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    ความเสียหายและคิดค่าจ้างเพ่ิมเติมจาก “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้การแก้ไขแบบจะต้องได้รับ 
    อนุมัติจาก “ผู้ควบคุมงาน” ก่อน จึงจะดําเนินการได้ 

(5)  “ผู้รับจ้าง” ต้องควบคุมงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอัคคีภัยอย่างรัดกุมและ 
    จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลประจําสํานักงาน หากมีความเสียหายเกิดข้ึน “ผู้รับจ้าง”  
    ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ และคดีอาญาด้วย 

(6) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแผนการทํางาน และกําหนดระยะเวลาต่างๆ ให้สอดคล้องกับ 
    งานระบบอ่ืนๆ เสนอ “ผู้ควบคุมงาน” อนุมัติก่อนดําเนินการ และจัดทํารายงานสรุปผล 
    การดําเนินงานทุกๆ ระยะต่อ “ผู้ควบคุมงาน” จนกว่างานจะติดตั้งแล้วเสร็จ 

(7) “ผู้รับจ้าง” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา และโทรศัพท์ 
    ช่ัวคราวที่ใช้ในงานติดตั้ง ตั้งแต่เร่ิมเตรียมการจนส่งมอบงานเรียบร้อย 

(8) ในกรณีที่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน  ให้ “ผู้รับจ้าง” รีบรายงานเป็นลาย 
    ลักษณ์อักษรต่อ “ผู้ควบคุมงาน” เพ่ือพิจารณา เมื่อ “ผู้ควบคุมงาน” ส่ังการเป็นลาย 
    ลักษณ์อักษรประการใดให้ “ผู้รับจ้าง” ปฏิบัติตามทันที 

(9) ถ้า “ผู้ควบคุมงาน” พบว่า“ผู้รับจ้าง” ทําการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบก่อสรา้ง  
    รายการก่อสร้าง  หรือตามหลักวิชาช่างที่ดี “ผู้ควบคุมงาน” มีสิทธิส่ังเป็นลายลักษณ์ 
    อักษร ให้ “ผู้รับจ้าง”ทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และรายการทันที ด้วย 
    การแก้ไขเปล่ียนแปลง รื้อถอน ตัดทิ้ง หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยที่ “ผู้รับ 
    จ้าง” จะเรียกค่าเสียหรือขอต่อสัญญามิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
3.2)  การประสานงาน 

  “ผู้รับจ้าง” จะต้องใหค้วามสําคัญ เกี่ยวกับการประสานงานอย่างจริงจัง โดยจะต้องประสานงานกับผู้ 
  ก่อสร้างหรือติดตัง้งานระบบอื่นๆ ของอาคาร เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานระบบไฟฟ้า งานระบบ 
  สุขาภิบาล เป็นต้น อยู่เสมอ เพ่ือลดปัญหาการขัดแย้งกับการก่อสร้างหรือตดิตั้งงานระบบอ่ืนๆ และ 
  เพื่อให้งานดาํเนินไปไดโ้ดยสะดวกเรียบร้อย 
 
 3.3)   เครื่องมือ 

(1) “ผู้รับจ้าง” ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ที่มีประสิทธิภาพ และความ 
    ปลอดภัยสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของ 
    งานที่ทํา โดยมีจํานวนเพียงพอสําหรับการทํางาน 

(2) “ผู้ควบคุมงาน” มีสิทธิที่จะส่ังให้ “ผู้รับจ้าง” เพ่ิมจํานวนเครื่องมือให้เป็นที่ถูกต้องและ 
    เหมาะสมหรือเปล่ียนแปลงจํานวนเครื่องมือหรือระงับการใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องและ 
    ไม่เหมาะสมกับงานได้ 
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3.4) วัสดุและอุปกรณ์ 
(1) “ผู้รับจ้าง” ต้องส่งเอกสารแสดงรายละเอียดวัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้ติดตั้งพร้อม 

    ด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิค ให้ “ผู้ควบคุมงาน” ได้ตรวจอนุมัติล่วงหน้า ก่อนที่จะทํา 
    การจัดหาและในเวลาที่สมควรก่อนที่จะนําไปทําการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์บาง  
    รายการ เช่น ท่อต่างๆ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหัวจ่ายลมชนิดต่างๆ ใบปรับลม เหล็กยึด 
    หิ้วท่อ และที่รองรับชนิดต่างๆ และอื่นๆ ที่ “ผู้ควบคุมงาน” เรียกขอ “ผู้รับจ้าง” จะต้อง 
    ส่งตัวอย่างพร้อมทั้งข้อมูลทางด้านเทคนิคให้ “ผู้ควบคุมงาน” พิจารณาอนุมัติก่อน 
    นําไปใช้งาน 

(2) วัสดุและอุปกรณ์ ซึ่งเสียหายในระหว่างการขนส่ง การติดตั้งหรือการทดสอบจะต้อง 
    ดําเนินการซ่อมแซม หรือเปล่ียนให้ใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้ควบคุมงาน”  

(3) วัสดุและอุปกรณ์ที่นํามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกนําไปใช้งานมาก่อน 
(4) หากมีความจําเป็นอันกระทําให้ “ผู้รับจ้าง” ไม่สามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ ตามที่ได้ 

    แจ้งในรายละเอียดหรือตามตัวอย่างที่ได้ให้แก่ “ผู้ควบคุมงาน” “ผู้รับจ้าง” จะต้อง 
    จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมาทดแทนแล้ว “ผู้รับจ้าง” จะต้องช้ีแจงเปรียบเทียบรายการ 
    ละเอียดของส่ิงของดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็นที่พอใจแก่“ผู้ 
    ควบคุมงาน” โดยเร็ว 

(5) วัสดุอุปกรณ์ที่กําหนดช่ือสินค้าหรือผู้ผลิตไว้ในรายการก่อสร้างน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
    กําหนดมาตรฐานในการใช้อุปกรณ์เท่าน้ัน “ผู้รับจ้าง” อาจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี 
    มาตรฐานเทียบเท่าหรือดีกว่า ในกรณีที่ “ผู้รับจ้าง” จะต้องใช้วัสดุเทียบเท่าให้ “ผู้รับ 
    จ้าง” ทําหนังสือขอเทียบเท่าพร้อมเหตุผลหลักฐานและหนังสือรับรองคุณภาพที่  
    เทียบเท่าได้แล้วจึงจะใช้ได้ ห้ามใช้วัสดุซ่ึงมิได้รับอนุมัติเทียบเท่าก่อนโดยเด็ดขาด  
    ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเท่าน้ี “ผู้รับจ้าง” ถือเป็นเหตุต่อสัญญา 
    ไม่ได้  ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน   

 
3.5) การตรวจสอบแบบและรายการ 

(1) “ผู้รับจ้าง” ต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกําหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึง 
    ข้อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งชัด 

(2) “ผู้รับจ้าง” ต้องตรวจสอบรายละเอียด การติดตั้งแบบสถาปัตยกรรมพร้อมๆ ไปกับแบบ 
    ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและไฟฟ้า ก่อนดําเนินการติดตั้งเสมอ 

(3) เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการหรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกับ 
    แบบและรายการให้รีบแจ้งต่อ “ผู้ควบคุมงาน” โดยเร็ว และการตีความในข้อขัดแย้ง 
    ใดๆ ให้ตคีวามไปในแนวทีด่ีกวา่ ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า   
    ครบถ้วนกว่าทั้งส้ิน 
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3.6) การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ รายการ และวัสดุอุปกรณ์ 
(1) การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบและรายการ อันเน่ืองจากแบบและ 

    รายการขัดกัน หรือความจําเป็นอื่นใดก็ดี “ผู้รับจ้าง” จะต้องแจ้งแก่ “ผู้ควบคุมงาน”  
    เพ่ือการอนุมัติขอความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

(2) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของ“ผู้รับจ้าง” มีลักษณะหรือคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตาม 
    รายการที่กําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง“ผู้รับจ้าง”จะต้อง 
    ไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจาก “ผู้ควบคุมงาน” ในการแก้ไข  
    เปล่ียนแปลงให้ถูกต้องโดยช้ีแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิตมิฉะน้ัน “ผู้รับจ้าง”  
    จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแต่ผู้เดียว 

