่นหากมิได้ระบุในแบบ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอแบบ 

SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนดำเนินการ  

วัสดุปิดผิวที่มีลวดลายป็นลายทาง ลายเส้น ผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดแนวการวางลายแนวตั้งหรือแนวนอน ซ่ึง

ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เป็นไปตามน้ัน  

2.8 PLASTIC LAMINATED  

ความหนาแผ่นไม่ต่ำกว่า 0.8 ม.ม. ผลิตภัณฑ์ของ FORMICA, DS LAMINATE, WILSONART,GREENLAM หรือ

เทียบเท่า ระยะแนวรอยต่อระหว่างแผ่นหากมิได้ระบุในแบบ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอแบบ SHOP DRAWING ให้ผู้ออกแบบ

พิจารณาก่อนดำเนินการ การเข้ามุมฉากให้ไสด้านข้างแผ่นต่อชน 45 องศา การติดตั้งต้องไม่มีฟองอากาศและต้องเรียบได้

ระดับเป็นแนวตรง ไม่เป็นคลื่น 

2.9 งานสีและการทำผิว  

2.9.1 การย้อมสีและพ่นไม้  

1) การย้อมสีไม้  

- ย้ำหัวตะปูต่าง ๆ ให้จมในเน้ือไม้ อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่างๆด้วย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค ขัด

ผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ  

- ปิดเทปก้ันแนวส่วนที่ไม่ได้ทาสี  

- ลงฝุ่นจีนย้อมผิวและขัดผิวให้เรียบตามสีที่ต้องการ  

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 หากมีรอยขนแปรง หรือผิวไม้ แต่งเรียบด้วยกระดาษทรายละเอียดแต่งลาย

และรอยต่อต่าง ๆ  

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยขนแปรง ให้ขัดเรียบลงลูกประคบ แต่งสีและลายไม้ให้เรียบร้อย  



 

 
 

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งสุดท้ายก่อนลงลูกประคบ และแต่งสีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบ

ผิวอีกครั้ง  

2) การพ่นสี การพ่นมีที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก  

- ย้ำหัวตะปูต่าง ๆ ให้จมในเน้ือไม้ อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่าง ๆ โป๊วด้วยสีโป๊วให้ทั่วบริเวณที่จะพ่นสี ขัดผิว

ต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  

- หากมีรอยขรุขระให้โป๊วแต่งและขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทิ้งสีโป๊วให้แห้งสนิทจึงพ่นด้วยสีจริงครั้งที่ 1 

ขัดและแต่งผิวต่าง ๆ ให้เรียบจึงพ่นด้วยสีจริงครั้งที่ 2  

- หากมีรอยหรือผิวไม่เรียบ แต่และขัดด้วยกระดาษทราย และพ่นสีจริงครั้งสุดท้าย  

3) การทาน้ำมันหรือสี การพ่นที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก  

- ย้ำหัวตะปูต่าง ๆ ให้จมในเน้ือไม้ อุดรอยต่อหัวตะปู มุมต่าง ๆ ด้วย Putty หรือดินสอพองผสมแชลแลค ขัด

ผิวให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทรายหยาบ  

- ปิดเทปก้ันแนวส่วนที่ไม่ได้ทาสี  

- ทาน้ำมันหรือสีจริงครั้งที่ 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนทาสีจริงครั้งสุดท้าย  

4) การทาน้ำยาเคลือบผิวแกร่ง ให้ทาน้ำยาเคลือบผิวแกร่ง ในบริเวณพื้นผิวคอนกรีตบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน 

และพื้นอาคารจอดรถใหม่ โดยใช้น้ายาที่มีส่วนผสมของ แม็กนีเซียมฟลูโรซิลิเกต ทา 2 ชั้นสำหรับพื้นผิวใหม่

และ 3 ชั้นสำหรับพื้นผิวเก่า กรรมวิธีการทำให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตแนะนำอย่างเคร่งครัด 

2.9.2 งานสีสำหรับงานตกแต่งภายใน  

1) สีที่ผู้ออกแบบกำหนดน้ัน อาจเลือกจากสีมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ หรือสีผสมที่เลือกจากแผ่นเทียบสีของ

ผลิตภัณฑ์น้ัน ๆ (PANTONE) ก็ได้ ผู้รับจ้างไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้  

2) งานสีโลหะ  

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นสีน้ำมันสำหรับงานโลหะ ใช้กรรมวิธีการพ่นสี ประเภทผลิตภัณฑ์ รุ่น ที่ใช้ให้เป็นไปตาม

คำแนะนำของผู้ผลิต กรรมวิธีการพ่นสีต้องดำเนินการตามขั้นตอนของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด  

- ผลิตภัณฑ์ TOA , BEGER , ICI หรือเทียบเท่า ตัวทำละลาย (SOLVENT) ให้ใช้ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตให้

คำแนะนำ สีรองพื้น สีทับหน้า ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน  

  



 

 
 

3. วัสดุอุปกรณ์  

3.1 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน และงานครุภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ Fitting บานพับ รางเลื่อน มือจับ กุญแจ

ล็อค ฯลฯ ใช้ผลิตภัณฑ์ของ HAFELE , YALE , SOLEX หรือ เทียบเท่า  

3.2 จัดทำสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด และจัดเตรียมตัวอย่าง แคตาล็อค ฯลฯ จำแนกตามห้อง/ชั้น เพื่อจัดทำเอกสาร

ขออนุมัติวัสดุให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

4. วัสดุดูดซับเสียง  

วัสดุดูดซับเสียงในงานสถาปัตยกรรมภายใน กำหนดให้ใช้วัสดุดูดซับเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์

ของงานออกแบบตกแต่งภายใน และประโยชน์ใช้สอย ผู้รับจ้างต้องนำเสนอรายการ รายละเอียด วัสดุ ทั้งหมด พร้อมแบบ Shop 

Drawing ให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

4.1 การทดสอบและวัดค่าความสะท้อนของเสียง  

4.1.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบวัดคุณภาพเสียงเสมือนจริง และจัดทำรายงานผลการทดสอบคุณภาพเสียง ก่อน

ดำเนินการก่อสร้าง โดยต้องแสดงผลการทดสอบอย่างน้อย ดังน้ี  

- ค่าการวัดระดับการสะท้อนของเสียง Reverbation Time  

4.1.2 หากรายงานผลการทดสอบคุณภาพเสียงไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ออกแบบสามารถดำเนินการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแบบ ขนาด ปริมาณ วัสดุดูดซับเสียง เพื่อให้ผลการทดสอบวัดคุณภาพเสียงเสมือนจริงอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน โดยผู้รับจ้างไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้  

4.2 เกณฑ์กำหนดมาตรฐาน ค่าคุณภาพการสะท้อนของเสียงภายในห้องต้องมีการควบคุมคุณภาพทั้งทางตรง (Direct 

Path) และเสียงสะท้อน (Reverberation Path) โดยค่าแตกต่างของเสียงทั้งสองจะต้องไม่เกิน 30 มิลลิวินาที 

(Milliseconds)  

- ค่าการวัดระดับการสะท้อนของเสียง Reverbation Time ต้องได้มาตราฐาน RT 60 

5. พื้นกระเบื้องยาง  

พื้นกระเบื้องยาง ความหนา 2 มม. วัสดุ Vinyl ที่มีแผ่นชั้นวัสดุสำหรับดูดซับเสียงโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง

มากกว่ากระเบื้องยางทั่วไป และมีเอกสารรับรอง ผลิตภัณฑ์ Interface หรือเทียบเท่า ให้ผู้รับจ้างนำเสนอตัวอย่างวัสดุให้ผู้ออกแบบ

พจิารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ กรรมวิธีการติดตั้งให้ดำเนินการตามคู่มือของผลิตภัณฑ์  

  



 

 
 

6. หินเทียม  

หินเทียมมีส่วนประกอบของหินควอทซ์เป็นหลักมีความแวววาวของเกล็ดหินชัดเจน กำหนดให้มีองค์ประกอบของหิน

ธรรมชาติเป็นตัวหลัก และมีส่วนผสมของเรซ่ิน ไม่เกิน 5% ผิวมัน ความหนา 12 – 20 มม. (เลือกสีภายหลัง) ผลิตภัณฑ์ Quarella 

Awonite Limestone หรือเทียบเท่า  

- ค่าการดูดซึมน้ำ น้อยกว่า 0.10% w/w ตามมาตรฐาน EN14617/1 หรือเทียบเท่า  

- ความหนาแน่น ไม่น้อยกว่า 2.35 – 2.45 Kg./dm3 ตามมาตรฐาน EN 14617/1 หรือเทียบเท่า  

- ความยืดหยุ่น ไม่น้อยกว่า 35 Mpa. ตามมาตรฐาน EN 14617/2 หรือเทียบเท่า และมีค่ากำลังแรงกด ไม่น้อยกว่า 

110 Mpa. ตามมาตรฐาน EN 14617/15 หรือเทียบเท่า  

- ค่าความทนทานต่อรอยขีดข่วน ไม่น้อยกว่า 6 - 7 Mohs ตามมาตรฐาน EN101 หรือเทียบเท่า  

7. งานกระจก  

7.1 กระจกใส กระจกมีลวดลาย กระจก Whiteboard หรือกระจกสีประเภท Laminated เป็นกระจกชนิดติดฟิล์ม ความ

หนากระจก 3+3 ม.ม. หรือความหนาตามที่ระบุในแบบ ให้ผู้รับจ้างนำเสนอตัวอย่างให้ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบ

ก่อนดำเนินการ  

7.2 การติดตั้ง  

7.2.1 ในกรณีที่ต้องมีการต่อแผ่นกระจก ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบ Shop Drawing การแบ่งช่วงและระยะต่าง ๆ นำเสนอ

ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

7.2.2 การบรรจุกระจกเข้ากรอบทั่วไป ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังในการใช้วัสดุอุดยาแนว ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดความ

สกปรก เลอะเทอะ หรือความเสียหายกับกระจก หรือกรอบบานในภายหลัง  

7.2.3 การล้างหรือทำความสะอาดเน่ืองจากวัสดุอุดยาแนวน้ี ผู้รับจ้างจะต้องใช้ทินเนอร์ หรือน้ำยาอ่ืน ๆ ที่ผู้ผลิตได้

แนะนำไว้เท่าน้ัน ห้ามมิให้ผสมน้ำยาใด ๆ อันจะทำให้ความเข้มข้นของวัสดุอุดยาแนวลดน้อยลง  

7.2.4 ห้ามมิให้บรรจุกระจกเข้ากรอบในขณะที่สียังไม่แห้ง  

7.2.5 ผิวของกรอบบานและกระจก ก่อนใช้วัสดุยาแนวต้องทำความสะอาดให้ปราศจากความชื้น ไขมันและฝุ่นละออง 

หลังจากยาแนวจะต้องตกแต่งวัสดุยาแนวส่วนที่เกินให้เรียบร้อย ก่อนที่วัสดุยาแนวน้ันจะแข็งตัว  

7.2.6 กระจกทั้งหมดจะต้องสะอาด และปราศจากรอยขีดข่วน แตกร้าว 

8. งานผนังปิดวอลเปเปอร์  

8.1 วอลเปเปอร์ทั่วไป วัสดุ Vinyl ผู้รับจ้างต้องจัดทำตัวอย่างเสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

8.2 วอลเปเปอร์ชนิดพิมพ์ลาย วัสดุด้านหน้า Vinyl ด้านหลังเป็นกระดาษสำหรับทากาว ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบและลวดลาย 

ตัวอย่างวัสดุ นำเสนอให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

คุณสมบัติ : อัตราการทนต่อแสงอยู่ที่ระดับ 7 ตามมาตรฐานอุสาหกรรรมนานาชาติ ไม่ลามไฟ ไม่มีสารประกอบที่เป็น

โลหะหนัก สีที่ใช้เป็นสีน้ำที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และไม่มีกลิ่น ไม่ปล่อยสารระเหยในอากาศ เช็ดทำความสะอาดได้  



 

 
 

8.3 การติดตั้ง  

8.3.1 การเตรียมพื้นผิวก่อนการติดตั้งต้องดำเนินการปรับพื้นผิวที่จะติดตั้งให้เรียบได้ระดับ ไม่เป็นสัน คลื่น ก่อนติดตั้ง

ต้องแน่ใจว่าพื้นผิวสะอาด ไม่มีความชื้น ที่จะทำลายความเสียหายกับวัสดุได้ และวิธีการติดตั้งให้เป็นไปตาม

กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตโดยช่าง ผู้ชำนาญงานของผลิตภัณฑ์  

8.3.2 รอยต่อระหว่างแผ่นต้องดำเนินการให้เรียบเสมอกัน ไม่สะดุด ลวดลายต้องดูกลมกลืน ต่อเน่ืองกันไปตลอดทั้ง

ผนัง การจัดวางลวดลายเหมาะสมตามขนาดและพื้นที่ที่ติดตั้ง และให้ผู้รับจ้างนำเสนอแนวทางการจัดวางให้

ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ หากมิได้นำเสนอแนวทางในการจัดวางรอยต่อแผ่นให้

ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิในการสั่งให้รื้อถอนเปลี่ยนแปลงแก้ไขและผู้รับจ้างไม่

สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

9. งานบัวพื้นอลูมิเนียม และค้ิวตกแต่งสเตนเลสหรืออลูมิเนียม  

9.1 บัวพื้นอลูมิเนียม และคิ้วตกแต่งสเตนเลสหรืออลูมิเนียมสำเร็จรูป ขนาดตามที่กำหนดในแบบ (สีเลือกภายหลัง) การตัด

ต่อแผ่นให้ได้ขอบที่เรียบ ไม่ขรุขระ ไม่สะดุด  

9.2 ให้ผู้รับจ้างจัดทาตัวอย่าง แคตาล็อค เสนอผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ  

10. งานสเตสเลสสีทอง  

10.1 สเตนเลสเกรด 304 ความหนา 0.8 -1.2 ม.ม. เคลือบผิวด้วย Titanium-PVD และ Plasma Anti-Fingerprint ป้องกัน

รอยน้ิวมือ พับชิ้นงานขึ้นรูปในระบบโรงงานอุตสาหกรรม ตามรูปแบบและขนาดที่กำหนด  

10.2 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ออกแบบพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

11. งานครุภัณฑ์เคาน์เตอร์  

11.1 ผู้รับจ้างต้องสำรวจสถานที่ติดตั้งจริง ก่อนดำเนินการผลิต ขนาดและระยะต่าง ๆ ในแบบเป็นการกำหนดเบื้องต้น

เท่าน้ัน  

11.2 จัดทำแบบ Shop Drawing พร้อมจัดส่งตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ ทุกรายการให้ผู้ออกแบบพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ดำเนินการผลิต 

11.3 รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างทั่วไปโครงไม้ 1”x 2”กรุด้วยไม้อัด 6 มม.ปิดผิวด้วยวัสดุตามแบบ 

11.4 อุปกรณ์บานพับ รางเลื่อนลิ้นชัก (ชนิด SOFT CLOSE)  

11.5 อ่างล้างจานสเตนเลส  

11.6 ก๊อกน้ำ  

12. งานครุภัณฑ์ ที่เป็นขอบเขตของผู้รับจ้าง มีดังน้ี  

12.1 B-01 แท่นข้อมูลฝนหลวงช่วยเหลือไทยและต่างประเทศ 3.20x7.00 ม. 

12.2 B-02 เก้าอ้ีเครื่องบิน 0.65x0.69x1.40 ม. 

12.3 B-03 แท่นจัดแสดงเครื่องบิน 6.00x0.60 ม. 



 

 
 

12.4 B-04 แท่นจัดแสดงเครื่องบิน 3.70x10.80x0.60 ม. 

12.5 B-05 แท่นจัดแสดงเครื่องบิน 3.70x10.80x0.60 ม. 

12.6 B-06 แท่นข้อมูลศาสตร์พระราชา 1.50x6.50x2.90 ม. 

12.7 B-07 แท่นวางรางวัล 0.60x1.20 ม. 

12.8 B-08 ชั้นวางของ 1.10x11.20x3.80 ม. 

12.9 B-09 เก้าอ้ีนักบิน 0.65x0.72x1.20 ม. 

12.10 B-10 ตู้เก็บเอกสาร 0.50x4.40x2.00 ม. 

12.11 B-11 ตู้เก็บเอกสาร 0.50x1.80x2.00 ม. 

12.12 B-12 ซุ้ม TIMELINE 0.30x23.00x6.00 

12.13 F01 เคาน์เตอร์ต้อนรับ 

12.14 F02 เก้าอ้ี STOOL วงรีเล็ก 

12.15 F03 เก้าอ้ี STOOL วงรีใหญ่ 

12.16 F04 ตู้ LOCKER 

12.17 F05 เก้าอ้ีร้านกาแฟ 

12.18 F06 โต๊ะกาแฟสำหรับ 4 ที่น่ัง 

12.19 F07 เก้าอ้ีร้านกาแฟ 

12.20 F08 โต๊ะกาแฟสำหรับ 2 ที่น่ัง 

12.21 F09 เก้าอ้ี COUNTER BAR 

12.22 F10 เคาน์เตอร์ขายกาแฟ 

12.23 F11 เคาน์เตอร์เตรียมของ 

12.24 F12 เคาน์เตอร์ขายของที่ระลึก 

12.25 F13 เก้าอ้ีสำนักงาน 

12.26 F14 โต๊ะทำงาน 

12.27 F15 โต๊ะผู้จัดการ 

12.28 F16 เก้าอ้ีสำนักงานพนักพิงสูง 

12.29 F17 เก้าอ้ี 

12.30 F18 โซฟา 3 ที่น่ัง 

12.31 F19 โซฟา 1 ที่น่ัง 

12.32 F20 โต๊ะกลาง 

12.33 F21 โต๊ะประชุม 12 ที่น่ัง 



 

 
 

12.34 F22 เก้าอ้ีประชุม 

12.35 F23 เก้าอ้ี STOOL กลมใหญ่ 

12.36 F24 เก้าอ้ี STOOL กลมเล็ก 

13 ม่านและรางม่าน  

13.1 รางตรงและรางโค้งตามที่กำหนดในแบบ วัสดุอลูมิเนียม ติดตั้งแบบยึดจากเพดาน ระดับความสูงรางจากพื้น 2.00 เมตร 

การติดตั้งต้องยึดติดที่ท้องพื้นโครงสร้างอาคาร ส่วนที่ยึดกับฝ้าเพดาน T- Bar ให้ใส่ฝาครอบเก็บความเรียบร้อยรอย

เจาะแผ่นฝ้าเพดาน และติดตั้งให้แน่นหนา 

  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง 
 

 

  



 

 
 

งานวิศวกรรมโครงสรา้ง 

1. ขอบเขตของงาน  

ขอบเขตงานที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและดำเนินการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อให้ได้

ผลงานก่อสร้างทั้งหมดที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ แบบรูป และข้อกำหนด  

2. เง่ือนไขการปฏิบัติงาน  

2.1 ผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดและข้อมูลจากแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ ให้เข้าใจถี่ถ้วน และจัดทำ

รายละเอียดแสดงลำดับขั้นตอนการก่อสร้าง (Method Statement) เพื่อขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง

ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง  

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีวิศวกรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่าระดับ

สามัญวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อยู่ประจำตลอดเวลา ณ ที่ทำการก่อสร้างเพื่อให้ม่ันใจว่า

การก่อสร้าง มีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม กฎหมายที่เก่ียวข้อง และความปลอดภัย



 

 
 

การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง (SITE CLEARING) 

1. ขอบเขตของงาน  

งานในหมวดน้ี รวมถึงการทำความสะอาดเตรียมพื้นที่ กำจัดวัชพืช ย้าย และตัดต้นไม้ ย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวาง 

จัดทำถนน และรวมถึงการเตรียมงานส่วนอ่ืน ๆ ด้วยดังน้ี  

1.1 การสำรวจวางแนว และกำหนดหมุดระดับอ้างอิง ก่อนเริ่มงานก่อสร้างผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดแนว

อ้างอิงของอาคารและโครงการ รวมทั้งระดับอ้างอิงที่ใช้ในแบบ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการวางแนวถ่ายระดับมาใช้วางผัง

อาคารและก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องหาอุปกรณ์เครื่องมือการสำรวจที่ทันสมัยและจัดวิศวกร ช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ 

ในงานสำรวจมาดำเนินงานน้ี หลักหมุดระดับอ้างอิงให้จัดทำไว้อย่างถาวร เพื่อใช้ตรวจสอบได้ตลอดเวลาจนงานตาม

สัญญาแล้วเสร็จ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างถอดถอนโยกย้ายออกไป หากเกิดความผิดพลาดใด ๆ จากการสำรวจวางแนวและ

จัดทำระดับก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว  

1.2 การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภคที่กีดขวางการดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโยกย้าย

ระบบสาธารณูปโภคดังกล่าวออกไปอยู่ในตาแหน่งที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทน ผู้ว่าจ้างกำหนด ทั้งน้ีจะต้องกระทำด้วยความ

รอบคอบถูกต้องตามหลักวิชา มิให้เกิดความเสียหายหรือเกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณชน  

1.3 ในกรณีที่ต้องทำการก่อสร้างกีดขวางการจราจร เช่น กีดขวางถนน ทางระบายน้ำ หรือทางเท้า ผู้รับจ้างต้องจัดหาทาง

แยก ทางเบี่ยง ทางลำลอง หรือการจัดการทำถนนและทางเดินชั่วคราว ให้สาธารณชนใช้สอยได้ตลอดเวลา  

1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดการป้องกันอุบัติภัยต่าง ๆ  อันอาจเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ 3 ในบริเวณก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง โดยจัดทำ

ประกันภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้างให้กับบุคคลที่ 3 และทรัพย์สินด้วย   

2. การปรับระดับดินเดิมในสนาม 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับระดับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เหมาะสมที่จะดำเนินงานก่อสร้าง โดยจะต้องจัดเตรียมเสนอ

วิธีการเปิดหน้าดิน การป้องกันดินด้านข้างพังทลาย การระบายน้ำออกจากที่ดิน เสนอมาให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

พิจารณาและให้ความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ 



 

 
 

งานดิน (EARTHWORK) 

1. ขอบเขตของงาน 

งานดินในหมวดน้ี รวมถึงงานปรับปรุงบริเวณก่อสร้างงานระบบค้ำยัน งานขุดเปิดหน้าดิน ในบริเวณก่อสร้าง และการถม

ดินและเกลี่ยปรับ  

1.1 ผู้รับจ้างต้องนำเสนอวิธีการขุดดิน จัดหาเครื่องมือกลและแรงงาน รวมทั้งวิศวกรผู้ชำนาญงานเข้ามาดำเนินงานขุดดินน้ี

ให้แล้วเสร็จตามสัญญา วิธีการและขั้นตอนการขุดดิน การนำดินไปทิ้งเกลี่ยปรับเป็นภาระที่ผู้รับจ้างต้องนำเสนอผู้ว่า

จ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนการทำงาน  

1.2 การขุดดินจะต้องมีระบบค้ำยันที่เหมาะสมหรือมีเชิงลาดที่ปลอดภัยตามระบุในหมวดระบบค้ำยันงานขุด การขุดดินต้อง

ได้ระดับตามแบบที่กำหนด และจะต้องป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อระบบสาธารณูปโภคที่อาจจะมีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง

ด้วย  

1.3 การตัดต้นไม้ก่อนขุดดินให้ยึดถือตามข้อกำหนดในการปรับปรุงบริเวณก่อสร้างรวมถึง การระบายน้ำออกจากบริเวณขุด

ดินเป็นภาระของผู้รับจ้างจนงานแล้วเสร็จ  

1.4 ในกรณีที่ขุดดินลงไปและพบว่ามีแมลงหรือปลวกที่เป็นอันตรายต่องานก่อสร้างอาคาร ในอนาคต ผู้รับจ้างต้อง

ดำเนินการใช้สารกำจัดแมลงที่พบให้หมดสิ้นก่อนการก่อสร้าง  

1.5 การถมดินเม่ือก่อสร้างชั้นใต้ดินเรียบร้อยแล้วให้กระทำด้วยความระมัดระวัง มิให้เป็นอันตรายต่อโครงสร้างที่แล้วเสร็จ

ในกรณีที่ต้องถอดถอนระบบค้ำยันออกไปก่อนผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณา

เห็นชอบตามระบุในหมวดระบบค้ำยันงานขุด  

2. วิธีการดำเนินงานขุดดิน  

ผู้รับจ้างต้องเตรียมงานขุดดินโดยเสนอวิธีการ ขั้นตอน มาให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างอนุมัติเสียก่อน  

2.1 วิธีการ เครื่องมือกล และแรงงาน จะต้องเหมาะสมกับงานขุดดินที่จะดำเนินการ  

2.2 โดยทั่วไปการขุดดินโดยไม่มีอุปกรณ์ระบบค้ำยันป้องกันดินพังทลาย และหากไม่มีเครื่องจักรกลหนัก หรือวัสดุก่อสร้าง

กองอยู่ใกล้บริเวณขุดดินผู้รับจ้างอาจขุดดินโดยมีเชิงลาด ไม่น้อยกว่า 1:3 สำหรับดินเหนียวทั่วไป แต่สำหรับบริเวณที่มี

การใช้เครื่องจักรกลหนักใกล้เคียงบ่อขุด เชิงลาดด้านข้างไม่ควรจะเกิน 1:4 โดยขุดลึกไม่เกิน 1.50 เมตร  

2.3 สำหรับการขุดเปิดหน้าดินลึกเกินกว่า 1.50 เมตร โดยไม่มีระบบค้ำยันแต่จะใช้เชิงลาดด้านข้างตามคุณสมบัติของดินผู้

รับจ้างจะต้องออกแบบคำนวณเชิงลาดที่เหมาะสมประเมิน ค่าส่วนปลอดภัย (FACTOR OF SAFETY) ไม่ต่ำกว่า 1.5 

โดยให้จัดส่งรายการคำนวณที่มีวิศวกร ของผู้รับจ้างรับรองมาให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อน 

  



 

 
 

3. การถมดินและเกลี่ยปรับ  

3.1 ดินที่ขุดขึ้นมาได้จะต้องนำออกไปกองไว้ให้ห่างจากปากหลุมที่ขุดดินอย่างน้อย 3 เท่า ของความลึกที่ขุดลงไป ยกเว้น

กรณีที่มีการติดตั้งระบบเขื่อนค้ำยันป้องกันดินพังทลาย และคำนวณน้ำหนักบรรทุกปากบ่อขุดดินไว้แล้ว  

3.2 ดินที่นำมาเกลี่ยปรับในบริเวณก่อสร้าง ต้องไม่มีเศษวัสดุ ซากต้นไม้  

3.3 การถมดิน จะต้องถมและบดอัดเป็นชั้น ๆ ชั้นละไม่เกิน 0.50 เมตร จนกว่าจะได้ระดับ ความสูงในบริเวณที่ถมดิน ตามที่

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 

 



 

 
 

งานถมดินและปรับพ้ืนท่ี  

1. ขอบเขตของงาน  

ข้อกำหนดน้ีครอบคลุมงานถมดินและงานปรับพื้นที่ของโครงการ ประกอบด้วย งานปรับพื้นที่งานถมดินทั่วไปงานถมดิน

เพื่อก่อสร้างถนน  

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามกฎหมายและเงื่อนไขของสัญญาเก่ียวกับการป้องกันความเสียหาย ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นกับ

อสังหาริมทรัพย์ใกล้เคียงพื้นบริเวณที่ก่อสร้าง และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่ออาคารข้างเคียง รวมทั้งระบบ

สาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ สนามหญ้า ต้นไม้ใกล้เคียง อันเน่ืองมาจากการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการทำงานและขนย้ายวัสดุที่ไม่มีประโยชน์ออกนอกบริเวณก่อสร้าง รวมถึงจัดหาสถานที่ที่

จะทิ้งวัสดุดังกล่าว  

2. การปรับพื้นท่ี  

งานปรับพื้นที่จะมีขอบเขตของพื้นที่ตามที่แสดงในแบบ นอกจากน้ันยังรวมถึงการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ที่

จะทำการก่อสร้าง เช่น อาคาร รั้ว ท่อคอนกรีต บ่อพัก ฯลฯ ซ่ึงแสดงไว้ในแบบ หรือไม่แสดงไว้ แต่เป็นความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

2.1 การรื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อออก ถอน หรือย้ายออก สิ่งปลูกสร้างทุกอย่างที่อยู่เหนือดิน เช่น รั้ว อาคาร 

รวมทั้งฐานราก และสิ่งที่อยู่ใต้ดิน เช่น ท่อระบายน้ำและบ่อพักเดิม รวมทั้งการตัดก่ิงไม้ภายในบริเวณพื้นที่ เว้นแต่ผู้

ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะสั่งให้ปล่อยไว้ตามสภาพเดิม หลุมหรือช่องว่างที่เกิดจากการรื้อถอนสิ่งที่อยู่ใต้ดินออกไป

จะต้องทำการถม และบดอัดให้แน่นด้วยวัสดุถมและวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดน้ี ต้นไม้ยืนต้นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ 

จะต้องรักษาให้คงอยู่ในสภาพเดิม นอกจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะสั่งให้ตัดทิ้ง  

2.2 การขุดตอไม้ รากไม้ ผู้รับจ้างจะต้องขุดตอไม้และรากไม้ในพื้นที่ออก หลุมหรือช่องว่างที่เกิดจากการขุดจะต้องทำการ

ถมและบดอัดให้แน่นด้วยวัสดุถมและวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดน้ี  

2.3 วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน หากมีสิ่งก่อสร้างใด ๆ ซ่ึงผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำไปใช้ที่อ่ืนได้ 

ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนออกด้วยความระมัดระวัง พร้อมกับทำเครื่องหมายสำหรับนำไปประกอบหรือติดตั้งในที่

ใหม่ได้โดยง่าย สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึงผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่าไม่มีประโยชน์ ให้ผู้รับจ้างรื้อถอนและ

ย้ายออกจากพื้นที่บริเวณก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นของผู้รับจ้าง 

  



 

 
 

3. การถมดินท่ัวไป  

วัสดุถมที่ใช้จะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม เช่น ดินหรือทรายถมที่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือปนกัน และเป็นวัสดุที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตามหลักเกณฑ์เปอร์เซ็นต์มากที่สุดของวัสดุผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 200 ได้ 25% วัสดุถมที่จะต้อง

ปราศจากวัชพืช เศษขยะ หินอิฐ กรวด หรือสารเคมีเจือปน  

ในบริเวณที่ ๆ มีน้ำขังอยู่บนดิน หรือที่ ๆ มีน้ำใต้ดินอยู่ตื้นมาก ผู้รับจ้างจะต้องทำการระบายน้ำหรือทำให้บริเวณที่ ๆ มีน้ำ

ขังแห้งเสียก่อนทำการถมที่ การระบายน้ำออกอาจจจะกระทำได้โดยการขุดร่องระบายน้ำหรือก่อสร้างบ่อพักน้ำให้น้ำไหลลงไปแล้ว

ทำการสูบออก  

ถ้าวัสดุทีใช้ถม เป็นดินทราย หรือดินปนทราย จะต้องทำการถมเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละชั้นจะต้องมีความหนาไม่เกิน 30 ซม. 

บดอัดทุกชั้นด้วยเครื่องกระทุ้ง ลูกกลิ้ง หรือรถบดที่มีแรงกดไม่น้อยกว่า 3 ตัน เพื่อให้ดินยุบตัว โดยมีความแน่น (เม่ือแห้ง) ของแต่

ละชั้นไม่น้อยกว่า 90% ตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2216-57  

ให้ผู้รับจ้างจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และอ่ืนๆ สำหรับทำการทดสอบความแน่นของดินของแต่ละชั้นที่ได้บดอัดเรียบร้อย

แล้ว 1 จุดต่อพื้นที่ 800 ตารางเมตร ตามมาตรฐานการทดสอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2204-57ถ้าความแน่นไม่ได้

ตามที่กำหนดให้แก้ไขจนกว่าจะได้ตามที่กำหนด  

4. การถมดินเพื่อก่อสร้างถนน  

ในบริเวณที่ทำการถมดิน จะต้องได้รับการตรวจสอบผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเสียก่อน ว่าได้ทำการตระเตรียมไว้อย่าง

เรียบร้อยแล้วหรือไม่ในเรื่องการปรับพื้นที่  

ในกรณีที่จะทำการถมบนถนนเดิม จะต้องขุดผิวถนนเดิมน้ันออกย่อยเป็นก้อนเล็กเพื่อ ให้มีการยึดเหน่ียวระหว่างวัสดุเดิม

และวัสดุใหม่  

วัสดุที่ใช้ถมจะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสมจากบริเวณที่ก่อสร้าง หรือจากบริเวณอ่ืนที่ได้รับการอนุมัติผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้

ว่าจ้าง ตามหลักเกณฑ์เปอร์เซนต์มากที่สุดของวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ได้ 20% และวัสดุต้องปราศจากวัชพืช เศษขยะ หิน อิฐ 

กรวดหรือสารเคมีเจือปน  

การถมดินจะต้องเกลี่ยเป็นชั้น ๆ ให้กว้างเต็มบริเวณที่จะทำการถมแต่ละชั้นหนาไม่เกิน 15 ซม. (ความหนาหลวมตัวก่อน

บดอัด) นอกจากในกรณีที่ถมในคลองเดิมให้ถมเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นหนาเพียงให้พยุงเครื่องมือที่ใช้บดอัดได้ และบดอัดแน่นตาม

เกณฑ์ที่กำหนดทีละชั้นแล้วจึงเกลี่ยใส่วัสดุและบดอัดชั้นต่อ ๆ ไปได้ ทั้งน้ีผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างอาจจะอนุญาตให้ทำการถมบด

อัดดินแต่ละชั้นหนากว่ากำหนดดังกล่าวได้ หากผู้รับจ้างใช้เครื่องบดอัดที่มี Compactive Effort สูงกว่าปกติ โดยให้วินิจฉัยด้วยการ

ทดสอบเป็นหลักการ 



 

 
 

การถมดินแต่ละชั้น จะต้องแต่งลาดให้อยู่ในลักษณะที่จะระบายน้ำได้ตลอดเวลา แต่ละชั้นของดินถมจะต้องบดอัดให้มี

ความแน่น และควบคุมความชุ่มชื้นให้สม่ำเสมอกันด้วยเครื่องมือกลที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าเหมาะสมกับประเภทของ

ดินน้ัน ๆ ในระหว่าง การบดอัด ดินจะต้องมีความชื้นใกล้เคียงกับผลการทดลองการบดอัดดินในห้องปฏิบัติการทดลอง 

ดินถมแต่ละชั้นต้องบดอัดให้แน่นได้ความแน่นของดินในสนาม ไม่น้อยกว่า 95 เปอร์เซนต์ ตามมาตรฐาน หรือตามที่

กำหนดไว้ในแบบ  

ในบริเวณซ่ึงรถบดไม่สามารถเข้าทำการบดอัดได้ ให้ถมดินบดอัดด้วยเครื่องกระทุ้งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นหนาไม่เกิน 10 ซม. 

(ความหนาหลวมตัวก่อนบดอัด) และจะต้องบดอัดให้ได้ความแน่นสัมพันธ์ของดินในสนามไม่ต่ำกว่าที่กำหนดข้างต้น  

ในการทดสอบ ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดเตรียมแรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอ่ืน ๆ ที่ใช้ ในการทดสอบความหนาแน่น

ในงานสนามตามมาตรฐานการทดสอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง มยผ. 2204-57 จำนวน 1 จุดต่อพื้นที่ 300 ตารางเมตร หรือ 

1 จุด ต่อระยะ 50 เมตร ตามความยาวของถนน โดยถือจำนวนจุดซ่ึงจะต้องทดสอบที่ให้ค่ามากกว่าเป็นเกณฑ์ของการบดอัดแต่ละ

ช้ัน 



 

 
 

งานฐานราก (FOUNDATION WORKS) 

1. การตัดเสาเข็ม (CUT-OFF)  

1.1. ตัดเสาเข็มคอนกรีตที่ระดับซ่ึงจะทำให้หัวเสาโผล่เข้าไปในแป้นหัวเสาเข็ม หรือฐานรากตามที่ระบุในแบบ ในการตัด

เสาเข็มต้องพยายามมิให้ส่วนที่อยู่ใต้รอยตัดแตก หรือชำรุดเสียหาย หากเกิดการชำรุดเสียหายดังกล่าวขึ้น จะต้อง

ทดแทนหรือซ่อมแซมตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด  

1.2. ในกรณีที่ตัดเสาเข็มที่ระดับต่ำกว่าระดับล่างสุดของแป้นหัวเสาเข็ม จะต้องต่อเสาเข็มคอนกรีตขึ้นมาให้ได้ระดับที่

ต้องการโดยการหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวิธีอ่ืนตามข้อแนะนำผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

1.3. ส่วนของเสาเข็มที่ตัดออก ต้องนำออกให้พ้นสถานที่ก่อสร้าง  

2. งานเกี่ยวกับฐานราก  

2.1 การขุดดิน ต้องขุดดินไม่ให้ลึกเกินความจำเป็น หรือไม่เกินกว่ากำลังของระบบป้องกันดินพังทลายที่มีอยู่ ถ้าขุดลึก

เกินไปให้ถมกลับด้วยทรายจนถึงระดับที่ต้องการ หากเป็นดินร่วนปนทราย ดินอ่อน หรือ ชิดกับสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ  จะต้อง

จัดทำเป็นเข็มพืดเหล็ก ซ่ึงมีล๊อคยึดระหว่างแผ่นที่มีความม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ เพื่อป้องกันดินพังตลอดเวลาก่อสร้าง 

หากมีน้ำใต้ดินมากจะต้องขุดบ่อพักน้ำไหลบริเวณหลุมฐานให้ลึกกว่าระดับฐาน เพื่อให้น้ำจากบริเวณก้นหลุมฐานราก

ไหลมารวมกัน แล้วสูบออกไป ในกรณีการขุดดินลึกมากเพื่อทำฐานรากหรือห้องใต้ดิน ผู้รับจ้างจะต้องมีการป้องกันการ

เคลื่อนตัวของดินให้ถูกต้องตามหลักวิชา โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง การตัดสินใจของผู้

ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเก่ียวกับความเหมาะสมในการป้องกันการเคลื่อนตัวของดินซ่ึงเกิดจากการขุดดินลึกให้ถือ

เป็นเด็ดขาด และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดให้มีขึ้นโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

2.2 คอนกรีตหยาบ เม่ือตัดหัวเสาเข็มให้เสมอกันและสูบน้ำก้นหลุมออกจนแห้ง ให้ขุดปรับแต่งดินก้นหลุม แล้วปรับด้วย

ทรายหรือหินเกล็ดจนแน่นได้ระดับ ทำความสะอาดหัวเสาเข็มจนสะอาดปราศจากดินและโคลน แล้วจึงเทคอนกรีต

หยาบ หัวเสาเข็มทุกต้นจะต้องโผล่เหนือผิวบนของคอนกรีตหยาบ หรือคอนกรีตทับหน้า ประมาณ 100 มม. หรือตาม

กำหนดในแบบก่อสร้าง คอนกรีตหยาบต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 150 กก./ซม.2  

ในกรณีที่บริเวณใต้ฐานรากเป็นดินอ่อน ไม่สามารถรับน้ำหนักคอนกรีตฐานรากขณะเทได้ อาจต้องเพิ่มความ

หนาของคอนกรีตหยาบ หรือมีการเสริมเหล็ก ทั้งน้ี แล้วแต่ความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

 



 

 
 

เหล็กเสริมสำหรับคอนกรีต (CONCRETE REINFORCEMENT) 

1. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดน้ีรวมถึงการจัดหาแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตัดต่อ การติดตั้ง การจัด และการ

เรียงเหล็กเสริมตามชนิด ขนาด จำนวน และตำแหน่งตามที่ระบุในแบบและข้อกำหนดประกอบแบบ  

ข้อกำหนดน้ีครอบคลุมถึงโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด ยกเว้น เสาเข็มเจาะ เสาเข็ม Barrette และกำแพงกันดิน 

Diaphragm Wall  

2. แบบใช้งาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบรายละเอียดหรือแบบใช้งาน (Shop Drawing) ซ่ึงแสดงชนิด ขนาด จำนวน การตัดต่อ และ

ตำแหน่งของเหล็กเสริม เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการก่อสร้าง  

3. คุณสมบัติของเหล็กเสริม  

เหล็กเส้นกลมธรรมดา (RB) ให้ใช้เหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีกำลังดึงคลาก (Yield 

Point) ไม่น้อยกว่า 2400 กก./ตร.ซม. (SR24)  

เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) ให้ใช้เหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีกำลังดึงคลาก (Yield Point) ไม่

น้อยกว่า 4000 กก./ตร.ซม. (SD40) สำหรับ DB12 ถึง DB25 และ เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB) ให้ใช้เหล็กที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีกำลังดึงคลาก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 5000 กก./ตร.ซม. (SD50) สำหรับ DB28 ถึง DB40  

เหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่น (Structural Steel) ให้ใช้เหล็กที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดในงานเหล็กรูปพรรณและเหล็ก

แผ่น   

4. การกองเก็บ  

เหล็กเสริมจะต้องเก็บไว้เหนือพื้นดินและอยู่ในอาคารหรือทำหลังคาคลุม โดยแยกกองไว้ตามชนิด ขนาด  

5. การตัดและดัด  

เหล็กเสริมจะต้องตัดและดัดให้มีขนาด ความยาว และรูปร่างตรงตามที่กำหนดในแบบ ในการตัดและดัดจะต้องไม่ทำให้

เหล็กเสริมชำรุดเสียหาย การดัดเหล็กเสริมต้องใช้วิธีดัดเย็น นอกจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้เป็นอย่างอ่ืน  

การงอขอให้งอตามเกณฑ์กำหนดต่อไปน้ี  

ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม ให้มีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 4 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน แต่ระยะยื่น

น้ีต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม.ส่วนที่งอเป็นมุมฉาก ให้มีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน



 

 
 

เฉพาะเหล็กลูกตั้ง และเหล็กปลอก ให้งอ 90 องศา หรือ 135 องศา โดยมีส่วนที่ยื่นต่อออกไปอีกอย่างน้อย 6 เท่าของ

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 6 ซม.  

เส้นผ่าศูนย์กลางของวงโค้งที่ดัดของเหล็กเส้นที่วัดที่ด้านในของเหล็กเส้นที่ดัดต้องไม่เล็กกว่าค่าที่ให้ ไว้ในตารางข้างล่างน้ี 

ทั้งน้ี ยกเว้นเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอกที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 6 มม. ถึง 16 มม. ให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวงโค้งที่ดัดไม่

น้อยกว่า 4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน 

ขนาดของเหล็กเส้น  เส้นผ่าศูนย์กลางของวงโค้งที่ดัด  

6 - 25 มม.   6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน  

28 - 36 มม.   8 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน  

40 - 57 มม.   12 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กน้ัน  

6. การจัดเรียงเหล็กเสริม  

ก่อนเรียงเหล็กเสริมเข้าที่ จะต้องทำความสะอาดเหล็กเสริมมิให้มีสนิมขุม สะเก็ด และวัสดุเคลือบต่าง ๆ ที่จะทำให้การยึด

หน่วงเสียไป จะต้องเรียงเหล็กเสริมอย่างประณีตให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องพอดี และผูกยึดให้แน่นหนา หากจำเป็นก็อาจใช้เหล็ก

พิเศษช่วยในการติดตั้งได้ ที่จุดตัดของเหล็กเส้นทุกแห่งจะต้องผูกให้แน่นด้วยลวดเหล็กเบอร์ 16 S.W.G. โดยพันสองรอบและพับ

ปลายลวดเข้าไปในส่วนที่จะเป็นเน้ือคอนกรีตภายใน ให้รักษาระยะห่างระหว่างแบบกับเหล็กให้ถูกต้อง โดยใช้เหล็กแขวนหรือเหล็ก

ยึด หรือวิธีอ่ืนซ่ึงผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบแล้ว  

ระยะหุ้มเหล็กหรือระยะจากผิวคอนกรีตถึงผิวนอกสุดของเหล็กให้มีระยะน้อยที่สุดดังต่อไปน้ี 

ประเภทของโครงสร้าง     ระยะหุ้มเหล็ก  

ผิวล่างของฐานราก หรือคอนกรีตที่หล่อติดกับดิน   7.5 ซม.  

ผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับดิน     5.0 ซม.  

เสา คาน และผนังรับแรงเฉือน    4.0 ซม.  

พื้นที่หล่อติดกับดิน     4.0 ซม.  

เหล็กเสริมด้านล่างของพื้นที่ไม่สัมผัสกับดิน   2.5 ซม.  

เหล็กเสริมด้านบนของพื้นภายในอาคาร   2.5 ซม.  

ผิวด้านในของผนังกันดิน     2.5 ซม.  

หลังจากผูกเหล็กเสร็จแล้ว จะต้องให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนเทคอนกรีตทุกครั้ง 

หากผูกเหล็กทิ้งไว้นานเกินควร จะต้องทำความสะอาดและตรวจสอบอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต   

7. การต่อเหล็กเสริม  

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบ ทั้งตำแหน่งและวิธีการต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  



 

 
 

การต่อเหล็กเสริมแบบทาบ จะต้องให้มีระยะทาบไม่น้อยกว่า 40 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ของเหล็กน้ัน และให้ใช้ลวด

เหล็กเบอร์ 16 S.W.G ผูกให้แน่นหนา  

สำหรับเหล็กเสริมที่โผล่ทิ้งไว้เพื่อจะเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนที่จะต่อเติมภายหลัง จะต้องหาทางป้องกันมิให้เสียหายและ

ผุกร่อนโดยใช้วัสดุเคลือบไว้เช่นน้ำปูนข้น จะต้องกำจัดวัสดุเคลือบและทำความสะอาดแหล็กเสริมก่อนทำการต่อเหล็กเสริม  

การต่อเหล็กเสริมโดยใช้ข้อต่อแบบเกลียวหรือ โดยวิธีเชื่อมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

กำลังของรอยต่อข้อต่อแบบเกลียวหรือรอยต่อเชื่อมจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกำลังเหล็กเสริมน้ัน จะต้องมีการทดสอบ

กำลังของการต่อเชื่อมโดยสถาบันเชื่อถือได้ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งส่งสำเนาผลการทดสอบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือ

ตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มงาน  

การต่อเหล็กเสริมที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 28 มม. ให้ใช้ข้อต่อแบบเกลียว (Mechanical Coupling) เท่าน้ัน 

ยกเว้นเม่ือกำหนดเป็นอย่างอ่ืนหรือมีข้อยกเว้นในแบบ  

รอยต่อทุกแห่งจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนเทคอนกรีต รอยต่อในเหล็กเสริม 

ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ  ตำแหน่งของรอยต่อ  

แผ่นพื้น และผนัง  ต่อทาบ ต่อเชื่อม (สำหรับเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 19 มม.)  ตามที่ได้รับอนุมัติ

เหล็กบนต่อที่กลางคาน เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะ 1/5 จากศูนย์กลางเสา 

เสา  ต่อทาบ ต่อเชื่อม (สำหรับเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 และ 25 มม.)  เหนือระดับพื้นหน่ึงเมตร

จนถึงระดับก่ึงกลางความสูง  

ฐานราก ห้ามต่อ (ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร)  



 

 
 

คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตเสรมิเหล็ก (CONCRETE FOR REINFORCED CONCRETE) 

1. ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดน้ีรวมถึงการจัดหาแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับทำการผสม ขนส่ง ลำเลียง ติดตั้งวัสดุฝัง 

และเทคอนกรีต ให้ได้ตำแหน่ง ขนาด รูปร่าง และคุณภาพ ตามที่ระบุในแบบและข้อกำหนดประกอบแบบ  

ข้อกำหนดน้ีครอบคลุมถึงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทุกชนิด ยกเว้น เสาเข็มเจาะ เสาเข็ม Barrette และกำแพงกันดิน 

Diaphragm Wall  

2. ท่ัวไป  

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการน้ีให้ถือตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีต

เสริมเหล็ก ตามเอกสาร ว.ส.ท. ที่ 1008-38 และมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร ตามเอกสาร ว.ส.ท. ที่ 1100-

18  

รถสำหรับลำเลียงคอนกรีตผสมเสร็จต้องเป็นรถบรรทุกพิเศษที่ออกแบบเพื่อการน้ี ภายในต้องเรียบร้อย น้ำไม่รั่ว มีอัตรา

การหมุนของโม่ถูกต้อง ส่วนผสมของน้ำสำหรับคอนกรีตชนิดน้ีห้ามมาเติมหรือนำมาผสมในหน่วยงานก่อสร้าง  

ห้ามนำน้ำยาผสมเพิ่ม (Admixtures) มาใช้ในงานคอนกรีตก่อนได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างซ่ึง

ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะไม่อนุญาตให้นำมาใช้  

สำหรับคอนกรีตที่ใช้กับงานโครงสร้างที่ใช้เก็บกักน้ำหรือป้องกันมิให้น้ำซึม ต้องเติมน้ำยาเคมีกันซึมในอัตราส่วนผสมตาม

ข้อแนะนำของผู้ผลิต ซ่ึงผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบแล้ว  

3. คุณสมบัติของคอนกรีต  

สำหรับงานฐานราก คาน พื้นหล่อกับที่ (ยกเว้นพื้นคอนกรีตอัดแรง) เสา และผนัง คสล. ที่หนาตั้งแต่ 15 ซม. ขึ้นไปให้ใช้

คอนกรีต ที่มีกำลังประลัยไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. เม่ือทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือตามกำหนดไว้

ในแบบ  

สำหรับคอนกรีตสำหรับงานเททับหน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปและ/หรือ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีรีดขึ้นรูป (ระบบพื้นคอมโพสิท) ให้

ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เม่ือทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือตาม

กำหนดไว้ในแบบ  

สำหรับผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่หนาน้อยกว่า 15 ซม. ลงมา ครีบ คสล. บ่อเกรอะบ่อซึม คสล. ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัด

ประลัยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เม่ือทดสอบด้วยแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกมาตรฐาน หรือตามกำหนดไว้ในแบบกำลังอัด

สูงสุดให้คิดที่อายุ 28 วัน สำหรับปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 ธรรมดา แต่ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 ที่ให้กำลังสูงเร็ว ให้คิดที่อายุ 7 วัน  



 

 
 

คอนกรีตที่ใช้ต้องผสมให้เข้ากันเป็นเน้ือเดียวกัน โดยมีความข้นเหลวที่พอเหมาะที่จะสามารถทำให้แน่นได้ภายในแบบ

หล่อและรอบเหล็กเสริม และหลังจากอัดแน่นโดยการกระทุ้งด้วยมือหรือโดยวิธีอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้

ว่าจ้างแล้วจะต้องไม่มีน้ำที่ผิวคอนกรีตมากเกินไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบ ปราศจากโพรง การแยกแยะ หรือรูพรุน และต้องมี

ความคงทนต่อการขัดสี ความสามารถในการกักน้ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่กำหนด  

การยุบของคอนกรีตที่มีน้ำหนักปกติซ่ึงหาโดยวิธีทดสอบค่าการยุบของคอนกรีตซ่ึงใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ASTM C-

143) จะต้องเป็นไปตามค่าที่ให้ไว้ในตารางข้างล่างน้ี 

ชนิดของโครงสร้าง    สูงสุด (ซม.)   ตำ่สุด (ซม.)  

ฐานราก     12.5    7.5  

แผ่นพื้น คาน ผนัง ค.ส.ล.   12.5    7.5  

เสา     15.0    7.5  

ครีบ ค.ส.ล. และผนังบาง ๆ   15.0    7.5   

4. การเก็บวัสดุ  

ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโลที่ป้องกันความชื้นและความสกปรกได้  

ในการส่ง ให้ส่งในปริมาณเพียงพอที่จะไม่ทำให้งานคอนกรีตต้องชะงักหรือล่าช้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแยกวัสดุที่มาแต่ละ

ครั้งให้เป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน  

5. ส่วนผสมคอนกรีต  

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอสัดส่วนการผสมคอนกรีต (Mix-design) พร้อมทั้งผลทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีต 

ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มงาน  

การตัดสินถึงความเหมาะสมที่จะให้ใช้ส่วนผสมคอนกรีตน้ันได้หรือไม่ ให้ถือคำตัดสินของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเป็น

เด็ดขาด  

6. การผสมด้วยเครื่อง ณ สถานท่ีก่อสร้าง  

การผสมด้วยคอนกรีต ต้องใช้เครื่องผสมชนิดที่ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้วที่เครื่องผสม

จะต้องมีแผ่นป้ายแสดงความจุ และจำนวนรอบต่อนาทีที่เหมาะสม และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่าน้ีทุกประการ 

เครื่องผสมจะต้องสามารถผสมมวลรวมซีเมนต์และน้ำให้เข้ากันโดยทั่วถึง ภายในเวลาที่กำหนดและต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออก

ได้โดยไม่เกิดการแยกแยะ  



 

 
 

ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง จะต้องบรรจุน้ำส่วนหน่ึงเข้าเครื่องก่อนซีเมนต์และมวลรวมแล้วค่อย ๆ เติมน้ำส่วนที่เหลือ

เม่ือผสมไปแล้วประมาณหน่ึงในสี่ของเวลาผสมที่กำหนด จะต้องมีที่ควบคุมมิให้สามารถปล่อยคอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที่กำหนด 

และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่  

เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซ่ึงมีปริมาณตั้งแต่ 1 ลูกบาศก์เมตร ลงมาจะต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และให้เพิ่มอีก 20 วินาที 

สำหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หรือส่วนของลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้น  

ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการเท่าน้ัน ห้ามนำคอนกรีตที่ผสมแล้วเกิน 45 นาที หรือก่อตัวแล้วมาผสมต่อเป็นอันขาด 

แต่ให้ทิ้งไป 

ห้ามมิให้เติมน้ำเพื่อเพิ่มค่าการยุบเป็นอันขาด การเติมน้ำจะกระทำได้โดยความเห็นชอบของ ผู้ควบคุมงานเท่าน้ัน แต่ไม่

ว่ากรณีใดจะเติมน้ำในระหว่างการขนส่งไม่ได้  

7. การเตรียมการก่อนเท และการขนส่ง  

แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อย ต้องขจัดน้ำส่วนที่เกินและวัสดุแปลกปลอมใด ๆ ออกให้หมด เหล็กเสริมต้องผูกเข้าที่เสร็จ

เรียบร้อย วัสดุต่าง ๆ ที่จะฝังในคอนกรีตต้องติดตั้งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว และการเตรียมการต่าง ๆ ทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้วจึงจะดำเนินการเทคอนกรีตได้  

จะต้องขจัดคราบคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วหรือวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ใช้ในการลำเลียงออกให้

หมด  

8. การเท  

ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซ่ึงกำลังก่อตัว แต่จะต้องทิ้งไว้ประมาณ 20 ชั่วโมง จึงจะเทต่อได้  

ห้ามมิให้นำคอนกรีตที่แข็งตัวบ้างแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมดหรือที่มีวัสดุแปลกปลอมมาใช้เป็นอันขาดการหยุดเท

คอนกรีต ให้หยุดได้ ณ ตำแหน่ง ดังน้ี 

ส่วนของโครงสร้าง   ตำแหน่งการหยุดเทคอนกรีต  

เสา    ที่ระดับ 25 มม. ต่ำจากท้องคานหัวเสาหรือท้องพื้น  

คาน    ที่กลางคานและหยุดในแนวดิ่ง หรือที่ตำแหน่งเหล็กคอม้าและหยุดในแนวเอียง

ตามมุมของเหล็กคอม้า  

พื้น    ที่ก่ึงกลางพื้น  

โครงสร้างพิเศษ   ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแบบ  



 

 
 

ตลอดระยะเวลาการเทคอนกรีต จะต้องทำให้คอนกรีตที่เทลงไปมีความแน่นโดยใช้เครื่องเขย่าคอนกรีตซ่ึงมีกำลังและ

จำนวนเพียงพอ เครื่องมือและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การเทคอนกรีตถูกต้องตามข้อกำหนดน้ี ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาทั้งสิ้น  

การเขย่าคอนกรีตจะต้องทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หัวเขย่าจะต้องแหย่เข้าไปในบริเวณคอนกรีตที่เทใหม่ ๆ และ

ดึงออกมาอย่างช้า ๆ การเขย่าจะต้องเป็นไปทั่วทุกบริเวณและมีระยะเวลาที่เพียงพอ แต่ต้องไม่ยาวนานจนเกิดการแยกตัวของมวล

รวม (Segregation)  

9. รอยต่อเพื่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINTS)  

ในกรณีมิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อน้ีในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและวางในตำแหน่งซ่ึงจะทำให้

โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุดและทำให้เกิดรอยร้าวเน่ืองจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ การเสริมกำลังของรอยต่อให้

ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน  

ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีตซ่ึงเททับเหนือรอยต่อที่อยู่ในแนวราบจะต้องไม่ใช้คอนกรีต

ส่วนแรกที่ออกจากเครื่องผสม และจะต้องอัดแน่นให้ทั่ว โดยอัดเข้ากับคอนกรีตซ่ึงเทไว้ก่อนแล้ว  

ให้เดินเหล็กเสริมต่อเน่ืองผ่านรอยต่อ และจะต้องใส่สลักหรือเหล็กเดือยตามแต่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร 

จะต้องจัดให้มีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 ซม. สำหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่างผนังกับแผ่นพื้นหรือฐานราก  

ในกรณีของผิวทางแนวตั้งให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ผสมน้ำข้น ๆ ไล้ผิวให้ทั่วก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ลงไป  

ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นชั้น ๆ จะต้องยึดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นหนา เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของเหล็กเสริม

ขณะเทคอนกรีต และในขณะคอนกรีตกำลังก่อตัว  

ในขณะที่คอนกรีตยังไม่ก่อตัวให้ขจัดฝ้าน้ำปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมด โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ผิวหยาบอีก แต่หาก

ไม่สามารถปฏิบัติตามน้ีได้ ก็ให้ขจัดออกโดยใช้เครื่องมือหลังจากเทคอนกรีต 24 ชั่วโมง ขึ้นไป แล้วให้ล้างผิวที่ทำให้หยาบน้ันด้วยน้ำ

สะอาดทันที ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ให้พรมน้ำผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่ไม่ให้เปียกโชก  

รอยต่อชนระหว่างพื้นและผนังของโครงสร้างที่ใช้เก็บกักน้ำหรือป้องกันน้ำซึมให้ใส่ Water Stop หรือวัสดุกันน้ำซึมที่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างแล้ว 

ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างอาจเพิ่มความยืดหน่วงได้ตามวิธีต่อไปน้ี  

1) ใช้สารหน่วงซ่ึงได้รับความเห็นชอบแล้ว เพื่อทำให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้าลงแต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อตัวเลย  

2) ทาผิวคอนกรีตให้หยาบตามวิธีที่ได้รับการรับรองแล้ว โดยวิธีน้ีจะทำให้มวลรวมโผล่โดยสม่ำเสมอปราศจากฝ้า

น้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วงหรือผิวคอนกรีตที่ชำรุด 

10. วัสดุฝังในคอนกรีต  



 

 
 

ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส้ สมอและวัสดุฝังอ่ืน ๆ ที่จะต้องทำงานต่อไปในภายหลังให้เรียบร้อย ผู้รับจ้างอ่ืนซ่ึง

ทำงานเก่ียวข้องกับงานคอนกรีตจะต้องได้รับแจ้งล่วงหน้า เพื่อให้มีโอกาสที่จะจัดวางสิ่งซ่ึงจะฝังได้ทันก่อนเทคอนกรีต  

จะต้องจัดวางท่อประปา ท่อร้อยสายไฟและสิ่งซ่ึงจะฝังอ่ืน ๆ เข้าที่ให้ถูกตำแหน่งอย่างแน่นอน และยึดให้ดีเพื่อมิให้เกิด

การเคลื่อนตัว สำหรับช่องว่างในปลอก ไส้ และร่องสมอจะต้องอุดด้วยวัสดุที่จะเอาออกได้ง่ายเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันมิให้

คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างน้ัน ขนาดของท่อจะต้องเป็นขนาดที่ไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้างจะต้องจัดวางวัสดุกันน้ำซึม 

ชนิดและขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ ให้ถูกตำแหน่ง และยึดให้ดี   

11. การบ่มและการป้องกัน  

หลังจากได้เทคอนกรีตแล้ว และอยู่ในระยะกำลังแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตน้ันจากอันตรายที่อาจเกิดจากแสงแดด 

ลมแห้ง ฝน น้ำไหล การเสียดสี และการบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าที่ได้ออกแบบ สำหรับคอนกรีตซ่ึงใช้ปูนซีเมนต์ชนิดที่ 1 จะต้องทำ

ให้ชื้นอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยวิธีคลุมด้วยกระสอบหรือผ้าใบเปียกหรือขัง หรือพ่นน้ำหรือโดยวิธีที่เหมาะสมอ่ืน 

ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง เช่น เสา ผนัง และด้านข้างของคานให้หุ้มกระสอบ

หรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกัน และรักษาให้ชื้นโดยให้สิ่งที่คลุมน้ีแนบติดกับคอนกรีต ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว 

ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

12. การทดสอบ  

ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ทดสอบจะต้องเป็นแท่งรูปทรงกระบอกมาตรฐาน ชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบตามแต่ผู้ว่าจ้าง

หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะกำหนด วิธีเก็บ การบ่ม และทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไปตาม "วิธีทำและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตแรงอัดและ

แรงดัดในสนาม" (ASTM C-31) " วิธีทดสอบสำหรับกำลังอัดของแท่งกระบอกคอนกรีต (ASTM D-39) ตามลำดับ  

  



 

 
 

 

งานหล็กรูปพรรณและเหล็กแผน่ (STRUCTURAL STEEL) 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา วัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อทำการประกอบ ติดตั้ง และงานทดสอบต่าง ๆ 

เพื่อทำงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นให้ได้คุณภาพ ขนาด ความยาว ตำแหน่ง และจำนวน ตามที่ระบุในแบบและ

ข้อกำหนดน้ี  

2. วัสดุท่ีใช้  

เหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นที่ไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ชนิด SS400,SM400,A36 หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก. 1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS โดยต้องมีกำลังดึงคลาก (Yield Point) ไม่น้อยกว่า 2,400 กก./

ตร.ซม. มีกำลังดึงประลัย (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า 4,000 กก./ตร.ซม. มีระยะยืด (Elongation) ไม่น้อยกว่า 18% และมีค่า

โมดูลัสยืดหยุ่น (Modulus of Elasticity) ไม่น้อยกว่า 2,000,000 กก./ตร.ซม.  

- สลักเกลียวให้ใช้ชนิด A325 (ASTM Standard) สำหรับเหล็กต่อเหล็ก  

- สลักเกลียวให้ใช้ชนิด A307 (ASTM Standard) สำหรับเหล็กต่อคอนกรีต  

- ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E70 (ASTM Standard) สำหรับเหล็ก A36,SS400,SM400,SM490,A572-50  

- ลวดเชื่อมให้ใช้ชนิด E80 (ASTM Standard) สำหรับเหล็ก SM520,A572-60  

3. การกองเก็บวัสดุ  

การกองเก็บเหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแล้ว หรือยังไม่ได้ประกอบ จะต้องกองเก็บไว้บนพื้นที่ยกเหนือพื้นดิน จะต้อง

รักษาเหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และต้องระวังรักษาอย่าให้เหล็กเป็นสนิม  

4. งานสลักเกลียว  

4.1 การตอกสลักเกลียว จะต้องกระทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหาย  

4.2 ต้องแน่ใจว่าผิวรอยต่อเรียบ และผิวที่รองรับจะต้องสัมผัสกันเต็มหน้า ก่อนจะทำการขันเกลียว  

4.3 ขันสลักเกลียวทุกแห่งให้แน่น โดยใช้กุญแจปากตายที่ถูกขนาด  

4.4 เม่ือขันสลักเกลียวแน่นแล้ว ให้ทุบปลายเกลียวเพื่อมิให้แป้นสลักเกลียวคลายตัว 

5. งานเชื่อม  

ผิวหน้าที่จะทำการเชื่อม จะต้องสะอาดปราศจากสะเก็ดร่อนตะกรันสนิม ไขมัน สี และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่จะทำให้

เกิดผลเสียต่อการเชื่อมได้ในระหว่างการเชื่อมจะต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่น เพื่อให้ผิวแนบสนิทหากสามารถปฏิบัติได้ 

ให้พยายามเชื่อมในตำแหน่งราบให้วางลำดับการเชื่อมให้ดี เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวในระหว่างกระบวนการเชื่อมในการเชื่อมแบบ



 

 
 

ชน จะต้องเชื่อมในลักษณะที่ให้ได้การ Penetration โดยสมบูรณ์ โดยมิให้มีกระเปาะตระกันขังอยู่ ในกรณีน้ีอาจใช้วิธีลบมุมตาม

ขอบหรือ Backing Plates  

ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบทาบจะต้องวางให้ชิดกันที่สุดเท่าที่จะมากได้และไม่ว่ากรณีใดจะต้อง ห่างกันไม่เกิน 4 มม.

จะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความชำนาญ และจะต้องจัดให้มีการทดสอบความชำนาญของช่างเชื่อมทุก ๆ คน  

5.1 การเชื่อมแบบชน Full Penetration ขนาดคอเชื่อมให้ใช้เท่ากับความหนาแผ่นเหล็กบวกด้วย 3  

5.2 การเชื่อมแบบพอก Fillet ขนาดคอเชื่อมใช้ดังต่อไปน้ี กรณีที่ความหนาแผ่นเหล็กมากกว่า 6 มม.ให้ใช้ขนาดคอเชื่อม

เท่ากับความหนาแผ่นเหล็กลบด้วย 2 ถ้าความหนาแผ่นเหล็กน้อยกว่า 6 มม. ให้ใช้ขนาดคอเชื่อมเท่ากับความหนาแผ่น

เหล็ก  

6. รูและช่องเปิด  

การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุให้เป็นรู ต้องกระทาตั้งฉากกับผิวของเหล็ก และห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็นอันขาด รู

จะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่ง ขอบรูซ่ึงคมและยื่นเล็กน้อยอันเกิดจากการเจาะด้วยสว่าน ให้ขจัดออกให้หมดด้วย

เครื่องมือโดยลบมุม 2 มม.  

7. การต่อ  

รายละเอียดในการต่อให้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงรายละเอียดการต่อ เสนอ

ต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มงาน  

8. การประกอบและการยกติดต้ัง  

1) ก่อนจะทำการประกอบโครงเหล็กรูปพรรณและเหล็กแผ่นผู้รับจ้างจะต้องส่ง Shop Drawing เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ

ตัวแทนผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

2) ให้พยายามใช้การประกอบในโรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  

3) การตัดเฉือน ตัดด้วยไฟ สกัด และกดทะลุ ต้องกระทำอย่างละเอียดประณีต  

4) องค์อาคารที่วางทาบกัน จะต้องวางให้แนบสนิทเต็มหน้า  

5) การติดตัวเสริมกำลัง และองค์อาคารยึดโยง ให้กระทำอย่างปราณีต  

6) ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวต่าง ๆ ให้ตรงตามแบบ รูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้องจะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื่อม และเจาะ

รูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง  

7) รายละเอียดอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  

8) การต่อและประกอบในสนาม  

จะต้องจัดทำ Shop Drawing เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนเริ่มงานจะต้องจัดให้มีการ

ค้ำยันหรือยึดโยงชั่วคราว ให้เพียงพอ และแน่นหนา เพื่อให้โครงสร้างอยู่ในแนวและตำแหน่งที่ต้องการ และเพื่อความปลอดภัยต่อ



 

 
 

ผู้ปฏิบัติงานจนกว่างานประกอบจะเสร็จเรียบร้อย และแข็งแรงดีแล้วห้ามใช้วิธีตัดด้วยแก๊สเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับความเห็น

ชอบจาก ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างสลักเกลียวและสมอยึด ให้ตั้งโดยใช้แบบนำเท่าน้ันแผ่นรองรับ  

1) ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบขยาย  

2) ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิ่มเหล็ก  

3) หลังจากได้ยกติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ใช้มอร์ต้าชนิดที่ไม่หดตัว (Non-Shrink) อัดใต้แผ่นรองรับ  

9. การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน  

ผิวที่จะทาสี  

9.1 ก่อนจะทาสีบนผิวใด ๆ จะต้องขัดผิวให้สะอาด เพื่อขจัดคราบน้ำมันและเศษโลหะที่หลุดร่อนออกให้หมด ต้องพยายาม

หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องขัดด้วยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทำให้เน้ือโลหะไหม้ได้  

9.2 สำหรับรอยเชื่อมและผิวที่เสียหายจากการเชื่อม จะต้องเตรียมผิวสำหรับทาสีใหม่ เช่นเดียวกับผิวทั่วไปตามวิธีในขั้นต้น  

9.3 ทันทีก่อนที่จะทาสีครั้งต่อไป ให้ทำความสะอาดผิวซ่ึงทาสีไว้ก่อนหรือผิวที่ฉาบไว้ จะต้องขจัดสีที่ร่อนหลุดและสนิมออก

ให้หมด  

9.4 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน งานเหล็กรูปพรรณทั้งหมดให้ทาสีรองพื้นด้วยสีกันสนิม แล้วทาสีกันสนิมทับอีกสองชั้น ใน

กรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องทาสีทั้งหมด แต่จะต้องขัดผิวสะอาดก่อนเทคอนกรีต  

9.5 งานโครงเหล็กรูปพรรณชั้นดาดฟ้าหรือที่ต้องสัมผัสกับส่วนที่เปียกหรือชื้นหรือปราศจากสิ่งหุ้มปกคลุม ให้ชุบเหล็กด้วย

กัลวาไนซ์ก่อนทำการติดตั้ง และเก็บรายละเอียดจุดต่อให้เรียบร้อยหลังดำเนินการติดตั้งด้วยสีกัลวาไนซ์  

10. การป้องกันเพลิง  

ผิวของเหล็กรูปพรรณส่วนงานโครงสร้างหลัก ให้พ่นหรือทาด้วยวัสดุทนไฟ ที่ทำให้โครงสร้างเหล็กสามารถทนเพลิงไหม้ 

ได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตามที่กฎหมายกำหนด 

 



 

 
 

วัสดุป้องกันน้ำและความชื้น (WATERPROOFING AND DAMPPROOFIN) 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานป้องกันน้ำและความชื้นในส่วนต่าง ๆ ของ

โครงสร้างคอนกรีตที่กำหนดให้ทำการกันซึม ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพวัสดุจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ 

พร้อมกับหลักฐานอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง  

2. ส่วนโครงสร้างคอนกรีตท่ีต้องทำการกันซึม  

ผู้รับจ้างจะต้องทำการกันซึมในโครงสร้างต่าง ๆ ต่อไปน้ี  

2.1 โครงสร้างของอาคารส่วนที่สัมผัสกับดิน  

2.2 หลังคา  

2.3 ระเบียง กันสาด  

2.4 ถังเก็บน้ำ ถังบาบัดน้ำเสีย  

3. วัสดุ  

3.1 น้ำยากันซึมผสมในคอนกรีต ในส่วนของโครงสร้างที่สัมผัสกับดิน ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย คอนกรีตที่ใช้จะต้องผสม

น้ำยากันซึม การผสมน้ำยากันซึมจะต้องผสมในอัตราส่วนที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้ว โดยอัตรา

ส่วนผสมดังกล่าวต้องไม่ทำให้คอนกรีตสูญเสียกำลังไปจากที่กำหนด 

3.2 วัสดุกันซึมตามรอยต่อ ในส่วนของโครงสร้างที่ต้องการกันน้ำ เช่นรอยต่อของแผ่นคอนกรีต Precast ให้ยาแนวโดยใช้ 

Silicone หรือ Polysulphide หรือเทียบเท่า โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

3.3 Water Stop รอยต่อของโครงสร้างพื้นและผนังที่สัมผัสดิน ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือทุกรอยต่อของโครงสร้างที่

จำเป็นต้องมีการป้องกันการรั่วซึมให้ติดตั้ง PVC Water Stop ที่มีความกว้างไม่น้อยกว่าความหนาของโครงสร้างน้ัน ๆ 

หรือติดตั้งวัสดุกันซึมประเภท Hydrophilic ชนิด Bentonite Base หรือใช้วัสดุกันซึมอ่ืนที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้

ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง โดยการติดตั้งต้องเป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 

3.4 ระบบวัสดุกันซึม  

3.4.1 ส่วนของอาคารที่ก่อสร้างใหม่ (อาคารกำลัง, ห้องกรองน้ำ, ห้องปั๊ม, บ่อน้ำวนที่ปรับปรุงใหม่ และ หลุมลิฟต์ใต้

ดิน)  

- สำหรับหลังคาและดาดฟ้าให้ปูด้วยระบบแผ่นกันซึม หรือทำด้วยระบบวัสดุกันซึม การติดตั้งตามกรรมวิธีของ

บริษัทผู้ผลิต  

- สำหรับถังเก็บน้ำ รางน้ำฝน และบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้ทำด้วยระบบวัสดุกันซึมชนิด Non-Toxic โดยต้องมีผลการ

ทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ แล้วค่อยทำการฉาบผิวตกแต่ง  



 

 
 

- สำหรับบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้ทำด้วยระบบวัสดุกันซึมชนิดที่ทนทานต่อการกัดกร่อน โดยต้องมีผลการทดสอบจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้ แล้วค่อยทำการฉาบผิวตกแต่ง  

- พื้นคอนกรีตชั้นใต้ดินที่ติดกับผิวดินให้ปูด้วยแผ่นยางกันซึมหรือทำด้วยระบบวัสดุกันซึม โดยการติดตั้งตาม

กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต และต้องจัดให้มีการป้องกันความเสียหายของแผ่นยางกันซึมหรือระบบวัสดุกันซึม

ขณะการวางเหล็กเสริมหรือการเทคอนกรีต  

- สำหรับผนังคอนกรีตส่วนที่สัมผัสดิน ให้ปูด้วยระบบแผ่นกันซึม หรือทำด้วยระบบวัสดุกันซึม การติดตั้งตาม

กรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต โดยให้ทำชั้นป้องกันระบบด้วย เพื่อป้องกันความเสียหายขณะถมดิน โดยอาจทำโดย

ใช้อิฐก่อทับ หรือปิดทับด้วยวัสดุอย่างอ่ืน เช่น กระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นต้น  



 

 
 

อุปกรณ์ฝังยึดในคอนกรีตภายหลังสำหรับงานโครงสรา้ง  

1. ขอบเขตของงาน 

บทกำหนดส่วนน้ีคลุมถึงงานที่เก่ียวข้องกับงานติดตั้งภายหลัง (Post-Installed Anchors) งานซ่อมแซมเสาเข็ม 

(DOWEL) งานเจาะเสียบเหล็กเสริมคอนกรีต งานแก้ไขโครงสร้างเดิม งานต่อเติม และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องหากมี  

ถ้าไม่ได้ระบุหรือกำหนดรายละเอียดไว้ในแบบ สำหรับงานติดตั้งภายหลัง (Post-Installed Anchors) ให้ใช้ตามมาตรฐาน

การออกแบบ ACI 318 ฉบับล่าสุด  

2. มาตรฐานอ้างอิง (Reference)  

อ้างอิงตามมาตรฐานการออกแบบของ ACI 318 ฉบับล่าสุด เพื่อทำการขอออกแบบอนุมัติเทียบเท่า  

3. ความต้องการท่ัวไป (System Description)  

“กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ” ที่ระบุไว้ในภาคอ่ืน (ถ้ามี) ให้นำมาใช้กับหมวดน้ีด้วย    

4. การขน การจัดเก็บ และการควบคุม ( Delivery, Storage and Handling)  

จะต้องเก็บวัสดุไว้เหนือพื้นดินและอยู่ในอาคารหรือทำหลังคาคลุม จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี สนิมขุม และ

สะเก็ด  

5. รายละเอียดวัสดุฝังในคอนกรีต (Materials of Anchorage to Concrete)  

5.1 กาวเคมีแรงยึดเหน่ียวกำลังสูง (Adhesive Anchors) สำหรับงานซ่อมแซมและยึดเหล็กเสริมคอนกรีตใหม่เข้ากับคอนกรีต

เดิม โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของ ACI 318 ฉบับล่าสุด โดยมีข้อกำหนดดังน้ี  

1) สำหรับแท่งเกลียว ขนาด M8 – M27  

- ให้ใช้แท่งเกลียวที่มีคุณสมบัติเป็น Galvanized min 5 μm สำหรับงานภายในอาคาร  

- ให้ใช้แท่งเกลียวที่มีคุณสมบัติเป็น Hot dipped galvanized min 45 μm สำหรับงานภายนอกอาคาร  

- ให้ใช้แท่งเกลียวที่มีคุณสมบัติเป็น Stainless steel A4 สำหรับงานที่ต้องทนการกัดกร่อนมากเป็นพิเศษ 

เช่น ชายทะเล บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือ ภายในอาคารที่มีสารเคมี  

2) สำหรับเหล็กเสริมในคอนกรีต  

- เหล็กกลมผิวเรียบขนาด RB6 และ RB9  

- เหล็กข้ออ้อยเรียบขนาด DB8, DB10, DB12, DB16, DB20, DB25, DB28 และ DB32  

3) ใช้สำหรับรูที่เจาะด้วยสว่าน  



 

 
 

1 ใช้กับสภาพรูเจาะแห้ง (Dry Hole), รูเจาะคอนกรีตที่อ่ิมตัวด้วยน้ำ (Water Saturated), รูเจาะที่มีน้ำขัง 

(Water-Filled Hole) หรือ รูเจาะที่อยู่ใต้น้า (Underwater / Submerged Hole) ได ้ 

2 ติดตั้งได้ทั้งในแนวผนัง (Wall) และเหนือศรีษะ (Overhead)  

3 อุณหภูมิขณะติดตั้งที่วัสดุฐาน ประมาณ 30 - 40 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิมากกว่าช่วงอุณหภูมิที่

กำหนด จะต้องแนบเอกสารรายการคำนวณประกอบการพิจารณาและอ้างอิงด้วย  

4 ผ่านการรับรองให้ใช้งานกับพื้นที่เสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวได้  

5.2 อุปกรณ์ฝังยึดเชิงกล Mechanical Anchors สำหรับการติดตั้งงานที่รับน้ำหนักมาก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพฤติกรรมการรับ

แรงแบบ Undercut Anchors หรือ Expansion Anchors ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของ ACI 318 ฉบับล่าสุด  

6. การติดต้ัง (Execution)  

6.1 การตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง ( Examination) ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจสภาพหน้างานที่แท้จริงก่อนดำเนินการ และถ้ามีสิ่ง

ที่ไม่เหมาะสมต้องรายงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างทราบ  

6.2 การเตรียมพื้นที่ ( Preparation) ผู้รับจ้างยอมเตรียมสภาพหน้างาน ให้พร้อมและสะดวกต่อการดำเนินงานติดตั้ง ผู้รับ

จ้างต้องรับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ได้  

6.3 การติดตั้ง (Erection)  

6.3.1 การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่จะติดตั้งจะต้องได้รับการอบรมและ

ใบรับรองการติดตั้งที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานจากผู้ผลิตรายน้ัน 

6.3.2 ผู้รับจ้างต้องจัดให้เจ้าของผลิตภัณฑ์มาแนะนำและอบรมวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องที่ Job Site ให้กับพนักงานที่

จะเป็นผู้ติดตั้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการระบุใช้ในโครงการ และผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างต้อง

ได้รับการแจ้งจากผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการสำหรับรายชื่อบุคคลที่จะเป็นผู้ดำเนิน การติดตั้ง Anchors ซ่ึง

บุคคลเหล่าน้ันจะต้องผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกับการติดตั้งที่ถูกต้องเรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะอนุญาต ให้

ติดตั้งได้  

6.3.3 การรับกำลังของ Anchors จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการติดตั้ง เช่น ระยะห่าง (Spacing) ระยะขอบ (Edge 

Distance) ระยะฝังลึก (Embedment Depth) ของ Anchors ซ่ึงสามารถดูได้จากรายละเอียดที่แสดงใน

แบบ หรือเป็นไปตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  

6.3.4 ตำแหน่งของการติดตั้ง Anchors อาจจะเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเหล็กเสริมคอนกรีตในโครงสร้างเดิม ซ่ึงจะ

สามารถตัดเหล็กเสริมน้ันออกได้ถ้ามีการระบุไว้ในแบบอย่างชัดเจนว่าสามารถทำได้ แต่ถ้าไม่มีการระบุ

ข้อความใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมในโครงสร้างเดิมน้ันอีกครั้ง โดยใช้ 

Ferroscan, GPR, X-RAY, Chipping หรือวิธีการอ่ืน ๆ  



 

 
 

6.3.5 ในกรณีที่ไม่สามารถเจาะคอนกรีตให้ตรงตามตำแหน่งที่กำหนดในแบบได้ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตำแหน่งเหล็ก

เสริมในโครงสร้างเดิมที่ได้จากการ Scan เพื่อประกอบการขอรับรายละเอียดแก้ไขเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างหรือ

ตัวแทนผู้ว่าจ้าง พิจารณาก่อนการดำเนินการต่อไป ห้ามมิให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบเองโดยเด็ดขาด  

6.3.6 ในกรณีที่ตำแหน่งของการติดตั้งมีผิวปูนฉาบเดิมอยู่ ผู้รับจ้างจะต้องสกัดผิวปูนฉาบออกก่อนทุกครั้ง และ

ปรับผิวหน้าคอนกรีตโครงสร้างเดิมให้เรียบโดยใช้วัสดุที่สามารถรับกำลังอัดได้ไม่ต่ำกว่าโครงสร้างเดิมก่อน

การติดตั้งแผ่นเหล็ก หรือ Anchors  

6.3.7 หลังจากเปิดผิวปูนฉาบออกหมดแล้วก่อนการติดตั้งแผ่นเหล็กผู้รับจ้างต้องดำเนินการขอรับการตรวจสอบ

จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของผิวคอนกรีตโครงสร้าง (Concrete 

Grouting), Anchor Bolt, แผ่นเหล็ก (Steel Plate), และตำแหน่งที่จะติดตั้งที่ได้เตรียมการไว้ เพื่อขอ

อนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการขั้นต่อไป  

6.3.8 ก่อนการติดตั้ง Anchors ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน  

6.3.9 กรณีรูเจาะลึกเกิน 25 เซนติเมตร สำหรับ Adhesive Anchor จะต้องมีอุปกรณ์ช่วยติดตั้งให้น้ำยาเพื่อให้

น้ำยาเต็มรูเจาะโดยไม่เกิดโพรงอากาศภายในรูเจาะ  

6.3.10 กรณีติดตั้งในพื้นที่อับอากาศหรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมปริมาณฝุ่น ทางผู้ติดตั้งต้องนำเสนอเสนอวิธีการ

ติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ   

7. การทำความสะอาด (Cleaning)  

สภาพการติดตั้งต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดตลอดเวลาปราศจากฝุ่น 



 

 
 

 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดงานระบบโสตทัศนปูกรณ์ 
 

 

  



 

 
 

รายการประกอบแบบระบบโสตทัศนปูกรณ ์

หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทั่วไป  

1. ขอบเขตความรับผิดชอบ 

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้อื่น ๆ  ทั้งหมด ให้เป็นไปตามแบบ  รายการข้อกำหนดของ

สัญญา ตำแหน่งติดตั้งตามที่กำหนดในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง ใน

กรณีที่จำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารเรียบร้อยสมบูรณ์และ

เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

2. วัสดุและอุปกรณ์  

วัสดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบน้ีต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและต้อง เป็นผลิตภัณฑ์

รุ่นหรือแบบล่าสุด ผู้รับจ้างต้องนำตัวอย่างและ/หรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์เสนอให้ ผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติ เม่ือ

ได้ตรวจอนุมัติแล้วจึงนำไปติดตั้งได้ 

3. การเสนอขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์  

3.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายละเอียดสรุปรายการวัสดุอุปกรณ์ที่เสนอขออนุมัติ โดยระบุชนิด ขนาด และ จำนวน

ตามข้อกำหนด พร้อมจัดทำรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์  ที่เสนอกับรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ ทำเครื่องหมายระบุ ข้อความที่อ้างอิงในเอกสารแคตตาล็อกให้ชัดเจน  

3.2 วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการติดตั้ง เม่ือได้รับ

การอนุมติแล้ว ผู้รับจ้างต้องสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทันที เพื่อให้ทันต่อแผนงานการติดตั้ง หากผู้ รับจ้างดำเนินการติดตั้งโดย

มิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

3.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กรณีที่วัสดุอุปกรณ์น้ัน ๆ  ไม่ได้

คุณภาพ และหรือการติดตั ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู ้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที ่ด ีผู ้รับจ้าง  ต้องดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้ใช้งานได้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดทุกประการ โดยจะอ้างเป็น  เหตุในการขอขยายระยะเวลา

ก่อสร้างหรือคิดราคาเพิ่มมิได้ 

4. การเทียบเท่าวัสดุและอุปกรณ์  

4.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ตามที่กำหนด รายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะไว้ ให้ผู้เสนอพิสูจน์ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของกรรมการ ซ่ึงส่วนราชการแต่งตั้งขึ้นจากผู้นาญการ

หรือผู้แทนของส่วนราชการ ที่เก่ียวข้อง ถ้าคณะกรรมการยอมรับรองสิ่งของน้ันแล้ว ให้ส่วนราชการยอมรับว่าเป็น วัสดุ

อุปกรณ์เทียบเท่าได้ ความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ถือเป็นที่สุดเฉพาะคราว  

4.2 ผู้ว่าจ้างสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากผู้รับจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการขอ เทียบเท่า 

4.3 ผู้รับจ้างต้องชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์ ผล

การทดสอบ การเปรียบเทียบราคา การรับประกันคุณภาพ และอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้



 

 
 

ว่าจ้าง หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องมีการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพ กับวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องเป็น

ผู้ชำระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการนี ้ทั้งสิ้น การยื่นเสนอขอเทียบเท่าดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องเร่งดำเนินการโดยคำนึงถึง

ระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องใช้ในการพิจารณา และระยะเวลาในการสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จทันตาม

สัญญา 

5. วิศวกรไฟฟ้าหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ผู้รับจ้างต้องเสนอชื่อวิศวกรไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า งานไฟฟ้า

กำลัง หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ด้านควบคุมการก่อสร้างตาม พรบ. วิศวกร พร้อมสำเนา

ใบประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูป รายการข้อกำหนดของสัญญา 

6. ช่างฝีมือ 

6.1 ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขาน้ีโดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง  

6.2 เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ 

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

7. ป้ายชื่อ 

ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชื่อ ติดตั้งที่อุปกรณ์ต่างๆ ตามที่กำหนดและสามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

8. หนังสือคู่มือและการอบรม 

หนังสือคู่มือและการฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหนังสือคู่มือในการใช้งานและการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์

เป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมการส่งมอบงานงวดสุดท้าย และจัดฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและดูแล

บำรุงรักษาได้ 

9. การทดสอบ 

  9.1 ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบการทำงานของวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ต่อหน้าผู้ควบคุม งาน 

และหรือผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนตามวิธีการและรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้  

9.2 ผู ้ร ับจ้างต้องส่งมอบเอกสารรายงานผลการทดสอบที ่ผ่านเกณฑ์ที ่ระบุตามมาตรฐานและหรือตาม

ข้อกำหนด พร้อมลงนามโดยวิศวกรในสาขาวิชาชีพที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับจ้าง และ ให้ผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างลงนามยืนยันการทดสอบ  

9.3 ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด  

10. การรับประกัน 

10.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันรับ มอบ

งานงวดสุดท้าย ในระยะเวลารับประกันนี้ ถ้าหากวัสดุอุปกรณ์ชำรุดใช้งานไม่ได้ ผู้รับจ้างต้อง  ดำเนินการเปลี่ยนแปลง

แก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งน้ี ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งหมด  

10.2 กรณีมีรายละเอียดข้อกำหนดอื ่นใดในแบบ และรายการประกอบแบบ ได้กำหนดระยะเวลาการ 

รับประกันไว้แล้ว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดน้ัน ทั้งน้ี ระยะเวลาการรับประกันต้องไม่น้อยกว่า 2 ป ี 



 

 
 

หมวดท่ี 2 รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนควบคุมระบบจัดแสดง  

1.1. COMPUTER PRODUCTION CONTROLLER UNIT 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

๑๖ MB 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ ขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz จำนวน 

๒ หน่วย 

› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาด ๕๐๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

1.2. INPUT KISS BOX 24 CH. 

› 3 Slots hold to 24 versatile in and/or output 

› Easy IP (TCP or UDP) control 

› Controllable with DMX-512 over Ethernet.  

› Window-XP, Mac OS-X and Linux compatible 

› Operation power over the network cable. – IEEE 802-3af 

› 100 Base-T network compliant 

› Easy software configuration 

› CAN Ready 

1.3. INPUT KISS BOX 512 CH. 

› Sends and receives DMX-512 over Ethernet 
› 2 universes of DMX-512 per box 
› Window-XP, Mac OS-X and Linux compatible 
› Acts as standard DMX interface 
› Multi node DMX transmission 



 

 
 

› Operation power over the network cable. – IEEE 802-3af 
› 100 Base-T network compliant 
› Easy software configuration 
› ACN Ready 

1.4. HUB POE 8 PORT 

› Product Description : 8 10/100 PoE ports with 62W power budget, 2 combo mini-GBIC ports 
› Ports : 8 x 10/100 + 2 x combo Gigabit SFP 
› Power Over Ethernet (PoE) : PoE 
› Performance : Switching capacity : 5.6 Gbps ¦ Forwarding performance (64-byte packet size) : 

4.17 Mpps 
› MAC Address Table Size : 16K entries 
› Capacity : 4K Active VLANs 
› Routing Protocol : Static IPv4 routing 

1.5. HUB 24 PORT 

› Network Interface : 24 x RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports 2 x 
combo mini-GBIC slots 

› Standards and Protocols : 802.3 10BASE-T Ethernet 
› 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
› 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet 
› 802.3z Gigabit Ethernet 
› 802.3x flow control 
› 802.1p priority 
› 802.3az, Energy Efficient Ethernet 
› LED Indicators : System/PWR, Link/Activity, 100M, Gigabit 
› Power Supply : 100-240VAC, 50-60 Hz, internal, universal 

1.6. HDMI 8 Port KVM SWITCH 

› Computer Connections: 8 ports 
› Port Selection: OSD, Hotkey, Pushbutton 
› Emulation: Keyboard / Mouse / USB 
› Video: up to 1080p / 1920x1200@60Hz 
› Scan Interval: 1-255 Seconds (Default: 5 secs) 
› Operation Temperature: 0-50 °C  

› Housing: Metal 



 

 
 

1.7. DMX SPLITER 

› DMX SPLITER 
› Features: DMX input and 8 isolated output. 
› Power: AC 90-240V, 45-63Hz 
› Protocol: DMX-512 
› Installation: 19”1U standard rack 

1.8. RELAY BOX 24 CH. 

› RELAY BOX 24 CH. 
› 24 channel relays, dry contacts, NC and NO.  
› Buffer time between action of different channels (0 sec -4 minutes) 
› Inrush current protection: 0 sec -30 minutes delay settings. 
› DMX signal or manual scene control. 
› LED indicator for each channel with different colors under different status 
› 8 scene memories automatic control. 
› Power: AC 90-240V 
› Contact current: 10A per channel 
› Protocol: DMX-512 

1.9. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 800VA / 600Watts 

› Nominal Output Voltage 220V  

› Nominal Input Voltage 220V  

› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานมอก 

หรือเทียบเท่า 

1.10. ตู้เหล็ก RACK 42U พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

› คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 29 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2 (ขนาด 42U) 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 

2. ส่วนจัดแสดงโถงทางเข้า 

2.1. จอแสดงผลคุณภาพสูง (LED WALL) จำนวน 1 ระบบ 

› มีเป็นจอแสดงภาพแอลอีดี แบบในอาคาร ( Indoor LED Wall Display) ชนิดมีCabinet (สำเร็จรูปจากโร
งานผู ้ผลิต) ออกแบบให้สามารถเพิ ่ม หรือ ลดจำนวนได้ตามต้องการ โดยเมื ่อประกอบเป็นจอภาพ  
มีขนาดอ้างอิงตามแบบ 



 

 
 

› LED Cabinet ประกอบด้วย LED Module ที่มีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixel Pitch) ไม่เกิน 3.3 มม. วัด
จากจุดศูนย์กลางของหลอดภาพ 2 หลอดที่อยู่ติดกัน ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งจากแผ่น LED Module 
เดียวกัน หรือแผ่นที่อยู่ติดกัน 

› ตัวหลอด LED Lamp ที่จะใช้จะต้องเป็นชนิด Surface Mount Device (SMD) หรือดีกว่า 
› จอแสดงภาพมีระดับความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 700 Nits 
› มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 2800Hz 
› มีค่า Gray Level ไม่น้อยกว่า 14 bit 
› มีค่าองศาของมุมมองที่สามารถรับชมภาพได้ (Viewing Angle) 140 องศาในแนวตั้ง และ 140 องศาใน

แนวนอน หรือดีกว่า 
› สามารถควบคุมการทำงานผ่าน computer หรือ web browser 

2.2 VDO PROCESSOR 

› รองรับการแสดงผลที่มีความละเอียด 1080 x 720 เป็นอย่างน้อย 
› มีช่องสัญญาณเข้าแบบ HDMI, DVI, หรือ SDI 
› มีหน้าจอ LCD แสดงสถานณ์การของชุดส่งสัญญาณ 

2.3 เครื่องชุดแยกสัญญาณภาพ (VIDEO SPLITTER) 

› สามารถกระจายสัญญาภาพระดับ HDMI จาก 1 เป็น 2 
› รองรับความละเอียด Full HD 1080P 

หรือเทียบเท่า 
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเล่นอุปกรณ์ (COMPUTER FOR INTERACTIVE 2) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก

จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๓๒ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 



 

 
 

2.5 อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว (MOTION SENSOR) 

› สามารถติดตั้งได้ที่ระดับความสูง 1.5 เมตร ถึง 3 เมตร 
› โฟกัสแบบอัตโนมัติ 

2.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียง Stereo Amplifier 
› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200 โวลท์ 50 เฮิร์ท 
› มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 
› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 
› มีพัดลมระบายความร้อน 

หรือเทียบเท่า 
2.7 ตู้ลำโพง 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
 

3. ส่วนจัดแสดง Zone 1 
 

3.1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

› เป็นเครื่องฉายสำหรับรับสัญญาภาพวีดิโอแบะสัญญาณภาพคอมพวเตอร์ ชนิด 1 เลนส์  
› Projector Technology: LCD 
› มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 9000ANSI Lumen 
› มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1080 x 720 Pixel 
› มีช่องรับสัญญาเข้าแบบ HDMI, Dsub 15pin, Video In, Audio In 

3.2. Support Projector 

› วัสดุทำจากเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 mm. 

› ออกแบบให้เหมาะสมกับการรองรับอุปกรณ์ 

› สามารถปรับมุมก้ม เงย เอียงซ้าย เอียงขวา ได้เป็นอย่างดี 

3.3. อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (HDMI EXTENDER) 

› รับ/ส่ง สัญญาณ HDMI จำนวน 1 จุด, mini jack 3.5mm จำนวน 1 จุด 

› จัดหาและติดตั้งสาย AC Power ให้กับอุปกรณ์ 

3.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Watchout Display Units) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 



 

 
 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก

จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› มีการ์ดเสียงขั้นสูง ที่แสดงผลระบบเสียง ๗.๑ ได้ 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  

› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

3.5. ตัวแยกสัญญาณภาพเข้า-ออก  HDMI SPLITTER 
› สามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ HDMI หน่ึงเข้ากับจอแสดงผล HDMI สองจอพร้อมกัน 

› มีไฟ LED แสดงสถานะพลังงานและอุปกรณ์ต้นทาง 

› รองรับความละเอียดสูงสุด 4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz 

› การส่งข้อมูลทางไกล - สูงสุด 15 ม. (1920x1200) / 1.8 ม. (True 4K) 

3.6. เครื่องขยายสัญญาณเสียง Stereo Amplifier 

› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200โวลท์ 50 เฮิร์ท 
› มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 
› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 
› มีพัดลมระบายความร้อน 

หรือเทียบเท่า 
3.7. ตู้ลำโพง 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
3.8. ไฟจัดแสดง ชนิด LED 

› เป็นไฟ LED PAR หลอดไฟสามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต 

› ระบบสี RGBWA , RGBW  

› มีมุมกระจายแสงไม่น้อยกว่า 25 องศา 



 

 
 

› อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10000 ชั่วโมง 

› มีจอแสดงผลแบบ LED ด้านหลัง 

› โครงสร้างภายนอกทำจาก พลาสติกหรือ ดีกว่า 

3.9. ไฟจัดแสดง แบบ SPOT 

› เป็นไฟมูฟว่ิงเฮด แบบ spot 

› มี Color Temperature ไม่น้อยกว่า 7500K 

› Strobe Effect สามารถปรับความเร็วได้ 10time/sec หรือดีกว่า 

› สามารภ Dimmer ความสว่างได้ตั้งแต่ 0-100% ชนิด linear dimming 

› การเคลื่อนไหว : สามารถ PAN/TILL Rotation 540 ° / 270 ° 

› ควบคุมการทำงานด้วย DMX 

3.10. ชุดสวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Sensor Switch with Supply 

› สามารถจับการเคลื่อนไหววัตถุ ระยะไม่น้อยกว่า 4-15 cm 

› วัสดุหุ้มทำจาก พลาสติก หรือดีกว่า 

3.11. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 1,500VA / 900Watts 
› Nominal Output Voltage 220V ±5 
› Nominal Input Voltage 220V ±5 

› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า 

 

4. ส่วนจัดแสดง Zone 2 
4.1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

› เป็นเครื่องฉายสำหรับรับสัญญาภาพวีดิโอแบะสัญญาณภาพคอมพวเตอร์ ชนิด 1 เลนส์  
› Projector Technology: LCD 
› มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 7000 ANSI Lumen 
› มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1200 Pixel 
› มีช่องรับสัญญาเข้าแบบ HDMI  

4.2. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

› เป็นเครื่องฉายสำหรับรับสัญญาภาพวีดิโอแบะสัญญาณภาพคอมพวเตอร์ ชนิด 1 เลนส์  
› Projector Technology: LCD 
› มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 5000 ANSI Lumen 
› มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1200 Pixel 
› มีช่องรับสัญญาเข้าแบบ HDMI  
› อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10000 ชั่วโมง 



 

 
 

4.3. อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (HDMI EXTENDER) 

› รับ/ส่ง สัญญาณ HDMI จำนวน 1 จุด, mini jack 3.5mm จำนวน 1 จุด 

› จัดหาและติดตั้งสาย AC Power ให้กับอุปกรณ์ 

4.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ (COMPUTER FOR INTERACTIVE 3) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 
จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก
จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๓๒ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 
› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 
› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 
› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 
› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 
› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

4.5. อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุการเคลื่อนไหวแสง  Detection And Ranging System 

› Working rang ระยะ 0.05 ม. – 10 เมตร 

› Screening rang ไม่น้อยกว่าระยะ 0.3 เมตร 

หรือเทียบเท่า 

4.6. ตัวแยกสัญญาณภาพเข้า-ออก  HDMI SPLITTER 

› สามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ HDMI หน่ึงเข้ากับจอแสดงผล HDMI สองจอพร้อมกัน 

› มีไฟ LED แสดงสถานะพลังงานและอุปกรณ์ต้นทาง 

› รองรับความละเอียดสูงสุด 4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz 

› การส่งข้อมูลทางไกล - สูงสุด 15 ม. (1920x1200) / 1.8 ม. (True 4K) 

4.7. เครื่องขยายเสียง (STEREO AMPLIFIER) 

› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200โวลท์ 50 เฮิร์ท 

› มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 

› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 

› มีพัดลมระบายความร้อนหรือเทียบเท่า 

 



 

 
 

4.8. ตู้ลำโพง 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนังหรือเทียบเท่า 

4.9. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 1,500VA / 900Watts 

› Nominal Output Voltage 220V  

› Nominal Input Voltage 220V  

› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐานมอก. หรือเทียบเท่า 

5. ส่วนจัดแสดง Zone 3 
5.1. โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว 

› จอแสดงผล LED แบบ Smart TV หรือ Android TV   

› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  

› สามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้ 

› สามารรองรับสัญญาณ เชื่อมต่อแบบ USB ได้ 

› สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ 

› ผลิตภัณฑ์อ้างอิง LG, SAMSUNG, SONY , PANASONIC , SHARP 

5.2. เครื่องควบคุมการแสดงภาพ Media Player 

› สามารถรองรับความละเอียดภาพได้ที่ขนาด HD 1080P ได้ 
› สามารถรองรับการใช้งานกับ Contact Switch 
› มีระบบ Power on : Auto Play Function 
› มีช่อง HDMI 1 ช่อง 
› มีช่อง RS232 1 ช่อง 
› มีช่อง USB 1 ช่อง 
› สามารถใส่ SD card ได้ 

5.3. จอ ขนาด 55 นิ้ว แบบสัมผัส (TouchScreen) 

› หน้าจอสัมผัสขนาด 55 น้ิว 

› ความละเอียดจอภาพแสดงผล (Resolution) ไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด 

› หน้าจอรองรับการสัมผัสพร้อมกันได้ 2 จุด โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 

› สามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240Vac, 50/60 HZ 

5.4. ชุดสวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Sensor Switch with Supply 

› สามารถจับการเคลื่อนไหววัตถุ ระยะไม่น้อยกว่า 0.3 ซม. 

› วัสดุหุ้มทำจาก พลาสติก หรือดีกว่า 



 

 
 

5.5. เครื่องคอมพิวเตอร์ (COMPUTER FOR INTERACTIVE 3) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจาก

หน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  

› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

 

6. ส่วนจัดแสดง Zone 4 

6.1. โทรทัศน์ ขนาด 32 นิ้ว 

› จอแสดงผล LED แบบ Smart TV หรือ Android TV  ขนาดไม่น้อยกว่า 32 น้ิว 

› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  

› สามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้ 

› สามารรองรับสัญญาณ เชื่อมต่อแบบ USB ได้ 

› สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ 

› ผลิตภัณฑ์อ้างอิง LG, SAMSUNG, SONY , PANASONIC , SHARP 

6.2. จอแสดงผลคุณภาพสูง (LED WALL) จำนวน 1 ระบบ 

› มีเป็นจอแสดงภาพแอลอีดี แบบในอาคาร (Indoor LED Wall Display) ชนิดมีCabinet (สำเร็จรูปจากโรงาน
ผู้ผลิต) ออกแบบให้สามารถเพิ่ม หรือ ลดจำนวนได้ตามต้องการ โดยเม่ือประกอบเป็นจอภาพมีมีขนาดอ้างอิง
ตามแบบ 

› LED Cabinet ประกอบด้วย LED Module ที่มีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixel Pitch) ไม่เกิน 2.0 มม. วัด
จากจุดศูนย์กลางของหลอดภาพ 2 หลอดที่อยู่ติดกัน ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งจากแผ่น LED Module 
เดียวกัน หรือแผ่นที่อยู่ติดกัน 



 

 
 

› ตัวหลอด LED Lamp ที่จะใช้จะต้องเป็นชนิด Surface Mount Device (SMD) หรือดีกว่า 
› จอแสดงภาพมีระดับความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 700 Nits 
› มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 2800Hz 
› มีค่า Gray Level ไม่น้อยกว่า 14 bit 
› มีค่าองศาของมุมมองที่สามารถรับชมภาพได้ (Viewing Angle) 140 องศาในแนวตั้ง และ 140 องศาใน

แนวนอน หรือดีกว่า 
› สามารถควบคุมการทำงานผ่าน computer หรือ web browser 

6.3    VDO PROCESSOR 

› รองรับการแสดงผลที่มีความละเอียด 1080 x 720 เป็นอย่างน้อย 
› มีช่องสัญญาณเข้าแบบ HDMI, DVI, หรือ SDI 
› มีหน้าจอ LCD แสดงสถานณ์การของชุดส่งสัญญาณ 

6.4. เครื่องชุดแยกสัญญาณภาพ (VIDEO SPLITTER) 

› สามารถกระจายสัญญาภาพระดับ HDMI จาก 1 เป็น 2 
› รองรับความละเอียด Full HD 1080P 

หรือเทียบเท่า 
6.5. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Watchout Display Units) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 
จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก
จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› มีการ์ดเสียงขั้นสูง ที่แสดงผลระบบเสียง ๗.๑ ได้ 
› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 
› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 
› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 
› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 
› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ฮาร์ดดิสก์ 240GB 
› หน่วยความจำ DDR4 8GB 
› มีหน่วยปฏิบัติการ Windows 
› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

หรือเทียบเท่า 



 

 
 

6.6. ตัวแยกสัญญาณภาพเข้า-ออก  HDMI SPLITTER 

› สามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ HDMI หน่ึงเข้ากับจอแสดงผล HDMI สองจอพร้อมกัน 

› มีไฟ LED แสดงสถานะพลังงานและอุปกรณ์ต้นทาง 

› รองรับความละเอียดสูงสุด 4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz 

› การส่งข้อมูลทางไกล - สูงสุด 15 ม. (1920x1200) / 1.8 ม. (True 4K) 

6.7. อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (HDMI EXTENDER) 

› รับ/ส่ง สัญญาณ HDMI จำนวน 1 จุด, mini jack 3.5mm จำนวน 1 จุด 

› จัดหาและติดตั้งสาย AC Power ให้กับอุปกรณ์ 

6.8. เครื่องขยายสัญญาณเสียง Stereo Amplifier 

› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200โวลท์ 50 เฮิร์ท 
› มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 
› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 
› มีพัดลมระบายความร้อน 

หรือเทียบเท่า 
6.9. ตู้ลำโพง 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
6.10. ตู้ลำโพง 

› วูฟเฟอร์ขนาด 100 มม. (4”) 
› ความดังระดับเสียงวัดได้ 86 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ความถี่ 80Hz-20kHz 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
6.11. ชุดสวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Sensor Switch with Supply 

› สามารถจับการเคลื่อนไหววัตถุ ระยะไม่น้อยกว่า i7 ซม. 

› วัสดุหุ้มทำจาก พลาสติก หรือดีกว่า 

6.12. RELAY BOX 24 CH. 

› RELAY BOX 24 CH. 
› 24 channel relays, dry contacts, NC and NO.  
› Buffer time between action of different channels (0 sec -4 minutes) 
› Inrush current protection: 0 sec -30 minutes delay settings. 
› DMX signal or manual scene control. 



 

 
 

› LED indicator for each channel with different colors under different status 
› 8 scene memories automatic control. 
› Power: AC 90-240V 
› Contact current: 10A per channel 
› Protocol: DMX-51 

6.13. ไฟจัดแสดง ชนิด LED 

› เป็นไฟ LED PAR หลอดไฟสามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต 

› ระบบสี RGBWA , RGBW  

› มีมุมกระจายแสงไม่น้อยกว่า 25 องศา 

› อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10000 ชั่วโมง 

› มีจอแสดงผลแบบ LED ด้านหลัง 

› โครงสร้างภายนอกทำจาก พลาสติกหรือ ดีกว่า 

6.14. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 1,500VA / 900Watts 
› Nominal Output Voltage 220V  
› Nominal Input Voltage 220V  
› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก.หรือเทียบเท่า 

 

7. ส่วนจัดแสดง Zone 5 

7.1     โทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวน 

› จอแสดงผล LED แบบ Smart TV หรือ Android TV  ขนาดไม่น้อยกว่า 65 น้ิว 

› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  

› สามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้ 

› สามารรองรับสัญญาณ เชื่อมต่อแบบ USB ได้ 

› สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ 

› ผลิตภัณฑ์อ้างอิง LG, SAMSUNG, SONY , PANASONIC , SHARP 

7.2. คอมพิวเตอร์ (Computer Interactive 1) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 
จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
ขนาด ๑๖ MB 



 

 
 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก
จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 
› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 
› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 
› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 
› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 
› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

7.3. คอมพิวเตอร์ (Computer Station) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๖ แกนหลัก (๖ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๐ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๒ MB 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๘ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  

› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจำไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 

› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

 

8. ส่วนจัดแสดง Zone 6 
8.1. LED WALL 

› ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว 

› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  

› ความสว่าง (สูงสุด) 500 cd/ m2 

› สามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI , Dsub 15pin 

› สีที่แสดงได้ ไม่น้อยกว่า 1.00 พันล้านสี 



 

 
 

8.2. จอสัมผัส Touchscreen 

› ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว 

› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 จุด  

› หน้าจอรองรับการสัมผัส (Multi Touch) พร้อมกันได้ 10 จุด  

› รองรับ HDMI , VGA , Audio in 

› ระบบปฏิบัติการ Android  

8.3. คอมพิวเตอร์ (Computer Interactive 1) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก

จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  

› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

 

 

 
9. ส่วนจัดแสดง Zone 7 

9.1. Touch Screen (Object Touch) 

› ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว 
› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  
› ใช้หน่วยประมวลผลกลาง Core I5 หรือดีกว่า 
› หน่วยความจำ 16GB  DDR4 RAM 
› Storage 512SSD 



 

 
 

9.2. โทรทัศน์ ขนาด 65 นิ้ว พร้อมขาแขวน 

› จอแสดงผล LED แบบ Smart TV หรือ Android TV  ขนาดไม่น้อยกว่า 65 น้ิว 
› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  
› สามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้ 
› สามารรองรับสัญญาณ เชื่อมต่อแบบ USB ได้ 
› สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ 
› ผลิตภัณฑ์อ้างอิง LG, SAMSUNG, SONY , PANASONIC , SHARP 

9.3. เครื่องควบคุมการแสดงภาพ Media Player 

› สามารถรองรับความละเอียดภาพได้ที่ขนาด HD 1080P ได้ 
› สามารถรองรับการใช้งานกับ Contact Switch 
› มีระบบ Power on : Auto Play Function 
› มีช่อง HDMI 1 ช่อง 
› มีช่อง RS232 1 ช่อง 
› มีช่อง USB 1 ช่อง 
› สามารถใส่ SD card ได้ 

 
10. ส่วนจัดแสดง Zone 8 

10.1. โทรทัศน์ ขนาด 55 นิ้ว 

› จอแสดงผล LED แบบ Smart TV หรือ Android TV   

› มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 จุด  

› สามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้ 

› สามารรองรับสัญญาณ เชื่อมต่อแบบ USB ได้ 

› สามารถต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งบนผนังหรือเพดานได้ 

› ผลิตภัณฑ์อ้างอิง LG, SAMSUNG, SONY , PANASONIC , SHARP 

10.2. อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (HDMI EXTENDER) 

› รับ/ส่ง สัญญาณ HDMI จำนวน 1 จุด, mini jack 3.5mm จำนวน 1 จุด 

› จัดหาและติดตั้งสาย AC Power ให้กับอุปกรณ์ 

10.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (Watchout Display Units) 
› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 
› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 
› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก

จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 



 

 
 

› มีการ์ดเสียงขั้นสูง ที่แสดงผลระบบเสียง ๗.๑ ได้ 
› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 
› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 
› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 
› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 
› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 
› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

10.4. ตัวแยกสัญญาณภาพเข้า-ออก  HDMI SPLITTER 

› สามารถเชื่อมต่อแหล่งสัญญาณ HDMI หน่ึงเข้ากับจอแสดงผล HDMI สองจอพร้อมกัน 

› มีไฟ LED แสดงสถานะพลังงานและอุปกรณ์ต้นทาง 

› รองรับความละเอียดสูงสุด 4096 x 2160/3840 x 2160 @ 60 Hz 

› การส่งข้อมูลทางไกล - สูงสุด 15 ม. (1920x1200) / 1.8 ม. (True 4K) 

10.5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง Stereo Amplifier 

› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200โวลท์ 50 เฮิร์ท 
› มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 
› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 
› ม่ีพัดลมระบายความร้อน 

หรือเทียบเท่า 
10.6. ตู้ลำโพง Loudspeaker 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
10.7. ไฟจัดแสดง ชนิด LED 

› เป็นไฟ LED PAR หลอดไฟสามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต 

› ระบบสี RGBWA , RGBW  

› มีมุมกระจายแสงไม่น้อยกว่า 25 องศา 

› อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10000 ชั่วโมง 

› มีจอแสดงผลแบบ LED ด้านหลัง 

› โครงสร้างภายนอกทำจาก พลาสติกหรือ ดีกว่า 

10.8. ไฟจัดแสดง ชนิด MINIPROFILE 

› เป็นไฟ LED  หลอดไฟสามารถใช้กับแรงดันไฟกระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ต 



 

 
 

› ระบบสี RGBWA , RGBW  

› มีมุมกระจายแสงไม่น้อยกว่า 20 องศา 

› อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10000 ชั่วโมง 

› ควบคุมด้วย DMX-512 

› โครงสร้างภายนอกทำจาก พลาสติกหรือ ดีกว่า 

10.9. ชุดสวิตซ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว Sensor Switch with Supply 

› สามารถจับการเคลื่อนไหววัตถุ ระยะไม่น้อยกว่า 0.3 ซม. 

› วัสดุหุ้มทำจาก พลาสติก หรือดีกว่า 

10.10. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 1,500VA / 900Watts 

› Nominal Output Voltage 220V  

› Nominal Input Voltage 220V  

› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า 

 

11. ส่วนจัดแสดง Zone 9 
11.1. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 

› เป็นเครื่องฉายสำหรับรับสัญญาภาพวีดิโอแบะสัญญาณภาพคอมพวเตอร์ ชนิด 1 เลนส์  
› Projector Technology: LCD 
› มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 7000 ANSI Lumen 
› มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1920 x 1200 Pixel 
› มีช่องรับสัญญาเข้าแบบ HDMI, Dsub 15pin, Video In, Audio In 

11.2. เครื่องคอมพิวเตอร์ (COMPUTER FOR INTERACTIVE 3) 
› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 
› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 
› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก

จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 
› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 
› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 
› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 
› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 



 

 
 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 
› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

11.3. อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุการเคลื่อนไหวแสง  Detection And Ranging System 

› Working rang ระยะ 0.05 ม. – 10 เมตร 

› Screening rang ไม่น้อยกว่าระยะ 0.3 เมตร 

หรือเทียบเท่า 

11.4. เครื่องขยายสัญญาณเสียง Stereo Amplifier 

› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200โวลท์ 50 เฮิร์ท 
› มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 
› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 
› มีพัดลมระบายความร้อน 

หรือเทียบเท่า 
11.5. ตู้ลำโพง Loudspeaker 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
11.6. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 1,500VA / 900Watts 

› Nominal Output Voltage 220V  

› Nominal Input Voltage 220V  

› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า 

12. ส่วนจัดแสดง Zone 10 
12.1. จอแสดงผลคุณภาพสูง (LED WALL) จำนวน 1 ระบบ 

› มีเป็นจอแสดงภาพแอลอีดี แบบในอาคาร (Indoor LED Wall Display) ชนิดมีCabinet (สำเร็จรูปจากโรงาน
ผู้ผลิต) ออกแบบให้สามารถเพิ่ม หรือ ลดจำนวนได้ตามต้องการ โดยเม่ือประกอบเป็นจอภาพมีมีขนาดอ้างอิง
ตามแบบ 

› LED Cabinet ประกอบด้วย LED Module ที่มีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixel Pitch) ไม่เกิน 2.3 มม. วัด
จากจุดศูนย์กลางของหลอดภาพ 2 หลอดที่อยู่ติดกัน ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งจากแผ่น LED Module 
เดียวกัน หรือแผ่นที่อยู่ติดกัน 

› ตัวหลอด LED Lamp ที่จะใช้จะต้องเป็นชนิด Surface Mount Device (SMD) หรือดีกว่า 
› จอแสดงภาพมีระดับความสว่าง (Brightness) ไม่น้อยกว่า 700 Nits 
› มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 2800Hz 



 

 
 

› มีค่า Gray Level ไม่น้อยกว่า 14 bit 
› มีค่าองศาของมุมมองที่สามารถรับชมภาพได้ (Viewing Angle) 140 องศาในแนวตั้ง และ 140 องศาใน

แนวนอน หรือดีกว่า 
› สามารถควบคุมการทำงานผ่าน computer หรือ web browser 

12.2. อุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ (HDMI EXTENDER) 

› รับ/ส่ง สัญญาณ HDMI จำนวน 1 จุด, mini jack 3.5mm จำนวน 1 จุด 

› จัดหาและติดตั้งสาย AC Power ให้กับอุปกรณ์ 

12.3. เครื่องคอมพิวเตอร์ (COMPUTER FOR INTERACTIVE 3) 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 
จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
ขนาด ๑๖ MB 

› มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยก
จากหน่วยความจำหลัก ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ GB และมีช่องแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๖๖๖ MHz  
› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๒ หน่วย 
› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 
› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 
› Power Supply ขนาดกำลังไฟฟ้า ๖๐๐ WATT จำนวน ๑ หน่วย 
› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 
› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
› มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จำนวน 1 ชุด 

12.4. เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๘ แกนหลัก (๘ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ๒.๙ GHz 

จำนวน ๑ หน่วย 

› หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รองรับการประมวลผลแบบ ๖๔ bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 

ขนาด ๑๖ MB 

› หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ มีขนาด ๑๖ GB และมีความเร็วในการทำงาน ๒๙๓๓ MHz จำนวน 

๑ หน่วย 

› หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ  ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย 

› ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T จำนวน  ๑ ช่อง 

› มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ จำนวน ๓ ช่อง 

› สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows ๑๑ ได้ 



 

 
 

› มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

› มีจอแสดงภาพในตัว Touch Screen 27" ความละเอียดไม่น้อยกว่าแบบ FHD (1920x1080) 

› สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

12.5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง Stereo Amplifier 

› สามารถใช้ระบบไฟกระแสสลับ 200โวลท์ 50 เฮิร์ท 
› มีไฟแสดงสถานะการทำงานอยู่ที่หน้าเครื่อง 
› มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงด้านหน้าเครื่องแยกแต่ละช่องสัญญาณ 
› มีพัดลมระบายความร้อน 

หรือเทียบเท่า 
12.6. ตู้ลำโพง Loudspeaker 

› ความดังระดับเสียงวัดได้ 90 เดซิเบล ที่ความดัง 1 วัตต์ ในระยะ 1 เมตร 
› ลำโพงชนิดฝังฝ้า หรือ ติดตั้งบริเวณผนัง 

หรือเทียบเท่า 
12.7. UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

› Rated Capacity 1,500VA / 900Watts 

› Nominal Output Voltage 220V  

› Nominal Input Voltage 220V  

› ผลิตและออกแบบตามมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า 

 

13. ส่วนจัดแสดง : จุดชมวิว 

 

13.1. OLED LED Transparent 

› Interface: DP / HDMI / VGA / USB 

› รองรับความละเอียดสูงสุด 1920 x 1080 HD 

› อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25000 ชั่วโมง 

› ความสว่าง 150-400nits 

13.2. กล้องส่องทางไกล 

› อัตราการขยาย 25 X100 

› พื้นที่การมองเห็น 2.5 องศา 

› มุมมอง 45 องศา 

 



 

 
 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดงานสื่อมัลตมิีเดีย 
 

 

  



 

 
 

IA01 สื่อวีดิทัศน์นำเสนอเรื่องราว “กว่าจะมาเป็นฝนหลวง” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โถงต้อนรับ 

IA01 สื่อวีดิทัศน์นำเสนอเรื่องราว “กว่าจะมาเป็นฝนหลวง”  
- Interactive แหวกม่านฝนดูเรื่องราวกว่าจะมาเป็นฝนหลวง 
- นำเสนอแนวคิดผ่านการแหวกม่านฝนทำความรู้จักสารตั้งต้นที่ก่อกำเนิดเป็น

โครงการฝนหลวงที่ใครหลายคนคิดว่าเป็นสารเคมี แต่ทว่าสารตั้งต้นที่แท้จริง 

คือ ราษฎร 

- 2D Animation ตัดต่อผสมฟุตเทจ  
- จำนวน 5 เรื่อง ความยาวเรื่องละไม่น้อยกว่า 1 นาที (เล่นแบบสุ่ม)  
- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค  
- จัดทำระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) ซ้ิงค์กับระบบสื่อวีดิทัศน์ 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 



 

 
 

AV01 ส่ือวีดิทศัน ์“เกร่ินน ำเร่ืองรำวของฝนหลวง” ผสมผสำนกับม่ำนน ำ้ 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 1 Brief room 

AV01 สื่อวีดิทัศน์เกริ่นนำเรื่องราวฝนหลวง ผสมผสานกับม่านน้ำ 
- ภาพยนตร์ ชุด The Story of Rain สารตั้งต้น คือ ราษฎร  
- นำเสนอการเปิดบันทึกเรื่องราวของ “ฝนหลวง” ที่เกิดจากพระราชหฤทัยของ

รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎร ปัญหาและความ
ทุกข์ยากเหล่าน้ัน พระองค์ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์เอง 
ระหว่างการเสด็จออกเยี่ยมเยียนราษฎรเม่ือปี พ.ศ. 2498 

- เล่าเรื่องประกอบด้วยเสียงบรรยาย โดยมีเสียงหยดฝนและดนตรีประกอบ 
- 3D Animation ตัดต่อผสมฟุตเทจ ซ้ิงค์กับระบบแสง สี เสียง และม่านน้ำ 

รอบห้อง 
- เทคนิค Projection Mapping ฉายภาพจาก Projector ลงผนัง 
- เสียงบรรยายภาษาไทย / คำบรรยายภาษาอังกฤษ 
- ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที 
- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศต่าง ๆ 

1 

 

 



 

 
 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

 

AV01 สื่อวีดิทัศน์ “ฉายบรรยากาศพ้ืนดิน” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 1 Brief room 

AV01 สื่อวีดิทัศน์ “ฉายภาพบรรยากาศพื้นดิน” 
- ฉายภาพบรรยากาศพื้นดินซ้ิงค์กับจอฉายภาพยนตร์ ชุด The Story of Rain 

สารตั้งต้น คือ ราษฎร  

- นำเสนอการเปิดบันทึกเรื่องราวของ “ฝนหลวง” ที่เกิดจากพระราชหฤทัยของ

รัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยปัญหาและความทุกข์ยากของราษฎร ปัญหาและความ

ทุกข์ยากเหล่าน้ัน พระองค์ทรงทราบด้วยพระเนตรพระกรรณของพระองค์เอง 

ระหว่างการเสด็จออกเยี่ยมเยียนราษฎรเม่ือปี พ.ศ. 2498 

- ฉายภาพลงบนพื้น และเปลี่ยนรูปแบบไปตามเน้ือหา 

1 



 

 
 

- Synchronize ภาพฉายที่พื้นให้สอดคล้องกับภาพบนผนัง 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศต่าง ๆ 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

 

IA02 สื่อวีดิทัศน์ “เรื่องราวฝนหลวงท้ังในประเทศและตา่งประเทศ” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 2 ฝนหลวงบันดาลสิ่งมหัศจรรย์ 

IA02 สื่อวีดิทัศน์ “เรื่องราวฝนหลวงท้ังในประเทศและต่างประเทศ” 
- นำเสนอเรื่องราวฝนหลวงที่กระจายความช่วยเหลือออกไปเป็นวงกว้าง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เน้ือหานำเสนอ ประกอบด้วย ฝนหลวงดับแล้ง/ไฟป่า/หมอกควัน/ลูกเห็บ/ 

1 



 

 
 

ฝนหลวงที่นำไปใช้ช่วยเหลือต่างประเทศอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลกและภัยต่างๆ  

- 2D Animation ตดัต่อผสมฟุตเทจ  

- จำนวน 10 เรื่อง  

- ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศต่าง ๆ  

- จัดทำระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) ซ้ิงค์กับระบบสื่อวีดิทัศน์ 
หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง



 

 
 

AV03 สื่อวีดิทัศน์ “จุดเริ่มต้นฝนหลวง” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 3 ปฐมบทฝนหลวง 

AV03 สื่อวีดิทัศน์ “จุดเริ่มต้นฝนหลวง” 
- นำเสนอเรื่องราวจุดเริ่มต้นฝนหลวงของ รัชกาลที่ 9 

- ลำดับเหตุการณ์ความเป็นมาของโครงการฝนหลวง   

- ตัดต่อภาพเก่าผสมฟุตเทจ  

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ  

- ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 

- เสียงบรรยายภาษาไทย / คำบรรยายภาษาอังกฤษ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศต่าง ๆ 

1 

 

หมายเหตุ:  



 

 
 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  



 

 
 

IA03 โปรแกรมควบคุมในระบบจอสัมผัส “เรื่องบทบาทหน้าท่ีของกรมฝนหลวงฯ” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 3 ปฐมบทฝนหลวง 

IA03 โปรแกรมควบคุมในระบบจอสัมผัส“เรือ่งบทบาทหน้าที่ของกรมฝนหลวงฯ” 
- ทัชสกรีนนำเสนอเรื่องราวบทบาทและหน้าที่กรมฝนหลวงฯ 

- ลงโปรแกรมสำหรับจอสัมผัส เพื่อควบคุมการเล่นของสื่อ   

- แสดงเรื่องราวทั้งวีดิโอและกราฟิกข้อมูลเชิงลึก  

- แสดงผล 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค  

- จัดทำระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) ซ้ิงค์กับระบบสื่อวีดิทัศน์ 

1 

 

หมายเหตุ:  



 

 
 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  



 

 
 

IA04 โปรแกรมจำลองสถานการณ์บรรยากาศการปฏิบัติการ Super Sandwich เรียนรู้ขั้นตอนการทำฝน
หลวงแสดงผลด้านหนา้ห้องโดยสารเครื่องบิน 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 4 ดั่งน้ำทิพย์พร่างพรายคลายทุกข์เข็ญ 

IA04 โปรแกรมจำลองสถานการณ์บรรยากาศการปฏิบัติการ Super Sandwich  
เรียนรู้ขั้นตอนการทำฝนหลวงแสดงผลด้านหน้าห้องโดยสารเครื่องบิน 

- นำเสนอเรื่องราว เทคนิคการทำฝนตามตำราพระราชทาน เสมือนผู้ชมน่ังใน
ห้องโดยสารเครื่องบินและร่วมปฏิบัติการภารกิจฝนหลวง 

- จำลองปฏิบัติการ Super Sandwich สวมบททีมนักล่าเมฆ กับปฏิบัติการสู้ภัย
แล้งและดับไฟป่า 

- จำลองภายในเครื่องบิน CASA C212-300 ที่ใชใ้นปฏิบัติการ Super 
Sandwich จำนวนที่น่ังคนขับ 2 คน (ขับเครื่อง) จำนวนที่น่ัง 24 คน (ช่วยกัน
ปล่อยสาร) 

- Interactive Simulator จำลองปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 สถานการณ์ / 
3D Animation / ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที /จัดทำโปรแกรมซ้ิงค์กับแผง
ควบคุม แสง สี เสียง และแม็คคานิคเครื่องบินรอบห้อง / เสียงบรรยาย
ภาษาไทย / คำบรรยายภาษาอังกฤษ (จอกัปตัน) 

- ฉายภาพบรรยากาศโดยรอบเครื่องบิน / จำนวน 4 สถานการณ์ /3D 
Animation / ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที /จัดทำโปรแกรมซ้ิงค์กับแผง
ควบคุม แสง สี เสียง และแม็คคานิคเครื่องบินรอบห้อง (จอโดยรอบ
เครื่องบิน) 

- Interactive Simulator จำลองปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 4 สถานการณ์ / 

1 



 

 
 

3D Animation / ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที /จัดทำโปรแกรมซ้ิงค์กับแผง
ควบคุม แสง สี เสียง และแม็คคานิคเครื่องบินรอบห้อง (จอผู้โดยสาร 
จำนวน 40 จอ) 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  



 

 
 

IA05 โปรแกรมแสดงผลในจอสัมผัส “อธิบายข้อมูลเชิงลกึของเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจฝนหลวงตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 เครื่องบินที่ใช้ในภารกิจฝนหลวง 

IA05 โปรแกรมแสดงผลในจอสัมผัส “อธิบายข้อมูลเชิงลึกของเครื่องบินท่ีใช้ในภารกิจฝน
หลวงต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” 

- 3D Animation ตัดต่อผสมกับฟุตเทจ /กราฟิก (Info graphic animation) 

- ลงโปรแกรมสำหรับจอสัมผัส เพื่อควบคุมการเล่นของสื่อ   

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ  

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค  

- แสดงผล 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- จัดทำระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) ซ้ิงค์กับระบบสื่อวีดิทัศน์ 

1 

 

หมายเหตุ:  



 

 
 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 



 

 
 

AV06 วีดิทัศน์ “เล่าเรื่องราวพัฒนาการเครื่องบินที่ใช้ในภารกิจฝนหลวง”  

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 เครื่องบินที่ใช้ในภารกิจฝนหลวง 

AV06 วีดิทัศน์ “เล่าเรื่องราวพัฒนาการเครื่องบินท่ีใช้ในปฏิบัติการฝนหลวง”  
- 3D Animation ตัดต่อผสมกับฟุตเทจ /กราฟิก (Info graphic animation) 
- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 
- เสียงบรรยายภาษาไทย / คำบรรยายภาษาอังกฤษ 
- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศ 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

AV07 วีดิทัศน์ “การทำงานของเครื่องบินคาราแวน”  

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 เครื่องบินที่ใช้ในภารกิจฝนหลวง 

AV07 วีดิทัศน์ “การทำงานของเครื่องบินคาราแวน”  
- 3D Animation ตัดต่อผสมกับฟุตเทจ /กราฟิก (Info graphic animation) 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 

- ข้อความบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศ 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

AV08 วีดิทัศน์ “เรื่องราวบทบาทและความสำคัญของเฮลิคอปเตอร์ท่ีใช้ในภารกิจ” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 เครื่องบินที่ใช้ในภารกิจฝนหลวง 

AV08 วีดิทัศน์ “เรื่องราวบทบาทและความสำคัญของเฮลิคอปเตอร์ท่ีใช้ในภารกิจ”  
- 3D Animation ตัดต่อผสมกับฟุตเทจ /กราฟิก (Info graphic animation) 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 

- ข้อความบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศ 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

IA07 โปรแกรมแสดงผลสำหรับระบบจอสัมผัสแสดงข้อมูล  

“ปริมาณการตรวจวัดการเกิดกลุม่ฝนและกลุ่มเมฆ”  

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 6 สถานีเรดาร์ 

IA07 โปรแกรมแสดงผลสำหรับระบบจอสัมผัสแสดงข้อมูล “ปริมาณการตรวจวัดการเกิด
กลุ่มฝนและกลุ่มเมฆ”  

- ผู้ชมสามารถกดดูข้อมูลปริมาณการตรวจวัดการเกิดกลุ่มฝนและกลุ่มเมฆ เพื่อ

ประเมินผลปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ (Real time) เช่น เรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย 

ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ตรวจวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตก

พบกลุ่มเมฆฝนเฝ้าระวังเล็กน้อยถึงปานกลาง ฯลฯ  

- Info graphic animation  

- จอแสดงผลข้อมูลแบบ Realtime  

- ข้อความบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศ 

- จัดทำระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) ซ้ิงค์กับระบบสื่อวีดิทัศน์ 

1 



 

 
 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 



 

 
 

VO01 เสียงประกอบเรื่องราวต่าง ๆ ของลูกขา่ย ขณะปฏิบัติการฝนหลวง 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 6 สถานีเรดาร์ 

VO01 เสียงประกอบเรื่องราวต่าง ๆ ของลูกข่าย ขณะปฏิบัติภารกิจฝนหลวง  
- กดฟังเสียงการทำงานของลูกข่าย 
- ตัดต่อและมิกซ์เสียง 
- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศ 
- แสดงผล 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

IA08 เกมส์ สำหรับระบบจอสัมผสั “ทดลองผสมสารเคม”ี  

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 7 การผสมสารและอุปกรณ์ 

IA08 เกมส์ สำหรับระบบจอสัมผัส “ทดลองผสมสารเคมี”  
- ทัชสกรีนทดลองผสมสารเคมี 3 สูตร  

1.สารเคมีประเภททำให้อุณหภูมิสูงขึ้น (Exothermic Chemicals) 

2.สารเคมีประเภททำให้อุณหภูมิต่ำลง (Endothemic Chemicals) (สูตรเย็น) 

3.สารเคมีที่ทำหน้าที่แกนกลั้นที่ดูดซับความชื้นประเภทเดียว (Condensation 

Nuclei) 

- 2D Animation / Info graphic animation 

- แสดงผล 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- จัดทำระบบอินเตอร์แอ็คทีฟ (Interactive) สำหรับระบบจอสัมผัส 
- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

1 

 



 

 
 

 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

AV09 วีดิทัศน์ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยฝีนหลวง 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 7 การผสมสารและอุปกรณ์ 

AV09 วีดิทัศน์ งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง   
- วีดิโอสัมภาษณ์นักวิจัยหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

- ตัดต่อฟุตเทจและภาพน่ิง 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 

- ข้อความบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 



 

 
 

  



 

 
 

AV10 วีดิทัศน์ “เรื่องราวพระเมตตา” 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 8 เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

AV10 วีดิทัศน์ “เรื่องราวพระเมตตา”  
- ภาพยนตร์ ชุด “The Rainmaking Story” ถ่ายทอดเรื่องราวความทรงจำ 

พระเมตตาของรัชกาลที่ 9 แม้พระองค์จะจากไป แต่สิ่งที่พระองค์ฝากไว้ได้

แทรกซึมอยู่ในสายลม สายน้ำ สายฝน และผืนดิน ที่อยู่รอบกายของพวกเรา

และหล่อเลี้ยงทุกสรรพชีวิตเสมอมา 

- 3D Animation ตัดต่อผสมกับภาพเก่าและฟุตเทจ / ถ่ายทำเก็บฟุตเทจ 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

- เสียงบรรยายภาษาไทย / คำบรรยายภาษาอังกฤษ 

- จัดทำระบบสื่อวีดิทัศน์ซ้ิงค์กับระบบควัน แสง สี เสียง และแม็คคานิค 
ประติมากรรมพระบรมรูปปั้น รัชกาลที่ 9 

1 

หมายเหตุ:  



 

 
 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า 

โดยต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  



 

 
 

SFX 01 เอฟเฟค จัดแสดงบรรยากาศก้อนเมฆท่ีแปรสภาพ 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 8 เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

SFX01 เอฟเฟค จัดแสดงบรรยากาศก้อนเมฆท่ีแปรสภาพ 
- จัดทำระบบสื่อวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ ชุด “The Rainmaking Story”  

ซ้ิงค์กับระบบควัน แสดงบรรยากาศก้อนเมฆที่แปรสภาพตามลำดับการเล่า

เรื่อง ประกอบแสง สี เสียง และแม็คคานิค ประติมากรรมพระบรมรูปปั้น 

รัชกาลที่ 9  

- จัดแสดงเทคนิคการเกิดก้อนเมฆขึ้นบริเวณกลางห้อง สร้างความมหัศจรรย์

คล้ายเมฆฝนที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น 

- Synchronize การปล่อยควันก้อนเมฆให้สอดคล้องกับลำดับสื่อวีดีทัศน์ 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาที 

- ใช้เทคนิคพิเศษผสมกับการควบคุมอุณหภูมิห้อง เพื่อให้ก้อนเมฆลอยตัว 

1 

 

หมายเหตุ:  



 

 
 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

 

IA09 โปรแกรมแสดงผลผา่น Interactive table เรื่องราวการจัดการนำ้ของรัชกาลท่ี 9 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 9 ทวยราษฎร์แซ่ซ้องสรรเสริญ 

IA09 โปรแกรมแสดงผลผ่าน Interactive table เรื่องราวการจัดการน้ำของรัชกาลท่ี 9 
- นำเสนอเรื่องราวศาสตร์พระราชา การบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ 

และปลายน้ำของรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอนุรักษผืนป่าแหล่งต้นน้ำถึงกลางน้ำ 

- 2D Animation จำนวน 6 เรื่อง  

- ความยาวเรื่องละไม่น้อยกว่า 2 นาที 

- ข้อความบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียบงเอฟเฟค / เสียงบรรยากาศ 

- จัดทำโปรแกรมสำหรับแสดงผลผ่าน Interactive table  

1 



 

 
 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  



 

 
 

IA10 โปรแกรมแสดงผลรูปแบบข้อความท่ีผนัง (ส่งสารถึงพ่อ) 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 10 ภาพความทรงจำอันตรึงใจไปชั่วกาล 

IA10 โปรแกรมแสดงผลรูปแบบข้อความท่ีผนัง (ส่งสารถึงพ่อ)  
- เขียนข้อความหรือรูปภาพบนจอ บอกความประทับใจบริเวณจุดส่งท้ายของ

นิทรรศการ 

- ภาพและข้อความจะไปปรากฏบนจอเป็นภาพรัชกาลที่ 9 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค  

- จัดทำโปรแกรมสำหรับแสดงผลรูปแบบข้อความหรือรูปภาพที่ผนัง  

- ตดิตั้งโปรแกรมการตรวจจับคำไม่เหมาะสมก่อนบันทึกข้อมูล 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

1 

 

หมายเหตุ:  



 

 
 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

AV11 ภาพแสดง QR CODE ช่องทางการขอฝน  

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 10 ภาพความทรงจำอันตรึงใจไปชั่วกาล 

AV11 ภาพแสดง QR CODE ช่องทางการขอฝน  
- สแกนช่องทางขอฝน 

- จัดเก็บข้อมูลผ่านคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ cloud หรือ website หรือ

เทียบเท่า 

- แสดงข้อมูล 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ตกแต่งสื่อกราฟิกข้อมูลเชิงลึกด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

AV12 วีดิทัศน์แสดงข้อมูลลักษณะก้อนเมฆแต่ละชนิด  

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
จุดชมวิว 360 องศา 

AV12 วีดิทัศน์แสดงข้อมูลลักษณะก้อนเมฆแต่ละชนิด 
- เรียนรู้ลักษณะก้อนเมฆแต่ละชนิดที่เหมาะสมในการทำฝนหลวง  

เหมือนกับที่ ร.9 ทรงทอดพระเนตรและคิดวิธีดึงเมฆลงมาเพื่อให้เกิดฝน  
ผ่านจอ TRANPARENT และก้อนเมฆจริง 

- จอฉายภาพลักษณะก้อนเมฆแต่ละชนิด 

- ลักษณะภาพเป็น 3D Animation ก้อนเมฆแต่ละชนิด 

- ข้อความบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ตกแต่งสื่อวีดีทัศน์ให้มีความน่าสนใจด้วยเทคนิคพิเศษผ่านโปรแกรมตัดต่อ 

- เสียงดนตรีประกอบ / เสียงเอฟเฟค 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 



 

 
 

  



 

 
 

ระบบจำหน่ายต๋ัวเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ticketing System  จำนวน 1 ระบบ 

1.1 ระบบขายตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ 

- รองรับการกำหนดบัตรประเภทต่างๆได้ เช่น บัตรรายครั้ง บัตรรายเดือน บัตรไม่มีค่าใช้จ่าย(ฟรี)  

- รองรับการกำหนดราคาตั๋วแยกตามประเภทลูกค้า 

- รองรับการกำหนดราคาพิเศษของตั๋ว หรือราคาโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเวลาได้ 

- รองรับการทำรายงานจำหน่ายบัตรได้ (Report) 

- สามารถออกใบเสร็จได้ 

- การพิมพ์บัตร 

- สามารถรองรับการพิมพ์ตั๋วอัตโนมัติจากระบบ 

1.2 ระบบจองตั่วออนไลน๋ (Online Booking) 

- สามารถรองรับการดำกนดราคาโปรโมชั่นพิเศษต่างๆได้ 

- สามารถรองรับระบบส่งอีเมลอัตโนมัติเม่ือมีการจอง และชำระเงิน ไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ : 

- ในส่วนการเชื่อมต่อระบบจำหน่ายบัตรเข้ากับระบบธนาคาร เป็นส่วนของผู้ว่าจ้างดำเนินการติดต่อธนาคารเพื่อ

ขอการเชื่อมต่อและเปิดบัญชี  

1.3 ระบบสมาชิก (Member Management) 

- สามารถรองรับเก็บข้อมูลสมาชิกได้ 

- สามารถกำหนดกลุ่มสมาชิก เพื่อกำหนดราคาขายในแต่ละกลุ่มได้ 

- รองรับการเก็บประวัติการใช้บริการของสมาชิก 

  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดงานภมูิสถาปตัยกรรม 

 

 

  



 

 
 

ส่วนงาน HARDSCAPE SPECIFICATION 

หมวดงานท่ัวไป 

1 ข้อกำหนดท่ัวไป 

1.1 แบบก่อสร้าง  รายการก่อสร้างกำหนดทั่วไป และการก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบก่อสร้างและข้อกำหนดการ

ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน  และทำความเข้าใจ

ความหมายต่าง ๆ ที่ระบุในแบบก่อสร้างให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้มีข้อผิดพลาดในระหว่างงานก่อสร้าง 

โดยซ่ึงถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาก่อนเสนอราคา 

1.2 ในกรณีแบบก่อสร้างไม่ชัดเจน  คลาดเคลื่อน  ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง  ให้แจ้งผู้ควบคุมงานของผู้

ว่าจ้าง  สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาสั่งแก้ไขอย่าง

หน่ึงอย่างใดก่อนจะปฏิบัติงาน ในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามน้ี หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ

ในข้อผิดพลาดน้ัน ๆ โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ 

1.3 การขอแก้ไขหรือขอปรับเปลี่ยนส่วนหน่ึงส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างที่นอกเหนือไปจากแบบและรายการก่อสร้าง

ตามสัญญาที่ตกลงไว้ ให้ผู้ว่าจ้างทำแบบแก้ไขและทำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้าง  ภูมิสถาปนิก  วิศวกร

ผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้ง  ในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามน้ี หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ผู้รับ

จ้างจะต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดน้ัน ๆ โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ 

1.4 ถ้าหากมีงานส่วนหน่ึงส่วนใดที่มิได้แสดงไว้ในแบบและรายการก่อสร้างโดยชัดเจน  แต่เป็นส่วนที่จำเป็นต้องทำตาม

หลักวิชาช่างที่ดี ถือว่าผู้รับจ้างจำเป็นจะต้องกระทำงานน้ันๆให้เสร็จเรียบร้อย  โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ เว้น

แต่เป็นรายการสำคัญ ซ่ึงจะได้ตกลงกับผู้รับจ้าง เป็นการเฉพาะต่างหาก  

1.5 การอ่านแบบให้ถือเอาตัวอักษรที่ระบุไว้ และระยะที่เป็นตัวเลขเป็นสำคัญ โดยมิให้วัดระยะจากแบบ เว้นแต่ภูมิ

สถาปนิกและวิศวกรจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน  

1.6 หากมีข้อขัดแย้งไม่ตรงกันในรูปแบบหรือกับรายละเอียดประกอบการก่อสร้างทั้งในด้านงานภูมิสถาปัตยกรรม งาน

สถาปัตยกรรม งานโครงงาน งานระบบประกอบการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงาน สถาปนิก ภูมิ

สถาปนิกและวิศวกรทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที เพื่อจะได้พิจารณาวินิจฉัยว่าจะถือตามข้อกำหนดใดเป็น

เกณฑ์ในการปฏิบัติจริง การวินิจฉัยของภูมิสถาปนิกและวิศวกรให้ถือเป็นข้อยุติ 

1.7 ในกรณีแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจนผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบเพิ่มเติมหรือแบบรายละเอียดหน้างาน(Shop 

Drawing) ให้ทางผู้ว่าจ้าง ภูมิสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนการดำเนินการ 

และให้ถือว่าแบบหรือรายการที่เพิ่มเติมน้ันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 



 

 
 

1.8 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบเพิ่มเติมหรือแบบรายละเอียดหน้างาน (Shop Drawing) สำหรับงานระบบไฟฟ้า ระบบ

สุขาภิบาลหรืองานอ่ืนที่มีความจำเป็นต้องทำ เพื่อให้ภูมิสถาปนิก วิศวกรและผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติ ก่อนเริ่ม

ดำเนินงานน้ัน ๆ  

1.9 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะเพิ่มหรือลดงานหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างตามสมควรภายในขอบเขตของสัญญา โดยจะแจ้ง

ให้ผู้รับจ้างทราบในเวลาอันสมควร ทั้งน้ีจะได้ตกลงราคาก่อสร้างและกำหนดเวลาแล้วเสร็จใหม่กับผู้รับจ้างเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง  

 

2. งานเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์การก่อสร้างเพื่อการใช้งาน 

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์, เครื่องมือเครื่องใช้, แรงงาน, และวัสดุสิ่งของต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการ

ก่อสร้างก็ดีหรือที่ไม่ได้ปรากฏในแบบและรายการก่อสร้างก็ดีแต่เป็นส่วนหน่ึงหรือเป็นเครื่องประกอบการก่อสร้างน้ี 

เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา และได้ผลงานถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ 

2.2 วัสดุที่นำมาใช้งานก่อสร้างต้องเป็นของที่มีคุณภาพดีตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการที่กำหนด  โดยผู้รับจ้างจะต้อง

ประกอบหรือติดตั้งวัสดุน้ันๆอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยทำโดยใช้หลักการช่างที่ดี และถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการก่อสร้าง เม่ือเกิดความเสียหายใดๆในระหว่างการก่อสร้างหรือในระยะการ

รับประกันงานก่อสร้างตามระบุในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้

ในสัญญา 

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพดีให้ครบตามแบบทุกประการและให้ทันเวลา โดยวัสดุทุกชนิดที่ระบุใน

แบบและรายการก่อสร้างผู้รับจ้างควรจัดหาวัสดุตัวอย่างหรือเอกสารรายละเอียด นำเสนอผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน

ใช้งานไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยวัสดุตัวอย่างที่จัดส่งเพื่อขออนุมัติจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยได้คุณภาพมาตรฐานตรง

ตามที่ระบุในแบบและรายการก่อสร้างและตรงตามวัสดุที่จะนำไปใช้จริง โดยผู้ควบคุมงานควรจะเก็บวัสดุ-อุปกรณ์

ตัวอย่างดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานเพื่อเปรียบเทียบกับวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้งานจริง 

2.4 ตัวอย่างวัสดุทุกชนิดจะต้องติดแผ่นป้ายบอกชื่อและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัสดุอุปกรณ์น้ัน ๆ และลงวันเดือนปีที่ส่ง

ตัวอย่างน้ัน ๆ ด้วย หรือหากมีรายละเอียดระบุวิธีการใช้และคุณสมบัติจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสาร

หรือข้อมูลดังกล่าวส่งไปด้วยทุกครั้ง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากการจัดส่งตัวอย่างน้ัน ๆ 

2.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือดีมาปฏิบัติงานแต่ละประเภท ถ้าปรากฏว่าผู้ชำนาญงานหรือช่างฝีมือ

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ดี หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งเปลี่ยนผู้

ชำนาญงานหรือช่างฝีมือน้ัน ๆ ได้ โดยในกรณีน้ีผู้รับจ้างจะต้องรับจัดหามาแทนภายใน 7 วันเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพดี

ได้มาตรฐาน 



 

 
 

2.6 วัสดุที่ไม่มีจำหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาด, วัสดุสั่งผลิต, หรือวัสดุที่จำเป็นที่จะต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้อง

รีบสั่งทันทีเพื่อให้ทันกับระยะที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างภายหลังว่าวัสดุน้ันไม่มีจำหน่ายใน

ท้องตลาดไม่ได้ 

2.7 ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอวัสดุที่จะใช้ในงานต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างโดยมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจะนำ

วัสดุน้ัน ๆ นำไปใช้ 

2.8 ในกรณีผู้รับจ้างจำเป็นต้องใช้วัสดุอ่ืนที่มีขนาด ลักษณะ คุณสมบัติและคุณภาพเทียบเท่าวัสดุที่ระบุไว้ในแบบหรือ

รายการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุชนิดน้ันๆแทน  และแสดงหลักฐาน

เปรียบเทียบคุณภาพและราคาให้ชัดเจนเสนอต่อผู้ว่าจ้าง สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบและคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ให้พิจารณาก่อนที่จะจัดทำหรือจัดซ้ือวัสดุน้ีมาใช้แทน 

2.9 ในการตรวจสอบวัสดุที่ขออนุมัติน้ัน สถาปนิก วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะตรวจสอบหรือทดสอบเท่าที่จำเป็น ส่วนที่ไม่

สามารถตรวจสอบได้ให้ถือว่าผู้รับจ้างรับผิดชอบว่าเสนอวัสดุ-อุปกรณ์ที่ถูกต้องเหมาะสม หากปรากฏว่าวัสดุ-อุปกรณ์

ดังกล่าวมีปัญหาในการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

 

3. งานดำเนินการก่อสร้าง 

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างดำเนินงานทั้งหมด อาทิ ค่ากระแสไฟฟ้า / ประปา ค่าบำรุงรักษา 

ค่ารื้อถอนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ต้องจัดหาหรือติดเผื่อไว้เฉพาะในส่วนที่ตนใช้งาน และการทดสอบอ่ืนๆ รวมถึง การ

ทดสอบคุณภาพของไม้ หิน ทราย เหล็ก คอนกรีต ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้าง 

3.2 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งผู้แทนผู้รับจ้างที่มีอำนาจเต็มที่ ซ่ึงสามารถจะรับผิดชอบ และแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ แทนผู้รับจ้าง

มาประจำที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1 นาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

3.3 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะแต่งตั้งผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกและความร่วมมือในการ

ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพบสิ่งใดบกพร่องหรือพบการกระทำที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสภาพอันควร

แก่การทำงานที่ถูกต้องหรือมีการละเมิดสัญญาผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขภายในกำหนดเวลาอันสมควร   

3.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตารางแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้างทุกงวด ตาม

ความก้าวหน้าของการก่อสร้างตามจริง 

3.5 การสั่งหยุดงาน ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิในการสั่งหยุดงานชั่วคราวได้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามแบบ รูป 

หรือรายการก่อสร้างข้อหน่ึงข้อใด ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะนำไปเป็นข้ออ้างในการต่อเวลาในสัญญา 

3.6 เม่ือเป็นที่เห็นได้ว่างานก่อสร้างล่าช้าไม่รุดหน้าไป ให้ผู้รับจ้างแจ้งถึงสาเหตุแห่งการล่าช้าแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมเป็น

ลายลักษณ์อักษรภายใน 3 วันหลังจากเกิดสาเหตุน้ันๆ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเป็นจริง 



 

 
 

3.7 ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆอันเป็นเหตุมาจากผู้รับจ้างอ่ืนๆในบริเวณโครงการที่มีพื้นที่ทำงานเดียวกัน หรือใช้สอย

ร่วมกันอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ควบคุมงานทันที แต่ทั้งน้ีผู้

รับจ้างควรประสานงานและตกลงร่วมมือกับผู้รับจ้างรายอ่ืนให้ดีที่สุดเสียก่อน 

3.8 การรักษาความสะอาด ผู้รับจ้างจะต้องใช้ห้องน้ำ-ส้วมสำหรับเจ้าหน้าที่และคนงานในบริเวณที่เจ้าของโครงการ

กำหนดให้เท่าน้ัน ในกรณีที่มีการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในบริเวณก่อสร้างนอกห้องส้วมที่จัดไว้ให้ ผู้ว่าจ้างและผู้

ควบคุมงานมีสิทธ์ิสั่งหยุดงานได้จนกว่าผู้รับจ้างจะทำความสะอาดให้เรียบร้อย 

4. ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอุบัติเหตุ 

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆ ที่จะเกิดแก่อาคารใกล้เคียงและอุปัทวะเหตุที่

เกิดแก่ทรัพย์สินหรือบุคคลใดๆในขณะก่อสร้างและนอกเวลาก่อสร้างของงานก่อสร้างน้ีทั้งสิ้นในกรณีที่การดำเนินงาน

กีดขวางทางจราจร  ระบบระบายน้ำ  และอ่ืนที่อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนน้ันๆ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งานได้ตามเดิมโดยเร็วที่สุด  โดยนับตั้งแต่วันมอบสถานที่ก่อสร้างไปจนถึงวันส่ง

มอบงาน 

4.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายตามมาตรฐานการป้องกันภัยในสถานที่ก่อสร้าง การติดโคมแสงสว่าง

และการเฝ้าดูแลสถานที่ก่อสร้างตลอดจนการว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น 

4.3 ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเส้นทางการขนส่งวัสดุที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  ให้อยู่สภาพเดิมตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หาก

ชำรุดเสียหายเน่ืองจากการใช้งานของผู้รับจ้างจะต้องรับซ่อมแซมให้เหมือนเดิม โดยไม่คิดราคาเพิ่มจากที่ตกลงไว้ 

4.4 การป้องกันเพลิงไหม้  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอประจำที่โรงเก็บวัสดุเครื่องมือ

และในที่ต่างๆ ที่จำเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่างเคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีคำเตือนที่เห็นเด่นชัด

ในการนำไฟหรือวัสดุอ่ืน ที่ทำให้เกิดไฟได้เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว 

5. งานจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 

5.1 ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้จัดสร้างสำนักงานชั่วคราว เรือนเพาะชำ หรือที่พักคนงานชั่วคราวและห้องสุขาในบริเวณสถานที่

ก่อสร้าง  โดยผู้รบัจ้างต้องจัดหาห้องทำงานให้กับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามคำร้องขอโดยให้มีขนาดพอเหมาะ มี

กระดานคำสั่งงานที่ติดแบบรูป โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอ้ี รวมทั้งจัดให้มีห้องสุขา และต้องจัดคนทำความสะอาดดูแลไม่ให้

มีกลิ่น  มีการขจัดขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกๆวัน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากตัวผู้ว่าจ้างเสียก่อน และต้อง

จัดสร้างให้ถูกสุขลักษณะ  

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุ และอุปกรณ์ทุก

ชนิดที่นำใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดความเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการ ทั้งน้ีห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุอุปกรณ์ 

เครื่องมือต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานก่อสร้างในโครงการน้ีมาเก็บไว้ในโรงเก็บวัสดุ 

 



 

 
 

6. งานจัดทำรายงานและการเสนอแบบท่ีทำการก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 

6.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำวันตามแบบฟอร์มเอกสารซ่ึงได้รับการอนุมัติจากผู้คุมงาน รายงานประจำวันน้ี

จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดดังน้ี 

- จำนวนพนักงาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 

- วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามาและวัสดุที่ใช้ไป 

- อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่มีอยู่ในบริเวณก่อสร้าง 

- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 

- อุปสรรค และความล่าช้าของงานก่อสร้าง 

- คำสั่งของผู้คุมงาน และการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่ผู้คุมงานสั่งให้ทำ 

- แบบก่อสร้าง และแบบแก้ไขที่ได้รับจากผู้คุมงาน 

- เหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเยี่ยมหน่วยงานก่อสร้าง 

6.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้ผู้คุมงาน 4 ชุด ภายใน 7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์ม

เอกสารซ่ึงได้รับอนุมัติจากผู้คุมงาน ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลสรุปจากรายงานประจำวันความก้าวหน้าของงานในช่วง

เดือนที่ผ่านมา และการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด 

6.3 ก่อนการส่งมอบงาน HARDSCAPE ผู้รับจ้างจะต้องทำการส่งมอบแบบที่แสดงงานต่าง ๆ ที่ทำการก่อสร้างจริง (AS-

BUILT DRAWINGS) ให้กับผู้ว่าจ้าง และภูมิสถาปนิกฝ่ายละ 1 ชุด รวมทั้งรายละเอียดหรือคู่มือการควบคุมการทำงาน

ของอุปกรณ์ ระบบ และการบำรุงดูแลรักษาด้วย 

 

7. งานทำความสะอาดและการเตรียมการส่งมอบงาน 

7.1 เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดวัสดุพร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและบริเวณที่เก่ียวข้องทั้งหมด

ให้เรียบร้อยพร้อมทั้งถมดิน ปรับระดับให้เรียบร้อยตามระบุในแบบอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้

ทันทีก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

7.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ได้ทำการปลูกสร้างอาคารชั่วคราว หรือได้ทำรั้วชั่วคราวรอบจุดก่อสร้างไว้ในบริเวณที่ก่อสร้าง ผู้รับ

จ้างจะต้องทำการรื้อถอนออก และปรับแต่งบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

7.3 การทดสอบส่วนประกอบภูมิทัศน์ให้เห็นถึงการทำงานได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามแบบและรายการ ซ่ึงผู้รับจ้าง

จะต้องทำการทดสอบให้แล้วเสร็จใช้การได้ก่อนส่งมอบ  อันได้แก่  ระบบส่งน้ำ, ระบบรดน้ำต้นไม้, ระบบไฟฟ้าและแสง

สว่างทุกจุด, ระบบเครื่องสูบน้ำ หัวน้ำพุ, ระบบระบายน้ำบนพื้นผิว และในท่อ, และระบบอ่ืนๆที่รวมไว้ในสัญญา 



 

 
 

หมวดงานเตรียมพ้ืนท่ีก่อสรา้ง 

1. ขอบเขตของงาน 

ให้ผู้รับจ้างทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนขอบเขตของงานและวัตถุประสงค์ ดังแสดงไว้ในแบบ

และรายการก่อสร้าง ถ้าหากมีปัญหาหรือข้อแย้งใดๆให้แจ้งทางผู้ว่าจ้างก่อนเพื่อหาข้อสรุปก่อนทำการก่อสร้าง 

2. การจัดเตรียมบริเวณ 

2.1 งานก่อสร้างน้ีรวมถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ การล้อมย้ายต้นไม้ การโยกย้ายระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงาน

อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการโยกย้าย  รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เศษวัสดุ วัชพืช 

และสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนใดในบริเวณที่จะก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการก่อสร้าง และให้นำไปทิ้งภายนอกบริเวณที่ก่อสร้าง 

โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีต้องขอความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะ

ดำเนินการได้  ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการรื้อถอนและโยกย้าย เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างก่อนการวางผัง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผังในการดำเนินงาน 

หากมีปัญหาเรื่องขอบเขตที่ดินจะต้องเสนอเพื่อปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้างเพื่อขอความเห็นชอบจากสถาปนิก ภูมิสถาปนิก 

และผู้ว่าจ้างให้อนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน 

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องปักผังและตรวจสอบการปักผังให้ถูกต้อง และจะต้องให้ภูมิสถาปนิกและวิศวกรอนุมัติการปักผังว่าถูกต้อง

เป็นอันดีแล้วจึงเริ่มงานขั้นต่อไปได้ ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องไม่ทำการใด ๆ ในงานปักผังอันจะทำให้ส่วนต่าง ๆ ของอาคารและ

พื้นผิวกันซึมของพื้นเสียหาย 

3. ระดับพื้นต่าง ๆ 

ภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ชี้ตำแหน่งให้ก่อน ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการปักผังและการถ่ายระดับให้ถูกต้อง

และเป็นไปตามแบบและรายการโดยเคร่งครัด  โดยให้ถือระดับที่แสดงไว้ในผังตามที่ปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน 



 

 
 

หมวดงานวัสดุ HARDSCAPE 

1. งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.1 งานคอนกรีต 

- ปูนซีเมนต์ที่จะใช้ในการผสมคอนกรีตจะต้องเป็นปูนซีเมนต์ประเภท PORTLAND CEMENT ตาม   มาตรฐาน

ของ ASTMC 150 TYPE 1 จะต้องเป็นปูนซีเมนต์ที่ทำมาจากโรงงานและทำมาจำหน่ายใหม่ไม่เกิน 30 วัน เม่ือ

นำส่งที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องนำไปเก็บไว้ในโรงเก็บยกสูงจากพื้น เพื่อป้องกันความชื้นหรือเสื่อมคุณภาพ 

ปูนซีเมนต์กระสอบใด ๆ มีรอยชำรุดหรือแตกร้าว ผู้รับจ้างจะต้องแยกกองไว้ต่างหาก จะนำมาใช้ต่อเม่ือได้รับ

อนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

- น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต ต้องเป็นน้ำสะอาดใช้ดื่มได้ ปราศจากสิ่งเจือปน 

- หินที่ใช้ในการผสมคอนกรีตจะใช้ 2 ขนาด คือ หินหน่ึง และหินสอง ซ่ึงมีขนาดมาตรฐาน และมีจำหน่ายทั่วไป 

ต้องส่งตัวอย่างวัสดุให้ผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรพิจารณาก่อน 

- ทรายที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องเป็นทรายที่หยาบ ที่มีเม็ดคม แห้งสะอาด ไม่มีเศษวัสดุอ่ืนๆ เช่น ถ่าน หญ้า 

เปลือกหอย ทรายที่ใช้จะต้องมีมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

- เบอร์ตะแกรงเปอร์เซ็นต์ที่ผ่าน3/8100495-100880-951650-853625-606010-301002-10 

- อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้เป็นไปตามอัตราส่วนที่วิศวกรกำหนดให้  โดยในการผสมคอนกรีต อุปกรณ์ในการชั่ง

ส่วนผสม จะต้องอยู่ในสภาพดี มีความเที่ยงตรง เครื่องผสมจะต้องอยู่ในสภาพดี จะต้องไม่ผสมคอนกรีตเกิน

ขนาดเครื่องผสมคอนกรีต เวลาที่ใช้ในการผสมจะต้องอย่างน้อย 2 นาที ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร และ

เพิ่มขึ้น 1/2 นาที ต่อลูกบาศก์เมตร ของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น  ปริมาณน้ำที่ผสมคอนกรีตจะต้องมีความข้นเหลว

คงที่สม่ำเสมอตามที่กำหนด ห้ามเติมน้ำลงในคอนกรีต ระหว่างเทลงแบบ การทดสอบความข้นเหลวของ

คอนกรีต ให้กระทำ  โดยวิธี SLUMP TEST ตามมาตรฐาน ASTM C 143 โดยเครื่องมือ SLUMP TEST ผู้รับ

จ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเอง 

- การลำเลียงคอนกรีตจากเครื่องผสมไปยังแบบจะต้องกระทำในลักษณะที่จะทำให้ได้คอนกรีตสม่ำเสมอ เวลาเท

ในแบบโดยเสียการยุบตัวน้อยที่สุด จะต้องไม่ทำให้เกิดการแยกแยะหรือแห้ง และกระด้างเกินไป การลำเลียง

คอนกรีต ระยะไกลๆ จะต้องผสมน้ำยาลงในคอนกรีต เพื่อชะลอตัวคอนกรีต 

- ก่อนทำการเทคอนกรีตจะต้องทำความสะอาดแบบ มิให้มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในแบบที่จะเทคอนกรีตได้ ต้อง

อุดรูทุกแห่งให้เรียบร้อย และจะต้องให้วิศวกรผู้ควบคุมงานได้ตรวจดูแบบหล่อ การวางเหล็กเสริมเห็นว่าถูกต้อง

ตามแบบแปลนแล้วจึงทำการเทคอนกรีตได้ 

1.2 งานเหล็ก 

- เหล็กเสริมคอนกรีตจะต้องไม่มีสนิม, ไม่เปื้อนโคลน, น้ำมัน หรือสารอ่ืนเกาะผิวเหล็กเสริมที่จะนำมาใช้ จะต้อง

เป็นเหล็กใหม่เส้นตรงไม่คดงอ เหล็กเสริมกลม จะต้องมีแรงดึงสูงสุด (ULTIANATE TENSILE STRENGTH)   



 

 
 

จะต้องไม่น้อยกว่า 3,900 ก.ก./  ตร.ม. กำลังลาก จะต้องไม่น้อยกว่า 2,400 ก.ก./ ตร.ซม. ความยืด 

(ELONGATION) จะต้องไม่น้อยกว่า 22%การต่อเหล็กเสริมสำหรับเหล็กเส้นกลม ระยะสิ้นสุดที่ทาบกันจะต้อง

ไม่น้อยกว่า 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก การเชื่อมเหล็กสำหรับเหล็กเส้นกลม และเหล็กเสริมข้ออ้อย

จะมีระยะสิ้นสุดที่ทาบกัน จะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก ทั้งน้ีจะต้องไม่น้อยกว่า 15 

ซม. การเชื่อมไม่น้อยกว่า 8 จุด  

  สำหรับวิธีการและวัสดุในการเชื่อมให้อยู่ในดุลยพินิจของวิศวกรควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง 

ทั้งน้ีรายละเอียดอ่ืนที่นอกเหนือจากแบบให้ถือตามมาตรฐาน ว.ส.ท. 