(3) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแบบรายการ วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ “ผู้รับ 
    จ้าง” ทําหนังสืออนุมัติก่อนการติดตั้งในเวลาที่เหมาะสมและสมควร โดยจะต้องเผ่ือ 
    เวลาให้ผู้พิจารณาได้ใช้ในการพิจารณาได้ใช้ในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 
    เสียก่อน 

 
3.7) ตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ 

(1) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดง 
    รายละเอียดทางเทคนิคขนาด และรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละช้ิน  
    ตามที่ “ผู้ควบคุมงาน” ต้องการ ตัวอย่างทุกช้ินจะส่งคืนให้ “ผู้รับจ้าง” ก่อนส้ินสุด 
    โครงการ 

(2) ในกรณีที่ “ผู้ควบคุมงาน” มีความประสงค์ให้ “ผู้รับจ้าง” แสดงวิธีการติดตั้งเพ่ือเป็น 
    ตัวอย่าง หรือความเหมาะสม แล้วแต่กรณี “ผู้รับจ้าง” ต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ 
    ติดตั้งจริงตามที่ “ผู้ควบคุมงาน” กําหนด เมื่อวิธีและการติดตั้งน้ันๆ ได้รับอนุมัติแล้ว 
    ใหถื้อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

 
3.8) การขนส่งและการนําวัสดุ อุปกรณ์ เข้ายังสถานท่ีติดตัง้ 

(1) “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่อง วัสดุและอุปกรณ์ มายังสถานที่ติดตั้ง 
    รวมทั้งการยกเข้าไปยังที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของ “ผู้รับจ้าง” เองทั้งส้ิน 

(2) “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันอาจเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
    หรือเครื่องมือต่างๆ มายังสถานท่ีติดตั้ง 

(3) “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดทําหมายกําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ 
    ติดตั้งและแจ้ง ให้ “ผู้ควบคุมงาน” ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ 
    สําหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อย 

(4) เมื่อวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึงยังสถานที่ติดตั้ง “ผู้รับจ้าง” จะต้องแจ้งให้ “ผู้ควบคุมงาน”   
    ทราบ เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้น ให้ถูกต้องตามที่“ผู้ควบคุมงาน”  
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    ได้อนุมัติไว้ก่อนที่จะนําวัสดุและอุปกรณ์ เข้ายังสถานท่ีเก็บรักษาหรือนําไปติดตั้ง  
    ต่อไป 

 
3.9) การเก็บรักษาเคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

(1) “ผู้รับจ้าง” เป็นผู้จัดหาสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่นํามาใช้ในการ 
    ติดตั้งภายในบริเวณที่ก่อสร้างเอง เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าว จะยังคงเป็น 
    กรรมสิทธิ์ของ “ผู้รับจ้าง” ทั้งหมด ซ่ึง “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย 
    เส่ือมสภาพหรือถูกทําลายจนกว่าจะได้ติดตั้งเสร็จส้ินโดยสมบูรณ์หรือส่งมอบงานแล้ว 

(2) หากจะเก็บรักษา วัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความ 
    เห็นชอบจาก “ผู้ควบคุมงาน” เสียก่อน “ผู้รับจ้าง” จะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของ 
    โครงสร้างอาคารในส่วนที่จะใช้ในการเก็บรักษา วัสดุและอุปกรณ์และในส่วนที่จะต้อง 
    ขนวัสดุผ่าน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับโครงสร้างอาคาร 

(3) “ผู้รับจ้าง” ต้องเก็บรักษาเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการติดตั้งให้อยู่ใน 
    สภาพเรียบร้อย ทั้งนี้เครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้รับจ้าง”  
    ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เส่ือมสภาพหรือชํารุดจนกว่าจะได้ส่งมอบงานแล้ว 

 
3.10) ระยะ ขนาด และตําแหนง่ที่ปรากฏในแบบ 

   ระยะ ขนาด และตําแหน่งที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ให้ถือตัวเลขเป็นสําคัญ ห้ามใช้วิธีวัด 
   แบบโดยตรงในส่วนที่ไม่ได้ระบุตัวเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้ 
   เท่านั้น  “ผู้รับจ้าง” ต้องตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการและ 
   สถานที่ติดตั้งจริง 

3.11) ข้อขัดแย้งของแบบ 
   ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคล่ือน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในแบบประกอบสัญญารายการเครื่อง วัสดุ  

    อุปกรณ์และเอกสารสัญญา  “ผู้รับจ้าง” ต้องรีบแจ้งให้ “ผู้ควบคุมงาน” ทราบเพ่ือขอคําวินิจฉัยทันที  
    โดย”ผู้ควบคุมงาน” จะถือเอาส่วนที่ดีกว่า ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หาก “ผู้ควบคุมงาน” ยังไม่แจ้งผล 
    การพิจารณาห้าม “ผู้รับจ้าง” ดําเนินการในส่วนน้ัน มิฉะน้ัน “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบ  
    ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน และ “ผู้ควบคุมงาน” อาจจะเปล่ียนแปลงงานส่วนนั้นได้ตามความเหมาะสมใน 
    กรณี “ผู้รับจ้าง” ต้องดําเนินการแก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมและขอต่อสัญญาไม่ได้ 

 
3.12) แบบประกอบสัญญา 

   แบบประกอบสัญญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผัง เพ่ือให้ “ผู้รับจ้าง” ทราบเป็นแนวทาง และ  
    หลักการของระบบตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่าน้ัน ในการติดตั้งจริง “ผู้รับจ้าง”  
    ต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้างและงานระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกนัได้ 
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    ด้วย ทั้งนี้หากจะต้องทําการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเป็น  
    ความจําเป็นที่จะทําให้การติดตั้งงานระบบถูกต้องได้คุณภาพตามความต้องการแล้ว “ผู้รับจ้าง”  
    จะต้องดําเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

3.13) แบบรายละเอียดก่อสร้าง (SHOP DRAWINGS) 
(1) ทันทีที่ได้รับการว่าจ้าง “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบรายละเอียดก่อสร้าง ซึ่งแสดง  

    รายละเอียดของเคร่ืองอุปกรณ์ และตําแหน่งที่จะดําเนินการติดตั้งยื่นเสนอขออนุมัติ 
    ดําเนินการต่อ “ผู้ควบคุมงาน” อย่างน้อย 30 วันก่อนการติดตั้ง 

(2) วิศวกรโครงการผู้รับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง”  ต้องตรวจสอบแบบรายละเอียดก่อสร้าง 
    ให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งานและการติดตั้งตามข้อแนะนําของผู้ผลิต พร้อมทั้ง 
    ลงนามรับรองและลงวันที่กํากับแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 

(3) ในกรณีที่แบบรายละเอียดก่อสร้างของ “ผู้รับจ้าง” แตกต่างไปจากแบบประกอบ  
    สัญญา “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําสารบัญรายการแตกต่าง และใส่เครื่องหมายแสดงการ 
    เปล่ียนแปลงกํากับทุกครั้ง พร้อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่ในการแก้ไขครั้งนั้นๆ  
    กํากับ 

(4) “ผู้รับจ้าง” ต้องศึกษาทําความเข้าใจแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายใน 
    และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพ่ือให้ 
    การจัดทําแบบรายละเอียดก่อสร้างเป็นไปโดยถูกต้องและไม่เกิดอุปสรรคกับ “ผู้รับ 
    จ้าง” อ่ืนๆ จนเป็นสาเหตุให้หมายกําหนดงานโครงการต้องล่าช้า 

(5) แบบรายละเอียดก่อสร้างต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา  
    นอกจากแบบขยายเพ่ือแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน และทําความเข้าใจได้ถูกต้อง ให้ใช้ 
    ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสมตามสากลนิยม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “ผู้  
    ควบคุมงาน”  

(6) “ผู้ควบคุมงาน” มีอํานาจ และหน้าที่ส่ังการให้ “ผู้รับจ้าง” จัดเตรียมแบบขยายแสดง 
    การติดตั้งส่วนหน่ึงส่วนใดของงานระบบท่ีเห็นว่าจําเป็น 

(7) “ผู้รับจ้าง” ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ก่อนที่แบบรายละเอียดก่อสร้างจะได้รับการอนุมัติ 
    จาก “ผู้ควบคุมงาน” มิฉะน้ันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนทั้งหมด หากมีการเปล่ียนแปลง  
    แก้ไขตามแบบรายละเอียดก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

(8) แบบรายละเอียดก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความ  
    รับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง” หาก “ผู้ควบคุมงาน” ตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง  
    “ผู้รับจ้าง” ต้องดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

(9) แบบรายละเอียดก่อสร้างที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ “ผู้ควบคุมงาน” จะแจ้งให้ “ผู้รับ 
    จ้าง” ทราบ และส่งคืนโดยไม่มีการพิจารณาแต่ประการใด 
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(10) แบบรายละเอียดก่อสร้างที่ส่งเสนอขออนุมัติต้องเป็นพิมพ์เขียวอย่างน้อย 4 ชุด  
    ภายหลังจากได้รับอนุมัติแล้วต้องส่งแบบพิมพ์เขียวให้ “ผู้ควบคุมงาน” อีก 1 ชุด และ 
    อาจขอให้ “ผู้รับจ้าง” ส่งเพ่ิมเติมให้อีกตามความจําเป็น 

 
3.14) แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 

(1) ในระหว่างดําเนินการติดตั้ง “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงตําแหน่ง 
    ของเครื่อง อุปกรณ์รวมทั้งการแก้ไขอื่นๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตั้งให้ “ผู้ 
    ควบคุมงาน” ตรวจสอบเป็นระยะๆ 

(2) แบบสร้างจริงต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบ 
    ขยายให้ใช้มาตรส่วนตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ 

(3) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบสร้างจริงให้เสร็จก่อนการปิดฝ้าเพดานการก่อผนังปิดหรือ    
    ถมดิน 

(4) แบบสร้างจริงทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดย “ผู้รับจ้าง” และส่งให้           
    “ผู้ควบคุมงาน”  1 ชุด เพ่ือตรวจสอบก่อนกําหนดการทดสอบเคร่ืองและการใช้งาน 
    ของระบบอย่างน้อย 30 วัน  

(5) “ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติส่งแบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) รายละเอียด 
    ตามข้อกําหนด 

 
3.15) การจัดทําตารางแผนงาน 

   “ผู้รับจ้าง” ต้องกําหนดตารางแผนงาน และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางด้าน 
    ช่าง การส่งของการติดตั้ง และการแล้วเสร็จของงานแต่ละข้ันตอน เพ่ือป้องกันอุปสรรคและ 
    ความล่าช้าต่างๆ อันอาจเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดส่งต่อ 
    “ผู้ควบคุมงาน” เป็นระยะๆ การจัดทําตารางแผนงานน้ี จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง  
    สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างโครงการทั้งหมดอยู่เสมอ 

3.16) ป้ายและเครื่องหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 
(1) “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาหรือจัดทําป้ายช่ือเป็นตัวหนังสือ และเคร่ืองหมายแสดงต่างๆ  

    เพ่ือแสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทยและ/หรือ   
    ภาษาอังกฤษ 

(2) ระบบท่อต่างๆ ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ 
(3) สีที่ใช้พ่นเป็นตัวหนังสือและเคร่ืองหมายใหใ้ช้สีสเปรย์กระป๋องได้ โดยจะต้องจัดทาํแบบ 

     สําหรับการพ่นสี 
(4) วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อ หรือข้อความที่ส้ันกะทัดรัด 

    ง่ายต่อการเข้าใจ 
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3.17) การทดสอบระบบ 
(1) “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหา ตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อ 

    “ผู้ควบคุมงาน”รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ข้อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบ 
    เสนอต่อ “ผู้ควบคุมงาน”   

(2) “ผู้รับจ้าง” จะต้องทําการทดสอบอุปกรณ์ การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือแสดง 
  ให้เห็นว่างานที่ทําถูกต้องตามแบบและรายการที่กําหนดทุกประการ โดยมี “ผู้ควบคุม 
  งาน”  ร่วมในการทดสอบด้วยและ “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งส้ิน 

(3) อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดสอบ  “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมด 
(4) การทดสอบระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม หัวข้อที่ปรากฏใน 

    สถาบันมาตรฐานและสถาบันตรวจสอบของงานในระบบนั้นๆ 
 

3.18) การป้องกันการผุกร่อน 
   วัสดุที่เป็นโลหะที่นํามาใช้ในโครงการนี้ทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุ 

   กร่อนที่เหมาะสมแล้วทั้งส้ิน เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาสี 
   ด้วยสีกันสนิม หรือการชุบสังกะสีตามความเหมาะสมหรือตามที่ได้ระบุไว้ หากใช้สีกันสนิม  
   จะต้องส่งสีดังกล่าวให้ “ผู้ควบคุมงาน” พิจารณาอนุมัติก่อนการดําเนินการ 

3.19) การตดัเจาะ 
   “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบการตัดเจาะ ที่จําเป็นต่อการติดตั้งงานในระบบนั้น เช่น การเจาะ 

    ผนัง พ้ืน การเจาะฝ้าเพดาน เป็นต้น การตัดเจาะต่างๆ จะต้องทําอย่างระมัดระวังและรอบคอบ  
    เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร และไม่ทําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไป  
    รวมทั้งต้องแจ้งให้ “ผู้ควบคุมงาน” หรือ “ตัวแทนผู้ว่าจ้าง” ทราบและอนุมัติก่อนที่จะดําเนินการ 
    ตัดเจาะด้วย 

  3.20) การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเคร่ืองและอุปกรณ์ 
   ในการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ทุกช้ิน “ผู้รับจ้าง” จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือ 

   แน่ใจว่าได้ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์อย่างถูกต้องสามารถทําการซ่อมบํารุงและสามารถเปล่ียน 
   ทดแทนได้โดยสะดวกระหว่างการก่อสร้าง “ผู้รับจ้าง”จะต้องเตรียมการและเตรียมช่องทางต่างๆ  
   ในการนําเครื่องและอุปกรณ์เข้ายังสถานท่ีติดตั้งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องกับการก่อสร้าง  
   อาคาร 
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  3.21) การยึดท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 

   “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยึดท่อและอุปกรณ์ ในระบบกับโครงสร้าง 
   อาคาร เช่น โครงเหล็ก เหล็กยึดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากจะใช้ EXPANSION BOLT   
   จะต้องเป็น  EXPANSION BOLT ที่ผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนํ้าหนักตามที่ต้องการได้  
   โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ํากว่า 3 เท่า (SAFETY FACTOR = 3) 

3.22) การทาสี 
   “ผู้รับจ้าง” จะต้องทาสีวัสดุและอุปกรณ์ตามที่ระบุ การทาสีให้ยดึถือการปฏิบัติตามคําแนะนํา 

   ของผู้ผลิตสี คุณภาพของสีจะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพของสีตามที่ระบุใช้ในงานก่อสร้าง ก่อน 
   ทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาด และก่อนทาสีจริงจะต้องมีสีรองพ้ืน เพ่ือป้องกันการผุกร่อน 
   เสมอ สีกันสนิมจะต้องทาอย่างน้อย 2 ช้ัน 

3.23) การรับประกัน 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้าง ว่างานทุกช้ินที่ได้ปฏิบตัิลงไปปราศจาก 
  ข้อบกพร่องในด้านฝีมือ แรงงาน วัสดุ และด้านการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือตามระบุในสัญญาจ้าง 
  เหมา จากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน  
  คุณภาพของวัสดุ หรือการทํางานของเคร่ืองอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเปล่ียนแปลง แก้ไข  
  ซ่อมแซม จนเป็นที่พอใจของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน 

 
3.24) การส่งมอบงาน 

(1) “ผู้รับจ้าง” ต้องทําการตรวจสอบเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ ตามที่ “ผู้ควบคุมงาน”  จะ 
    กําหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจว่าเครื่อง วัสดุและอุปกรณ์เหล่าน้ัน  
    สามารถทํางานได้ดีถูกต้องตามข้อกําหนดทุกประการ 

(2) รายการส่ิงของต่างๆ ต่อไปน้ี “ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งมอบให้แก่ “คณะกรรมการตรวจ 
    การจ้าง” ในวันส่งมอบงานถือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ 