 

2. งานทำผิวซีเมนต์ขัดมัน 

พื้นที่ที่จะทำผิวขัดมัน จะต้องปรับผิวให้เรียบร้อยด้วยปูนทราย ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทราย 1 ส่วน แล้วขัดผิวให้เรียบด้วย

ปูนซีเมนต์ตราเสือ ของบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย หรือคุณภาพเทียบเท่า  ในกรณีที่มีการผสมสีหรือผสมน้ำยากันซึม ให้ผสมกับซีเมนต์

ขณะทำการขัด 

3. งานทำผิวทรายล้าง กรวดล้าง หินล้าง 

 เม็ดทราย, กรวด, หรือหินที่ใช้จะต้องมีขนาดใกล้เคียงกัน และจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากเกลือแร่ และสารอ่ืนเจือปน 

เช่น เศษแก้ว เศษไม้ หรือเปลือกหอย ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระดับความลาดเอียงของผิวพื้นให้ได้ตามระบุในแบบจึงฉาบด้วยผิว

ทรายล้าง  กรวดล้าง  หรือหินล้าง ซ่ึงมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์อย่างดีสำหรับงานทำผิวล้างโดยเฉพาะในอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ 1 

ส่วน ต่อทราย 3 ส่วน ฉาบและตบด้วยเกรียงให้เรียบและแน่น ทิ้งไว้ระยะหน่ึงให้แห้งพอประมาณแล้วจึงล้างปูนที่จับเม็ดทราย กรวด 

หรือหินล้าง ผิวล้างที่ทำเสร็จแล้วจะต้องมีผิวเรียบแนบสม่ำเสมอกัน หากมีพื้นผิวส่วนที่ไม่เรียบ ไม่สม่ำเสมอกันแลดูไม่สวยงาม และ

บริเวณใดที่ได้ตรวจสอบแล้ว มีความลาดเอียงไม่เพียงพอทำให้มีน้ำขัง หรือพื้นผิวไม่ยึดติดกับพื้นด้านล่าง จะต้องกะเทาะออก และ

ทำใหม่ทั้งพื้นที่ในกรณีที่ทำผิวล้างบนพื้นโครงสร้างเก่าหรือพื้นเก่าปูด้วยวัสดุบุผิวใด ๆ จะต้องรื้อและลอกผิววัสดุเดิมน้ัน ตลอด จน

วัสดุจับยึดต่างๆออกจนหมดก่อน และให้ใช้น้ำยาประสานเน้ือปูนทรายใหม่กับเน้ือปูนเดิม  หรือกรรมวิธีอ่ืนใดโดยความเห็นชอบ

จากผู้ควบคุมงาน ก่อนทำผิวล้าง การผสมสีให้ผสมสีฝุ่นอย่างดีสำหรับปูนซีเมนต์และที่เหมาะกับงานทำผิวล้าง  โดยผู้รับจ้างจะต้อง

ทำตัวอย่างผิวและการผสมสีขนาดอย่างน้อย 15 x 15 ซม. อย่างน้อย 3 ตัวอย่าง เพื่อให้เจ้าของโครงการหรือภูมิสถาปนิกอนุมัติก่อน 

จึงจะลงมือก่อสร้างได้ 

4. ผิวปูกระเบื้อง 

 พื้นผิวที่จะปูกระเบื้องจะต้องปรับได้ระดับและล้างทำความสะอาด โดยกรรมวิธีการปูเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

เท่าน้ัน ปูนทรายให้ใช้ส่วนผสมปูน 1 ส่วนต่อทรายละเอียด 2 ส่วน แผ่นกระเบื้องต้องเรียบ ไม่บิดงอผิดรูป ไม่แตกบิ่น และมีสี

สม่ำเสมอ ตามคุณภาพและมาตรฐานผู้ผลิต ขนาด ลวดลายและสีของกระเบื้อง ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง 



 

 
 

 กระเบื้องต้องปูบนพื้น ค.ส.ล.หนาไม่ต่ำกว่า 10 ซม. ซ่ึงเทบนพื้นหินคลุกบดอัดแน่น หรือบนโครงสร้างที่ได้รับการยืนยัน

จากวิศวกรว่ามีความแข็งแรงและรับน้ำหนักได้ตามวัตถุประสงค์  และจะต้องมีการปรับระดับปูนทรายหนา 2 ซม.ขึ้นไปและปรับ

ความลาดเอียงของพื้นให้ถูกต้องตามแบบ 

 กระเบื้องต้องแนบสนิทกับผิวปูนทรายโดยมิให้มีโพรงอากาศ  และทิ้งกระเบื้องให้แห้งไม่ให้รับน้ำหนักเป็นเวลา 48 ชม. 

แล้วยึงยาแนวรอยต่อด้วยปูนซีเมนต์ยาแนว 

5. พื้น-ผนังหินแกรนิต 

 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบขยายรายละเอียดในการปู การเข้ามุม หินแกรนิต หรือแบบขยายประกอบต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงาน

หรือภูมิสถาปนิกอนุมัติก่อนดำเนินการ ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระยะของสถานที่ติดตั้งจริงเพื่อความถูกต้องในการติดตั้ง 

การเตรียมพื้นผิว  จะต้องทำความสะอาดผิวหน้าของแกรนิต  ปรับระดับพื้น-ผนังด้วยปูนทราย ส่วนผสมซีเมนต์ต่อทราย

เท่ากับ 1: 3 การปูให้ใช้ซีเมนต์ชนิดปูกรเบื้องเป็นตัวยึด  ส่วนรอยต่อระหว่างแผ่นให้ใช้ปูนซีเมนต์ยาแนวอุดแนวรอยต่อ(เว้นแต่จะ

ระบุเป็นอย่างอ่ืน)  ผิวหน้าของหินเม่ือปูเต็มพื้นที่แล้วต้องให้ได้ระดับเรียบเสมอกัน  หินแกรนิตจะต้องตัดด้วยฝีมือประณีตเป็น

เส้นตรงหรือโค้งตามแบบรอยต่อชนสนิท  หลังจากปูให้ทิ้งไว้ไม่ให้รับน้ำหนักหรือถูกกระทบกระเทือนหลังการปู48 ชม. 

6. หินระเบิดภูเขา 

การก่อยึดจะต้องทำด้วยความประณีต รอยต่อของแต่ละก้อนเรียงชิดติดกัน ต้องไม่เห็นรอยปูนทราย มีความม่ันคง

แข็งแรง ไม่แตกร้าว  หินที่ใช้จะต้องมีขนาด กว้าง X ยาว ประมาณ 20-30 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 2 ซม. สีธรรมชาติหรือตามที่ระบุใน

แบบ  ขนาดก้อนจะต้องใกล้เคียง และปราศจากเหลี่ยมคม ที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ 

7. พื้นปูบล็อกประดับ 

พื้นที่ที่จะปูต้องสะอาด ปราศจากขยะ กรณีที่ปูบนพื้นดิน ต้องเปิดหน้าดินลึกประมาณ 10-15 ซม. และกำจัดวัชพืช ขยะ

ออกให้หมด และปรับระดับให้เรียบเสมอ แล้วจึงบดอัดด้วยเครื่องตบอัด 2-3 เที่ยว ให้แน่น 

การทำชั้นพื้นทาง ให้ใช้หินคลุกหรือดินลุกรังอย่างดี ใส่ทับเป็นชั้น ๆ พรมน้ำ และบดอัดให้แน่นทีละชั้น โดยแต่ละชั้นหนา

ไม่เกิน 5-7 ซม. ใส่จนได้ความหนาหรือรับน้ำหนักได้ตามต้องการ ทั้งน้ีให้ใส่หินคลุกบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 10 ซม. สำหรับทางเท้า 

และไม่น้อยกว่า 15 ซม. สำหรับถนน  การทำความลาดเอียงเพื่อระบายน้ำ ให้ทำความลาดเอียงที่ชั้นพื้นทาง อย่างน้อย 2 % ตาม

ทิศทางการระบายน้ำที่กำหนดในการปูบล๊อคประดับให้ทำขอบคันหินสำเร็จหรือ คสล. ให้ได้แนวตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง ใส่

ทรายหยาบที่สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน มีความชื้นสม่ำเสมอ เกลี่ยและปาดให้เรียบ หนา 4 ซม. และให้เพิ่มความหนาลึก 1.5-2 ซม. เพื่อ

ชดเชยการยุบตัวจากการบดอัดบล็อก  จากน้ันให้ปูบล๊อคจากมุมใดมุมหน่ึงของพื้นที่ก่อน โดยปูเป็นแนวทะแยงมุมหรือหน้ากระดาน

เรียงแถว ให้แต่ละก้อนสัมผัสก้อนที่ปูก่อน ทั้งน้ีควรคัดแนวทุกระยะ 10-15 ตร.ม.  หลังปูเสร็จ ให้ใช้ทรายละเอียดที่แห้งสนิท ขนาด

เม็ด 1-1.5 มม. (ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 8) โรยอุดช่องว่างระหว่างก้อนบล๊อคให้เต็ม บดอัดด้วยเครื่องตบชนิดสั่นสะเทือนความถี่สูง 

2-3 เที่ยว กวาดทรายส่วนที่เหลือออก ให้ทาน้ำยาประสานทรายในร่อง (Jointing Sand Stabilization) ด้วยลูกกลิ้ง หรือน้ำยา



 

 
 

เคลือบผิวหน้าบล๊อคถ้าระบุในแบบ และทิ้งไว้ให้แห้ง 4 ชม. ก่อนใช้งาน  หากที่ผิวหน้าบล็อคมีคราบขาว และไม่สามารถล้างออก

ด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำยาอ่ืน ให้ใช้น้ำยาล้างคราบขาว (Reflorescence Cleaner) 

8. พื้นปูแผ่นธรรมชาติ 

การก่อยึดจะต้องทำด้วยความประณีต มีความแข็งแรง ไม่หลุดร่อนได้ง่าย  แผ่นหินต้องลบเหลี่ยมคมที่อาจทำให้เกิด

อันตรายได้  

9. ผนังอิฐแก้ว (Glass Blocks) 

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการที่จะสร้าง ช่องต่างๆ ที่จะบรรจุอิฐแก้ว วัดขนาดพื้นที่ให้แน่นอน  ทำความสะอาดอิฐแก้ว 

เพื่อประกันว่าไม่มีสารอ่ืนผสมอยู่ในปูนขาว 

การติดต้ังท่ัวไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- พื้นที่ธรณีประตูหน้าต่าง ให้ปูเคลือบด้วยยางแอสฟัลต์ เพื่อช่วยในการยึดเกาะ และป้องกันการแตกแยกของช่องสี่  

- เหลี่ยม และควรรอให้แห้งก่อนที่จะเทปูนขาว 

- การติดตั้งเป็นชิ้นยาวจนถึงด้านหัว และที่เสาสองข้างให้ใช้ยางแอสฟัลท์ช่วยยึดเกาะธรณีประตู และเพื่อให้อิฐแก้ว 

- แยกจากช่องที่กรุด้วยไม้จากการสร้างที่อยู่ติดกัน 

- ผสมปูนขาวกับวัสดุอ่ืน ๆ อย่างต่ำ 3 นาที ด้วยน้ำจำนวนมากพอกับการทำงานได้ง่าย มีส่วนผสมที่เหนียวข้น   

- และห้ามใช้ปูนขาวที่อ่อนตัวแล้วซ้ำอีก 

- แบบมีช่องไฟ รูปตัว S ในการก่ออิฐแก้ว ให้ใช้ซีเมนต์ 1 ส่วน  ซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ 1/2 ส่วน ทรายตามจำนวน 

- ซีเมนต์ 2 1/4 ถึง 3 ครั้ง 

- - แบบไม่มีช่องไฟ ในการก่ออิฐแก้วให้ใช้ซีเมนต์ 1 ส่วน ซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ 1/4 ส่วน   ปูนขาว 1/4 ส่วน ทราย

ตาม 

- จำนวนของซีเมนต์ และ ปูนขาว 2 1/4 ถึง 3 ครั้ง 

- แบบรูปตัว S ทนแรงกดโดยเฉลี่ยได้ 1,800 ปอนด์ ต่อ ตารางน้ิว ในเวลา 28 วัน 

- การจัดวางอิฐแก้วในขั้นแรกให้วางอิฐแก้วบนปูนขาวที่อยู่บนยางแอสฟัลท์ หรือบนธรณีประตูหน้าต่าง โดยตรง ใช้ไม้

ตีเป็นยางเคาะให้ตรงตำแหน่งต่าง ๆ อย่าใช้เครื่องมือที่เป็นเหล็กในการปรับตำแหน่งอิฐแก้ว  จัดวางอิฐแก้วแต่ละ

ก้อนให้อยู่บนฐานปูนขาว อย่าให้มีรอยย่น  รักษารอยต่อทั้งด้านยาว และกว้าง ให้มีปูนขาวพอดี กวาดรอยต่อต่างๆ 

ออก เพื่อสะดวกในการอุดปูนขาวตามจุดต่างๆ แล้วใช้แปรงกวาดรอยต่อให้สะอาด สำหรับปูนขาว รูปตัด S ข้อต่อ

ต่างๆ ให้ใส่ปูนขาวตามจุดจนเต็ม แล้วกวาดเก็บงานให้เรียบร้อย ใช้เครื่องมือแต่งข้อต่อบนผิวให้เว้าข้างใน ก่อนที่จะ

ลงปูนขาวขึ้นสุดท้าย  ของอ่ืนๆให้ใช้เครื่องมือแต่งปูนขาวให้เว้าข้างใน งานที่ได้จะเป็นแบบเดียวกันหมด 

- การวางที่ยึดเหน่ียว ช่องโค้งที่ใช้ยึดข้อต่อให้ พื้นที่ 24 น้ิวชิ้นส่วนด้านตรงจะทับกันสนิททำให้ช่องแข็งแรงฐานของ

ช่องในปูนขาวที่ใช้ยึดเหน่ียวข้อต่อของอิฐแก้ว ให้ใช้ช่องขนาดอย่างต่ำ 12 น้ิว เพื่อช่วยให้การยึดเกาะของอิฐแก้วกับ

ข้อต่อด้านบนช่องมีความแข็งแรง  วางช่องตามขวางให้แข็งแรง ด้วยข้อต่อของอิฐแก้วบนช่องขนาด 24 น้ิว จากจุด



 

 
 

ศูนย์กลาง เส้นตั้งตรงติดต่อกันไป จากด้านหน่ึงไปยังอีกด้านหน่ึง  ยึดช่องโดยรอบให้แข็งแรง ขนาดอย่างต่ำ 6 น้ิว 

สำหรับส่วนตัดของความยาวที่ขาดไปอย่าให้ข้อต่อต่างๆ ที่ประสานกัน แยกออกจากข้อด้วยแรงที่ยึดไว้  

- ปูนขาวที่ทาปิดรอยต่อที่ครึ่งหน่ึงของความกว้าง อย่าให้มีรอยย่น ให้กดช่องเข้าไปในปูนขาวให้แน่น ทาปูนขาวบน

ช่องบน วางอิฐแก้วให้แน่นด้วยแรงที่ยึดไว้บนฐานให้เต็มต่อไป อย่าให้ปูนขาวมีรอยย่น 

- การทำความสะอาดให้ใช้แปรงลวดปัดวัตถุอ่ืนๆ บนผิวหน้าและริมข้อต่อของอิฐแก้วอย่างเบาๆอย่าให้มีรอยขีด ใช้

เหล็กเบอร์ 3 หรือเบอร์ 4  ขูดปูนขาวที่เปื้อนอิฐแก้วออก แล้วใช้สำลีเช็คผิวอิฐแก้ว อย่าถูบริเวณข้อต่อ ใช้น้ำเช็คข้อ

ต่อที่เปื้อนปูนขาวออกหลังจากทำความสะอาดช่องที่ใส่อิฐแก้วภายนอกเสร็จและทำความสะอาดช่องภายในอิฐแก้ว

ให้แสงที่ตกลงบนกระจกมีความสว่าง อย่าให้เปื้อนฝุ่น 

- วัตถุอุดกันรั่ว  เทปปิดผิวหน้าอิฐแก้ว ให้ใช้เทปแบบมีรู หรือวัสดุอุดรูที่มีแบบคล้าย ๆ กันปิดติดรอยอุดที่ด้านหลังข้อ

ต่อ ตามความลึกที่ต้องการ  ให้อุดข้อต่อหน่ึงไปอีกข้อต่อหน่ึง ใช้เครื่องมือแต่งให้เว้าเข้าข้างใน  และเอาเทปออก 

หลังจากจัดการเสร็จแล้ว 

- ความกว้างข้อต่อ ให้เป็นแบบเดียวกันขนาด 1/4 น้ิว + 1/8 น้ิว  ช่องในการเปลี่ยนแบบรูปร่าง จากหน่วยหน่ึงไปยัง

อีกหน่วยหน่ึงที่อยู่ติดกันขนาดเต็มที่ 1/32 น้ิว  รูปแบบช่องต่างๆ ตามพื้นราบขนาดเต็มที่ 1/16 น้ิว  จุดที่สะดวกใน

การเช็ดปูนขาว ให้มีข้อต่อ 5/8 น้ิว ถึง 3/4 น้ิว 

อ้างอิงจากใบรับรองมาตรฐาน  U.L. ที่บรรยายการจัดแบ่งช่องไฟของอิฐแก้ว SOLARIS 

10. งานไม้ 

 ขนาด ชนิด และประเภทของไม้ให้เป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง โดยขนาดที่กำหนดในแบบเป็นขนาดที่ทำการไสแต่ง

แล้ว โดยห้ามนำไม้เป็นกระพี้ แตกร้าว มีตาหรือผุมาใช้ในการก่อสร้าง 

 ในการเข้าไม้รอยไม้จะต้องรับกันก็ดี หน้าไม้ที่ประกอบกันก็ดี  ต้องขีดเส้นฉากวัดมุมให้ถูกต้องแล้วเลื่อย เจาะไสให้ประกบ

กันแน่นสนิทเต็มหน้าที่ประกบกัน  ชิ้นส่วนของงานไม้ที่อยู่กลางแจ้งทุกแห่งที่เจาะรูน๊อต บากรอยต่อ ฯลฯ รวมทั้งส่วนหัวไม้หรือที่

ระบุในแบบ จะต้องทาด้วยน้ำยาป้องกันเชื้อราตามคำแนะนำของผู้ผลิต  และน้ำยาที่ใช้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน  

หมายเหตุ: 

- ในกรณีที่การก่อสร้างพื้นผิวทุกชนิดระดับผิดไปจากแบบ หรือความลาดเอียงไม่เพียงพอ ทำให้เกิดน้ำขัง หรือปูไม่เรียบ 

ไม่ได้แนว และดูไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้องทำการรื้อส่วนน้ันออก และทำการก่อสร้างใหม่ 

- งานพื้นผิวที่เป็นวัสดุต่างชนิดหรือต่างประเภทกันที่มีพื้นที่อยู่ติดกัน รวมถึงบริเวณที่มีโครงสร้างคนละส่วนกัน ต้องเซาะ

ร่องแยกวัสดุตามที่ระบุในแบบ ทั้งน้ีหากไม่ได้ระบุไว้ให้ถือว่าต้องเซาะร่องกว้าง 1 ซม.  

- การปูไม้สำหรับงานพื้นให้คิดหน้าไม้ โดยดูลายไม้ด้านสันปลาย ให้มีลักษณะโค้งหงาย ไม่ใช่โค้งคว่ำ



 

 
 

หมวดงานส ี

งานทาสีผิวปูนฉาบหรือผิวคอนกรีตให้ใช้สีน้ำพลาสติกพร้อมด้วยสีรองพื้นของผลิตภัณฑ์เดียวกันโดยให้ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง 

ทาทับหน้าอีกอย่างน้อย 2 ครั้ง หรือจนกว่าสีเรียบสม่ำเสมอ ส่วนงานทาผิวไม้, เหล็ก, สังกะสี ให้ใช้สีน้ำมันพร้อมด้วยสีรองพื้นของ

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในแบบหรือเทียบเท่า โดยให้นำชนิดผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ ส่งให้ผู้ควบคุมงานหรือภูมิ

สถาปนิกอนุมัติก่อนเริ่มดำเนินงาน 

 สีทาภายนอกให้ใช้สีประเภทที่ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ (Water resistance) โดยเป็น Acrylic Based Emulsion ผิว

เหล็กให้ทารองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม (Red Oxide) 1 ครั้งของผลิตภัณฑ์เดียวกัน ห้ามใช้สีรองพื้นทั่วไปทาเหล็ก ผิวเหล็กหรือไม้

ให้ทาสีน้ำมันทับหน้าอย่างน้อย 2 ครั้ง เว้นแต่ในแบบจะระบุให้เป็นแบบอ่ืน



 

 
 

ส่วนงาน SOFTSCAPE SPECIFICATION  

หมวดงานดินและเครื่องปลูก 

1. ดินปลูก (Top Soil) 

หมายถึง ดินดีที่นำมาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นดินผิวส่วนบนจากท้องนา สวน หรือเชิงเขา ต้องเป็นดิน

ร่วน ไม่เหนียวจัด ไม่มีเกลือหรือเคมีอ่ืนใดเจือปน ปราศจากเศษวัชพืช เศษอิฐ เหล็ก ไม้ แก้วแตก พลาสติก ถุงพลาสติกโลหะ 

ตลอดจนวัชพืชใดๆเจือปน มีความชื้นพอเหมาะ ไม่เหลวเละ หรือแห้งสนิท หรือป่นเป็นผง 

1.1 แหล่งดิน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากที่ใดเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิก

เสียก่อน จึงจะนำดินเข้ามาในบริเวณได้ 

1.2 การทดสอบดินและการแก้ไขดิน ก่อนการตกลงซ้ือดิน ผู้รับจ้างควรตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่บ่อดินที่นำเข้ามาใช้

ปลูกต้นไม้ในบริเวณ จะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

- ค่าไฮโรเจนไอออน (ph)    6.5-7.0 

- ค่าอินทรียวัตถุโดยน้ำหนัก    3 %(110c.) ขึ้นไป 

- ค่าของเกลือไม่เกิน (EC 1:5 ที่ 25C)  0.75   มิลลิโมท์ 

- ฟอสฟอรัส    15   ppm. 

- โปรแตสเซี่ยม    60   ppm. 

2. ปุ๋ยและเครื่องปรุงดิน 

2.1 ปุ๋ยเคมี 

2) ปุ๋ยยูเรีย ใช้ปุ๋ยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะที่มี  สภาพ ดี มีไนโตรเจนไม่น้อยกว่า 

45 %  

- -ปุ๋ยเมล็ด ใช้ปุ๋ยเมล็ดสีนวล หรือสีเทาตามท้องตลาดทั่วไป สูตร N-P-K 15-15-15  เมล็ดปุ๋ย จะต้องแห้ง 

ปราศจากสิ่งเจือปนอ่ืนๆและบรรจุในถุง หรือภาชนะที่เหมาะสม 

- ปุ๋ยละลายช้า ใช้ปุ๋ยเมล็ดเคลือบสารละลายช้า (Siow reiease) สูตร N-P-K 15-15-15 ของออสโมโต๊ด หรือ

เทียบเท่าที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิก 

2.2 ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก 

- ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ต้องเป็นปุ๋ยที่เก่ากองหมักทิ้งไว้แล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สะอาด

ปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ ตลอดจนเศษถุงพลาสติก หญ้า ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตให้มี

เศษฟางเจือปนได้ไม่เกิน 10 % โดยปริมาตร 

- ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ย กทม.เบอร์ 901 



 

 
 

- ปุ๋ยหมัก ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอินทรียวัตถุใดๆก็ได้ที่หมักโดยวิธีแอโรบิค(Aerobic) โดยมีอัตราส่วน C/N ไม่เกิน

กว่า 30/1 

- อินทรียวัตถุอ่ืนๆ ต้องเป็นชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.3 วัสดุปรุงดินอ่ืนๆ 

- เปลือกถั่ว ใช้เปลือกถั่วลิสงเก่าที่กองหมักไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน การตากแดด ต้องตากให้แห้งสนิทและ

ปราศจากเชื้อรา โรค แมลง 

- แกลบดำ ใช้แกลบดำจากเปลือกข้าวเผาใหม่ สะอาด หยาบไม่ป่นจนเป็นผงละเอียด 

- ขุยมะพร้าว ใช้ขุยมะพร้าวที่สะอาดใหม่ ซ่ึงเป็นวัตถุเหลือใช้ในการอุตสาหกรรม 

- อิฐหัก ใช้อิฐหักที่ป่นใหม่ ขนาดผ่านตะแกรง ฝ  และไม่ผ่านตะแกรง 1/8ไม่มีเศษปูนฉาบปูนก่อหรือคอนกรีตติด 

อิฐต้องแกร่ง ไม่ยุ่ยเม่ือถูกน้ำ ทรายใช้ทรายหยาบ และน้ำจืดที่สะอาดเสมอกับทรายผสมคอนกรีต 

- วัสดุอ่ืน ๆ ต้องเป็นวัสดุที่ได้รับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน 



 

 
 

หมวดการเตรียมดินปลูกและปุ๋ย 

1. การเตรียมดินปลูก 

1.1 การเตรียมแปลงปลูก ในบริเวณที่เป็นแปลงปลูกต้นไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ให้ทำการสับดินเพื่อทำการเก็บเศษวัสดุและ

รากหญ้า ออกให้หมด ก่อนทำการหว่านปุ๋ยกทม.901 และเปลือกถั่วในอัตรา 50 ลิตร/ต.ร.ม. สำหรับไม้พุ่ม 30 

ลิตร/ต.ร.ม.เม่ือหว่านปุ๋ยและเปลือกถั่วครบตามอัตราส่วนแล้ว ให้ทำการไถพรวนหรือใช้จอบสับดินเป็นการคลุกเคล้า

ปุ๋ยให้เข้ากัน ดินลึก 0.45 ม. โดยให้ดินมีขนาดก้อนโตกว่า 5 ซ.ม.แล้วจึงเกลี่ยให้เรียบได้รูปแบบ ส่วนของแปลงปลูกที่

ติดกับสนามหญ้า จะต้องทำร่องดินสับ รูปตัววี เพื่อแนวไม้คลุมดินให้เรียบอยู่เสมอ ร่องดินสับควรกว้างประมาณ 15 ซ.

ม.และลึก 10 ซ.ม. 

1.2 การเตรียมดินปลูกหญ้า ในบริเวณที่ปลูกหญ้า ให้เตรียมโดยการไถพรวน หรือขุดด้วยจอบลึก 15 ซ.ม.พร้อมทั้งเก็บเศษ

วัสดุ ขยะมูลฝอย รวมทั้งวัชพืชให้หมดก่อนทำ การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ในอัตรา 20 ลิตร/ต.ร.ม พรวนให้ละเอียดและคลุกเคล้า

ปุ๋ยให้ทั่ว ก่อนทำการบดอัดด้วยลูกกลิ้งให้ได้ความแน่นระหว่าง 50-60% Standard Proctor หรือเหยียบแล้วไม่ยุบ ซ่ึง

จะทำให้หญ้าไม่เรียบเสมอเม่ือปูเสร็จแล้ว การปรับระดับสนามอาจใช้ทรายละเอียดโรยไว้เป็นการปรับให้เรียบร้อย แต่

ไม่ควรหนาเกิน 2 ซ.ม. 

1.3 การเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ ผู้รับจ้างอาจเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ได้ดีหากสะดวกกว่า โดยเฉพาะกรณีที่มีฝน

ตกหนัก หรือในกรณีที่ผู้รับจ้างมีอุปกรณ์ในการผสมดินพร้อมอยู่นอกสถานที่ ในกรณีเช่นน้ี ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ภูมิ

สถาปนิกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งพร้อมส่งตัวอย่างดินที่ผสมแล้ว ตามสูตรที่กำหนดให้ 3 ถุงๆละ 500 กรัม หากที่

ปรากฏในภายหลังว่า การผสมดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามสูตร ผู้รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง 

2. ส่วนผสมพิเศษ  

 ในกรณีที่ต้นไม้แต่ละชนิดต้องการเครื่องปลูกที่แตกต่างกัน การเพิ่มส่วนของอินทรียวัตถุ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดิน ให้ผู้รับจ้าง

ทำเฉพาะดินปลูกที่ชั้นบน โดยการควบคุมของผู้ควบคุมงาน



 

 
 

หมวดงานปรับระดบัและการปลูก 

1 การปรับระดับ 

1.1 ชนิดของดินที่จะนำมาใช้ระดับให้ใช้หน้าดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อและดินดีตามที่มีรายละเอียดของข้อ 1 (หมวดที่1) ใน

กรณีที่ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

1.2 การปรับระดับให้เป็นไปตามแบบทุกประการโดยมีจุดอ้างอิงอยู่ที่ระดับ +0.00 

1.3 เม่ือปรับระดับเสร็จแล้ว จะต้องให้ทางภูมิสถาปนิก หรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบถึงความถูกต้อง และเหมาะสมก่อน

ดำเนินการขั้นต่อไป 

1.4 เม่ือภูมิสถาปนิกได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว จึงให้ทำการปักหมุดตำแหน่งต้นไม้ใหญ่ตามแบบ และโรยปูนขาวแสดง

ตำแหน่ง และรูปร่างของแปลงปลูกตามแบบปลูกไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน เพื่อให้ภูมิสถาปนิกตรวจสอบก่อน ดำเนินการ

ขั้นต่อไป 

2. การปลูกต้นไม้ใหญ่ ปาล์ม และต้นไม้เล็ก 

2.1 หลุมปลูก ผู้รับจ้างต้องทำการขุดหลุมปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนาดหลุมตามกำหนดในแบบแปลน โดยให้ทำการขุดหลุมที่

เป็นดินดีให้กองไว้ที่ปากหลุมได้ ดินก้นหลุมที่ปะปนเศษวัสดุก่อสร้างให้ขนไปทิ้งนอกบริเวณ 

2.2 ดินปลูกและการปลูก 

- ดินปลูกให้ใช้ดินผสมตามสูตรข้างล่าง ตามจำนวนที่กำหนดในรายละเอียดผสมกับดินที่ขุดมา 

- ส่วนผสมใช้สูตรผสมดิน ดังน้ี 

• หน้าดิน (ph 6.5)     3 ส่วน 

• ปุ๋ย กทม.901 หรือมูลวัว  1 ส่วน 

• เปลือกถั่ว หรือแกลบไม่เผา  1 ส่วน 

- การปลูก ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังอย่างสูงเวลายกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะ หรือที่ปลูกชนิดอ่ืนๆ เช่น ลัง

ไม้  

• เพื่อมิให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย การแกะกระสอบหุ้มดิน จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง

อย่างยิ่ง 

• ที่จะมิให้ดินหลุดจากตุ้ม ผู้รับจ้างควรวัดความสูงของตุ้มดินก่อนทำการเตรียมความลึกของก้นหลุม 

• ให้พอดีกับขนาดของตุ้มดิน แล้วจึงทำการยกต้นไม้ลงหลุมตั้งให้ต้นไม้ตรงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอ

แน่น  

• แล้วจึงเติมดินลงไปอีกครั้งละ 15 ซม. เม่ือถึงระดับที่กำหนดแล้วให้รดน้ำให้ชุ่มโชกและทิ้งไว้ไม่รดน้ำ

เป็นเวลา 3 วัน 



 

 
 

- หลังจากปลูกเสร็จแล้ว ตุ้มรากต้องไม่โผล่พ้นระดับดินสุดท้ายที่ระบุไว้ในแบบ เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติ เป็น

กรณีพิเศษจากภูมิสถาปนิก 

- การแต่งผิวหน้าหลุมปลูก หลังจากปลูกแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บให้สิ่งสกปรก ดินปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดิน 

เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เม่ือรดน้ำทิ้งไว้ครบ 3 วันแล้ว ให้ทำการแต่งพรวนหรือเสริมผิวหน้าหลุม 

2.3 การค้ำยันต้นไม้จะต้องทำทันทีหลังการปลูก และหลังจากการใส่ไม้ค้ำยันแล้ว ต้นไม้จะต้องตั้งตรง แผ่ก่ิงก้านได้

ตามปกติ ไม้ค้ำยันจะต้องเรียบแข็งไม่ผุกร่อน ขนาดของไม้และกรรมวิธีในการจัดปักไม้คำยัน ต้องเป็นไปตามที่กำหนด

ในแบบแปลนทุกประการ 

2.4 ไม่ควรใช้ผ้ากระสอบ หรือวัสดุอ่ืนๆพันรอบลำต้น เพราะจะเป็นที่อาศัยและขยายพันธ์ของแมลงและเชื้อราบางชนิด 

และหากมีบาดแผลก็จะมองไม่เห็น หากจำเป็นต้องปกป้องจากแสงแดดที่จัดมาในระยะแรก ควรใช้วิธีกำบังแบบอ่ืนที่

เหมาะสมกว่า 

2.5 ไม่ควรตัดก่ิงและใบทิ้งก่อนหรือหลังการปลูก ใบไม้คือแหล่งผลิตอาหารและคายน้ำเพื่อให้เกิดแรงดูด(capillary 

action) จากรากขึ้นสู่ส่วนบน หากไม่มีใบหรือมีใบน้อยนอกจากจะไม่สังเคราะห์แสงได้แล้ว ต้นไม้ยังไม่สามารถใช้น้ำที่

ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน จึงควรปล่อยก่ิงและใบที่ไม่เสียหายหรือเป็นโรคไว้ช่วยปรุงอาหารขึ้นไปใช้ในส่วนยอด

ให้มากที่สุดเสียก่อน เม่ือต้นไม้แตกก่ิงใบใหม่เพียงพอแล้ว จึงพิจารณาตัดแต่งใหม่ตามรูปทรงที่ประสงค์ 

 

3. การปลูกหญ้า 

3.1 การเตรียมหญ้าและการปลูกหญ้า 

- ชนิดของหญ้า  หญ้าที่ใช้ปลูกในบริเวณให้เป็นไปตามกำหนดในแบบ 

- การปู  ใช้วิธีปูเป็นแผ่น แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50 x 100 ซ.ม.   

- หญ้าจะต้องมีความสม่ำเสมอ หญ้าที่เหลือง แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ แหว่ง จะถูกคัดออก ผู้รับจ้างควรเตรียมดิน

สนามให้พร้อมที่จะปูได้ จึงนำหญ้าเข้ามาในบริเวณ หญ้าที่นำมากองไว้เกิน 3 วัน จะถูกคัดออกเช่นกัน   

- ก่อนทำการปูจะต้องปรับผิวดินให้เรียบและรดน้ำให้ชุ่มชื่น แต่ไม่เละ ผิวดินที่เสียหาย หรือถูกชะโดยฝนหรือน้ำ 

จะต้องได้รับการปรับผิวหน้าใหม่เสียก่อน 

- การปูหญ้า จะต้องปูให้รอยต่อแผ่นชิดสนิท และเรียบเสมอกันขอบเข้ามุม หรือโค้ง จะต้องตัดให้เรียบคมด้วยมีด 

หรือกรรไกรที่เหมาะสมเม่ือปูเสร็จให้รดน้ำให้ชุ่ม แล้วใช้ลูกกลิ้งบดให้แผ่นหญ้าแนบแน่นกับผิวของดิน หรือวัสดุ

ปลูกที่ปรับระดับเตรียมไว้แล้ว



 

 
 

หมวดวัสดุพืชพันธุ์ 

1. วัสดุพืชพันธุ์ 

1.1 ปริมาณ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน ปริมาณของต้นไม้ที่แสดงในตารางต้นไม้เป็นเพียงตัวเลขสังเขปที่

เตรียมขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้รับจ้างเท่าน้ัน จำนวนต้นไม้ในแปลนต้นไม้ถือว่าถูกต้องเหนือกว่าจำนวนที่บอกไว้ในตารางต้นไม้ 

ปริมาณไม้พุ่มอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากขนาดที่ระบุไว้ในแบบไม่สามารถหาได้ในท้องตลาด แต่ต้องเป็นไม้พุ่มที่มีคุณภาพดี และแน่น

เต็มแปลงเมื่อปลูกเสร็จ โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ภูมิสถาปนิก และผู้ว่าจ้างทราบ และได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร  

1.2 ขนาด  

ขนาดต้นไม้ ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเป็นสำคัญ ขนาดความสูงอาจผันแปรได้ตามความเหมาะสม 

แต่ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ในตารางต้นไม้เกินกว่า 20% ขนาดของพุ่มถือความสูงและระยะแผ่ืรวมทั้งจำนวนก่ิงสาขา

ต่ำสุด ไม้เลื้อยต้องมีความยาวเม่ือยึดแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 ม. หรือระบุในรายการต้นไม้ขนาดของต้นไม้ต่ำสุดจะวัดหลังจากทำการ

ตัดแต่งก่อนจะทำการปลูก 

2. ชื่อของต้นไม้ 

- ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ ชื่อสามัญ ถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดับของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย 

และหรือ ชื่อพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร.สะอาด บานเกิด และคณะ 

- การค้านกับชื่อหากมีขึ้นผู้รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือกับภูมิสถาปนิกจนได้ข้อยุติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงนำมาปลูก

ได้ 

3. เง่ือนไขอื่น ๆ 

3.1 ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องสวยงาม แข็งแรง และขึ้นตามสภาวะธรรมชาติ ปราศจาก

แมลงและโรค 

3.2 การวัดเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ 

- สำหรับต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ประมาณ 10 ซม. ควรวัดขนาดที่ 50 ซม. เหนือพื้นดิน 

- สำหรับต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นใหญ่กว่า 10 ซม. ควรวัดขนาดที่ 80 ซม. เหนือพื้นดิน  

3.3 ต้นที่วัดได้ขนาดตามที่กำหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดุลระหว่างระยะแผ่และความสูง หรือบิดงอน่าเกลียด หรือแตกก่ิง

เป็นมุมแหลม จะถูกคัดออก 

3.4 ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่กว่ากำหนดในแบบอาจนำมาใช้ได้ แต่ผู้รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึ้นจากที่เสนอไว้เดิมไม่ได้  

3.5 ผู้รับจ้างจะถือเอาความสูงที่เกินกำหนด มาชดเชยกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่ามิได้ 



 

 
 

3.6 ต้นไม้ที่นำมาปลูกจะต้องเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะขนาดเท่าที่กำหนดไว้ในแบบ โดยที่ระบบรากเจริญเต็ม

พอดีกระถาง ไม่เจริญจนล้นกระถาง และไม่มีรากขด ห้ามมิให้ใช้ต้นไม้ขนาดเล็กกว่าเปลี่ยนใส่กระถางใหญ่ โดยที่ราก

ยังไม่เจริญเต็มที่ในดินใหม่ 

3.7 ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ที่ขุดย้าย จะต้องมีขนาดใหญ่เป็น 6 เท่าของขนาดลำต้น และความสูงของตุ้มดินจะต้อง

เป็นสองในสามของความกว้าง ต้นไม้ที่ย้ายมา โดยมีขนาดตุ้มดินเล็กกว่ากำหนดหรือตุ้มดินแตกรากได้รับความ

เสียหายจะถูกคัดออก 

3.8 ต้นไม้หรือไม้พุ่มที่ไม่แข็งแรง โอนเอนยืนต้นโดยปราศจากไม้ค้ำยันไม่ได้ จะถูกตัดออก 

3.9 ต้นไม้ใหญ่จะต้องลำต้นตรง มีรูปทรงสวยงาม ปราศจากความเสียหายจากการหักของก่ิงก้าน ยอด (Leader) ต้องไม่

หักยอดที่มีอยู่จะต้องเป็นยอดเดี่ยว เว้นแต่จะกำหนดให้มีหลายยอดได้ ไม่มีลักษณะทุรุกขลักษณ์ (INCLUDED 

BARK) หรือ ELEPHANT EAR ต้นไม้ที่เปลือกขาดเป็นปุ่มปน มีรอยถูกเสียดสีหรือก่ิงหักที่ไม่ได้รับการตัดแต่งและทาสี

หรือมีเปลือกหุ้มไม่มิดแล้วจะถูกคัดออก 

3.10 ต้นไม้ที่ขยายพันธ์ุโดยการปักชำ จะต้องสวยงาม มีรากเจริญงอกงามดี 

3.11 ต้นไม้ที่นำมาปลูกทุกชนิดต้องได้รับการฝึกให้คุ้นกับสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ ต้นไม้ที่นำมาปลูก

ในร่ม หากทิ้งใบ หรือต้นไม้ที่นำมาปลูกกลางแจ้ง แล้วใบแห้งเฉา จะถูกคัดออก 

3.12 การเปลี่ยนแปลงต้นไม้ที่ไม่ได้ขนาดหรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน ควรกระทำใน 15 วันหลังจากที่ผู้รับจ้าง

ได้รับแจ้งจากเจ้าของงานหรือภูมิสถาปนิก ไม้พุ่มและไม้คลุมดินควรเปลี่ยนภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้ง 

3.13 ต้นไม้ที่ระบุชนิดและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน อาจไม่ต้องการทรงพุ่มที่ใกล้เคียงกัน ขึ้นกับตำแหน่งปลูก 

และ/หรือ แนวคิดในการออกแบบ 

3.14 ไม้ยืนต้นต้องได้รับการตรวจอนุมัติ เพื่อยืนยันก่อนนำเข้าปลูก เป็นเวลา 3 เดือน และ 1 เดือนสำหรับไม้พุ่ม โดยผู้รับ

จ้างต้องจัดหา และถ่ายรูป  ให้ภูมิสถาปนิก เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และทำเป็นเอกสารเพื่อให้ภูมิสถาปนิกอนุมัติ

เป็นลายลักษณ์อักษรในวันตรวจต้นไม้ดังกล่าว ก่อนนำเข้าพื้นที่ปลูก 

3.15 เอกสารในข้อ 4.3.14 ต้องระบุชนิด ขนาดลำต้น มีไม้ staff ปรากฎในรูปเพื่อแสดงความสูง พร้อมทั้งระบุหมายเลข

ของต้นไม้แต่ละต้น การตรวจชนิดของพรรณไม้อาจทำภายหลังการปลูกและก่อนการตรวจรับงาน หากตรวจพบว่า

ผู้รับจ้างนำต้นไม้ผิดชนิดมาปลูกจะต้องขนย้ายออก และนำชนิดที่ถูกต้องมาปลูกใหม่โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 



 

 
 

หมวดการดูแลและรักษางานภูมิทัศน ์

1. ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศน์ตามสัญญาต่อไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 120 วัน (หน่ึงร้อยยี่สิบ) 

หลังจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายในระหว่างเวลาแห่งสัญญาน้ี  

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1.1 การดูแลรักษาต้นไม้ 

- บำรุงรักษาต้นไม้ทั้งหมด และบริเวณปลูกต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต การดูแลรักษาตาม 

Spec ที่กำหนด หลังจากการก่อสร้างภูมิสถาปัตยกรรมเสร็จสิ้น หรือกระทั้งเสร็จสิ้นการอนุมัติของขั้นตอนการ

ตรวจสอบขั้นสุดท้าย  การบำรุงรักษาพืชพันธ์ุระหว่างการติดตั้งไม่ถือเป็นส่วนหน่ึงของงานดูแลรักษาต้นไม้ 

- การทำแนวก้ันถนน หลังจากการปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยในบริเวณที่อาจมีการรบกวนหรือกีดขวางการจราจร 

- น้ำรดต้นไม้จะเป็นส่วนที่ผู้รับจ้างต้องจัดหาและค่าใช้จ่ายเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง การรดน้ำบริเวณปลูก

ต้นไม้ เพื่อคงสภาพความชื้นให้แก่บริเวณที่ปลูกต้นไม้ แต่ไม่ถึงกับเปียกแฉะ เพื่อหลีกเลี่ยงการพังทลายของหน้าดิน 

ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำกร่อย ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและยินยอมจากภูมิสถาปนิก 

- การใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ควรใส่ก่อนการตรวจงานครั้งสุดท้ายประมาณ 5 วัน ทำการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อ

ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับต้นไม้ 

- ทำการกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบของพื้นที่ปลูกต้นไม้ อาจจะต้องกำจัดทุกวันถ้าจำเป็น โดยถอนทิ้งรากของต้น

วัชพืช เก็บรวบรวมแล้วนำไปทิ้ง 

- ทำการตรวจสอบโรควัชพืชและแมลง ที่มากัดกินต้นไม้ รวมถึงสนามหญ้าทุกอาทิตย์และจัดการรักษาโดยทันที 

- ทำการตัดแต่งต้นไม้ส่วนที่เป็นโรคของไม้ต้นและไม้พุ่มทิ้ง โดยส่วนที่ตัดจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของส่วนที่ทาสีกำหนดตำแหน่งไว้ประมาณ 12 ม.ม. 

- ทำการรื้อถอนต้นไม้ที่ตายแล้วหรือต้นไม้กำลังจะตาย ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อีกและนำต้นไม้เข้ามาปลูก โดยใช้

ชนิดและขนาดเดียวกับต้นเดิมที่มีอยู่ 

- ทำการซ่อมแซมและขึงยึดเชือกยึดต้นไม้ ปรับระดับดิน รวมถึงการจับต้นไม้ตั้งตรง  เพื่อสร้างสภาวะเอ้ือต่อการ

เจริญเติบโตของต้นไม้ 

- หากสนามหญ้าและพื้นที่ปลูกไม้คลุมดินมีต้นไม้ขึ้นไม่สม่ำเสมอหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสม จะต้องทำการแก้ไข

ทันที โดยนำต้นไม้เข้ามาปลูกใหม่ โดยที่ชนิดและคุณภาพตรงตามข้อตกลงเบื้องต้น และสภาพ 90% ตรงตาม

ข้อตกลงที่ครอบคลุมด้านความแข็งแรงและการเจริญเติบโตสม่ำเสมอของหญ้าและไม้คลุมดิน เพื่อการประเมินผลใน

ขั้นสุดท้ายของงาน 

- ทำการตัดแต่งไม้และไม้พุ่ม ตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะต้นไม้ 



 

 
 

- ทำการบันทึกการดูแลรักษาหรือวิธีการดูแลรักษา รวมถึงแรงงานคน อธิบายงาน การให้ปุ๋ย การรดน้ำ ฯลฯ  และ

จะต้องทำสำเนารายงานการดูแลรักษาส่งถึงภูมิสถาปนิก  และถึงเจ้าของงานหลังจากช่วงเวลาการดูแลรักษาทั่วไป

เสร็จสมบูรณ์ 

1.2 การดูแลรักษาสนามหญ้า 

- ระยะการดูแลรักษาตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาสนามหญ้าหลังจากส่งมอบขั้นสุดท้ายแล้วเป็นเวลา 120 

วัน 

- การรดน้ำหลังจากทำการปูหญ้าไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรดน้ำสนามในปริมาณที่เหมาะสม วันละ 2 เวลา  เป็นเวลา 1 

สัปดาห์ไปแล้ว ให้รดน้ำในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลาอีก 1 สัปดาห์   เม่ือครบกำหนดแล้วให้หยุด

รดน้ำ 2 วัน ทำการตัดหญ้าใส่ปุ๋ย แล้วจึงเริ่มทำการรดน้ำต่อไป 

- ในสัปดาห์ที่ 3 ให้รดน้ำให้ชุ่มโชก 2 วัน/ครั้ง จนถึงวันส่งงาน 

- การรดน้ำจะต้องรดด้วยหัวฉีดฝอย ไม่รดน้ำมากและเร็วจนน้ำไหลไปตามผิวดิน ควรใช้หัวฉีดน้ำแบบฝอย หมุนด้วย

แรงน้ำ  และควรใช้แก้วน้ำที่รองวัดน้ำให้ได้รวมแล้วสัปดาห์ละ 120 ม.ม. ในวันที่ฝนตกมาก ผู้รับจ้างอาจงดรดน้ำได้ 

- การถอนวัชพืช ผู้รับจ้างจะต้องทำการถอนวัชพืชออกทันที ตลอดเวลาที่ทำการดูแลรักษาที่กำหนดไว้ในสัญญา 

- การบดสนาม หลังจากการบดด้วยลูกกลิ้งครั้งแรกแล้วเป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากน้ันให้ทำการบดสนามทุกๆ 30 วัน 

จนกว่าจะหมดสัญญาการดูแลรักษา การบดควรรดน้ำให้ดินฟูเสียก่อน 

- การแต่งผิวหน้า ในกรณีที่การยุบของดินเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบดลูกกลิ้ง  

- ผู้รับจ้างจะต้องใช้ปุ๋ย กทม. 901 ผสมกับทรายละเอียดที่มีอัตราส่วน 1:1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วนำมาโรยตาม

รอยยุบของสนามหญ้าทุกครั้งที่ทำการตัดหญ้าและบดลูกกลิ้ง 

1.3 การทำความสะอาดบริเวณทั่วไป 

ผู้รับจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเศษหญ้า ใบไม้ ก่ิงไม้ ถุงพลาสติกหรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ที่เกิดจากงานดูแล

รักษาดังกล่าว โดยคนของผู้รับจ้างเฉพาะในวันที่ผู้รับจ้างทำการ การทำความสะอาดถนน และสนามประจำวัน ไม่อยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 



 

 
 

หมวดอุปกรณ์และการดูแลรักษา 

ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และกำลังคนมาดูแลรักษาบริเวณและภูมิทัศน์ให้เหมาะสมกับข้อกำหนดในสัญญาเจ้าของงาน

และภูมิสถาปนิกมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเพิ่มอุปกรณ์และ คนงานได้ และหากเห็นว่าผู้รับจ้างขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ทำการ

ละเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญา เจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสุดท้ายของผู้รับจ้าง และนำไปจ้างบุคคลอ่ืนมาทำงานแทนได้ 

เครื่องมือที่ผู้รับจ้างควรมีนอกเหนือจากเครื่องมือและวัสดุธรรมดา 

- รถตัดหญ้าแบบโรตารี่ ที่มีใบมีดคม เสียไม่ดังรบกวน สร้างความเดือดร้อนรำคาญ 

- เครื่องพ่นปุ๋ย และยา ขนาด 18 ลิตร เครื่องยนต์เบนซิน 

- เครื่องตัดหญ้าชนิดด้ามยาวสะพายบ่า 

- เครื่องมือตัดแต่งไม้ครบชุด พร้อมสีทาแผลต้นไม้ 

การดูแลหลังการส่งมอบงานแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าน้ำ และค่าไฟฟ้า รวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตัดหญ้าและ

เครื่องพ่นยา ผู้รับจ้างพึงกำชับคนในบังคับของผู้รับจ้างมิให้ ส่งเสียงดัง แต่งกายไม่สุภาพ หรือแสดงกริยาไม่ดีในขณะปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ: การส่งตัวอย่างวัสดุ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุในหมวดที่ 1 ภายในเวลา 10 วัน หลังจากวันเซ็นสัญญา 

1. ตัวอย่างดิน ถุงละ 500 กรัม 3 ถุง และให้ส่งใบแจ้งผลการวิเคราะห์ดินภายใน 30 วัน เม่ือได้รับอนุมัติแล้วจึงนำดินเข้า

บริเวณได้ เจ้าของงานจะทำการตรวจสอบดินอีกครั้งหน่ึง หากไม่ได้ตามเกณฑ์หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.2 ผู้รับจ้างต้องขนดิน

ออกไปด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง 

2. ปุ๋ย ถุงละ 250 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 

3. ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมัก ถุงละ 100 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 

4. วัสดุปรุงดิน ถุงละ 100 กรัม สำหรับเปลือกถั่ว ถุงละ 500 กรัม สำหรับอิฐหักและทรายหยาบ 

5. การติดชื่อ ผู้รับจ้างต้องติดชื่อของวัสดุและแหล่งที่มา และวันที่ที่ได้รับมาโดยชัดเจน ทั้งในถุงและในรายการส่งวัสดุ

ตัวอย่าง ถุงควรใช้ถุงพลาสติกใสชนิดหนา 



 

 
 

หมวดงานอนุรักษ์และป้องกันต้นไมเ้ดิม 

1. ขอบเขตงาน 

1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการกับต้นไม้ทั้งหมดที่ขึ้นอยู่ในบริเวณดังต่อไปน้ี 

2 ป้องกันและรักษาต้นไม้ที่กำหนดให้อนุรักษ์ไว้ 

3 ขุดย้ายต้นไม้ไปอนุบาลในเรือนเพราะชำ ดังแสดงไว้ในบัญชีแนบท้าย 

4 ต้นไม้อ่ืนที่มิได้กำหนด เป็นต้นไม้ที่เพิ่มเติมขึ้นจากสำรวจ ทั้งต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณที่อนุรักษ์และต้นไม้อยู่ใน

บริเวณที่จะต้องทำการขุดย้าย ให้ใส่รหัสประจำ ต้นไม้ (ET-xxx) และ ระบุชื่อชนิดต้นไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ลำต้น (o) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม(D) และความสูงของลำต้นจากพื้นถึงยอดไม้ (H) ตำแหน่งของต้นไม้ที่

ถูกต้องในผัง แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ภูมิสถาปนิกเพื่อเก็บเป็นข้อมูล 

หมายเหตุ: ต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ในโครงการจะต้องทำการติด TAG ระบ ุCODE ผูกติดกับลำต้น โดยห้ามทำการตอกตะปู หรือวัดลำต้น

แน่นจนเกิดความเสียหายแก่นเปลือกไม้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ มิให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายหรือ

ความเดือดร้อนรำคาญใครในขณะดำเนินการ และจะต้องจัดหารุกขกร (Arborist) หรือผู้ชำนาญเฉพาะการที่มีเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่เหมาะสมมาดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม 

1.2 กำหนดเวลาด้วยฝีมือที่ดีโดยมีความถูกต้องตามหลักวิชาการรุกขกรรม 

 

2. ความรับผิด ผู้รับจ้างจักต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

2.1 ต้นไม้ที่กำหนดให้อนุรักษ์และขุดย้ายไปอนุบาลตายหรือเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างเป็น

จำนวนเงินต่อต้น โดยทางเจ้าของโครงการจะเป็นผู้กำหนดอัตราแยกเป็นประเภท ดังน้ี   

- ต้นไม้อนุรักษ์    

- ต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล-ตามบัญชีแนบท้าย 

2.2 จักต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการโค่นต้นไม้แก่ผู้เสียหายตามควรแก่กรณี และจักต้องรับผิดทางอาญาต่อการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการดำเนินการโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง 

2.3 ผู้รับผิดต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของคนงานก่อสร้าง เครื่องจักรกล ที่เกิดแก่ต้นไม้ที่

กำหนดให้อนุรักษ์บนดินและไม่ขุดย้ายอนุบาลระหว่างการก่อสร้าง จนเกิดความเสียหายแก่ลำต้น ก่ิงก้านสาขา พุ่มใบ 

ระบบราก ตามมูลค่าความเสียหายจริง 

ลำต้น 

- เปลือกหลุดหรือฉีกขาดจากการเฉี่ยวชนของเครื่องจักรกล 

- ถูกตอกตะปู ยึดน๊อต มัดด้วยลวดเคเบิลหรือเชือก ติดกล่องสวิตซ์ และติดป้ายต่าง ๆ 

- ถูกไฟไหม้ ไฟลวก (จากการเผาขยะใต้ต้น) 



 

 
 

- ถูกแปดเปื้อนด้วยสี ซีเมนต์ น้ำมัน เคมีและอ่ืนๆ 

พุ่มใบ 

- ก่ิงและใบเสียหายจากเครื่องจักรกลหรือถูกตัดผิดวิธี เสียรูปทรง 

- ถูกไฟไหม้หรือไฟลวก 

- ถูกสี น้ำมันหรือน้ำซีเมนต์สาดเปื้อน 

- ถูกขยะหรือฝุ่นละอองที่เทจากบนอาคารจนทรุดโทรมจนสังเคราะห์แสงไม่ได้ 

ราก  

- ต้นไม้อนุรักษ์ ถูกขุดรากสำคัญขาด ถูกถากผิวดินถึงระบบราก 

- ดินบริเวณรากถูกบดจนแน่น รากหายใจไม่ได้ 

- น้ำท่วม 

- ถูกราดด้วยน้ำมัน สารเคมี น้ำซีเมนต์ 

- ขุดย้ายด้วยตุ้มดินที่เล็กกว่ากำหนด หรือทำตุ้มดินแตกจนต้นไม้หักโรคและแมลง 

- ต้นไม้อนุรักษ์และต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล ผู้รับจ้างจะต้องทำการดูแลให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และปราศจากโรค

และแมลง เช่น การใส่ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

 

3. การเตรียมและตัดแต่งต้นไม้ 

ก่อนดำเนินการผู้รับจ้างจักต้องเตรียมการดังต่อไปน้ี 

3.1 ต้นไม้อนุรักษ์   ผู้รับจ้างต้องเตรียมการดังต่อไปน้ี 

- ก่ิงที่ได้รับความเสียหาย ต้องได้รับการตัดแต่งอย่างถูกต้องตามหลักวิชารุกขกรรม 

- ตัดก่ิงล่างที่ระศีรษะ ก่ิงที่เกะกะกีดขวางหรือที่กำหนดให้ตัด 

- ตัดล่างโปร่งหรือแต่งทรงตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก 

- แกะเปลือกที่ผุ เป็นโรค หรือแมลงหรือปลวกกินทำความสะอาดแผลผุอย่างระมัดระวังไม่ให้ 

- แผลสดให้ใช้เครื่องมือที่สะอาดและคุมแต่งเฉพาะเปลือกที่ฉีกขาดให้เรียบร้อยแล้ว 

- โดยไม่ต้องทำศัลยกรรม ตามความจำเป็นของแต่ละต้นซ่ึงจะได้บ่งชี้ กำหนดวิธีการ และเสนอราคาเพิ่ม 

3.2 ต้นไม้ขุดย้ายไปอนุบาล  ผู้รับจ้างต้องเตรียมการดังต่อไปน้ี 

- จัดเตรียมและก่อสร้างเรือนเพาะชำชั่วคราว ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแปลน หรือ ตามให้ทำการจัดทำแบบ

เรือนเพาะชำ และจัดส่งให้ภูมิสถาปนิกตรวจสอบก่อนดำเนินการ(ขนาดของบริเวณที่จะให้เป็นที่พักอนุบาล

ต้นไม้ขึ้นอยู่กับปริมาณต้นไม้ที่จะย้าย ควรสะดวกในการก่อสร้างมาก พื้นที่ต้องม่ันคงรับน้ำหนักรถบรรทุกได้ 



 

 
 

และน้ำไม่ท่วม นอกจากน้ียังจะต้องมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีสามารถใช้รดต้นไม้ได้ จะมีความได้เปรียบในด้าน

การประหยัดหลังคาป้องกันแดด เน่ืองจากต้นไม้ย้ายใหม่ถูกแดดจัดมากไม่ได้ โดยเฉพาะในตอนแรก) 

- ตัดก่ิงผุ ก่ิงตาย ก่ิงที่ได้รับความเสียหาย แต่งแผลให้เรียบร้อย 

- ตัดล่างโปร่งทรงพุ่มที่ทึบและไม่ได้รับแสงแดดออกไปให้น้อยที่สุด โดยต้องเหลือก่ิงก้านที่ไม่ อาจตัดออกได้ไม่

เกิน 1/3 หรือตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก 

- แกะเปลือกที่หลุดผุ เป็นโรค หรือถูกแมลงหรือปลวกกินออก ทำความสะอาดแผลผุอย่างระมัดระวัง ที่จะต้องทา

ด้วยยาฆ่าเชื้อรา ในกรณีที่แผลสด ให้ใช้เครื่องมือที่สะอาดและคมแต่งเปลือกที่ฉีกขาดให้เรียบร้อย  

- ขุดย้อนรากรัศมีอย่างน้อย 3 เท่าเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นหรือตามคำแนะนำของภูมิสถาปนิก 

- ตัดแต่งรากที่ถูกขุดด้วยเครื่องมือที่สะอาดและคม ผึ่งลมให้แห้งประมาณ 1-3 วัน (แล้วแต่ฤดูกาล) เม่ือแผลราก

แห้งแล้วให้ใส่ขุยมะพร้าวและรดน้ำให้ชุ่มชื้นให้ร่มเงาตามความจำเป็น 

 

4. ปฏิบัติการต้นไม้ท่ีอนุรักษ์ไว้ 

4.1 การล้อมรั้ว ผู้รับจ้างต้องทำการล้อมรั้วสังกะสีสูง 1.80 เมตร ขนาด 3x3 เมตร หรือล้อมรั้วไม้โปร่งสาย 

4.2 การใส่เฝือกไม้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการใส่เฝือกต้นไม้ด้วยไม้ขนาด 1”x4” รอบลำต้นสูง 2.00 เมตร ตามที่ภูมิสถาปนิก

กำหนด ณ ที่ก่อสร้าง รัดด้วยลวดอย่างแข็งแรง ในกรณีที่เปลือกต้นไม้ชนิดน้ันบอบบาง ผู้รับจ้างต้องรองด้วยแผ่นยาง 

ฟองน้ำ หรือผ้ากระสอบก่อน 

4.3 การป้องกันระบบราก ห้ามมิให้ผู้รับจ้างจอดรถ กองเก็บวัสดุ ทำงานหรือทำทางรถแล่นผ่านบริเวณราก ในกรณีที่ไม่

สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้ปูบริเวณรากที่จะถูกทับด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ แล้วเททับด้วยหินย่อย หรือทรายหยาบหรือฟาง

หนาไม่น้อย 15 ซม. ปูทับด้วยแผ่นเหล็กหรือไม้อัดกาวทนน้ำอย่างหนาแล้วจึงใช้พื้นที่ได้ ในกรณีน้ี ผู้รับจ้างจะต้องใส่

เฝือกลำต้น ผู้รับจ้างต้องดูแลกำชับมิให้มีของเหลวแปลกปลอมที่เป็นอันตราย เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง เคมี น้ำล้างถึง

หรือกระบะผสมปูนเทราดบนบริเวณราก หากเกิดอุบัติเหตุต้องทำการล้างทำความสะอาดให้หมดในทันที ในกรณีที่

แบบแปลนกำหนดให้ก่อกำแพงล้อม ผู้รับจ้างจะต้องทำตามแบบด้วยความระมัดระวังมิให้ระบบรากเป็นอันตราย และ

หากจำเป็นที่จะต้องตัดรากจะต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างต้องใช้

เครื่องมือที่มีคมตัด และทาด้วยสีทาแผลต้นไม้ที่ได้รับอนุมัติ 

4.4 การปรับระดับ ในกรณีที่มีการปรับระดับผิวบนบริเวณราก ห้ามมิให้ผู้รับจ้างใช้เครื่องจักรกลหนักแล่นทับ  

4.5 การป้องกันน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างต้องดูแลตลอดเวลามิให้มีน้ำขังบริเวณราก ในกรณีที่โค่นต้นไม้อยู่ต่ำ ผู้รับจ้างอาจทำการ

ถมบริเวณรากสูงขึ้นได้ไม่เกิน 30 ซม. โดยการถมเกลี่ยปรับเรียบด้วยมือ ไม่บดอัดแน่น และปรับลาดออกแล้วทำราง

ระบายน้ำชั่วคราวรับไว้โดยรอบและระบายทิ้งดินที่นำมาถมจะต้องเป็นดินดี การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้การ

ควบคุมดูแลของภูมิสถาปนิก 

4.6 อ่ืนๆ 



 

 
 

- ไม้ยืนต้นและไม้พุ่มบริเวณก่อสร้าง จะต้องได้รับการป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ห้ามการตัดโค่นต้นไม้โดยมิได้รับอนุมัติ

จากภูมิสถาปนิก ความเสียหาย จากต้นไม้ ได้แก่ ความเสียหายแก่ลำต้น ก่ิงก้านสาขา พุ่มใบ ราก รวมทั้งการตอกตะปู ลำ

ต้น ฯลฯ การตัดทอนก่ิงไม้หรือรากไม้ที่สำคัญๆจะต้องได้รับการพิจารณาร่วมระหว่างผู้รับเหมากับภูมิสถาปนิก และการ

ตัดน้ันจะต้องกระทำโดยมืออาชีพ 

- ห้ามมิให้ติดเครื่องมือ กล่องสวิตซ์ไฟฟ้า ท่อ สายไฟและอ่ืนๆ รวมทั้งป้ายต่างๆ บนต้นไม้เป็นอันขาด 

- บริเวณระบบรากของต้นไม้ (ใต้ทรงพุ่มและบริเวณที่เลยไปอีก 2 เมตร โดยรอบ จะต้องไม่ให้มียานพาหนะใดๆ แล่นผ่าน 

รวมทั้งรถตักดิน รถเกรด ห้ามมิให้ใช้บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งเครื่องจักรกลใดๆ ห้ามใช้เป็นที่ตั้งอาคารชั่วคราว โรงอาหาร 

ห้องส้วม หรือใช้เป็นที่กองเก็บวัสดุหนักหรือกองเก็บเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น ตลอดจนวัตถุใดๆที่มีน้ำหนักและอาจแปด

เปื้อนดินอันจะซึมถึงราก ในกรณีจำเป็นจริงๆ ผู้รับเหมาจะต้องขออนุมัติจากภูมิสถาปนิก และจะต้องมีมาตรการ

ระมัดระวังอย่างดีปรากฏไว้ในคำขอ 

- เพื่อให้การป้องกันรักษาต้นไม้มีประสิทธิผล ในบริเวณระบบราก หรือบริเวณทั้งหมดจะต้องทำการล้อมรอบด้วยรั้วที่

แข็งแรง เพื่อป้องกันลำต้น ขนาด 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นและจะต้องใช้หินขนาด 3-5 เซนติเมตร เกลี่ยบริเวณ

รากให้หนา 20 เซนติเมตร แล้วทับด้วยแผ่นเหล็กกล้า 

- เม่ืองานก่อสร้างแล้วเสร็จผู้รับเหมาจะต้องรื้อถอน สิ่งป้องกันลำต้นและราก เช่น รั้วต่าง ๆ รวมทั้งกรวดหรือหินย้อยที่ใส่ไว้

ออกไปให้สะอาดหมดจด 

- ลำต้นของต้นไม้ทุกต้นที่เคยอยู่ในร่มมาก่อนแต่กลับมารับแดด เน่ืองจากก่อสร้าง (ย้ายต้นไม้ที่บังอยู่ออกไป) จะต้องได้รับ

การบังแดดทันที เป็นระยะเวลาที่ภูมิสถาปนิกกำหนด 

- ต้นไม้ทุกต้นควรมีการกำหนดบทลงโทษ ซ่ึงค่าปรับความเสียหายน้ันขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดต้นไม้ ปกติใช้อัตรา 11,000 - 

14,000 บาทต่อทุก ๆ 10 เซนติเมตรของเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น เช่น ต้นไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร หากตายลง

โดยความผิดของผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าปรับ 50,000 - 100,000 บาท เป็นต้น ทั้งน้ีอัตราค่าปรับความเสียหาย ทาง

เจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนดและทำการตกลงกับผู้รับจ้าง 

- หากต้นไม้ได้รับความเสียหาย มีบาดแผลผู้รับเหมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมคุณค่าของต้นไม้ 

นอกเหนือไปจากค่าปรับในข้อบน ดังน้ัน การกำหนดความรับผิดชอบและการคำนวณค่าเสียหายไว้โดยชัดแจ้งในรายการ

และสัญญาโดยเรียบร้อย จะขจัดปัญหาการขัดแย้งในภายหลังให้หมดไปได้ 

- หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาต้องทำความสะอาดผิวหน้าดิน โดยผู้ชำนาญการเฉพาะ การใช้เครื่องจักรกลหนักทำ

ความสะอาดบริเวณรากไม้ถือเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด การให้ปุ๋ยหรือการดูแลต้นไม้ ตลอดจนการศัลยกรรมขั้นสุดท้าย 

จะต้องทำให้สมบูรณ์ในชั้นน้ีด้วย 

  



 

 
 

5. ปัจจัยกำหนดคุณภาพของต้นไม้ 

ต้นไม้คุณภาพสูง 

- ต้องมีขนาดตุ้มดินรากใหญ่เพียงพอและมีรากงอกสมบูรณ์ 

- ลำต้นปราศจากแผลจากเครื่องจักรกลหรือจากการตัดแต่งที่ไม่ถูกต้อง 

- มีรูปทรงแข็งแรง สวยงาม ก่ิงยึดแน่นแข็งแรงกับลำต้น 

- เป็นไม้วัยรุ่น ไม่ใช่ไม้แก่แคระแกรน 

- ไม่มีลักษณะของทุรุกขลักษณ์ (INCLUDED BARK หรือ ELEPHANT EAR) 

ต้นไม้คุณภาพเลว 

- ตุ้มดินรากถูกทำลายเสียหายหรือรากขดเป็นวงตามกระถาง 

- รากเจริญมากเกิน หรือล้นออกจากตุ้มดิน 

- ลำต้นเต็มไปด้วยแผลจากเครื่องจักรกลหรือการตกแต่งที่ไม่ถูกต้องรูปทรงน่าเกลียด มีลำต้นแขนงขึ้นเบียดกัน

หรือมีก่ิงเบียดลำต้น 

- มีสัญญาณบ่งถึงโรค และ/หรือแมลง อันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ต้นไม้น้ัน ๆ ในอนาคต 

  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

รายการประกอบหมวดงานศิลปกรรม 
 

 

  



 

 
 

งานประตมิากรรมภายนอก 

 

ภาพตัวอย่าง 

รหัส รายการ จำนวน 
งานประติมากรรมภายนอก 

- ประติมากรรม หน้าอาคาร 
ประติมากรรม บรอนซ์ 

- รัศมี ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร 
- ความสูง ไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร 

1 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติ และได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  



 

 
 

M-01 สมุดและเอกสารของในหลวง ทำเลียนแบบ 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 3 

M-01 สมุดทรงงาน แผนที่ และเอกสารประกอบการทรงงานของรัชกาลที่ 9  (จำลอง) 
- วัสดุกระดาษพิมพ์ลายทำสี 
- อัตราส่วน 1:1 

1 



 

 
 

M-02 โมเดลจำลองจัดแสดงสารฝนหลวง 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 3 

M-02 โมเดลจำลองจัดแสดงสารฝนหลวง 

- จำลองสารเคมีที่ใช้ในการทำฝนหลวง ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10 เซนติเมตร 

1 



 

 
 

M-03 จำลองตำราฝนหลวงเล่มแรก 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 3 

M-03 จำลองตำราฝนหลวงเล่มแรก 
- กราฟิก INJET  
- ใส่กรอบไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30x35 เซนติเมตร 

1 



 

 
 

M-04 รูปปั้น ม.ร.ว เทพฤทธิ์ เทวกุล พร้อมแท่นจัดแสดง 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 3 

M-04 รูปปั้นครึ่งตัว ม.ร.ว เทพฤทธ์ิ เทวกุล พร้อมแท่นจัดแสดง 
- ปั้นดินต้นแบบทำพิมพ์ หล่อด้วยไฟเบอร์ ทำพ่นสแตนเลสสีทองแดง 
- ขนาดอัตราส่วน 1:1 

 

1 



 

 
 

M-05 งานจำลองภายในห้องโดยสารเครื่องบิน 

 

ภาพตัวอย่าง 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 4 

M-16 จำลองภายในห้องโดยสารเคร่ืองบิน 
- รองรับผู้เข้าชมได้ไม่น้อยกว่ารอบละ 30 คน 
- เคร่ืองบินท่ีทำการจำลองต้องออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบ 

จัดแสดง อธิเช่น จอมอนิเตอร์บริเวณหน้าต่างเคร่ืองบิน ระบบเสียงประกอบการจัดแสดง ได้
อย่างมีความสวยงาม และสามารถถอดเพื่อซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในบริเวณต่างๆได้ 

- เคร่ืองบินท่ีทำการจำลองต้องออกแบบให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ อธิเช่น ติดตั้ง grille จ่ายลมเย็น และ grille ลมย้อนกลับเคร่ืองปรับอากาศจุดต่างๆ
ของเคร่ืองบิน ได้อย่างมีความสวยงาม 
และสามารถถอดเพื่อซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในบริเวณต่างๆได้ 

- โครงสร้างเคร่ืองบินทำจากเหล็ก ผสมกับไม ้เพื่อรับน้ำหนัก 
- วัสดุปิดผิวทำจาก ไฟเบอร์หล่อข้ึนรูป หรือไม้ หรือวัสดุอื่นใด อย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ท้ังหมด

ตามท่ีระบุ ท่ีสามารถผลิตและติดตั้ง โดยทำให้เกิดความสวยงามใกล้เคียงกับเคร่ืองบินมาก
ท่ีสุด  

- มีทางเข้าและออกจากตัวเคร่ืองบินจำลอง โดยมีบันไดหรือแลมป์เพ่ือข้ึนลงได้โดยสะดวก 
- แผงหน้าปัดบังคับของนักขับเคร่ืองบินจำลองเลียนแบบมาจากของจริงและสามารถกดปุ่ม 

หรือใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเล่นระบบจัดแสดงได้ 

1 



 

 
 

M-06 จำลองเครื่องบินคาราแวน 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 

M-06 จำลองเครื่องบินคาราวาน 
- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 
- จำลองเครื่องบินคาราวาน ปิดผิวภายนอกทำจาก ไฟเบอร์หล่อขึ้นรูป หรือ

ไม้ หรือวัสดุอ่ืนใด อย่างใดอย่างหน่ึงหรือใช้ทั้งหมดตามที่ระบุ ที่สามารถ
ผลิตและติดตั้ง โดยทำให้เกิดความสวยงามใกล้เคียงกับเครื่องบินมากที่สุด 

1 



 

 
 

M-07 จำลองเครื่องบินห้อยฝ้า 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 

M-07 จำลองเครื่องบินห้อยฝ้า 
- ได้แก่ เครื่องบินกาซ่า, เครื่องบินซุปเปอร์คิงส์ ,เครื่องบินบีที 67 
- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 
- จำลองเครื่องบินกาซ่า, เครื่องบินซุปเปอร์คิงส์ ,เครื่องบินบีที 67 ปิดผิว

ภายนอกทำจาก ไฟเบอร์หล่อขึ้นรูป หรือไม้ หรือวัสดุอ่ืนใด อย่างใดอย่าง
หน่ึงหรือใช้ทั้งหมดตามที่ระบุ ที่สามารถผลิตและติดตั้ง โดยทำให้เกิดความ
สวยงามใกล้เคียงกับเครื่องบินมากที่สุด 

1 



 

 
 

M-08 จำลองเครื่องบิน ขนาดเล็ก (ท่ีใช้ในภารกิจผนหลวงในอดีต) แบบท่ี 1 

 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 

M-08 จำลองเครื่องบิน ขนาดเล็ก (ที่ใช้ในภารกิจผนหลวงในอดีต) แบบที่ 1 
- ได้แก่  เครื่องบินแอร์ทรัค, เครื่องบินแอร์ทรัวเรอร์  
- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
- จำลองเครื่องบินแอร์ทรัค, เครื่องบินแอร์ทรัวเรอร์ ปิดผิวภายนอกทำจาก 

ไฟเบอร์หล่อขึ้นรูป หรือไม้ หรือวัสดุอ่ืนใด อย่างใดอย่างหน่ึงหรือใช้
ทั้งหมดตามที่ระบุ ที่สามารถผลิตและติดตั้ง โดยทำให้เกิดความสวยงาม
ใกล้เคียงกับเครื่องบินมากที่สุด 

1 



 

 
 

M-09 จำลองเครื่องบิน ขนาดเล็ก (ท่ีใช้ในภารกิจผนหลวงในอดีต) แบบท่ี 2 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 5 

M-09 จำลองเครื่องบิน ขนาดเล็ก (ที่ใช้ในภารกิจฝนหลวงในอดีต) แบบที่ 2 

- ได้แก่ เครื่องบินแอร์บีเอ็น 2 , เครื่องบินแฟลทเชอร์, เครื่องซี 47,  
เครื่องบินเซสนา 

- ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
- จำลองเครื่องบินแอร์บีเอ็น 2 , เครื่องบินแฟลทเชอร์, เครื่องซี 47,  
- เครื่องบินเซสนา ปิดผิวภายนอกทำจาก ไฟเบอร์หล่อขึ้นรูป หรือไม้ หรือ

วัสดุอ่ืนใด อย่างใดอย่างหน่ึงหรือใช้ทั้งหมดตามที่ระบุ ที่สามารถผลิตและ
ติดตั้ง โดยทำให้เกิดความสวยงามใกล้เคียงกับเครื่องบินมากที่สุด 

4 



 

 
 

M-10 จำลองดิน 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 8 

M-10 จำลองดินในโครงการอันเก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาดิน  

- เช่น ตัวอย่างดินจากโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัด
ฉะเชิงเทรา,  โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม, โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว จังหวัดลำพูน, โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา 
ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่, โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย 
จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น 

- ดินญี่ปุ่น ทำ texture ผิวดินทำสีหรือดินจริงมาหล่อทำพิมพ์ ไฟเบอร์ทำสี 

1 



 

 
 

M-11 จำลองเมล็ดพันธุ ์

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 8 

M-11 จำลองเมล็ดพันธ์ุพืชในโครงการพระราชดำริ  
- เช่น ข้าวพันธ์ุปทุมธานี 1, ข้าวสังข์หยดพัทลุง, ข้าวขาวดอกมะลิ 105, ข้าว 

กข.41, ข้าว กข.6, ข้าวดอกพะยอม, ข้าวลืมผัว เป็นต้น 
- หล่อแบบ ขึ้นงานด้วยพลาสติกหรือวัสดุอ่ืนที่เหมาะสม 

1 



 

 
 

M-12 จำลองของรางวัล 

 

ภาพตัวอย่าง 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 9 

M-12 จำลองของรางวัลนานาชาติที่ได้รับจากโครงการฝนหลวงและการจัดการ 
ทรัพยากรน้ำ 

- เช่น โล่และเกียรติบัตรจาก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พ.ศ. 2540, 
สิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตรยุโรป พ.ศ. 2541, โล่และเกียรติบัตรจาก 
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก พ.ศ. 2545, ถ้วยรางวัลจากงานบรัสเซลส์ ยูเรก้า 
2001 พ.ศ. 2544, เหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2550, ชุดเหรียญ โล่รางวัล และเกียรติบัตร จากสมาพันธ์นักประดิษฐ์
นานาชาติ (IFIA) และสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์เกาหลีใต้  
(คิปา-KIPA) พ.ศ. 2550, สิทธิบัตรจากสำนักสิทธิบัตรแห่งเขตปกครอง
พิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2549, ถ้วยรางวัลความ 
สำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จาก UNDP พ.ศ. 2549  

- วัสดุจำลองทำเลียนแบบของรางวัลจริง 
- ขนาดอัตราส่วน 1:1 

1 



 

 
 

M-13 จำลองถังใส่สารเคมี 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง 

  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 7 

M-13 จำลองอุปกรณ์และเครื่องมือการทำฝนหลวง  
- เช่น เครื่องบดสารเคมี เครื่องผสมสารเคมีทั้งแบบน้ำและแบบผง และ

กรวยโปรย เป็นต้น 
- วัสดุจำลองทำเลียนแบบของจริง 

- ขนาดอัตราส่วน 1:2 

 

1 



 

 
 

M-14 จำลองสารเคม ี

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง  

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 7 

M-14 จำลองสารเคมีสำหรับทำฝนหลวง 3 ประเภท 
- ได้แก่ ประเภททำให้อุณหภูมิสูงขึ้น, ประเภททำให้อุณหภูมิต่ำลง  

และประเภทดูดซับความชื้นประเภทเดียว 

- วัสดุจำลองทำเลียนแบบสารเคมีจริง 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 10x10 เซนติเมตร 

 

1 



 

 
 

M-15 พระบรมรูปปั้น รัชกาลท่ี 9 

 

ภาพตัวอย่าง 

 

หมายเหตุ:  

- ขนาดของงานศิลปกรรม ประติมากรรม ให้มีค่าแตกต่างได้ + - ไม่เกิน 10 ซม. 