 แบบสร้างจริง 
(3) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการทดสอบเคร่ืองและตรวจรับมอบงานอยู่ในความรับผิดชอบ 

    ของ “ผู้รับจ้าง” ทั้งส้ิน 
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     บทท่ี 5 
ข้อกําหนดงานไฟฟ้าและสื่อสาร 

 

5.1 ข้อกําหนดทั่วไป 

 วัตถุประสงค์ 
ผู้ว่าจ้าง มีความประสงค์ที่จะจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์สําหรับระบบไฟฟ้า  

  
 ขอบเขตงาน 

ผู้รับจ้าง จะต้องศึกษาแบบแปลนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบโครงสร้าง แบบสถาปัตย์และอื่นๆ ให้มีความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์กัน และให้ความร่วมมือประสานงานกันกับ ผู้รับจ้าง รายอื่นๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และ
หลีกเล่ียงความล่าช้า การเจาะฝังฝ้าเพดาน การสกัดปูน หรืออิฐก่อ การตกแต่งปูนฉาบ สี อันเน่ืองจากการดําเนินการของ 
ผู้รับจ้าง   ผู้รับจ้าง จะต้องดําเนินการเองทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายน้ันรวมอยู่ในการเสนอราคาของ ผู้รับจ้าง แล้ว 

 

ความรับผิดชอบ 
การตรวจสอบแบบ รายการ และข้อกําหนด 

(1) ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบรายการและข้อกําหนดต่างๆ จนเข้าใจถึงเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เมื่อมีข้อสงสัยหรือ
พบข้อผิดพลาดให้สอบถามจาก ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

(2) ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบสถาปัตย์ และโครงสร้างพร้อมไปกับแบบทางวิศวกรรมสาขาอ่ืนๆ ที่
ปรากฏในโครงการน้ีก่อนการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เสมอ เพ่ือขจัดข้อขัดแย้ง 
 

พนักงาน 
(1) ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชํานาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่

ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทํางานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจํานวน
เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตามความประสงค์ของ ผู้ว่าจ้าง  

(2) วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของ ผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม 

(3) วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของ ผู้รับจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดตั้ง ให้เป็นไป
ตามแบบรายการ และข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นที่ยอมรับ การลงนามในเอกสาร



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                   รายการประกอบแบบโครงการออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์ 

 

บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   5 -2 
  

ขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของ ผู้รับจ้าง ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 
 

การเสนอรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือขออนุมัต ิ
(1) ผู้รับจ้าง ต้องจัดส่งรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์  (SUBMITTAL DATA) เสนอ ผู้ว่าจ้าง เพ่ืออนุมัติก่อน

ดําเนินการใดๆ อย่างน้อย 30 วัน รายการใดที่ยังไม่อนุมัติห้ามนําเข้ามายังบริเวณหน่วยงานโดยเด็ดขาด 
(2) รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์แต่ละอย่างให้เสนอแยกกัน โดยรวบรวมข้อมูลเรียงลําดับให้เข้าใจง่าย รายละเอียดของ

เอกสารที่เสนอประกอบด้วย ตารางเปรียบเทียบข้อกําหนดตามสัญญากับข้อกาํหนดที่เสนอ (SPECIFICATION 
COMPARATIVE SHEET) พร้อมทั้งแนบเอกสารสนับสนุน เช่น แคตตาล็อก และมีเครื่องหมายช้ีบอกรุ่น ขนาด 
และความสามารถเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

รายการแก้ไขงานติดตั้ง 
ผู้รับจ้าง ต้องยอมรับและดําเนินการโดยมิชักช้า เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานจาก ผู้ว่าจ้าง เพ่ือให้
เป็นตามข้อกําหนดในสัญญา และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการแก้ไข เน่ืองจากความ
บกพร่องต่างๆ ทั้งส้ิน 
 

การทดสอบดวงโคมและระบบ 
(1) อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้จัดหาทั้งหมด 
(2) ผู้รับจ้าง ต้องทําการทดสอบดวงโคม และระบบตามหลักวิชาและข้อกําหนด โดยมีผู้แทนผู้ว่าจ้าง  และ/หรือ  ผู้

ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  อยู่ร่วมขณะทดสอบด้วย 
(3) รายงานข้อมูลในการทดสอบ (TEST REPORT) ให้ทําเป็นแบบฟอร์มเสนออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทน

ผู้ว่าจ้าง  ก่อนทําการทดสอบ 7 วัน หลังการทดสอบ ผู้รับจ้าง ต้องกรอกข้อมูลตามที่ได้จากการทดสอบจริงส่ง
ให้ ผู้ว่าจ้าง จํานวน 1 ชุด 

 
การส่งมอบงาน 
(1) ผู้รับจ้าง ต้องเปิดใช้งานดวงโคมและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ

พร้อมที่จะใช้ได้เต็มความสามารถในช่วงเวลา 24 ช่ัวโมง ติดต่อกัน  
(2) ผู้รับจ้าง ต้องทําการทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ และระบบตามที่ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทน ผู้ว่าจ้าง  จะกําหนดให้

ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจ และแน่ใจว่าการทํางานของระบบที่ทําการทดสอบถูกต้องตามความประสงค์
ของ ผู้ว่าจ้าง  

(3) รายการส่ิงของต่างๆ ที่ ผู้รับจ้าง ต้องส่งมอบงานให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ในวันส่งมอบงาน ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการ
ตรวจรับมอบงานด้วย คือ 
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 แบบสร้างจริง  จํานวน 3 ชุด 
 CD FILE แบบสร้างจริง  จํานวน 1 ชุด 

 
การรับประกัน 
(1) หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  ผู้รับจ้าง ต้องรับประกันคุณภาพดวงโคม และการติดตั้งว่าใช้งานได้ดีเป็นเวลา 2 

ปี นับจากวันลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 
(2) ระหว่างเวลารับประกัน หาก ผู้ว่าจ้าง ตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง ต้องนําวัสดุ อุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือคุณภาพต่ํา

กว่าข้อกําหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้าง ต้องดําเนินการเปล่ียน หรือแก้
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 

(3) ในกรณีที่ดวงโคม, อุปกรณ์ต่างๆ เกิดชํารุดเสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ผลิต
หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน  ผู้รับจ้าง ต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
เช่นเดิมโดยมิชักช้า ทั้งน้ีจะต้องมีช่างที่ชํานาญ เข้ามาตรวจสอบและแก้ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากได้รับแจ้ง
จากผู้ว่าจ้าง 

(4)  ผู้รับจ้าง ต้องดําเนินการโดยทันทีที่ได้รับแจ้งจาก ผู้ว่าจ้าง ให้เปล่ียน หรือแก้ไขดวงโคม,อุปกรณ์ตามสัญญา
รับประกัน มิฉะน้ัน ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อ่ืนมาดําเนินการแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้รับจ้าง ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 

 การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับ ผู้รับจ้าง 
การยึดท่อและอุปกรณก์ับโครงสร้างอาคาร 
(1) ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาอุปกรณ์ยึด แขวนท่อ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับโครงสร้างอาคาร การประกอบโครง

เหล็กต้องทําด้วยความประณีตไม่มีเหล่ียมคม อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้  ผู้รับจ้าง ต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้
ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง ก่อนดําเนินการยึดแขวนใดๆ 

(2) ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ยึด แขวน จะต้องเป็นที่รับรองว่าสามารถรับน้ําหนักได ้ โดยมค่ีาความปลอดภัยไม่
ต่ํากว่า 2.5 เท่าของนํ้าหนักใช้งาน  (SAFETY FACTOR = 2.5) 

(3) การยึดแขวนกับโครงสร้างอาคารตอ้งแน่ใจว่าจะไม่กอ่ให้เกิดความเสียหาย หรือกีดขวางงานระบบอ่ืนๆ 
 
การประสานงาน 

การให้ความร่วมมือต่อ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  และสถาปนิก 
  ผู้รับจ้าง ต้องใหค้วามร่วมมือต่อผู้ควบคุมงาน ในการทํางานตรวจสอบ วัดเทียบ จัดทาํตัวอย่าง และอื่นๆ ตามสมควร
 แก่กรณี  
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ดวงโคม วัสดุ อุปกรณ ์
ดวงโคม วัสดุ อุปกรณ์ท่ีนํามาใช ้
(1) ดวงโคม วัสดุอุปกรณ์ที่นํามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกนําไปใช้งานมาก่อน  ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์ที่จะไม่

รับส่ิงที่เห็นว่าคุณสมบัติและคุณภาพไม่ดีพอหรือไม่เทียบเท่าตามที่อนุมัติให้นํามาใช้ในโครงการ ในกรณีที่ ผู้ว่า
จ้าง ต้องการให้สถาบันที่เช่ือถือได้เป็นผู้ตรวจสอบ  ผู้รับจ้างต้องดําเนินการโดยออกค่าใช้จ่ายเองโดยมิชักช้า 

(2) หากมีความจําเป็นอันกระทําให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามที่ได้แจ้งไว้ในรายละเอียด หรือแสดง
ตัวอย่างไว้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทนพร้อมทั้งช้ีแจงเปรียบเทียบรายละเอียด
ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพ่ือประกอบการขออนุมัติต่อ ผู้ว่าจ้างโดยมิชักช้า 

(3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ติดตั้ง หรือการทดสอบจะต้องดําเนินการซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหม่
ตามความเห็นชอบของ ผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  

เครื่องมือ 
  ผู้รับจ้าง ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเคร่ืองผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิด

ที่เหมาะสมอีกทั้งจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้ ผู้รับจ้าง เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมจํานวนให้เหมาะสม
กับการใช้งาน 

 
การเก็บรกัษาดวงโคม วัสดุ และอปุกรณ ์

  ผู้รับจ้าง ต้องเก็บรักษาดวงโคม วัสดุ และอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการติดตั้งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ทั้งน้ีดวงโคม วัสดุ และ
อุปกรณ์ทั้งหมดยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ ผู้รับจ้าง  ซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย เส่ือมสภาพหรือชํารุดจนกว่าจะได้ส่งมอบ
งานแล้ว 

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงแบบ รายการ วัสดุ และอุปกรณ ์
(1) การเปล่ียนแปลงแบบ รายการ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกําหนดและเงื่อนไขตามสัญญาด้วยความ

จําเป็น หรือความเหมาะสมที่ดี  ผู้รับจ้าง ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ ผู้ว่าจ้าง  เพ่ือขออนุมัติเป็นเวลา
อย่างน้อย 15 วัน ก่อนดําเนินการจัดซ้ือหรือทําการติดตั้ง 

(2) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของ ผู้รับจ้าง มีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ ตามรายการที่ผู้ออกแบบกําหนดไว้เกิด
ความไม่เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง  ผู้รับจ้าง ไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจาก ผู้
ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  ในการแก้ไข เปล่ียนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์ โดยช้ีแจงแสดง
เหตุผลและหลักฐานจากบริษัทผู้ผลิต 

(3) ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นในกรณีดังกล่าวข้างต้น  ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งส้ิน 
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แบบและหนังสอืคู่มือ 

ระยะ ขนาด และตําแหน่งท่ีปรากฏในแบบ 
ระยะ ขนาด และตําแหน่งที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ให้ถือตัวเลขเป็นสําคัญ ห้ามใช้วิธีวัดจากแบบโดยตรง ในส่วน
ที่ไม่ได้ระบุตัวเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้เท่าน้ัน  ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบจากเคร่ือง วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้โครงการและสถานที่ติดตั้งจริง 

ข้อขัดแย้งของแบบ 
ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคล่ือน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในแบบ รายการเครื่องวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารสัญญา  ผู้รับจ้าง ต้อง
รีบแจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  ทราบ เพ่ือขอคําวินิจฉัยทันที โดย ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  จะถือเอา
ส่วนที่ดีกว่า ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หาก ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง  ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาห้าม ผู้รับจ้าง 
ดําเนินการในส่วนนั้น มิฉะน้ัน ผู้รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ ผู้ควบคุมงาน หรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
อาจจะเปล่ียนแปลงงานส่วนน้ันได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ผู้รับจ้าง ต้องดําเนินการแก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมและ
ขอต่อสัญญาไม่ได้ 
แบบประกอบสัญญา 

  แบบประกอบสัญญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผัง เพ่ือให้ ผู้รับจ้าง ทราบเป็นแนวทาง และหลักการของระบบตามความต้องการ
ของเจ้าของโครงการเท่าน้ัน ในการติดตั้งจริง ผู้รับจ้าง ต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้างและงานระบบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องประกอบกันไปด้วย ทั้งน้ีหากจะต้องทําการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบที่ได้แสดงไว้ โดยที่เห็นว่าเป็นความจําเป็นที่
จะทําให้การติดตั้งงานระบบถูกต้องได้คุณภาพตามความต้องการแล้วผู้รับจ้าง จะต้องดําเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 
แบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) 
(1) ทันทีที่ได้รับการว่าจ้าง ผู้รับจ้าง ต้องจัดทํา แบบใช้งานซ่ึงแสดงรายละเอียดของดวงโคม อุปกรณ์และตําแหน่งที่จะ

ดําเนินการติดตั้งย่ืนเสนอขออนุมัติดําเนินการต่อ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง   
(2) วิศวกรผู้รับผิดชอบของ ผู้รับจ้าง  ต้องตรวจสอบ แบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการใช้งานและการติดตั้ง

ตามข้อแนะนําของผู้ผลิต พร้อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผ่น 
(3) ในกรณีที่ แบบใช้งาน ของ ผู้รับจ้าง แตกต่างไปจากแบบประกอบสัญญา ผู้รับจ้าง ต้องจัดทําสารบัญรายการที่

แตกต่าง และใส่เครื่องหมายแสดงการเปล่ียนแปลงกํากับทุกครั้ง พร้อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่ในการ
แก้ไขครั้งน้ันๆ กํากับ 

(4) ผู้รับจ้าง ต้องศึกษาทําความเข้าใจแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายในและงานระบบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพ่ือให้การจัดทําแบบใช้งานเป็นไปโดยถูกต้อง และ
ไม่เกิดอุปสรรคกับ ผู้รับจ้าง อ่ืนๆ จนเป็นสาเหตุให้กําหนดการงานโครงการต้องล่าช้า 

(5) แบบใช้งานต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพ่ือแสดงรายละเอียดที่
ชัดเจน และทําความเข้าใจได้ถูกต้อง ให้ใช้ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสมตามสากลนิยม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลย
พินิจของ ผู้ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู้ว่าจ้าง   
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(6) ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง มีอํานาจและหน้าที่ส่ังการให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมแบบขยายแสดงการติดตั้งส่วน
หนึ่งส่วนใดของงานระบบที่เห็นว่าจําเป็น 

(7) ผู้รับจ้างต้องไม่ดําเนินการใดๆ ก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง 
มิฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนทั้งหมดหากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ ผู้รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

(8) แบบใช้งานที่ได้รบัอนุมัติแล้วมิไดห้มายความว่าเปน็การพ้นความรบัผิดชอบของผู้รับจ้าง หากผู้ควบคุมงานหรือ 
ตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

(9) แบบใช้งาน (SHOP DRAWING)ที่ไมม่ีรายละเอียดเพียงพอ ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง 
ทราบ และส่งคืนโดยไม่มีการพิจารณาแต่ประการใด 

(10) แบบใช้งานที่ส่งเสนอขออนุมัติอย่างน้อย 2 ชุด ภายหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ต้องส่งแบบให้ผู้ควบคุมงานหรือ 
ตัวแทนผู้ว่าจ้างอีก 2 ชุด เพ่ือประทับตรา “FOR CONSTRUCTION” 
 

แบบก่อสร้าง (AS-BUILT DRAWINGS) 
(1) ในระหว่างดําเนินการตดิตัง้ผู้รับจ้างต้องจัดทาํแบบตามที่ตดิตั้งจริง แสดงตําแหน่งของดวงโคม อุปกรณ์ รวมทัง้การ

แก้ไขอ่ืนๆที่ปรากฏในงานระหว่างการตดิตัง้และต้องส่งให้วิศวกร  
(2) แบบสร้างจริงต้องมีขนาดและมาตรการส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายให้ใช้มาตราส่วน

ตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมตั ิ
 

หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาดวงโคม อุปกรณ์ 
(1) หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์เป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน ผู้รับจ้างต้องจัด 

เตรียมเข้าแฟ้มปกแข็งให้เรียบร้อย ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 
(2)  หนังสือคู่มือจะแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ 

 
  ภาคท่ี 1   ประกอบด้วยเอกสารรายละเอียดข้อมูลของดวงโคม อุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ย่ืนเสนอและได้รับการ

อนุมัติให้ใช้ในโครงการ (SUBMITTAL DATA) ประกอบด้วย แคตตาล็อก ดวงโคม อุปกรณ์แยกเป็นหมวดหมู่ 
พร้อมทั้ ง เอกสารแนะนําวิธีก ารติ ดตั้ งซ่อมบํ ารุ งแนบมาด้ วย  (INSTALLATION, OPERATION AND 
MAINTENANCE MANUAL) รวมทั้งรายช่ือบริษัทผู้แทนจําหน่ายดวงโคม และอุปกรณ์ 

  ภาคท่ี 2   ประกอบด้วยรายการตรวจสอบและบํารุงรักษาดวงโคม อุปกรณ์แต่ละชนิด เช่น รายเดือน  
  ทุก 3 เดือน ทุก 6 เดือน และรายปี 
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6.2 วัสดแุละอุปกรณ ์

 โคมไฟ (LIGHTING FIXTURE) 

โคมไฟ จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จําเป็นให้เรียบร้อยในโรงงานก่อนนํามาติดตั้ง ชนิดและลักษณะของโคมไฟและ
อุปกรณ์ประกอบจะแสดงไว้ในแบบ ส่วนที่เป็นโลหะของโคมไฟจะต้องมีการป้องกันสนิม สําหรับโคมไฟชนิดแขวนจะต้องมี
อุปกรณ์แขวนและมีท่อร้อยสายสําหรับเดินสายด้วย 

 

 สวิทช์และเต้ารับไฟฟ้า 
สวิทช์ 
(1) สวิทช์เป็นชนิดตดิตั้งเสมอผิวผนังทํางานแบบกระดก พิกัด กระแส 15 A แรงดัน 250 V 
 
เต้ารับไฟฟ้า 
(1) เต้ารับไฟฟ้าเป็นชนิดใช้งานได้กับเต้าเสียบแบบขากลมและแบน (UNIVERSAL TYPE) พร้อมกับขั้วกราวด์ 

 พิกัดกระแส 15 A แรงดัน 250 V 
(2) เต้ารับไฟฟ้าชนิดใช้งานหนัก เป็นชนิด 3 POLE พร้อมกับขั้วกราวด์ พิกัดกระแสตามท่ีระบุในแบบ และ

 พิกัดแรงดัน 400 V 
 
แผ่นครอบ (DEVICE PLATE) 
แผ่นครอบสวิทช์หรือเต้ารับ เป็นชนิด PVC และเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับสวิทช์หรือเต้ารับ 

 ตัวนําไฟฟ้า 
ท่ัวไป 
(1) สายไฟฟ้าจะต้องผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. และมาตรฐาน IEC 
(2) ฉนวนสายไฟจะต้องเป็นสีที่ระบุตามมาตรฐาน วสท. 

 
สายไฟ THW 
(1) ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 หรือเทียบเท่า 
(2) สายไฟจะต้องมีตวันําเป็นทองแดงและหุ้มด้วยฉนวน PVC 
(3) สายไฟเป็นชนิด SINGLE CORE 
(4) ขนาดพ้ืนทีห่น้าตดัตัวนําเล็กที่สุดที่อนุญาตให้ใช้ในโครงการต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร 
 
สายไฟ CV แรงดนัต่ํา 
(1) ผลิตและทดสอบ ตามมาตรฐาน IEC 60228 และ IEC 60502-1 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                   รายการประกอบแบบโครงการออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์ 

 

บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   5 -8 
  

(2) สายไฟจะต้องมีตวันําเป็นทองแดงฉนวนเป็นXLPE และเปลือกนอก(SHEATH)เป็น PVC 
(3) ขนาดพ้ืนทีห่น้าตดัของตัวนําต้องไม่น้อยกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร 
(4) ขนาดแรงดัน 600/1000V อุณหภูมิ ใช้งาน 90 C  

 
การตดิตั้งกล่องสาํหรับงานไฟฟ้า (BOX)  
กล่องสําหรับงานไฟฟ้า ได้แก่ กล่องต่อสายไฟของสวิทช์หรืออุปกรณ์กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย กล่องแยกสาย  และกล่อง
อ่ืนๆที่ติดตั้งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเดินสาย การติดตั้งให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สําหรับประเทศไทย
ของ วสท. (EIT 2001-45) บทที่ 5 และตามรายละเอียดที่ได้ระบุดังต่อไปน้ี 

(1) ตําแหน่งของ BOXES และอุปกรณ์ตามที่แสดงไว้ในแบบ เป็นตําแหน่งโดยประมาณเท่าน้ัน  ผู้รับจ้างรับผิดชอบ
ในการศึกษารายละเอียดและติดตามการเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมแบบของงานสถาปัตย์ และแบบของผู้ผลิต
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆโดยละเอียด เพ่ือสามารถกําหนดตําแหน่ง BOXES ได้ถูกต้องในกรณีที่แบบไม่ได้แสดงไว้
และมีความจําเป็นต้องติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งให้เรียบร้อยสมบูรณ์ 

(2) กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการตอ่ลงดิน 
(3) กล่องต่อสายทุกกล่องมีการจับยึดที่แขง็แรงกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ 
(4) การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย LOCKNUT และ BUSHING 
(5) กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ และติดตั้งตามสภาวะการใช้งาน และสภาวะแวดล้อม 
(6) กล่องต่อสายวงจรไฟฟ้าปกติ (NORMAL SUPPLY) ต้องแยกต่างหากจากวงจรไฟฟ้าฉุกเฉิน  (EMERGENCY  

 SUPPLY) 
(7) รู KNOCK-OUT ที่ไม่ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อยด้วยอุปกรณ์ซึ่งสร้างข้ึนเพ่ือทําหน้าที่ น้ีโดยเฉพาะ หรือ

 เปล่ียน BOX เสียใหม่ 
(8) JUNCTION, OUTLET และ PULL BOX ทุกตัว จะต้องติดตั้งในที่ซึ่งสามารถเข้าไปดําเนินการตรวจ ซ่อมแซม

 ตัว BOX เอง หรือสายไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ภายหลังเมื่อเปิดใช้งานแล้ว 
(9) การติดตั้ง BOX ให้ระมัดระวังอย่าให้ติดกับท่อนํ้า ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศ หรือส่ิงกีดขวางส่ิงใด 
(10) COLOUR CODE กล่องต่อสายทุกกล่อง ต้องทาสีภายในกล่องและฝากล่องเหมือนกับ COLOUR CODE 

 ของท่อร้อยสายไฟ 
 

 
 การเดินสายของวงจรสวิทช์และเต้ารับไฟฟ้าและดวงโคม 

(1)  สายแยกจากสวิทช์เข้าดวงโคมให้ใช้สาย 2.5 มม.² และสายของอุปกรณ์ประกอบสําหรับดวงโคม ให้ใช้ขนาด
สายที่สามารถรับกระแสและอุณหภูมิใช้งานของอุปกรณ์น้ันๆ  
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(2)  สายวงจรย่อยจากแผงสวิทช์ไฟ (PANEL BOARD) ที่ใช้สําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง ไม่อนุญาตให้
เดินสายเกิน 3 เส้น (รวมสายดิน) ในท่อสายเดียวกัน (ยกเว้นมีตัวนําทุกเฟส รวมทั้งสายกลางและตัวนําต่อลง
ดินอยู่ในท่อสายเดียวกัน) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนเน่ืองจากกระแสเหนี่ยวนํา 

 

 การตดิตั้งสวิทช์ และเต้ารับไฟฟ้า 
(1)  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสวิทช์และเต้ารับให้ฝังเรียบเสมอผิวผนัง โดยติดตั้งอยู่ในกล่องโลหะหรือกล่องพีวีซีชนิดที่ใช้