- ภาพประกอบเป็นเพียงแนวทางในการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอรูปแบบและหรือการใช้งาน เทียบเท่า โดย

ต้องส่งขออนุมัติและได้รับการพิจารณาจากผู้ว่าจ้างก่อนติดตั้ง

รหัส รายการ จำนวน 
โซน 8 

M-15 พระบรมรูปปั้น ประติมากรรม รัชกาลที่ 9 (ท่าทางขณะยืนสังเกตก้อนเมฆ) 
- ปั้นดินต้นแบบทำพิมพ์ หล่อด้วยไฟเบอร์ ทำพ่นสแตนเลสสีทองแดง 
- อัตราส่วน 2 : 1 

 

1 



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
 



 

 
 

ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK) 

1. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

1-1. หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนช่างฝีมือที่ดี แรงงานและเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหมดที่

จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสารทั้งหมดที่ปรากฏในแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด ในกรณีที่

แบบแปลนหรือรายละเอียดข้อกำหนดขัดแย้งหรือมิได้แสดงไว้หรือขัดแย้งหากแต่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น  ต่อเนื่องที่จะต้อง

ติดตั้งเพื่อให้ระบบไฟฟ้าสื่อสารสมบูรณ์ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้เจ้าของหรือวิศวกรทราบล่วงหน้าก่อนเสนอราคามิฉะน้ันผู้รับ

จ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด  

1-2. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องราวติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้าท้องถิ่นในส่วนงานที่จะต้องเก่ี ยวข้องกับ

การไฟฟ้าฯทั้งหมด โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่การไฟฟ้าฯ โดยถือค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินของการ

ไฟฟ้าฯ ยกเว้นค่าใช้จ่ายในส่วนของการตรวจสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดให้เป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง  

1-3. กรณีมีการเปลี่ยนงานการเพิ่มงานหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์สั่งเปลี่ยนงานเพิ่มงานหรือลดงานตามสัญญาได้ โดยเปลี่ยน

ราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย จะถูกกำหนดโดยราคาตลาด ณ ขณะน้ัน

ซ่ึงผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนงานเพิ่มงานหรือลดงานจะทำได้ก็ต่อเม่ือได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว

เท่าน้ัน และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการทำงานให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ว่าจ้างเพื่อทำความตกลงกันต่อไป  

1-4. ขอบเขตทั่วไปของงานระบบไฟฟ้า-สื่อสารกับผู้รับจ้างอ่ืนมีดังน้ี 

1-4.1 ระบบไฟฟ้า  

• ให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบแปลน  

• ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 

• ให้ดำเนินการติดตั้งชุดประธานไฟฟ้าและทำการเชื่อมต่อระบบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

1-4.2 ระบบคอมพิวเตอร์และ WIRELESS 

• ให้ดำเนินการติดตั้ง ACCESS SWITCH , PATCH PANEL และตู้ RACK ตามแบบแปลน 

• ให้ดำเนินการติดตั ้งสายสำหรับ WIRELESS ACCESS POINT ตามแบบ , WIRELESS ACCESS POINT 

ตามแบบแปลน 



 

 
 

• เดินสายสัญญาณจาก ACCESS SWITCH ไปส่ง COMPUTER OUTLET โดยให้สาย UTP CAT 6 เดินท่อ

ร้อยสายชนิด EMT หรือราง WIRE WAY 

• เด ินสายเมนของ ACCESS SWITCH โดยใช้สายสัญญาณ CAT6 หรือ FIBER OPTIC MULTIMODE 

รายละเอียดตามแบบแปลน 

• เต้ารับคอมพิวเตอร์เป็นแบบ RJ45 

1-4.3 ระบบ CCTV 

• ระบบ CCTV ประกอบไปด้วย DVR, MONITOR, UPS, CCTV CAMARA ให้ติดตั้งตามแบบแปลน 

• เดินสายสัญญาณจากกล้อง CCTV ไปยัง DVR ด้วยสาย CAT6 หรือ RG6 โดยเดินในท่อร้อยสายชนิด 

EMT หรือราง WIRE WAY  

1-4.4 ระบบ FIRE ALARM 

• ระบบ FIRE ALARM เป็นระบบ Addressable System ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบแปลน 

• อุปกรณ์ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเหตุให้ติดตั้งตามแบบแปลน 

• สายสัญญาณของอุปกรณ์ตรวจจับให้เป็นชนิด Twisted pair shield ร้อยในท่อ EMT 

• สายสัญญาณของอุปกรณ์แจ้งเหตุให้เป็นสายทนไฟ FRC ร้อยในท่อ IMC 

• สาย POWER ของ LOOP ZONE ให้ใช้สายทนไฟ FRC ร้อยในท่อ IMC  

1-4.5 ระบบโทรศัพท์ 

• ติดตั้งตู้ตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)  

• ติดตั้ง TELEPHONE CABINET ตามแบบแปลน 

• สายสัญญาณเมนของตู้ TC ให้ใช้สายชนิด TPEV-0.65 mm 

• สายสัญญาณจากตู้ TC ไปยังเต้ารับโทรศัพท์ไร้สายชนิด TIEV 4C-0.65 mm2 

• เต้ารับโทรศัพท์ใช้ชนิด RJ11  

1-4.6 ระบบเสียงประกาศ 



 

 
 

• ติดต ั ้ง SOUND RACK พร ้อมอุปกรณ์ เช ่น POWER AMPLIFIER, MIXER, ZONE SELECTOR และ

อุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบแปลน 

• สายสัญญาณจาก SOUND RACK ไปยังลำโพงใช้ชนิด VCT (IECC53) 

• ลำโพงเป็นชนิดฝังฝ้า, หรือติดตั้งบริเวณกำแพง 

• ติดตั้ง VOLUME CONTROL ตามห้องที่ระบุในแบบแปลน 

1-4.7 ระบบจัดแสดง แสง สี เสียง และสื่อมัลติมีเดีย  

• ให้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบจัดแสดง แสง สี และเสียง ตามพื้นที่ที่ระบุในแบบแปลน 

• ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลางเพื่อใช้ในการควบคุมการจัดแสดงทั้งโครงการ  

• ติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย (AUDIO VISUAL) และทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ 

1-4.8 ผู้รับจ้างไฟฟ้าเดินท่อและสายไฟหรือ BUS DUCT ไปยังแผงควบคุมระบบปรับอากาศ และแผงควบคุมสุขาภิบาล 

โดยผู้รับจ้างไฟฟ้าเป็นผู้ต่อสายไฟกับอุปกรณ์ของแผงควบคุมระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล  

1-4.9 ผู้รับจ้างไฟฟ้าเดินสายไฟสำหรับเครื่องเป่าลมเย็น พัดลมดูดอากาศ พัดลมอัดอากาศหรืออุปกรณ์ของระบบปรับ

อากาศหรือสุขาภิบาล ที่ระบุในแบบให้จบงานไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างไฟฟ้าเดินไปจนถึงตู้ CONTROL หรือ SAFETY 

SWITCH ของระบบดังกล่าว ในกรณีที่แบบระบุให้จบที่ JUNCTION BOX จะต้องจบงานที่ JUNCTION BOX  

  



 

 
 

รายการข้อกำหนดทางเทคนิค 

2. รายการข้อกำหนดทางเทคนิค 

2-1 ตู้สวิทซ์ประธาน (MAIN DISTRIBUTION BOARD ; MDB) 

2-1.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

2-1.1.1 ข้อกำหนดน้ีครอบคลุมถึง ความต้องการด้านออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ำซ่ึง ประกอบด้วยแผง

สวิตซ์ไฟฟ้าประธานปกติ (Main Distribution Board, MDB), แผงสวิตซ์ไฟฟ้าฉ ุกเฉ ิน (Emergency 

Distribution Panel, EDP) 

2-1.1.2 ตู้สวิทซ์ประธาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439  ตู้โลหะเป็นชนิด Dead-Front ที่สามารถเพิ่ม ลด 

หรือแทรกวงจรได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง Metal-Enclosed Switchgear และอุปกรณ์ประกอบการ

ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร ( Indoor) โดยที่แผงสวิตช์ดังกล่าวสามารถตรวจสอบ และซ่อมบำรุงได้ทาง

ด้านหน้า และด้านหลัง 

2-1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตช์ฯ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ ทั้งน้ีแผงสวิตช์ฯ อาจ

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งวาง ตามขนาดแผงสวิตช์ฯและขนาดห้อง เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างทางไฟฟ้าเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

2-1.1.4 การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการรับรองโดยมาตรฐาน สากล ISO 

9001: 2015 มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. 1436–2540 อีกทั้งเป็นโรงงานมาตรฐานที่เคยผ่านการ

ทดสอบ Type Tested Assemblies ตามมาตรฐาน IEC 61439-1 และได ้ร ับมาตรฐานการร ับรอง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม TIS1436-2540  

2-1.1.5 โรงงานประกอบต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์ ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการดำเนินงานต่อเนื่องไม่

น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ผลิตจะต้องมีสามัญวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิต และ

การติดตั้งแผงสวิตช์ฯ 



 

 
 

2-1.1.6 การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ต้องทำด้วยฝีมือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเท่ากับหรือดีกว่าคุณสมบัติที่จะ

กล่าวในข้อกำหนดนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในแผงสวิตช์ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ ที่ระบุให้เลือกใช้ใน 

ข้อกำหนด 

2-1.1.7 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติหรือ Air Circuit Breaker/Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตช์ฯ 

จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันกับ Main Circuit Breaker ยกเว้น Automatic Transfer Switch ATS ให้

ใช้จากผู้ผลิตรายอ่ืนได้ 

2-1.1.8 ก่อนสั่งซ้ือหรือจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้

ทุกชนิดตามรายการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

2-1.1.9 ขนาดของแผงสวิตช์ฯ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ โดยให้ถือเป็นขนาดขั้นต่ำ แต่ถ้าหากสวิตช์ตัดตอนและ

อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่าให้ขยายขนาดของแผงสวิตช์ให้ใหญ่ขึ้น โดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมา

รวม ที่จะไม่มีการเพิ่มราคาจากราคาที่เสนอไว้ 

2-1.1.10 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอในการประกอบ ทดสอบ ติดตั้งในงานโครงการต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติ ขนาด พิกัด 

ตรงรุ่นโดยมีการส่งทดสอบตามมาตรฐานเฉพาะแบบ ตามแบบทุกรายการตามมาตรฐาน ((Fully) Type 

test: TTA) ที่ตรงตามกำหนดเฉพาะในงานโครงการ ผู้รับจ้างต้องส่งใบรับรองผลการทดสอบที่ออกโดย

สถาบันรับรองต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

2-1.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 

ตู้สวิทช์ตัดตอนรวมจะต้องเป็นชนิดตามที่กำหนดไว้ใน แบบแปลนมีขนาดพิกัดและรายละเอียด ดังน้ี 

2-1.2.1 ชนิดและขนาดพิกัดแผงสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าแรงต่ำ MDB 

• ชนิด (Type)  : ชนิดติดตั ้งใน / ภายนอกอาคาร ตามแบบที ่กำหนดประกอบในตู้  

     โลหะ ติดตั้งอุปกรณ์ที่แผงด้านหน้า และสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทุก  

    ชิ้น ตลอดจน แผงต่อ สายไฟจากทางด้านหน้าของตู้ 

• พิกัดแรงดันไฟฟ้า   : ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 230 /400 โวลท์ 3 เฟส 4 สายกรณีเป็น 

(Rated Voltage) (Ue)          ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ 240/416 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย  



 

 
 

    กรณีเป็นระบบของการ ไฟฟ้านครหลวง โดยรายละเอียดพิกัดแรงดัน 

    ให้อ้างอิงจาก แบบ ในแต่ละอุปกรณ์  

• Rated insulation voltage (Ui)     : 1,000 VOLT 

• Rated impulse withstand Voltage (Uimp)  : ไม่น้อยกว่า 12 kV 

• พิกัดความถี่ (Rated Frequency)     : 50/ 60 Hz 

• Rated Short –Time Withstand Current (Icw)  : Icw ต้องไม่น้อยกว่า 50 kA/1 Sec 

       หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน 

• พิกัดกระแส (Rated Current) :In     : ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน 

• ขนาดมิติสูงสุด (Max. Dimension)     : ตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน 

• ดัชนีการป้องกัน (Enclosure’s Degree of Protector)  : IP3X หรือตามที่กำหนดไว้ในแบบ 

• รูปแบบ (Typical Form)      : 3B หรือ ตามกำหนดในแบบแปลน 

• RATED SYSTEM VOLTAGE (Us)     : 230/400 VAC (PEA) or 240/416 VAC (MEA) 

• RATED VOLTAGE OPERATION (Ue)   : 400 Vac 

• NETWORK SYSTEMS     : 3-PHASE,4-WIRE 

• GROUNDING ARRANGEMENT     : SOLIDARY GROUND NEUTRAL 

• GROUNDING SYSTEMS     : TNS (TR - MDB) and TNC (MDB to DB ,LP) 

• CONTROL VOLTAGE     : 220-240 VOLTS (AC) 

• MAX . AMBIENT TEMPERATURE DESIGN   : 40 °C 

• CUBICLE FINISHING     : EPOXY POWDER COATING 

2-1.2.2 การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ 

• สายไฟและบัสบาร์ในแผงไฟ หรือแผงควบคุมต้องติดตั้งไม่ให้มีโอกาสเสียหายและติดตั้งให้อยู่กับที่อย่าง

ม่ันคง 



 

 
 

• ขั้วต่อโหลดในแผงสวิทซ์บอร์ด และแผงสวิทซ์ไฟย่อยต้องอยู่ในตำแหน่งที่ต่อได้ง่าย โดยไม่ต้องข้ามหรือผ่าน

สาย  หรือบัสของเฟสเพื่อต่อโหลด 

• ที่สวิทซ์บอร์ด หรือแผงที่จ่ายจากระบบไฟต้องมีบอกตำแหน่งหรือขั้วของเฟส 

• การจัดเรียงเฟสที่บัสบาร์ต้องเรียงเฟส ABC หรือ N,L1,L2,L3 และ PE /PEN จากหน้าไปหลัง จากบนลงล่าง 

หรือจากซ้ายไปขวา เม่ือมองจากทางด้านหน้าของสวิทซ์บอร์ดหรือแผงไฟฟ้าในกรณีที่ต่อแบบเดลต้า สีเส้น 

เฟส B ต้องเป็นเฟสที่มีศักดาไฟฟ้าสูงที่สุดเม่ือเทียบกับดิน กรณีที่มีการกำหนดเป็น Code เฟสของตัวนำ ให้

กำหนดเป็น น้ำตาล ดำ เทา และนิวทรัล สีฟ้า กราวด์ เขียวเหลือง ตามลำดับ  

• ที่ว่างสำหรับงอสายอย่างต่ำที่ขั้ว และช่องว่างอย่างต่ำภายในกัตเตอร์ (GUTTER) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

การติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับปรับปรุงล่าสุด หมวดที่ว่าด้วยข้อกำหนดการเดินสายไฟฟ้า หรือ 

NEC Code 

• ข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบของโรงงานผู้ผลิต ตู้สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานทาง

ไฟฟ้า (Standard of Production and Installation) โดยการจะนำมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุมาใช้งาน หรือ

อ้างอิงใช้งานในงานโครงการ ต้องสอดคล้องกับลักษณะการติดตั ้ง และภูมิประเทศ ประกอบตามหลัก

วิศวกรรม โดยไม่ขัดต่อมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับปรับปรุงล่าสุด  ให้ยึดถือ

มาตรฐาน และกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ถูกต้องและทันสมัย อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการออกแบบ 

2-1.2.3 รายละเอียดทางด้านเทคนิค BUSBARS และฉนวนยึด INSULATOR SUPPORT 

• BUSBARS ที่ใช้ต้องทำจากทองแดงที่มีความนำไม่น้อยกว่า 98 % มีขนาดและ AMPACITY ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต หรือตามกำหนดในแบบ และจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการเข้าสายและมีระยะห่างจากฝาตู้

อย่างเพียงพอสำหรับการเดินสายไฟฟ้านอกจากน้ีต้องมี GROUND BUS อยู่ด้านหลังมุมล่างและ NEUTRAL 

BUS อยู่ด้านหลังมุมบนของตู้หรือติดตั้งบริเวณอื่นของตู้แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู ้ว่าจ้างก่อ น BUS 

ดังกล่าวจะต้องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรูเตรียมสำหรับการต่อสายไว้ 

• การจัดเฟสของ BUSBARS เม่ือมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะดังน้ี N, A,B,C ,PE/PEN เรียงจากหน้าตู้ไป

หลังตู้, จากบนลงล่างหรือจากซ้ายไปขวา 



 

 
 

• BUSBARS ภายในตู ้กรณีที ่มีการทาสีหรือพ่นสี สีต้องเป็นสีทนความร้อนเพื ่อระบุเฟสตามข้อกำหนด

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า ฉบับปรับปรุงล่าสุด ดังน้ี น้ำตาล ดำ เทา ฟ้า เขียวเหลือง ตามลำดับ 

• จุดต่อหรือจุดสัมผัสระหว่าง BUSBARS กับ BUSBARS หรือ BUSBARS กับ TERMINAL PAD ให้ทำความ

สะอาดอย่างดีก่อนที่จะมีการต่อบัสบาร์ และกรณีการต่อบัสบาร์พื้นที่การ Overlapping Busbar ระกว่าง

บัสบาร์เมน กับบัสบาร์ย่อย พื้นที่สัมผัสต้องไม่น้องกว่า 5-7 เท่าของความหนาของบัสบาร์ที่นำมาต่อ 

• ที่หางปลาเข้าสายให้สวมด้วย VINYL WIRE END CAP โดยเลือกขนาดให้เหมาะสมกับสายและหางปลาที่ใช้

และใช้รหัสสีตามเฟสน้ันๆไม่อนุญาตให้ใช้เทปสีพันแทนเพราะจะทำให้ไม่คงทนและหลุดง่าย 

• สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื ่องวัดซึ่งเดินเชื ่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ  

TERMINAL BLOCK ภายในตู้ให้ใช้สายชนิด STRANDED ANNEALED COPPER WIRE ตามมาตรฐานของ

สายไฟฟ้า IEC 60227 และ IEC 60228  โดยคุณสมบัติของสายต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC ดังกล่าวที่

กำหนด หรือตามข้อกำหนด มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2553 โดยชนิด

ของสายต้องเป็น H07V-K หรือ  H05V หรือชนิดสายที่ใช้ต้องเป็นสาย Flexible ขนาดของสายไฟต้องมีรหัส

สีและต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดดังน้ี 

  -    CURRENT CIRCUIT  : ใช้สายสีดำ ขนาด   2.5   ตร.มม. 

      -    VOLTAGE CIRCUIT  : ใช้สายสีแดง ขนาด   1.5   ตร.มม. 

        -    AC. CONTROL CIRCUIT : ใช้สายสีเหลือง ขนาด 1.5   ตร.มม. 

      -    DC. CONTROL CIRUIT   : ใช้สายสีน้ำเงิน ขนาด   1.5   ตร.มม. 

SLEEVE และ CAP หุ้มปลายสายก็ให้ใช้รหัสสีเดียวกับสายด้วย 

• สายไฟทั้งหมดต้องวางอยู่ในรางสาย (TRUNKING) เพื่อความเรียบร้อยและเพื่อป้องกันการชำรุดของฉนวน

สายไฟแต่ละเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดน้ันๆและห้ามมีการตัดต่อโดยเด็ดขาด 

- สาย CONTROL ทุกเส้นที่ปลายทั้งสองด้านต้องมีเครื่องหมายกำกับเป็นระบบปลอกสวมซ่ึงยากแก่

การลอกหรือหลุดหายเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาภายหลัง 

- สาย CONTROL ที่แยกออกจาก CABLE TRUNK ต้องจัดหรือรัดสายด้วย CABLE TIE เป็นระบบ 



 

 
 

• การคำนวณขนาดของบัสบาร์ให้คิดแบบเปลือย  (Bare Rated ) ตามมาตรฐานของผู ้ผลิต ขนาดของ 

BUSBAR พื้นที่หน้าตัดมีขนาดโตเท่ากับเส้นเฟส หรือตามที่กำหนดขนาดของบัสบาร์เส้นดินถ้าใช้ทองแดง

ต้องมีพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 95 ตร.มม. สำหรับสวิทช์แผงจ่ายไฟฟ้าที่ใช้เมนสวิทซ์หรือ MAIN BREAKER 

เกิน 800 AMPERE ถ้าใช ้BUSBAR อลูมิเนียมต้องเลือกขนาดของบัสบาร์ให้ได้คุณสมบัติของไฟฟ้าเทียบเท่า

เม่ือใช ้BUSBAR ทองแดง 

• ที่รองรับและยึด (Bracket)  บัสบาร์กับตัวตู้ทำจากฉนวน Cast Resin หรือ Sectional Glass Reinforced 

Polyester ทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลแอมแปร์ หรือตามที่กำหนดในแบบ 

• บัสบาร์จะต้องเป็นชนิด Bare Copper 

• บัสบาร์เส้นดินต้องต่อกับตู้ทุกตู้ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวรบัสบาร์เส้นดินและเส้นศูนย์ต้องมีที่

และสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้สำหรับต่อสายดิน 

• BUSBAR INSULATOR SUPPORT ต้องเป็นวัสดุประเภท FIBERGLASS REINFORCE POLYESTER หรือ 

EPOXY RASIN ชนิดใช้ติดตั้งภายในแผงสวิทช์ไฟฟ้าตามที่กำหนดข้างต้น 

• ผู้รับจ้างต้องมีข้อมูลทางเทคนิคของ BUSBAR INSULATOR SUPPORT ตลอดจนผลการคำนวณเพื่อแสดง

ให้เห็นว่าการวางตำแหน่ง, ระยะห่างของ BUSBAR ตอลดจนตัว BOLT และ NUTS ที่ใช้จะต้องแข็งแรงและ

สามารถทนต่อแรงใดๆที่เกิดขึ้นจากการ SHORT CIRCUIT ภายในแผงสวิทช์ไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้โดยไม่เกิด

ความเสียหาย 

• แผงสวิทช์แต่ละส่วนต้องจัดแบ่งภายในออกเป็นช่องๆ (COMPARTMENT)  และต้องทำการประกอบให้

ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน IEC 61439-2 หรือ IEC 60439-1  ( Low Voltage Switchboards & 

Control Boards Assembly) โดยต้องไม่น้อยกว่า FORM  กำหนดในแบบ 

- CIRCUIT BREAKER COMPARTMENT 

- METERING & CONTROL COMPARTEMENT 

- BUSBAR COMPARTMENT 

- CABLE COMPARTMENT (INCOMING & OUTGOING) 



 

 
 

2-1.2.4 Mimic Bus และ Nameplate 

แผงสวิตซ์ฯ ต้องมีข้อมูลขั้นตอนแสดงไว้ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษาอย่างน้อยดังน้ี 

• ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพื่อแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า และออกทำด้วยแผ่นพลาสติกดำ

สำหรับแผงสวิตซ์ฯ ระบบไฟฟ้าปกติ และสีแดงสำหรับแผงสวิตซ์ฯระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  หรือสีที่ผู้ว่าจ้าง

เห็นชอบมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตซ์ฯ 

ด้วยสกรูอย่างแน่นหนา 

• ให้มี Nameplate เพื่อแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใดจ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด หรือกลุ่มใดเป็น

แผ่นพลาสติกพื้นสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้องไม่น้อยกว่า 20 

มิลลิเมตร 

• ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้ที่แผงสวิตซ์ฯ ด้านนอก

ตรงที่ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 

2-1.2.5 การติดตั้ง 

• แผงสวิตซ์ฯ ที่ติดตั้งในสถานที่ใช้งานจริง ต้องยึดติดกับฐานที่ตั้งด้วยน๊อตจำนวนไม่น้อยกว่า 4 จุด ตามมุมทั้ง

สี่อย่างแน่นหนา 

• ในกรณีที่เป็นพื้นคอนกรีต น๊อตที่ใช้ต้องเป็นแบบ Expansion bolt 

2-1.2.6 การทดสอบจากโรงงาน 

• การทดสอบประจำโรงงานผู้ผลิต (Routine Test) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1436- 2540 

หรือ IEC61439-2 ชุดประกอบสำหรับควบคุมไฟฟ้าแรงตํ่า หรือเทียบเท่า และจะต้องทำการทดสอบอยา่ง

น้อยดังต่อไปน้ี 

- ตรวจสอบการทำงานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation) 

- ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Test) 

- ตรวจการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective Measures) 

- ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance) 



 

 
 

• นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง เม่ือมีการติดตั้งในสถานที่ใช้งานแล้วต้อง

ตรวจสอบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิทช์ทั้งหมด 

- ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ที่ออกจากแผงสวิทช์ 

- ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้เพื่อความถูกต้อง 

- ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบที่โรงงานผู้ผลิตและเห็นชอบ

พร้อมอนุมัติผลการตรวจสอบ 

• ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายงานการทดสอบพร้อมลงนามรับรองผลการทดสอบ 

2-1.3 อุปกรณ์ประกอบในแผงสวิทช์จ่ายไฟแรงต่ำเมนต่ำ 

2-1.3.1 AIR CIRCUIT BREAKER 

• ข้อกำหนดทั่วไป 

- Air Circuit Breaker ที่นำมาใช้ทั้งหมดต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC60947-2 และเป็น

เบรคเกอร์ Category B  

- การติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ Fixed หรือ Drawout ตามที่แบบกำหนด 

• โครงสร้างและส่วนประกอบ (Construction) 

- Main Contacts ต้องเป็นแบบ Free maintenance ภายใต้การใช้งานปกติ และต้องมีเครื่องหมาย 

แสดงถึงความเสียหายของหน้าคอนแทคโดยสามารถมองเห็นด ้วยตาเปล่าได้  (Visual wear 

indicator) เม่ือถอด Arc Chutes ออกแล้ว 

- Arc Chutes หรือชุดดับอาร์ค ต้องสามารถถอด – ประกอบ ที ่หน้างานได้สะดวก และที่  Arc 

Chutes ต้องประกอบด้วยตะแกรงโลหะสานละเอียด (metal Filters) ที่ทำจาก Stainless Steel 

เพื่อลดความเสียหายภายนอกเม่ือเกิด Fault 



 

 
 

- กรณีที ่เป็นชนิด Draw Out Type ในการเลื ่อนเบรคเกอร์ เข้า–ออก จะต้องมี 3 ตำแหน่ง คือ 

Connect – Test – Disconnect โดยแต่ละตำแหน่งจะต ้องมีปุ ่มกด เพื ่อปลดในการเปล ี ่ยน

ตำแหน่งดังกล่าว (Release Button ) ที่ด้านหน้าของ เบรกเกอร์ 

- Air Circuit Breaker ต้องเป็นชนิดฉนวน 2 ชั้น (Double Insulation) 

- Rate ICS = 100% ICU 

- Rate current 100% continuous 

- อุปกรณ์ช่วยเพิ่มเติม (Electrical Auxiliaries) 

- Under voltage Release ต้องเป็นชนิดหน่วงเวลาได้ (Time delay) โดยปรับได้ตั้งแต่ 0.5 – 3 

วินาที 

- Under voltage, Shunt Trip ,Closing Coil, Motor operated, Auxiliary Contact สามารถใช้

ร ่วมกันได้ทุกรุ ่น (Common Auxiliaries) คือตั ้งแต่ 800 – 6300 A เพื ่อความสะดวกในเรื ่อง 

Spare part 

- Built in ground fault protection 

- Phase protection with shunt trip 

- Closing coil motor operated 

- Auxiliary contact 

• โครงสร้างและส่วนประกอบ (Construction) 

ข้อกำหนดทั่วไปของทริปยูนิต (General) 

- CT ที่ทำหน้าที่ในการตรวจวัดระดับกระแสไฟภายในตัวเบรคเกอร์ ต้องเป็นแบบ Air CT เพื่อให้

ความแม่นยำ (accuracy) ในการวัดค่ากระแส 

- ทริปยูนิตต้องวัดค่ากระแสในแบบ true RMS 

- ทริปยูนิตต้องประกอบด้วย thermal memory เพื ่อเก็บสะสมค่าอุณหภูมิเดิมที ่เพิ่มขึ้นไว้ใน

หน่วยความจำในกรณี ทริปเน่ืองจากโอเวอร์โหลดหลายครั้งติดๆกัน 



 

 
 

ฟังก์ชั ่นการป้องกันกระแสเกิน (overcurrent protection) TRIP UNIT ของ Main Circuit Breaker 

จะต้องเป็น Solid State Type ประกอบด้วยการทำงานดังต่อไปน้ี 

- Long time protection (LT) สามารถปรับตั ้งกระแสตั ้งแต่ 0.4 – 1 ของ Rated Current (In) 

และปรับค่าหน่วงเวลา long time delay ได้ 

- Short time protection (ST) สามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 1.5 – 10 เท่า และสามารถปรับหน่วง

เวลา ได้ตั้งแต่ 0.1 – 0.4 วินาที 

- Instantaneous Trip (INST) ปรับค่ากระแส pick-up ได้ และสามารถ OFF ได้ 

- Ground Fault Protection สามารถปรับตั้งหน่วงเวลาตั้งแต่ 0.1 – 0.4 วินาที 

- มี LED แสดงผลของชนิด Fault (LT, ST, GF) 

- ค่ากระแส pick-up และการหน่วงเวลาที่ผู้ใช้ปรับตั้ง จะต้องสามารถแสดงที่หน้าจอแสดงผล ใน

หน่วย แอมแปร์ และวินาที่ เพื่อง่ายต่อการอ่านค่า 

- ฟังก์ชั่นพื้นฐานการวัดค่าทางไฟฟ้า (basic measurements function) 

- แอมมิเตอร์พร้อมจอแบบดิจิตอล แสดงค่า RMS ของกระแสของแต่ละเฟส 

- bar graph แบบ LED หรือ LCD (ต้องมี backlight) แสดงค่ากระแส 3 เฟสพร้อมๆกัน 

- มี maximeter เก็บค่ากระแส RMS สูงสุดของแต่ละเฟส ไว้ในหน่วยความจำภายในและสามารถ

แสดงค่าทางจอแสดงผลของ trip unit ได้ 

2-1.3.2 MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER 

• Molded Case Circuit Breaker ที่นำมาใช้ทั้งหมดต้องผลิตตามมาตรฐาน IEC 60947-2 CAT A 

• Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทำงานด้วยระบบ Trip Free มี Trip Indication แสดง

ที่ Handle Position 

• TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 160 AF จะต้องเป็น Thermal- magnetic Trip สามารถปรับ

ค่ากระแส THERMAL ได้ตั้งแต่ 0.7 – 1.0 ของ Rated Current (In) 



 

 
 

• TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 250 AF ขึ้นไป จะต้องเป็น ELECTRONIC TRIP สามารถปรับค่ากระแส 

OVERLOAD CURRENT ได ้ระหว่าง 0.4 – 1.0 ของ Rated Current (In) และสามารถปร ับค ่ากระแส 

SHORT CIRCUIT CURRENT ได้ระหว่าง 2 – 10 เท่า 

• TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป เมื่อ Load current มีค่าตั้งแต่ 95% ขึ้นไปจะมี LED 

แสดงเป็นสัญญาณสว่างตลอดเวลา และถ้ามีค่าตั้งแต่ 105 % ขึ้นไปจะมี LED แสดงเป็นสัญญาณกระพริบ

ตลอดเวลา 

• MCCB ขนาดตั ้งแต ่ 100 – 630 AF ค่า Service breaking capacity (Ics) ต้องมีค ่าเท ่ากับ Ultimate 

breaking capacity (Icu) คือ Ics = 100% Icu 

• เพื ่อความปลอดภัย MCCB ทุกตัวต้องเป็นฉนวน 2 ชั ้น ( Double Insulation ) Rate current 100% 

continuous 

• CIRCUIT BREAKER ที ่ม ีขนาดมากกว่า 225A.ให ้ใช ้ TERMINAL เป ็น BUS BAR CONNECTION TYPE. 

ขนาดเล็กกว่าให้ใช้ FEEDER 

2-1.3.3 อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ( Surge Protection Device : SPD) 

• ข้อกำหนดทั่วไป 

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจากฟ้าผ่าและแรงดันเสิร์จจากการสับปลดวงจรในระบบไฟฟ้า เพื่อ

ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในอาคาร 

- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จที่ตู้เมนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอาคาร (MDB) 

- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ ( SURGE PROTECTION DEVICE ) เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน EN 61643-11 (2012) หรือ IEC 61643-1 (2011) ผู ้ร ับจ้างต้องส่งใบรับรองผลการ

ทดสอบที่ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- การดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามกฎการเดินสายและติดตั้งของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค หรือ มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย .ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (วสท.) 



 

 
 

- อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของแท้และใหม่ และไม่เคยถูกนำไปใช้งานมาก่อน 

• ข้อกำหนดทางด้านเทคนิค 

- SPD1  FOR MDB  (Combined Arrester  TYPE I/II) 

อุปกรณ์ป ้องกันแรงด ันเส ิร ์จ ( Surge Protection Device ) Class I/II, Type T1/T2 

ลักษณะอุปกรณ์เป็น ระบบ Spark Gap ที่สามารถดับกระแสไหลตาม  ( Follow Current ) ได้ 

สามารถลดระดับแรงดันจากเสิร์จลงสู่ระดับที่ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ สามารถทนต่อกระแสฟ้าผ่าได้

เป็นอย่างดี  สามารถทนต่อแรงดันเกินต่อเน่ือง (Uc) ได้สูง  ผ่านการทดสอบ End of life test ตาม 

EN 61643-11:2012 และสามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันเสิร์จ ได้จากฐานโดยไม่ต้องเดินสาย

ใหม่ อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจะต้องมีชุดแสดงสถานะของอุปกรณ์เพื่อสามารถแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์

พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยง 

ให้ติดตั้งอุปกรณ์นับจำนวนเสิร์จที่เริ่มนับเมื่อมีเสิร์จขนาดอย่างน้อย 1000A เข้าสู่ระบบ 

และแสดงจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 หลัก 

  Technical Data 

SPD 1.1 Combined SPD Class I/II , T1/T2 : Spark Gap Technology for L-N 

     IEC Category, EN Type /VDE    I/II, T1/T2  
    Nominal Voltage Un    230 V AC 

Max.Continuous operating voltage  Uc       ≥255V AC 
Lightning Teste Current (10/350)     Iimp  ≥25 kA (per pole) 
Nominal discharged current (8/20)   In  ≥40 kA (per Pole) 
Protection level Up at In (L-N)   ≤1.5 kV 
Follow Current If     ≥50 kA 

SPD1.2 Class I/II ,T1/T2 Spark Gap Technology for N-PE (ในกรณีN-PE ไม่ต่อถึงกัน) 

     IEC Category, EN Type / VDE    I/II, T1/T2 
    Nominal Voltage Un    230 V AC 

Max.Continuous operating voltage  Uc  ≥255 VAC 
Lightning Tested Current (10/350)Iimp  ≥100 kA 



 

 
 

Protection level Up     ≤1.5 kV 
Follow Current If     100 A 

ให้ติดตั ้งอุปกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse หรือ Disconnection Switch ขนาด 

ตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับ SPD 1.1 และที่จุดต่อลงดินให้มีการต่อผ่าน Ground terminal 

block ที่มีการต่อดินผ่านราง DIN Rail แล้วจึงต่อลง Ground Bar เพื่อลดผลกระทบต่อความยาว

สายและแรงดันป้องกันโดยรวม 

- SPD2 FOR MDB (Coordinated Arrester Class I+II 

อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Protection Device) Class I+II ,Type T1+T2 

  ลักษณะอุปกรณ์เป็น ระบบ Spark Gap (Class I) ที่สามารถดับกระแสไหลตาม (Follow 

Current) ติดตั้งขนานกันโดยตรงกับระบบ  MOV  (Class II) สามารถลดระดับแรงดันจากเสิร์จลงสู่

ระดับปลอดภัยต่ออุปกรณ์และทนต่อกระแสฟ้าผ่าได้เป็นอย่างดี  อุปกรณ์ทั้งสองชนิดจะต้องผ่าน

ทดสอบการทำงานร่วมกันที่ค่าทดสอบสูงสุดของอุปกรณ์ และจะต้องสามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์

ป้องกันเสิร์จทั้งสองชนิดได้จากฐานโดยไม่ต้องเดินสายใหม่  อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จจะต้องมีชุดแสดง

สถานะของอุปกรณ์เพื่อสามารถแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยง 

  ให้ติดตั้งอุปกรณ์นับจำนวนเสิร์จที่เริ่มนับเมื่อมีเสิร์จขนาดอย่างน้อย 1000 A เข้าสู่ระบบ 

และแสดงจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 หลัก 

  Technical Specification 

Coordinated Class I+II ,  EN Type T1+T2 : Spark gap + MOV technology 

     IEC Category, EN Type / VDE    I+II, T1+T2  
Nominal Voltage Un    400/690 V AC 
Max. Continuous operating voltage Uc       ≥350 V AC 
Lightning Tested  Current (10/350) Iimp  ≥ 25 kA  
Max discharged current (8/20) Imax  ≥ 40 kA  
Follow Current If     ≥25 kA 

โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ในแต่ละ Class ดังน้ี 



 

 
 

SPD 2.1 Class I / T1: Spark Gap Technology 

   IEC Category, EN Type     I, T1  

Max. Continuous operating voltage Uc       ≥ 350 V AC 

Lightning Tested  Current (10/350) Iimp  ≥ 25 kA  

Protection level Up (L-N) at In   ≤ 1.5 kV 
Follow Current If     ≥25 kA 

SPD 2.2 Class II / T2: MOV Technology 

      IEC Category, EN Type / VDE    II/T2 

Max. Continuous operating voltage Uc        ≥275 V AC 

Max discharged current (8/20) Imax   ≥40 kA  

Protection level Up     ≤1.5 kV 

SPD2.3 Class I/II / T1/T2 Spark Gap Technology for N-PE (ในกรณีN-PE ไม่ต่อถึงกัน) 

     IEC Category, EN Type / VDE    I/II, T1/T2 

Max. Continuous operating voltage Uc  ≥255 V AC 

Lightning Tested Current (10/350) Iimp  ≥100 kA 

Nominal discharged current (8/20) Imax  ≥40 kA 

Protection level Up     ≤1.5 kV 

Follow Current If       100 A 

ให้ติดตั ้งอุปกรณ์แบบขนานผ่าน Back up Fuse หรือ Disconnection Switch ขนาด 

ตามคำแนะนำของผู้ผลิต สำหรับ SPD 1.2 และที่จุดต่อลงดินให้มีการต่อผ่าน Ground terminal 

block ที่มีการต่อดินผ่านราง DIN Rail แล้วจึงต่อลง Ground Bar เพื่อลดผลกระทบต่อความยาว

สายและแรงดันป้องกันโดยรวม 

2-1.3.4 เครื่องวัด และอุปกรณ์ 

• Asymmetrical Relay 

Asymmetrical Relay ต้องเป็นแบบ Solid State Controlled ชนิด 3 เฟส 4 สาย 400/230โวลท์ กรณีที่

ใช้งานกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 240/416 โวลท์ กรณีที่ใช้งานกับระบบของการไฟฟ้านคร



 

 
 

หลวง ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ซ่ึงจะทำงานเม่ือแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสแตกต่างกัน โดยสามารถตั้งจุดที่ทำงาน

ได้ รีเลย์ต้องเป็นแบบ Tropicalized มี Auxiliary Contacts จำนวนพอเพียงสำหรับการใช้งาน 

• Undervoltage Relay 

Undervoltage Relay ต้องเป็นแบบ Solid State Controlled ชนิด 3 เฟส 4 สาย 400/230โวลท์ กรณีที่

ใช้งานกับระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 240/416 โวลท์ กรณีที่ใช้งานกับระบบของการไฟฟ้า นคร

หลวง ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ซ่ึงจะทำงานเม่ือแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้รีเลย์ต้องเป็นแบบ Tropicalized 

มี Auxiliary Contacts จำนวนพอเพียงสำหรับการใช้งาน 

• Current Transformer 

CURRENT TRANSFORMER (CT) ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน IEC หรือ UL โดยมี SECONDARY CURRENT 5A 

และ ACCURACY ตาม IEC STANDARD CLASS 1 หรือเทียบเท่า ตามกำหนดในแบบ น้ันๆ โดยสามารถทน

แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 700 โวลท์ และค่า THERMAL CLASS B (130 ºC) หรือเทียบเท่า 

• AMMETER 

AMMETER ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน IEC หรือ UL ต้องเป็นแบบ SWITCHBOARD MOUNTED ขนาดหน้าปัด

ไม่เล็กกว่า 96 x 96 มม. สเกลชนิด WIDE ANGEL (240องศา) สเกลอ่านได้ตามขนาด PRIMARY CURRENT 

RATING เป ็นแบบใช ้ต ่ อก ับ  CURRENT TRANSFORMER ชน ิด 5A SECONDARY RATED CURRENT 

ACCURACY CLASS 1.5 หรือเทียบเท่า 

• AMMETER SELECTOR SWITCH (AS) 

AMMETER SELECTOR SWITCH (AS) เป็นชนิดเลือกได้ 4 ตำแหน่ง เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง 3 เฟส และ

มีจังหวะปิด โดยทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า10 แอมแปร์ 

• VOLTMETER 

VOLTMETER ผลิตขึ ้นตามมาตรฐาน IEC หรือ UL ต้องเป็นแบบ SWITCHBOARD MOUNTED ขนาด

หน้าปัด ไม่เล็กกว่า 96x96 มม. สเกลชนิด WIDE ANGEL (240 องศา) สามารถต่อใช้งานได้โดยตรง มีสเกล

อ่านได้ 0-500 V หรือตามแบบ มีค่าACCURACY CLASS 1.5 หรือเทียบเท่า 



 

 
 

• VOLTMETER SELECTOR SWITCH (VS) 

VOLTMETER SELECTOR SWITCH (VS) เป็นชนิดเลือกได้ 7 ตำแหน่ง สำหรับไฟ 3 เฟส 4 สาย เพื่อวัดได้

ทั้ง 3 เฟส และกับเส้นศูนย์ ทั้งมีจังหวะปิดด้วย 

• DIGITAL POWER METER 

มิเตอร์ที่ใช้จะต้องเป็น DIGITAL POWER METER ต้องแสดงผลเป็นแบบ LCD display เครื่องวัดจะต้อง

สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ดังน้ี คือ กระแสต่อเฟส, กระแสนิวตรอน, แรงดันต่อเฟส, แรงดันเฟสต่อนิวตรอน, 

กิโลวัตต์, กิโลวาร์ (แยก L และ C), เพาเวอร์แฟคเตอร์, ความถี่, กิโลวัตต์ชั่วโมง, กิโลวาร์ชั่วโมง, ฮาร์โมนิ

คของกระแสต่อเฟส, ฮาร์โมนิคของแรงดันแต่ละเฟส (%THD), ฮาร์โมนิคของกระแส และฮาร์โมนิคของ

แรงดันในแต่ละลำดับ 

• Control Fuses 

ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ขนาดตามที่กำหนดในแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของ VDE หรือเทียบเท่า 

• Indicator Lamp 

ใช้สำหรับแสดงการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตตามมาตรฐาน DIN หรือ

เทียบเท่า 

2-2 หม้อแปลงไฟฟ้า (TRANSFORMER OIL TYPE) 

2-2.1 ทั่วไป 

งานก่อสร้าง-ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในตอนนี้ เป็นงานก่อสร้าง-ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์

ประกอบต่างๆ ที่ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้เสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในแบบ และมาตรฐาน

การก่อสร้างที่จะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อๆ ไป 

2-2.2 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

หม้อแปลงไฟฟ้าที ่จะนำมาใช้ติดตั้ง จะต้องมีขนาดและลักษณะสำคัญตามค่าที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ โดยเป็นค่าที่

ประกอบการติดตั้งใช้งานที่ระดับความสูง 1 ,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง อุณหภูมิปกติเฉลี่ยสูงสุด 40 ºC 

ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด 90 % มีละเอียดดังน้ี 



 

 
 

หม้อแปลงต้องมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปน้ี 

• ชนิด     : Oil Immerse, Outdoor Type 

• การระบายความร้อน    : ใช้น้ำมันระบายความร้อนด้วยอากาศ (ONAN)  

• จำนวนเฟส    : 3 

• ขนาดพิกัด     : ตามที่กำหนดในแบบ  

• ความถี่     : 50 Hz 

• พิกัดแรงดัน  ด้านแรงสูง  : 22 และ 33 kV. (กฟภ.) หรือ 24 kV. (กฟน.)  

        ต่อแบบ delta 

• พิกัดแรงดัน  ด้านแรงต่ำ  : 400/230V. (กฟภ.) หรือ 416/240V. (กฟน.) 

        ต่อแบบ wye 

• เวคเตอร์กรุ๊ฟ    : Dyn11  

• แท๊ฟปรับแรงดันด้านแรงสูง  : +/- 2 x 2.5 % (PEA)  

      : +/- 4 × 2.5 % (MEA.) 

• Voltage Regulation   : ไม่เกินกว่า 1.5 % ของ Full 

At Full load Capacity ที่ Power Factor เท่ากับ 1.0 

• ชนิดของขดลวดด้านแรงสูง และแรงต่ำ  : ทองแดง 

• อิมพิแดนซ์หม้อแปลง    : 4%  สำหรับ (50-630 kVA) 

      : 6%   สำหรับ (800-2500 kVA) 

     : 7%   สำหรับ (3000-6000 kVA) 

• BASIC INSULATION LEVEL ( BIL)  : 125  kV สำหรับระบบไฟ 12/24, 22, 24 kV 

      : 170 kV สำหรับระบบไฟ 33 kV 

• INSULATION CLASS    : Class A for HV side 



 

 
 

      : Class A for LV side 

• No-Load Loss    : ให้ผู้เสนอราคาเสนอชนิด STANDARD LOSS 

• Load-Loss 75๐ C    : ให้ผู้เสนอราคาเสนอชนิด STANDARD LOSS 

• ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเม่ือจ่ายโหลดต่อเน่ืองที่พิกัดหม้อแปลง  

ในชุดขดลวดเม่ือจ่าย Continuous Rate KVA  : ไม่เกิน 65 °C 

Top Oil      : ไม่เกิน 60 °C 

Hottest Spot Winding Temp Rise   : ไม่เกิน 80 °C 

• NOISE LEVEL AT 1 METER   : ไม่มากกว่า 62 dB. 

2-2.3 มาตรฐาน ชนิด โครงสร้าง และการรับประกัน  

หม้อแปลงไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ติดตั้ง เพื่อจ่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำในโครงการ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ร ับการผลิตได้

มาตรฐาน เป็นชนิดมีรูปแบบโครงสร้าง และอุปกรณ์ประกอบตามรายละเอียดข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในที่น้ี 

2-2.4 มาตรฐาน 

หม้อแปลงไฟฟ้า จะต้องได้รับการผลิต และทดสอบตามมาตรฐานฉบับล่าสุดของ IEC 60076 ,มอก.384-2543 หรือ

มาตรฐานเทียบเท่าที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ผลิตจะต้องมีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001, ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 

14001 และมีผลการทดสอบลัดวงจร (Short Circuit Test) ซ่ึงได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจน

ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 

2-2.5 โครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่นำมาใช้ติดตั้ง เพื่อจ่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำในโครงการ จะต้องมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย 

2-2.5.1 ตัวถังใช้สำหรับบรรจุขดลวดแรงสูง/แรงต่ำและน้ำมันหม้อแปลงทำจากเหล็กที่ประกอบขึ้นเป็นรูปแล้ว เม่ือ

บรรจุน้ำมันแล้วจะต้องไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันหม้อแปลง ที่ตัวถังจะต้องมีหูหิ้วเพื่อใช้ในการยกขึ้นประกอบ

ติดตั้ง และเมื่อประกอบเสร็จแล้วทุกพื้นผิวของตัวถัง จะต้องได้รับการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงก่อนการ

ทาสีพื้นผิวภายในของตัวถังและจะต้องทาสีด้วยสีทนต่อการทำลายของน้ำมันและพื้นผิวภายนอกของตัวถัง

จะต้องทาสีรองพื้นก่อน แล้วทาทับด้วยสีที่เป็น Weather-resistant Coats  



 

 
 

2-2.5.2 สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดพิกัดไม่เกิน 2,500 kVA. จะเป็นแบบโครงสร้างของถังเป็นแบบครีบปิดผนึกแน่น 

(Hermetical Sealed Type) โดยมีพื้นที่ครีบเพียงพอสำหรับการระบายความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural 

Air-cooled) ได้  สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดพิกัดเกิน 2,500 kVA. จะเป็นแบบมีถังพัก (Conservator 

Type) เป็นหม้อแปลงแบบถังเปิด (Open Type) คือมี ช่องทางให้อากาศถ่ายเทเข้าและออกจากตัวถังได้ตาม

กระแสเพิ่ม-ลด ของปริมาตรน้ำมันจากความร้อนของการใช้งาน และติดตั้งสารดูดความชื้นเพื่อป้องกันไม่ให้

ความชื้นจากภายนอกเข้าไปในตัวหม้อแปลง 

2-2.5.3 แกนของหม้อแปลงจะต้องทำจากเหล็กซิลิกอนที่มีคุณภาพสูงไม่เสื่อมสภาพและมีค่า Permeability สูง แกน

ของหม้อแปลงประกอบด้วยเหล็กซิลิกอนแผ่นบางที่ตัดได้รูปร่างโดยมีขอบรอยตัดที่เรียบที่ผิวด้านหนึ่งของ

เหล็กซิลิกอนแผ่นบางจะวางคั่นไว้ด้วยฉนวนที่ทนต่อความร้อนและน้ำมัน แกนของหม้อแปลงจะต้องจับยึด

เข้าด้วยกันให้ม่ันคงแข็งแรง เพื่อที่รองรับขดลวดไม่ให้เคลื่อนออกจากตำแหน่งที่ได้จัดวางไว้เม่ือทำการขนส่ง 

และเพื่อเป็นการลดเสียงสั่นที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน 

2-2.5.4 ขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องได้รับการออกแบบอย่างดีและทันสมัย ขดลวดได้รับการพันและรองรับ

อย่างเหมาะสมที่ทำให้มีช่องทางการไหลเวียนของฉนวนน้ำมัน นอกจากนี้การพันจะต้องมีรูปร่างและการ

รองรับที่ยอมให้มีการขยายหรือหดตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ โดยไม่ทำให้ฉนวนที่ หุ้มไว้มีความ

เสียหาย แต่ทั้งนี้จะต้องมีความมั่นคงที่ไม่ทำให้เกิดการขยับเขยื้อนที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี ระหว่าง

ขดลวดและแกนเหล็กจะต้องมีฉนวนก้ันที่เหมาะสม 

2-2.5.5 Bushings ของหม้อแปลงไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ส่วนของ Bushing ที่เป็น Porcelain 

จะต้องเป็นชิ้นเดียวกันตลอด Threaded Studs จะต้องติดตั้งบน Bushing ทุกตัว Bushings แต่ละอันที่

ระดับแรงดันเดียวกันสามารถเปลี่ยนแทนกันได้ 

2-2.5.6 ขั้วต่อสายของหม้อแปลงไฟฟ้าทางด้านแรงสูงที่เป็น Bushings แรงสูงจะต้องมีตัวต่อสาย (Connectors) เป็น 

Solder less Clamp Type สำหรับการเข้าสายไฟฟ้าที่ตัวนำเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดงได้ ส่วนทางด้านแรง

ต่ำที ่เป็น Bushings แรงต่ำ จะต้องมีตัวต่อสายเป็น Solderless Clamp Type for High Conductivity 

Bronze and Hot-tin Dipped สำหรับการเข้าสายไฟฟ้าที่ตัวนำเป็นอลูมิเนียมหรือทองแดง 



 

 
 

2-2.6 การทดสอบ 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งใช้งานในโครงการฯ ต้องเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าได้รับการผลิต และประกอบสำเร็จที่โรงงาน

ผู้ผลิต และหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวจะต้องผ่านการทดสอบต่างๆ ดังต่อไปน้ี โดยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

2-2.7 ROUTINE TESTS 

หม้อแปลงไฟฟ้าที่จะนำมาติดตั้งใช้งานในโครงการฯ จะต้องผ่านการทดสอบตาม ROUTINE TESTS พร้อมกับการรับรอง

ผลจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ/หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

2-2.8 การทดสอบในสนาม 

การทดสอบในสนาม จะกระทำเม่ือหม้อแปลงไฟฟ้าได้ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในโครงการ แล้ว และก่อนทำการ

จ่ายไฟเพื่อใช้งาน การทดสอบในสนามประกอบด้วย 

• ตรวจสอบด้วยสายตา และตรวจสอบมิติ 

• ตรวจสอบสัญลักษณ์ของ VECTOR-GROUP 

• ตรวจสอบฉนวนน้ำมัน 

• วัดค่าความต้านทานของฉนวน 

• วัดอัตราส่วนของแรงดัน 

อุปกรณ์เครื่องมือวัดที่จะทำการทดสอบในสนาม ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดเตรียม และเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

2-2.9 รายงานผลการทดสอบ 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรายงานผลการทดสอบของหม้อแปลง และได้ผ่านการรับรองแล้วจากสถาบันผู้ทดสอบ 

2-2.10 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งอ่ืน ๆ ตามข้อกำหนดการติดตั้ง

ทางไฟฟ้าของการไฟฟ้าท้องถิ่น 

2-3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (GENERATOR) 

2-3.1 ทั่วไป  



 

 
 

2-3.1.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินให้กำลังไฟฟ้าแบบสำรอง โดยมีขนาด kW (หรือ kVA) ไม่น้อยกว่าที่ได้แสดงไว้ใน

แบบที่เพาเวอร์แฟกเตอร์ 0.8 ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 416/240V. 50Hz ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อ

นาที  

2-3.1.2 เครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ Radiator ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน ซ่ึงทำด้วยเหล็กประกอบสำเร็จรูป และ 

Coupling จากโรงงานผู้ผลิตของเครื่องน้ันๆ  

2-3.1.3 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบสำเร็จรูป โดยบริษัทผู้ผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Original Country) 

หรือ Assembly หรือ ภายใต้ Under License บริษัทผู้แทนจำหน่าย 

2-3.1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ต่างๆ ที่

จำเป็น เช่น Sound Attenuator การบุฉนวนเพื่อลดระดับเสียงของห้องเครื่อง ฯลฯ เพื่อให้เครื่องกำเนิด

ไฟฟ้าดังกล่าวทำงานโดยสมบูรณ์ 

2-3.1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ชนิดหอยโข่งหรือชนิดอัตราการไหลคงที่ ที่

เหมาะสมสามารถใช้กับน้ำมันดีเซลได้ดี 

2-3.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 

2-3.2.1 เครื่องยนต์ 

• เครื่องยนต์ดีเซล สี่จังหวะ Turbocharged พร้อม air-cool charge  

• ระบบท่อไอเสีย ท่อระงับเสียง (Exhaust Silencer) และท่ออ่อน (Flexible Exhaust Pipe) เป็น แบบ

ที่เหมาะสมกับอาคาร (Residential Type) ท่อไอเสียทำจาก Black Sheet Pipe หุ้มด้วยฉนวนความ

ร้อน สามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 600°C และหุ้มด้วยแผ่นอะลูมิเนียมอีกชั้นหน่ึง  

• ระบบระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยใช้ปั้ม (Centrifugal-Type Circulating 

Water Pump) เพื ่อส่งน้ำไประบายความร้อนในส่วนต่างๆ ซึ ่งประกอบด้วยหม้อน้ำ พัดลม และ 

Thermostatic Valve เพื ่อควบคุมระด ับอุณหภูมิใช ้งานของเครื ่องยนต์ และต้องมี Corrosion 

Resistor ควบคุมสารละลายในน้ำที่หล่อเลี้ยงภายในเครื่องยนต์ 



 

 
 

• มีไส้กรองอากาศแบบ Dry Type พร้อม Turbo Charger ช่วยอัดอากาศเข้ากระบอกสูบ เพื่อการเผา

ไหม้ที่สมบูรณ์ 

• ระบบควบคุมความเร็วเครื ่องยนต์ ใช้ Governor แบบ Electronic หรือ Digital ที่สามารถควบคุม

ความเร็วของเครื่องยนต์ให้คงที่และมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5% ที่ภาวะอยู่ตัว 

• ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์ ใช้มอเตอร์สตาร์ตแบบไฟตรง พร้อมแบตเตอรี่ Heavy Duty ตามมาตรฐาน

ผู้ผลติ และ Automatic Battery Trickle Charger 

• ในกรณีที่เครื่องยนต์สตาร์ตครั้งแรกไม่ติด ชุดสตาร์ตเครื่องอัตโนมัติจะสตาร์ตใหม่ติดต่อกัน ได้อีก 3 

หรือ 4 ครั้ง เม่ือสตาร์ตเครื่องครบแล้วเครื่องยนต์ยังไม่ติด มอเตอร์สตาร์ตจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ

และมีสัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Over Crank หลังจากตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องให้เรียบรอ้ย

แล้ว ให้กดปุ่ม Reset Over Crank สัญญาณไฟโชว์หน้าตู้ช่อง Over Crank จะดับไป แล้วชุดควบคุม

พร้อมที่จะสตาร์ตเครื่องยนต์ใหม่อีก 

• ระบบป้องกันเครื่องยนต์สำหรับป้องกันการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์ และดั บเครื่องยนต์โดย

อัตโนมัติพร้อมทั้งมีไฟสัญญาณเตือนอย่างน้อยที่สุดในกรณีต่อไปน้ี 

- ความเร็วรอบของเครื่องยนต์สูงเกินกำหนด 

- ความดันน้ำมันหล่อลื่นต่ำเกินกำหนด 

- อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์สูงเกินกำหนด 

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดตามที่แสดงในแบบ และให้มี Low Level Alarm ในกรณีน้ำมัน

กำลังจะหมด 

- มี Side Glass บอกระดับและปริมาตรน้ำมันภายในถัง 

- มีระบบ Drain และระบบ Pump น้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอกถังเข้าถัง 

- ผู้รับจ้างต้องทำรายละเอียดขนาดและการติดตั้งของถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง และระบบการต่อลง

ดินของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าถังให้เป็นชนิด Manual และไฟฟ้า 



 

 
 

หรือตามที่ระบุในแบบ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนทำการติดตั้ง โดยตัวถังน้ำมันต้องทำจากแผ่น

เหล็กตามมาตรฐาน ASTM 

• แผงควบคุมเครื่องยนต์ประกอบด้วยมาตรวัดต่างๆ ซึ่งใช้ระบบไฟตรง ตามมาตรฐานผู ้ผลิตและมี

รายการต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

- มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น 

- มาตรวัดอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น 

- มาตรวัดความดันน้ำมันหล่อลื่น 

- มาตรวัดความเร็วรอบ 

- มาตรวัดไฟชาร์จแบตเตอรี่  

• เครื่องสูบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติต้องมีคุณสมบัติ 

- ติดตั้ง Safety Relief Valve 

- ชุดซีลเป็นแบบ Mechanical Seal 

- ต้องสามารถสูบน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าเต็มความจุของถังน้ำมันได้ภายในเวลา ไม่เกิน 2 ชั่วโมง 

2-3.2.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator)  

• เป็นแบบไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ต่อโดยตรงเข้ากับเครื่องยนต์ ออกแบบให้ระบายความร้อนด้วยพัด

ลมซ่ึงติดบนแกนเดียวกันกับโรเตอร์ 

• สามารถจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 4 สาย 416/240V, 50 Hz ที่ความเร็วรอบ 1500 รอบต่อ นาที

โดยมีขนาด kW (หรือ kVA) ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 

• ระบบฉนวน ฉนวนของโรเตอร์และสเตเตอร์ ต้องได้ตามมาตรฐานของ NEMA Class H หรือดีกว่า  

• การควบคุมแรงดัน (Voltage Regulator) ใช ้ระบบ Automatic Voltage Regulator แบบ Solid 

State Control หรือแบบ Digital พร้อม Interference Filter โดยสามารถควบคุมแรงดัน จากไม่มี 

โหลดจนเต็มพิกัดโหลดแรงดันที่เปลี่ยนแปลงต้องไม่เกิน +1% และเสถียรภาพของแรงดันในภาวะอยู่ตัว

ไม่เกิน + 1%  



 

 
 

• มีค ่า AC Waveform Total Harmonic Distortion ในขณะ No load น้อยกว่า 1.5% และ Non 

distorting balanced linear load น้อยกว่า 1.5 

• ระบบ Exciter เป็นแบบ Permanent Magnet Generator : PMG 

• ระบบการป้องกันเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอย่างน้อยดังน้ี 

- ความเร็วรอบต่ำ/สูงกำหนด 

- กระแสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงเกินกำหนด 

2-3.2.3 แผงควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 

ติดตั้งบนแท่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องวัดต่างๆ อย่างน้อยดังน้ี 

• แอมมิเตอร์ AC 3 ชุด & DC 

• โวลต์มิเตอร์ AC 

• ฟรีเควนซีมิเตอร์ AC 

• วัตต์มิเตอร์ 3 เฟส 

• มิเตอร์นับชั่วโมงการทำงาน 

• เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ 

• ชุดสตาร์ตเครื่องเองอัตโนมัติและพร้อมปุ่มกดด้วยมือ 

• ชุดชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ 

• ชุดดับเครื่องเองอัตโนมัติ 

• มีพอร์ตสื ่อสารแบบ MODBUS หรือ JBUS RTU หรือ SNMP หรือ IP interface เพื ่อรองรับการ

เชื่อมต่อกับระบบการดูแลอาคารอัตโนมัติได้ 

2-3.2.4 การลดระดับความดังของเสียง  

• ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาและติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการลดระดับความดังเสียงของห้องเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าให้มีความดังไม่เกิน 90 dBA โดยวัดที่ระยะ 10 ม. ในบริเวณรอบนอกห้องเครื่องกำเนิด



 

 
 

ไฟฟ้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ฉนวนป้องกันเสียงเป็นชนิดไม่ติดไฟ สามารถทนไฟได้ไม่นอ้ย

กว่า 2 ชั่วโมง  

• ให้ติดตั ้ง Sound Attenuators ที ่ช่องลมเข้าของห้องเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า และที ่ช่องลมออกของ

เครื่องยนต์ ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

• ประตูห้องเป็นชนิดเก็บเสียง (acoustic door) 

2-3.3 การติดตั้ง 

2-3.3.1 ต้องจัด Vibration Isolator ชนิดสปริงหรือวัสดุอ่ืนที่โรงงานผู้ผลิตแนะนำให้ใช้สำหรับรองรับแท่นเครื่อง  

2-3.3.2 ฐานคอนกรีตรองรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องแข็งแรง และเหมาะสมเมื่อนำเครื่องไปวางต้องง่ายแก่การ

บำรุงรักษา เช่น การถ่ายน้ำมันหล่อลื่น 

2-3.3.3 ท่อไอเสีย แรงดันไอเสียภายในท่อไอเสียต้องได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน Engine Data Sheet ในกรณีที่

ท่อไอเสียมีความยาวเกินมาตรฐาน ให้ผู้รับจ้างส่งรายการคำนวณเพื่อแก้ไขหรือยืนยันขนาดท่อไอเสียเพื่อให้

ได้แรงดันไอเสียตามมาตรฐาน 

2-3.3.4 ต้องติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งระบบการระบายความร้อนและระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้สมบูรณ์ใช้งาน

ได้  

2-3.3.5 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง และ

ต้องจัดเตรียมกำแพงล้อมรอบถังน้ำมันเชื ้อเพลิง (Bund wall) ให้มีความจุเท่ากับปริมาตรของถังน้ำมัน

เชื้อเพลิงถังที่อยู่ภายในกำแพงล้อมรอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงน้ัน ทั้งน้ีก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องทำการเติม

น้ำมันเชื้อเพลิงจนเต็มขนาดความจุถังน้ำมัน ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 

2-3.4 การทดสอบ  

ผู้รับจ้างต้องทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินก่อนส่งมอบงานดังน้ี 

2-3.4.1 ทดสอบการเดินเครื่องเต็มพิกัดโหลดติดต่อกันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำการวัดค่าของกระแสแรงดันเพาเวอร์ 

แฟกเตอร์ ความเร็วรอบ ค่าแรงดันน้ำมันเครื่อง อุณหภูมิน้ำระบายความร้อนและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในทุก

ครึ่งชั่วโมงและเปรียบเทียบกับข้อกำหนดจากโรงงานผู้ผลิต 



 

 
 

2-3.4.2 ทดสอบการเดินเครื่อง 30% ของพิกัด ติดต่อกันเป็นเวลานาน 0.5 ชั่วโมง 

2-3.4.3 ทดสอบการเดินเครื่อง 50% ของพิกัด ติดต่อกันเป็นเวลานาน 0.5 ชั่วโมง 

2-3.4.4 ทดสอบการทำงานของออโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิตช์ทุกขั้นตอน บันทึกช่วงเวลาตั้งแต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สตาร์ทติดจนถึงความเร็วรอบใช้งาน ช่วงเวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองระบายความร้อนและดับเองโดย

อัตโนมัติ 

2-3.4.5 ทำการวัดระบบการต่อลงดินของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

2-4  แผงสวิตช์ไฟฟ้ำแรงต่ำ (PANEL BOARD, SAFETY SWITCH, CIRCUIT BREAKER BOX) 

2-4.1 ทั่วไป 

2-4.1.1 แผงสวิตช์กระจายไฟฟ้าเป็นแผงสวิตช์ประธานของ LOAD แต่ละส่วน โดยกระจ่ายกำลัง ไฟฟ้าให้แก่แผง

สวิตช์ย่อย (PANELBOARD) ตามจุดต่างๆ ซ่ึงมีใช้ทั้งระบบไฟฟ้าปกติ และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ตามกำหนดใน

แบบ 

2-4.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตช์ฯ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ในห้องที่จัดเตรียมไว้ ทั้งน้ีแผงสวิตช์ฯ อาจ

ปรับเปลี่ยนตำแหน่งวาง ตามขนาดแผงสวิตช์ฯและขนาดห้อง เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างทางไฟฟ้าเป็นไปตาม

มาตรฐาน 

2-4.1.3 การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ที่ประกอบในประเทศไทย ผู้ผลิตต้องมีมาตรฐานการรับรองโดยมาตรฐาน สากล ISO 

9001: 2015 มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ มอก. 1436–2540 อีกทั ้งเป็นโรงงานมาตรฐานที่เคยผ่านการ

ทดสอบ Type Tested Assemblies ตามมาตรฐาน IEC 61439-1 และโรงงานประกอบต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ต้องมีประสบการณ์ ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในการดำเนินงานต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยผู้ผลิตจะต้องมีสามัญ

วิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิต และการติดตั้งแผงสวิตช์ฯ  

2-4.1.4 การจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ต้องทำด้วยฝีมือช่างที่ดี วัสดุที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเท่ากับหรือดีกว่าคุณสมบัติที่จะ

กล่าวในข้อกำหนดนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ในแผงสวิตช์ต้องมีคุณสมบัติใช้ได้ตามมาตรฐานนั้นๆ ที่ระบุให้เลือกใช้ใน 

ข้อกำหนด 



 

 
 

2-4.1.5 สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติหรือ Molded Case Circuit Breaker ทุกตัวที่ใช้ในแผงสวิตช์ฯ จะต้องผลิตโดยผู้ผลิต

รายเดียวกันกับ Main Circuit Breaker ยกเว้น Automatic Transfer Switch ATS ให้ใช้จากผู้ผลิตรายอ่ืนได้  

2-4.1.6 ก่อนสั่งซ้ือหรือจัดสร้างแผงสวิตช์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้

ทุกชนิดตามรายการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความยินยอมก่อน 

2-4.1.7 ขนาดของแผงสวิตช์ฯ ให้ใช้ตามที่กำหนดในแบบ โดยให้ถือเป็นขนาดขั้นต่ำ แต่ถ้าหากสวิตช์ตัดตอนและ

อุปกรณ์อ่ืนที่ใช้มีขนาดใหญ่กว่าให้ขยายขนาดของแผงสวิตช์ให้ใหญ่ขึ้น โดยถือรวมอยู่ในงานเป็นราคาเหมา

รวม ที่จะไม่มีการเพิ่มราคาจากราคาที่เสนอไว้ 

2-4.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 

2-4.2.1 PANEL BOARD  

• การติดตั้งแผงสวิตช์ย่อยชนิดติดตั้งกับผนัง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศ

ไทย ประกาศกระทรวงมหาดไทย และ NEC แผงสวิตช์และอุปกรณ์ในแผงต้องได้รับการรับรอง หรือ

ผ่านการทดสอบ โดยสถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งแผงสวิตช์ย่อย และอุปกรณ์

ประกอบการติดตั้งตามที่ได้แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดน้ีทุกประการ 

• PANEL BOARD ทุกแผงจะต้องเป็นแบบ PLUG-IN หรือ BOLT-ON เป็นผลิตภัณฑ์ที ่ผลิตขึ ้นจาก

โรงงานที่ผลิต CIRCUIT BREAKER โดยเฉพาะ  

• PANEL BOARD ที่ระบุกระแส SHORT CIRCUIT มากกว่าหรือเทียบเท่ากับ 25 KA. IC ให้เป็นชนิดที่

ผลิตภายในประเทศไทยได้ แต่ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบตู้การจัดวาง CIRCUIT BREAKER, BUS BAR ให้

วิศวกรผู้ออกแบบตรวจอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการติดตั้งได้  

• ขนาด  AMPERE TRIP, AMPERE FRAME, MAIN LUGS หร ื อ  MAIN CIRCUIT BREAKER และ 

INTERRUPTING CAPACITY ของแต่ละแผง ต้องมีคุณสมบัติรายละเอียดข้อกำหนดตามแบบแปลนและ 

LOAD SCHEDULE  

• ตัวตู้ PANEL BOARD และ CRCUIT BREAKER จะต้องเป็น STANDARD PRODUCT จากโรงงานผู้ผลิต

และผลิตตามมาตรฐานของ UL หรือ NEMA หรือ IEC STANDARD หรือเทียบเท่า  



 

 
 

• จะต้องติดตั้งตารางหรือผังวงจร เพื่อแสดงรายละเอียดหน้าที่ของ CIRCUIT BREAKER แต่ละตัวด้านใน

ประตูตู้  

• CIRCIUT BREAKER ทุกตัวและสายไฟที่ต่อเข้ากับ CIRCIUT BREAKER ทุกเส้น จะต้องติดตั้งหมายเลข

ชนิดถาวรให้ตรงกับ CIRCUIT น้ันๆ  

• NAME PLATE แผงสวิทช์ต้องบ่งบอกด้วย NAME PLATE, NAME PLATE ต้องทำด้วยแผ่นพลาสติก

สองชั้น ชั้นนอกเป็นสีดำและชั้นในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือกระทำบนแผ่นพลาสติกสีดำ  

• การติดตั ้ง ให้ติดตั ้งกับผนังด้วย EXPANSION BOLT ที ่เหมาะสมหรือติดตั้งบน SUPPORTING ที่

เหมาะสมโดยระดับสูง 1.80 เมตรจากพื้นถึงระดับบนของแผงสวิทซ์ตามตำแหน่งที่แสดงในแบบ 

• ค่า Service breaking capacity (Ics) ต้องมีค่าเท่ากับ Ultimate breaking capacity (Icu) คือ Ics = 

100% Icu  

2-4.2.2 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH  

• DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH ต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NEMA หรือ IEC เป็น

ชนิด HEAVY DUTY TYPE  

• SWITCH ตัดวงจรไฟฟ้าเป ็นแบบ BLADE ทำงานแบบ QUICK-MAKE, QUICK BREAK สามารถ

มองเห็นสวิทซ์ได้ชัดเจนเม่ือเปิดประตูด้านหน้า  

• ENCLOSURE ตามมาตรฐาน NEMA1, IEC พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กพ่นเคลือบด้วยสี GRAY-BAKED 

ENAMEL สำหรับใช้ภายในอาคารทั่วไปและตาม NEMA 3R พับจากแผ่นเหล็กชุบ GALVANIZED พ่น

เคลือบด้วยสี GRAY-BAKED ENAMEL สำหรับใช้ภายนอกอาคารให้มีบานประตูเปิดด้านหน้า ซ่ึง 

INTER-LOCK กับ SWITCH BLADE โดยสามารถเปิดประตูได้เม่ือ BLADE อยู่ในตำแหน่ง OFF เท่าน้ัน  

• ขนาด AMPERE RATING จำนวนขั้วสายและจำนวน PHASE ให้เป็นไปตามระบุในแบบ หรือตามขนาด 

PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง  

• ช ุดท ี ่ กำหนดให ้ม ี  FUSE CLIPS เป ็นแบบ SPRING REINFORCED ต ั ว  FUSE เป ็นชน ิด  HIGH 

RUPTURING CAPACITY (HRC) โดยขนาดของ FUSE ให้เป็นเช่นเดียวกับข้อ 3-1.2.4  



 

 
 

• การการติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื้น 1.80 เมตร ในระดับบนของ

สวิทซ์ ในกรณีบริเวณติดตั้งไม่มีผนังหรือกำแพง ให้ติดตั้งบนชายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง ให้สวิทช์สูงจาก

พื้นไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรถึงระดับบนของสวิทช์  

2-4.2.3 CIRCUIT BREAKER BOX (ENCLOSED CIRCUIT BREAKER)  

• ให้ใช้ MOLDE CASE CIRCUIT BREAKER ที่มี AMPERE TRIP RATING, POLE ตามระบุในแบบ  

• ENCLOSURE เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA, IEC โดยที่  

• NEMA 1, IEC พับจาก SHEET STEEL WITH GRAY-BAKEID ENAMEL FINISH สำหรับใช้งานติดตั้ง

ภายในอาคารทั่วๆ ไป  

• NEMA 3 R, IEC พับจาก ZINC COATED STEEL WITH GRAY-BAKED ENAMEL FINISH สำหรับใช้

งานติดตั้งภายนอกอาคาร  

• การติดตั ้งให้เป็นไปตามกำหนดในแบบโดยเป็นแบบ FLUSH MOUNTING สำหรับในอาคารและ 

SURFACE MOUNTED สำหรับภายนอกอาคารโดยสูงจากพื้น 1.50 เมตร ถึงระดับบนสุด  

2-4.3 การติดตั้ง  

แผงสวิตช์ย่อยต้องติดตั้งดังแสดงไว้ในแบบ แผงสวิตช์ต้องติดตั้งกับผนังโดยใช้ Expansion Bolts ที่เหมาะสม เช่น แบบ

ปลอกโลหะยึด และต้องติดสูง 1.80 ม. จากระดับบนของแผงสวิตช์ย่อยกับพื้น 

2-5 ระบบกระจายสายแรงต่ำ (LOW VOLTAGE DISTRIBUTION SYSTEM)  

2-5.1 ระบบท่อร้อยสายไฟ (CONDUIT SYSTEM)  

2-5.1.1 แนวท่อร้อยสายตามที่แสดงในแบบเป็นเพียงภาพวาด เพื่อให้สะดวกในการเข้าใจและมองเห็นได้ชัดเจน การ

ติดตั้งท่อร้อยสายจริงต้องให้เหมาะสมกับสภาพของสถานที่ติดตั้ง 

2-5.1.2 แนววางทอ่ร้อยสายรวมทั้งการตัดสินใจว่าช่วงใดของท่อร้อยสายควรฝังในพื้น ช่วงใดให้เดินลอย หรือแอบใน

เพดาน ฯลฯ ได้ออกแบบไว้โดยพิจารณาด้านประหยัด ความสะดวกในการติดตั้ง และความสวยงามตามแบบ

ของสถาปนิก แต่ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านสถาปนิกและด้าน



 

 
 

การก่อสร้าง เพื่อสามารถติดตั้งระบบท่อร้อยสายให้ได้เหมาะสมด้วยเทคนิคที่ดีที่สุดตามสภาพของสถานที่

ติดตั้ง  

2-5.1.3 ท่อร้อยสายทุกแบบที่ใช้ในระบบไฟฟ้าน้ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 น้ิว  

2-5.1.4 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ท่อร้อยสายซ่ึงฝังเฉพาะในคอนกรีตในพื้นก่อสร้าง (FLOOR SLAB) และที่ติดตั้ง

ในที่แจ้งหรือในสถานที่ๆ จำเป็นต้องมีระบบกันน้ำต้องใช้ท่อร้อยสายชนิด INTERMEDIATE METALLIC 

CONDUIT (IMC) หรือท่อ EMT ชนิดข้อต่อ RAINTIGHT  

2-5.1.5 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่อร้อยสายซึ่งแอบไว้ในฝ้าเพดานหรือในฝาผนังที่ไม่ ได้เทด้วยคอนกรีตใหใ้ช้ 

ELECTRIC METALLIC TUBING (EMT) ได้  

2-5.1.6 มิให้ใช้ท่อ EMT ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 2 น้ิว ท่อใหญ่กว่า 2 น้ิว ให้ใช้แบบ IMC 

2-5.1.7 เม่ือไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน การต่อท่อร้อยสายเข้ากับอุปกรณ์หรือดวงโคม หรือเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ ที่

มีความสั่นสะเทือน ให้ใช้ FLEXIBLE CONDUIT ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 ฟุต แต่ไม่เกิน 3 ฟุต เป็นช่วงสุดท้าย

เสมอไป  

2-5.1.8 FLEXIBLE CONDUIT จะต้องเป็นชนิดที่กันน้ำได้ ถ้าอยู่ในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมีโอกาสถูกน้ำ  

2-5.1.9 การงอท่อร้อยสายต้องระวังมิให้ท่อชำรุด และจะต้องไม่เป็นผลให้เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเปลี่ยนแปลง

ไป รัศมีการโค้งงอต้องเป็นไปตามกฎของ NEC. เครื่องมือที่ใช้ในการงอท่อร้อยสายต้องเป็นเครื่องมือซ่ึงสร้าง

ขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติงานนี้โดยเฉพาะ ห้ามงอท่อร้อยสายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว หรือมากกว่า ในกรณีจึง

กล่าวให้ใช้ CAST-IRON ANGLE BENDS และ FITTINGS  

2-5.1.10 ห้ามงอท่อร ้อยสายเกิน 2 คร ั ้งในแต่ละช่วงระหว่าง OUTLET, JUNCTION หรือ PULL BOXES หาก

จำเป็นต้องใส่ JUNCTION BOX หรือคอนดูเล็ท (CONDULET) เพิ่มจากที่ได้กำหนดไว้ในแบบ  

2-5.1.11 ติดตั ้งท่อร้อยสายโดยให้มีรอยต่อน้อยที ่สุด เมื ่อจะต่อท่อร้อยสายแบบ IMC ให้ใช้ COUPLINGS หรือ 

FITTINGS ชนิดเกลียวใช้ RED LEAD หรือวัสดุทาเกลียวตัวผู้ เพื่อกันน้ำที่มี ELECTRICAL CONTINUITY การ

ต่อต้องให้ปลายท่อแต่ละข้างชนกันแนบสนิท และต้องตะไบหรือฝนปลายท่อให้เรียบเสียก่อน  



 

 
 

2-5.1.12 ต่อท่อ EMT ด้วย COUPLING และ CONNECTOR แบบ “RAINTIGHT” สำหรับระบบไฟฟ้าในพื้นที่เปียก 

เช่น ฝังในผนัง, เสาเอ็น, พื้น TOPPING, ห้อง AHU, ห้อง PUMP, ห้อง CHILLER ส่วน PUMP และอ่ืนๆ  

2-5.1.13 ให้ใช้ EXPANSION COUPLING และ / หรือ EXPANSION FITTING ในการวางท่อร้อยสายซ่ึงมีระยะยาวกว่า 

150 ฟุต และ / หรือท่อร้อยสายซ่ึงผ่าน EXPANSION JOINTS ของโครงสร้างของอาคาร และ / หรือท่อร้อย

สายซึ่งวางจากโครงสร้างหนึ่งไปยังอีกโครงสร้างหนึ ่งที ่ไม่ต่อกัน EXPANSION FITTINGS ทุกชนิดต้องมี 

HONDING JUNSPERS  

2-5.1.14 ความโค้งของท่อร้อยสาย (ซึ่งติดตั้งภายนอก หรือที่ซ่อนอยู่ในฝ้าเพดานที่สามารถเปิดซ่อมได้หรือฝาผนังที่

ไม่ได้เทด้วยคอนกรีต) ที่หักมากๆ จะต้องใช้คอนดูเล็ท (CONDULET)  

2-5.1.15 ต้องยึดท่อร้อยสายเข ้ากับ BOXES ต่างๆ และ PANEL BOARD โดยใช้ LOCK NUT 2 ตัว พร้อมด ้วย 

BUSHING ถ้ารู KNOCK OUT ใหญ่กว่าท่อร้อยสาย จะต้องใช้ REDUCING WASHER เพื่อไม่ให้มีช่องโหว่

ระหว่างท่อและฝาของ BOXES ฯลฯ ส่วนรูว่างที่ไม่ได้ใช้งานให้ปิดด้วย  

2-5.1.16 การต่อท่อร้อยสายทุกชนิดให้ตรวจดูว่าข้อต่อมี ELECTRICAL CONTINUITY อย่างดี ทั้งนี้เพราะต้องการใช้

ระบบท่อร้อยสายเป็น GROUND-PATH ของระบบไฟฟ้าของอาคาร  

2-5.1.17 ผู้รับจ้างต้องตรวจดูอย่างรอบคอบว่าการต่อเชื่อม FLEXIBLE CONDUIT และท่อ FLEXIBLE CONDUIT เอง

มี ELECTRICAL CONTINUITY อย่างดีโดยตลอดมิฉะน้ันจะต้องร้อยสายดินหุ้มฉนวน 

2-5.1.18 การฝังท่อร้อยสายในดินต้องหุ้มท่อร้อยสายด้วยคอนกรีตหนาอย่างน้อย 2 น้ิว โดยรอบท่อ  

2-5.1.19 ท่อร้อยสายทุกแบบต้องถูกยึดหรือตรึงไว้อย่างแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 10 ฟุต และไม่เกิน 1 ฟุตจาก BOXES 

หรือ PANEL BOARD โดยอุปกรณ์ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่น้ีโดยเฉพาะ และ / หรือโดยวิธีซ่ึงได้รับอนุมัติจาก

วิศวกรผู้ควบคุมงาน  

2-5.1.20 ระหว่างการก่อสร้างและเทคอนกรีต ท่อร้อยสายที่วางเพื่อให้ฝังอยู่ในคอนกรีต ต้องถูกกระชับให้มั่นโดยวิธี

เหมาะสมและไม่ก่อปัญหาให้แก่ผู้รับจ้างด้านก่อสร้างเม่ือมี STUB-UPS เหล่าน้ันไว้ให้แนบระยะห่างระหว่าง 

STUB-UPS ต้องให้พอดีกับการที่จะสวมปลาย STUB-UPS เข้ารูด้านข้างของ OUTLET, JUNCTION หรือ 

PULL BOX โดยไม่ต้องงอหรือบีบรัด STUB-UPS ในภายหลัง  



 

 
 

2-5.1.21 ห้ามเดินท่อร้อยสายที่เดินซ่อนอยู่บนฝ้าเพดานจะต้องติดตั้งและยึดแนบอยู่ในพื้น SLAB โดยวางอยู่กับฝ้า

เพดานหรือห้อยอยู่กับพื้น SLAB  

2-5.1.22 เมื่อวางท่อร้อยสายเสร็จแต่ยังปฏิบัติงานขั้นต่อไปกับท่อร้อยสายนั้นไม่ได้ ให้เคลือบส่วนของท่อที่ได้ต๊าป

เกลียวไว้ด้วยสี ENAMEL เพื่อกันสนิมและปิดปากท่อด้วยปลั๊กหรือฝาเกลียวให้มิดซิด  

2-5.1.23 ภายหลังจากที่ได้ติดตั้งท่อร้อยสายเรียบร้อยแล้วให้ตรวจดูว่าท่อไม่ตัน หากมีท่อใดตันให้แก้ไขทันทีโ ดยผู้

รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง  

2-5.1.24 ให้ใช้ท่อ IMC บริเวณที่เป็น HAZARDOUS LOCATION  

2-5.1.25 ของท่อร้อยสายที่ใช้จะต้องมีสายไฟคิดตามพื้นที่หน้าตัดแล้วไม่เกิน 40% ของพื้นที่หน้าตัดของท่อ (ในกรณี

ชนิด 3 PHASE, 4 WIRE, GROUND) แต่ในกรณีมีสายไฟน้อยกว่า 4 เส้นจะคิดตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ปี 

2556 

 



 

 
 

2-5.2 กล่องและตู้ต่อสายไฟ WIRE WAY, CABLE TRAY (JUNCTION, OUTLET, PULL BOXES, WIRE WAY)  

2-5.2.1 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ JUNCTION BOX และ RECEPTACLE OUTLET BOX ขนาด 4x4 

น้ิว มีความลึกที่เหมาะสมกับจำนวนและขนาดของสายไฟ ซ่ึงร้อยอยู่ภายในตามข้อ 370-6 ของ NEC. แต่ไม่

ตื้นกว่า 1-1/2 นิ้ว และเป็นชนิดซึ่งสร้างด้วย GALVANIZED SHEET-STEEL (GALVANIZED ทั้งด้านในและ

ด้านนอก) ขนาดไม่ต่ำกว่าเบอร์ 1.2 มม. มี KNOCK-OUTS ขนาดจำนวนและตำแหน่งทางด้านข้างและ

ด้านหลังของ BOX ที่เหมาะสมกับงานที่ใช้  

2-5.2.2 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ BOX สี่เหลี่ยมขนาด 4x4x1-1/2 นิ้ว (และมีคุณลักษณะอื่นตาม

ข้อกำหนดในข้อ 1) สำหรับโคมไฟ  

2-5.2.3 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้ BOX สี่เหลี่ยมขนาด 4x2x1-1/2 นิ้ว (และมีคุณลักษณะอื่นตาม

ข้อกำหนดในข้อ 1) สำหรับสวิทซ์ไฟฟ้า  

2-5.2.4 สำหรับแผงสวิทซ์รวมซึ่งมีสวิทซ์ไฟฟ้าจำนวนมากในบริเวณเดียวกัน ให้ผู้รับจ้างทำแบบ ROUGH-IN แสดง

แบบของ BOX(ES) และวิธีการติดตั้งให้วิศวกรบริษัทพิจารณาและดำเนินการเพื่ออนุมัติก่อนการติดตั้ง  

2-5.2.5 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น PULL BOXES จะต้องสร้างด้วย GALVANIZED STEEL ขนาดไม่ต่ำกว่า 

5 เท่า ของปริมาตรรวมของสายไฟภายในทั้งหมด แต่ไม่ต่ำกว่า 100 คิวบิคน้ิว ยึดฝาปิดด้วยสกรูและต้องไม่มี

รูนอกจากที่ท่อร้อยสายไฟถูกยึดติดอยู่เท่าน้ัน  

2-5.2.6 PULL BOXES ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3-2.2.5 ให้ใช้ได้เฉพาะในการดึงสายไฟภายในเท่าน้ัน หากจะมีอุปกรณ์

อ่ืน เช่นสวิทช์ CUT-OUT ฯลฯ ภายใน PULL BOX ด้วย ต้องเสนอแบบของ BOX ตลอดจนรายละเอียดการ

ติดตั้งภายใน และการติดตั้ง BOX ให้วิศวกรบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติก่อน  

2-5.2.7 FLOOR BOX สำหรับปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งฝังอยู่ในพื้นต้องใช้ BOX แบบที่เหมาะสม และทั้งชุดต้องสามารถ

กันน้ำได้ การติดตั้งให้ฝังในพื้นโดยให้ฝาเรียบกับพื้น  

2-5.2.8 BOXES ทั้งหลายที่ติดตั้งกลางแจ้งหรือในบริเวณที่มีความชื้นในอากาศสูงหรือ BOXES ซ่ึงกำหนดให้เป็นแบบ

ที่กันน้ำได้ จะต้องเป็นชนิด GALVANIZED CAST IRON มีหัวต่อ (กับท่อร้อยสายไฟ) แบบเกลียวและใช้

ปะเก็นในการปิดฝาให้แน่นสนิทด้วยสกรูทองเหลือง 



 

 
 

2-5.2.9 BOXES ทุกตัวต้องติดตั้งภายในฝ้าเพดาน ในผนัง ในเพดาน หรือในพื้นให้พ้นสายตา หากมีความจำเป็นต้อง

ติดตั้งภายนอกบนเพดาน ผนัง ฯลฯ ต้องได้รับความเห็นชอบของวิศวกรบริษัทหรือสถาปนิกก่อนแต่ต้องใช้

ชนิด GALVANIZED CAST-IRON  

2-5.2.10 ให้ใช้ RAISED COVER ตามความเหมาะสม  

2-5.2.11 รู KNOCK-OUT ที่ไม่ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อยด้วยอุปกรณ์ซ่ึงสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่น้ีโดยเฉพาะ หรือเปลี่ยน 

BOX เสียใหม่  

2-5.2.12 BOXES ทั้งหลายจะต้องถูกยึดตรึงอย่างแข็งแรง โดยไม่ต้องอาศัยท่อร้อยสายไฟเป็นตัวรับน้ำหนักของตัวเอง 

และอุปกรณ์อื่นที่ห้อยแขวนหรือตั้งติดกับ BOX นั้นๆ ได้หากที่ยึดทำด้วยโลหะจะต้องเป็นชนิดกันสนิมได้ 

และมีขนาดที่เหมาะสม  

2-5.2.13 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมผนัง เพดานฝ้า พื้น ฯลฯ ที่ชำรุดเพราะการติดตั้ง BOXES ต่างๆเอง  

2-5.2.14 JUNCTION, OUTLET และ PULL BOX ทุกตัวจะต้องติดตั้งในที่ซ่ึงสามารถเข้าไปดำเนินการตรวจซ่อมแซม

ตัว BOX เอง หรือสายไฟฟ้าภายในได้ทุกขณะ ภายหลังจากงานน้ีเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยไม่ต้องกระทบกระเทือน

งานด้านสถาปัตยกรรม  

2-5.2.15 ตำแหน่งของ BOXES และอุปกรณ์ตามที ่แสดงในแบบเป็นตำแหน่งโดยประมาณเท่านั ้น ผู ้ร ับจ้างต้อง

รับผิดชอบในการศึกษารายละเอียดและติดตามการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแบบของสถาปนิกและแบบ 

ROUGH-IN ของบริษัทผู้สร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยละเอียดเพื่อสามารถกำหนดตำแหน่ง BOXES ได้

ถูกต้อง  

2-5.2.16 ผู้ออกแบบและ / หรือเจ้าของมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ BOXES ต่างๆ ภายในรัศมี 1 เมตร จาก

ตำแหน่งเดิมก่อนการติดตั้ง BOX เหล่าน้ันได้โดยไม่ต้องเพิ่มค่าติดตั้งให้แก่ผู้รับจ้าง 

2-5.2.17 การติดตั้ง BOX ให้ระมัดระวังอย่าให้ติดกับท่อน้ำท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนใด 

2-5.2.18 รหัสที่กล่องต่อสายไฟและแคล้มป์จับท่อ 



 

 
 

 

  



 

 
 

2-5.2.19 WIRE WAY  

2-5.2.19.1 WIRE WAY และ SUPPORT ใช้เหล็กพ่นสีเมื่อติดตั้งในอาคาร และ HOT DIP GALVANIZED 

เม่ือติดตั้งนอกอาคาร, CAR PARK และจะต้องติดตั้งตามมาตรฐานของ วสท. โดยมีแผ่นเหล็กมี

ความหนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม. สำหรับขนาดเล็กลงกว่า 30 ซม. และหนา 1.60 มม. สำหรับ

ขนาด 30-50 ซม. และหนา 2.00 มม. สำหรับขนาด 60 ซม. ขึ้นไปโดยมีการพับขอบข้างพร้อม

ฝาปิดชนิดตบปิด SNAP-ON มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักสายเม่ือท่า SUPPORT รองรับ

ทุกๆระยะ 1.5 ถึง 2.4 เมตร  

2-5.2.19.2 WIRE WAY จะต้องเป็นระบบสมบูรณ์ โดยมีอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสม ได้แก่  

• COUPLING 

• BELOW HORIZONTAL OR VERTITCAIL  

• T-JIONT OR CROSSING JOINT  

• SUPPORT 

2-5.2.19.3 การเปลี่ยนจากท่อเป็น WIRE WAY จะต้องติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าปี 2556 

และห้ามติดตั้งสายเกิน 30 เส้น ตัวนำ  

2-5.2.20 CABLE TRAY, CABLE LADDER  

2-5.2.20.1 กฎและวิธีการ การติดตั้งรางเดินสายและจำนวนสายให้ใช้ตามที่กำหนดใน NE CODE ARTICLE 

318 และตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าปี 2556  

2-5.2.20.2 ถ้าไม่มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น CABLE TRAY พร้อมฝาปิดรางและ CABLE LADDER ต้องทำ

จากเหล็กพ่นสีเมื่อติดตั้งในอาคารและ HOT DIP GALVANIZED เมื่อติดตั้งนอกอาคาร CAR 

PARK มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักสายได้เต็มที่โดยไม่บิดเบี้ยว โดยมีความหนาไม่น้อย

กว่า 1.60 มม. ขอบข้างราง (หนา 2.00 มม.) และ ชั้นของรางจะต้องเรียบ โดยไม่มีความคม

ของขอบเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสายเคเบิ้ลอันเน่ืองจากการลากสาย ติดตั้งตัว

รางประกอบพร้อมฝาปิดพร้อมสกรู 



 

 
 

2-5.2.20.3 การต่อเนื่องถึงกัน (BONDING) การใช้รางเดินสายสำหรับวางสายไฟฟ้า โดยรางเป็นโลหะ

จะต้องระวังเกี่ยวกับการต่อเนื่องถึงกันตลอดของเส้นทางต่อลงดิน ไม่ให้มีการขาดตอนได้ ข้อ

ต่อระหว่างรางเดินสายแต่ละช่วงจะต้องแน่นสนิทหรือมีสายทองแดงขนาดตาม NEC เชื่อม ราง

เดินสายจะต้องมีความต้านทานกระแสต่ำตลอดระยะทาง และต้องรับปริมาณกระแสไฟฟ้าอัน

เกิดจากการลัดวงจรได้อย่างปลอดภัย  

2-5.2.21 การเดินสายในรางเดินสาย  

2-5.2.21.1 เมื่อต้องการต่อสายไฟในช่วงที่เดินในรางเดินสาย ต้องต่อสายและพันเทปปิดข้อต่อด้วยวิธีที่

ยอมรับส่วนที่ต่อสายจะต้องไม่สูงพ้นของก้นของรางเดินสายขึ้นมา จุดที่ต่อสายต้องอยู่ตรงที่ๆ 

เข้าถึงเพื่อการตรวจตราหรือบำรุงรักษาได้ง่าย  

2-5.2.21.2 การเดินสายในรางเดินสายที่ไม่ได้อยู่ในแนวนอนจะต้องยึดสายที่เดินไปกับพื้นรางให้ม่ันคง  

2-5.2.21.3 ถ้ามีสายไฟที่ใช้งานแบบวงจรต่อขนานเดินในรางเดินสายต้องจัดสายสำหรับวงจรต่อขนานน้ัน

รวมเป็นชุดๆ โดยแต่ละชุดมีสายของไฟแต่ละเฟสสายศูนย์ไม่เกิน 1 เส้น และสายดิน (หากมี) 

ครบถ้วนในแต่ละชุด ห้ามเดินเรียงเฟสเดียวกันหลายๆ ชุดเช่น RRR, SSS, TTT, NNN  

2-5.2.21.4 จำนวนสายที่จะเดินได้ในรางเดินสายแต่ละขนาดและการจัดวางสายในรางเดินสายต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานของการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยปี 2556 

2-5.3 สายไฟแรงต่ำ (LOW VOLTAGE) และการปิดซ่อง SHAFT  

2-5.3.1 ความต้องการทั่วไป ข้อกำหนดน้ีได้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดตั้งใช้งานสำหรับสายไฟฟ้าแรงต่ำ  

2-5.3.1.1 สายไฟต้องเป็นสายทองแดงและต้องมีส่วนผสมที่มีทองแดงไม่ต่ำกว่า 98% 

2-5.3.1.2 สายไฟต้องเป็นมาตรฐานของ ม.อ.ก. รับรอง  

2-5.3.1.3 สายไฟต้องเป็นแบบสายเดียว (SINGLE CONDUCTOR) มีฉนวนหุ้มตามที่กำหนดขนาดไว้ใน LOAD 

SCHEDULE ฉนวนต้องทนแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 750 V. 

2-5.3.1.4 ห้ามใช้สายไฟเล็กกว่าขนาด 2.5 mm.2 ยกเว้นสาย CONTROL ให้ใช้ตามความเหมาะสม  

2-5.3.1.5 ค่า VOLTAGE DROP จาก MAIN MDB ไป LOAD สุดท้ายจะต้องมีค่ารวมไม่เกิน 5% 



 

 
 

2-5.3.2 ชนิดของสายไฟ  

2-5.3.2.1 โดยทั่วไปให้สายไฟฟ้าแรงต่ำมีตัวนำเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE (PVC) 

สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 

11-2533  

2-5.3.2.2 สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (STRANDED 

WIRE)  

2-5.3.2.3 สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อโลหะหรือ WIRE WAY หรือ CABLE TRAY (เฉพาะขนาดสายตั้งแต่ 50 

mm.2 ขึ้นไป)  โดยทั่วไปกำหนดให้เป็นสายไฟฟ้าตัวนำแกนเดียว (SINGLE-CORE) ตาม มอก. 11-

2553  

2-5.3.2.4 สายไฟฟ้าที่กำหนดให้ใช้ฝังดินโดยตรง หรือเดินในราง CABLE TRAY ใต้พื้น ACCESS FLOOR ทั้ง

แบบตัวนำแกนเดียวและตัวนำหลายแกน (MULTI-CORE) ต้องเป็นสายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวน PVC 

อย่างน้อย 2 ชั้นตาม มอก. 11-2553, NYY-N หรือ NYY-GRD แล้วแต่กรณี  

2-5.3.2.5 สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจำ เช่น รอกไฟฟ้า เครื่องจักรที่มีการ

สั่นสะเทือน หรือกรณีที่ผู้คุมงานเห็นชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE CABLE หุ้มฉนวน PVC 

สองชั้นตาม มอก. 11-2553  

2-5.3.2.6 สำหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมที่มีความร้อนเกิดขึ้นสูง เช่น โคมที่ใช้หลอดไส้ (INCANDESCENT 

LAMP), HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMP เป็นต้น ให้ใช้สายชนิดทนความร้อนสูง 

• หมายเหตุ ให้ใช้มาตรฐานสายไฟใหม่ มอก. 11-2553 อ้างถึงมาตรฐาน IEC 60227 

2-5.3.2.7 สำหรับสายไฟที่ระบุให้ใช้เป็นสายอ่อนเพื่อสะดวกในการติดตั้งใช้งานมีข้อกำหนดดังน้ี (ถ้ามีระบุใน

แบบ)  

• สายไฟฟ้าเป็นแบบประเภทอ่อน (Flexible Cable)  

• สายไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60754-1&2 และ IEC 61034 1&2  



 

 
 

• สายตัวนำทองแดง (Conductor) ภายในสาย เป็นแบบสายอ่อนตามมาตรฐาน IEC 60228 

Class 5 & 6  

• สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่เกิน 600/1000 โวลต์  

• ฉนวนช ั ้ น ในเป ็นชน ิด  Cross-linked, Thermoset, Elastomeric, Low Smoke Zero 

Halogen, สามารถทนอุณหภูมิได้สูงสุดไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส ตาม UL1581 (รุ่น PLW)  

• ฉนวนชั ้นนอกเป ็นชนิด Cross-linked, Thermoset, Elastomeric, Low Smoke Zero 

Halogen 

2-5.3.3 ลักษณะและวิธีการติดตั้ง  

2-5.3.3.1 สายไฟจะต้องเป็นเส้นเดียวตลอด โดยไม่มีการตัดต่อระหว่างแผงไฟ (PANEL BOARD) จนถึง 

OUTLET หรือระหว่าง OUTLET หรือ SWITCH BOARD ถึงแผงไฟ การตัดต่อสาย (SPLICING) 

สำหรับ BRANCH CIRCUIT ให้กระทำได้ต่อเม่ือจำเป็นจริงๆ และต้องตัดต่อเฉพาะใน JUNCTION 

หรือ OUTLET BOX ซ่ึงอยู่ในระหว่างที่สามารถเข้าไปตรวจ และ / หรือซ่อมบำรุงได้โดยง่ายเท่าน้ัน 

2-5.3.3.2 ให้ใช้เฉพาะที่ต่อสายแบบ COMPRESSION, BOLT หรือ SCREW TYPE หรือ WIRE NUT เท่าน้ัน 

ขั้วต่อสายที่ไม่มีฉนวนเมื่อต่อสายแล้วต้องพันด้วยเทปฉนวนทับกันประมาณ 50% 3 ชั้น มีความ

หนาไม่น้อยกว่าความหนาของฉนวนสายไฟฟ้าน้ัน เทปที่ใช้พันสายต้องเป็น VINYL เทปทนอุณหภูมิ

ต่อเน่ืองได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส หนา 7 MILS. ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ 

การต่อสายที่อยู่ในที่เปียกชื้นหรือไต้ดินจะต้องใช้เสริมเรซิน หล่อหลอมหุ้มไว้ด้วยเรซินต้องเป็นของ

ที่ใช้งานเช่นน้ีได้ดีห้ามใช้ที่ต่อสายแบบ TWISTED WIRE SPLICE ห้ามต่อสายไฟเกิน 4 เส้น ณ แต่

ละจุดที่ต่อสาย  

2-5.3.3.3 ห้ามใช้การบัดกรีในการต่อสายไฟ  

• ให้ใช้ LUBRICANT เป็นชนิดที่ได้รับการอนุมัติจากวิศวกรแล้วเท่าน้ันในการดึงสาย  



 

 
 

• ต้องใช้สีเป็นรหัส (COLOUR-CODING) ในการเดินสายไฟ โดยใช้สีน้ำตาลสีดำและสีเทา

สำหรับสาย PHASE (HOT) ทั้งสาม และให้ใช้สีฟ้าสำหรับสาย NEUTRAL และสีเขียวหรือ

สำหรับสีเขียวแถบเหลืองสำหรับสาย GROUND  

• สายไฟต้องเดินในท่อร้อยสายไฟทั้งหมดโดยไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดปรากฏให้เห็นภายนอก  

• ให้ติดหมายเลขวงจรด้วย WIRE MARKER ชนิดถาวรสำหรับสาย FEEDER ใน PULL BOX 

ต่างๆ ด้วย  

• ยกเว้นแต่ได้รับอนุมัติจากวิศวกรเป็นกรณีๆ ไป ห้ามมิให้ดึงสายไฟในท่อร้อยสายไฟจนกว่าจะ

ได้วางระบบท่อเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดก่อน และได้รับการตรวจรับแล้ว 

• ภายหลังการติดตั้งสายภายในท่อร้อยสายไฟแล้วผู้รับจ้างจะต้องทำการ TEST INSULATION 

ของสายไฟด้วย MEGGER วัดค่าความต้านทานของสายระหว่าง PHASE TO PHASE, PHASE 

TO NEUTRAL และ PHASE TO GROUND ของทุก CIRCUIT ตั ้งแต ่ PANEL BOARD ถึง

ปลาย LOAD จุดสุดท้าย และจาก MDB ถึง PANEL BOARD ทุกๆ แผง โดยผู้รับจ้างจะต้อง

บันทึกค่าของการตรวจสอบน้ันทุกจุดให้ผู้คุมงาน 2 ชุด ก่อนที่จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ทุกชนิด 

เอกสารการ TEST ให้รวบรวมเป็นเอกสารส่งมอบงานในงวดสุดท้าย  

• สายไฟที่มีจำนวนหลายชุดใน 1 วงจรที่เดินในราง CABLE TRAY หรือ LADDER จะต้องเรียง

ตามลำดับเฟส เช่น R, S, T, N ห้ามวางเรียง PHASE เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน  

2-5.3.4 สายไฟฟ้าแรงต่ำชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANT CABLE ชนิด MM CABLE) (ถ้ามีระบุในแบบ)  

2-5.3.4.1 ความต้องการทั่วไป 

ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้สายนำไฟฟ้าจะต้องยังคงรักษาสภาพการนำไฟฟ้าที่แรงดันและกระแสใน

สภาวะที่ปกติ และวัสดุที่ใช้ทำสายไฟฟ้าจะต้องไม่เอ้ืออำนวยต่อการติดไฟ และสายไฟจะต้องไม่

ก่อกำเนิดปริมาณควันที่อาจเป็นอันตรายหรือแก๊สพิษ และกรดแก๊สจากธาตุในหมู่ HALOGEN  

2-5.3.4.2 ลักษณะของสายไฟ 



 

 
 

สายไฟชนิดอ่อนและติดตั้งได้สะดวก จะต้องมีตัวนำไส้ทองแดงที่พันหุ้มด้วยเทปใยแก้ว พร้อมไมกา

เป็นฉนวนกันไฟภายใน และหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอกด้วยคลอสลิงค์ของสายแร่ฉนวนอ่อนตัว

และไม่ละลายเม่ือเกิดอุณหภูมิสูง หรืออยู่ภายในเพลิง สายไฟจะต้องมีรัศมีดัดโค้งไม่เกิน 8 เท่าของ

รัศมีความโตของสายไฟนั้น ฉนวนหุ้มสายไฟและวัสดุที่เป็นเปลือกชั้นนอกจะต้องไม่แปรสภาพใดๆ 

เม่ือตัวนำไฟฟ้าภายในต้องนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิสูง 90 องศาเซลเซียส อย่างต่อเน่ืองตามมาตรฐานสากล 

IEC 216 และสายไฟทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลดังนี้สามารถนำไฟฟ้าอย่าง

ต ่อเนื ่องได ้เป ็นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ ตามมาตรฐาน BS 6387 C.W.Z. (โดยจะต้องเป็น 

STANDARD TEST)  

• ข้อกำหนด C ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

• ข้อกำหนด W ให้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 650 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที แล้วพ่นอีก

ด้วยน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที 

• ข้อกำหนด Z สายไฟยังต้องสามารถนำไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะที่ถูกกระทำด้วยพลังงานกลจาก

ภายนอกที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที 

• สายไฟต้องมี RATE VOLTAGE 0.6/1 KV 

• สายไฟจะต้องผ่านการทดสอบที่แสดงว่าไม่เอ้ืออำนวยต่อการติดไฟตามมาตรฐาน IE 332-3  

• ปริมาณควันที่ขึ้นเมื่อสายไฟถูกเผาไหม้โดยตรงวัดตามมาตรฐาน IEC 1034-3 ควันที่เกิดขึ้น

จะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 70%  

• ปริมาณสาย HALOGEN แก๊สพิษและแก๊สกัดกร่อนสายไฟจะต้องปลอดจากสาร HALOGEN 

และไม่ก่อเกิดแก๊สที ่กัดกร่อนเมื ่อถูกไฟ สายไฟจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 754 

ข้อความที่ 2  

• ปริมาณเชื้อเพลิงของวัสดุที่ใช้ทำสายไฟไม่ช่วยให้เกิดความร้อนเมื่อไหม้ไฟ วัสดุที่ได้ทำฉนวน

ของสายไฟและวัสดุที่เป็นเปลือกนอกจะต้องไม่ให้ความร้อนเม่ือเกิดการเผาไหม้และไม่มากกว่า 

8,500 BTU หรือ 20 KJ/GRAM  



 

 
 

• การทนทานต่อการลัดวงจร และความต้านทานต่อการใช้กระแสเกินพิกัดสายไฟจะต้องทนทาน

ต่ออุณหภูมิอันเน่ืองจากกระแสลัดวงจรได้ที่ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วินาที 

• การควบคุมคุณภาพ บริษัทผู้ผลิตสายไฟเหล่านี้จะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานประกัน

คุณภาพ ISO 9001  

• อุปกรณ์ขั้วต่อสายจะต้องมีการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติทนไฟ

เหมือนกับสาย  

2-5.3.4.3 การติดตั้ง 

สายไฟชนิดทนไฟให้ติดตั้งบนรางเดินสาย CABLE TRAY หรือ WIRE WAY หรือเดินในท่อโลหะ การ

จัดวางจะต้องไม่ทำให้เกิดการนำกระแสไฟฟ้าลดลงแต่อย่างไร กรณีเดินในรางจะต้องรัดสายด้วยสาย

รัดชนิด STAINLESS การจัดวางสายและระยะห่างของสายเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตอย่าง

เคร่งครัด  

• สายไฟแรงชนิดทนไฟ (MI CABLE และอุปกรณ์ประกอบ) อนุญาตให้เทียบเท่าได้โดยไม่ต้องมี

ท่อร้อยสาย  

• ระบบไฟฟ้าต้องสามารถใช้งานได้ดีกับระบบไฟฟ้า 400/230 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิรตซ์ 

ของการไฟฟ้านครหลวง  

• มาตรฐานอ้างอิงต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐานฉบับล่าสุดดังต่อไปน้ี  

- BS 6387 Performance requirements for cables required to maintain circuit 

integrity under fire conditions, BS 6207 Copper sheathed cables with copper 

conductors, BS 6081 Specification for termination for mineral insulated 

Cables.  

- IEC 702 Mineral insulated cables with rated voltage tot exceeding 750 V., IEC 

331 Fire resistant characteristics of electric cables.  



 

 
 

• วัสดุต้องประกอบด้วย Seamless copper sheath, magnesium oxide insulant และ Solid 

copper conductor 

• การทนไฟต้องไม่ทำให้เกิดการกระจายของเปลวไฟ และไม่เกิดควันไฟขึ้นพร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิด 

toxic และกรดก๊าซ ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้จุดหลอมเหลวของ Copper sheath ต้องไม่ต่ำกว่า 

1080 องศาเซลเซียส ส่วน Magnesium oxide insulant ต้องไม่ต่ำกว่า 2700 องศาเซลเซียส 

• อุณหภูมิการทำงานต้องทนอุณหภูมิขณะทำงานที่ต่อเน่ืองได้ถึง 250 องศาเซลเซียส สำหรับการ

ใช้งานในระบบไฟฟ้าทั่วไป ในกรณี Emergency ต้องสามารถทำงานในช่วงสั้นๆ ได้ที่อุณหภูมิ

ไม่ต่ำกว่า 1080 องศาเซลเซียส 

• การทนน้ำ ต้องทำงานได้อย่างต่อเน่ืองสมบูรณ์แบบ เม่ือ MI Cable จุ่มอยู่ในน้ำ ยกเว้นส่วนที่

เป็น Fitting ต่างๆ ของ MI Cable  

• การทนของแรงกระทบทางกล ต้องทนทานต่อแรงกระทำทางกลใต้ดี โดยไม่ทำให้การทำงาน

ด้านไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพลงไป  

• การเป็นตัวนำลงดิน Copper sheath จะต้องมีความต้านทานต่ำสามารถทำหน้าที่เป็นตัวนำลง

ดินได้  

• การกันการรบกวน ต้องป้องกันการรบกวนเน่ืองจาก Electromagnetic pules ได้ดี  

• หัวสาย (Termination Set) ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี ้ Gland Back nut, 

Compression Ring, Gland Body, Brass Pot. Pot Closure. Conductor Sleeve และ

ส่วนประกอบอ่ืนที่จำเป็นให้เหมาะสมกับขนาด MI Cable แต่ละขนาด เพื่อประกอบหัวสายให้

เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตจนครบถ้วนและใช้งานได้ดี  

• เครื ่องมือ ผู ้ขายต้องเตรียมคู ่มือการติดตั ้ง และเครื ่องมือใช้งานเฉพาะ เช่น STRIPPER, 

POTTER STRAIGHTENER, CRIMPING เป็นต้น และเครื่องมือใช้งานเฉพาะอ่ืนๆ ที่จำเป็นเพื่อ

ใช้ในการติดตั้งและเดินสาย MI Cable ให้เป็นไปตามาตรฐานของผู้ผลิต  

• ตารางขนาดกระแสของสายไฟฟ้าชนิด MI เป็นไปตามตารางที่ทาง กฟน. อนุมัติ 



 

 
 

2-5.3.5 สายไฟแรงต่ำชนิด Low smoke, Zero Halogen (ถ้ามีระบุในแบบ) 

ข้อกำหนดที่ใช้สำหรับอาคารสาธารณะใต้ผิวดินที่ใช้สำหรับระบบความปลอดภัยปกติซ่ึงสายและอุปกรณ์จะต้องมี

คุณสมบัติดังน้ี  

2-5.3.5.1 ฉนวนสายทนไฟใช้ชนิดไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส 

2-5.3.5.2 ฉนวนหรือวัสดุหุ้มสายไฟฟ้าติดเป็นชนิด Flame Retardant มีคุณสมบัติต้านทานการลุกไหม้ ตาม

มาตรฐาน ของ IEC60332-1 หรือ IEC60332-3 และมีคุณสมบัติการปล่อยก๊าซตามมาตรฐานของ 

IEC 60754-2 หรือคุณสมบัติการปล่อยควันตามมาตรฐาน IEC 61034-2  

2-5.3.5.3 สายไฟฟ้าก่อนเดินเข้าเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องดำเนินการปิดผนึกที่ถาวรและมีประสิทธิภาพที่

สามารถป้องกันการลามของไฟที่เกิดจากการไหม้สายไฟฟ้าได้  

2-5.3.5.4 สายเคเบิลต้องเป็นชนิด Low Smoke, Zero halogen ตามมาตรฐาน BS 7211  

2-5.3.5.5 สายต้องร้อยอยู่ในท่อ IMC หรือ RSC และมีการซีลกันไฟลาม  

2-5.3.6 การป้องกันไฟและควันลาม 

2-5.3.6.1 ความต้องการทั่วไป เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่อยู่ภายในอาคาร อันเนื่องมาจาก

การเกิดเพลิงหรือควันลุกลามจากบริเวณหน่ึงไปยังบริเวณหน่ึง โดยอาศัยช่องทางเดินสายไฟฟ้าและ

สายสัญญาณจึงกำหนดให้ใช้วัสดุป้องกันไฟและควันลามตามกำหนดใน NEC ARTICLE 300-21 

และ ASTM  

2-5.3.6.2 คุณสมบัติของวัสดุ 

• อุปกรณ์หรือวัสดุซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ได้ ASTM E-814 

และได้มาตรฐาน UL 1479  

• วัสดุสามารถขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเม่ือได้รับความร้อนสูง 

• อุปกรณ์วัสดุดังกล่าวต้องป้องกันไฟ โดยทนความร้อนได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

• อุปกรณ์หรือวัสดุดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษ ไม่มีไอระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ขณะติดตั้ง

และขณะเกิดเพลิงไหม้ 



 

 
 

• ในช่องเปิดที ่มีการขยายในอนาคต ให้ใช้วัสดุที ่สามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไข 

• วัสดุต้องทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี 

• วิธีการติดตั้งให้สามารถใช้เครื่องมือทั่วไปเพื่อติดตั้งได้ง่าย 

• อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังเพลิงไหม้ 

• อุปกรณ์หรือวัสดุที่จะนำมาใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 

2-5.3.6.3 การติดตั้ง ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

• ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พื้น หรือคาน ซ่ึงได้เตรียมไว้สำหรับการใช้งานติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ 

• ช่องเปิดหรือช่องลอด (Sleeve) ส่วนที่ผ่านผนังทนไฟที่เตรียมการไว้สำหรับติดตั้งระบบไฟฟ้า

และระบบสื่อสารในอนาคต 

• ช่องเปิดหรือช่องลอด (Sleeve) ส่วนที่ผ่านผนังทนไฟที่ใช้สายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้าที่มี

ช่องว่างอยู่ 

• ภายในท่อร้อยสายไฟฟ้า ที่วางทะลุพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซ่ึงเป็นผนังทนไฟเพื่อป้องกัน

ไฟและควันลามตามท่อร้อยสายไฟ 

• ช่องว่างระหว่างพื้นและผนังอาคารชนิด Curtain Wall  

2-5.3.6.4 กรรมวิธีการติดตั้ง ต้องทำตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการและ

วัสดุที่ใช้เพื่อขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานก่อน และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้

รับจ้างและ / หรือไม่ได้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิด

ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

2-5.3.6.5 วัสดุที่นำมาติดตั้งต้องผ่านการทดสอบในรูปแบบการใช้งานจริงหรือใกล้เคียง หรือตามที่ผู้ออกแบบ

กำหนดโดยการทดสอบจากสถาบันทดสอบระบบป้องกันไฟจากในประเทศหรือต่างประเทศ 

 



 

 
 

2-6 โคมไฟ  

2-6.1 ทั่วไป 

การติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยและ NEC โดยที่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในดวงโคมรวมถึงขั้วหลอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ/หรือมาตรฐาน BS, VDE, DIN, NEMA และ JIS ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน โคมไฟฟ้าทั่วไป

เป็นระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ 50 Hz 2 สาย 

2-6.2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 

2-6.2.1 ลักษณะและชนิดของดวงโคม ให้ดูจากรายละเอียดจากแบบและ / หรือ LIGHTING FIXTURE SCHEDULE  

2-6.2.2 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ตัวดวงโคมที่ทำด้วยเหล็กจะต้องมีความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.8 มม. 

พ่นสีกันสนิมหน่ึงครั้ง แล้วจึงอบเคลือบด้วยสีภายนอกอีกครั้งหน่ึง  

2-6.2.3 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แผ่นกรองแสงต้องเป็นแผ่น PRISMATIC หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ชนิดและสี

ต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร  

2-6.2.4 ขั้วหลอดและชา STARTER ประกอบโคม FLUORESCENT ควรเป็นแบบ SPRING LOCK ชนิดบิด เป็นไป

ตามมาตรฐาน IEC, VDE หรือ JIS หรือ NEMA  

2-6.2.5 BALLAST สำหรับหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ทั่วไปเท่านั้นที่เป็นแบบชนิด LOW WOWER FACTOR ชนิด TW 

130 องศา และเป็นชนิด LOW LOSS BALLAST (ขนาด 18 W. และ 36 W. มี Loss ไม่เกิน 6 WATT) ตาม

มาตรฐาน มอก. และต่อกับ CAPACITOR สายไฟภายในใช้ชนิดทนอุณหภูมิได้ 90 องศา  

2-6.2.6 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ใช้สี COOL WHITE, หลอด INCANDESCENT ใช้ตาม มอก. 4 

ขั้วหลอดชนิด E27 เป็นหลอดใส ขนาดกำลังไฟฟ้าระบุในแบบ หลอดฟลูออเรสเซ็นต์โดยปกติใช้ COOL 

WHITE ยกเว้นในช่องหลืบฝ้าเพดานใช้หลอด WARM WHITE 

2-6.2.7 หากมิได ้กำหนดไว้เป ็นอย ่างอื ่นๆ ให ้ม ี CAPACITOR BANK ต่อกับหลอดไฟชนิด GAS DISCHARGE 

(FLUORESCENT, PL, PLC, SL, HID), CAPACITOR ทั้งหมดจะต้องประกอบด้วย CAPACITOR ต่อคร่อมอยู่

กับ BALLAST แต่ละชุด ขนาดของ CAPACITOR ที่ใช้จะต้องมีขนาดที่ใช้แก้ POWER FACTOR ของดวงโคม



 

 
 

นั ้นๆ ไม่ต่ำกว่า 0.9 ตัว CAPACITOR จะต้องมีตัวต้านทานต่อคร ่อมเพื ่อเป็นเครื ่องปล่อยประจุ ตัว 

CAPACITOR จะต ้องม ี  RATE WORKING VOLTAGE ไม ่ต ่ำกว ่า 250 โวลต ์  ให ้ ใช ้ชน ิด METALLISED 

PLASTIC FILM หรือ POLYPROPYLENE FILM, DRY TYPE  

2-6.2.8 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารแสดงรายละเอียดของโคมไฟเพื่อเสนอวิศวกรอนุมัติก่อนดำเนินการ  

2-7 สวิทซ์ไฟ (SWITCH), ปลั๊ก (RECEPTACLE) 

2-7.1 สวิทช์ไฟฟ้าสำหรับแสงสว่างและปลั๊กทุกตัวจะต้องติดตั้งอยู่ภายใน OUTLET BOX เท่าน้ัน  

2-7.2 สวิทช์ไฟฟ้าที่ติดตั้งรวมกันเป็นแผงเกินกว่า 3 ตัวขึ้นไปที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายละเอียด

การติดตั้งเสนอวิศวกรอนุมัติก่อนดำเนินการ  

2-7.3 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น สวิทซ์ทุกตัวต้องมีขนาดทนกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 16A. 250V. หรือมีขนาดทน

กระแสไฟไม่น้อยกว่า LOAD วงจรนั้นๆ ที่สวิทช์นั้นควบคุมอยู่และติดตั้งไว้ที่ขนาดความสูงจากพื้นตามที่สถาปนิก

กำหนด  

2-7.4 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สวิทซ์และปลั๊กที่ติดอยู่กับผนังทุกตัวจะต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 16 A. 220V. 

เป็นแบบเสียบได้ทั้งขากลมและขาแบนและมีรูที่ 3 สำหรับสายดิน อุปกรณ์ Cover plate ให้ใช้หน้าตาอุปกรณ์ตาม

แบบตกแต่งภายใน หรือขออนุมัติรุ่นในภายหลัง โดยจะถือว่าเป็นงานเพิ่มไม่ได้  

2-7.5 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลั๊กที่ติดตั้งฝังอยู่กับพื้นเป็นแบบ DUPLEX ตามมาตรฐานผู้ผลิต  

2-7.6 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ปลั๊กกันน้ำหรือปลั๊กที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารเป็นแบบซ่ึงมีฝาปิดกันน้ำชนิด SIMPLEX 

ตัวปลั๊กมีขนาดและชนิดเดียวกับข้อ 2-7.5  

2-7.7 อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องได้รับ มอก. 

2-8 โคมไฟและโคมแสงสว่างฉุกเฉิน  

2-8.1 ลักษณะและชนิดของดวงโคม ให้ดูจากรายละเอียดจากแบบและ / หรือ LIGHTING FIXTURE SCHEDULE  

2-8.2 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ตัวดวงโคมที่ทำด้วยเหล็กจะต้องมีความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.8 มม. พ่นสีกัน

สนิมหน่ึงครั้ง แล้วจึงอบเคลือบด้วยสีภายนอกอีกครั้งหน่ึง  



 

 
 

2-8.3 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน แผ่นกรองแสงต้องเป็นแผ่น PRISMATIC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ชนิดและสีต้องได้รับการ

อนุมัติจากวิศวกร  

2-8.4 ขั้วหลอดและชา STARTER ประกอบโคม FLUORESCENT ควรเป็นแบบ SPRING LOCK ชนิดบิด เป็นไปตามมาตรฐาน 

IEC, VDE หรือ JIS หรือ NEMA  

2-8.5 BALLAST สำหรับหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ทั่วไปเท่านั้นที่เป็นแบบชนิด LOW WOWER FACTOR ชนิด TW 130 องศา 

และเป็นชนิด LOW LOSS BALLAST (ขนาด 18 W. และ 36 W. มี Loss ไม่เกิน 6 WATT) ตามมาตรฐาน มอก. และต่อ

กับ CAPACITOR สายไฟภายในใช้ชนิดทนอุณหภูมิได้ 90 องศา  

2-8.6 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่น หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ใช้สี COOL WHITE ชนิด SUPER 84, หลอด INCANDESCENT ใช้ตาม 

มอก. 4 ขั้วหลอดชนิด E27 เป็นหลอดใส ขนาดกำลังไฟฟ้าระบุในแบบ หลอดฟลูออเรสเซ็นต์โดยปกติใช้ COOL WHITE 

ยกเว้นในช่องหลืบฝ้าเพดานใช้หลอด WARM WHITE 

2-8.7 หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นๆ ให้มี CAPACITOR BANK ต่อกับหลอดไฟชนิด GAS DISCHARGE (FLUORESCENT, 

PL, PLC, SL, HID), CAPACITOR ทั้งหมดจะต้องประกอบด้วย CAPACITOR ต่อคร่อมอยู่กับ BALLAST แต่ละชุด ขนาด

ของ CAPACITOR ที ่ใช้จะต้องมีขนาดที่ใช้แก้ POWER FACTOR ของดวงโคมนั ้นๆ ไม่ต่ำกว่า 0.9 ตัว CAPACITOR 

จะต้องมีตัวต้านทานต่อคร่อมเพื่อเป็นเครื่องปล่อยประจุ ตัว CAPACITOR จะต้องมี RATE WORKING VOLTAGE ไม่ต่ำ

กว่า 250 โวลต์ ให้ใช้ชนิด METALLISED PLASTIC FILM หรือ POLYPROPYLENE FILM, DRY TYPE  

2-8.8 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบและวิธีการติดตั้งดวงโคมเพื่อเสนอวิศวกรอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง ในกรณีที่เป็นแบบฝังใน

ฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างต้องแสดงรายละเอียดขนาดความกว้างยาวของช่องเจาะเพดานให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทราบล่วงหน้า

ก่อนที่จะทำฝ้า 30 วัน เพื่อวางแผนงานร่วมกับงานระบบอื่น ในกรณีที่การติดตั้งดวงโคมเป็นชนิดห้อยอยู่กับใต้พื้น

คอนกรีตห้ามมิให้ใช้ลวดเป็นตัวห้อยดวงโคมโดยเด็ดขาด ให้ใช้เหล็กเพลา ต๊าปเกลียวหัวท้ายและมีที่ปรับแต่งระดับของ

ดวงโคมเป็น HANGER  

2-8.9 โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินย่อย (SELF CONTAIN BATTERY UNIT)  

2-8.9.1 ไฟเข้า 220 VAC. / 50 Hz.  

2-8.9.2 ควบคุมการชาร์จไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อย่างแม่นยำ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ 



 

 
 

2-8.9.3 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12V.  

2-8.9.4 ใช้หลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 3W x 2 ดวง 

2-8.9.5 มีสวิตซ์ใช้ปิดหลอดไฟในตอนที่ไฟฟ้าดับ เพื่อเป็นการประหยัดไฟจากแบตเตอรี่ในยามที่ไม่จำเป็น 

2-8.9.6 สามารถสั่งงานระบบฯ ได้ด้วยรีโมท  

2-8.9.7 กำลังส่องสว่างได้นานกว่า 1.30 ชั่วโมง   

2-8.10 ไฟป้ายทางออก, ทางหนีไฟ (EXIT SIGN)  

2-8.10.1 เป็นชนิด SLIMLINE หรือกล่องทำด้วยเหล็กพ่นสี หรือตามรายละเอียดที่ระบุในแบบแปลน 

2-8.10.2 ไฟเข้า 220 VAC / 50 Hz.  

2-8.10.3 ใช้หลอด LED อายุหลอด 5,000 ชั่วโมง 

2-8.10.3.1 ในภาวะที่ไฟฟ้ามาปกติ : สามารถปรับระดับความสว่างตามที่ต้องการได้ 

2-8.10.3.2 ในภาวะที่ไฟฟ้าดับ : High Efficiency Converter จะทำหน้าที่จ่ายไฟแรงสูงให้กับบัลลาสต์

และหลอด ซ่ึงจะให้แสงสว่างได้มากเหมือนขณะที่ไฟฟ้ามาตามปกติ  

2-8.10.4 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 V.  

2-8.10.5 ควบคุมการชาร์จไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อย่างแม่นยำ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่  

2-8.10.6 ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานพิเศษ 

2-8.10.6.1 กดปุ่ม Test เมื่อต้องการทดสอบการทำงานของระบบฯ จนแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 

10.5 VDC. ระบบฯ จะหยุดจ่ายไฟให้หลอดและทำการชาร์จไฟให้แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ การ

ทดสอบวิธีน้ีจะช่วยลดโอกาสที่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอันเน่ืองจากการลืมเสียบปลั๊กคืนหลังจาก

ทดสอบการจ่ายไฟจริงของแบตเตอรี่ 

2-8.10.6.2 กดปุ่ม Reset เม่ือต้องการยกเลิก Function ของปุ่ม Test  

2-8.10.7 Boost Charge Voltage: 15.5 VDC. Float Charge Voltage 13. 8 VDC. Load Cut-off voltage 10.5 

VDC.  

2-8.10.8 กำลังส่องสว่างได้นานกว่า 1.30 ชั่วโมง  



 

 
 

2-8.10.9 ใช้รีโมทคอนโทรลในการควบคุมได้  

2-8.11 ข้อกำหนดระบบ CENTRAL BATTERY (หากระบุในแบบแปลน) 

2-8.11.1 INPUT VOLTAGE: SINGLE PHASE 220 VAC + 15% หร ื อ  3-PHASE AND 1 NEUTRAL 380 VAC 

OUTPUT VOLTAGE: 24 VDC. เม่ือไฟสำรองฉุกเฉินทำงาน  

2-8.11.2 ใช้แบตเตอรี่แห้งขนาด 12 V ต่ออนุกรมกัน  

2-8.11.3 ใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดคอมแพคฯ, หลอดไฟธรรมดา (Incandescent) และหลอดฮาโรเจน  

2-8.11.4 สามารถเปิดและปิดหลอดไฟได้ในภาวะที่มีไฟมาตามปกติ และจะทำงานทันทีเม่ือไฟดับ  

2-8.11.5 การชาร์จไฟออกแบบพิเศษ 2 จังหวะคือ BOOST CHARGE และ FLOAT CHARGE ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้

เกิดภาวะ OVER CHARGE หรือ UNDER CHARGE  

2-8.11.6 มีไฟ LED แสดงความพร้อมของแบตเตอรี่ทั้งหมด  

2-8.11.7 มีปุ่มทดสอบการใช้งาน 2 ปุ่ม 

2-8.11.7.1 System Test ใช้ทดสอบการทำงานระยะยาว เม่ือกดปุ่มน้ีโคมไฟฉุกเฉินจะทำงานเม่ือแรงดัน

แบตเตอรี่ลดลง ระบบฯ จะ Reset ตัวเอง และเริ่มชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในทันที โดยอัตโนมัติ

ซ่ึงจะช่วยป้องกันการเสื่อมของแบตเตอรี่อันเน่ืองมาจากการลืมยก Breaker on หลังทดสอบ  

2-8.11.7.2 Reset ใช้ยกเลิกการทำงานของปุ่ม System Test  

2-8.11.8 ที่แบตเตอรี ่บางลูกเสื ่อมหรือสูญหาย ระบบยังสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ในกรณีที ่จำเป็นจร ิงๆ 

สามารถใช้ปุ่ม Manual Override ช่วย ระบบฯ จนกระทั้งแรงดันลดลงและระบบฯ จะหยุดการทำงานโดย

สิ้นเชิง  

2-8.11.9 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภทส่องสว่างตามมาตรฐานงานติดตั้งและถูกต้อง

ครบถ้วนตามหลักวิศวกรรมโดยอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำเร็จจากโรงงานหรือผู้ผลิต ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละพื้นที่  

2-8.11.10 แผนผัง (System Diagram) และแบบรายละเอียดต่างๆ ของการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประเภทส่องสว่าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ตรวจสอบ โดยจะต้องมีรายละเอียดของอุปกรณ์



 

 
 

ทั้งหมดรวมทั้งการเชื่อมต่อต่างๆ และคุณสมบัติทางไฟฟ้าระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและงานเดินสายต่างๆ ที่

ใช้ในการติดตั้ง ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้เตรียมการให้เรียบร้อยและอุปกรณ์ที่จำเป็นอ่ืนๆ ทั้งหมด  

2-8.11.11 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภท

ส่องสว่างรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) อ่ืนๆ ของระบบให้ครบถ้วน  

2-8.11.12 การทดสอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประเภทส่องสว่างไม่ว่าจะเป็นความสว่างตามมาตรฐานที่

กำหนดหรือฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆของระบบ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาและมีความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยผู้รับจ้างจะต้องผ่านการทดสอบอุปกรณ์ว่าใช้งานได้จริงก่อนยื่นซอง

ประกวดราคาและมีการจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบให้ผู้ว่าจ่างพิจารณาเห็นชอบก่อนทำการ

ทดสอบจริง 

2-9 ระบบโทรศัพท์และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์  

2-9.1 ความต้องการทั่วไป 

งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ - สื่อสารภายใน (TELEPHONE SYSTEM) ทั้งหมด เป็นงานส่วนหนึ่งที่จัดทำโดยผู้รับจ้างงาน

ระบบไฟฟ้าของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเพื่อให้ระบบโทรศัพท์

ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธ์ิภาพ ใช้งานได้ดี ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานกับระบบโทรศัพท์

ให้วิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งภายในระยะเวลาอันสมควร รูปแบบเป็นภาพวาดแสดงตำแหน่งอุปกรณ์

ระบบโทรศัพท์พอสังเขปเท่าน้ัน ในกรณีที่รูปแบบรายการข้อกำหนดและสถานที่งานก่อสร้างขัดแย้งกันให้ถือคำชี้แจงของ

วิศวกรเป็นข้อยุติ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะถือสาเหตุคิดราคาค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานเป็นงานเพิ่มมิได้ ขอบเขตของงาน

ทั่วไปมีดังน้ี  

2-9.1.1 อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ทั้งหมด จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิตโดยเฉพาะและตาม

มาตรฐานขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยรับรองใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ขององค์การฯได้ทั่วไป 

อุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดไม่เคยทำการติดตั ้งใช้งานมาก่อน อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานไม่ชำรุดบุบสลายมาก่อน  



 

 
 

2-9.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างเทคนิค, วิศวกรผู้มีความชำนาญงานติดตั้ง มาดำเนินการโดยเฉพาะ และปฏิบัติงาน

ควบคุมอย่างใกล้ชิด ทั้งน้ีเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและสมบูรณ์  

2-9.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบการใช้งานระบบโทรศัพท์ต่อหน้าวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างให้ระบบสามารถใช้งานได้ดี

และสมบูรณ์ก่อนเวลาที ่ผู ้ว่าจ้างจะเปิดอาคารใช้งานระบบโทรศัพท์ ทั ้งนี ้ผู ้ว่าจ้างจะทำการแจ้งกำหนด

ระยะเวลาการใช้งานให้ผู้รับจ้างทราบภายหลังเป็นลายลักษณ์อักษร  

2-9.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานการใช้งานของระบบโทรศัพท์พร้อมทำการแก้ไขข้อขัดข้องของระบบให้ใช้การ

ได้ปกติแก่ผู้ว่าจ้างฟรีภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี ภายหลังจากการตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย และผู้รับจ้าง

จะต้องดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันหรือตามระยะเวลาที่ผู้

ว่าจ้างกำหนด ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือทำการซ่อมแซมอุปกรณ์ส่วนที่ใช้งานระบบโทรศัพท์

ล่าช้ากว่ากำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะดำเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างรายอ่ืนมาปฏิบัติงานแทน ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการน้ันๆ  

2-9.1.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขงานระบบโทรศัพท์ภายหลังการติดตั้งใช้งานซึ่งอยู่ภายใน

กำหนดระยะเวลาที่ประกันไว้กับผู้ว่าจ้างอันจะมีผลทำให้อาคาร, วัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้งานประกอบ ซ่ึงพิสูจน์

ได้ว่าชำรุดหรือเสียหายจากสภาพเดิมผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดนั้นๆ ให้แก่ผู้

ว่าจ้างทันทีหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด  

2-9.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ SHOP DRAWING แสดงตำแหน่งการติดตั้งระบบโทรศัพท์อย่างละเอียดให้วิศวกรหรือผู้

คุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนปฏิบัติการติดตั้ง ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่จัดส่ง SHOP DRAWING ให้วิศวกรหรือผู้

คุมงานของผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ของงานก่อสร้างที่พึ่งมีเกิดขึ้นภายหลัง  

2-9.1.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ AS BUILT DRAWING แสดงตำแหน่งการติดตั้งงานระบบโทรศัพท์ตามสภาพจริงอย่าง

ละเอียดทุกขั้นตอนให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมต้นฉบับภายหลังที่งานเสร็จเรียบร้อยก่อนที่คณะกรรมการจะทำการ

ตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย  



 

 
 

2-9.1.8 ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อประสานงานกับองค์การโทรศัพท์ ในการที่จะขอติดตั้งงานระบบ

โทรศัพท์ที่ใช้งานของอาคารอันประกอบด้วยเลขหมายภายใน, เลขหมายสายตรง เลขหมายโทรศัพท์สาธารณะ

ที่จะใช้งานของอาคารให้แก่ผู้ว่าจ้างใช้งานตามหมายกำหนดการที ่จะเปิดอาคารใช้งาน ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะ

ดำเนินการออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าธรรมเนียมที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินหรือพันธบัตรขององค์การโทรศัพท์

เท่าน้ัน  

2-9.1.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอบรมพนักงานผู้ปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง อาทิเช่น พนักงานรับสายโทรศัพท์ , ช่างเทคนิคให้มี

ความสามารถที่จะใช้งานและแก้ไขข้อขัดข้องเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องก่อนที่อาคารจะเปิดทำการ  

2-9.2 ข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์  

2-9.2.1 ตู ้สาขาโทรศัพท์ (PABX) รองรับไม่น้อยกว่า 2 สายนอก และ 8 สายใน หรือตามระบุในแบบแปลน ซ่ึง

ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นที่ยอมรับและต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติใช้กับ ผู้ออกแบบ หรือคณะกรรมการผ่านผู้ควบคุม

การ ก่อนการจัดซ้ือ 

2-9.2.2 TELEPHONE OUTLET  

เต้ารับโทรศัพท์ทั่วไปจะต้องเป็นชนิดติดฝังผนังโดยเฉพาะ ซ่ึงออกแบบ PLUG และ SOCKET สำหรับใช้งาน

ระบบโทรศัพท์ ติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะมีฝาปิดเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง ขนาด สีของ COVER 

PLATE ให้สถาปนิกฝ่ายผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง  

2-9.2.3 TELEPHONE TERMINATING BLOCK  

TELEPHONE TERMINATING BLOCK ตา่งๆ ที่ใช้งานของระบบโทรศัพท์จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้

งานกับระบบโทรศัพท์เท่านั ้น (QUICK CONNECTED TYPE) TERMINATING BLOCK จะต้องติดตั ้งบน

ฐานรองรับอยู่ในกล่องต่อสายโดยเฉพาะ (ขนาดและจำนวนคู่สายดูรายละเอียดจากแบบ) ในกรณีที่กล่องต่อ

สายมีขนาดใหญ่จะต้องมี WIRE RETAINER และ WIRE GUIDE เพื่อจัดหมวดหมู่ของสายให้เรียบร้อย การต่อ

สายโทรศัพท์ ณ ที่ TERMINALS จะต้องสามารถจัดทำด้วยเชิงกล โดยเครื่องมือต่อสายโดยเฉพาะเท่าน้ัน   

2-9.2.4 MAIN CABLE  



 

 
 

สายโทรศัพท์สำหร ับใช้งานเช ื ่อมโยงระหว่าง M.D.F. กับภายนอกอาคารจะต้องเป็นแบบ ALPETH 

SHEATHED CABLE (AP) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 0.65 มม. จำนวนคู่สายไม่ต่ำกว่าที่ระบุในแบบ

และในกรณีที่มีช่างติดตั้งใต้ดินให้ใช้สาย APFIG 8 เท่าน้ัน  

2-9.2.5 DISTRIBUTION CABLE  

สายโทรศัพท์ที่ใช้งาน DISTRIBUTION CABLE จะต้องเป็นแบบ TPEV POLYETHYLENE INSULATED AND 

PVC, SHEATHED TERMINATING CABLE ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 0.65 มม. จัดทำใน WIRE WAY 

โดยมี CABLE SUPPORT รองรับอย่างแข็งแรง มีขนาดและจำนวนคู ่สายตามระบุไว้ในแบบสายที ่เดิน

ภายนอกอาคารหรือในท่อร้อยสายฝังดินให้ใช้สาย DOUBLE SHEATHED ALPETH CABLE  

2-9.2.6 TELEPHONE WIRE  

สายโทรศัพท์สำหรับใช้งานกับเครื่องรับโทรศัพท์ภายในอาคารจะต้องเป็นประเภท TIEV, 2 PRS มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 0.65 มม. มี RESISTANCE / K. ไม่เกิน 95 OHM ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

สายโทรศัพท์ทั้งหมดห้ามทำการตัดต่อ ณ. จุดที่ไม่ใช่ TERMINATING BLOCK  

2-9.2.7 WIRE WAY  

WIRE WAY ที่ใช้งานของระบบโทรศัพท์ภายในอาคารจะต้องทำด้วยแผ่นเหล็ก GALVANIZE หรือ ALUSIZN 

ความหนาไม่ต่ำกว่า 1.20 มม. พับรูปสี่เหลี่ยมพร้อมฝาปิดชนิดดาบ (SNAP ON) พ่นสกัีนสนิมรองพื้นแล้วพ่น

ทับด้วยสีเทาอบแห้งแขวนยึดด้วยแท่งเหล็กขนาด 3/8 น้ิว ทุกๆ ระยะ 2.4 เมตร (แนวการจัดทำ WIRE WAY 

ระบุอยู่ในแบบระบบโทรศัพท์) ที่บริเวณทุกรอยต่อหรือทางแยกของ WIRE WAY จะต้องไม่มีรอยคมของแผ่น

โลหะและมีแผ่นยางรองรับติดตั้งอยู่กับที่เพื่อป้องกันสายไฟฟ้าชำรุด รอยต่อของ WIRE WAY จะต้องติดกัน

ด้วยแรงกลอย่างแข็งแรง  WIRE WAY ทุกท่อนจะต้องสามารถทำหน้าที่ CONTINUITY GROUND ได้โดยต่อ

วงจรร่วมกับสายดิน  

2-9.2.8 กล่องต่อสายและท่อร้อยสาย (JUNCTION BOXES & CONDUIT) ให้ดูรายละเอียดข้อกำหนดระบบไฟฟ้า

ประกอบ 



 

 
 

2-9.2.9 TELEPHONE CABINET (TC) ประกอบด้ายกล่องเหล็ก (STEEL BOX) มีฝาปิดแบบบานพับพร้อมมือจับ

สามารถปิดล็อคได้โดยใช้กุญแจภายในบรรจุ TERMINAL SERIES ขนาดชุดละ 10 PAIRS จำนวนตามที่ระบุ

ในแบบที่ตัวกล่องมี KNOCK OUT เตรียมไว้สำหรับเจาะติดตั้งท่อร้อยสายไฟได้ 

2-9.2.10 จำนวนสายและขนาดท่อของระบบโทรศัพท์ 

MAXIMUM NUMBER OF TELEPHONE CABLES IN CONDUITS (40%) 

  



 

 
 

2-9.3 ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SYSTEM) 

2-9.3.1 ความต้องการทั่วไป 

ข้อกำหนดนี้ได้ระบุความต้องการด้านคุณสมบัติ สมรรถนะ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆทั้งหมดที่ใช้ในการติดตั้งขา่ย

สาย (Cabling) ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ 

2-9.3.1.1 การติดตั้งจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตสายระบบเครือข่ายและมาตรฐาน TIA / EIA 

2-9.3.1.2 การติดตั้งจะต้องมีสัญลักษณ์การระบุตำแหน่ง (Label) โดยเป็นไปตามมาตรฐาน TIA / EIA 606 

2-9.3.1.3 ระบบข่ายสาย (Cabling) จะต้องรองรับความเร็วได้มากกว่า 100 Mbps 

2-9.3.1.4 ผลิตภัณฑ์ที่นำมาติดตั้งในประเทศไทยจะต้องมีผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. 

/ ISO 9001: 2000 เพื่อยืนยันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย 

2-9.3.1.5 ผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งในระบบเครือข่ายสายสัญญาณจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด ยกเว้นสายใยแก้วนำแสง

เท่าน้ัน 

2-9.3.2 สายสัญญาณ UTP (CAT 6 UTP Enhanced Cables) 

2-9.3.2.1 เป็นสายทองแดงตีเกลียวกันแต่ละคู่สายจำนวน 4 คู่สาย 

2-9.3.2.2 ขนาดของ Conductor ภายในมีขนาดไม่ต่ำกว่า 24 AWG 

2-9.3.2.3 มีค่า Impedance อยู่ในช่วง 100 ohms + 15%, 1 MHz to 600 MHz, และค่า Max. DC Resistance ไม่

เกิน 7.32 ohms / 100 m. 

2-9.3.2.4 มีค่า Max. Mutual Capacity 5.6 nF. / 100m. 

2-9.3.2.5 มีค่า Delay Skew สูงสุดไม่เกิน 25 ns / 100mm. และมีค่า Propagation Delay 536 ns. / 100m. ที่ 250 

MHz 

2-9.3.2.6 มีค่า Propagation delay 536 ns / 100 M Max ที่ 250 MHz 

2-9.3.2.7 มีค่า Operation temperature อยู่ในช่วง -20 ̊C ถึง 60 ̊C และค่า Storage temperature อยู่ในช่วง -20 

̊C ถึง 80 ̊C 

2-9.3.2.8 มี Ripcord เพื่อช่วยให้ง่ายในการปลอกสายและตัวสายแต่ละคู่สายมี Code สีเห็นได้อย่างชัดเจน 



 

 
 

2-9.3.2.9 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA / EIA-568-B. 2-1 Category 6, ISO / IEC 11801, CENELEC EN 5017 3, 

UL & CUL Listed 

2-9.3.2.10 ต้องเป็นสินค้าที่มีตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องเป็นทางการและได้รับมาตรฐาน ISO 9001 Version 2000 

2-9.3.3 เต้ารับสัญญาณตัวเมีย (CAT 6  RJ 45  Modular Jack) 

2-9.3.3.1 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps  

2-9.3.3.2 มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA / EIA-568-B. 2-1 Category 6, ISO / IEC 11801, CENELEC EN 50173, 

UL & CUL Listed 

2-9.3.3.3 รองรับการเข้า Code สีเป็น Universal ได้ทั้งแบบ T5 68A / B และมี Code สีบอกไว้อย่างชัดเจน 

2-9.3.3.4 การเข้าสายทองแดงเป็นเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และมีฝาครอบกับฝุ่น 

2-9.3.3.5 หน้าสัมผัส (Contact) ทำจากวัสดุ Nickel Plate เคลือบด้วยทอง (Gold) หนา 50 micro inches 

2-9.3.3.6 ตัวโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน UL94-0 ABS (Housing Flammability Rating) 

2-9.3.3.7 มีโครงสร้างการเชื่อมต่อสัญญาณภายในตัวเป็นแบบ PCB (Print Circuit Board) 

2-9.3.3.8 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรือเทียบเท่า 

2-9.3.4 แผงกระจายสาย UTP (CAT 6 Patch Panel) 

2-9.3.4.1 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps  

2-9.3.4.2 ตัวแผงทำด้วยอลูมิเนียมเคลือบสาร Anodize (Aluminum Light Weight Material) มีน้ำหนักเบาแข็งแรงมี

ความหนา 1.6 mm, และสามารถติดตั้งใน Telecommunication Rack 19 น้ิว ได้พอดี 

2-9.3.4.3 การเข้าสายทองแดงเป็นเทคนิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และ Connector เป็น

ชนิด 110 บน PCB (Print Circuit Board) 

2-9.3.4.4 มีจำนวน Port 12, 24 และ 48 Ports และด้านหลังมีท่อร้อยสายและสายรัด (Cable Tie) 

2-9.3.4.5 การเข้าสาย UTP Code สีเป็นแบบ Universal ได้ทั้ง T568A / B 

2-9.3.4.6 หน้าสัมผัส (Contact) ทำจากวัสดุ Nickel Plate เคลือบด้วยทอง (Gold) หนา 50 micro inches 

2-9.3.4.7 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรือเทียบเท่า 



 

 
 

2-9.3.5 สายเชื่อมต่อ UTP (UTP Patch Cord) 

2-9.3.5.1 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps  

2-9.3.5.2 เป็นสาย UTP CAT 6E ตามมาตรฐาน TIA / EIA-568-B. 2-1 Category 6 และมีหัวตัวผู้ J45 หุ้มด้วย Boot 

สีทั้งสองด้าน 

2-9.3.5.3 ตัวนำทองแดงที่ใช้เป็นแบบ Stranded Bare Copper ขนาด 24 AWG 

2-9.3.5.4 สามารถรองรับความถี่ได้เทียบเท่าหรือสูงกว่า 350 MHz 

2-9.3.5.5 เป็นสายสำเร็จรูปที่ออกแบบและผลิตมาจากโรงงานเพื่อการเชื่อมต่อโดยเฉพาะ มีขนาดความยาว 1 , 2, 3 

และ 5 m. 

2-9.3.5.6 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรือเทียบเท่า 

2-9.3.6 หน้ากากสำหรับเต้ารับสัญญาณตัวเมีย (Face Plate with Icon & Label ID No.) 

2-9.3.6.1 มีจำนวนช่อง (Port) สำหรับติดตั้ง RJ45 Modular Jack 1, 2 ซอง (Port) 

2-9.3.6.2 มีช่องสำหรับใส่ Label White Paper ทั้งสองด้านโดยมีแผนพลาสติกใสปิดทับมิดชิดและปิดทับสกรูยึดฝา

ด้วย 

2-9.3.6.3 มีช่องสำหรับเสียบสัญลักษณ์ (Icon) ที่แสดงว่าเป็น port ที่เป็นคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์หรือไม่ใช้งาน 

2-9.3.6.4 ตัวโครงสร้างผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ได้รับมาตรฐาน UL94-0 ABS (Housing Flammability Rating) 

2-9.3.6.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรือเทียบเท่า 

2-9.3.7 สายใยแก้วนำแสง 

2-9.3.7.1 หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอ่ืนสายให้เป็นชนิด Indoor / Outdoor และจำนวนแกนให้ยึดตามแบบ 

2-9.3.7.2 จะต้องเป็นชนิด multi-mode 50/125 um และ bandwidth ≥ 500 Max MHz ที่ 850 mm. 

2-9.3.7.3 Typical Attenuation = 3.5/1.5 

2-9.3.7.4 ค่า Tensile load ขณะติดตั้งไม่น้อยกว่า 1400 newton, ค่า Tensile load ขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 600 

newton 

2-9.3.7.5 Minimum Bend Radius at Max. load 20 x cable O.D, Unloaded 10 x cable O.D 



 

 
 

2-9.3.7.6 Operating Temperature -40 ̊C to 70 ̊C storage Temperature -40 ̊C to 70 ̊C 

2-9.3.8 ข้อกำหนดของตู้ RACK สำหรับระบุในเอกสารประกอบราคา 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 28 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U) ของกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2-9.3.9 เครือข่ายไร้สาย (WIRELESS ACCESS POINT) โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 36 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

2-9.3.10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 34 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

2-9.3.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง  

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 33 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

2-9.3.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 63 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   

2-10 ระบบเสียง (PUBLIC ADDRESS SYSTEM)  

2-10.1 ความต้องการทั่วไป  



 

 
 

2-10.1.1 ระบบเสียงตามแผนผังที่แสดงในแบบแสดงชนิด และจำนวนขั้นต่ำของอุปกรณ์ระบบเสียงและเป็นเพียง

แนวทางเพื่อกำหนดวิธีการในการออกแบบเท่าน้ัน ส่วนรายละเอียดและการเลือกอุปกรณ์เพื่อการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องออกแบบรายละเอียดแสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ ส่งพร้อมใบเสนอราคาในกรณีที่

ข้อความหรือรายละเอียดในรายละเอียดข้อกำหนด (SPECIFICATION) ขัดกับแบบแปลนหรือแตกต่างจาก

แบบแปลนให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นการชี้ขาด โดยผู้รับจ้างจะถือเป็นสาเหตุเพิ่มราคา

ไม่ได้  

2-10.1.2 ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณ อาจเปลี่ยนแปลงได้

เล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงานก่อสร้างของอาคาร ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง  

2-10.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดข้อกำหนด จะต้องเป็นของใหม่ไม่บุบสลายหรือผ่านการ

ใช้งานมาก่อน ทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโรงงาน  

2-10.1.4 วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ระบุในรายละเอียดข้อกำหนด (SPECIFICATION) และในแบบแปลนจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปใช้งานหรือสั่งซ้ือ โดยผู้รับจ้างจะต้องส่ง

ตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อค พร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบู รณ์ให้วิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง

พิจารณา หากผู้รับจ้างสั่งซ้ืออุปกรณ์และ / หรือน้าอุปกรณ์หรือวัสดุไปใช้งานโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก

วิศวกรฝ่ายผู ้ว ่าจ ้าง แล้วปรากฏว่าวัสด ุหร ืออุปกรณ์นั ้นๆ ไม่ถ ูกต ้องตามรายละเอียดข้อกำหนด 

(SPECIFICATION) และแบบแปลน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอนถอดเปลี่ยนอุปกรณ์

หรือวัสดุน้ันเอง 

2-10.1.5 หลังจากการติดตั้งระบบเสียงทั้งหมด ให้เห็นว่าระบบทั้งหมดมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่แน่นอน

ต่อหน้าผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างและวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างตามวิธีการและรายละเอียดที่วิศวกรกำหนด ให้ผู้รับ

จ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบดังกล่าวเอง  

2-10.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์เสียงและวัสดุทุกชนิด ตลอดจนคุณภาพของการติดตั้งระบบ

เสียงเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันตรวจรับงานในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วน



 

 
 

หรือวัสดุใดชำรุดใช้งานไม่ได้ หรือทำงานไม่สมบูรณ์อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของอุปกรณ์วัสดุหรือความ

บกพร่องในการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขและ / หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนหรือวัสดุน้ันโดยไม่คิดราคาจากผู้

ว่าจ้าง  

2-10.1.7 ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง SHOP DRAWING ในการติดตั้ง จัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างเพื่อ

อนุมัติก่อนดำเนินการติดตั ้ง ในกรณีที ่ SHOP DRAWING ไม่ได้ร ับการอนุมัติผู ้ร ับจ้างจะต้องส่ง SHOP 

DRAWING ใหม่ ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายการคำนวณระดับค่าสัญญาณเสียงอย่างน้อยชั้นละ 2 จุด ประกอบ

แสดงใน SHOP DRAWING ให้ชัดเจน 

2-10.2 ความต้องการทางด้านเทคนิค 

ระบบเสียงประกาศจะต้องถูกออกแบบในการส่งกระจายเสียง ตามบริเวณที่ต้องการสื่อสารข้อมูลตามชั้น

ต่างๆ เพื่อการกระจายข่าวสาร และ หรือเพลงบรรเลงเพื่อการพักผ่อน เม่ือผู้ใช้งานเปิดสวิทซ์การใช้งานของตัวไมโครโฟน

ที่ใช้ในการประกาศข่าวสารที่ห้องควบคุม ต้องสามารถเลือกโซนในการประกาศข่าวสารในโซนหนึ่งโซนใด หลายโซน

พร้อมกัน หรือทุกโซนพร้อมกันได้ โดยเสียงเพลงที่เปิดเป็น BACKGROUND MUSIC จะถูกตัดโดยอัตโนมัติและเป็นเสียง

ของการประกาศเข้ามาแทนที่เฉพาะโซนที่ถูกเลือกเท่าน้ันโดยโซนที่ไม่ถูกเลือกจะต้องมีเสียงเพลงดังอยู่เช่นเดิม  

การเลือกโซนการประกาศสามารถที่จะเลือกได้โซนหน่ึงโซนใด, หลายโซนพร้อมกัน หรือทุกโซนพร้อมกัน ได้

จากชุดไมโครโฟนในการประกาศได้โดยตรงโดยก่อนการเปิดจะมีเสียงระฆังอีเล็คทรอนิคส์ดังก่อนการประกาศ เพื่อดึงดูด

ความสนใจของผู้ได้ยินในโซนที่เลือกประกาศ ส่วนโซนที่ไม่ถูกเลือกประกาศ เสียเพลงต้องดังอยู่เหมือนเดิมโดยไม่ขาด

หายไป  

2-10.2.1 อุปกรณ์ระบบเสียงประกาศตามสาย ประกอบด้วย 

2-10.2.1.1 ชุดควบคุมกลางของระบบเสียงประกาศ  

• เป็นชุด mixer ที่มี Digital signal processor สำหรับลำโพงอยู่ภายใน 

• มีจุดต่อสำหรับ Call station และ Wall panel แบบ RS-485 

• มีช่องต่อ Ethernet  

• มีไฟแสดงหน้าเครื่องกรณีสัญญาณช่องสัญญาณเสียงออก 



 

 
 

• มี Password ป้องกันสำหรับการตั้งค่าจาก Admin 

• สามารถกำหนดกำลังขยายขาออกและปิดเสียงแบบ Mute ของแต่ละช่องหรือทุกช่อง

พร้อมกันได้ 

• สามารถใช้งานได้กับไฟต่อเน่ืองจาก 90-264Vac   ได้   

• มี Dynamic range มากกว่า 90 dB และมีความเพี้ยนน้อยกว่า 0.1% 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ที่ -1 dB ได้ตั้งแต่ 20 Hz- 20kHz 

• มีจุดต่อสัญญาณเสียงเข้าสำหรับ MIC ที่เลือกปรับเป็น Line ได้ รวมไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 

และช่องสัญญาณสำหรับ Music รวมไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

• มีช่องต่อแบบ RJ-45 สำหรับ AMP LINK จำนวน 2 ช่อง สำหรับ Call station จำนวน 1 

ช่อง สำหรับ Wall control panel จำนวน 1 ช่อง และ Ethernet จำนวน 1 ช่อง แยก

จากกันอิสระเป็นอย่างน้อย 

• ติดตั้งกับตู้แร็คขนาดมาตรฐาน 19 น้ิวได้ 

• อุณหภูมิการทำงาน -10 ถึง + 45 องศาเซลเซียสได้  

2-10.2.1.2 เครื่องขยายเสียง 

• มีจุดต่อแบบ 50 และ 70 และ 100 โวลต์ ในตัวเดียวกัน 

• กำลังขับลำโพงที่ความถี่ 1 kHz ไม่น้อยกว่า 270 วัตต์ 

• กำลังขับลำโพงที่ความถี่ตั้งแต่ 20 Hz ถึง 20 Hz ไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ที่ -1 dB, 1 kHz ได้ตั้งแต่ 65 Hz ถึง 40 kHz หรือดีกว่า 

• ความกว้างของช่องสัญญาณที่ความถี่ 1 kHz ได้ตั้งแต่ 45 Hz ถึง 20 kHz หรือดีกว่า 

• ความต้านทานขาเข้ามากกว่า 20 kHz 

• อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวนไม่น้อยกว่า 103 dB  

• ความไวของสัญญาณเข้าเท่ากับ 0 dB หรือไวกว่า 



 

 
 

• อัตราการข้ามช่องสัญญาณน้อยกว่า -75 dB ความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.1%  

• สามารถใช้ได้กับแรงดันไฟ 230 V ความถี่ 50-60 Hz ได้ 

• มีระบบการระบายอากาศถ่ายเทจากด้านหน้าออกสู่ด้านหลังเครื่องด้วยพัดลมอย่างน้อย 

2 ตัว พร้อมวงจรควบคุม 

• มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่องอยู่ด้านหน้า 

• มีวงจรกรองความถี่สูงผ่านโดยสามารถเลือกความถี่ 50 หรือ 300 Hz ได้ 

• สามารถติดตั้งบนตู้ RACK ขนาดมาตรฐานได้โดยมีความสูงไม่เกิน 2U 

2-10.2.1.3 ชุดไมโครโฟนประกาศชนิดเลือกโซนประกาศแบบสัมผัสที่ฐานไมโครโฟน 

• เป็นไมโครโฟนแบบมีปุ่มเลือกโซนได้ไม่น้อยกว่า 2 โซนที่ฐาน โดยมีก้านไมค์แบบคออ่อน

สามารถปรับโค้งงอได้ 

• การใช้งานปุ่มกดเป็นแบบสัมผัส พร้อม LED สีขาวแสดงผลการทำงาน 

• สามารถปรับอัตราการขยายได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 

• ความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.6% ที่ระดับเสียงดังสูงสุด 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ตั้งแต่ 100 Hz-16 kHz  

• อุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ 10 ถึง +40 องศาเซลเซียส 

2-10.2.1.4 เครื่องเล่น DVD / CD  

• สามารถเล่นแผ่น DVD / VCD / CD และ MP3 ได้ 

• มีชุดควบคุมระยะไกลไร้สาย (Remote Control) ในการควบคุมการทำงานของเครื่อง 

• มีช่องเสียบ USB โดยสามารถเล่นเพลงจาก Flash Drive ที่หน้าเครื่องได้ 

2-10.2.1.5 ลำโพงติดเพดาน 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ 65 Hz ถึง 20kHz หรือดีกว่าที่ -10 dB 

• มุมกระจายเสียงไม่เกิน 130 องศา 



 

 
 

• กำลังขับปกติไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ และสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ 

• ความดังเสียงที่ 1 วัตต์ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 86 dB และสูงสุดไม่น้อยกว่า 109 dB 

• ความต้านทาน 8 โอห์ม 

• มีวงจรป้องกันลำโพงแบบ 12 dB/Octave ที่ความถี่ 3.3 kHz 

• มีลำโพงเสียงต่ำขนาด 4 น้ิว ทำจากวัสดุ Polypropylene 

• มีลำโพงสียงต่ำขนาด 0.75 น้ิว ทำจากวัสดุ Ti Mylar Laminate 

• มี Transformer ที่สามารเลือกต่อใช้งานได้ดังนี้ คือ ต่อใช้งานที่ 70  V โดยเลือกได้ที่ 

30,15,7.5,3.75 และ 1.88 วัตต์ ได้, ต่อใช้งานที่ 100 V โดยเลือกได้ที่ 30,15,7.5  และ 

3.75 วัตต์ ได้ และ ต่อใช้งานที่ 8 โอห์ม 

• ขอบหน้าลำโพงทำจากวัสดุ ABS โดยมีเหล็กชุบสังกะสีหุ้มด้านหลังลำโพงทั้งใบ 

• มีตะแกรงด้านหน้าเป็นโลหะ 

• เป็นลำโพงแบบ Two-Way 

• มีปุ่มปรับการเลือกใช้งานที่ค่ากำลังวัตต์ต่างๆ ของลำโพงที่ด้านหน้าโดยไม่ต้องถอดลำโพง

มาต่อสายใหม่  

2-10.2.1.6 ลำโพงแบบ Sound Projector 

• อุปกรณ์ห่อหุ้มลำโพงผลิตจากวัสดุ ABS UL94V0 

• ช่วงการตอบนองความถี่ 140Hz-13kHz 

• ความดังเสียง 92 dB ที่ 1 W, 1m., 1kHz 

• ความต้านทานที่ Rate impedance  1000 Ohms 

• สามารถต่อใช้งานได้ที่ 10/5/2.5W 

• มาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น EN60529, IP63 

• มีสายมาพร้อมลำโพงยาว 2 เมตรหรือมากกว่าแบบ 4 Wire 



 

 
 

• มุมการกระจายเสียง 160 องศาที่ความถี่ 1kHz 

2-10.2.1.7 ลำโพง Horn   

• ความดังเสียงที่ 1 W ที่ระยะ 1 เมตรมีความดังไม่น้อยกว่า 101 dB. โดยมีความดังเสียง

สูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 111 dB. 

• มีกำลังขับปกติ 10 วัตต์ ทั้งน้ีต้องสามารถเลือกต่อใช้งานได้ที่ 10, 5, 2.5  และ 1 วัตต์ ได้

ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 

• สามารถต่อใช้งานได้ที่ 70 V และ 100 V ได้ 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ 300-20,000 Hz หรือดีกว่า 

• มาตรฐานในการป้องกันน้ำและฝุ่นไม่ด้อยกว่า IP56 

• สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ -20 ถึง +90 องศาเซลเซียสได้ 

• มีขั้วต่อสายแบบ spring clamp และมีจุดต่อสายเข้าผ่าน Cable gland 

• มาตรฐานรับรอง CE 

• มีขนาดเล็กโดยยื่นออกมาจากผนังไม่เกิน 9 ซม.   

• ผลิตจากวัสดุ Flame resistant plastic และเม่ือติดตั้งแล้วสามารถปรับมุมการกระจาย

เสียงที่ปาก Horn  ทรงกลมได้ 360 องศา 

2-10.2.1.8 ลำโพงตู้ติดผนัง 

• เป็นลำโพงชนิด Line Array  สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารที่มีจุดตัด

ความถี่ที่ 2.2 kHz หรือดีกว่า 

• มีวงจรป้องกันการ Overload   

• ช่วงการตอบสนองความถี่ 65Hz –20kHz หรือดีกว่า 

• ความดังเสียงที่ 1 วัตต์ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 89 dB สูงสุดไม่น้อยกว่า 113 dB. 

• มุมการกระจายเสียงแนวนอนและแนวตั้งไม่น้อยกว่า 120 และ 80 องศา ตามลำดับ 



 

 
 

• มีลำโพงเสียงต่ำขนาดไม่เล็กกว่า 4 น้ิว จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว/ตู้ 

• มีลำโพงเสียงสูงแบบ Neodymium ขนาดไม่เล็กกว่า 1 นิ้วพร้อม Waveguide ในการ

ช่วยกระจายเสียง 

• มีขายึดที่สามารถปรับทิศทางลำโพงให้ส่ายได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และสามารถปรับหมุน

ลำโพงได้ไม่น้อยกว่า 100 องศา มาพร้อมกับลำโพงจากโรงงานผู้ผลิต 

• สามารถต่อใช้งานได้ที่ 8 โอห์ม  โดยมีกำลังขับปกติต่อเนื่อง 200 วัตต์ และ สูงสุด 400 

วัตต์ หรือมากกว่า 

• มีหม้อแปลงอยู่ภายในที่สามารถต่อใช้งานได้ 100 V ที่ 30 วัตต์, 15 วัตต์ และ 7.5 วัตต์, 

สามารถต่อใช้งานได้ 70 V ที่ 30 วัตต์, 15 วัตต์, 7.5 วัตต์ และ 3.75 วัตต์ 

• ตัวตู้และขายึดเป็นสีขาวหรือสีดำ  

2-10.2.1.9 ชุดปรับระดับความดังเสียง (VOLUME CONTROL)  

ใช้สำหรับปรับระดับความดังของกลุ่มลำโพงระบบเสียงส่วนกลาง ขนาด WATT ของ VOLUME 

CONTROL จะต้องเหมาะสมกับจำนวนและขนาดของกลุ ่มลำโพงที ่ควบคุม ทั ้งนี ้ต ้องมี 

OVERRIDE FUNCTION สำหรับ FUNCTION โดยมีขนาดเหมาะสมกับลำโพงที่ใช้งาน  

2-10.2.1.10 ตู้ RACK สำหรับจัดวางอุปกรณ์ 

• ขนาดมาตรฐาน 19 น้ิว เป็นแบบ Knock Down  

• ออกแบบสำหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

• มีรางไฟสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้น 

• มีฝาหน้าเป็น Acrylic ใสและมีล้ออย่างน้อย 4 ล้อ  

 

2-10.3 การติดตั้ง  

2-10.3.1 ตำแหน่งของอุปกรณ์ทั้งหมดที่แสดงในแบบเป็นเพียงการแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งโดยประมาณเท่าน้ันผู้รับจ้าง

จะต้องจัดทำแบบ SHOP DRAWING แสดงตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างละเอียด โดยกำหนดตำแหน่ง



 

 
 

ร่วมกับอุปกรณ์อื ่นๆ บนฝ้าเพดานให้มีความสัมพันธ์ก ัน รวมทั ้งกำหนดแนวเดินท่อร้อยสายไฟและ

รายละเอียดต่างๆ โดยยึดถือตามรูปแบบการทำงานของระบบในแบบ RISER DIAGRAM, ข้อกำหนดและอ่ืนๆ 

ที่ระบุ  

2-10.3.2 สายระบบเสียงทั้งหมดให้เดินในท่อร้อยสายหรือ WIRE WAY เท่าน้ัน  

2-10.3.3 สายไฟที่ใช้กับระบบเสียงให้ใช้สาย VTF โดยสายเมนใช้ขนาด 4 mm. และใช้สายย่อยขนาด 2.5 mm. ส่วน

สายที่แยกเข้าลำโพงใช้ VCT 1.5 mm.  

2-10.3.4 ท่อร้อยสายไฟระบบเสียงให้ดูจากข้อกำหนดระบบไฟฟ้าประกอบ  

2-10.3.5 ที่จุดแยกสายไฟใน RISER ไปยังกลุ่มของลำโพงในแต่ละชั้นจะต้องมีสวิทช์ 2 POLE สำหรับตัดตอนกลุ่มของ

ลำโพงในชั้นน้ันออกจากระบบรวม (JS)  

2-10.3.6 ลำโพงที่ติดตั้งฝังฝ้าเพดานต้องเป็นชนิดมีกล่องครอบ Matching transformer, โคนลำโพงเพื่อกันฝุ่นและ

แมลง โดยกล่องครอบน้ีต้องสำเร็จรูปมากับลำโพง  

2-10.3.7 ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาและป้องกันเก่ียวกับสัญญาณรบกวนอันเน่ืองมาจากระบบอ่ืนที่เดินมาด้วยกัน หรือ

สัญญาณรบกวนภายนอก ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ปราศจากสัญญาณรบกวน 

2-11 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM) 

2-11.1 ความต้องการทั่วไป 

รายการประกอบแบบน้ีได้จัดเตรียมเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และรักษาความปลอดภัย 

(Integrated Life Safety, Fire, Security) โดยให้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์วัสดุแรงงานและส่วนประกอบอื่นๆ รวมทั้ง

งานเอกสารเพื่อให้ระบบสามารถติดตั้งและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  

2-11.2 ผลิตภัณฑ์ (Manufacturer) 

วัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดและได้รับการทดสอบรับรองจากสถาบันที่เก่ียวข้องว่าสามารถใช้งาน

ในร ะบบ  Protected Premises Protective Signaling (Fire alarm) system, smoke control system ไ ด ้ โ ดย มี

ตัวแทนของผู้ผลิตร่วมตรวจสอบในการติดตั้งเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ บริษัทผู้ผลิตที่จะใช้งานระบบน้ี



 

 
 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทั ้งหมดให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ข้อกำหนดน้ีเท่าน้ัน  

กฎข้อบังคับและมาตรฐาน (References) 

2-11.2.1 มาตรฐาน (Codes) มาตรฐาน Codes - Fire, Suppression วัสดุอุปกรณ์และการติดตั ้งให้เป็นไปตาม

มาตรฐานอย่างใดอย่างหน่ึง หรือมากกว่าหน่ึงมาตรฐานดังต่อไปน้ี 

• NFPA 70-2002 National Electric Code  

• NFPA 72-1999 National Fire Alarm Code  

• NFPA 92A 2000 Smoke Control Systems 

• NFPA 02B-2000 Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Areas  

• NFPA 101-2000 Life Safety Code 

• UL 268-Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems  

• UL2684-Smoke Detectors for Duct Applications 

• UL 217-Single and Multiple Station Smoke Alarms  

• UL 521-Heat Detectors for Fire Protective Signaling Systems  

• UL 464-Audible Signaling Appliances  

• UL 1711-Amplifiers for Fire Protective Signaling Systems  

• Local Codes and Regulations (มาตรฐานสัญญาณเตือนอัคคีภัยของ วสท.) 