สําหรับการติดตั้งหรือการน้ี ยกเว้นในกรณีที่ระบุให้ติดลอยให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอย 
(2)  การติดตั้งสวิทช์ใช้กล่องเหล็กฝังในผนังสูงจากพ้ืน 1.20 เมตร วัดจากพ้ืนถึงก่ึงกลางของสวิทช์  
(3)  ในกล่องสวิทช์กล่องเดียวกัน ห้ามไม่ให้มีแรงดันระหว่างสวิทช์เกินกว่า 300 โวลท์ นอกจากจะใส่แผ่นฉนวนก้ัน

ระหว่างสวิทช์  
(4)  เต้ารับทั่วไป ให้ตดิตั้งสูงจากพ้ืน 0.30 เมตร วัดจากพ้ืนถึงก่ึงกลางของเต้ารับ หรือตามที่ระบุความสูงในแบบ 
(5)  เต้ารับสําหรับไฟฉุกเฉิน ให้ติดตั้งต่ําจากฝ้าเพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่ระบุความสูงในแบบ 

 

 การตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  
  กําหนดระดับความสูงจากพ้ืนตามแบบหรือถ้าไมกํ่าหนดในแบบชดัเจนให้ยึดถือตารางข้างล่างหรือที่กําหนดเป็น อย่างอื่น 

สวิทช์ติดตัง้สูงจากพ้ืน วัดจากจุดก่ึงกลาง 1.20 เมตร 

เต้ารับตดิตั้งสูงจากพ้ืน วัดจากจุดก่ึงกลาง 0.30 เมตร 

PANEL BOARD ติดตั้งสูงจากพื้นถึงก่ึงกลาง 1.60 เมตร 

EMERGENCY LIGHT ตดิตัง้ใต้ฝ้าเพดาน หรือคาน 0.30 เมตร 

 

ตารางที่ 3-1 พ้ืนที่หน้าตดัรวมของสายไฟทุกเส้นคิดเป็นร้อยละเทียบกับพ้ืนที่หน้าตดัของท่อ 
จํานวนสายในท่อสาย 1 2 3 4 มากกว่า 4 

สายไฟทุกชนิดยกเว้นสายชนิดมีปลอกตะก่ัวหุ้ม 53 31 40 40 40 

สายไฟชนิดมีปลอกตะก่ัวหุ้ม 55 30 40 38 35 
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ตารางที่ 3-2  ตารางจํานวนสายไฟท่อร้อยสายไฟฟ้า 

CONDUCTOR 
จํานวนสายสูงสุดในท่อร้อยสายไฟฟ้า (MM²) 

(BASE UPON 40% CONDUCTOR FILLED) 

THW 12.7 

½” 

19 

¾” 

25 

1” 

32 

1 ¼” 

38 

1 ½” 

50 

2” 

60 

2 ½” 

75 

3” 

90 

½” 

100 

4” 

1 6 10 18 31 45 - - - - - 

1.5 5 10 14 25 35 - - - - - 

2.5 3 5 9 16 22 38 - - - - 

4 3 5 7 13 18 30 47 - - - 

6 2 4 5 10 14 23 36 48 - - 

10 1 3 4 6 9 15 22 32 44 50 

16 1 2 3 4 5 9 14 21 28 37 

25 - - - 3 4 7 11 16 22 28 

35 - - - 2 3 5 8 13 18 23 

50 - - - 1 2 4 6 9 13 16 

70 - - - 1 1 3 5 8 10 13 

95 - - - 1 1 2 3 6 8 10 

120 - - - 1 1 2 3 6 8 10 

150 - - - 1 1 2 3 5 7 9 

185 - - - 1 1 1 2 4 5 7 
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CONDUCTOR 
จํานวนสายสูงสุดในท่อร้อยสายไฟฟ้า (MM²) 

(BASE UPON 40% CONDUCTOR FILLED) 

THW 12.7 

½” 

19 

¾” 

25 

1” 

32 

1 ¼” 

38 

1 ½” 

50 

2” 

60 

2 ½” 

75 

3” 

90 

½” 

100 

4” 

240 - - - 1 1 1 1 3 4 6 

300 - - - - 1 1 1 3 4 5 

400 - - - - - 1 1 1 3 4 

500 - - - - - 1 1 1 2 3 

หมายเหต ุ จํานวนสายสูงสุดที่ระบุตามตารางข้างบน ได้กําหนดมาจากขนาดพ้ืนที่หน้าตดัรวมของตัวนํา (รวมฉนวนไฟฟ้า) จะ
เป็น 40% ของพ้ืนที่หน้าตดัของทอ่ร้อยสายไฟ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาในการเลือกใช้ขนาดท่อให้เหมาะสมกับ
จํานวนและขนาดของสายตัวนํา ทั้งนี้ถ้าจํานวนขัดแย้งกับมาตรฐาน วสท. ให้ใช้จํานวนตามที่ระบุใน วสท. 

 

 การทาสีป้องกันการผกุร่อนและรหัสส ี

ความต้องการท่ัวไป 

1) ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนนําเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อนและ/หรือ การ
ทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะนําของบริษัทผลิตสีโดยเคร่งครัด 
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อนและทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจ
พบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับและอ่ืนๆ ผู้รับจ้างต้องทําการซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน 

2) ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตามผู้รับจ้างต้องหาวิธีปอ้งกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืน ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอื่นๆ 
หากเกิดการหยดเป้ือน ต้องทําความสะอาดทันที ผลเสียหายใดๆทีเ่กิดขึ้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างทั้งส้ิน 
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การเตรียมและการทําความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี 

 1) พ้ืนผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 

ก) ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเช่ือม และตําหนิต่างๆ จากน้ันใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิว
งานให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อกําจัดครบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอม
ออก จากนั้นจึงทําความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือนํ้ามันเคลือบผิวหลงเหลืออยู่  โดยใช้
นํ้ามันประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือนํ้ามันก๊าดเช็ดถูหลายๆครั้งแล้ว
ใช้นํ้าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิท จึงทาสีรองพ้ืนตาม
คําแนะนําของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด  

ข) กรณีที่ผิวงานน้ันเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่มทําตามกรรมวิธีดังกล่าว 
 ข้างต้น 

2) พ้ืนผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก 
ให้ทําความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยนํ้ามันสน ห้ามใช้เคร่ืองขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้ว 

  จึงทาสีรองพ้ืน 

 3) พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี ให้ใช้นํ้ายาเช็ดถูเพ่ือขจัดครบไขมันและฝุ่นออก ก่อนทาสีรองพ้ืน 

 4) พ้ืนผิวทองแดง ตะก่ัว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้นํ้ายาเช็ดถูกําจัดฝุ่นก่อน 
  ทาสีรองพื้น 

 

รหัสสแีละสสีัญลกัษณ ์

(1) ให้แสดงรหัสสีที่ CLAMP ของท่อร้อยสาย 
(2) รหัสสีที่ท่อร้อยสายต้องทําเป็นแถบสีมีความกว้างไม่น้อยกว่า 100 มม. ในตําแหน่งใกล้ๆ กับกล่องต่อแยก

 สาย 
(3) ที่ฝากล่องต่อแยกสายและกล่องดึงสายใหท้าสีหรือพ่นสีตามรหัสและมีอักษรสัญลักษณ์กํากับ 
(4) กําหนดสีของรหสั และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามตาราง 

 

 

 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                   รายการประกอบแบบโครงการออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์ 

 

บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทท่ี   5 -13 
  

ตาราง รหัสสแีละสัญลักษณ์งานระบบไฟฟ้า 

ลําดับ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสส ี สสีัญลกัษณ ์

1. ท่อ-ราง สายฟ้ากําลังปกต ิ N แดง ดํา 

2. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าสําคัญ E เหลือง แดง 

3. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าสําคัญมาก (วงจรช่วยชีวิต)  V เหลือง แดง 

4. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้ FA ส้ม แดง 

5. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบเสียง S ขาว ดํา 

6. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบ AV AV ขาว ดํา 

7. ท่อ-ราง สายสัญญาณวิทยุ-โทรทศัน์รวม MA ขาว ดํา 

8. ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรทศัน์วงจรปิด SS นํ้าเงิน ดํา 

9. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบรักษาความปลอดภัย SEC นํ้าเงิน ดํา 

10. ท่อ-ราง  สายสัญญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL นํ้าตาล ดํา 

11. ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบการจัดพลังงาน (BAS) BAS ฟ้า ดํา 

12. ท่อ-ราง สายสัญญาณโทรศัพท ์ TEL เขียว ดํา 

13. ท่อ-ราง สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ COMP ดํา ขาว 

14. อุปกรณ์ยึดแขวนท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ - เทาเข้ม - 

15. DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL BOARD 
ระบบไฟฟ้าปกติ 

- งาช้าง ดํา 

16. DISTRIBUTION BOARD & MOTOR CONTROL - งาช้าง แดง 
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 การทดสอบของระบบไฟฟ้า 
 ท่ัวไป 

ข้อกําหนดในตอนนี้ครอบคลุมรายละเอียดของการทดสอบระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับมาตรฐาน วสท. IEC และตาม
 ระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 ขอบเขตของงาน 
1) ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอรายละเอียดการทดสอบอุปกรณ์ (TEST PROCEDURE) แต่ละระบบเพ่ือขออนุมัติ 

  ต่อผู้ว่าจ้างก่อนการทดสอบอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการทดสอบ 
2) เมื่อติดตั้งระบบต่างๆ เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้าง ต้องทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งภายนอกและภายในอาคาร 

และส่วนที่รับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดสอบ ให้ผู้รับจ้างคิดอยู่ในรายการที่ เสนอราคาต่อผู้ว่าจ้าง 

 
 การทดสอบ 

1) LAMP TEST ดวงโคมไฟทั้งหมดต้องถูกทดสอบ โดยการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้ว
ตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชนิด หากพบว่ามีความเสียหายต้องแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงโดยทันที 

2) INSULATOR TEST อุปกรณ์ที่มีฉนวนทุกชนิดจะต้องถูกทดสอบ ดังนี ้

(1) LIGHTING CIRCUIT ปลด MAIN PROTECTIVE DEVICE ออกจากวงจร แต่โคมไฟทั้งหมดที่อยู่ใน
วงจรเดียวกันในตําแหน่งต่อเช่ือมกัน ค่าความต้านทานฉนวนระหว่างสายกับสาย และสายกับดิน 
ต้องไม่นอ้ยกว่า 0.5 เมกโอห์ม เมื่อวัดด้วยเครื่องมือไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์ เป็นเวลาต่อเน่ืองกัน 
30 วินาที 

(2) FEEDER หรือ SUB-FEEDER ปลดปลายสายออกทั้งสองข้างป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงขนาด 500 
โวลท์ เป็นเวลาต่อเนื่อง 30 นาที ค่าความต้านทานระหว่างสายกับสาย และสายกับดินไม่น้อยกว่า 
0.5 เมกโอห์ม เช่นกัน 

3) VOLTAGE DROP TEST วัดแรงดันไฟฟ้าตกจากต้นทาง(TRANSFORMER)ถึงปลายทาง (LOAD) VOLTAGE 
DROP ต้องไม่เกิน 5% 

4) GROUNDING TEST วัด EARTHING RESISTANCEของทั้งระบบGROUNDING SYSTEM และ GROUNDING 
EQUIPMENT ตอ้งไม่เกิน 5 OHM.  
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บทที่ 6.1  
ข้อกําหนดท่ัวไปของงานระบบเครื่องกลสําหรับอาคาร 

 
 

6.1  ข้อกําหนดทั่วไปของงานระบบเครื่องกลสําหรับอาคาร 
 

 “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบเครื่องกล พร้อมทั้งอุปกรณ์อํานวยความ
 สะดวกอ่ืนๆ สําหรับโครงการ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบและข้อกําหนด เพ่ือได้ได้งานที่สมบูรณ์ ถูกต้องตาม
 ความประสงค์ของ “ผู้ว่าจ้าง” และโครงการ 
 

ระบบเครื่องกล  
  ประกอบด้วย 

 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้งานสมบูรณ์ 
 ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง  

 

ข้อกําหนดท่ัวไป    
 
  การดําเนินการก่อสร้าง 

(1) “ผู้รับจ้าง”ต้องใช้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ตามมาตรฐาน โดยผลิตจากโรงงงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของ “ผู้ควบคุมงาน” และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน หากเกิดการชํารุดหรือเสียหาย
เนื่องจากการติดตั้ง ให้เปล่ียนแปลงใหม่หรือซ่อมแซมจนใช้งานได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้
ควบคุมงาน”  

(2) เพ่ือให้ผลงานเรียบร้อย และสามารถดําเนินงานไปตามเวลาที่กําหนด “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดหาวิศวกร และ
ช่างฝีมือที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานเครื่องกล สุขาภิบาล มาควบคุมงานและประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืน ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 

(3) “ผู้รับจ้าง” ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องผ่อนแรงที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสําหรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน โดยมีปริมาณที่เพียงพอกับปริมาณงาน  “ผู้รับจ้าง” มีสิทธิที่จะขอให้ “ผู้รับจ้าง” 
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มจํานวน เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้ 

(4) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบรายละเอียดการติดตั้ง SHOP DRAWING ให้ “ผู้ควบคุมงาน” หรือ “ตัวแทน
ผู้ว่าจ้าง” อนุมัติ ก่อนที่จะติดตั้งงานแต่ละช่วง หาก “ผู้รับจ้าง” ดําเนินงานไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ ให้
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ถือเป็นการเส่ียงของ “ผู้รับจ้าง” จะเรียกร้องความเสียหาย และคิดค่าจ้างเพ่ิมเติมจาก “ผู้ว่าจ้าง” ไม่ได้ 
การแก้ไขแบบจะต้องได้รับอนุมัติจาก“ผู้ควบคุมงาน” ก่อน จึงจะดําเนินการได้ 

(5)  “ผู้รับจ้าง” ต้องควบคุมงานให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอัคคีภัยอย่างรัดกุมและจัดเตรียมหา
อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หากมีความเสียหายเกิดขึ้น “ผู้รับจ้าง” ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ และ
คดีอาญาด้วย 

(6) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแผนการทํางาน และกําหนดระยะเวลาต่างๆ ให้สอดคล้องกับงานระบบอ่ืนๆ เสนอ 
“ผู้ควบคุมงาน” อนุมัติก่อนดําเนินการ และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกๆ ระยะต่อ  “ผู้
ควบคุมงาน”  จนกว่างานจะติดตั้งแล้วเสร็จ 

(7) ในกรณีที่มีปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน ให้ “ผู้รับจ้าง” รีบรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ “ผู้
ควบคุมงาน” เพ่ือพิจารณา เมื่อ “ผู้ควบคุมงาน” ส่ังการเป็นลายลักษณ์อักษรประการใดให้ “ผู้รับจ้าง” 
ปฏิบัติตามทันที 

(8) ถ้า “ผู้ควบคุมงาน” พบว่า “ผู้รับจ้าง” ทําการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง หรือ
ตามหลักวิชาช่างที่ดี “ผู้ควบคุมงาน” มีสิทธิส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ “ผู้รับจ้าง” ทําการแก้ไขให้
ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง และรายการทันที ด้วยการแก้ไขเปล่ียนแปลง รื้อถอน ตัดทิ้ง หรือดําเนินการ
ตามที่เห็นสมควร โดยที่ “ผู้รับจ้าง” จะเรียกค่าเสียหาย หรือขอต่อสัญญามิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 

 
วัสดแุละอุปกรณ ์
(1) วัสดุและอุปกรณ์ที่นํามาติดตัง้ต้องเป็นของใหม่ และไม่เคยถูกนําไปใช้งานมาก่อน 
(2) วัสดุและอุปกรณ์ ซ่ึงเสียหายในระหว่างการขนส่ง การติดตั้งหรือการทดสอบจะต้องดําเนินการ

ซ่อมแซม หรือเปล่ียนให้ใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจาก “ผู้ควบคุมงาน”หรือ“ตัวแทนผู้ว่าจ้าง” 
 
การตรวจสอบแบบและรายการ 
(1)  “ผู้รับจ้าง” ต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกําหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกําหนดและ

เงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งชัด 
(2)  “