2-11.3 ขอบเขตทั่วไป ผู้รับจ้างต้องดำเนินงานติดตั้งและสามารถใช้งานทั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎและ

มาตรฐานที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและได้ตามมาตรฐาน UL Listed  

2-11.4 รายละเอียดงาน (Description) ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมและติดตั้งระบบ Fire System ซ่ึงประกอบด้วย 

2-11.4.1 ตู้ควบคุมระบบ Fire command center ตามที่ระบุในแบบ 

2-11.4.2 แผงแสดงผลแจ้งเหตุ LED annunciator ตามที่ระบุในแบบ 



 

 
 

2-11.4.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual pull stations ตามที่ระบุในแบบ 

2-11.4.4 อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้อัตโนมัติ Smoke, Heat, Beam Smoke, Duct smoke ตามที่ระบุในแบบ 

2-11.5 การทำงานของระบบ (Operations) 

เม่ือมีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากระบบในอาคารคือ จากอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ ให้ระบบทำงาน

ดังต่อไปน้ี 

2-11.5.1 มีเสียงดังเตือนที่ตู้ควบคุม Fire Control Panel (FCP)  

2-11.5.2 แสดงเหตุการณ์ที่เกิดเหตุบนจอ Annunciator 

2-11.5.3 แสดงข้อความบนจอ LCD โดยแจ้งรายละเอียดของ Zone ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

2-11.5.4 มีเสียงกระดิ่งแจ้งในโซนที่เกิดเหตุ และเริ่มขั้นตอนการอพยพ 

2-11.6 ส่วนประกอบของระบบ (System Configuration) 

2-11.6.1 ส่วนประกอบทั่วไป เป็นงานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm) แบบ Conventional  

2-11.6.2 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)  

แหล่งจ่ายไฟเป็นระบบไฟที่มีไฟสำรองในกรณีที่มีเหตุไฟฟ้าหลักดับ แหล่งจ่ายไฟต้องสามารถสลับไปใช้ไฟจาก

ไฟฟ้าหลักไปใช้ไฟสำรองแบตเตอรี่ที่เตรียมไว้ใต้โดยอัตโนมัติ ขนาดแบตเตอรี่ต้องสามารถจ่ายไฟได้นาน 6 

ชั่วโมงขณะปกติ และนาน 10 นาทีในขณะแจ้งเหตุทั้งระบบ ระบบจะต้องสามารถอัดประจุแบตเตอรี่คืนได้

โดยอัตโนมัติ  

2-11.6.3 วงจรเริ่มสัญญาณ (Initiating Device Circuits) 

วงจรเริ่มสัญญาณใช้รองรับอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุด้วยมือ อุปกรณ์ต่อร่วมกับระบบดับเพลิงให้เดินสาย

แบบ Class B (Style A or B)  

2-11.6.4 วงจรแจ้งเหตุ (Notification Appliance Circuits) 

วงจรแจ้งสัญญาณใช้รองรับอุปกรณ์แจ้งสัญญาณทั้งเสียงและแสงให้เดินสายแบบ Class B (Style Y)  

2-11.7 วัสดุและอุปกรณ์ (Products) 

2-11.7.1 อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detectors)  



 

 
 

• อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบลำแสงระยะไกล (Beam Smoke Detector) อุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ

ลำแสงระยะไกล ให้ติดตั้งตามตำแหน่งที่ระบุในแบบอุปกรณ์น้ี ประกอบไปด้วยชุดส่งสัญญาณและชุด

รับสัญญาณ โดยสามารถตั้งค่าระดับการตรวจจับให้สามารถกระทำได้บนพื้นด้านล่างและสามารถปรับ

ค่าเพื่อชดเชยความสกปรกของหน้าเลนส์ เน่ืองจากฝุ่นละอองได้ที่ชุดควบคุมด้านล่างเช่นกัน 

• อุปกรณ์ตรวจจับคว ันแบบลำแสง (Smoke Detector-Photoelectric) อุปกรณ์ตรวจจ ับแบบ 

Photoelectric เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Photoelectric มี Microprocessor ตั้งค่าระดับความ

ไวในการตรวจจับการหน่วงเวลาและตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนของเดิมได้

โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม มีหลอดไฟสัญญาณแสดงการทำงานในตัวคือกระพริบสีเขียวในสภาวะปกติ

และกระพริบสีแดงในสภาวะตรวจจับเพลิงไหม้ได้  

• ฝาครอบอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector Guards) ฝาครอบอุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นอุปกรณ์

ที่ถูกออกแบบมา ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL Listed ว่าใช้กับอุปกรณ์ตรวจจับควันได้ โดยไม่มี

ผลกระทบกับค่าความไวในการตรวจจับ และไม่ทำให้ระยะตรวจจับลดลง  

2-11.7.2 อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detectors) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน จะทำงานเม่ืออัตราการเพิ่มของ

อุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด 15 ̊F (9 ̊C) หรือในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินประมาณ 135 ̊F (57 ̊C) อุปกรณ์ 

หรืออ้างอิงตามข้อกำหนดที่ระบุในแบบแปลน  

2-11.7.3 ฐานอุปกรณ์ตรวจจับ (Detectors Base) เป็นแบบติดตั้งบนกล่องต่อสายขนาด 3 ½ น้ิว หรือ 4 น้ิว ใช้ได้กับ

อุปกรณ์ตรวจจับได้ทุกประเภท  

2-11.7.4 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Stations) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้โดยการใช้มือดันขึ้น หรือโยก

ก้านลง โดยจะต้องเลือกใช้ชนิดของ อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Stations) ให้เหมาะกับการใช้งาน 

โดยอ้างอิงจามข้อกำหนดในแบบแปลน 

2-11.7.5 อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ (Alarm bell) เป็นอุปกรณ์ที่มีระดับเสียงดังไม่ต่ำกว่า 89 dBA และมีขั้วบวก-ลบ และ

ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL Listed  

2-11.8 การทดสอบและอบรม (Execution) 



 

 
 

2-11.8.1 การติดตั้งระบบ (Installation)  

ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรและบุคลากรที่มีประสบการณ์และสามารถบริหารโครงการให้เป็นไปตามความต้องการ

ของโครงการได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ผลิตร่วมในการกำหนดรายละเอียดจัดเตรียมเอกสารตรวจสอบ

และทดสอบระบบ เพื่อให้ได้คุณภาพและระบบที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

2-11.8.2 การทดสอบระบบ (Test & Inspection) 

• การเดินสายทั้งระบบต้องมีการทดสอบสายทั้งหมดก่อนเชื่อมต่อระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ทดสอบเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาติดตั้ง 

• การทดสอบระบบ ให้มีบุคลากรของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน

กรณีที่ผลการทดสอบยังไม่ได้ตามข้อกำหนดที่ต้องการ ให้ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ให้ดำเนินการทดสอบใหม่

อีกครั้งจนกว่าจะได้ผลเป็นที่ยอมรับจากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 

• การทดสอบระบบในครั้งสุดท้ายให้มีบุคลากรที่เป็นตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของโรงงานผู้ผลิตร่วมในการ

ทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ 

• กำหนดให้จัดเตรียมเอกสารรับรองผลการทดสอบของระบบได้ตามมาตรฐานและข้อกำหนดจากตัวแทน

ผู้ผลิตรวมทั้งยืนยันว่าระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

• ผู้รับจ้างต้องทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบและวิธีบำรุงรักษา จนเป็น

ที่เข้าใจ รวมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาให้ด้วย 

2-12 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)  

2-12.1 ความต้องการทั่วไป  

2-12.1.1 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นระบบ IP Camera โดยกล้องทุกตัวเป็นแบบ Day / Night ระบบประกอบขึ้นด้วย

ระบบบันทึกภาพ (NVR System) สามารถดูภาพเล่นกลับ (Playback) และดูภาพปัจจุบัน (Live Viewer)  

2-12.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นชนิดติดตั้งภายใน / นอกอาคาร มีระบบการแสดงภาพขณะเวลาจริง (LIVE 

MODE) และนำภาพที่บันทึกไว้มาแสดง (PLAYBACK MODE) โดยสามารถแสดงภาพได้ที่ละภาพ, ที่ละ 4 



 

 
 

ภาพและครั้งละหลายภาพพร้อมกัน ระบบการบันทึกภาพต้องมีความสามารถบันทึกได้ทุกภาพพร้อมกัน โดย

ไม่มีกล้องหน่ึงกล้องใดหายไป  

2-12.1.3 ระบบ CCTV ที่เสนอนี้จะต้องเป็นระบบที่ควบคุมสัญญาณภาพสามารถแสดงภาพดูภาพและบันทึกภาพได้

พร้อมกันโดยที่ไม่มีข้อมูลส่วนใดสูญหายเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นสากลทำงานได้ต่อเน่ืองตลอดเวลา  

2-12.2 คุณสมบัติทางเทคนิค  

2-12.2.1 จอมอนิเตอร์ชนิด LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 40 น้ิว 

2-12.2.1.1 ขนาดหน้าจอของมอนิเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 น้ิว  

2-12.2.1.2 มีความละเอียดของหน้าจอไม่น้อยกว่า 1366x788 พิกเซล 

2-12.2.1.3 ชนิดของหน้าจอเป็นแบบ LED 

2-12.2.1.4 รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

2-12.2.1.5 รองรับไฟฟ้า 220 V , 50 Hz  

2-12.2.2 อุปกรณ์ยึดมอนิเตอร์กับผนัง (WALL SUPPORT)  

2-12.2.2.1 สำหรับยึดผนังใช้กับ LED TV ขนาด 26-40 น้ิว เป็นแบบ FIX ปรับก้มเงยหรือซ้ายขวาไม่ได้ 

2-12.2.2.2 สามารถรองรับรูด้านหลัง TV ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน 

2-12.2.3 เครื่องบันทึกภาพ (NVR)  

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ

เดือนมิถุนายน 2564 หัวข้อที่ 12  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 32 

ช่อง ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2-12.2.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 65 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

2-12.2.5 กล้องวงจรปิด ชนิดติดตั้งภายใน (TYPE IN DOOR)  



 

 
 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับ

เดือนมิถุนายน 2564 หัวข้อที่ 6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน

อาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอ่ืนๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

2-12.2.6 กล้องวงจรปิด ชนิดติดตั้งภายใน (TYPE OUT DOOR)  

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉ บับ

เดือนมิถุนายน 2564 หัวข้อที่ 8 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก

อาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอ่ืนๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

2-12.2.7 ตู้เก็บอุปกรณ์ (RACK WITH ACCESSORIES) 

คุณสมบัติต้องไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 หัวข้อที่ 28 ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 1 (ขนาด 36U) 

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

2-12.2.8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

2-12.2.8.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 

2-12.2.8.2 มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model 

2-12.2.8.3 มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps 

2-12.2.8.4 รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address 

2-12.2.8.5 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 

และสามารถทำงานได ้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 24 ช่อง 

2-12.2.8.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ SFP หรือ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 

2 ช่อง 



 

 
 

2-12.2.8.7 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ 

2-12.2.8.8 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 

2-12.2.9 ชุดรวมสาย UTP 

2-12.2.9.1 แผงกระจายสาย UTP (CAT 6 Patch Panel) 

2-12.2.9.2 สามารถรองรับความเร็วในการส่งสัญญาณในระดับ 1000 Mbps 

2-12.2.9.3 ตัวแผงทำด ้วยอลูม ิเน ียมเคลือบสาร Anodize (Aluminum Light Weight Material) มี

น้ำหนักเบาแข็งแรงมีความหนา 1.6 mm, และสามารถติดตั้งใน Telecommunication Rack 

19 น้ิว ได้พอดี 

2-12.2.9.4 การเข ้าสายทองแดงเป ็นเทคน ิคแบบ IDC (Insulation Displacement Contact) และ 

Connector เป็นชนิด 110 บน PCB (Print Circuit Board) 

2-12.2.9.5 มีจำนวน Port 12, 24 และ 48 Ports และด้านหลังมีท่อร้อยสายและสายรัด (Cable Tie) 

2-12.2.9.6 การเข้าสาย UTP Code สีเป็นแบบ Universal ได้ทั้ง T568A / B 

2-12.2.9.7 หน้าสัมผัส (Contact) ทำจากวัสดุ Nickel Plate เคลือบด้วยทอง (Gold) หนา 50 micro 

inches 

2-12.2.9.8 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับสายสัญญาณหรือเทียบเท่า 

2-12.3 การติดตั้ง 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิดจะติดตั้งตามชั้นต่างๆ โดยผู้ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดจะต้องเชื่อมโยงให้สามารถทำงานได้ตาม

ข้อกำหนด ผู้ติดตั้งต้องจัดการเตรียมท่อร้อยสายและเดินสายตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบ โดยสายทุกเส้นต้องมีป้าย 

(label) ที่ปลายทั้งสองและระบุจุดเชื่อมโยงอย่างชัดเจน ผู้ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ติดตั้งรางร้อยสาย การวางสายและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น เน่ืองจากการปฏิบัติงานและ

ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้โดย

สมบูรณ์ตามหลักวิชาการทางด้านงานวิศวกรรม โดยสายสัญญาณต้องร้อยอยู่ในท่อหรือรางโลหะแยกกับสายไฟฟ้าโดย

ตลอดจนถึงตัวกล้องในกรณีที่ต้องร้อยสายสัญญาณเข้าไปยัง Housing ของกล้อง ผู้รับจ้างจะต้องร้อยสายสัญญาณ



 

 
 

ทั ้งหมดไว้ใน Bracket แบบ Feed through เข้าไปใน Housing โดยไม่มีจุดล่อแหลมให้ผู ้ไม่ประสงค์ที ่สามารถตัด

สายสัญญาณหรือสายไฟฟ้าได้ ชุดห่อหุ้มกล้อง (Housing) ในกรณีที่ติดตั้งภายนอกอาคารจะต้องมีมาตรฐานในการ

ป้องกันน้ำและฝุ่นได้โดยรอบทิศทางไม่น้อยกว่า IP66  

2-13 ระบบภาพและเสียง  

2-13.1 ความต้องการทั่วไป 

ติดตั้งระบบภาพและเสียงในห้องต่างๆ โดยเป็นระบบที่มีคุณภาพสามารถใช้งานได้อย่างดี อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นอุปกรณ์ที่

เป็นสากล มีใช้โดยทั่วไปทั้งยุโรป อเมริกาและเอเซีย โดยมี Website ให้บริการ Online สำหรับ Download  คู่มือหรือ 

Catalog สำหรับใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยมีเงื่อนไขในการทำงานดังน้ี 

2-13.1.1 ระบบภาพและเสียงตามแผนผังที่แสดงในแบบแสดงชนิดและจำนวนขั้นต่ำของอุปกรณ์ ผู้เสนอราคาจะต้อง 

แสดงรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ หากรายละเอียดในรายละเอียดข้อกำหนด (SPECIFICATION) ขัดกับแบบ

แปลนหรือแตกต่างจากแบบแปลนให้ถือการวินิจฉัยของวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นการชี้ขาด โดยผู้รับจ้างจะถือ

เป็นสาเหตุเพิ่มราคาไม่ได้ 

2-13.1.2 ตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงในแบบแปลนเป็นเพียงตำแหน่งโดยประมาณอาจเปลี่ยนแปลงได้

เล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพและลักษณะงานก่อสร้างของอาคาร  ทั้งน้ีจะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกร

ฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

2-13.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบแปลน และรายละเอียดข้อกำหนดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่บุบสลาย หรือผ่าน

การใช้งานมาก่อนทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของโรงงาน 

2-13.1.4 วัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ระบุในรายละเอียดข้อกำหนด (SPECIFICATION) และในแบบแปลนจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนำไปใช้งานหรือสั่งซ้ือ   โดยผู้รับจ้างจะต้อง

ส่งตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์  หรือแคตตาล๊อคพร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติที่สมบูรณ์ให้วิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง

พิจารณา หากผู้รับจ้างสั่งซื้ออุปกรณ์ และ/หรือนำอุปกรณ์หรือวัสดุไปใช้งานโดยมิได้รับความเห็นชอบจาก

วิศวกรฝ่ายผู ้ว ่าจ ้างแล้วปรากฏว่าวัสด ุหร ืออุปกรณ์นั ้นๆ ไม่ถ ูกต ้องตามรายละเอียดข้อกำหนด 



 

 
 

(SPECIFICATION) และแบบแปลนผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในการรื้อถอนถอดเปลี่ยนอุปกรณ์

หรือวัสดุน้ันเอง 

2-13.1.5 หลังจากการติดตั้งระบบภาพและเสียงทั้งหมดให้เห็นว่า ระบบทั้งหมดมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่

แน่นอนต่อหน้าผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง และวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง ตามวิธีการและรายละเอียดที่วิศวกร

กำหนดให้ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการทดสอบดังกล่าวเอง 

2-13.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง และวัสดุทุกชนิดตลอดจนคุณภาพของ

การติดตั้งระบบเสียงเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันตรวจรับงาน  ในระหว่างระยะเวลารับประกันดังกล่าว หากมี

อุปกรณ์หรือชิ้นส่วน หรือวัสดุใดชำรุดใช้งานไม่ได้ หรือทำงานไม่สมบูรณ์อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของ

อุปกรณ์วัสดุ หรือความบกพร่องในการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขและ/หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นส่วนหรือวัสดุ

น้ันโดยไม่คิดราคาจากผู้ว่าจ้าง 

2-13.1.7 ให้ผู้รับจ้างจัดส่ง SHOP DRAWING ในการติดตั้งจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อวิศวกรฝ่ายผู้ว่าจ้าง เพื่อ

อนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง ในกรณีที่  SHOP DRAWING  ไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องส่ง SHOP 

DRAWING  ใหม่    

2-13.2 ข้อกำหนดทางเทคนิคของอุปกรณ์  

2-13.2.1 จอแสดงภาพขนาด 80 น้ิว  

2-13.2.1.1 มีความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1080p หรือ 2.1 ล้านจุดภาพ 

2-13.2.1.2 มีระบบรับสัญญาณแบบ Digital 

2-13.2.1.3 มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

2-13.2.1.4 มีชุดควบคุมการทำงานแบบไร้สาย 

2-13.2.1.5 มีลำโพงในตัว  

2-13.2.2 อุปกรณ์แปลงสัญญาณเสียง Digital/Analog  

2-13.2.2.1 มีช่องต่อออกสัญญาณเสียงเข้าแยกซ้าย-ขวา แบบ Stereo 

2-13.2.2.2 มีช่องต่อออกสัญญาณเสียงออกแยกซ้าย-ขวา แบบ Stereo 



 

 
 

2-13.2.2.3 สามารถเลือกช่องสัญญาณเข้าว่าให้เป็น Optical, Coax หรือ L/R ได้ 

2-13.2.2.4 มี Sampling rate ไม่น้อยกว่า 96 kHz 

2-13.2.2.5 มีช่องต่อ Optical และ Coax เข้า 

2-13.2.2.6 มีช่องต่อ Optical และ Coax ออก 

2-13.2.2.7 มีปุ่มเปิดใช้งาน 

2-13.2.2.8 มี LED แสดงผลการทำงานสำหรับ Power และ LED แสดงช่องต่อ Input ใช้งานสำหรับ 

Coax, Optical และ L/R  

2-13.2.2.9 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 

2-13.2.3 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ   

เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายซ่ึงประกอบไปด้วยเครื่องรับและเครื่องส่งแบบมือถือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

2-13.2.3.1 เครื่องรับสัญญาณ 

• เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ที่ได้รับได้รับอนุญาติจาก กสทช โดยมีเอกสารจาก 

กสทช. ระบุรุ่น/ยี่ห้อที่นำเสนอน้ีแนบมาพร้อมกับเอกสารขออนุมัติใช้อุปกรณ์ 

• มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่แสดงผล 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ 51Hz-16kHz ที่ +/-2 dB. 

• มีความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.6% ที่ความถี่ 1kHz 

• มี Dynamic Range >100dB 

• ความไวในการรับสัญญาณไม่เกิน -81 dBm. 

2-13.2.3.2 เครื่องส่งแบบมือถือ 

• เป ็นไมโครโฟนแบบม ือถ ือ ด ้ามจ ับเป ็นโลหะท ี ่แข ็ งแรงเคล ือบด ้วยส ี  Black 

Polyurethane Paint 

• มีการกำเนิดความถี่แบบ Phase Locked Loop 

• สามารถเลือกกำลังส่ง RF ออกได้ที่ 10 mW และ 50 mW 



 

 
 

• ความเสถียรภาพของคลื่นความถี่น้อยกว่า +/-10kHz 

• มีการแสดงผลได้ทั้งหน้าจอ LCD  

• สามารถใช้งานได้กับถ่านแบบ 2xAA โดยรองรับถ่านแบบ NiMH ที่รองรับการชาร์จได้ 

• ส่วนรับสัญญาณเสียงมีโครงสร้างแม่เหล็กแบบ Dynamic Neodymium 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ 30Hz ถึง 17kHz  

• มีรูปแบบการรับคลื่นแบบ Cardioid 

• มีความไวเสียงที่ 5.6 mV/Pas  

• สามารถรับสัญญาณเสียงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 135.5 dB  

• ความต้านทาน 1000 โอห์ม 

• วัสดุผลิตจาก Aluminum และเหล็กเคลือบด้วยสี Polyurethane 

2-13.2.4 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ 

เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายซึ่งประกอบไปด้วยเครื ่องรับและเครื่องส่งแบบหนีปปกเสื ้อโดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปน้ี 

2-13.2.4.1 เครื่องรับสัญญาณ 

• เป็นไมโครโฟนไร้สายย่าน UHF ที่ได้รับได้รับอนุญาติจาก กสทช โดยมีเอกสารจาก 

กสทช. ระบุรุ่น/ยี่ห้อที่นำเสนอน้ีแนบมาพร้อมกับเอกสารขออนุมัติใช้อุปกรณ์ 

• มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่แสดงผล 

• ช่วงการตอบสนองความถี่ 51Hz-16kHz ที่ +/-2 dB. 

• มีความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.6% ที่ความถี่ 1kHz 

• มี Dynamic Range >100dB 

• ความไวในการรับสัญญาณไม่เกิน -81 dBm. 

2-13.2.4.2 เครื่องส่งแบบหนีบปกเสื้อ 



 

 
 

• มีการกำเนิดความถี่แบบ Phase Locked Loop 

• สามารถเลือกกำลังส่ง RF ออกได้ที่ 10mW และ 50 mW 

• ความเสถียรภาพของคลื่นความถี่น้อยกว่า +/-10kHz 

• มีการแสดงผลได้ทั้งหน้าจอ LCD  

• สามารถใช้งานได้กับถ่านแบบ 2xAA โดยรองรับถ่านแบบ NiMH ที่รองรับการชาร์จได้ 

• มีหัวไมโครโฟนแบบหนีบปกเสื้อเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 

2-13.2.5 เครื่องแปลงสัญญาณ HDMI/UTP 

2-13.2.5.1 รองรับสัญญาณเข้าหรือออกแบบ HDMI ความละเอียด Full HD หรือมากกว่า 

2-13.2.5.2 มีจุดต่อเข้าหรือออกสำหรับสายแบ UTP ที่รับส่งสัญญาณได้ไกลไม่น้อยกว่า 80 เมตI 

2-13.2.5.3 ประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับ 

2-13.2.5.4 เป็นชนิดใช้กับไฟฟ้าได้ 

2-13.2.6 ลำโพงตู้ขนาดดอกลำโพงไม่น้อยกว่า 5 น้ิว แบบติดผนัง 

2-13.2.6.1 เป็นลำโพงตู้สีดำและมีขายึดผนังแบบปรับได้ทั้ง 2 แกนแบบ Ball Bracket ที่เม่ือติดตั้งแล้ว

สามารถปรับหมุนได้ 90 องศาและก้มเงยได้ไม่น้อยกว่า 45 องศาหรือมากกว่า โดย Bracket 

สามารถติดตั้งได้ทั้งผนังและฝ้า โดยมี Plate ที่แยกชิ้นกับขายึดสามารถประกบทาบและเสียบ

ใช้งานได้โดยไม่ต้องต่อสายเข้าที่ตัวลำโพง ทำให้เม่ือติดตั้งแล้วจะไม่เห็นสายลำโพง 

2-13.2.6.2 มีดอกลำโพงเสียงต่ำขนาดที่ 5.25 น้ิวพร้อมดอกลำโพงเสียงสูงขนาดที่ 0.75 น้ิวแบบ Ferro 

Fluid cooled โดยเป็นลำโพงแบบ 2 ทาง Full Range system ที่มี Cross over อยู่ภายใน

โดยวัสดุตัวตู้ทำจาก ABS ไม่ลามไฟและสามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

2-13.2.6.3 ตัวตู้ลำโพงเป็นแบบ Weatherproof โดยมีมาตรฐานในการป้องกันฝุ่นและน้ำไม่ต่ำกว่า IP54 

และตะแกรงเป็นขนิดทนต่อแสงแดด ไอเกลือและความชื้น 

2-13.2.6.4 ช่วงการตอบสนองความถี่ที่ -3 dB ที่ 85 Hz ต่อเนื่องถึง 20 kHz และที่ -10 dB ที่ 60 Hz 

ตลอดถึง 20 kHz  



 

 
 

2-13.2.6.5 ความดังเสียงที่ 1 W ไม่น้อยกว่า 90 dB โดยมีความดังเสียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 115 dB ทั้งน้ี

ต้องให้มุมการกระจายเสียงไม่น้อยกว่า 90 องศาในแนวนอนและแนวตั้ง 

2-13.2.6.6 กำลังขับต่อเน่ืองที่ 100 ชม ไม่น้อยกว่า 75 วัตต์และสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ 

2-13.2.6.7 สามารถเลือกต่อใช้งานที่ Low Impedance ที่ควาต้านทาน 8 โอห์ม ที่มี High pass ที่ 60 

Hz ที่ 24 dB/ Octave 

2-13.2.6.8 ได้ตามมาตรฐาน IEC 60068-2-5 สำหรับการทดสอบ Solar Radiation, IEC 60068-2-11 

สำหรับการทดสอบSalt Mist, IEC 60068-2-42 สำหรับการทดสอบ SO2, IEC 60068-2-60 

สำหรับการทดสอบChlorine, มาตรฐาน IEC 60529 สำหรับการทดสอบ IP54 โดยขายึด

ทดสอบตามมาตรฐาน EIA 636  

2-13.2.7 เครื่องผสมสัญญาณและขยายเสียง  

2-13.2.7.1 มีช่องสัญญาณเข้าสำหรับไมโครโฟนแบบ XLR ไม่น้อยกว่า 5 ช่อง  และ 3 ช่อง Stereo 

2-13.2.7.2 มีช่องสัญญาณแบบ AUX แบบ Post และ Pre 

2-13.2.7.3 ช่วงการตอบสนองความถี่เสียงจากทุกช่องสัญญาณเข้าส่งผ่านออกภาคผสมสัญญาณได้ตั้งแต่ 

15 Hz- 22 kHz ที่ -3 dB หรือดีกว่า 

2-13.2.7.4 ช่วงการตอบสนองความถี่เสียงจากทุกช่องสัญญาณเข้าส่งผ่านออกลำโพงได้ตั้งแต่ 20 Hz- 22 

kHz ที่-3 dB หรือดีกว่า 

2-13.2.7.5 สามารถขับลำโพงที่ 100 Vrms ได้จากตัวเครื่องโดยตรง โดยมีกำลังไม่น้อยกว่า 680 วัตต์ 

2-13.2.7.6 มีความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.015%  

2-13.2.7.7 กำลังขับที่ 8 โอห์มไม่น้อยกว่า 2x240 วัตต์ และ ที่ 4 โอห์มไม่น้อยกว่า2x400 วัตต์ (วัดที่ 

ตลอดความถี่ 20Hz-20 kHz ความเพี้ยนรวมน้อยกว่า 0.5%) 

2-13.2.7.8 ใช้วงจรขยายแบบ Class D  

2-13.2.7.9 สามารถปรับ Equalizer สำหรับเสียงต่ำที่ 60 Hz, 12 kHz, 2.4 kHz ได้ไม่น้อยกว่า +/-12 

dB  



 

 
 

2-13.2.7.10 มี Master Equalizer  ที ่มีค่า Q ที ่ 1.5 สำหรับความถี ่ 63Hz, 160Hz, 400Hz, 1kHz, 

2.5kHz,6 kHz และ 12kHz โดยสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า +/-10 dB. 

2-13.2.7.11 มีระบบประมวลผลลำโพงสามารถกำหนดการ Delay ของเสียงได้ไม่น้อยกว่า 0-145ms  

2-13.2.7.12 มี Effect ความละเอียด 48 บิท จำนวนไม่น้อยกว่า 32 ค่าในตัวที่สามารถปรับแก้ไขได้  

2-13.2.7.13 มีจอแสดงผลแบบ LCD  

2-13.2.7.14 มี Onboard MP3 Audio (USB) เวอร์ชั่น 2.0 สำหรับเล่นเพลงที่ด้านหน้าเครื่องในรูปแบบ

ของ MP3 และ WAV  

2-13.2.7.15 มีช่องต่อ USB สำหรับ PC ที่ด้านหลังเครื่อง 

2-13.2.7.16 มีวงจรป้องกัน แบบ Peak limiter, Audio limiter, High temp, DC, HF , Shot circuit, 

Peak current limiter, Turn on delay และ Back EMF เป็นอย่างน้อย 

2-13.2.7.17 มี Phantom power แบบ 48 VDC  

2-13.2.7.18 สามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟ 100-240 Vac ที่ความถี่ 50-60 Hz ได้ต่อเน่ือง 

2-13.2.8 เต้ารับ HDMI (HDMI Inlet) 

2-13.2.8.1 มี Port HDMI ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง Plate 

2-13.2.8.2 ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม 

2-13.2.8.3 ออกแบบมาสำหรับติดผนังหรือ Surface  

2-13.2.9 ตัวกระจายสัญญาณไร้สายสำหรับชุดประชุม  

2-13.2.9.1 ทำงานเป็น Wireless Access Point และ Control Unit  ในตัวเดียวกัน  

2-13.2.9.2 ทำงานเป็น Wireless Access Point  ในตัวสามารถใช้ Tablet เชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงได้

โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ Wireless Access Point หรือ Wireless router เพิ่มเติม 

2-13.2.9.3 มีไฟสำหรับแสดงสถานะของระบบ 

2-13.2.9.4 มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชุดประชุมแบบไร้สาย 



 

 
 

2-13.2.9.5 รองรับการส่งสัญญาณควบคุมพื้นที่การรับ/ส่งสัญญาณสูงสุดถึง 30 เมตร(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

สภาพแวดล้อม ณ พื้นที่ใช้งาน) 

2-13.2.9.6 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย โดยรองรับความถี่ Dual band ในช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต

และ ช่วง 5 กิกะเฮิร์ตในตัวเดียวกัน 

2-13.2.9.7 สามารถใช้การจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ WAP โดย PoE (Power over ethernet) ได้ 

2-13.2.9.8 มีช่องต่อ Ethernet network 

2-13.2.9.9 มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม OMNEO โดยรองรับการเชื่อมต่อกับชุดประชุมแบบมีสายได้ใน

อนาคต 

2-13.2.9.10 มีระบบบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนของอุปกรณ์ประชุมไร้สาย 

2-13.2.9.11 รองรับการกำหนดค่าอุปกรณ์ผ่าน Web browser 

2-13.2.9.12 รองรับการใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดแบบ IP ความละเอียดสูงได้   

2-13.2.9.13 สามารถติดตั้งได้ บนฝาผนัง,เพดาน หรือ ใช้กับขาตั้งได้ 

2-13.2.10 ชุดไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย 

2-13.2.10.1 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย โดยรองรับความถี่ Dual band ในช่วงความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ต

และ ช่วง 5 กิกะเฮิร์ตในตัวเดียวกัน 

2-13.2.10.2 มาพร้อมกับแพลตฟอร์ม OMNEO โดยรองรับการเชื่อมต่อกับชุดประชุมแบบมีสายได้ใน

อนาคต  

2-13.2.10.3 มีระบบบริหารจัดการการใช้งานแบตเตอรี่เช่น Sleep mode ที่ช่วยลดระยะเวลาในการใช้

งานแบตเตอรี่ลงได้ 

2-13.2.10.4 เป็นชนิด DICENTIS   

2-13.2.10.5 สามารถกำหนดการทำงานให้เป็นชุดประธาน  และ ชุดผู้ร่วมประชุมได้ในตัวเดียวกัน ไม่

จำเป็นต้องสั่งซ้ือแยกในแต่ละการทำงาน (กำหนดผ่านซอฟแวร์) 

2-13.2.10.6 มีลำโพงภายในตัว 



 

 
 

2-13.2.10.7 ไมโครโฟนมีไฟแสดงสถานะการทำงาน และสามารถถอดเก็บได้ 

2-13.2.10.8 มีปุ่มสวิทซ์สำหรับกด เปิด-ปิดไมโครโฟน 

2-13.2.10.9 มีการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ WAP 

2-13.2.10.10 มีช่องต่อหูฟังแบบสเตอริโอขนาด 3.5 มิลลิเมตร  

2-13.2.10.11 สามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้  

2-13.2.10.12 ก้านไมโครโฟนสามารถถอดได้ 

2-13.2.11 เครื่องประจุแบตเตอรี่ 

2-13.2.11.1 สำหรับชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ที่ใช้กับชุดไมโครโฟนประชุมแบบไร้สาย 

2-13.2.11.2 สามารถประจุไฟแบตเตอรี่ได้พร้อมกันได้ไม่เกิน 5 ช่อง 

2-13.2.11.3 มีไฟแสดงสถานะการประจุไฟของแบตเตอรี่แต่ละก้อน 

2-13.2.12 แบตเตอรี่สำหรับชุดไมโครโฟนชุดประชุมไร้สาย 

2-13.2.12.1 สำหรับใช้งานร่วมกับชุดประชุมแบบไร้สาย 

2-13.2.12.2 เม่ือแบตเตอรี่หมดต้องถอดออกจากชุดประชุมเพื่อนำไปชาร์จกับแท่นชาร์จได้  

2-13.2.13 ตู้ RACK สำหรับจัดวางอุปกรณ์ 

2-13.2.13.1 ขนาดมาตรฐาน 19 น้ิว เป็นแบบ Knock Down  

2-13.2.13.2 ออกแบบสำหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

2-13.2.13.3 มีรางไฟสำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้น 

2-13.2.13.4 มีฝาหน้าเป็น Acrylic ใสและมีล้ออย่างน้อย 4 ล้อ 

2-13.3 การติดตั้ง 

ระบบภาพและเสียง จะติดตั้งตามจุดต่างๆ ตามแสดงในแบบโดยผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบภาพและเสียงและเชื่อมโยง

ให้สามารถทำงานได้โดยสมบูรณ์ การเดินสายให้ใช้สายสัญญาณต่างๆ ให้เป็นไปตามาตรฐานของผลิตภัณฑ์น้ันๆ 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการติดตั้งเดินสาย การวางสายและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ หรือ

ความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็ว 



 

 
 

2-13.4 การรับประกัน 

อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องรับประกัน  1 ปี   

2-13.5 การฝึกอบรม 

ผู้รับจ้างจะต้องฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง จนเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้เอง ในหลักสูตรการใช้งาน

ระบบภาพและเสียงที่ติดตั้ง 

2-13.6 การทดสอบระบบ 

ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการปฎิบัติตามข้อกำหนด โดยเคร่งครัด ในการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบทั้งหมดให้ใช้งานได้โดย

สมบูรณ์ กรณีที่ต้องการอุปกรณ์อื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ แต่ต้องจัดหาเพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ตาม

วัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการจัดหาเพิ่มเติมโดยไม่สามารถคิดราคาเพิ่มในภายหลังได้ ทั้งนี้ในการทดสอบระบบ 

ต้องมีเจ้าหน้าที่ในการเปิดระบบที่เต็มประสิทธิภาพต่อเน่ืองอย่างน้อย 3 นาที  

  



 

 
 

รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอนุมัติให้ใช ้

3 รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอนุมัติให้ใช้ 

รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ตามหัวข้อด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ของ

ระบบไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามที่ระบุในหัวข้อด้านล่างน้ีได้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนด

นี้ และจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิค เอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมทั้งระบุรุ่น และขนาดของอุปกรณ์นั้นให้ชดัเจน 

และจะต้องเสนอขออนุมัติก่อนการดำเนินการจัดซ้ือ 

3-1 คำจำกัดความ 

3-1.1 อุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิต หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเท่าน้ัน 

3-1.2 REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณ์ที่ภูมิภาคนี้ โดยโรงงาน

จะต้องแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผู้ผลิตเดิมมาแสดง 

3-1.3 REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตในภูมิภาคน้ี โดยผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารโรงงานที่

ผลิตจะต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากประเทศผู้ผลิตเดิมมาแสดง 

3-2 รายการอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ 

3-2.1 MAIN SWITCH BOARD, DISTRIBUTION BOARD 

- ASEFA 

- TIC 

- UNITED MODULAR SYSTEM 

- SCI 

- ESI 

- USMD 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.2 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER: AIR AND MOLDED CASE CB (100% ที่ 45๐ C) 



 

 
 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (SQUARE-D) 

- ABB 

- SIEMENS 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (MERLIN GERIN) 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.3 PANEL BOARD: MINITURE CB & ELCB 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (SQUARE-D) 

- ABB 

- SIEMENS 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (MERLIN GERIN) 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.4 SAFETY SWITCH & DISCONNECTING SWITCH 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (CLIPSAL) 

- ABB 

- SIEMENS 

- SOCOMEC  

- LOVATO 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.5 CONTECTOR (TELE) 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (TELEMECANIQUE 

- AEG 

- SIEMENS 



 

 
 

- SPRECHER & SCHUM 

- MOELLER 

- ABB 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.6 CURRENT & POTENTIAL TRANSFORMER: LOW & HIGH VOLTAGE 

- JANITZA 

- AEG 

- ABB 

- MITSUBISHI 

- CROMTON 

- LUMEL 

- CELSA 

- CIRCUTOR 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.7 METERING & ACCESSORIES EQUIPMENT 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (TELEMECANIQUE) 

- JANITZA 

- AEG 

- ABB 

- MITSUBISHI 

- CROMTON 

- LUMEL 



 

 
 

- CELSA 

- ISUMI 

- CIRCUTOR 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.8 DIGITAL METER (POWER LOGIC) 

- JANITZA 

- SOCOMEC 

- SCHNEIDER-ELECTRIC  

- CIRCUTOR 

- LOVATO ELECTRIC 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.9 SWITCH, DIMMER & OUTLET 

- PANASONIC 

- BTICINO 

- SCHNEIDER-ELECTRIC (CLIPSAL) 

- LEGRAND 

- SIEMENS 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.10 CONDUIT: METAL 

- PANASONIC 

- UI 

- RSI 



 

 
 

- DAIWA 

- BSM 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.11 CABLE: (HIGH VOLTAGE & LOW VOLTAGE) 

- THAI YAZAKI 

- BANGKOK CABLE 

- MCI 

- CTW 

- PHELPS DODGE 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.12 CABLE: RIRE RESISTANCE CABLE 

- RADOX 

- STUDER 

- DRAKA 

- PRYMIAN/PIRELLI 

- PHELPS DODGE 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.13 WIRE WAY, CABLE TRAY, CABLE LADDER 

- TEMCO 

- ASEFA 

- SCI 

- BSM 



 

 
 

- COSTA 

- UI (KSE) 

- หรือเทียบเท่า 

3-2.14 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) 

- SO COMEC 

- APC 

- LEONICS 

- EMERSON  

- SIEMENS 

- POWERWARE (ELTON) 

- SYNDOME 

- หรือเทียบเท่า 

  



 

 
 

LIGHTING FIXTURE SCHEDULE 

PORJECT: พิพิธภัณฑ์พระบิดาแหง่ฝนหลวง 

ITEM SYMBOL TYPE DESCRIIPTION LOCATION 

1 
 

L1 
LED Linear Light ชนิดติดลอย ขนาด 10x900x150 
มม. สีขาว พร้อมหลอด LED 15W แสง3000K IP65 ภายนอก 

2 
 

L2 
LED Up Light ชนิดฝังพื้น ขนาด 250x212มม. พร้อม

หลอด LED 40W IP7 ภายนอก 

3 
 

L3 
รางไฟอลูมิเนียม ขนาด 35x1000x35มม.พร้อมไฟ LED 

Strip Light 9.6W ต่อเมตร แสง4000K ปิดแผ่น
อะคริลิคสีขาวขุ่น 

โถงต้อนรบั 

4 
 

L4 
LED Down Light ชนิดฝังฝ้า ขนาด165x145มม. สีขาว 

พร้อมหลอด LED 30W แสง4000K โถงต้อนรบั 

5 
 

L5 
โคมตกแต่งชนิดห้อย วัสดุทำจากวัสดุโปรง่แสง       

ขนาด 40x60 มม. ช้ัน 1 

6 
 

L6 
LED Down Light ชนิดติดลอย ขนาด 81.7x81.7x80

มม. สีดำ พรอ้มหลอด LED 15W แสง 4000K 
นิทรรศการ
หมุนเวียน  
Workshop 

7 
 

L7 
โคมไฟแทรคไลท์ ชนิดติดราง ขนาด 86x55x298 มม.  

สีดำพร้อมหลอด LED 15W แสง 4000K 
    นิทรรศการ

หมุนเวียน  
ห้องประชุม 

8 
 

L8 
LED Down Light ชนิดฝังฝ้า ขนาด 150x102มม.สีขาว 

พร้อมหลอด LED 35W แสง 4000K   
นิทรรศการ
หมุนเวียน   

9 
 

L9 
LED Down Light ชนิดฝังฝ้า ขนาด 90x80มม. สีขาว 

พร้อมหลอด LED 12W แสง 4000K 
นิทรรศการ
หมุนเวียน   

10 
 

L10 
LED Panel Light ชนิดฝงัฝ้า ขนาด 600x1200มม.สี

ขาว พร้อมหลอด LED 80W แสง 4000K 
นิทรรศการ
หมุนเวียน 



 

 
 

  

ITEM SYMBOL TYPE DESCRIIPTION LOCATION 

11 
 

L11 
LED Spot Light คู่ชนิดฝังฝ้า ขนาด

100x185x120 มม.  สีขาว พร้อมหลอด LED 
2x15W แสง 3000K 

ZONE 1 Brief 
Room 

12 
 

L12 
โคมไฟแทรคไลท์ ชนิดติดราง ขนาด 

106x120x209มม.สีดำ พร้อมหลอด LED 
30W แสง 3000K 

ZONE 1 Brief 
Room 

13 
 

L13 
LED Down Light ชนิดฝังฝ้า ขนาด 110x85 

มม. สีขาว พร้อมหลอด LED 20W แสง 
4000K 

ZONE 2 
ฝนหลวงบลัดาลสิ่ง

มหัศจรรย ์

14 
 

L14 
รางไฟขนาด 5x1.8x800 มม.พรอ้มไฟ LED 
Strip Light14.4W ต่อเมตร แสง 4000K ปิด

แผ่นอะครลิิคสีขาวขุ่น 

ZONE 2 
ฝนหลวงบลัดาลสิ่ง

มหัศจรรย ์

15 
 

L15 
LED Mini Down Light ชนิดฝังฝ้า ขนาด 

52x20 มม.     สีขาว พร้อมหลอด LED 3W 
แสง 3000K 

ZONE 7 

16 
 

L16 
รางไฟขนาด 5x1.8x800 มม.พรอ้มไฟ LED 
Strip Light14.4W ต่อเมตร แสง 7000-

8000K ปิดแผ่นอะคริลิคสีขาวขุ่น 
ZONE 7 

17 
 

L17 
LED Pendant Light ขนาด 55x102 มม. สี

ดำ พร้อมหลอด LED 15W แสง 3000K 
COFFEE SHOP 

18 
 

L18 Chandelier จำลองพระพักตร์ในหลวง ร.9 
จุดชมวิว 360 

องศา 

19 
 

L19 Fluorescent 2x36w ห้องเครื่อง 

20 
 

PD PENDENT หอ้ยฝ้า ช้ัน 1,2 



 

 
 

LED Linear Light (L1) 

 

Description:    LED Linear Light 

Power:     LED 15 Watt 

Chip :     LED 2835   

Color Temperature:   Warm White 3000K 

Beam Angle:    60° 

Input Voltage:    DC24V 

CRI:      Ra>80 

Material:     Aluminum & PC Cover 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 



 

 
 

LED Up Light (L2) 

 

Description:    LED Up Light 

Power:     LED 40 Watt 

Chip:      CREE  

Color Temperature:   Warm White 3000K 

Beam Angle:    15° 

Input Voltage:    DC24V 

CRI:      Ra>80 

Material:     Aluminum Housing, Stainless Front Cover  

     Tempered Glass 

Rate:      IP67 

 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

 



 

 
 

รางไฟอลูมิเนียม LED Strip Light (L3) 

                    

 

Description:    Aluminum Profile 

Power:    LED 9.6 Watt/Meter 

Chip:    LED 3528/120 LEDs/Meter 

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Luminous Flux:   660lm/Meter 

Input Voltage:   DC24V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum & PC Cover 

Rate:    IP20 

 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Down Light ชนิดฝังฝา้ (L4) 

 

Description:    LED Spot Light 

Power:     LED 30 Watt 

Chip:     CREE  

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:    24° 

Luminous Flux:    2550lm 

Input Voltage:    AC220V 

CRI:     Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:     White 

Rate:     IP20 

 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ  



 

 
 

จำลองหยดน้ำตกแต่งชนิดห้อย (L5) 

    
Description:    Pendant  

Material:     Glass Drops, Small Iron Hang Parts,   

      Adjustable Cable 1.5 Meters 

Color:      Chrome Color Small Iron Hang Parts and 

      Rose Gold Glass Drops 

อุปกรณ์รอกและสลิงค์:   รอก1ตัว/โคมไฟหยดน้ำ1ชิ้น  

                                                   ความสามารถในการยกของชุดรอกและสลิงค์: 1.5 กก. 

                                                                             ความเร็วในการยก: 0-1 ม./วินาที และปรับตามรูปแบบได้ 

                                                                             อยา่งน้อย 3 แบบ 

                                 Input Voltage:               100-240V AC, 50-60 Hz 

                                 DMX Channel:               4ch 

                                 Control:                           DMX 512 

                                 Power Supply:               70W 

                                 Programming:               ผ่านโปรกรมเฉพาะทางที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ  



 

 
 

LED Down Light ชนิดติดลอย (L6) 

 

Description:    LED Pendant Light 

Power:    LED 15 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:   38° 

Luminous Flux:   1275lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum 

Color:    Black 

Rate:    IP20 

 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ  



 

 
 

โคมไฟแทรคไลท์ (L7) 

 

Description:    LED Track Light 

Power:    15 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature  :  Cool White 4000K 

Beam Angle:   30° 

Luminous Flux:   1275lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    Black 

Rate:    IP20 

 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ  



 

 
 

LED Down Light ชนิดฝังฝา้ (L8) 

 

Description:    LED Down Light 

Power:    LED 35 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:   38° 

Luminous Flux:   2800lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Down Light ชนิดฝังฝา้ (L9) 

 

Description:    LED Down Light 

Power:    LED 20 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:   24° 

Luminous Flux:   1700lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Panel Light ชนิดฝังฝา้ (L10) 

 

Description:    LED Panel Light 

Power:    LED 80 Watt 

Chip:    EPISTAR  

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:   120° 

Luminous Flux:   6800lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

Rate:    IP20 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Spot Light คู่ชนิดฝังฝ้า (L11) 

 

Description:    LED Spot Light 

Power:    LED 2x15 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Warm White 3000K 

Beam Angle:   24° 

Luminous Flux:   2400lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

Rate:    IP20 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

โคมไฟแทรคไลท์ ชนิดติดราง (L12) 

 

Description:    LED Track Spot Light 

Power:    LED 30 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Warm White 3000K 

Beam Angle:   38° 

Luminous Flux:   2550lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

Rate:    IP20 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Down Light ชนิดฝังฝา้ (L13) 

 

Description:    LED Down Light 

Power:    LED 20 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:   24° 

Luminous Flux:   1700lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

Rate:    IP20 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

รางไฟพร้อมLED Strip Light (L14) 

 

    

Description:    LED Strip Light 

Power:    14.4 Watt/Meter 

Chip:    LED 5050/60 LEDs/Meter 

Color Temperature:   Cool White 4000K 

Beam Angle:   120° 

Luminous Flux:   1080lm/Meter 

Input Voltage:   DC24V 

CRI:    Ra>80. 

Rate:    IP65 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Mini Down Light ชนิดฝังฝ้า (L15) 

 

Description:   Mini Down Light  

Power:    3 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:  Warm White 3000K 

Beam Angle:   24° 

Luminous Flux:    200lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    White 

Rate:    IP20 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

รางไฟพร้อมไฟ LED Strip Light (L16) 

     

Description:    LED Strip Light 

Power:    14.4 Watt/Meter 

Chip:    LED 5050/60 LEDs/Meter 

Color Temperature:   7000 - 8000K 

Beam Angle:   120° 

Luminous Flux:   1080lm/Meter 

Input Voltage:   DC24V 

CRI:    Ra>80 

Rate:    IP65 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

LED Pendant Light (L17) 

 

Description:    LED Pendant Light 

Power:    LED 15 Watt 

Chip:    CREE  

Color Temperature:   Warm White 3000K 

Beam Angle:   38° 

Luminous Flux:   2800lm 

Input Voltage:   AC220V 

CRI:    Ra>80 

Material:    Aluminum  

Color:    Black 

Rate:    IP20 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ  



 

 
 

Chandelier (L18) 

      

      
Description:    3D Fiber Optic Chandelier 

Fiber Optic:    GFE-1.0M  

Power:    45 Watt 

Light Emitting Type:   End Glowing 

Fiber Material:   PMMA  

Top Plate Material:   Wood + Aluminum 

End Piece material:   Glass Crystal 

Color:    Warm White  

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ  



 

 
 

Fluorescent 2x36w (L19) 

 

Description:    Fluorescent 

Power:    36 Watt 

Color Temperature:   Daylight 6500K 

Input Voltage:   AC220V 

Material:    Steel, Acrylic 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

  



 

 
 

PENDENT (PD) 

 

Description:    LED Pendant Light 

Power:    LED 15 Watt 

Color Temperature:   Warm White 3000K 

Luminous Flux:   2800lm 

Input Voltage:   AC220V 

Material:    Aluminum  

Color:    Black 

หมายเหตุ รูปภาพโคมไฟตามข้างต้นใช้เป็นตัวอย่างประกอบการเลือกพิจารณาเท่าน้ัน ทั้งน้ีให้ทางผู้รับจ้างนำเสนอและขออนุมัติใช้

โคมไฟกับทางผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อนการจัดซ้ือ 

 

 

 

 



 

 
 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

  



 

 
 

ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

1. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

1-1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาติดตั้งทดสอบและตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือและการบริการดูแลการทำงานของเครื่องจักรวัสดุ

และอุปกรณ์พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกอ่ืน ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ดังแสดง

ไว้ในแบบประกอบประกอบสัญญาและ / หรือรายละเอียดข้อกำหนด (SPECIFICATION) นี้ทุกประการและเพื่อให้งาน

สำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมายของผู้ว่าจ้างอย่างเรียบร้อยและเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ข้อความหรือรายละเอียด

ในรายละเอียดข้อกำหนดน้ีมีข้อขัดแย้งกันและ / หรือแตกต่างไปจากแบบประกอบสัญญาให้ผู้รับจ้างแจ้งเป็นลายลักษณ์

อักษรให้วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานทราบในทันทีโดยระบุข้อขัดแย้งหรือข้อแตกต่างให้เป็นที่ชัดเจนและให้ถือการวินิจฉัย

ของวิศวกรเป็นการชี้ขาดทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นหากกระทำไปผิดจากการวินิจฉัย

ของวิศวกร 

1-2 หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนช่างฝีมือที่ดี แรงงานและเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหมด

ที่จำเป็นตามหลักวิชาช่างที่ดี ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและงานสถาปัตยกรรมทั้งหมดที่ปรากฏในแบบแปลน

และรายละเอียดข้อกำหนด ในกรณีที่แบบแปลนหรือรายละเอียดข้อกำหนดขัดแย้งหรือมิได้แสดงไว้หรือขัดแย้งหากแต่

เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็น ต่อเน่ืองที่จะต้องติดตั้งเพื่อให้ระบบ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้เจ้าของหรือวิศวกรทราบล่วงหน้าก่อน

เสนอราคามิฉะน้ันผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด  

1-3 กรณีมีการเปลี่ยนงานการเพิ่มงานหรือลดงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิสั่งเปลี่ยนงานเพิ่มงานหรือลดงานตามสัญญาได้ โดยเปลี่ยน

ราคาไปตามราคาต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างได้เสนอไว้แล้ว ในกรณีที่ไม่มีราคาต่อหน่วย จะถูกกำหนดโดยราคาตลาด ณ ขณะน้ัน

ซ่ึงผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาการเปลี่ยนงานเพิ่มงานหรือลดงานจะทำได้ก็ต่อเม่ือได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว

เท่าน้ัน และถ้ามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนระยะเวลาการทำงานให้ผู้รับจ้างแจ้งกับผู้ว่าจ้างเพื่อทำความตกลงกันต่อไป  

1-4 ขอบเขตทั่วไปกับผู้รับจ้างมีดังน้ี 

1-4.1 ระบบไฟฟ้า  

• งานเดินระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยทำการเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Main Distribution 

Board (MDB) หรือ Load Panel ที่จัดเตรียมไว้สำหรับระบบปรับอากาศโดยเฉพาะ  



 

 
 

• งานเดินระบบไฟฟ้าจาก Load panel ไปยังอุปกรณ์งานระบบปรับอากาศอันได้แก่ ชุด FCU, ชุด 

CDU รวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ 

• ติดตั้งชุด Safety Switch สำหรับ CDU 

1-4.1.1 ระบบปรับอากาศ 

• งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งในส่วนคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น 

• งานเดินท่อน้ำยา น้ำทิ้ง และเดินสายระบบควบคุมของระบบปรับอากาศ 

• งานเดินท่อส่งลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศ (หากระบุในแบบแปลน) 

• งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศทั้งในส่วนคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น 

• งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ อาธิ ชุดกริล Return, Gravity damper, อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-

ปิดระบบปรับอากาศ เป็นต้น 

1-4.1.2 ระบบระบายอากาศ 

• ติดตั้งพัดลมระบายอากาศตามที่ระบุในแบบแปลน 

• งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากับพัดลมระบายอากาศ 

• งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆ อาธิ ชุดกริล Return, Gravity damper, อุปกรณ์ควบคุมการเปิด-

ปิดระบบระบายอากาศ เป็นต้น (หากระบุในแบบแปลน) 

1-4.1.3 งานสถาปัตยกรรมแท่นเครื่องระบบปรับอากาศ 

• งานทำแท่นคอนกรีตรองรับเครื่องปรับอากาศ (CDU)  



 

 
 

รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศ  VARIABLE REFRIGERANT VOLUME (VRV) 

2 รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศ  VARIABLE REFRIGERANT VOLUME (VRV) 

2-1 ข้อกำหนดงานระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ 

ขอบเขตของงาน โดยผู้รับจ้าง ติดตั้งระบบปรับอากาศ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

2-1.1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ , ระบายอากาศ (ถ้ามี) และอุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม

รายละเอียดที่กำหนดในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมทั้งทดลองเครื่อง ให้ใช้การได้ดีและสมบูรณ์ทุกประการ 

2-1.2 เครื่องปรับอากาศทุกเครื ่องที ่ต ิดตั้ง จะต้องได้รับการประกอบอย่างสมบูรณ์ ทั้งส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ 

(CONDENSING UNIT) และเครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) จากโรงงานผลิตที่อยู่ในประเทศไทย, ยุโรป, อเมริกา, 

หรือ ญี่ปุ่น โดยเป็นโรงงานผลิตที่อยู่ภายใต้สิทธิบัตรเดียวกัน หรือโรงงานที่มีข้อตกลงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร

เดียวกัน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

2-1.3 ติดตามดูแลงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบปัญหาระหว่างงานก่อสร้างที่จะเป็นอุปสรรคต่องานติดตั้งระบบปรับ

อากาศ เพื่อจัดหาวิธีการแก้ไข  

2-1.4 ต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายหลักของเครื่องปรับอากาศ และ

ต้องไม่เคยมีรายชื่อในรายนามบริษัทที่ทิ้งงาน ทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบไฟฟ้าของระบบ

ปรับอากาศ โดยช่างผู้ชำนาญ เป็นผู้ควบคุมการติดตั้ง 

2-1.5 ระบบปรับอากาศ และ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่เสนอใช้ในโครงการ จะต้องเป็นยี ่ห้อที่ใช้ระบบ VRV แบบ 

INVERTER อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี และคิดเป็นจำนวนตันความเย็นไม่น้อยกว่า 5,000 

ตันความเย็น 

2-1.6 การรับประกันและการบำรุงรักษา 

2-1.6.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันระบบปรับอากาศทั้งระบบ ที่ทำการติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากวัน

ส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยระบบปรับอากาศจะต้องทำงาน ได้ถูกต้องทุกประการ 



 

 
 

2-1.6.2 ในช่วงเวลาการรับประกันนี้ หากระบบปรับอากาศมีข้อขัดข้อง ทางผู้ว่าจ้างจะต้องแจ้งรายการข้อขัดข้อง

อย่างละเอียด ต่อผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างเข้าตรวจสอบ ภายใน 15 วันทำ

การ เม่ือได้รับเอกสารจากทางผู้ว่าจ้าง 

2-2 มาตรฐานและกฎเกณฑ์ การออกแบบ   

งานก่อสร้างระบบปรับอากาศจะต้องเป็นไปตามโค๊ดมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ล่าสุดของสถาบันวิชาชีพและสมาคมต่างๆ  

ASTM - AMERICAN SOCIETY TESTING MATERIAL 

BS - BRITISH STANDARD  

ARI - AIR CONDITIONING AND REEFRIGETION INSTITUTE 

ASHRAE - AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATIN AND AIR CONDITIONING ENGINEERS 

SMACNA - SHEET METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS’ NATIONAL ASSOCIATION INC 

NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS 

NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE 

TIS - THAILAND INDUSTRIAL STANDARD 

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 

JIS - JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD 

2-3 สภาวะอากาศท่ีกำหนดสำหรับแสดงประสิทธิภาพการทำความเย็น 

อ้างอิงสภาวะการทดสอบ ที่อุณหภูมิ T1 มาตรฐาน ISO 5151 หรือห้องทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO 17025  

2-3.1 อุณหภูมิขาเข้าเครื่องระบายความร้อน (AIR TEMPERATURE ENTERING THE OUTDOOR SIDE) 35oCDB, 24oCWB  

2-3.2 อุณหภูมิขาเข้าเครื่องส่งลมเย็น (AIR TEMPERATURE ENTERING THE INDOOR SIDE) 27oCDB, 19.0OCWB 

 



 

 
 

2-4 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแปรผันน้ำยาอัตโนมัติ MULTI SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS / 

VRV – VARIABLE REFRIGERANT VOLUME SYSTEM 

2-4.1 ข้อกำหนดทั่วไปของระบบปรับอากาศ 

2-4.1.1 เคร ื ่องปร ับอากาศเป ็นแบบขยายตัวร ับความร ้อนโดยตรง ระบายความร ้อนด ้วยอากาศ ( DIRECT 

EXPANSION AIR COOLED SPLIT SYSTEM) ซึ ่งเคร ื ่องระบายความร ้อน (CONDENSING UNIT) 1 ชุด 

จะต้องสามารถเชื่อมต่อระบบการทำความเย็นเข้ากับเครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ได้หลายชุด  

2-4.1.2 มีความสามารถทำความเย็นรวมได้ตามข้อกำหนดในรายการอุปกรณ์ ที่สภาวะอากาศเข้าคอยล์ของเครื่องส่ง

ลมเย็น (FAN COIL UNIT) ปริมาณตามที ่กำหนดที ่ 27OCDB, 19.0OCWB และอากาศก่อนเข้าคอยล์ของ

เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ที่อุณหภูมิ 35OCDB, 24OCWB 

2-4.1.3 ใน 1 โมดูลของคอนเดนซ่ิงยูนิท สามารถทำความเย็นสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 90,000 บีทียู/ชั่วโมง และสามารถ

รวมโมดูลกัน เพื่อให้ทำความเย็นได้มากขึ้นด้วยการเดินท่อน้ำยาเพียง 1 ชุด โดยจะต้องสามารถรวมกันได้

สูงสุด ไม่เกิน  3 โมดูล 

2-4.1.4 การเชื่อมต่อระหว่างส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (CONDENSING UNIT) และส่วนเครื่องส่งลมเย็น 

(EVAPORATOR) จะต้องสามารถเดินท่อน้ำยาได้สูงสุดเป็นระยะไม่น้อยกว่า 135 เมตร และมีระยะความต่าง

ของระดับสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 เมตร โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับน้ำมัน (OIL TRAP) เพิ่มเติม  

2-4.1.5 ต้องสามารถติดตั ้งเครื ่องส่งลมเย็นที ่มีระยะความต่างระดับกันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 30 เมตร โดยมี 

MICROPROCESSOR ควบคุมระบบทั้งหมดแบบอัตโนมัติ 

2-4.1.6 สามารถเชื่อมต่อระบบปรับอากาศเข้ากับระบบการควบคุมแบบรวมศูนย์ (CENTRAL CONTROL) โดยสั่งการ

ควบคุม และดูแลการทำงานของระบบปรับอากาศทั้งหมดได้ ทั้งจากห้องควบคุมภายในตัวอาคารหรือผ่าน

ระบบ INTRANET/INTERNET 

2-4.2 เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงาน

ผู้ผลิตประกอบด้วย  



 

 
 

2-4.2.1 ส่วนโครงภายนอก (CASING, CABINET) ทำด้วยแผ่นโลหะที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการ

เคลือบอบ/สี หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งที่เหมาะสำหรับการ

ติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องม่ันคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน 

2-4.2.2 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) มีโครงสร้างของกระบอกสูบเป็นแบบก้นหอย เป็นชนิดหุ ้มปิดมิดชิด 

(HERMETIC SCROLL TYPE)  

2-4.2.3 สำหรับการทำงานจะต้องมีชุดอินเวอร์เตอร์ ( INVERTER) ควบคุมการเปลี ่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 380 – 415 V / 3 Ø / 50Hz ติดตั้งบนพื้นฐานที่แข็งแรง และมีลูก

ยาง หรือสปริงเพื่อรองรับการสั่นสะเทือน 

2-4.2.4 ในกรณีที่คอนเดนซ่ิงยูนิตมีขนาดทำความเย็นเกินกว่า 159,000 BTU/HR ให้มีจำนวนคอมเพรสเซอร์ ภายใน

เครื่อง ตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป และคอมเพรสเซอร์ทั้งหมดต้องเป็นคอมเพรสเซอร์ที่ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์

ตามการควบคุมของอินเวอร์เตอร์เพื่อตอบสนองต่อภาระความร้อนที่เกิดขึ้น มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณี

ที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ และคอนเดนซ่ิงยูนิตจะต้องทำงานได้ที่อุณหภูมิ แวดล้อมภายนอกสูงสุดไม่น้อย

กว่า 49 °C 

2-4.2.5 แผงระบายความร้อน (CONDENSER COIL) ทำด้วยท่อทองแดงผิวเรียบ (SMOOTH) หรือท่อทองแดงทำร่อง

เกลียวบนผิวภายใน (INNER GROVED) และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (ALUMINIUM FIN) อัดติด

แน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีทางกล เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน (HYDROPHILIC COAT) บริเวณผิว

อลูมิเนียม (GOLD FIN, BLUE FIN) เพื่อป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม และผ่านการทดสอบรอย

รั่วและขจัดความชื้นมาจากโรงงานผู้ผลิต  

2-4.2.6 ภายในวงจรสารทำความเย็นจำเป็นต้องมีวงจรซับคูลล่ิงชนิด TUBE IN TUBE ควบคุมปริมาณการแลกเปลี่ยน

ความร้อนด้วย วาล์วอิเลคทรอนิคส์ (ELECTRONIC EXPANSION VALVE) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ

ความเย็นและลดโอกาสในการสูญเสียประสิทธิภาพความเย็นจากความยาวของท่อน้ำยา 

2-4.2.7 พัดลมระบายความร้อนเป็นพลาสติกแบบใบพัดแฉก (PROPELLER TYPE) แบบเป่าขึ้นข้างบนขับเคลื่อน

โดยตรงจากมอเตอร์อินเวอร์เตอร์กระแสตรง และได้รับการถ่วงสมดุลทาง STATIC & DYNAMIC มาเรียบร้อย



 

 
 

จากโรงงานผู้ผลิต มอเตอร์เป็นชนิด WATER PROOF เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งมีปริมาณลมระบาย

ความร้อนสูง และมีระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 70 dB (A) มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ  

2-4.2.8 มอเตอร์พัดลม เป็นชนิดมอเตอร์กระแสตรง แบบหุ้มปิดมิดชิด ขับเคลื่อนด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ มีอุปกรณ์

ป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบหล่อลื ่นแบบปลอกที ่มีการหล่อลื ่นระยะยาว มีความ

ความสามารถในการสร้างแรงลมที ่มีค่า ESP (EXTERNAL STATIC PRESSURE) ไม่น้อยกว่า 76 Pa เพื่อ

ต้านทานกระแสลมภายนอกตัวอาคารได้ 

2-4.2.9 มีช่องแสดงสถานะการทำงานของเครื่องที่แผงวงจรของคอนเดนซ่ิงยูนิทหากเครื่องผิดปกติต้องสามารถแสดง

รหัสแจ้งอาการผิดปกติที่ช่องแสดงผลน้ีได้  

2-4.2.10 แผงวงจรควบคุมการทำงานที่คอนเดนซ่ิงยูนิต จะต้องสามารถตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ 

ภายในวงจรทำความเย็น (SENSOR) และแจ้งเตือนความผิดปกติ ที่เกิดขึ้น ผ่านช่องแสดงผลต่างๆ ที่มีอยู่

ภายในเครื่องปรับอากาศได้สมบูรณ์ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องต่อพ่วงอุปกรณ์เสริมชนิดอื่นเข้ากับระบบ

ปรับอากาศ 

2-4.2.11 เพื่อปกป้องแผงวงจรจากความร้อนที่สูงในตัวเครื่องคอนเดนซ่ิงยูนิต แผงPCB จะต้องมีการระบายความร้อน

อย่างดี มีการเคลือบป้องกันฝุ่นและความชื้น อีกทั้งต้องมีการระบายความร้อนของแผงควบคุมด้วยสารทำ

ความเย็น 

2-4.2.12 ระบบไฟฟ้าที่ใช้กับ CONDENSING UNIT ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า กระแสสลับ 380-415 V/3Ø/50Hz 

2-4.2.13 อุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องระบายความร้อน ประกอบไปด้วยดังต่อไปน้ี 

• อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินเกณฑ์ในคอมเพรสเซอร์ THERMAL OVERLOAD PROTECTION 

DEVICES FOR COMPRESSOR 

• อุปกรณ์ป้องกันการใช้งานเกินพิกัดของพัดลมมอเตอร์ OVERLOAD PROTECTION FOR FAN 

MOTOR 

• อุปกรณ์ป้องกันความดันในระบบสูงเกินเกณฑ์ HIGH PRESSURE SWITCH 



 

 
 

• เซ็นเซอร์ตรวจจับความดัน และอุณหภูมิด้านความดันต่ำ และ สูง HIGH & LOW PRESSURE 

SENSOR / TEMPERATURE SENSOR   

• อุปกรณ์แยกน้ำมันคอมเพรสเซอร์ OIL SEPARATOR 

• วาล์วทางเดียว SUCTION / LIQUID LINE SHUT-OFF VALVES 

  



 

 
 

3 รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศชนิดควบคุมความชื้น 

3-1 ความต้องการท่ัวไป 

3-1.1 เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ตามที่ระบุไว้ในรายการอุปกรณ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบเป็นชุดสำเร็จมาจาก

โรงงานต่างประเทศ หรือผลิตจากโรงงานภายในประเทศ ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 เครื่องส่งลมเย็น

ประกอบด้วยชุดพัดลม , ชุดคอยล์เย็น, ชุดแผงกรองอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญ แต่ละส่วนอาศัยวิธียึด

ติดกันด้วยหน้าแปลน ในการขนส่งอาจจะแยกขนส่งเป็นชิ้นส่วนที ่เป็นองค์ประกอบสำคัญนี ้แล้วนำไป

ประกอบในหน่วยงานได้ แต่การประกอบจะต้องทำอย่างประณีต และจะต้องไม่รั่วตามรอยต่อ เม่ือนำเครื่อง

เป่าลมเย็นเข้าที่ติดตั้งจะต้องปิดปากทางลมเข้าและออกด้วยพลาสติกเพื่อกันฝุ่นและหาวิธีป้องกันตัวถังเครื่อง

เสียหายในระหว่างการก่อสร้างอันได้แก่ การเหยียบการฉาบปูน เป็นต้น หากพบว่าตัวเครื่องเสียหายจะต้อง

ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายให้ใหม่ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน 

3-1.2 ค่าความดันที่ระบุให้ไว้ในตารางรายการอุปกรณ์ในแบบเป็นค่า External  Static  Pressure  ผู้รับจ้างจะต้อง

คำนวณตรวจสอบอีกครั้งหน่ึง และนำไปรวมกับค่าความดันลดของอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องเป่าลมเย็นที่จะ

ติดตั้งจริง รวมทั้ง Filter  Box  ตามข้อมูลของผู้ผลิต เพื่อนำไปใช้ในการเลือกจุดทำงานของพัดลม 

3-2 โครงเครื่องและตัวถังเครื่อง 

3-2.1 โครงเครื่องทำจากเหล็กฉาก ความหนาตามมาตรฐานของผู้ผลิต และประกอบอย่างแข็งแรง โครงเครื่องที่

กระทบความเย็นจะต้องหุ้มด้วยฉนวน  บริเวณที่สัมผัสกับละอองน้ำหรือน้ำจะต้องเคลือบด้วยสารป้องกันการ

ผุกร่อน 

3-2.2 ตัวถังทำจากเหล็ก พ่น หรือ อบสี (Colour bond) ตัวถังเครื่องที่กระทบความเย็นจะต้องหุ้มฉนวน ตัวถัง

เครื่องที่อาจจะสัมผัสกับละอองน้ำหรือน้ำจะต้องเคลือบด้วยสารป้องกันการผุกร่อน 

3-2.3 ตัวถังและโครงเครื่องทุกด้านต้องมีโครงสร้างเป็นลักษณะผนัง 2 ชั้นความหนารวมไม่ต่ำกว่า 20 มม. (1 น้ิว) 

และมีไส้ฉนวนโพลียูรีเทนอยู่ระหว่างกลาง ลักษณะของตัวถังประเภทน้ีจะมายึดต่อเข้าด้วยกันโดยการเข้าลิ้น 

และใช้เครื่องมือล็อคที่รอยต่อระหว่างแผ่น (ระบบ SPEED LOCK) ฝังอยู่ด้านใน PU ทำให้ผนังด้านในและ



 

 
 

ด้านนอกมีความราบเรียบ ง่ายต่อการทำความสะอาด รอยต่อแนบกันสนิทและแข็งแรง ไม่ใช้เฟรมและสกรูใน

การต่อผนัง จึงไม่ทำให้เกิดการถ่ายเทความร้อนและการ Condensate 

3-2.4 ช่องเปิดบริการ (Access Door) จะต้องเป็นมาตรฐานของผู ้ผลิต โดยออกแบบให้มีลักษณะโครงสร้าง

เช่นเดียวกับโครงเครื่องและตัวถังเครื่อง ตัวประตูจะต้องออกแบบให้สามารถเข้าตรวจสอบภายในได้แบบ  

Walk  Thru  โดยไม่ทำให้ฉนวนเสียหาย ประตูต้องมีตัวล็อคที่แข็งแรงและเปิด/ปิดได้โดยมีบานพับหรือมือ

จับหรือกลอน ประตูที่มีสามารถเปิดออกได้จากภายในตัวเครื่อง ประตูจะต้องมีประเก็นโดยรอบเพื่อให้เกิด

ลักษณะของ Air Tight ตำแหน่งที่ต้องมีช่องเปิดบริการคือ 

3-2.4.1 Fan Section 

3-2.4.2 Filter Section 

3-2.4.3 Cooling coil 

3-2.5 ตัวเครื่องส่งลมเย็นทั้งชุดจะต้องติดตั้งบนแผ่นยางกันสะเทือน ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร   

3-3 ฉนวนและถาดน้ำท้ิง 

3-3.1 ส่วนของตัวเครื่องที่เป็น  Double  Skin  ทั้งหมดจะต้องมีไส้กลางที่เป็นฉนวน โดยที่วัสดุของฉนวนเป็น 

Polyurethane  Foam (Fire  Retardant  Type) โดยการฉีด (Inject) ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. (1 

น้ิว)  

3-3.2 ถาดน้ำทิ้ง ทำจากสแตนเลส ครอบคลุมได้ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นทั้งหมดด้านรับน้ำเคลือบด้วยสารป้องกันการผุ

กร่อน มีหัวต่อท่อน้ำทิ้ง ที่มีขนาดเหมาะสม ถาดน้ำทิ้งมีความลาดเอียงสามด้าน และต้องอยู่ในระดับสูงพอที่

น้ำจะถ่ายออกจากถาดได้หมดทางท่อน้ำทิ้งที่ทำการติดตั้ง 

3-3.3 ท่อน้ำทิ้งจากเครื่องต้องมีแทรป  (Trap) ที่ใกล้ถาดน้ำทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการไหลของน้ำ 

3-4 คอยลเ์ย็น  

คอยล์เย็นทำด้วยท่อทองแดงอย่างหนาชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  Nominal  OD ไม่น้อยกว่า 12.7 

มิลลิเมตร (1/2”Ø OD) คอยล์เย็นจะต้องมีครีบอลูมิเนียมยึดติดอยู่กับท่อทองแดงอย่างสม่ำเสมอโดยวิธีการกล 



 

 
 

(Mechanical  Bending) จำนวนครีบไม่น้อยกว่า 200 ครีบต่อเมตร คอยล์เย็นจะต้องผ่านการทดสอบรอยรั ่ว  (Air  

Pressure  Leak  Test  Under  Water) ที่ความดันไม่ต่ำกว่า 50 ปอนด์ต่อตารางน้ิว  

3-5 พัดลม 

3-5.1 พัดลมโดยทั ่วไปเป็นแบบ Forward Curve Centrifugal Fan ในกรณีท ี ่ ใช ้ก ับระบบที ่ม ีความด ันรวม 

(External + Internal  Static  Pressure) ตั้งแต่ 75 มิลลิเมตร (3 น้ิว) ของน้ำขึ้นไป ใบพัดจะต้องเป็นแบบ 

Backward Curve, Plug Fan  หรือ Air Foil Blade พัดลมทำด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กผ่านกรรมวิธี

ฟอสเฟตพ่นสี แล้วอบ (Baked on Enamel) พัดลมได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะที่หยุดน่ิงและขณะหมุนมา

จากโรงงานผู้ผลิต 

3-5.2 ตำแหน่งของพัดลมจะต้องอยู่ทางด้าน Down  Stream เม่ือเทียบกับคอยล์เย็น 

3-5.3 พัดลมต้องสามารถส่งลมและให้ความดันลมตามที่ต้องการ และให้ความดังของเสียงไม่เกิน 65  dBA (RE 2 x 

10-5 Pa, AMCA 301-76) โดยวัดที่คระยะห่างโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร ( 10 ฟุต ) ในกรณีที่เสียงดังกว่าน้ี

จะต้องเพิ่มอุปกรณ์เก็บเสียงที่เหมาะสม เพื่อลดระดับเสียงลงจนอยู่ในเกณฑ์เทียบเท่ากันน้ี 

3-5.4 ตลับลูกปืนเป็นชนิด  Ball  Bearing หรือ Roller Bearing แบบ Self-Alignment มีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง  การอัดจาระบีสามารถทำได้โดยง่าย ตลับลูกปืนที่อยู่ภายในตัวพัดลมหรือมี ท่อลม

ปิดมิดชิดต้องต่อท่ออัดจาระบีออกมายังจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก 

3-5.5 ชุดพัดลมและมอเตอร์จะต้องติดตั้งอยู่บน  Spring  isolator  เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน 

3-6 มอเตอร์ 

3-6.1 มอเตอร์จะต้องได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน  NEMA  หรือ  IEC  ที่สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 380 

โวลท์ /3  เฟส /50 เฮ ิร ์ท  มอเตอร ์เป ็นแบบ  Totally  Enclosed  Fan  Cooled, Weather Proof, 

Induction Motor ( IP 55 ) ฉนวนขดลวด Class F 

3-6.2 ให้เลือกใช้มอเตอร์ที่มีค่าแรงขับไม่น้อยกว่าที่ระบุในรายการอุปกรณ์ 



 

 
 

3-6.3 การขับเคลื่อนพัดลมอาศัยมูเลย์และสายพานรูปตัววี มูเลย์ชุดที่ติดอยู่กับเพลามอเตอร์เป็นแบบที่ปรับความ

กว้างของร่องมูเลย์ ( Adjustable  Pulley ) ซ่ึงสามารถทดรอบเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ไม่น้อยกว่า 20 รอบต่อ

นาที  

3-6.4 มอเตอร์ขับพัดลมแบบ  Direct-Drive หรือผ่านสายพาน มูเลย์ ตัวขับ ตัวพัดลมและมูเลย์ จะต้องได้รับการ

ตรวจหรือปรับสมดุลย์ทั้งในขณะหยุดน่ิงและขณะทำงานมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต 

3-7 แผงกรองอากาศ 

3-7.1 กล่องแผงกรองอากาศจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต มีช่องเปิดบริการ เพื่อเปลี่ยนแผง

กรองอากาศได้ง่าย 

3-7.2 ในกรณีที่ต้องติดตั้ง  Medium  Filter, Medium  Filter  จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70% Dust 

Spot Test ที่วัดโดยวิธีของ  ASHRAE 52-76 

3-7.3 ให้ติดตั้ง Manometer เพื่อวัดความดันลดตกคร่อมแผงกรองอากาศของ Pre Filter และ Medium Filter 

ชุดต่อเครื่องส่งลมระบายอากาศ 1 เครื่อง  

3-8 โครงสร้างฐานเครื่อง 

3-8.1 ทำจากเหล็กโครงสร้าง C Chanel ขนาดไม่น้อยกว่า 75 มิลลิลิตร เคลือบด้วยสีฝุ่น ( Powder coated) โดย

จะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงและง่ายต่อการขนส่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเครื่องขณะ

เคลื่อนย้าย 

  



 

 
 

ระบบไฟฟ้าสำหรับปรบัอากาศ  

4 ระบบไฟฟ้าสำหรับปรับอากาศ  

การใช้งาน ท่อ สาย อุปกรณ์ มาตรฐาน ระบบไฟฟ้าส้าหรับปรับอากาศให้เป็นไปตามที่กำหนดในรายการประกอบแบบและ

แบบของงานระบบไฟฟ้า 

การจัดทำ COMMISSIONING และ ACCEPTANCE TESTING 

5 การจัดทำ COMMISSIONING และ ACCEPTANCE TESTING 

5-1 การจัดทํา COMMISSIONING และ TESTING  

5-1.1 ทั่วไป  

5-1.1.1 การจ ัดท ํ า  COMMISSIONING ถ ือ เป ็นงานส ่ วนหน ึ ่ ง ในความร ับผ ิ ดชอบของผ ู ้ ร ับจ ้า ง  การทํ า 

COMMISSIONING ให้รวมถึงการทดสอบและปรับแต่งการทํางานของอุปกรณ์ในระบบปรับ อากาศและ

ระบายอากาศให้ทํางานได้ตามวัตถุประสงค์ของแบบ และรายละเอียดข้อกําหนดก่อนที่ผู้ รับจ้างจะส่งมอบ

งาน  

5-1.1.2 การจัดทํา COMMISSIONING ให้รวมถึงการปรับแต่งการกระจายลมการปรับปริมาณการไหลของ น้ําใน

ระบบ การตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า จดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของอุปกรณ์ ตรวจการทํางานของ ระบบควบคุม

อุณหภูมิโดยอัตโนมัติและตรวจวัดระดับของเสียงและความสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ใน ระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ  

5-1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือแรงงานและสิ่งที่จําเป็นเพื่อใช้ในการจัดทํา COMMISSIONING เพื่อให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งน้ีถึงแม้สิ่งเหล่าน้ีจะไม่ได้กําหนดไว้ในแบบ และรายละเอียด ข้อกําหนดก็ตาม  

5-1.1.4 ก่อนการจัดทํา COMMISSIONING ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการด้านเอกสาร เช่น แบบติดตั้ง คู่มือการติดตั้ง 

และใช้งาน และแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล เป็นต้น ด้านการตรวจสอบงานติดตั้ง อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบให้

เป็นที่เรียบร้อยก่อน หลังจากน้ันให้ทดลองการทํางานของอุปกรณ์ ปรับแต่งปริมาณการไหล และการกระจาย

ลมจดข้อมูลทางเทคนิคและสรุปเป็นรายงาน  



 

 
 

5-1.1.5 งานระบบท่อลม ท่อน้ํา ไฟฟ้า สําหรับอุปกรณ์ และอื่น ๆ ของงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

จะต้องได้รับการทดสอบในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผ่านตั้งแต่ในระหว่างการติดตั้งก่อนที่ จะเริ่มทํางาน 

COMMISSIONING  

5-1.1.6 อุปกรณ์หลัก เช่น เครื่องทําน้ําเย็น เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศต่าง ๆ และระบบควบคุมอุณหภูมิโดย

อัตโนมัติ จะต้องดําเนินการทดสอบตามข้อแนะนําของบริษัทผู้ผลิต ซึ ่งรวมถึงงานซ่อม บํารุงและการ

ให้บริการตามเงื่อนไขการให้ประกันของบริษัทผู้ผลิต  

5-1.1.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้เพื่อประสานงานในการติดตั้งอุปกรณ์ของห้อง

คอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ในห้องคอมพิวเตอร์ เช่น การต่อวงจรไฟฟ้า งานท่อนํ้าและการเข้าสายสัญญาณ เป็น

ต้น  

5-1.1.8 รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น พร้อมกําหนดระยะเวลาในการจัดทําจะต้องจัดเตรียมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ ก่อนเริ่มงาน COMMISSIONING และให้ส่งรายละเอียดข้างต้นดังกล่าว ให้วิศวกรหรือ ตัวแทนผู้ว่า

จ้างอนุมัติก่อนดําเนินการ วิธีการจัดทํา COMMISSIONING ให้ใช้ข้อแนะนําของ ASHRAE STANDARD 

APPLICATION เป็นแนวทาง 

5-1.1.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดําเนินการในการจัดทํา COMMISSIONING โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะ

อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

5-1.1.10 ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามา COMMISSIONING ปีละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง  

5-1.2 การตรวจการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ  

5-1.2.1 การตรวจการทํางานของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติน้ันผู้รับจ้างจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ

บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อให้การทํางานของระบบสอดคล้องกับความเป็นจริงตลอดใน การใช้งานโดยไม่ต้อง

ทําการปรับแต่งค่าที่อุปกรณ์ของระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแต่อย่าง ใด เครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจ

การทํางาน มีรายละเอียดไม่น้อยกว่าดังต่อไปน้ี  

• เทอร์โมมิเตอร์  

• SLING PSYCHROMETRIC  



 

 
 

5-1.2.2 รายงานผลการตรวจการทํางานให้เป็นผลจากค่าการตรวจวัดอุณหภูมิตําแหน่งของ VALVE ควบคุมอุณหภูมิ

ในขณะใดขณะหน่ึง  

5-2 การฝึกอบรม  

5-2.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของโครงการเรื่องการใช้งานและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ก่อนที่จะมีการส่ง

มอบงาน  

5-2.2 หัวข้อในการฝึกอบรมต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจัดเตรียมจะต้องประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตและดําเนินการ ฝึกอบรมโดยตัวแทน

ของบริษัทผู้ผลิต  

5-2.3 การฝึกอบรมให้ทําทุกหัวข้อและระบบที่จะต้องใช้งาน และบํารุงรักษา โดยให้ปรากฏ รายละเอียดอย่างชัดเจนในคู่มือการ

ใช้งาน และบํารุงรักษา  

5-2.4 รายละเอียดของการฝึกอบรมและกําหนดเวลาจะต้องจัดส่งให้วิศวกร หรือตัวแทนของ ผู้ว่าจ้างเพื่อขออนุมัติไม่น้อยกว่า 3 

สัปดาห์ ก่อนการฝึกอบรม  

5-3 การทำความสะอาดก่อนการส่งมอบ  

ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาด เพื่อกําจัดฝุ่นและสิ่ง สกปรกต่างๆ ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบให้เรียบร้อย และต้องได้รับความเห็นชอบจาก วิศวกรก่อนทําการส่งมอบงานดังกล่าว

ก่อนที่จะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง  

5-4 คู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา  

5-4.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา ซ่ึงรวมถึงแบบติดตั้งจริง (AS BUILT DRAWING) จํานวน 5 

ชุด (พับเล่ม), และ FILE ลง CD 1 ชุด เพื่อให้วิศวกรหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างอนุมัติ โดยจะต้องส่ง ให้พิจารณาก่อนการ 

COMMISSIONING ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์  คู่มือการใช้งานและบํารุงรักษา ให้จัดเตรียมเป็นรูปเล่มโดยใช้โปรแกรมภาษา

ที่ใช้กัน โดยทั่วไปของเครื่องคอมพิวเตอร์ (PERSONAL COMPUTER) พร้อมบันทึกลงแผ่น CD 2 ชุด เพื่อส่งมอบให้ผู้ว่า

จ้างต่อไป ส่วนแบบติดตั้งจริง (AS BUILT RAWING) ให้จัดทําโดยวิธีโปรแกรมสําเร็จรูป AUTO CAD พร้อมบันทึกลงแผ่น 

CD เป็น 2 ชุด ใช้งาน 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด  

5-4.2 คู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ไม่น้อยกว่าดังต่อไปน้ี  



 

 
 

5-4.2.1 ชื่อโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสาร ที่ใช้สําหรับติดต่อผู้ว่าจ้างบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ และอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน วันเดือนปีของการ เริ่มต้นและสิ้นสุด ระยะเวลาการ

ให้บริการงานบํารุงรักษา 

5-4.2.2 สารบัญภาคผนวกและดรรชนีท้ายเล่มเพื่อให้ความสะดวกในการค้นหาเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ  

5-4.2.3 ข้อมูลแก้รายละเอียดทั่วไปสําหรับงานติดตั้งระบบต่าง ๆ  และหน้าที่การทํางานในระบบ รายละเอียด และ

ข้อมูลของอุปกรณ์หลักทั้งหมดที่ใช้งานในระบบ เช่น ยี่ห้อ รุ่นและ รายละเอียดต่าง ๆ  ตามป้ายชื่ออุปกรณ์ 

(NAME PLATE) วันที ่เร ิ ่มติดตั ้ง วันที ่ต ้องซ่อม บํารุง วันที ่หมด อายุการใช้งาน ชื ่อตัวแทนผู ้ผลิต และ

รายละเอียดของงานทดสอบตรวจวัด ต่าง ๆ เป็นต้น  

5-4.2.4 วิธีการใช้งานอย่างถูกวิธีในการเปิดปิดอุปกรณ์ การบํารุงรักษา การปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุม ต่างๆ และวิธีใช้

งานในกรณีไม่ปกติ หรือฉุกเฉิน นอกจากนี้จะต้องมีข้อมูลและรายละเอียด เมื่ออุปกรณ์ทํางานตามสภาวะ

ปกติ เช่น กระแสไฟฟ้าที่ใช้แรงดันต่างๆ และตั้งค่าของอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น วิธีการใช้งานน้ีให้

จัดรวมเป็นรูปเล่มรวมกัน โดยจะต้องให้สะดวกต่อการนําเอกสาร ออกไปใช้งานที่เก่ียวข้องแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ได้  

5-4.2.5 รายละเอียดของวิธีการบํารุงรักษาอุปกรณ์ของระบบ ตามกําหนดเวลาเป็นวันสัปดาห์ เดือน และปี ซ่ึงจะต้อง

จัดเตรียมให้เป็นไปตามข้อแนะนําของบริษัทผู้ผลิต  

5-4.2.6 คู่มือ และรายละเอียดทางด้านเทคนิคของอุปกรณ์จากบริษัทผู้ผลิต ที่ระบุถึง การบํารุงรักษา การซ่อมของ

อุปกรณ์ และการปรับแต่งค่าต่างๆ ของอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือ  

5-4.2.7 แบบติดตั้งจริง (AS BUILT DRAWINGS) ซ่ึงรวบรวมรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบ เช่น เครื่องทําน้ำเย็น 

งานท่อลม งานท่อนํ้า งานระบบไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าควบคุม ตาราง VALVE และตําแหน่งของอุปกรณ์ปรับ

ปริมาณการไหลของงานท่อนํ้า และท่อลม เป็นต้น  

5-4.2.8 แบบติดตั้งจริงที่จัดรวมไว้ในคู่มือให้ลดมาตราส่วน เพื่อให้สามารถบันทึกได้ในกระดาษขนาด A3 จํานวน 1 

ชุด แบบติดตั้งจริงให้จัดเขียนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป AUTO CAD พร้อมบันทึก ข้อมูลลงบนแผ่นบันทึก

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยจัดทําเป็น 2 ชุด ชุดใช้งานและชุดสําเนา 



 

 
 

5-4.2.9 ภาพถ่ายและแบบขยายรายละเอียดของงานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่อยู่ในส่วนที่ถูกปิดบัง ซ่ึงต้อง ทําการซ่อมและ

บํารุงรักษา  

5-5 การรับประกันผลงาน  

ผู้รับจ้างจะต้องทําการรับประกันอุปกรณ์และงานติดตั้งเป็นเวลา 2 ปี หลังจากรับมอบงาน แต่มิได้รวมงานล้างทำความ

สะอาดชุดเครื่องปรับอากาศ ซ่ึงจะเป็นส่วนงานบริหารจัดการของโครงการในภายหลัง 

5-6 การซ่อมบำรุง  

ผู้รับจ้างจะต้องทําการบริการอุปกรณ์หลังจากส่งมอบงานเป็นเวลา 2 ปี ตามข้อผูกพันรับประกัน ตามที่ระบุในขอบเขต

ของงาน  

5-7 เอกสารในการอนุมัติวัสดุ  

5-7.1 วัสดุเหล่าน้ีจะต้องขออนุมัติต่อผู้ออกแบบเท่าน้ัน ได้แก่  

5-7.1.1 CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT  

5-7.1.2 FAN  

5-7.1.3 SPLIT TYPE  

5-7.2 เอกสาร SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING ที่ควรจะสําเนาให้ผู้ออกแบบทราบ เช่น งาน MAIN อุปกรณ์ และ 

ROUTING ของอุปกรณ์หลัก  

5-7.2.1 SHOP DRAWING แสดง SINGLE LINE, RISER DIAGRAM, LAY OUT ห้องเครื ่อง และ MAIN ROUTING 

PLAN 2.  

5-7.2.2 แบบ AS-BUILT DRAWING ขนาด A3 ให้ผู ้ออกแบบเมื ่อเสร ็จงาน 1 ชุด พร้อม FILE CAD บันทึกลง 

Harddisk external 

6 รายการวัสดุและอุปกรณ์ท่ีอนุมัติให้ใช้  

รายการวัสดุ และอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ตามหัวข้อข้างล่างน้ีเป็นเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและ อุปกรณ์น้ี ผู้รับ

จ้างจะต้องเสนอวัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ ตามที่ระบุในหัวข้อข้างล่างนี้ได้ โดยจะต้องเป็นไป ตามข้อกําหนดของนี้ และ



 

 
 

จะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิค แคตตาล็อค พร้อมทั้งระบุรุ่น และขนาดของ อุปกรณ์น้ันให้ชัดเจน และจะต้องเสนอขอ

อนุมัติก่อนการดําเนินการจัดซ้ือ  

6-1 คําจํากัดความ  

6-1.1 อุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิต หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเท่าน้ัน  

6-1.2 REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณ์ที่ภูมิภาคนี้ โดยโรงงานจะต้องแสดง

ใบรับรองการประกอบจากประเทศผู้ผลิตเดิมมาแสดง  

6-1.3 REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตในภูมิภาคน้ี โดยผู้ขายอุปกรณ์จะต้อง แสดงเอกสารโรงงานที่ผลิต

จะต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากประเทศผู้ผลิตเดิมมาแสดง  

6-2 รายการอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ 

6-2.1 AIR HANDLING UNIT AND FAN COIL UNIT (เฉพาะระบบ VRV ไม่รวมส่วนงานเครื่องคุมความชื้น)  

- Toshiba  

- TRANE  

- DAIKIN 

- MITSUBISHI 

- หรือเทียบเท่า 

6-2.2 CENTRIFUGAL FAN, AXIAL FLOW FAN  

- WOLTER  

- PANASONIC  

- KRUGER 

- หรือเทียบเท่า 

6-2.3 CEILING MOUNTED FAN  

- PANASONIC  

- MITSUBISHI 



 

 
 

6-2.4 PROPELLER FAN  

- PANASONIC 

- MITSUBISHI 

- WOLTOR 

- KRUGER  

- GREENHECK  

6-2.5 SPLIT TYPE AIR CONDITIONER  

- CARRIER/TOSHIBA 

- YORK 

- TRANE 

- MITSUBISHI 

- DAIKIN 

- EMINENT 

- PANASONIC 

- HITACHI 

- หรือเทียบเท่า 

6-2.6 BLACK STEEL PIPE 

- PACIFIC PIPE 

- FIRST STEEL PIPE  

- MITR STEEL PIPE SAHA THAI STEEL PIPE 

- SAHA THAI STEEL PIPE 

- SAMCHAI STEEL PIPE 



 

 
 

- HYUNDAI 

- SEAH 

- COTCO 

- KLM ( COTCO ) 

- หรือเทียบเท่า 

6-2.7 COPPER PIPE & FITTINGS 

- KEMBLA  

- NIBCO  

- CAMBRIDGE  

- MUELLER  

- KLM  

- หรือเทียบเท่า 

6-2.8 MALLEABLE IRON FITTINGS  

- SIAM FITTINGS  

- SANHA  

- CRANE 

- BIS  

- หรือเทียบเท่า 

6-2.9 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC)  

- ELEPHANT (SCG)  

- THAIPIPE 

- หรือเทียบเท่า 



 

 
 

6-2.10 FLEXIBLE AIR DUCT  

- AERODUCT 

- DUCT EXCEL 

- AS&D 

- หรือเทียบเท่า 

6-2.11 DIFFUSER, REGISTER AND GRILLE  

- KOMFORT FLOW  

- FLOTHRU 

- ESCOFLOW  

- STREAM AIR  

- AS&D  

- TITUS  

- หรือเทียบเท่า 

6-2.12 CLOSED CELL FOAMED INSULATION  

- AEROFLEX  

- ARMACELL  

- MAXFLEX  

- K-FLEX   

  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง 

 

  



 

 
 

ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

1 ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานมีความประสงค์จะจัดหา แรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ การบริการและติดตั้ง

งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ จากผู้รับจ้าง ตามความต้องการที่ระบุ

ไว้ในรูปแบบ และรายการละเอียดตามขอบเขตงาน 

1-1 จัดหาและติดตั้งตลอดจนทดสอบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามรูปแบบประกอบ และมาตรฐานที่

กำหนด  

1-2.1 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump) 

1-2.2 ถังน้ำดีสำเร็จรูป 

1-2.3 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 

1-2 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์รองรับและลดการสั่นสะเทือนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  

1-3 จัดหาและติดตั้ง ท่อ วาล์ว อุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ ที่แขวนและรองรับสำหรับท่อน้ำ ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด 

1-4 จัดหาพร้อมทำการป้องกันการผุกร่อน พร้อมทารหัสสี และสัญลักษณ์ของท่อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  

1-5 จัดหาพร้อมติดตั้งระบบน้ำหมุนเวียนรอบสระน้ำ  

1-6 จัดหาและติดตั้งระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ 

1-7 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สำหรับเครื่องจักร และอุปกรณ์ (ตู้ควบคุมมอเตอร์อุปกรณ์

ตรวจจับต่างๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า) 

1-8 ทดสอบการทำงานของระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดีตามมาตรฐานหรือตามที่ผู้ควบคุมงานจะ

กำหนด 

1-9 งานที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ทั้งที่กำหนดและมิได้กำหนดแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 

1-10 การจัดหาติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 



 

 
 

เครื่องสูบน้ำเพ่ิมแรงดัน (Package Booster Pump) 

2 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump) 

2-1 ข้อกำหนดทั่วไป 

2-1.1 เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันเป็นแบบปรับความเร็วรอบได้ (Variable Speed Drive Constant Pressure Booster 

Pump Set) เป็นชุดของเครื่องสูบน้ำโดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบเพลาแนวตั้งหลายใบพัด (Vertical Multistage 

Pump) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง หรือตามรูปแบบที่ระบุประกอบเข้าชุดกันมี Diaphragm Type Pressure 

Tank พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำโดยอัตโนมัติเพื่อให้ชุดของเครื่องสูบน้ำสามารถจ่าย

น้ำตามปริมาณความต้องการใช้น้ำในอาคาร เครื่องสูบน้ำทั้งชุดน้ีจะต้องผลิตและประกอบสำเร็จครบชุดมาจาก

ผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้ผลิตและได้รับการทดสอบ พร้อมทั้งได้รับการรับรองการทำงานของชุดเครื่องสูบน้ำน้ี

จากผู้ผลิต  

2-1.2 ชุดเครื่องสูบน้ำจะต้องจัดจำหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีช่ือเสียง และมีบริการทางด้านอะไหล่เป็นที่เชื่อถือ

ได้  

2-1.3 ในการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องแนบ Performance Curve ต้นฉบับ (Original 

Catalogue) ของเครื่องสูบน้ำมาด้วย จุดที่เลือกสำหรับการใช้งานควรอยู่ในบริเวณกลางของ Curve ซ่ึงเป็นจุด

ที่เครื่องสูบน้ำมีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นเม่ือปริมาณน้ำ (Flow Rate) และความดันเปลี่ยนไปได้มาก

ที่สุด  

2-1.4 สมรรถนะของเครื่องสูบน้ำจะต้องสามารถสูบน้ำได้ด้วยอัตราการไหลไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด

ประกอบแบบ  

2-1.5 การเลือกมอเตอร์และเครื่องสูบน้ำต้องเลือกให้ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Non Overloading Performance 

Curve ของเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ที่เลือกใช้ต้องมีกำลังไฟตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ  

2-1.6 มอเตอร์ที่ใช้เป็น Induction Motor ชนิด TEFC (IP55) Insulation Class F และผ่านมาตรฐานประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า IE3 หรือดีกว่า 



 

 
 

2-1.7 ชุดเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ ต้องยึดอย่างม่ันคงติดกับแท่นเหล็กที่ประกอบด้วยเหล็กใต้แท่นต้องรองด้วยแผ่น

ยางกันสะเทือน หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร  

2-1.8 ถังแรงดันเป็นแบบ Diaphragm Tank สามารถทนแรงดันได้ 10 บาร์ ถังแรงดันจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าที่

กำหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบ  

2-1.9 ระบบ VSD (Variable Speed Drive) จะต้องติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องสูบน้ำจากโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทน

ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต 

2-2 วัสดุและโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ (Structure Of Pump) 

2-2.1 ตัวเรือนเครื ่องสูบน้ำ (Casing) ทำด้วยสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ออกแบบมาใช้งานที ่ความดัน 

(Maximum Working Pressure) ไม่ต่ำกว่า 1,450 กิโลปาสคาล (145 ปอนด์ต่อตารางน้ิว) และต้องได้รับการ

ทดสอบความดัน Hydrostatic Test ถึง 1.5 เท่าของความดันที ่ออกแบบไว้ (Casing Design Maximum 

Working Pressure) เกรดไม่ต่ำกว่า AISI 304 หรือดีกว่า ข้อต่อของเครื่องสูบน้ำกับท่อจะต้องเป็นแบบหน้า

แปลน (Flange Connection) หรือแบบเกลียว ทั ้งทางด้านดูดกลับและทางด ้านส่ง และทนแรงด ันได้

เช่นเดียวกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งมีรูที่ทำเกลียวและอุดไว้ (Tapped and Plugged) ที่ตัวเรือนสำหรับ

ระบายอากาศ (Vent) และการระบายน้ำทิ้ง (Drain)  

2-2.2 ใบพัด (Impeller) จะต้องเป็นแบบ Enclosed Type ทำด้วย Stainless Steel หล่อเป็นชิ้นเดียว ได้รับการ

ปรับสมดุลทั้งทางด้าน Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิตใบพัดจะต้องไม่เสียหายเน่ืองจากใบพัดหมุน

กลับทาง เกรดไม่ต่ำกว่า AISI 304 หรือดีกว่า 

2-2.3 เพลา (Shaft) ทำด้วย Stainless Steel ออกแบบให้มี Safety Factor สูง, ค่า Shaft Deflection ที่ Stuffing 

Box ไม่ให้เกิน 0.05 มิลลิเมตร เกรดไม่ต่ำกว่า AISI 304 หรือดีกว่า 

2-2.4 Bearing ต้องเป็นชนิด Heavy Duty Ball Bearing แบบ Grease Lubricate ออกแบบให้ใช้งานตามที่กำหนด

ได้ไม่ต่ำกว่า 100,000 ชั่วโมง (Average Bearing Life)  

2-2.5 Seal เป็นชนิด Mechanical Seal และ Seal ที่เลือกใช้ให้ใช้มาตรฐานผู้ผลิตที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำที่มีโครงสร้าง

แบบ Stainless Steel ทำจากวัสดุ Silicon carbide 



 

 
 

2-2.6 เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ จะต้องประกอบติดตั้งมาบนฐานเหล็กอันเดียวกัน พร้อมทั้งยึดให้แน่นหนาและได้รับ

การปรับแนวศูนย์กลาง (Alignment) อย่างแน่นอนมาจากโรงงานของผู้ผลิต  

2-2.7 จุดสูงสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ำจะต้องติดตั้ง Air Vent พร้อมปลั๊กอุด หรือ Shut-Off Valve ไว้ สำหรับไล่

อากาศออกจากเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดของ Air Vent ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ

ระบบสุขาภิบาล 

2-2.8 จุดต่ำสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ำจะต้องติดตั้ง Drain Valve ข้อต่อทางด้านน้ำเข้าและทางด้านน้ำส่งจะต้อง

ติดตั้งเกจ์วัดความดัน  

2-2.9 เครื่องสูบน้ำทุกชุดจะต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน ซ่ึงเลือกและติดตั้งตามคำแนะนำของโรงงาน

ของผู้ผลิต เพื่อมิให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนรบกวนโครงสร้างข้างเคียง 

2-3 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) 

2-3.1 มอเตอร์ขับเคลื่อนสูบน้ำต้องเป็นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิดมิดชิด ระบายความร้อน

ด้วยอากาศ (Totally Enclosed Fan Cooled)  

2-3.2 มอเตอร์ต้องหมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที หรือความเร็วรอบที่ระบุไว้ในแบบและรายการ

อุปกรณ์  

2-3.3 มอเตอร์ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์3 เฟส 50 เฮิร์ท (IP55) Insulation Class F  

2-3.4 ขนาดของมอเตอร์ต้องไม่เล็กกว่ า 1.15 เท่าของกำลังไฟฟ้าที่ต้องการขณะใช้งานสูงสุด  

2-3.5 Bearing ของมอเตอร์ต้องเป็นแบบ Anti-Friction ชนิด Ball Bearing และ Seal ต้องเป็นชนิดแนบสนิทเพื่อ

ป้องกันฝุ่นและความชื้น 

2-3.6 กล่องขั้วสายของมอเตอร์ (Motor Terminal Box) จะต้องเป็นชนิดกันน้ำ โดยท่อร้อยสายไฟก่อนเข้ากล่องขั้ว

สายจะต้องเป็น Flexible Conduit ชนิดกันน้ำด้วย  

2-4 อุปกรณ์ประกอบและตู้ควบคุม (Instrumentation and Control Panel) ชุดเครื่องสูบน้ำต้องมีอุปกรณ์ประกอบและ

อุปกรณ์ควบคุมดังต่อไปน้ี 

2-4.1 แผงควบคุม (Control Panel) หรืออุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ  



 

 
 

2-4.2 Gate Valve ที่ด้านดูดและด้านส่งของเครื่องสูบน้ำแต่ละชุด 

2-4.3 อุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือน (Anti-Vibration Pods) 

2-4.4 Pressure Gauge ทางด้าน Discharge Manifold 

2-4.5 Compound Gauge ทางด้าน Suction Manifold 

2-4.6 Pressure Switch เท่ากับจำนวนปั๊ม 

2-4.7 Lead-Lag Pump Selector Switch 

2-4.8 Pump Run Light 

2-4.9 Thru the Door Pump Disconnecting Switch 

2-4.10 External Overload Reset 

2-4.11 Control Power Light and Switch 

2-4.12 Low Suction System Shut Down 

2-4.13 Normally Open Control for Remote Alarm Signal 

2-4.14 Standby 

2-4.15 Diaphragm Tank, Pre-Charged Diaphragm Type Closed Pressure Tank 

2-4.16 Pressure Regulating Valves ของเครื่องสูบน้ าแต่ละชุด  

2-4.17 Check Valves  

2-4.18 Flexible Connection  

2-4.19 Strainer  

2-4.20 Pump, System and Suction Pressure gauges  

2-4.21 Pressure Switch  

2-4.22 Flow Switch  

2-4.23 Pump Overload Light  

2-4.24 Control Power Light and Switch  



 

 
 

2-4.25 Audible Alarm Horn  

2-4.26 Reservoir Low Level Cut - Off  

2-4.27 ข้อต่ออ่อน (Flexible Connector) ทั้งด้านดูดและด้านส่งของเครื่องสูบน้ำ 

2-4.28 อุปกรณ์ป้องกันต่างๆ 

2-5 ฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ควบคุม (Function Control Panel)  

ตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (Controller) มีลักษณะการทำงานให้เลือกได้ดังต่อไปน้ี 

2-5.1 ระบบเดี่ยว (Single Operation) เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องจะทำงานปิด-เปิด โดยการตรวจจับจาก Pressure 

transducer 

2-5.2 ระบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง สลับกันทำงาน (Alternating Operation) เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องจะสลับกันทำงาน

เป็นเครื่องสูบน้ำรอง (Standby Pump) โดยอัตโนมัติ 

2-5.3 ระบบอัตโนมัติ 2 เครื่อง ช่วยกันทำงาน (Parallel Operation) เครื่องสูบน้ำจะทำงานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ 

เม่ือค่าแรงดันลดต่ำกว่าที่กำหนด 

2-5.4 ระบบอัตโนมัติ 3 เครื่อง ช่วยกันทำงาน (Parallel Operation) เครื่องสูบน้ำจะทำงานพร้อมกันโดยอัตโนมัติ 

เม่ือค่าแรงดันลดต่ำกว่าที่กำหนด 

โดยลักษณะการทำงานข้างต้นอ้างอิงตามรายละเอียดที่ระบุในแบบแปลนหรือจากทางผู้ออกแบบผ่านผู้ควบคุมงาน และ

ทางผูร้ับจ้างต้องจัดทำเอกสารขออนุมัติก่อนการผลิต 

  



 

 
 

เครื่องสูบน้ำระบายนำ้ฝน (DRAINGE & SEWAGE PUMP) 

3 เครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝน (DRAINGE & SEWAGE PUMP) 

3-1 ข้อกำหนดทั่วไป 

เป็นเครื่องสูบใต้น้ำแบบ Submersible Cutter Pump ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในน้ำได้ตลอดเวลา ความ

เป็นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่า Class F ฉนวนของขดลวดทน อุณหภูมิได้ถึง 155oC ความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อ

นาที ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรทซ์ หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบ

เป็นหน่วยเดียวกันกับส่วนสูบน้ำ โดยมีอุปกรณ์ป้องกันการซึมของน้ำที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Silicon 

Carbide Double Mechanical Seal ใบพัด (Impeller) เป็นชนิด Non-Clog โดยเครื่องสูบจะต้องสามารถให้ของแข็งที่

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มม. หรือไม่น้อยกว่า 60% ของท่อด้านจ่ายของเครื่องสูบน้ำ (Solid Passage > 

60% of Pump Discharge) ไหลผ่านได้โดยไม่อุดตันและมีอัตราการสูบน้ำเป็นไปตามที่กำหนดในแบบพร้อมอุปกรณ์

พิเศษ เพื่อติดตั้งหรือยกเครื่องสูบน้ำขึ้นจากบ่อ โดยไม่ต้องถอดหรือประกอบท่อส่งน้ ำ (Guide Rail Fitting & Duck 

Foot Bend)  

3-2 วัสดุและโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำ (Structure Of Pump) 

วัสดุที่ใช้ในการทำชิ้นส่วนของเครื่องสูบน้ำจะต้องทำด้วยวัสดุหรือมีคุณภาพเทียบเท่าดังน้ี  

3-2.1 ใบพัด (Impeller) เป็นแบบ Non-Clog Type ทำด้วย Gray Iron Casting ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วงทั้งสถิตย์

ศาสตร์ และ จลศาสตร์ (Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผู้ผลิต  

3-2.2 Suction Cover ทำด้วย Gray Iron Casting หรือ Ductile Iron Casting ผิวหน้าร่องและชุบแข็งสำหรับตัด

ขยะและเศษผ้าได้  

3-2.3 Mechanical Seal ทำด้วย Silicon Carbide หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber  

3-2.4 เพลา (Shaft) จะต้องเป็นเพลาเดียวยาวตลอด ทำด้วย Stainless Steel  

3-2.5 ลูกปืน (Bearing) เป็นชนิด Ball Bearing  

3-2.6 มอเตอร์จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Over Heat) ด้วย Motor Protector ชนิดสามารถหยุดการ

ทำงานของมอเตอร์ได้ เม่ือมอเตอร์มีความร้อนสูง และเม่ือมอเตอร์เย็นลงจะสามารถ Reset ได้เอง  



 

 
 

3-2.7 สกรู (Screw) ทุกตัวต้องเป็น Stainless Steel  

3-2.8 Duct Foot Bend ทำด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange,Anchor Bolts,น๊อตและสกรู  

3-2.9 Guide Hook ทำด้วย Ductile Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore ของตัวเครื่องสูบน้ำ ใช้สำหรับเกาะ

ยึด Buck Foot Bend  

3-2.10 Guide Support ทำด้วย Ductile Iron Casting หรือ Structural Steel สำหรับยึด Guide Pipe  

3-2.11 Guide Pipe ทำด้วย Galvanized Steel Pipe 

3-2.12 โซ่ (Lifting Chain) ทำด้วย Stainless Steel มีความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร  

3-3 ฟังก์ชั่นการทำงานของตู้ควบคุม (Function Control Panel) การควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำเสีย จะควบคุมโดย

อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำแบบ Mercury Float Switch เครื่องสูบน้ำทำงานสลับกันในเวลาปกติ และจะทำงานร่วมกันใน

เวลาน้ำมากกว่าปกติโดยอัตโนมัติระดับของลูกลอยประกอบด้วย ระดับหยุด ระดับปกติ และระดับน้ำมากกว่าปกติโดยที่

ระดับดังกล่าวจะกำหนดให้ใช้ในแบบ 

  



 

 
 

ถังบำบัดนำ้เสยีสำเร็จรูป (PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) 

4 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) 

4-1 ข้อกำหนดทั่วไป 

4-1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาติดตั้งและทดสอบถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปรวมทั้งการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้

งานได้ดี 

4-1.2 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศเท่าน้ัน และเป็นบริษัทที่

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 หรือเทียบเท่า 

4-1.3 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดและแบบของถังวิธีการติดตั้งที่เหมาะสมกับสถานที่ติดตั้งจริง พร้อมทั้งรายการ

คำนวณความสามารถในการบำบัดน้ำเสียซึ ่งจะต้องไม่น้อยกว่าที ่ระบุไว้ในแบบและมีค่า BOD น้ำทิ้งตาม

มาตรฐานน้ำทิ้งของกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบก่อน

การสั่งซ้ือและติดตั้งจริง  

4-1.4 ผู้รับจ้างจะต้องผู้จัดหาติดตั้งโครงสร้างสำหรับรองรับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป โดยรายการคำนวณโครงสร้าง

รองรับน้ันให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและขออนุมัติต่อตัวแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบก่อนติดตั้งจริง 

4-1.5 น้ำทิ้งจากครัวซ่ึงเป็นน้ำทิ้งที่มีไขมันปนอยู่มากจะต้องผ่านบ่อดักไขมันก่อน เพื่อแยกไขมันออกให้ได้มากที่สุด

ก่อนระบายเข้าถังบำบัดน้ำเสีย  

4-1.6 ห้ามต่อท่อน้ำฝนท่อน้ำทิ้งจากเครื่องปรับอากาศเข้ากับถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป  

4-1.7 ผู้รับจ้างต้องลงนามรายการคำนวณความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

4-2 รายละเอียดทั่วไป 

4-2.1 ถังบำบัดน้ำเส ียสำเร ็จร ูปแบบเต ิมอากาศ (AEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT) แบบ 

DIAPHRAGM AIR PUMP ใช้ไฟฟ้า 220V/1PH/50HZ ซ่ึงจะต้องได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่เชื่อถือ

ได ้ แบบเต ิมอากาศ ต ัวถ ังทำด ้วยไฟเบอร ์กลาสเสร ิมแรงประกอบด้วยส่วนแยกตกตะกอน ( SOLID 

SEPARATION) ส่วนเติมอากาศ (AERATION) และส่วนตกตะกอน (SEDIMENTATION) เครื่องเติมอากาศเป็น



 

 
 

แบบ DIAPHRAGM AIR PUMP ใช้ไฟฟ้า 220V/1PH/50HZ ซึ่งจะต้องได้รับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่

เชื่อถือได้ เช่น UL เป็นต้น 

4-2.2 ขนาดท่อน้ำเสียเข้าและออกจากถังรวมทั้งท่ออากาศจะต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดไว้ในแบบ และจะต้องติดตั้งท่อ

อ่อนที่ออกแบบมาใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการแตกหักของท่อเน่ืองจากการทรุดตัวของถัง  

4-2.3 ฝาถังจะต้องทำจากวัสดุที่ทนทานต่อความชื้นและการกัดกร่อนจากไอก๊าซต่างๆ ที่เกิดจากขบวนการบำบัดน้ำ

เสีย ถ้าถังติดตั้งอยู่ใต้ถนน ฝาถังจะต้องสามารถรับน้ำหนักกดทับจากรถที่ว่ิงผ่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

4-2.4 ที่ดักไขมัน (Grease or Oil Trap) ถ้าไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ทุกจุดที่น้ำที่มีไขมันหรือน้ำมันปนมา เช่น 

ห้องอาหาร ห้องซ่อมเครื่องยนต์ ฯลฯ ซ่ึงต้องติดตั้งไว้ก่อนปล่อยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะระบุไว้ในแบบ

แปลนหรือไม่ 

  



 

 
 

ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (VALVE & ACCESSORIES) 

5 ท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ (VALVE & ACCESSORIES) 

5-1 ข้อกำหนดทั่วไป  

5-1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งท่อ วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ ตามแบบประกอบ 

5-1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ท่อ, วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำให้เป็นไปตามรายละเอียดทั ่วไปในรายการ

ประกอบแบบ 

5-1.3 รายละเอียดทั่วไป 

5-2 ท่อ 

5-2.1 ท่อน้ำประปา (Cold Water Pipe) - CW 

5-2.1.1 ท่อน้ำประปาในอาคารทั่วไป ให้ใช้ท่อ ท่อ PP-R  

Copolymer Polypropylene (80) แบบ SDR 11 (PN10) มารตฐาน DIN 8077/78 & ISO 

15874 อุณหภูมิการใช้งาน 3-60 องศาเซลเซียส ชั้นความสะอาด BS 6920 Part II 

5-2.1.2 ท่อน้ำประปาที่ใช้กับเครื่องทำน้ำร้อน ให้ใช้ท่อ PP-R 

Copolymer Polypropylene (80) แบบ SDR 6 (PN20) High Pressure Class มารตฐาน DIN 

8077/78 & ISO 15874 อุณหภูมิการใช้งาน 3-95 องศาเซลเซียส ชั้นความสะอาด BS 6920 Part 

II 

5-2.1.3 ท่อน้ำต้องได้รับมาตรฐาน NSF14 และ NSF61 

5-2.1.4 ท่อน้ำประปาที ่เดินฝังใต้ด ินใช ้ท่อ High Density Polyethylene (HDPE) Class PN-10 ตาม

มาตรฐาน มอก. 982-2548 

5-2.1.5 ท่อส่วนที่ฝังทะลุผนังบ่อน้ำที่กำหนดเป็นท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ให้ใช้ตามมาตรฐาน JIS 

G 3452, AISI, SCH 80 

5-2.2 ท่อระบายน้ำโสโครก และท่อระบายน้ำเสีย (Soil and Waste Pipe) - S, W ท่อในแนวดิ่งและท่อในแนวนอน 

ให้ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 



 

 
 

5-2.3 ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) – V ท่อในแนวดิ่งและท่อในแนวนอนให้ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) 

Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 

5-2.4 ท่อระบายน้ำทิ้ง หมายถึงท่อที่ใช้ระบายน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสียนำไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำโครงการ หรือระบาย

น้ำสาธารณะ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 

5-2.5 ท่อระบายน้ำฝน (Rain Water Pipe) - R 

5-2.5.1 ท่อเมนในแนวดิ่ง ท่อเมนในแนวนอน และท่อแยกในแนวดิ่งให้ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) 

Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 

5-2.5.2 ท่อที่ฝังดินให้ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 

ที่ มอก. 17-2532 

5-2.6 ระบบระบายน้ำรอบอาคาร (Drainage) ท่อระบายน้ำรอบอาคาร ที่มีขนาดตั้งแต่ 300 มม ขึ้นไป ใช้เป็นท่อ

ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforce Concrete Pipe) - RCP ชนิดปากลิ้นราง ชั้น 3 ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมที่ มอก. 128-2518 

5-2.7 ท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องเครื่อง (Condensate Drain) ให้ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 พร้อมฉนวนหนา 1 น้ิวหุ้มตลอดท่อ  

5-2.8 ท่อระบายน้ำทิ ้งจากครัว (Kitchen Waste Pipe) ท่อในแนวดิ ่งและท่อในแนวนอน ให้ใช้ท่อ Poly Vinyl 

Chloride (PVC) Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 

5-2.9 ท่อน้ำจากเครื่องสูบน้ำฝนท่อน้ำทิ้งจากเครื ่องสูบน้ำเสีย ให้ใช้เป็น High Density Polyethylene (HDPE) 

Class PN-10 ตามมาตรฐาน มอก. 982-2548 

5-3 วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบ (Accessories) วาล์วภายในส่วนผลิต ตัวเรือนต้องทำด้วย Stainless steel 

5-3.1 Gate Valves 

5-3.1.1 วาล์วขนาด 1/2 น้ิว ถึง 2 น้ิว ตัววาล์วทำด้วย Bronze แบบ Screw Bonnet, Rising Stem, Solid 

Wedge, Screwed Ends, Class 125 ปอนด์ต่อตารางนิ้วและทนแรงดันใช้งาน ไม่น้อยกว่า 200 

ปอนด์ต่อตารางน้ิว (14 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร) 



 

 
 

5-3.1.2 วาล์วขนาด 2-1/2 นิ ้ว และใหญ่กว่าต ัววาล์วทำด้วย Cast Iron, Bolted Bonnet, Bronze 

Trimmed, Outside Screw and York, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends, Class 

125 ปอนด์ต่อตารางน้ิว Stem Pressure Rating และทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์

ต่อตารางน้ิว (14 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

5-3.2 Globe Valves 

5-3.2.1 วาล์วขนาด 1/2 น้ิว ถึง 2 น้ิว มีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับ Gate Valve ขนาดเดียวกันและ Disc 

จะต้องเป็นแบบ Taper Plug สามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้ 

5-3.2.2 วาล์วขนาด 2 1/2 นิ้ว และใหญ่กว่าเป็นชนิด Cast Iron, Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, 

Flanged Ends Outside Screw and York, Renewable Disc and seat Ring Disc ที ่ เล ือกใช้

จะต้องเหมาะสมกับที่ใช้งาน Class 125 ปอนด์ต่อตารางนิ ้ว Stem Pressure Rating และทน

แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางเมตร (14 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร) 

5-3.3 Check Valves 

5-3.3.1 สำหร ับ Water Supply Pump ให ้ใช ้เป ็นชน ิด Non-Slamming Check Valve หรือ Spring 

Loaded Silent Check Valve ครบชุด ทนแรงดันไม่น้อยกว่า Class 125 ปอนด์ 

5-3.3.2 สำหรับเครื ่องสูบน้ำชนิดอื ่น ให้ใช้เป็นแบบ Silent Check Valve ทนแรงดันไม่น้อยกว่า 150 

ปอนด์ต่อตารางน้ิวของน้ำทำด้วยเหล็กหล่อ 

5-3.3.3 ทั่วไป 

• Check Valves ขนาด 2-1/2 นิ ้วและเล็กกว่าให้ใช้ชนิดต่อด้วยเกลียว ตัวเรือนทำด้วย 

Bronze แบบ Swing Type Disc, Integral Seat, Screwed Cap สามารถทนความด ันใช้

งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางน้ิวของน้ำ 

• Check Valves ขนาด 3 นิ้วและใหญ่กว่า จะต้องเหมาะกับการต่อระหว่างหน้าแปลน ANSI 

Class 150 เป็นแบบ Wafer Type, Spring-Operated, Non-Slam Check Valve ตัวเรือน

ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) Disc ทำด้วย Aluminum Bronze Seal ทำด้วย Buna-N 



 

 
 

Spring ทำด้วย Stainless Steel สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิวของน้ำ 

5-3.4 Water Strainer เป็นรูปตัว Y (Y-Type) มีแผงตะแกรงที่สามารถถอดออกล้างได้  

5-3.4.1 ขนาด 2-1/2 น้ิวและเล็กกว่า ตัวเรือนทำด้วยบรอนซ์ (Bronze) ตะแกรงทำด้วย Stainless Steel 

สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางน้ิวของน้ำ 

5-3.4.2 ขนาด 3 น้ิวและใหญ่กว่า ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) ตะแกรงทำด้วย Stainless Steel 

สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางน้ิวของน้ำ และต้องมีวาล์วระบายน้ำ

และต้องมีวาล์วระบายน้ำ (Blow Off Valve) ขนาด 1/2 นิ้วติดตั้งอยู่ด้วยสเทรนเนอร์ ใช้สำหรับ

ต่อต้านน้ำเข้าเครื่องสูบน้ำ และที่อื่นๆ ตามที่แสดงไว้ในแบบ ตัวสเทรนเนอร์เป็นแบบ Y-Pattern 

ออกแบบมาให้ใช้งานทนแรงดัน (W.O.G Pressure Rating) ได้ไม่น้อยกว่า 14 กิโลกรัม ต่อ ตาราง

เซ็นติเมตร (200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) แผ่นตะแกรงดักผงทำด้วย Stainless Steel สามารถถอด

ออกล้างได้โดยไม่ต้องถอดเทรนเนอร์ทั้งตัวออกจากระบบท่อน้ำ ขนาด 15 มิลลิเมตร 1/2 นิ้ว ถึง 

50 มิลลิเมตร 2 น้ิว ตัวเรือนทำด้วย Bronze 

5-3.4.3 ท่อแบบเกลียว (Threaded Ends) รูตะแกรงไม่โตกว่า 3 มิลลิเมตร ที่แผ่นปิดท้ายตะแกรงต้อง

ติดตั้งวาล์วระบายตะกอนทิ้ง ขนาดไม่เล็กกว่า 3/4 น้ิว พร้อมทั้งมีท่อสั้นและฝาปิด (CAP) ปลายท่อ

ทิ้งไว้ด้วย 

5-3.5 วาล์วปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves) ใช้สำหรับท่อขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ตัววาล์วทำด้วย Grey Cast Iron มี 

Alignment Holes สำหรับการยึดหน้าแปลนและมี Elastomer Seat Pressure Rating Class 125 ปอนด์

ส่วน Disc ทำด้วย Stainless Steel หรือ Bronze สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่

น้อยกว่า 150 ปอนด์ ต่อตารางน้ิว และไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ ต่อตารางน้ิว สำหรับติดตั้งที่ Water Supply 

Pump อน่ึง วาล์วขนาด 6 น้ิวและใหญ่กว่าให้ใช้เป็นชนิด Hand Wheel Gear Operated  

5-3.6 วาล์วลดความดัน (Pressure Reducing Valves)  



 

 
 

5-3.6.1 ใช้สำหรับควบคุมแรงดันของน้ำให้คงที่อยู ่ตลอดเวลาไม่ว่า Inlet Pressure จะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไร ตัววาล์วมี 2 ชุดคือ Pilot Valve และ Main Valve โดย Pilot Valve จะต้องมี Screw 

สำหรับ Adjusted Pressure ที ่ต ้องการได้ตัว Main Valve เป็น Globe Pattern, Diaphragm 

Actuated Valve สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 250 ปอนด์/ต่อตารางน้ิวของน้ำและต้อง

เป็นชนิดที่ปิดได้เอง เมื่อ Valve เกิดขัดข้อง โดยทั่วไปให้ใช้เป็นแบบ Hydraulically Operate, 

Modulating Type เหล็กหล่อ, Globe Pattern, Pilot Operate 

5-3.6.2 Pressure Reducing Valves ขนาด 2 นิ้วและเล็กกว่าให้ใช้แบบ Spring Load, Direct Acting มี

สกรูปรับความดันขาออกให้มีความดัน 7-78 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ตัวเรือนทำด้วยบรอนซ์ (Bronze) 

Valves Seat ทำด้วย Stainless Steel ตัววาล์วจะต้องมีเกจ์วัดความดันติดอยู่ด้วยและสามารถทน

ความดันใช้งานไม่ต่ำกว่า 225 ปอนด์ต่อตารางน้ิวของน้ำ 

5-3.6.3 Pressure Reducing Valve ขนาด 1-1/2 นิ้ว (ชุดเล็ก) สำหรับกรณีที่มีการใช้น้ำในปริมาณน้อย

และระบบน้ำดื่ม เป็นแบบ Direct Acting, Spring load Type, Stainless Steel 

5-3.7 Float Valves เป็นแบบ Modulating Remoted Controlled ชุด Valve ประกอบด้วย Main Valve ซึ่งเป็น 

Globe Pattern และ Modulating Float Control ต ัว Main Valve รายละเอ ียดเหม ือนก ับ Pressure 

Reducing Valve สำหรับ Diaphragm Actuated ตัว Modulating Float Control จะประกอบด้วย Moving 

Part 2 ส่วนคือ ลูกลอยกับคานซ่ึงทำด้วยทองเหลือง ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ ต่อตารางน้ิว

ของน้ำ 

5-3.8 Ball Valves ใช้ท่อขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ทำด้วย Stainless Steel ก้านหมุนขณะเปิดให้ไหลผ่านได้เต็มที่

ต้องอยู่ในแนวขนานกับท่อน้ำเข้า-ออก วาล์วต้องเป็นชนิด Class 125 ปอนด์  

5-3.9 Pressure Relief Valves สำหร ับติดต ั ้งหลังเคร ื ่องส ูบน้ำ ให ้ใช ้เป็นชนิด Hydraulically Operate Pilot 

Control Modulating Type เป็นเหล็กหล่อชนิด Globe Type, Pilot Operate ประกอบด้วย Main Valve 

และตัว Pilot Valve รวมทั้งตัวควบคุมความเร็วของการปิด-เปิด วาล์วแบบปรับได้ Pressure Sensor ครบชุด

ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า Class 150 ปอนด์  



 

 
 

5-3.10 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) ใช้สำหรับวัดความดันน้ำทางด้านน้ำเข้า-ออก ของเครื่องสูบน้ำและอ่ืนๆ 

ตามที่แสดงไว้ในแบบแปลนเป็นแบบ Bourdon Tube, Stainless Steel Movement สำหรับวัดความดันของ

น้ำ ตัวเรือนทำด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์กลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว มีสเกลบนหน้าปัดไม่

น้อยกว่า 2 เท่า ของแรงดันใช้งานปกติ วัดค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ±0.5% ของสเกลบน

หน้าปัทม์ และมีอุปกรณ์วัดค่าที่ถูกต้องได้สเกลอ่านเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว หรือ PSIG หรือมิลลิเมตรปรอท 

สำหรับวัดความดันต่ำกว่าบรรยากาศมาตรวัดความดันแต่ละชุดจะต้องมี Gauge Cock Shut Off Needle 

Valve หรือ Ball Valve และ Snubber Connector ท าด้วย Stainless Steel  

5-3.11 มาตรวัดน้ำ (Water Meter) 

5-3.11.1 เป็นมาตรวัดน้ำแบบใบพัด (Turbine Type), Hermetically Seated Register, Magnetic Drive 

ต่อด้วยหน้าแปลน ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์

ต่อตารางน้ิวของน้ำ วัดปริมาตรน้ำเป็นลูกบาศก์เมตร ความคาดเคลื่อนของการวัดไม่เกิน ±2% ของ

อัตราการไหล 

5-3.11.2 ขนาดและตำแหน่งกำหนดในแบบแปลน 

5-3.12 ก๊อกสนาม (Hose Bibb) เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ำ ให้ใช้เป็น Ball Valve Casing ทำด้วย Nickel Plated Brass 

ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 125 ปอนด์ต่อตารางน้ิว พร้อมกุญแจล็อค 

5-3.13 Foot Valves ใช้สำหรับป้องกันน้ำทางด้านท่อดูด และในเรือนเครื ่องสูบน้ำรั ่วไหลออกใช้แบบ Center 

Guided, Poppet Type ตัวเรือนทำด้วย Cast Iron Bronze Trim, Stainless Steel Basket Screening และ 

Closing System ทำด้วย Cast Iron สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางน้ิวของน้ำ 

5-3.14 ข้อต่ออ่อน (Flexible Pipe Connection) 

5-3.14.1 ความยาวจะต้องไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ โดยข้อต่ออ่อนใช้สำหรับด้านน้ำเข้า -

ออก จากเครื ่องส ูบน้ำเป ็นแบบ Stainless Steel สามารถทนความดันขณะใช้งาน (W.O.G 

Pressure Rating) ได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ต่อ ตารางเซ็นติเมตร (300 ปอนด์ต่อตารางน้ิวของ

น้ำ) ที่อุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 77 องศาเซลเซียส (170 องศาฟาเรนไฮท์) 



 

 
 

5-3.14.2 ข้อต่ออ่อนทั่วไปใช้แบบ Reinforced Neoprene Rubber ขนาดข้อต่ออ่อน 2 น้ิว ต่อแบบเกลียว 

ส่วนขนาดตั้งแต่ 2-1/2 น้ิว และใหญ่กว่าต่อแบบหน้าแปลน, Class 125 ปอนด์ 

5-3.14.3 การติดตั ้งแบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพื ่อป้องกันการเสียหาย อัน

เนื่องมาจากการยึดตัวของข้อต่ออ่อนส่วนข้อต่ออ่อนที่ติดตั้งในที่อื่นๆ สำหรับจุดที่อาจเกิดการ

เคลื่อนตัวของท่อ ในกรณีที่อาคารเกิดทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential Settlement) ไม่ว่าจะแสดง

ในแบบแปลนหรือไม่จะตามให้ใช้เป็นแบบ Flexible Rubber Joint หรือแบบอ่ืนที่สามารถให้ระยะ

การเคลื่อนตัวได้ไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร (Axial Movement) ชนิดตามที่ระบุในแบบ 

5-3.14.4 อน่ึง ข้อต่ออ่อนใช้บริเวณที่เสี่ยงกับการแตกของท่อ 1 ชั้น ต่อกับท่อก่อนเข้าและก่อนออกจากตึก , 

ถังคอนกรีต หรืองานโครงสร้างด้วย  

5-3.15 อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent) เป็นแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของท่อต่อเข้า 

20 มิลลิเมตร 3/4 นิ้ว ออกแบบมาใช้ทนแรงดันขณะใช้งาน (W.O.G Pressure Rating) ได้ไม่น้อยกว่า 14 

กิโลกรัม ต่อ ตารางเซ็นติเมตร (200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ลูกลอยและส่วนประกอบภายในทำด้วย Stainless 

Steel 

5-3.16 ช่องระบายน้ำที่พื้น (Floor Drain) ช่องระบายน้ำจะต้องทำด้วยโลหะชั้นดี แข็งแรงและเหนียว การหล่อจะต้อง

ได้เนื้อโลหะที่ดี ไม่มีรูพรุนหรือแข็งเป็นจุดแตกร้าว หรือข้อบกพร่องอื่นใด จะต้องเกลาให้เรียบ เหล็กหล่อ

จะต้องไม่เป็นชนิดที่นำมาตกแต่งรูพรุน เพื่อทำให้อยู่ในลักษณะดีขึ้นความหนาของเหล็กหล่อต้องไม่น้อยกว่า 6 

มม. ขนาดของท่อระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน Flashing ของท่อที่ทะลุขึ้นไปบนหลังคา

ต้องทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีและจะต้องรัดหรือเชื่อมเข้ากับตัวท่อระบายน้ำทิ้ง เพื่อที่จะกันน้ำซึมหรือรั่ว ที่

ระบายน้ำพื ้น (Floor Drain and Shower Drain) สำหรับห้องน้ำและทั ่วไปเป็นแบบแบนราบกับพื้นหรือ 

Scupper Drain ระบายน้ำที่พื้นจะต้องเป็นเหล็กหล่อทั้งตัว โดยที่ตะแกรงส่วนบนเป็นทองเหลืองหล่อชุบ

โครเม่ียมขัดมัน ก่อนติดตั้งตะกร้าที่เก็บผงถอดได้และมีตะแกรงกันเอียงเม่ือใช้ติดตั้งกับพื้นกันน้ำซึมจะต้องใช้ 

Flashing Clamp 



 

 
 

5-3.17 ช่องระบายน้ำฝน (Roof Drain) เป็นแบบดอกเห็ด (Mushroom Type) จะต้องเป็นเหล็กหล่อทั้งตัวโดยที่มี

ตะแกรงส่วนบนเป็นทองเหลืองหล่อชุบโครเมี ่ยมสามารถถอดได้และมีปีก (Flashing) กันน้ำซึมขนาดและ

ตำแหน่งให้เป็นแบบไปตามที่แสดงไว้ในแบบแปลน 

5-3.18 ช่องทำความสะอาดที่พื้น (Floor Clean Out) ช่องทำความสะอาดที่พื้นและจะต้องทำเครื่องหมายเพื ่อให้

สังเกตุได้ชัดเจน ส่วนบนจะต้องเป็นทองเหลืองหล่อชุบโครเม่ียม 

5-3.19 แทรป (Trap) แทรปต้องทำด้วยทองเหลืองหล่อ เหล็กหล่อ และ/หรือ เหล็กหล่ออาบสังกะสี (ดูรายการ

สถาปนิกประกอบด้วย) ทำเป็นชิ้นเดียวกันตลอดและต้องมีซีลไม่น้อยกว่า 6 ซม. ต้องทำด้วยวัสดุ และ/หรือ 

กรรมวิธีเช่นเดียวกับท่อที่ต่อบรรจบ ทั้งน้ีนอกจากแทรป ขนาด 5 ซม. I.P.S. หรือเล็กกว่า ซ่ึงไม่ฝังดิน จะต้อง

เป็นทองเหลืองเท่าน้ันแทรปสำหรับสุขภัณฑ์ทั้งหมด ทำด้วยทองเหลืองหล่อเป็นชิ้นเดียวแบบตัว "p" (P - Trap) 

พร้อมช่องทำความสะอาด และจุดอุดที่มีประเก็นซ่ึงทำมาจากท่อเหล็ก เพื่อทำความสะอาดหรือถอดออกมาทำ

ความสะอาดได้สะดวก และสำหรับ Trap ที่ฝังดินให้ใช้เป็น Bell Trap 

5-3.20 ข้อต่อ (Fitting) ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี สำหรับท่อขนาด ตั้งแต่ 3 นิ้วลงมาให้ใช้เหล็กอาบสังกะสีชนิด 

เหนียวต่อด้วยเกลียวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 249-2520 การต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี ให้

ใช้เทปพันเกลียวสำหรับการต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี สำหรับท่อขนาดตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป ให้ต่อด้วย Grooved 

Coupling แบบ Flexible หรือหน้าจาน 

5-3.21 Shock Absorber หรือ Water hammer Arrestor หากไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื ่น จะต้องติดตั้ง Water 

hammer Arrestor ไว้ที่ปลายสุดของท่อน้ำแยก (Branch Line) เข้าเครื่องสุขภัณฑ์ทุกแห่ง ตัวเรือนทำด้วย 

ทองเหลือง หรือเหล็กกล้าไร้สนิม ภายในประกอบด้วยก๊าซที่ถูกอัดไว้แยกจากน้ำด้วยลูกสูบหรือ Elastomer 

Bellow มี Flow Control Orifice ขนาดและตำแหน่งการติดตั้งให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิต 

  



 

 
 

การติดตั้งท่อวาล์ว และอุปกรณป์ระกอบท่อนำ้ 

6 การติดต้ังท่อวาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำ 

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบท่อน้ำต่างๆ ให้ครบถ้วน และต่อเข้ากับสุขภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้งานโดยอาศัยหลักเกณฑ์ต่อไปน้ี 

6-1 การต่อท่อน้ำ 

ท่อน้ำและข้อต่อ ให้ใช้วัสดุท่อและข้อต่อตามที่ได้กำหนดไว้ในหมวดวัสดุท่อข้อต่อ และมีรายละเอียดการต่อท่อดังน้ี 

6-1.1 การต่อท่อแบบเกลียว (Threaded Joints) 

6-1.1.1 เกลียวท่อโดยทั่วไปทำเกลียว Taper Thread ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO R7 ซ่ึงได้ระบุไว้เป็น

มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก.281 

6-1.1.2 การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี Threaded Ends เช่น วาล์ว และข้อต่อต่างๆ เป็นต้น ถ้าระบุการสั่งทำ

ประเภทเกลียวได้ ให้เลือกสั่งเกลียวตามมาตรฐาน BS 21 TR (ISO R7) หรือ BS 21 (ISO R228) 

ในการต ่อท่อกับอุปกรณ์ท ี ่ มี เกลียวแบบ NPT (ตามมาตรฐาน ANSI B2.1) อาจใช้ Thread 

Conversion Fitting ร่วมในการประกอบท่อได้ 

6-1.1.3 ปลายท่อที่ตัดเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปาก ปาดเอาเศษที่อยู่โดยรอบทิ้งออกให้หมด 

6-1.1.4 ให้ใช้ Teflon Tape หุ้มเฉพาะเกลียวตัวผู้ เม่ือขันเกลียวแน่นแล้ว เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 

2 เกลียวเต็ม 

6-1.2 การต่อท่อแบบเชื่อม (Welded Joints) 

6-1.2.1 ก่อนการเชื่อม ต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อม ตั้งปลายท่อที่จะนำมาเชื่อมให้ได้แนว

ที่นำมาเชื่อม ให้ลบปลายเป็นมุม (Bevel) ประมาณ 20-40 องศา โดยการกลึงหรือใช้หัวเชื่อมตัด 

แต่ต้องใช้ฆ้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออก พร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อม) 

6-1.2.2 การเชื่อมท่อ โดยทั่วไปเป็นแบบ Butt-Welding ใช้วิธีการเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) แผล

เชื่อมต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอตลอดแนวเชื่อม ให้โลหะที่นำมาเชื่อมละลายเข้ากันได้อย่างทั่วถึง 

6-1.3 การต่อแบบหน้าแปลน (Flanged Joints) 



 

 
 

6-1.3.1 เล ือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลน และการเจาะร ู ให ้เหมาะสมกับ มาตรฐานท่อ (Outside 

Diameter) ที่เลือกใช้งานและหน้าแปลนที่ติดประกอบมากับอุปกรณ์ต่างๆหน้าแปลนที่ใช้ประกอบ

กับท่อโดยทั่วไปต้องเป็นแบบเชื่อม 

6-1.3.2 การยึดจับหน้าแปลน ต้องจัดให้หน้าสัมผัส (Facing Flange) ได้แนวขนานกัน การเชื่อมหน้าแปลน

กับตัวท่อ ให้เชื่อมที่ขอบทั้งด้านนอกและด้านใน ยกเว้นหน้าแปลนชนิด Neck Flange ที่เชื่อม

เฉพาะแนวด้านนอกท่อ 

6-1.3.3 สลักเกลียว (Bolt) และน๊อต (Nut) ที่ใช้กับหน้าแปลน โดยทั่วไปเป็น Carbon Steel ยกเว้น ที่ใช้

กับระบบท่อชุบสังกะสีจะต้องใช้ Galvanized or Cadmium Plated Bolt and Nut และที่ใช้กับ

ระบบท่อฝังดินทำด้วย Stainless Steel สลักเกลียว ต้องมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหน้าแปลน 

เม่ือขันเกลียวต่อแล้ว ปลายโผล่จากน๊อตไม่น้อยกว่า 1/4 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียว 

6-1.4 การต่อแบบบัดกรี (Soldered Joints) 

6-1.4.1 ปลายท่อทองแดงที่จะนำมาต่อเชื่อมต้องตัดให้ได้ฉาก ลบเศษคมออกให้หมด ทำความสะอาดปลาย

ท่อภายนอก และภายใน Fitting 

6-1.4.2 ใช้แปรงทา Solder Flux ที่ปลายท่อและ Fitting สวมต่อท่อแล้วทำการเชื่อมประสานอุณหภูมิการ

เผา และปริมาณ Flux ที่ใช้ต้องเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ 

Solder แบบ Silver Brazing น้ำบัดกรีส่วนเกินต้องเช็ดออกให้หมดก่อนจะปล่อยให้เย็นตัวลง 

6-2 การติดตั้งวาล์วน้ำ  

6-2.1 ให้ติดตั้งวาล์วน้ำไว้ที่ท่อน้ำก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกแห่ง ณ ตำแหน่งที่ได้แสดงไว้ในแผนผัง โดย

กำหนดชนิดของวาล์วไว้ดังน้ี 

6-2.1.1 วาล์วประตู (Gate Valve) วาล์วตัดตอนน้ำ ให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วขนาด 2 น้ิวและเล็กกว่า

ให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  

6-2.1.2 โกลบวาล์ว (Globe Valve) ในระบบท่อที่ต้องการปรับความดันและอัตราการไหลของน้ำให้ติดตั้ง

โกลบวาล์วไว้ทุกแห่งและใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียวสำหรับวาล์วขนาด 2 น้ิวและเล็กกว่า  



 

 
 

6-2.1.3 วาล์วกันน้ำกลับ (Check Valve) ในระบบท่อที่จำเป็นและไม่ต้องให้น้ำไหลย้อนกลับจะต้องติดตั้ง

วาล์วกันน้ำกลับไว้ทุกแห่ง สำหรับวาล์วกันน้ำกลับของท่อส่งน้ำขึ้นถังเก็บน้ำบนหลังคาให้ใช้ชนิด 

Modulating Check Valve 

6-2.1.4 ยูเน่ียน (Union) ให้ติดตั้งยูเน่ียนไว้ทางด้านใต้น้ำของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์

และอุปกรณ์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์น้ันๆได้มีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อ

ออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว การติดตั้งยูเน่ียนน้ันห้ามติดฝังไว้ในกำแพง เพดานหรือฝาก้ัน 

6-2.1.5 บอล์ลวาล์ว (Ball Valves) ในระบบท่อ ท่อต้องการความรวดเร็วในการเปิด-ปิด การไหลและบังคับ

การไหล โดยไม่ทำให้เกิดทรอทลิ่ง (Throttling) ภายในวาล์ว 

6-2.1.6 แองเกิลวาล์ว (Angle Valves) คล้ายโกลบวาล์ว ต่างกันที่ใช้ในระบบท่อที่ต้องการทำให้ของไหล

เป็นทิศทางเป็น 90 องศา 

6-2.2 ตำแหน่งและชนิดของวาล์วน้ำ มีข้อกำหนดในการติดตั้งดังน้ี  

6-2.2.1 วาล์ว (Valves) น้ำ จะต้องติดตั้งตามตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบ

แปลนกำหนดไว้โดยเคร่งครัด  

6-2.2.2 ท่อน้ำที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆ ท่อ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งวาล์วประตูน้ำ (Gate 

Valves) ให้ ณ บริเวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว รวมถึงต้องมี Block Valve เพื่อความสะดวก

ในการ Service Valve ทั้งน้ีไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบแปลนหรือไม่ก็ตาม  

6-2.2.3 วาล์ว (Valves) ทุกตัวจะต้องติดตั้งในตำแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรือถอดเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน 

หรือมิฉะน้ันก็จะต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอดออกเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนได้  

6-2.2.4 วาล์วปรับคุมหรือวาล์วลดความดัน ต้องติดตั้งในระบบท่อประปาที่มีระดับความดันของน้ำในท่อ

ช่วงใดช่วงหน่ึงสูงเกินกว่า 560 กิโลปาสกาล หรือ 5.6 กก./ตร.ซม. 

6-2.2.5 การติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อที่เดินในระดับดินน้ัน จะต้องไม่ให้ก้านวาล์วอยู่ต่ำกว่าระดับดิน  

6-2.2.6 วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ทำขึ้น เพื่อให้ใช้กับแรงดันปกติภายในท่อ ไม่น้อยกว่า 2.5 เท่าของ

ความดันใช้งาน เว้นไว้แต่จะระบุไว้ในแบบแปลน หรือรายการประกอบแบบแปลนเป็นอย่างอ่ืน 



 

 
 

6-2.2.7 ในจุดที่มีน้ำไหลกลับได้ และถ้าการไหลกลับของน้ำ เน่ืองจากเกิดสุญญากาศในช่วงใดช่วงหน่ึงของ

ท่อน้ำหรือไม่ก็ตาม จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัดสุญญากาศ เช่น Vacuum Breakers ไว้ด้วยสำหรับ 

Flush Valve จะต้องมี Vacuum Breakers เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ ่ง หรืออุปกรณ์การไหล

ย้อนกลับในช่วงแรก 

6-2.2.8 วาล์วและลิ้นต่างๆ ต้องมีแผ่นป้ายทองเหลือง หรือพลาสติกขนาดกว้าง 2 น้ิว พร้อมตัวหนังสือแสดง

ชนิดและหน้าที่ของวาล์วหรือลิ้นน้ันด้วยตัวอักษรสีดำป้ายต้องผูกเข้ากับวาล์วด้วยตะขอแบบ “S” 

ทำด้วยทองเหลือง 

6-2.2.9 ก๊อกน้ำประปา วาล์วระบายอากาศ วาล์วระบายความดันและท่อปลายเปิดออกสู่บรรยากาศของท่อ

ระบายน้ำล้น ต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่แช่หรือจมอยู่ในน้ำโสโครก หรือของเหลวอ่ืนใด 

6-2.2.10 Gate Valve, Globe Valves and Angle Valves ต้องทำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิมง่าย เม่ือเปิดวาล์ว

ดังกล่าวนี้เต็มที่แล้ว ช่วงเปิดต้องมีพื้นที ่หน้าตัดไม่น้อยกว่าพื้นที่หน้าตัดของท่อที่ต ิดตั้งวาล์ว

ดังกล่าวน้ันๆ 

6-2.2.11 การติดตั้งวาล์ว ต้องติดตั้งไว้ ณ ที่ซ่ึงสามารถปิด-เปิด และบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมได้สะดวก 

6-2.2.12 วาล์ว (Valve) ต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ำที่อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งอยู่ ยกเว้นวาล์วควบคุม (Control 

Valve) สเทรนเนอร์ (Strainer) และข้อต่ออ่อน (Flexible Connection) นั่นคือขนาดของวาล์ว

ควบคุม ถ้าใช้ควบคุมเฉพาะ ปิด-เปิด (On-Off) ให้มีขนาดเท่ากับท่อน้ำวาล์วน้ันติดตั้งอยู่ แต่ถ้าใช้

ควบคุมปริมาณการไหล (Flow Control Valve) ให้เลือกขนาดให้เหมาะกับช่วงปริมาณการไหล 

(Flow Control Range) ที่ใช้ควบคุมทั้งนี้จะต้องมีความดันของน้ำลดลงที่ตัววาล์วไม่เกิน 3 เมตร 

ของน้ำที่ปริมาณการไหลของน้ำสูงสุดและจะต้องไม่มีเสียงดัง 

6-2.2.13 โดยทั่วไป ท่อที่ติดตั้งในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้มีก้านวาล์วอยู่ในแนวดิ่งเว้นแต่จะมี

สาเหตุจำเป็นหรืออุปสรรคในการติดตั้งหรือใช้งาน จึงอนุญาตให้ก้านวาล์วติดตั้งอยู่ในแนวเอียงได้ 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นแต่ละกรณีไป 

6-2.2.14 วาล์ว ปิด-เปิด ขณะใช้งานบ่อย หากสามารถทำได้ต้องติดตั้งให้วาล์วไม่สูงกว่า 1.50 เมตร จากพื้น 



 

 
 

6-2.2.15 วาล์วขนาด 4 น้ิว และใหญ่กว่าที่ติดตั้งอยู่สูงเกิน 1.50 เมตร จากพื้นต้องติดตั้ง Chain Wheel และ

โซ่ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ห้อยลงมาสูงจากพื้นประมาณ 1.00 เมตร พร้อมที่คล้องโซ่ในตำแหน่งที่

เหมาะสม 

6-2.2.16 ความลาดเอียงของท่อน้ำ ท่อน้ำจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ำทิ้ง ถ้ามีท่อสาขา

แยกออกจากท่อเมนซ่ึงติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ให้ต่อท่อสาขาน้ีเอียงลงสู่ท่อเมนและ ณ จุดที่มีระดับต่ำ

ที่สุดในระบบท่อน้ำน้ีให้ ติดตั้งวาล์วสำหรับเปิดระบายน้ำทิ้ง เพื่อจะได้ระบายน้ำจากระบบได้หมด

สิ้น  

6-2.3 ท่อสาขา ท่อสาขาที่แยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบนตอนกลาง หรือใต้ของท่อเมนก็ได้ทั้งสามประการ 

โดยใช้ข้อต่อประกอบให้เหมาะสมตามกรณี  

6-2.4 การเดินท่อประปา ให้ใส่ประตูน้ำรวมและประตูน้ำแยกแต่ละชั้น แต่ละส่วนหรือแต่ละกลุ่มของเครื่องสุขภัณฑ์

และต้องเป็นไปตามแบบแปลน เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมแก้ไขหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคตได้ 

6-2.5 การต่อท่อจากท่อประธานแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด ห้ามต่อโดยตรงให้ต่อท่อแยก โดยให้

ยูเนียนก่อนทุกครั้ง เว้นแต่เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์น้ันๆ ได้มีข้อชนิดที่สามารถถอดออกได้โดยง่ายติดมาด้วย

แล้ว การต่อยูเนียนห้ามติดตั้งในกำแพง เพดาน หรือฝาก้ัน 

6-2.6 การต่อเข้าสุขภัณฑ์ทุกตัว ยกเว้นโถปัสสาวะในห้องน้ำสาธารณะต้องต่อผ่าน Angle Valve 

6-2.7 การวางท่อประปาวางเป็นแนวตรง ถ้าหักเป็นมุมหรือขนานไปตามแนวผนังจะต้องได้สัดส่วน ประณีต ท่อขึ้น

จะต้องได้ดิ่งและตรง 

6-2.8 Air Chamber (AC) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่ต่อกับเครื่องสุขภัณฑ์ Air 

Chamber จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่จะแยกเข้าเครื่องสุขภัณฑ์น้ันๆและจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 น้ิว 

และยาวไม่น้อยกว่า 18 น้ิว ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุดและเชื่อมโดยรอบเพื่อกันลมรั่วจาก Air 

Chamber  

6-3 ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อระบายน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน 



 

 
 

6-3.1 ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ และข้อต่อต่างๆ ที่ฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการและวัสดุตามที่กำหนด ไว้ในข้อ

ต่อไปน้ี 

6-3.1.1 การอุดรอยต่อสำหรับท่อเหล็กหล่อปากระฆัง ให้ใช้เชือกมะลิลา หรือ เชือกแอสเบสต๊อสพัน

โดยรอบ แล้วใช้ตะกั่วเทอุดให้เรียบร้อยไม่ให้มีรอยรั่วถ้าเป็นท่อพีวีซีให้ใช้น้ำยาต่อท่อของผู้ผลิต

แทน  

6-3.1.2 ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้หมด แล้วนำวัสดุอ่ืน ซ่ึงได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างมาใส่แทนแล้วกระทุ้งให้แน่น  

6-3.1.3 แนวต่อต้องตรงไม่คดไปมา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  

6-3.1.4 รอยต่อทุกอันจะต้องแน่นสนิทน้ำซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิดปากท่อเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ 

ทราย ดิน เข้าไปในท่อ  

6-3.1.5 ท่อลอดถนน จะต้องเดินภายใน Sleeve ทำด้วยท่อ คสล. หรือท่อแอสเบสตอสและเทหุ ้มด้วย

คอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร หรือท่อ GSP ตามแบบและรายการประกอบแบบแปลน 

และดินที่อยู่ใต้ และเหนือที่ส่วนนี้จะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆ ไป โดยจะต้องเสนออนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติก่อน 

6-3.2 ท่อเหนือพื้นดิน สำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อน้ำโสโครก ให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ตามที่กำหนด การใช้ข้อต่อและ

อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะนำการหักมุมให้ใช้ข้อโค้งเสมอ เว้นไว้แต่ในกรณีพิเศษ ซ่ึง

ระบุให้ใช้ข้องอการต่อในระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็กเหนียวชนิดเกลียว หรือด้วยข้อต่อเหล็กหล่อ

ประเภทที่ใช้กับระบบท่อระบายน้ำก็ได้  

6-3.3 ความลาดเอียง ท่อระบายน้ำโสโครกและท่อระบายน้ำเสีย ท่อระบายน้ำฝนในอาคาร ที่มีขนาดเล็กว่า 4 น้ิว 

จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ 2% (2 เซ็นติเมตรต่อเมตร) เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบแปลน

เป็นอย่างอ่ืน  

6-3.4 ท่อระบายน้ำฝนภายนอกอาคาร ขนาด ชนิด ของท่อให้ดูในแบบแปลนและความลาดเอียงอย่างน้อย 1: 500 

6-3.5 การประกอบท่อ การประกอบท่อให้กระทำตามข้อกำหนดดังน้ี 



 

 
 

6-3.5.1 การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม  

6-3.5.2 การหักเลี้ยว ให้ใช้ข้อต่อรูป Y กับท่อโค้ง 45° หรือท่อโค้งรัศมีกว้างประกอบกับข้อโค้งเพื่อให้ได้แนว

ตามต้องการ  

6-3.6 ที่ดักผง การติดตั้งที่ดักผง ซ่ึงรวมถึงคอห่านและถ้วยสำหรับท่อระบายน้ำมีข้อกำหนดดังน้ี 

6-3.6.1 ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทุกชิ้นลงสู่ท่อระบายน้ำผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและ

ติดตั้งที่ดักผงให้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่สุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์นั้นๆ มีที่ดักผงหรืออุปกรณ์อื่นอันมี

ความมุ่งหมายทำนองเดียวกับประกอบติดอยู่ในตัวแล้ว 

6-3.6.2 ที่ดักผงจะต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

6-3.6.3 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุดห้ามมิให้ติดเครื่องดักผงมากกว่า 1 ที่  

6-3.6.4 ที่ดักผงซ่ึงติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายน้ันจะต้องติดปลั๊ก หรืออุปกรณ์อ่ืนใด ที่คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมในการถอดออกเพื่อถ่ายผงทิ้ง และทำความสะอาดภายในได้สะดวก  

6-3.6.5 ข้อต่อแบบสวมจะนำมาใช้ต่อเข้ากับที่ดักผงได้ก็เฉพาะ เม่ือต่อเหนือที่ดักผงขึ้นมาเท่าน้ัน  

6-3.7 ช่องทำความสะอาด (Cleanout) ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องทำความสะอาดสำหรับท่อระบายน้ำโสโครก หรือ

ท่อระบายน้ำทิ้งตามจุดต่างๆ และขนาดต่างๆ ดังน้ี  

6-3.7.1 มีช่องที่ทำความสะอาดที่พื้นทุกๆ ระยะ 50 ฟุต (15 เมตร) สำหรับท่อระบายน้ำโสโครก หรือท่อ

ระบายน้ าทิ้งในแนวนอนที่มีขนาด 4 น้ิว หรือเล็กกว่า และติดตั้งทุกๆ ระยะ 100 ฟุต (30 เมตร) 

สำหรับท่อระบายน้ำโสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ้งในแนวนอน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 น้ิวขึ้นไป  

6-3.7.2 ในที่ที่ท่อระบายน้ำโสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45 องศา  

6-3.7.3 ที่ฐานของท่อระบายน้ำโสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stack)  

6-3.7.4 ตรงจุดเชื่อมระหว่าง ท่อระบายน้ำภายในอาคาร และภายนอกอาคาร  

6-3.7.5 ท่อระบายน้ำโสโครก หรือท่อระบายน้ำทิ ้งที ่ฝังดิน จะต้องมีช่องทำความสะอาด ( Service 

Cleanout or Yard Cleanout) ต่อขึ้นมาจนถึงระดับดิน  



 

 
 

• สำหรับท่อขนาดไม่เกิน 100 มม. (4 น้ิว) ให้ใช้ขนาดเดียวกับท่อ ส่วนท่อที่ใหญ่กว่า 100 มม. 

(4 น้ิว) ขึ้นไปให้ใช้ช่องทำความสะอาดไม่เล็กกว่า 100 มม. (4 น้ิว) 

• สำหรับท่อขนาด 250 มม. (10 นิ้ว) ขึ้นไป ให้ใช้บ่อตรวจระบายพร้อมฝาปิดทุกแห่งที่ท่อ

เปลี่ยนทิศทาง 30 องศา หรือทุกๆระยะไม่เกิน 30 เมตร 

• ช่องทำความสะอาดจะต้องเปิดไปในทิศทางน้ำไหล 

6-3.8 ท่อที่ต่อจากช่องระบายน้ำจากพื้นห้อง (Floor Drain) ให้ใช้ท่อเหล็กหล่อ ที่ดักผงหรือคอห่านส่วนที่ปากท่อรับ

น้ำจากพื้นห้องน้ัน ให้ใส่ช่องระบายน้ำจากพื้นห้อง (Floor Drain) ตามที่ระบุไว้ในแบบแปลน 

6-3.9 การวางท่อจะต้องวางในลักษณะ เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

การหดตัวหรือการขยายตัวของท่อน้ันจะไม่ทำไม่เกิดการเสียหายขึ้นแก่ท่อน้ันเองหรือแก่สิ่งใกล้เคียง 

6-3.10 การต่อท่อเข้ากับวาล์วและอุปกรณ์ต่างๆจะต้องติดตั้งหน้าแปลนหรือยูเนียนเตรียมไว้ให้สามารถถอดได้ 

6-3.11 ในระบบท่อความดัน ให้ติดตั้ง Automatic Air Vent ณ จุดที่สูงสุดของระบบท่อและต้องติดตั้ง Drain Valve 

ณ จุดที่ต่ำที่สุดของระบบท่อ ทั้งน้ีไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบแปลนหรือไม่ก็ตาม  

6-3.12 Trap Seal ของเครื ่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องมี Liquid Seal ไม่น้อยกว่า 2 นิ ้วและไม่มากกว่า 4 น้ิว 

นอกจากในจุดเฉพาะที่ต้องการ Seal มากกว่าน้ัน 

6-4 การติดตั้งท่อระบายอากาศ การจัดระบบท่อระบายอากาศ ได้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

6-4.1 ท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกน้ัน ต้องต่อให้สูงพ้นระดับหลังคาเสมอ เว้นไว้แต่จะปรากฏไว้ในแบบแปลนเป็น

อย่างอ่ืน  

6-4.2 ในกรณีที่หลังคาน้ันต้องการใช้เพื่อกิจกรรมอย่างอ่ืนด้วย ท่อระบายอากาศจะต้องโผล่เหนือหลังคาไม่น้อยกว่า 2 

เมตร 

6-4.3 ท่อระบายอากาศที่โผล่เหนือหลังคานั้นจะต้องไม่ทำให้หลังคารั่วซึมได้ และปลายของท่อจะต้องไม่ระบาย

อากาศออกเข้าสู่หรือใกล้ประตู หน้าต่าง หรือช่องลมของอาคารน้ันหรืออาคารอ่ืนๆ  

6-4.4 หากกระทำได้ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อระบายน้ำโสโครกมากกว่าหน่ึงท่อ รวมเป็นท่อเดียวกันเสีย แล้วต่อ

ท่อน้ีให้สูงพ้นระดับหลังอาคาร 



 

 
 

6-4.5 ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลาย อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อเดียวกันได้ 

6-4.6 ท่อระบายน้ำโสโครก ซ่ึงรับน้ำโสโครกจากเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป จะต้องต่อท่อระบายอากาศออก

ทางปลายข้างของท่อ เว้นไว้แต่จะปรากฎว่าเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบายอากาศของตนเอง 

6-4.7 การต่อท่อระบายอากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนน้ัน ให้ต่อที่ด้านบนของท่อระบายอากาศ 

6-4.8 ปลายล่างของท่อระบายอากาศให้ต่อในลักษณะที่ว่า หากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อแล้วจะถูกน้ำชะ

ให้ไหลออกไปทางท่อระบายอากาศได้  

6-4.9 ท่อระบายอากาศ จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยู่พ้นหลังคาขึ้นไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 100 ซม. พร้อมข้อต่อ

สามทาง และตะแกรงกันแมลงความถี่ไม่น้อยกว่า 100 ช่องต่อตารางน้ิว หุ้มปลายท่อทุกจุด 

6-4.10 ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ในดิน จะต้องวางอยู่บนพื ้นที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเมื ่อกลบดินแล้ว 

จะต้องอัดดินเป็นชั้นๆ  

6-4.11 ท่อโลหะที่วางอยู่ในดิน จะต้องทาด้วยฟลิ้นโค้ท 1 ชั้น แล้วพับด้วยผ้าดิบ จากน้ันให้ทาด้วยฟลิ้นโค้ทอีก 1 ชั้น 

ทั้งน้ีให้รวมทั้งที่รองรับท่อด้วย 

6-5 การทดสอบ ตรวจสอบ  

6-5.1 การตรวจและทดสอบระบบท่อทั้งหมดมีท่อน้ำประปา ท่อโสโครก ท่อระบายน้ำ และระบายอากาศจะต้องได้รับ

การตรวจสอบ และทดสอบการรั่วซึมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการปิดฝ้าเพดาน ท่อโสโครก หรือท่อระบายที่ฝังไว้

ใต้ดินน้ันจะต้องทำการทดสอบการรั่วซึมก่อนกลบดิน  

6-5.2 การทดสอบการรั่วซึมของท่อ จะต้องปฏิบัติดังน้ี  

6-5.2.1 ใช้ปลั๊กอุดปลายท่อในส่วนที่ต้องการทดสอบให้สนิททั้งหมด  

6-5.2.2 ให้ต่อท่อจากส่วนที่จะทำการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งหน่ึงท่อให้สูงจากระดับที่จะทำการทดสอบ 3 ม. 

แล้วจึงเติมน้ำจนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ำนี้ เพื่อให้เกิดแรงกดดันจากน้ำ ทิ้งไว้นาน 1 ชั่วโมงไม่

ปรากฏรอยรั่วซึมเลยทั้งในส่วนของปลั๊กอุดปลายท่อและข้อต่อต่างๆ และระดับน้ำลดต่ ำลงไม่เกิน 

0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้  



 

 
 

6-5.3 การทดสอบการรั่วซึมของท่อน้ำประปาด้วยแรงดันจะต้องกระทำ เม่ือได้ทำการติดตั้งส่วนใดส่วนหน่ึงแล้วเสร็จ 

และก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด โดยการสูบอัดน้ำเข้าในระบบท่อจนได้แรงดัน 150 

ปอนด์ต่อตารางน้ิวแล้วทิ้งไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จึงให้ตรวจหารอยรั่ว ท่อท่อนใดจะต้องฝังในผนัง

ก่อนงานต่อท่อทั้งหมดจะแล้วเสร็จให้ทดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยวิธีทำนองเดียวกันกับที่กล่าวแล้วกับท่อ

ก่อนที่จะฝัง  

6-5.4 ท่อรั่วหรือชำรุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏว่าท่อรั่ว หรือชำรุดไม่ว่าจะเป็นด้วยความ

บกพร่องในคุณภาพของวัสดุ หรือฝีมือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที และจะต้องทำ

การทดสอบใหม่อีกครั้งหน่ึง จนปรากฎผลว่าระบบท่อที่ติดตั้งน้ันเรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความประสงค์ทุก

ประการ การซ่อมท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปลี่ยนของใหม่ให้เท่านั้นห้ามใช้ค้อนย้ำที่รู

รั่วซึม หรือที่ข้อต่อเป็นอันขาด  

6-5.5 หลังจากงานติดตั้งได้เสร็จเรียบร้อยทุกประการแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดระบบท่ อทั้งหมด รวมทั้ง

เครื่องสุขภัณฑ์บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบน้ันอย่างทั่วถึงทั้งภายใน และภายนอก โดยเช็คถูก

ขัดล้างน้ำมันจารบี เศษโลหะ และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด หากการติดตั้งหรือทำความสะอาดระบบท่อน้ีได้

กระทำความชำรุดเสียหายเกิดขึ้นแก่ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารหรืองานตกแต่งอาคารแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง

ซ่อมแซมส่วนน้ันๆ ให้ดีดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น  

  

  



 

 
 

ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด (Sleeve and Escutcheon) 

7 ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด (Sleeve and Escutcheon) 

7-1 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพื้น คานและผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรวมทั้งผนังก่ออิฐ ก่อนการ

ติดตั้งให้ทำ Shop Drawing แสดงผังและระดับของปลอกท่อลอดเพื่อขออนุมัติด้วยทุกครั้ง  

7-2 ท่อที่ติดตั้งก่อนหรือภายหลังทำผนังหรือเทพื้นอาคารต้องสวม Sleeve ที่ทาสีกันสนิมภายใน Sleeve ไว้ก่อนเสมอ  

7-3 ปลอกท่อลอดจะต้องทำด้วยท่อเหล็กหรือแผ่นเหล็กม้วนเท่าน้ัน และต้องติดตั้ง Flashing ที่ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อย

กว่า 3 มิลลิเมตรและกว้างไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) สำหรับพื้นหรือผนังที่ต้องการป้องกันการซึม  

7-4 ขนาดภายในของ Sleeve ต้องโตกว่าขนาดท่อ และฉนวนหุ้มท่อที่ลอดผ่านไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ปลายทั้ง

สองด้านต้องตัดขอบเรียบได้ฉากกับผนังและความยาวเท่ากับความหนาของผนัง หรือสูงกว่าระดับพื้นอาคารที่ยังไม่ได้ตบ

แต่งอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) หรือสูงเท่ากับความหนาของวัสดุตกแต่งที่จะต้องใช้สำหรับพื้นที่บริเวณน้ันๆ  

7-5 ช่องว่างระหว่าง Sleeve กับท่อ และฉนวนที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องอุดให้แน่นด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรือ

อุดด้วยสารกันซึมสำหรับท่อที่ผ่านผนังออกสู่ภายนอกอาคาร  

7-6 แผ่นปิด (Escutcheon) ใช้ปิดที่ด้านของ Sleeve ที่ปรากฏแก่สายตาทำด้วยแผ่นอลูมิเนียม ซึ่งได้รับการอนุมตัิรูปแบบ

และวิธีการติดตั้งจากผู้ออกแบบแล้ว ขนาดของแผ่นปิดมีดังน้ี  

7-6.1 ท่อขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.50 มิลลิเมตร 

ความกว้างโดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 น้ิว)  

7-6.2 ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 น้ิว) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร ความกว้าง

โดยรอบท่อ 10 เซนติเมตร (4 น้ิว)  

7-7 ในกรณีที่ท่อลอดผ่านผนัง พื้น เพดาน ซึ่งจะปรากฏแก่สายตาที่ต้องการความสวยงามจะต้องใช้ท่อสวมลอดที่เป็นท่อ

เหล็กดำทาสี หรือท่อเหล็กชุบสังกะสี หรือเหล็กแผ่นม้วนทาสี ตามที่ได้รับการอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบ 

  



 

 
 

ตารางรหัสสี และสัญลักษณ ์

8 ตารางรหัสสี และสัญลักษณ์ 

 

โดยการทาสีท่อให้ทาตลอดทั้งท่อ ยกเว้น ท่อที่เดินฝังในคอนกรีตไม่ต้องทาสีชั้นสุดท้าย การทาสีท่อเหล็กอาบสังกะสี ให้

ทาสีประเภท Wash Primer ก่อนทุกครั้ง และสำหรับท่อเหล็กหล่อให้ทาสีประเภทบิทูเมน โดยขนาดของตัวหนังสือและ

ลูกศรให้ใช้ ขนาดดังน้ี 

 

  



 

 
 

ระบบรดนำ้ต้นไม้อัตโนมัต ิ

9 ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ 

9-1 ความต้องการทั่วไป 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาติดตั้งและทดสอบระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติรวมทั้งการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

9-2 รายละเอียดทั่วไป 

9-2.1 อุปกรณ์หัวจ่ายน้ำ 

9-2.1.1 หัวจ่ายน้ำชนิดมินิสปริงเกอร์  

• มีวาล์วควบคุม สามารถปรับลดรัศมี และปริมาณจ่ายน้ำได้ 

• ไม่สามารถปรับมุมการฉีดได้ 

• หัวจ่ายได้ 360 องศา ฉีดเป็นฝอยละเอียด กระจายกว้าง ที่แรงดัน 0.5-2 บาร์ โดยมีรัศมีการ

กระจายน้ำ 1-3 เมตร สภาพพื้นที่และตำแหน่งความสูงของต้นไม้ 

• หัวจ่ายได้ 180 องศา ฉีดเป็นฝอยละเอียด กระจายกว้าง ที่แรงดัน 0.5-2 บาร์ โดยมีรัศมีการ

กระจายน้ำ 1-3 เมตร ขึ้นกับสภาพพื้นที่และตำแหน่งความสูงของต้นไม้ 

9-2.1.2 หัวจ่ายน้ำชนิดพ่นฝอย (Spray Head) 

• เป็นอุปกรณ์ชนิดยกตัวขึ้นอัตโนมัติด้วยแรงดันน้ำ (POP UP) โดยมีระยะยกตัว 1”- 3” ขึ้นอยู่

กับสภาพพื้นที่และตำแหน่งความสูงของต้นไม้ 

• เกลียวทางเข้าเป็นเกลียวในขนาด 1/2" BSP 

• มีวาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Check Valve) ภายในตัวกระบอกสูบ 

• ต้องไม่มีน้ำรั่วซึมบริเวณฝาครอบ (Body Cap) ภายใต้แรงดันที่สูง 

• มีไส้กรองน้ำสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้สะดวก 

• Nozzle สามารถปรับมุมการฉีดได้ 0-360 องศา 

• ติดตั้งพร้อม Swing Joint 



 

 
 

• รูปแบบการฉีดของ Nozzle เป็นแบบวงกลม (Circle Patten) โดยมีการทำสัญลักษณ์เป็นสี

ของแต่ละขนาดชัดเจน 

9-2.2 อุปกรณ์วาล์วควบคุม 

9-2.2.1 วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) 

• สามารถปรับอัตราการไหลได้ด้วย Flow Control 

• มีระบบเปิด-ปิด แบบธรรมดา 

• ผลิตจากวัสดุ Glass-filled nylon ซ่ึงมีคุณสมบัติทนทานต่อแรงดันสูงได้ 

• มีซิลแผ่นไดอะแฟรมสองชั้นเพื่อป้องกันการรั่วซึม 

• แผ่นยางไดอะแฟรมเสริมด้วย EDPM เพื่อให้สามารถใช้กับน้ำได้ทุกประเภท 

• เกลียวทางเข้าเป็นเกลียวในขนาด 1”, 1-1/2”, 2” และ 3” 

• สามารถใช้งานได้ภายใต้แรงดันต่ำเพื่อให้สามารถใช้ควบคุมการเปิด-ปิด 

• ระบบที่ติดตั้งหัวจ่ายน้ำชนิดไมโครได้ 

• ตัว Solenoid ใช้กับไฟกระแสสลับ 24 VAC สำหรับควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ 

• ให้ติดตั้งอุปกรณ์ปรับลดแรงดัน (Pressure Regulator) เข้ากับชุดวาล์ว โดยให้แรงดันไม่เกิน

แรงดันที่หัวจ่ายน้ำรับได้ 

9-2.2.2 บอลวาล์ว (Ball Valve) 

• ติดตั้งภายในกล่องครอบวาล์วเดียวกันกับวาล์วไฟฟ้า โดยติดตั้งอยู่หน้าวาล์วไฟฟ้า โดยปกติ

จะเปิดทิ้งไว้ (Normal Open) และจะปิดเมื่อต้องการซ่อมบำรุงวาล์วไฟฟ้าหรือทำการซ่อม

ท่อน้ำจ่าย 

• เป็นชนิด Union Ball Valve ทีมีขนาดเท่ากับวาล์วไฟฟ้าที่ติดตั้งประกบคู่กัน 

• ผลิตจาก PVC สามารถทนแรงดันได้ 150 PSI 

9-2.2.3 กล่องครอบวาล์ว (Valve Box) 



 

 
 

• เป็นแบบสี่เหลี่ยม ขนาดกล่องให้สามารถครอบวาล์ว มีพื้นที่เหลือง่ายต่อการเปิด-ปิดวาล์ว 

และซ่อมบำรุง 

• ทำจากพลาสติก HDPE และมีฝาเปิด-ปิดบริเวณด้านบน 

• ฝาเปิด-ปิดด้านบนแนบสนิมกับกล่องครอบเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำความเสียหาย

กับอุปกรณ์ภายในได้ 

• ผลิตจาก PVC สามารถทนแรงดันได้ 150 PSI 

9-2.2.4 ตู้ควบคุมตั้งเวลาการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Controller) 

• เป็นตู้ควบคุมการทำงานแบบโลหะ 

• สามารถควบคุมการการรดน้ำเริ่มต้นได้ที่ 2 สถานี 

• สามารถตั้งเวลาการให้น้ำได้สูงสุด 6 ชั่วโมง 

• สามารถใช้กับไฟฟ้า 240 VAC, 50Hz 

• ระบบไฟฟ้าที่ออกจาก Controller 24VAC 

9-2.2.5 เซ็นเซอร์ระบบ (Weather Sensor) 

• สามารถตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และแสงสว่าง ตลอดจนสั่งหยุดระบบเม่ือถึงค่าจำกัดที่ได้ตั้งไว้

ล่วงหน้า 

• สามารถใช้งานร่วมกับ ตู้ควบคุมตั้งเวลาการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ (Controller) เป็นอย่างดี 

  



 

 
 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 

10 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

10-1 ความต้องการทั่วไป 

10-1.1 ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารใช้ระบบท่อยืนแบบระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือ  (Manual-Wet) เป็น

ระบบท่อยืนที่ต่อกับแหล่งจ่ายน้ำภายนอก โดยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงของรถดับเพลิงจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อให้ได้

ความดัน และปริมาณการไหลของน้ำตามความต้องการของระบบ 

10-1.2 วาล์วในระบบป้องกันอัคคีภัย ทั้งหมดจะต้องเป็นวาล์วที่ได้รับการรับรองให้ใช้สำหรับระบบป้องกันอัคคีภัย

เท่าน้ัน และได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM  

10-2 รายละเอียดทั่วไป 

10-2.1 ท่อน้ำดับเพลิง 

10-2.1.1 ท่อดับเพลิงใช้ท่อเหล็กดำ Black Steel Pipe (BSP) ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือ ASTM 

A-53 Schedule 40 Standard Weight Seam 

• ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 น้ิว และเล็กกว่าใช้ข้อต่อแบบ Malleable Screw Type Fitting 

• ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2 น้ิว ขึ้นไปใช้ข้อต่อแบบ Steel Welding Fitting ทนความ

ดันได้ 300 ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

• ท่อส่วนที่ฝังทะลุผนังบ่อน้ำที ่กำหนดเป็นท่อเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel) ให้ใช้ตาม

มาตรฐาน JIS G 3452, AISI, SCH 80 

10-2.1.2 ท่อดับเพลิงส่วนภายนอกอาคารที่ฝังดินให้ใช้ High Density Polyethylene (HDPE) Class PN-16 

ตามมาตรฐาน มอก. 982-2548 

10-2.2 อุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันอัคคีภัย 

ความสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางน้ิว หรือที่ระบุใน

แบบแปลน และต้องเป็นอุปกรณ์ประกอบระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ สำหรับระบบป้องกัน

อัคคีภัยเท่าน้ัน และ/หรือ ได้รับการรับรองจาก UL/FM 



 

 
 

10-2.2.1 Gate Valve  

• สำหรับขนาด 1/2 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ทำด้วย Bronze ชนิด Outside Screw and Yoke (OS & 

Y) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection) ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อ

ตารางน้ิว  

• สำหรับขนาด 2-1/2 นิ้ว และใหญ่กว่าทำด้วย Cast Iron หรือ Steel ชนิดมีหน้าแปลน 

(Flanged Ends) และเป็นแบบ Outside Screw and Yoke (OS & Y)  

10-2.2.2 Check Valve 

เป็นแบบ Non-Slamming หรือ Silent Check Valve ขนาด 2-1/2 น้ิวลงมาทำด้วย Bronze ต่อ

โดยการใช้เกลียว ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไปทำด้วย Cast Iron หรือ Cast Steel ต่อโดยใช้หน้าแปลน 

Seat, Disc และ Spring ท าด้วย Bronze หรือ Stainless Steel 

10-2.2.3 Butterfly Valves  

สำหรับใช้กับท่อขนาด 4 น้ิวขึ้นไป และใหญ่กว่าตัววาล์วทำด้วย Gray Cast Iron ส่วน Disc ทำด้วย 

Epoxy Coated Ductile Iron และมี Valve Position Indicator ด้วย 

10-2.2.4 ข้อต่ออ่อน (Flexible Connection) 

• สำหรับใช้กับเครื่องสูบ ข้อต่ออ่อน (Flexible Connection) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2 

น้ิว ลงมาเป็นแบบ Twin-Sphere EPDM Connection ต่อเชื่อมด้วยเกลียวหรือยูเนียนขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วขึ้นไป เป็นแบบ Twin-Sphere EPDM Connection ต่อโดยใช้หน้า

แปลน 

• ข้อต่ออ่อน Stainless Steel Flexible Connector สำหรับใช้ทั่วไปความยาวจะต้องไม่น้อย

กว่า 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 

10-2.2.5 ที่ระบายลม และน้ำทิ้ง (Air Vents and Drains)  

• ในระบบท่อน้ำต้องมีที่ระบายลม เพื่อเปิดให้อากาศหรือก๊าซอ่ืนๆที่มีอยู่ในท่อหนีออกจากท่อ

ได้ในขณะเติมน้ำ  



 

 
 

• ต้องมีที่ระบายลมอัตโนมัติ (Automatic Air Vent) ติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ำในแนวดิ่ง  

• Automatic Air Vent ทุกตัวต้องมีวาล์วปิดที่ทางด้านลมเข้า และมีท่อน้ำทิ้งต่อไปยังท่อน้ำทิ้ง

รวม  

• ต้องมีปลั๊กอุดขนาดไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว หรือตามที่ระบุไว้ในแบบอยู่ที่จุดต่ำสุดของระบบท่อ

น้ำทุกท่อ  

10-2.2.6 มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)  

เป็นแบบ Bourdon สำหรับวัดความดันของน้ำ กรอบทำด้วย Stainless Steel หน้าปัดกลม 

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว มีสเกลบนหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 15% ถึง 20% ของความดันที่ใช้

งานปกติ วัดค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5% ของเลขบนหน้าปัทม์ และมี

อุปกรณ์ปรับค่าที่ถูกต้องได้ สเกลอ่านเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSIG) มาตรวัดความดันแต่ละชุด

จะต้องมี Shut-Off Needle Valve และ Snubber Connector ความดันใช้งานต้องไม่น้อยกว่า

ความดันสูงสุดที่ปรากฏบนสเกลหน้าปัทม์ 

10-3 การติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง  

10-3.1 ท่อน้ำ 

10-3.1.1 ท่อน้ำที่นำมาใช้ในระบบท่อยืน ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื ่น จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 1 โดยกำหนดให้คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ , ขนาด

และน้ำหนักของท่อน้ำ จะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยที่สุดเทียบเท่ากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใด

อันหน่ึงที่กำหนดในตารางดังกล่าว 

10-3.1.2 ท่อน้ำที่นำมาใช้ในระบบท่อยืนจะต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 12 กก./ตร.ซม. 

10-3.1.3 ในกรณีท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีคุณสมบัติเทียบเท่าอันใดอันหนึ่ง ใน

ตาราง 1 ก็อนุโลมให้ใช้ได้ 

10-3.1.4 การติดตั้งระบบท่อยืนจะต้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลมอัดค้างในท่อ (Air Lock) 



 

 
 

ตาราง 1 แสดงข้อต่อ (Fitting) 

 

10-3.2 ข้อต่อ (Fitting) 

10-3.2.1 ข้อต่อท่อน้ำที่นำมาใช้ในระบบท่อยืนถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 2 โดยกำหนดให้คุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางกายภาพ ขนาดและ

น้ำหนักของวัสดุจะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อยที่สุดเทียบเท่ากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใดอันหน่ึ งที่

กำหนดในตารางดังกล่าว 

10-3.2.2 ข้อต่อท่อน้ำที่นำมาใช้ในระบบท่อยืนจะต้องสามารถทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 12 กก. ต่อ ตร.

ซม. (ความดันน้ำ) หรือไม่น้อยกว่า 8.8 กก. ต่อ ตร.ซม. (ความดันไอน้ำอ่ิมตัว) 

10-3.2.3 ข้อต่อท่อน้ำที่ใช้ในระบบท่อยืน จะต้องเป็นแบบทนความดันสูง (Extra Heavy Pattern) ในกรณีที่

ความดันในระบบเกินกว่า 12 กก. ต่อ ตร.ซม. 

  



 

 
 

ตาราง 2 แสดงข้อต่อ (Fitting) 

 

ข้อยกเว้น 

• ข้อต่อท่อน้ำเหล็กหล่อขนาด 50 มม. และเล็กกว่ายินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่ความดันไม่เกิน 21 

กก. ต่อ ตร.ซม. 

• ข้อต่อท่อน้ำเหล็กเหนียวขนาดมาตรฐานขนาด 150 มม. และเล็กกว่า ยินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่

ความดันไม่เกิน 21 กก. ต่อ ตร.ซม. 

• การต่อข้อต่อกับท่อน้ำ จะต้องใช้วิธีต่อด้วยเกลียวหรือหน้าแปลน การต่อแบบเชื่อมยินยอมให้

ใช้ได้ก็ต่อเม่ือได้รับการรับรองแล้วและข้อต่อจะต้องเป็นชนิดข้อต่อเชื่อมมาตรฐานของข้อต่อเชื่อม

จะต้องตรงตาม ANSI B 16.9 , ANSI B 16.25 , และ ANSI A 234 

• ข้อต่ออ่อน (Expansion Joint or Flexible Coupling) จะต้องถูกติดตั ้งเฉพาะที ่จำเป็นเพื่อ

รักษาการขยายตัวในกรณีที่จำเป็นหรือป้องกันการทรุดตัวของท่อ ในกรณีที่อาคารอาจจะทรุดตัว

ไม่เท่ากัน 

10-3.3 การแขวนท่อ 



 

 
 

10-3.3.1 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ จะต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรองรับแล้ว ซ่ึงต้องสามารถรับน้ำหนัก

ของท่อในตำแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย 

10-3.3.2 อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ จะต้องมีจำนวนเพียงพอเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อน้ำ 

10-3.4 เกจ์วัดความดัน  

ในกรณีที่ท่อยืนมีหลายท่อ และต่อถึงกันที่ส่วนบนสุดให้ใช้เกจ์วัดความดันเพียงอันเดียวได้ 

10-3.5 ติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์สายส่งน้ำดับเพลิง ตามรายละเอียดของผู้ผลิต และ NFPA 

กำหนดไว้ 

10-3.6 ติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้เข้ากับท่อ อันได้แก่ท่อระบายอากาศ (Vent) ท่อน้ าทิ้ง ตามจำนวนที่จำเป็นตามความ

ต้องการ  

10-3.7 แบบแปลนระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นเพียง Diagram แสดงให้เห็นแนวทางการเดินท่อน้ำดับเพลิงส่วนการเดิน

ท่อและจัดท่อจริง หรือเพื่อความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงทุกส่วนของท่อ เน่ืองจากข้อกำหนดจากขนาดของ

แบบแปลน ช่วงท่อหักเลี้ยวหลบข้อต่อวาล์ว อาจจะไม่ได้แสดงไว้ในแบบแปลน นอกจากนั้นผู้รับจ้างต้อง

ตรวจสอบแบบแปลน สถาปนิก โครงสร้าง ปรับอากาศ สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า และอ่ืน ๆ เพื่อ

ตรวจสอบผนัง ฝ้าเพดาน คาน ที่ตั้งของช่องท่อ (Pipe Shafts) และข้อขัดแย้งจากงานอ่ืน ๆ เพื่อการหักท่อ

หลบติดตั้งวาล์ว ข้อต่อต่างๆ เท่าที่จ าเป็นกับสภาพน้ัน ๆ  

10-3.8 การติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง จะต้องเป็นไปโดยถูกต้อง โดยการวัดขนาดความยาวที่แท้จริง ณ สถานที่ติดตั้ง การ

ติดตั้งที่ไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันกับระบบท่อ ต้องอยู่ห่างจากประตูหน้าต่าง และช่องเปิดอ่ืนๆ  

10-3.9 การติดตั้งท่อน้ำดับเพลิงจะต้องปล่อยให้มีการยืด และหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อข้อต่อต่างๆ  

10-3.10 ท่อน้ำดับเพลิงในแนวดิ่ง จะต้องยึดให้ขนานกับแนวผนัง หรือเสา และต้องเป็นแนวตรง ผงตะไบฝุ่นต่างๆ 

จะต้องกวาดออกจากภายในท่อ ผิวนอกท่อเหล็กกล้าดำต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น  

10-3.11 ท่อน้ำดับเพลิงต้องติดตั้งให้มีแนวเอียงเพียงพอต่อการระบายน้ำทิ้งหรือระบายอากาศออก (Venting)  



 

 
 

10-3.12 ปลายเปิดของท่อ หรืออุปกรณ์จะต้องปิด เพื่อป้องกันฝุ่นผงเศษผง เข้าไปอยู่ภายในท่อเพื่อสะดวกในการซ่อม

บำรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงในระบบท่อต้องมียูเน่ียนหรือหน้าแปลน เท่าที่ปรากฏในแบบระหว่างข้อต่อเข้า

อุปกรณ์หรือเทียบเท่าที่จำเป็นอ่ืนๆ  

10-3.13 แนวท่อจะต้องจัดให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์  

10-3.14 ใช้ข้อต่อที่ได้ขนาดมาตรฐาน ในการต่อท่อที่เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิน เปลี่ยนขนาดหรือมีข้อแยก  

10-3.15 ติดตั้งวาล์ว ให้ก้านวาล์วอยู่ในแนวดิ่งให้มากที่สุด  

10-3.16 หลังจากต่อท่อด้วยแบบขันเกลียว หรือเชื่อมร่องเกลียวส่วนที่เหลือโผล่ออกมา และรอยเชื่อมต่อทุกแห่ง

จะต้องใช้แปรงลวดขัดแล้วทาสีกันสนิม Zinc Chromate 

10-3.17 วาล์วและเช็ควาล์ว (Valve and Check Valve) 

10-3.17.1 การต่อระบบท่อยืนเข้ากับแหล่งน้ำ ยกเว้นหัวรับน้ำดับเพลิง จะต้องมีวาล์วปิด-เปิดชนิดที่บอก

ตำแหน่งการปิด-เปิด (Indicating Type Valve) และ Check Valve ติดตั้งใกล้กับแหล่งจ่ายน้ำ 

เช่น ที่ถังเก็บน้ำ เครื่องสูบน้ำ และที่จุดต่อจากระบบท่อประปาสาธารณะ 

10-3.17.2 ในกรณีที่มีท่อยืนหลายท่อและใช้แหล่งจ่ายน้ำเดียวกันท่อยืนแต่ละท่อจะต้องมี Valve แยก

ต่างหาก 

10-3.17.3 การต่อระบบท่อยืนเข้ากับระบบจ่ายน้ำสาธารณะจะต้องมีวาล์วควบคุมแบบก้านยืน (Post 

Indicator Valve) ติดตั้งห่างจากอาคารที่ถูกป้องกันไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

10-3.17.4 ข้อยกเว้น 

• ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งวาล์วให้ห่างจากอาคารที่ถูกป้องกันได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร 

จะต้องติดตั้งวาล์วให้อยู่ในสถานที่เข้าถึงได้ 

• ถ้าไม่สามารถใช้วาล์วแบบก้านยืนได้ก็อาจจะใช้วาล์วแบบติดตั้งใต้ดิน (Underground 

Valve) 

• ในกรณีที่ระบบท่อยืนได้รับน้ำจากระบบท่อนอกอาคาร (Yard Main) หรือท่อเมนจาก

อาคารอ่ืน จะต้องมีวาล์วติดตั้งภายนอกห่างจากอาคารในระยะที่ปลอดภัย 



 

 
 

• ในกรณีที่ความดันในระบบท่อยืน (รวมถึงความดันที่วัดได้ที่หน้าแปลนขาออกของเครื่อง

สูบน้ำดับเพลิง (ติดตั้งถาวร) ขณะวาล์วขาออกของเครื่องสูบน้ำปิด สูงเกินกว่า 12 กก. 

ต่อ ตร.ซม. วาล์วที่ใช้ในระบบท่อยืนจะต้องเป็นแบบหน้าแปลน ชนิดที่ใช้งานหนักเป็น

พิเศษ และได้รับการรองรับแล้ว 

10-3.18 การเดินท่อให้เดินท่อใต้พื้น หรือในกล่องซ่อนท่อ ห้ามฝังผนัง พื้น และคาน ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนใน

แบบแปลน ท่อที่เดินใต้พื ้นให้ใช้เครื ่องยึดเหนี่ยวและเครื่องแขวนท่อ การเดินท่อจะต้องจัดเรียงท่อให้

เรียบร้อยเป็นแนวตรงได้ฉากและม่ันคงแข็งแรง 

10-3.19 ท่อส่วนที่ฝังอยู่ใต้พื้นดิน ทาด้วยฟลิ้นโค๊ต 1 ชั้น แล้วพันด้วยผ้าดิบชุบฟลิ้นโค๊ตเสร็จแล้วทาด้วยฟลิ้นโค๊ตอีก 2 

ชั้น หรือทำตามที่ระบุในแบบแปลน  

10-3.20 ท่อที่สามารถเห็นได้เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งน้ีรวมไปถึงท่อที่เดินอยู่เหนือฝ้า และกล่องซ่อนท่อ 

ให้ทาสีกันสนิมรองพื้น 2 ชั้น แล้วทาด้วยสีน้ำมันสีแดงอีก 1 ชั้น  

10-3.21 การติดตั้งท่อที่ฝังใต้ดิน 

10-3.21.1 กรณีท่อฝังดินบริเวณทางเดินเท้า หรือไม่ได้ฝังใต้บริเวณทางเดินรถ ให้มีระยะคลุมท่อไม่นอ้ย

กว่า 0.8 ม. 

10-3.21.2 กรณีท่อฝังใต้บริเวณทางเดินรถ ให้มีระยะคลุมท่อไม่น้อยกว่า 0.90 ม. และติดตั้งท่อภายใน

ปลอก คสล. ชั้น 3 

10-3.22 การต่อท่อระหว่างส่วนที่ฝังใต้ดินเข้ากับส่วนภายในอาคารให้ทำการติดตั้งข้อต่อยืดหยุ่น Flexible Rubber 

Joint และเป็นชนิดหน้าแปลนทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางน้ิว 

และรวมถึงทุกจุดที่อาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของท่อในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน (Differential 

Settlement) ไม่ว่าจะแสดงในแบบแปลนหรือไม่ 

10-4 การต่อท่อ (Pipe Joints)  

10-4.1 การต่อท่อแบบเชื่อม (Welding Joints)  



 

 
 

10-4.1.1 สำหรับท่อเหล็กดำ ให้ใช้การเชื่อมรอยต่อทุกแห่ง ยกเว้นส่วนที่เป็นยูเนี่ยน หรือหน้าแปลน ซ่ึง

เตรียมไว้สำหรับการถอดออกได้  

10-4.1.2 ท่อขนาดใหญ่ที่จะนำมาเชื่อม ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ 35-40 องศา โดยการกลึงก่อนการ

ลบปลาย อาจใช้หัวเชื่อมดัดแต่ต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์และสะเก็ตโลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้

เรียบร้อยก่อนการเชื่อม  

10-4.1.3 การเชื่อมข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ (Butt-Welding) โดยมีมาตรฐานและน้ำหนักท่อตามมาตรฐาน 

ASA.B.16.9 และ ASTM A-234 

10-4.1.4 การเชื่อมท่อ ต้องเป็นไปอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งท่อ ให้โลหะที่นำมาเชื่อมละลายเข้าหากันได้อย่าง

ทั่วถึง  

10-4.1.5 ก่อนการเชื่อมต้องทำความสะอาดส่วนปลายที่จะนำมาเชื่อมตั้งปลายท่อที่จะนำมาเชื่อมให้เป็นแนว

ตรงเว้นช่องว่างระหว่างท่อที่นำมาเชื่อมเพื่อป้องกันการปิดระหว่างการเชื่อม  

10-4.1.6 ห้ามใช้ข้องอที่เชื่อมขึ้นมาเองในงาน  

10-4.1.7 มาตรฐานในการปฏิบัติงานเชื่อม ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ASA 

10-4.2 การต่อแบบหน้าแปลน (Flanges)  

10-4.2.1 วาล์วที่ใช้กับท่อขนาด 2-1/2 นิ้ว ขึ้นไปให้ใช้การต่อท่อเข้ากับท่อด้วยหน้าแปลน ยกเว้น Hose 

Gate Valve ขนาด 2-1/2 น้ิว ให้ต่อด้วยเกลียว  

10-4.2.2 การยึดจับหน้าแปลนของท่อสองท่อต้องขนานกันและอยู่ในแนวเดียวกัน หน้าแปลนทั้งสองต้องยึด

จับแน่นด้วย Bolt ยึด  

10-4.2.3 หน้าแปลน และยูเนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง มีปะเก็นยางสังเคราะห์หนา 1/16 น้ิว 

หรือปะเก็นแอสเบสทอส (ใช้กับท่อนอกอาคาร) สวมสอดอยู่  

10-4.2.4 Bolt ที่ใช้ยึดจับหน้าแปลนขันเกลียวร่วมกับ Nut เม่ือขันเกลียวต่อแล้วต้องโผล่เกลียวออกมาจาก 

Nut ไม่เกิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ Bolt & Nut ที่จะใช้จะต้องทำด้วยวัสดุเหล็กผสม

นิกเกิลหรือ โลหะที่ไม่เป็นสนิมได้โดยง่าย 



 

 
 

10-4.3 การต่อท่อแบบ Coupling  

ลักษณะของการต่อท่อโดยใช้ Coupling ซึ่งติดตั้งและประกอบลงบนผิวงามของท่อที่มีการกดร่อง (Groove) 

ตามขนาดที่ระบุตามมาตรฐาน AWWA C606. ได้รับมาตรฐาน UL Listed และ FM Approved, Coupling 

สามารถยืดหยุ่น (Flexible) ได้เพื่อรับการสั่นสะเทือน, การยืดหยุ่นตัวของท่อ, สามารถรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 

450 Psi ผลิตภัณฑ์ของ Victaulic ประเทศสหรัฐอเมริกา Style 75 หรือเทียบเท่า  

10-5 ที่แขวนท่อ และรองรับท่อ  

10-5.1 เครื่องยึดเหน่ียว และวัสดุ-อุปกรณ์แขวนท่อ 

10-5.1.1 เครื ่องมือที ่ใช้ในการแขวน รองรับ และรัด หรือยึดท่อจะต้องมีขนาดเหมาะสมและยึดติดกับ

โครงสร้างอาคารอย่างม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ ในการรับน้ำหนักท่อ 

10-5.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง Shop Drawing แสดงตำแหน่งและแนวการแขวนท่อรวมทั้งตัวอย่างเครื่อง

ยึดเหน่ียว และอุปกรณ์แขวนท่อให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อน

ทำการติดตั้ง 

10-5.1.3 ท่อที่วางในแนวราบ หรือในแนวระดับ จะต้องมีที่ยึด หรือรัดท่อหรือแขวน หรือรองรับกับแผ่นพื้น 

หรือด้านบน ที่ติดกับกำแพงหรือคานด้านบน ท่อที่ติดกับกำแพงหรือพื้นให้ใช้เข็มขัดโลหะรัดท่อเข้า

กับกำแพง  

10-5.1.4 ขนาดเหล็กแขวนที่รองรับ  

 

10-5.1.5 ระยะแขวนท่อในแนวราบ สำหรับท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/4 นิ้ว ลงมาให้แขวนทุกๆ 

ระยะ 1.75 เมตร ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 น้ิว ขึ้นไปทุกๆระยะ 2.50 เมตร 

10-5.1.6 การทาสี เครื่องยึดเหน่ียวและอุปกรณ์แขวนท่อทุกชิ้นต้องทาสีกันสนิม 2 ชั้น และทาสีเทาทับ 1 ชั้น 

โดยก่อนทาสีต้องขัดสนิมออกให้หมดเสียก่อน 



 

 
 

10-5.1.7 ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่ง หรือแนวตั้ง จะต้องยึดหรือรัดท่อให้ม่ันคงแข็งแรงทุกๆช้ันของอาคาร หรือไม่

น้อยกว่าช่วงของความยาวท่อแต่ละท่อน นอกจากนี้ ตรงโคนท่อต้องจัดให้มีการรองรับเป็นพิเศษ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ท่อเปลี่ยนแนวจากดิ่งมาเป็นราบ 

10-5.1.8 ระยะห่างมากที่สุดของเครื่องยึดเหน่ียว และอุปกรณ์แขวนท่อ 

 

10-5.2 ที่แขวนท่อ และรองรับท่อ จะต้องเป็นชนิดที่ปรากฏในแบบ และต้องใช้ที่ทุกๆระยะ 10 ฟุต ของท่อ หรือ

ในช่วงที่ท่อหักเปลี่ยนทิศทางต้องมีที่แขวน และรองรับไม่เกิน 24 น้ิว จากช่วงหักเลี้ยว  

10-5.3 แขวนท่อ และหนุนท่อ ต้องสามารถปรับระยะสูงต่ำในแนวดิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 2 น้ิว  

10-5.4 Anchor รองรับท่อในแนวดิ่ง ที่แสดงในแบบแปลนและเท่าที่จำเป็น เพื่อป้องกัน Under Strain จะต้องเป็น 

Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกต่างหากจาก Support  

10-5.5 Anchor สำหรับรองรับท่อในแนวนอน เพื่อป้องกัน Strain จาก Offsets จะต้องเป็น Forged Wrought Iron 

Clamped ยึดอย่างแน่น  

10-5.6 การรองรับท่อเมนในแนวดิ่งตรงข้องอ ต้องเป็นไปดังแสดงไว้ในแบบแปลน  

10-5.7 ห้ามใช้ที่รองรับท่อชนิดอ่ืนๆ เช่น ลวด เชือก ไม้ โซ่ และอ่ืนๆ ซ่ึงไม่ได้ระบุมาใช้รองรับท่อ  



 

 
 

10-5.8 ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการจัดหาวาง Concrete Insert และ Anchor Rod และทำงานเก่ียวกับโครงสร้าง

อ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งที่รับท่อต่างๆ  

10-5.9 ท่อน้ำดับเพลิงน้ีว่ิงขนานกัน หรือใกล้เคียงกับท่อชนิดอ่ืนๆ ผู้ติดตั้งจะต้องแสดงถึงตำแหน่งระดับของท่อต่างๆ 

ก่อนการติดตั้งท่อ และที่รองรับจริง  

10-5.10 ที่แขวนท่อและรองรับท่อจะมีขนาด และรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบแปลน แต่ผู้ทำการติดตั้งจะต้อง

รับผิดชอบในการเพิ่มขนาดเหล็กแขวนท่อและความหนาของเหล็กเพื่อให้เหมาะกับน้ำหนักของท่อในส่วนที่

จำเป็น  

10-5.11 ต้องทาสีกันสนิม Red Lead Primer จำนวน 1 ชั้น และทาสีแดงทับอีกชั้นหนึ่ง (One Primer Coat And 

One Finished Coat)  

10-5.12 ที่รองรับท่อที่ใช้นอกอาคารต้องทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanized) โดยจะต้องสร้างที่รองรับท่อ

เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงนำไปชุบ หรือใช้ที่รองรับท่อชนิดสำเร็จรูปซ่ึงจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ

การจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงานก่อน  

10-6 ท่อสวมลอด (Pipe Sleeve)  

10-6.1 ท่อเหล็กใช้ทำปลอก การสกัด การตกแต่ง 

10-6.1.1 ในกรณีที่ระบุหรือมีความจำเป็นต้องเดินท่อผ่านคาน เสา หรือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเดิน

ท่อเหล่าน้ีให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต หรือใส่ปลอกท่อเหล็กฝังไว้ก่อน และก่อนเทคอนกรีตจะต้อง

แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบให้ถูกต้อง 

10-6.1.2 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดส่ง Shop Drawing แสดงตำแหน่งของท่อ ปลอกต่างๆให้คณะกรรมการตรวจ

การจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนทำการติดตั้ง 

10-6.1.3 ผู้รับจ้างสามารถสกัด หรือตกแต่งส่วนต่างๆเพื่อทำให้เหมาะสมต่อการติดตั้งวางท่อ แต่การสกัด

หร ือตกแต่งส่วนต ่างๆ ที ่ เป ็นโครงสร ้างต ัวอาคารจะกระทำได ้ต ่อเมื ่อได ้ร ับอนุญาตจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงาน 

10-6.2 ท่อสวมลอด ต้องฝังไว้ในบริเวณที่ท่อน้ำเดินผ่านผนังคาน หรือเพดานคอนกรีต  



 

 
 

10-6.3 ท่อสวมลอด จะต้องกว้างกว่าขนาดของท่อที่ลอดอย่างน้อย 1 น้ิว และต้องยาวตลอดช่วงที่ผ่านทะลุโครงสร้าง

น้ัน ท่อสวมลอดก่อนฝังต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น  

10-6.4 ในกรณีที่ท่อทะลุผ่านพื้น ท่อสวมลอดจะต้องทะลุสูงขึ้นไปบนพื้น เพื่อกันน้ำไหลเข้าไปในช่องท่อ และต้องอุด

ด้วยวัสดุกันน้ำรอบท่อสวมลอดน้ี  

10-6.5 รอบช่องว่างระหว่างท่อน้ำกับท่อสวมลอดต้องอุดด้วยวัสดุซ่ึงสามารถกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง   

10-6.6 ในกรณีที่ท่อสวมลอดผ่านผนัง พื้น เพดาน ซ่ึงจะปรากฏแก่สายตาจะต้องใช้ท่อสวมลอดที่เป็นโครเม่ียมหรือท่อ

ทองเหลือง (Cast Brass) ตามที่รับรองให้ใช้เพื่อความสวยงาม 

10-7 ระบบดับเพลิงชนิดสายสูบ 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จะต้องได้มาตรฐาน ของสถาบันใดสถาบันหน่ึงดังต่อไปน้ี เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

- UL (Underwriters Laboratories) INC. 

- FM (Factory Mutual) 

- FOC (Fire Offices Committee) 

10-7.1 อุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งอยู่ในตู้ติดผนัง (Fire Hose Cabinet) - FHC  

รูปร่างและขนาดตามแบบแปลน ตัวตู้ทำด้วยเหล็กรีดเย็นเบอร์ 18 หรือดีกว่า พ่นสีภายนอกและภายในแล้ว

อบแห้งสนิทด้วยสีแดง โดยก่อนพ่นสีจริงจะต้องล้างผิวเหล็กด้วยน้ำยาล้างสนิม ทำความสะอาดแล้วเคลือบผิว

ด้วยน้ำยาฟอสเฟต หลังจากนั้นนำไปอบสีที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้สีมีความแข็งทนต่อการขีดข่วน บาน

ประตูเป็นกระจกนิรภัย Safety Glass เมื่อทุบแตกจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ประตูตู้ต้องสามารถเปิดได้ 180 

องศา การติดตั้งตู้ตามระบุไว้ในแบบแปลน พร้อมภาพหรืออักษรแสดงวิธีการใช้ภายในตู้ประกอบด้วยอุปกรณ์

ประกอบอ่ืนๆ มีดังน้ีคือ 

10-7.1.1 ที่ล็อคประตูพร้อมมือจับ 

10-7.1.2 บานพับประตูแบบซ่อนใน 

10-7.1.3 ช่องสำหรับให้น้ำเข้าตู้มีขนาดพอเหมาะ และมีโอริงโดยรอบช่อง 



 

 
 

10-7.1.4 ตู้ดับเพลิงจะต้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางต่างๆ และมีป้ายบอกน่ันคือ ตัวหนังสือแสดง

ชื่อ และเลขที่กล่องอย่างชัดเจนและถาวรตรงบริเวณทางออกจาก อาคาร รวมถึงภาพหรืออักษร

แสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ 

10-7.2 ภายในตู้ประกอบด้วย 

10-7.2.1 สายส่งน้ำดับเพลิง (Fire Hose Reel) 

• กงล้อเก็บม้วนสายฉีดน้ำดับเพลิง แบบสายสูบน้ำชนิดยางแข็ง (Automatic Swinging Hose 

Reel) ประกอบครบชุดได้มาตรฐาน EN 671 หรือเทียบเท่า ซ่ึงประกอบด้วยสายยางสีแดงที่

เสริมให้แข็งแรงด้วยโครงสร้าง เส้นใยถักทอไม่ให้หักงอแบบ Swinging Recessed ขนาด 25 

มม. ยาว 30 เมตร สายยางได้มาตรฐาน BS 3169-1986 Type 1 สายยางทนแรงดันใช้งาน 

Working Pressure 250 psi ทนแรงดันแตก Burst Pressure 700 psi 

• หัวฉีดทองเหลืองแบบปรับได้ Adjustable Fog Nozzle ปรับเป็นลำตรงฝอยและมุมต่างๆ ได้

ตามต้องการ ขนาด 1 น้ิว ได้มาตรฐานติดมาพร้อมชุด Hose Reel  

10-7.2.2 ประตูน้ำทองเหลือง Angle Hose Valve ขนาด 2.5 นิ้ว ทนแรงดันใช้งาน 300 psi ได้มาตรฐาน 

UL/FM พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลืองมีฝาปิดพร้อมโซ่ 

10-7.2.3 เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 

10-7.3 หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection)  

10-7.3.1 เป็นหัวรับน้ำ สำหรับตำรวจดับเพลิง เป็นหัวฉีดน้ำ 2 ทาง มีลิ้นกันน้ำกลับ (Check Valve) พร้อม

กันอยู่ในตัวและมีฝาครอบชุบด้วยโครเม่ียม และโซ่คล้องครบชุด  

10-7.3.2 หัวรับน้ำ จะต้องทำจากวัสดุอลูมิเนียมผสม ทองเหลือง หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีความคงทนแข็งแรง

สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า 300 ปอนด์ต่อ ตร.น้ิว 

10-7.3.3 ไม่ให้มีวาล์วปิด-เปิด ในระบบท่อน้ำของหัวรับน้ำดับเพลิง 

10-7.3.4 หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department Connection) จะมี Adapter สำหรับต่อเข้ากับข้อต่อ ชนิด

ข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย (Quick Coupling) พร้อมปลั๊กอุดตัวผู้และโซ่คล้อง 



 

 
 

10-7.3.5 ในกรณีที่มีการแก้ไข, ปรับปรุง, เปลี่ยนปลงและเพิ่มเติม หัวรับน้ำดับเพลิง (Fire Department 

Connection) จะต้องติดตั้งอยู่ในที่ๆ พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยง่ายและไม่มีอุปสรรคใดๆ เช่น 

ริมริ้วข้างถนน, ที่ผนังในกรณีอาคารติดกับถนน 

10-7.3.6 ให้มีป้ายตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนขนาด 50 มม. พร้อมคำว่า “หัวรับน้ำดับเพลิง” ติดตั้งอยู่ป้ายทำ

จากแผ่นเหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกับตู้ FHC 

10-7.3.7 ในกรณีที่หัวรับน้ำดับเพลิง จ่ายให้เฉพาะบางส่วนของอาคาร จะต้องจัดให้มีป้ายตัวอักษรบ่งบอก

อย่างชัดเจนว่าจ่ายน้ำให้กับส่วนใดของอาคาร  

10-8 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) – PFE 

10-8.1 ความต้องการทั่วไป 

เพื่อให้มีการติดตั้ง และการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงแบบมือถือได้ย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และความมุ่ง

หมายของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือประเภทต่างๆ เพื่อต่อสู้กับเพลิงที่เกิดขึ้นในขั้นแรก 

10-8.2 รายละเอียดทั่วไป 

10-8.2.1 กำหนดความสามารถ (Rating) ของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามมาตรฐานของการทดสอบของ 

Under Writer is Laboratories Inc. (USA) โดยให้สถาบันที่เชื่อถือได้เป็นผู้ทำการทดสอบ 

10-8.2.2 เครื่องดับเพลิงมือถือทุกเครื่องที่นำมาใช้จะต้องสร้างจากตัวถังเหล็กกล้า หรือเหล็กหล่อที่ทนความ

ดันสูงอุปกรณ์ทุกชนิดต้องมีคุณภาพสูงและออกแบบโดยเฉพาะสำหรับนำมาใช้ประกอบเครื่อ ง

ดับเพลิงมือถือ (PFE)  

10-8.2.3 ติดตั ้งอยู่ในบริเวณที ่สามารถเห็นได้ชัดและสามารถหยิบฉวยเพื ่อนำไปใช้ใน การดับเพลิงได้

โดยสะดวก แม้ช่วงก่อสร้างจะมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาความ

เหมาะใหม่ 

10-8.2.4 ติดตั้งไม่สูงกว่า 1.53 เมตร จากระดับพื้นจนถึงหัวของเครื่องดับเพลิง 

10-8.3 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 



 

 
 

เป็นเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง สำหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose Dry Chemical 

Portable Fire Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์ ตัวถังทำจากเหล็กกล้าพ่นสีและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด 

D.O.T (Department of Transportation) สามารถทดสอบความดัน ทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) 

ได้ไม่ต่ำกว่า 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว ความดันสำหรับใช้ขับผงเคมี ให้ใช้ความดันจากแก๊สจะประมาณ 190 

ปอนด์/ตารางนิ้ว อุปกรณ์ชุดสายฉีดน้ำ ฉีดวาล์ว จะต้องสามารถทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 1.5 เท่า ของแรงดัน

แก๊สปกติ ผงเคมีที่ใช้ เป็นสารประเภทโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต ผสมสานพิเศษเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อน

ได้ง่าย มีจุดประสงค์เพื่อใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง ในการ

เสนอขอการรับรองเครื่องดับเพลิงเคมีจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือผู้ควบคุมงานน้ี ผู้รับจ้างจะต้อง

สาธิตการดับเพลิง เพื่อแสดงประสิทธิภาพในการดับเพลิงของเครื่องดับเพลิงตามเกณฑ์กำหนดของ NFPA ให้

ชมจนที่พอใจด้วย หรือจะต้องมีความสามารถในการดับเพลิงได้เทียบเท่ากับค่า UL Listed Rating 4A : 60 BC 

ผู้ขายจะต้องรับประกันเครื่องดับเพลิงทุกเครื่องมีกำหนดเวลา 5 ปี 

10-9 การทดสอบระบบ  

10-9.1 ทั่วไป  

ให้ทดสอบด้วยกำลังอัดดันของน้ำในระหว่างการติดตั้งและภายหลังการติดตั้งระบบท่อยืน แล้วรวมถึงการ

ทดสอบเป็นระยะๆ ในระยะที่กำหนดไว้ด้วยรวมถึงการล้างท่อน้ำภายหลังการติดตั้ง  

10-9.2 การทดสอบระบบท่อน้ำ  

10-9.2.1 ระบบท่อยืนที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะต้องได้รับการทดสอบด้วยแรงดันของน้ำ โดยอัดน้ำเข้าไปในระบบ

ท่อน้ำทั้งหมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 14 กก. ต่อ ตร.ซม. 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 2 

ชั่วโมง ระบบท่อยืนทั้งหมดจะต้องไม่มีการรั่วของน้ำปรากฏให้เห็น 

10-9.2.2 ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ำพนักงานดับเพลิง (Fire Department Connection) และเช็ควาล์ว 

(Check Valve) จะต้องได้รับการทดสอบด้วยแรงดันน้ำ  

10-9.2.3 ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ำพนักงานดับเพลิง และเช็ควาล์วหลังจากการติดตั้งจะต้องได้รับการ

ล้างท่อด้วยปริมาณน้ำที่กำหนดก่อนติดตั้งหัวรับน้ำเข้ากับระบบท่อ 



 

 
 

10-9.2.4 ในระบบท่อยืนและท่อใด ๆ ก็ตามซ่ึงปกติท่อส่วนน้ันแห้งจะต้องทดสอบ ด้วยความดัน 3.5 กก. ต่อ 

ตร.ซม. เหนือความดันปกติเป็นระยะ ๆ ไม่เกิน 5 ปี ต่อหน่ึงครั้ง ระบบท่อยืนที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา

หลายปี ก่อนที่จะนำไปใช้งานอีกครั้ง โดยนำน้ำเข้าไปในระบบจะต้องทดสอบด้วยความดันของ

อากาศไม่เกินกว่า 1.7 กก. ต่อ ตร.ซม. เหนือความดันปกติ 

  



 

 
 

รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอนุมัติให้ใช ้

11 รายการอุปกรณ์วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีอนุมัติให้ใช้ 

รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติให้ใช้ตามหัวข้อด้านล่างนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและอุปกรณ์ใน

โครงการ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวัสดุและอุปกรณ์อ่ืนๆ ตามที่ระบุในหัวข้อด้านล่างน้ีได้ โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดน้ี 

และจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิค เอกสารแสดงคุณสมบัติ พร้อมทั้งระบุรุ่น และขนาดของอุปกรณ์น้ันให้ชัดเจน และ

จะต้องเสนอขออนุมัติก่อนการดำเนินการจัดซ้ือ 

11-1 คำจำกัดความ 

11-1.1 อุปกรณ์จากประเทศผู้ผลิต หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตจากประเทศที่ระบุเท่าน้ัน 

11-1.2 REGIONAL ASSEMBLY UNDER LICENSE หมายถึง เฉพาะการประกอบอุปกรณ์ที ่ภูมิภาคนี้ โดยโรงงาน

จะต้องแสดงใบรับรองการประกอบจากประเทศผู้ผลิตเดิมมาแสดง 

11-1.3 REGIONAL UNDER LICENSE หมายถึง อุปกรณ์ที่ผลิตในภูมิภาคน้ี โดยผู้ขายจะต้องแสดงเอกสารโรงงานที่

ผลิตจะต้องได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากประเทศผู้ผลิตเดิมมาแสดง 

11-2 รายการอุปกรณ์มีดังต่อไปน้ี 

11-2.1 PUMP & PACKAGE BOOSTER PUMP 

- GRUNDFOS 

- EBARA 

- WILO 

- PCO 

- AURORA 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.2 SEWAGE & DRAINAGE PUMP 

- TSURUMI 



 

 
 

- GRUNDFOS 

- EBARA 

- GORMAN RUPP 

- SHINMAYWA 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.3 BLACK STEEL PIPE & GALVANIZED STEEL PIPE 

- PACIFIC PIPE 

- FIRST STEEL PIPE  

- SAHA THAI STEEL PIPE 

- SAMCHAI STEEL PIPE 

- HYUNDAI 

- SEAH 

- COTCO 

- KLM (COTCO) 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.4 MALLEABLE IRON FITTINGS  

- SIAM FITTINGS  

- SANHA  

- CRANE  

- BIS  

- หรือเทียบเท่า 

11-2.5 PP-R PIPE 



 

 
 

- SCG  

- THAI PPR 

- ARROW 

- UHM 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.6 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC)  

- ELEPHANT (SCG)  

- THAIPIPE 

- TOA PIPE 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.7 HIGH DENSITY POLYETHYLENE PIPE & FITTING 

- SCG 

- THAI PIPE 

- TPP 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.8 BALL VALVE & GATE VALVE & GLOBE VALVE  

- NIBCO  

- TOYO  

- KITZ  

- HONEYWELL 

- TOZEN  

- TOUR & ANDERSON  



 

 
 

- LEGRIS  

- CRANE  

- MEULLER   

- TYCO  

- หรือเทียบเท่า 

11-2.9 BUTTERFLY VALVE  

- TOZEN  

- CRANE  

- TYCO  

- NIBCO  

- KITZ  

- HONEYWELL  

- MEULLER   

- BELIMO  

- หรือเทียบเท่า 

11-2.10 BALANCING VALVE  

- TOUR & ANDERSSON  

- ARMSTRONG  

- CRANE  

- OVEN TROP  

- DANFOSS 

- HONEY WELL 



 

 
 

- TOZEN  

- หรือเทียบเท่า 

11-2.11 STRAINER  

- TOZEN  

- METRAFLEX  

- NIBCO  

- TOYO  

- KITZ  

- MEULLER 

- HONEY WELL 

- CRANE 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.12 CONTROL VALVE & AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL  

- BARBER COLMAN (INVENSYS)  

- HONEYWELL  

- TAC 

- JOHNSON CONTROL  

- SIEMENS  

- DANFOSS   

- BELIMO 

- AZBIL 

- KELE  



 

 
 

- หรือเทียบเท่า 

11-2.13 AUTOMATIC AIR VENT  

- MAID-O-MIST  

- BELL & GOSSETT  

- METRAFLEX  

- ARMSTRONG  

- VAL MATIC 

- TOZEN  

- หรือเทียบเท่า 

11-2.14 PRESSURE GAUGE & THERMOMETER  

- TRERICE 

- WEKSLER  

- WEISS  

- WGTC  

- หรือเทียบเท่า 

  



 

 
 

 

 

รายละเอียดข้อกำหนด 

หมวดงานวิศวกรรมระบบลิฟต์ 
 

 

  



 

 
 

ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

1. ขอบเขตของงาน (SCOPE OF WORK)  

1-1 จัดหาและติดตั้งลิฟต์ชนิด Machine room less สำหรับโดยสาร ขนวัสดุและผู้พิการสามารถใช้งานได้แบบไม่มีห้อง

เครื่องจำนวน 1 เครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1000 กิโลกรัม ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตรต่อนาที บรรจุ

ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 10 คน 

1-2 ติดตั้งลิฟต์ วัสดุ–อุปกรณ์ให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์ Over Run ตามแบบที่กำหนด 

1-3 จัดเตรียมสายสำหรับ CCTV และ โทรศัพท์ 

1-4 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้กับงานระบบลิฟต์และงานที่เกียวข้อง 

1-5 จัดหาและติดตั้งงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

1-6 ทดสอบการใช้งานตามมาตรฐานลิฟต์ หรือ ตามมาตรฐานผู้ผลิตแนะนำจนสามารถใช้ งานได้ดีตามที่ผู้ควบคุมงานจะ

กำหนด 

  



 

 
 

ข้อกำหนดระบบลิฟต ์

2 ข้อกำหนดระบบลิฟต์ 

2-1 ข้อกำหนดทั่วไป 

2-1.1 เครื่องลิฟต์ และอุปกรณ์ ต้องเป็นของรุ่นใหม่แบบล่าสุด อยู่ในสภาพดีไม่มีสนิมและเป็นชนิดที่สามารถใช้งานได้

อย่างปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กำหนด 

2-1.2 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ ต้องสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าที่กำหนด และถูกต้องตามข้อกำหนดเป็นแบบ

ใหม่ล่าสุดในสภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

2-1.3 ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกี่ยวกับโครงสร้างตัวอาคารหรือส่วนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้ง

ระบบลิฟต์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  

2-1.4 พนักงาน 

2-1.4.1 ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรเครื่องกล และ/หรือวิศวกรไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลังผู้เป็นภาคีวิศวกร หรือสูงกว่า

ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม ที่มีความชำนาญงานเพียงพอ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมการติดตั้ง

และอำนวยการติดตั้งให้เป็นไปตามรายการ และถูกต้องตามหลักวิชาที่ดี 

2-1.4.2 ผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างที่มีความชำนาญงานด้านติดตั้งลิฟต์เพื่อสั่งงานและควบคุม

งานในสถานที ่ก่อสร้างตลอดเวลาปฏิบัติงาน และต้องใช้คนงานของผู ้ร ับจ้างเองที ่มีความรู้

ความสามารถในการทำงานตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาทางช่างที่ดี ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธ์ิที่จะสั่งให้

ผู้รับจ้างถอนผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง หรือคนงาน ที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วว่า ปฏิบัติงานที่ไม่ชำนาญ

เพียงพอ และผู้รับจ้างต้องหาผู้ควบคุมงาน หรือคนงานใหม่ ที่มีประสิทธิภาพดีพอมาทดแทน โดยผู้รับ

จ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งสิ้น 

2-1.5 ขอบเขตของการเห็นชอบ 

การที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานอนุมัติเห็นชอบและ/หรือยินยอมใดๆ เก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ ฝีมือรูปแบบรายการ 

วิธีการหรือกรรมวิธีนัยแห่งการกระทำใด ๆ สิ่งที่จะทำการติดตั้งและ/หรือข้อเสนอใดๆ โดยผู้รับจ้าง ให้เป็นที่

เข้าใจแต่เพียงว่าเป็นการรับรู้ของผู้ว่าจ้าง หรือผู้ควบคุมงานในขณะน้ัน ซ่ึงยังไม่มีเหตุผลอันสมควร ที่จะคัดค้าน



 

 
 

เรื่องดังกล่าว การกระทำดังกล่าวโดย ผู้ว่าจ้างย่อมไม่ทำให้ ผู้รับจ้างต้องพ้นภาระจากความรับผิดชอบเต็มที่ ใน

เรื่องความถูกต้อง และสมบูรณ์ของงานที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามรายการ และ/หรือต้องพ้นภาระจากหน้าที่

โดยตรงของผู้รับจ้างเก่ียวกับพันธุกรรม หน้ีสิน และ/หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/

หรือบุคคล 

2-1.6 แผนผัง แบบและคู่มือ 

2-1.6.1 แบบใช้งาน (Shop Drawings) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแบบใช้งาน แบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ และ

แบบที่เก่ียวข้องกับงานก่อสร้างของอาคาร ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้งฯ โดย

ต้องส่งให้พิจารณาจำนวน 2 ชุด  

2-1.6.2 แผนผังและแบบตามที่สร้างจริง (as-built drawings) ผู ้ร ับจ้างต้องทำแผนผังตามที ่สร้างจริง 

รวมทั้งวงจรไฟฟ้าและอ่ืนๆ ที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็น ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างจำนวน 2 ชุด ในวันตรวจ

รับมอบงาน 

2-1.6.3 หนังสือคู่มือการใช้งาน 

• ผู้รับจ้าง ต้องจัดทำหนังสือคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งประกอบด้ วยวิธีใช้งาน และการ

บำรุงรักษา เป็นภาษาไทย/หรือภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม สำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผู้รับ

จ้างนำมาใช้ จำนวน 3 ชุด โดยส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง ในวันตรวจรับมอบงาน 2 ชุด และเก็บใน

ห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด 

• ให้ผู้รับจ้าง จัดทำที่เก็บเอกสารเช่น แบบคู่มือฯ ไว้ที่ห้องเครื่องลิฟต์ จำนวนอย่างน้อยอย่าง

ละ 1 จุด 

2-2 ข้อกำหนดด้านเทคนิค 

2-2.1 ขนาดลิฟต์ ต่อเครื่อง ลิฟต์โดยสารฯ ขนาดน้ำหนักบรรทุก ความเร็ว จำนวนชั้นจอด เป็นไปตามขอบเขตงานที่

กำหนด 

2-2.2 ห้องโดยสารภายใน (ก่อนการตกแต่ง) 

2-2.2.1 ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,600 มม. 



 

 
 

2-2.2.2 ความลึกไม่น้อยกว่า 1,400 มม.  

2-2.2.3 ความสูงไม่น้อยกว่า 2,300 มม.  

2-2.2.4 การตกแต่งที่มากับลิฟต์ : ภายในห้องโดยสาร มีกระจกอย่างน้อย 1 ด้าน (อยู่ตรงข้ามกับประตู

ลิฟต์) และการตกแต่งด้านอื่นๆ ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดเพื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อไป 

2-2.2.5 ผนังลิฟต์ตกแต่งเข้ามุมอย่างสวยงาม ภายในตัวลิฟต์ที่ติดกับขอบประตูทำมุม 90 องศา เพดานลิฟต์

มีไฟฟ้าแสงสว่าง ช่องระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ ทางออกฉุกเฉิน ผนังลิฟต์ด้านล่างมี Kick 

Plate ป้องกันเท้ากระแทกตัวลิฟต์ พื้นลิฟต์ปูด้วยแผ่น Polyvinyl Chloride Tile (P.V.C.) หนา 2 

มม. ไฟแสดงตำแหน่งลิฟต์อยู่ด้านข้างของประตูลิฟต์แบบ Dot-Matric Digital Display 

2-2.2.6 บานประตูในตัวลิฟต์ เป็นแบบ 2 บานเปิด-ปิดตรงจุดกึ่งกลาง (2 Panel Center Opening) โดย

อัตโนมัติ ขอบประตูประกอบด้วย Door Safety Shoe ติดตั้งด้านข้างประตูเพื่อป้องกันประตูหนีบ

ผู้โดยสารประตูตัวลิฟต์เจาะเป็นช่อง See Through 

2-2.2.7 ผนังด้านหน้าภายในตัวลิฟต์ ทั้งด้านทำด้วยประตู Stainless Steel Hairline Finished ชนิดเต็ม

ผนังแผ่นเดียวกันยาวตลอดความสูงของตัวลิฟต์ 

2-2.2.8 วงกบ ประตูภายในตัวลิฟต์และประตูชานพักเจาะเป็นช่องกระจกและกรอบบุด้วย Stainless Steel 

Hairline Finished 

2-2.3 ประตูลิฟต์ แผงควบคุม 

2-2.3.1 ประตูลิฟต์ ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,100 มม. สูงไม่น้อยกว่า 2,100 มม. เปิดแบบ 2 Panel 

Center Opening. 

2-2.3.2 แผงควบคุมภายในตัวลิฟต์ ตัวแผงควบคุมทำด้วย Stainless Steel Hairline Finished ติดผนัง 

ด้านข้างของตัวลิฟต์ประกอบด้วยปุ่มกดแบบ Micro Stroke มีอุปกรณ์ดังน้ี 

2-3.2.1 ปุ่มกดแบบทรงกลมไปตามชั้นต่างๆ  

• ปุ่มกดตัวเลข 1 ปุ่ม 



 

 
 

• ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน Emergency Alarm 1 ปุ่ม 

• ปุ่มกด Door Close 1 ปุ่ม 

• ปุ่มกด Door Open 1 ปุ่ม 

• ปุ่มกด Door Hold 1 ปุ่ม 

• ปุ่มล่างสุดอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มม. ปุ่มบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกินกว่า 

1,200 มม. มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. มีอักษรเบรลล์กำกับไว้

ทุกปุ่มเม่ือกดปุ่มจะต้องมีเสียงดังและมีแสง ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุ่มลิฟต์ 

2-3.2.2 ส่วนล่างสุดของแผงควบคุม มีกุญแจปิดซ่ึงภายในประกอบด้วย 

• On/Off Lighting 

• On/Off Fan 

• Maintenance Switch (Auto/Hand) 

• Run/Stop Switch 

2-3.2.3 โทรศัพท์ติดต่อภายในลิฟต์ ติดตั้งภายในลิฟต์ 1 ชุด บริเวณหน้าประตูลิฟต์ชั้นล่าง 1 ชุด 

โดยโทรศัพท์ติดตั้งที่ลิฟต์อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 900 มม. แต่ไม่เกิน 1,200 มม. แป้น

โทรศัพท์มีอักษรสำหรับคนพิการทางการเห็น 

2-2.3.3 แผงควบคุมที่ประตูชานพัก แผงแสดงตำแหน่งและทิศทางรวมถึงแผงปุ่มกดเป็นทรงกลม ชั้นบนสุด

และล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟต์ 1 ปุ่มมีไฟแสดงเมื่อถูกกดเพื่อยืนยันการรับรู้ข้อมูลตัวปุ่มเป็นแบบ 

Micro Stoke Bottom แบบ Tactile ทำด้วย Stainless Steel 

2-2.3.4 ไฟแสดงตำแหน่งลิฟต์ ที่ประตูชานพักทุกชั้นจะมีไฟ Dot LED Indicators เพื่อแสดงบอกตำแหน่ง

ของตัวลิฟต์ ติดตั้งอยู่ร่วมกับแผงปุ่มกดหน้าชั้นข้างประตูทางเข้าออกทุกชั้น 

2-2.3.5 อุปกรณ์อ่ืน ๆ  

2-2.3.5.1 อักษร Braille Alphabet ที่ C.O.P. และปุ่มกดหน้าชั้นทุกชั้น 

2-2.3.5.2 แผงปุ่มกดภายในลิฟต์สำหรับคนพิการ 



 

 
 

2-2.3.5.3 แผงปุ่มกดหน้าชั้นสำหรับคนพิการ 

2-2.3.5.4 Multi-Beam Door Sensor  

2-2.3.5.5 Hand Rail: SUS-H 3 Side มีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 – 40 มม. สูงจากพื้น 

800 – 900 มม. ราวจับด้านที่อยู่ติดผนังให้มีระยะห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 50 มม. มี

ความสูงจากจุดยึดไม่น้อยกว่า 120 มม. ผนังบริเวณราวจับต้องเป็นผนังเรียบ 

2-2.3.5.6 Mirror ติดที่ผนังลิฟต์ด้านตรงข้ามประตูลิฟต์ ตั้งแต่มือจับสูงถึงเพดานลิฟต์เต็มแผ่น 

2-2.3.5.7 เม่ือลิฟต์ค้างมีเสียงและแสงสีแดงเตือนและมีแสงสีเขียวตอบรับการช่วยเหลือ 

2-2.4 โครงสร้างของช่องลิฟต์ ต่อเครื่อง ขนาดช่องลิฟต์โดยประมาณ ความกว้างประมาณ 2,300 มม. ความลึก

ประมาณ 1,600 มม. ความสูง Overhead (ระยะจากพื้นชั้นบนสุดถึงใต้หลังคาห้องเครื่อง) ไม่น้อยกว่า 4,200 

มม. บ่อลิฟต์ (Pit) ลึกไม่น้อยกว่า 1,200 มม.  

2-2.5 ระบบควบคุมลิฟต์ ระบบขับเคลื่อนด้วย Motor แบบขับตรงไม่มีชุดเกียร์ทดรอบ ติดตั้งบนรางลิฟต์ช่วงบน ติด

ที่ผนังภายในช่องลิฟต์และไม่มีห้องเครื่อง (Machine Room-Less System) 

2-2.6 ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า 380 V, 3 Phase, 4 สาย 50 Hz และ 220 V, 1 Phase, 50 Hz 

2-2.7 มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ มอเตอร์ขับเคลื่อนลิฟต์ชนิดไฟฟ้ากระแสสลับแกนแม่เหล็กถาวร (AC Permanent 

Magnet Motor) ติดรอกขับเคลื่อนโดยตรง ไม่มีชุดเฟืองทดรอบและเบรกจานคู่ ควบคุมการขับเคลื่อนโดยการ

ปรับเปลี่ยนแรงดันและความถี ่ของไฟฟ้า (Variable Voltage Variable Frequency Control) มอเตอร์ขับ

ลิฟต์ติดตั้งบนรางลิฟต์ให้ม่ันคง 

2-2.8 ระบบควบคุมการทำงานของลิฟต์ ใช้ระบบ Micro-Processors Control System ควบคุมการทำงานของ ตู้ 

Control ตัวลิฟต์และแผงปุ่มกด ประตูชานพักทุกชั้น (แผงปุ่มกด) ควบคุมการทำงานของลิฟต์ให้สัมพันธ์กับ

คำสั่งที่ได้รับและน้ำหนักบรรทุก 

2-2.9 ระบบเปิด-ปิดประตูลิฟต์ ระบบเปิด-ปิดประตูใช้ PM-Motor ขับหมุนด้วยแกนมอเตอร์ (Direct Drive Door 

System) ขับเคลื ่อนด้วยระบบ VVVF Invertor Control และควบคุมการทำงานด้วย Microprocessors 

System ลดเสียงรบกวนและช่วยประหยัดพลังงาน 



 

 
 

2-2.10 ระบบควบคุมไฟฟ้า มีอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ ป้องกันการผิดเฟสหรือไม่ครบ

เฟสของวงจรไฟฟ้า มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้ มีระบบป้องกันประตูขัดข้องกรณีประตูไม่สามารถเปิด-ปิดได้

ตามปกติ ประตูชานพักทุกชั้นมี Door Inter lock Contact ลิฟต์จะทำงานเมื่อประตูทุกบานปิดสนิทแล้ว ถ้า

ประตูบานใดปิดไม่สนิท ลิฟต์จะไม่ว่ิง หรือถ้าลิฟต์กำลังว่ิงจะหยุดว่ิง สำหรับบานประตูชานพักเม่ือลิฟต์ว่ิงเลย

ไปจะเปิดไม่ออก แต่มีกุญแจพิเศษสำหรับใช้เปิดประตูในกรณีเหตุฉุกเฉิน 

2-2.11 อุปกรณ์ควบคุมการจอดชั้น มีอุปกรณ์ควบคุมระดับการจอดของลิฟต์ให้ตรงระดับชั้นเสมอ  โดยไม่คำนึงถึง

น้ำหนักบรรทุกที่เปลี่ยนแปลงไป 

2-2.12 ชุดถ่วงน้ำหนัก หรือชุด Counter Weight ทำด้วยเหล็กแผ่นหรือเหล็กหล่อวางซ้อนกันในโครงเหล็กและทาสี

ป้องกันสนิมอย่างดี 

2-2.13 รางลิฟต์ เป็นรางเหล็กแบบ T Section Rail ผิวหน้ารางเรียบมีขนาดมาตรฐานที ่สามารถรับความเร็วและ

น้ำหนักตัวลิฟต์เมื่อบรรทุกน้ำหนักเต็มที่ได้โดยปลอดภัยและมีที่เก็บน้ำมันติดอยู่กับตัวลิฟต์และโครงน้ำหนัก

ถ่วงเพื่อให้การหล่อลื่นแก่รางว่ิงตลอดเวลาอย่างเพียงพอโดยสม่ำเสมอ 

2-2.14 ลวดสลิง ใช้ลวดสลิงสำหรับลิฟต์โดยเฉพาะ (Hight Traction Rope)  

2-2.15 การป้องกันสนิม ส่วนที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้พ่นสีหรือชุบสี ให้ทาด้วยสีป้องกันสนิมอย่างดี 

2-2.16 อุปกรณ์ฉุกเฉิน มีปุ่มกดเรียกฉุกเฉิน (Alarm Bell) ใช้กดเรียกในกรณีฉุกเฉินและมีหลอดไฟสำรองฉุกเฉิน 

(Emergency Light) ติดอยู่ในตัวลิฟต์กรณีไฟฟ้าในอาคารดับ Emergency Light จะติดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ 

เพื่อให้แสงสว่างภายในตัวลิฟต์ โทรศัพท์ติดต่อกับภายนอก สัญญานฉุกเฉิน Emergency Light ใช้ไฟฟ้าจาก

แบตเตอรี่สำรองที่สามารถอัดไฟฟ้าได้เองโดยอัตโนมัติ (Automatically Chargeable Battery) และใช้ร่วมกับ

โทรศัพท์ติดต่อภายในด้วย 

2-2.17 ระบบความปลอดภัยของลิฟต์ 

2-2.17.1 ระบบป้องกันทางไฟฟ้า 

• ระบบป้องกันไฟฟ้ากลับเฟสหรือแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสไม่เท่ากัน 

• ระบบป้องกันมอเตอร์หมุนเกินกำลัง 



 

 
 

• ระบบป้องกันมอเตอร์ร้อนเกินกว่ากำหนด 

• ระบบโทรศัพท์ติดตั้งภายในตัวลิฟต์ ซึ่งสามารถติดต่อกับภายนอกลิฟต์ได้ในกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน 

2-2.17.1 ระบบป้องกันของลิฟต์ 

• อุปกรณ์นิรภัยและควบคุมความเร็ว Governor ซึ่งจะควบคุมความเร็วของลิฟต์ที ่วิ ่งเกิน

ความเร็วที่กำหนด หรือลวดสลิงขาด Safety Gear จะทำงานโดยหนีบตัวลิฟต์ให้ติดแน่นอยู่

กับรางพร้อมทั้งตัดกระแสไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ขับเคลื่อนทำให้ลิฟต์หยุดการทำงานทันที 

• ระบบ Interlock ของประตูชานพักซ่ึงกำหนดให้ระยะห่างขงประตูชานพักห่างออกจากกันได้

ไม่เกิน 3 มม. ถ้าห่างเกินกว่าน้ีลิฟต์จะไม่ทำงาน 

• Overload Holding Stop มีอุปกรณ์ตรวจจับในตัวลิฟต์ เม่ือลิฟต์บรรทุกน้ำหนักเกินลิฟต์จะ

จอดพร้อมจะจอดพร้อมเปิดประตูและมีเสียงเตือน 

• Safety Landing เม่ือระบบวงจรลิฟต์ขัดข้อง ในขณะที่ลิฟต์กำลังว่ิงลิฟต์จะไม่ติดค้างระหว่าง

ชั้นโดยลิฟต์จะวิ่งช้าๆ และไปจอดในชั้นที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูเองแบบอัตโนมัติเพื่อให้

ผู้โดยสารออก และลิฟต์จะหยุดการทำงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไขวงจรที่ขัดข้อง 

• Next Landing ในกรณีที่ประตูชานพักลิฟต์เกิดขัดข้องหรือติดขัดเปิดไม่ได้ลิฟต์จะว่ิงไปจอด

ชั้นอื่นที่มีคำสั่งไว้ก่อนแล้ว และเปิดประตูเองโดยอัตโนมัติให้ผู้โดยสารออกทำให้ทราบโดย

ทันทีว่าประตูน้ันเสีย 

• Door Load Detector ในกรณีที่บานประตูลิฟต์ไม่สามารถเปิด หรือปิดได้สนิทเนื่องจากมี

เศษวัสดุหรือสิ่งกีดขวางประตู ระบบจะทำให้ประตูลิฟต์เปลี่ยนทิศทางทันที เพื่อป้องกันการ

เสียหายของประตูลิฟต์ในขณะที่กำลังเปิดหรือปิด 

• Automatic Door Opening Adjustment ระบบน้ีช่วยให้การเปิดประตูลิฟต์สามารถปรับได้

ตามสภาพการใช้งานได้อย่างอัตโนมัติช่วยให้การใช้ลิฟต์คล่องตัวขึ้น 

• Door Nudging Feature ในกรณีที่ประตูลิฟต์เปิดค้างนานกว่าระยะเวลาที่ 



 

 
 

• กำหนดเน่ืองจากการกดปุ่มเปิดประตูหรือใช้มือขวางประตู Buzzer จะส่งเสียงเตือนพร้อมทั้ง

ปิดประตูลิฟต์เองอัโนมัติและไม่รับคำสั่งจากปุ่มเปิดประตูอีกต่อไป เพื่อป้องกันการเปิดประตู

ลิฟต์ค้างนานเกินกว่าที่ระยะเวลากำหนด 

• Car Fan Off-Automatic, Cartwright Off-Automatic เพื่อการประหยัดพลังงาน เมื่อไม่มี

การใช้งานลิฟต์ แสงสว่าง และพัดลมระบายอากาศในตัวลิฟต์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ และจะ

เปิดใหม่เม่ือมีการใช้ลิฟต์ 

• ระบบเบรก Dual Brake มีอุปกรณ์คลายเบรกติดภายในแผงปุ่มกดชั้นบนสุด กรณีระบบลิฟต์

ขัดข้องสามารถคลายเบรกให้ลิฟต์เลื่อนไปจอดตรงชั้นเพื่อให้ผู้โดยสารออกได้ 

• ระบบป้องกันการว่ิงเลยชั้น 

- Stop Up/Down Limited Switch จะหยุดทันทีในกรณีระบบจอดชั ้นอัตโนมัติเกิด

ขัดข้อง 

- Final Up/Down Limited Switch ติดตั้งที่ช่วงบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ ระบบน้ี

จะทำงานทันทีเม่ือลิฟต์ว่ิงเลยชั้นบนและชั้นล่างสุดของอาคาร 

- อุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์ เป็นแบบ Oil Buffer ติดตั้งส่วนล่างสุดในบ่อ

ลิฟต์ 

• ระบบม่านแสง Multi Beam Door Sensor ติดตั้งอยู่ระหว่างบานประตูห้องโดยสารลิฟต์เม่ือ

มีผู้โดยสารหรือสิ่งของมาบังแสงจะสั่งประตูไม่ให้ปิดหรือประตูที่กำลังปิดให้เปิดอัตโนมัติใหม่ 

• ระบบแบตเตอรีสำรอง (MELD) กรณีระบบไฟฟ้าของอาคารขัดข้อง ระบบช่วยเหลือฉุกเฉินจะ

ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรีสำรองขับเคลื่อนลิฟต์ไปจอดชั้นใกล้สุดและเปิดประตูให้

ผู้โดยสารออกได้ ป้องกันลิฟต์ค้างระหว่างชั้น ลิฟต์จะทำงานโดยอัตโนมัติเม่ือระบบไฟฟ้ากลับ

สู่สภาวะปกติ 



 

 
 

• คีย์สวิทช์ปิด-เปิดการทำงานของลิฟต์ บนปุ่มกดหน้าโถงลิฟต์  (HOS) สามารถปิด-เปิดการ

ทำงานลิฟต์โดยการใช้คีย์สวิทย์บนปุ่มกดหน้าโถงลิฟต์ตามชั้นที่กำหนด เพื่อความปลอดภัย

จากการเลี่ยงผู้ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมใช้กุญแจเปิดประตูลิฟต์ 

  



 

 
 

การติดตั้งและการทดสอบ 

3 การติดต้ังและการทดสอบ 

การติดตั้งและการทดสอบ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ผู้ผลิตแนะนำและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยการในการติดตั้ง การทดสอบ และการใช้งาน 

3-1 ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กำหนดในรายการ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธ์ิที่จะไม่ให้นำมาใช้ใน

งานน้ี หรือผู้ว่าจ้างอาจส่งให้สถาบันที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือ ทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดก่อนที่จะอนุมัติให้

นำมาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการและเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

3-2 การทดสอบ ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบอุปกรณ์การใช้ของลิฟต์ ระบบไฟฟ้าและอ่ืนๆ ตามมาตรฐาน และตามที่ผู้ว่าจ้าง

กำหนดให้ทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าลิฟต์ ทำงานถูกต้องตามมาตรฐานตามรายการและแบบทุกประการ โดยต้องมีผู้แทน

ของผู้ว่าจ้างร่วมในการทดสอบด้วย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น การทดสอบลิฟต์ต้องประกอบดว้ย

อย่างน้อยดังน้ี  

3-2.1 ทดสอบความเร็วขึ้น และลงขณะบรรทุกน้ำหนักที่อยู่ในพิกัด  

3-2.2 ทดสอบความเร็วเกินพิกัดและระบบ Safety ที่เก่ียวข้อง 

3-2.3 ทดสอบการทำงานของระบบเบรกที่น้ำหนักบรรทุกต่างๆ รวมทั้ง 10% Overload 

3-2.4 ทดสอบการว่ิงขึ้น-ลง และการเข้าจอดชั้นต่างๆในทุกระดับน้ำหนักบรรทุกที่อยู่ในพิกัด 

3-2.5 ทดสอบการทำงานของ Limiting Switches ต่าง ๆ Contact, Control Equipment, Motor 

3-2.6 ระบบอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และอ่ืนๆ  

  



 

 
 

รายชื่อวัสดุอุปกรณ ์

4 รายชื่อวัสดุอุปกรณ์ 

4-1 การบำรุงรักษาระหว่างการรับประกัน 

ในระหว่างช่วงเวลารับประกัน ผู้รับจ้างต้องทำการบำรุงรักษาประจำเดือนละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมอุปกรณ์ทั้งหมดโดยไม่

คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างต้องสามารถให้บริการแก้ไขเหตุขัดข้องได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามที่ผู้ว่าจ้างติดต่อเรียก

เม่ือมีเหตุขัดข้อง การบำรุงรักษาน้ีต้องกระทำโดยช่างผู้ชำนาญของผู้รับจ้างโดยตรง  

4-2 การบำรุงรักษาหลังหมดระยะเวลาการรับประกัน  

4-2.1 ให้ผู้รับจ้าง เสนออัตราค่าการบำรุงรักษาลิฟต์เป็นตารางทั้งแบบรวมค่าอะไหล่ และไม่รวมค่าอะไหล่ พร้อมทั้ง

แสดงรายละเอียดการให้บริการฯ โดยแสดงเป็นราคาต่อปีจำนวน 4 ปี ซึ่งเป็นการบริ การเริ่มจากวันที่หมด

ระยะเวลาการรับประกัน  

5 รายชื่อวัสดุอุปกรณ์ 

5-1 วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ระบุผลิตภัณฑ์และรุ่นในข้อกำหนดและขอบเขตงานข้างต้นทั้งหมดน้ัน เพื่อเป็นแนวทางในการทราบ

ถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้างและใช้ประมาณราคาเบื้องต้น ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์

อื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า โดยส่งเอกสารข้อมูลวัสดุ ตัวอย่างการรับประกันเพื่อขออนุมัติวัสดุมาให้ผู้ควบคุม

งานพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในงานน้ีและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ของ MITSUBISHI, 

HITACHI, OTIS, KONE, SCHINDLER หรือเทียบเท่า 


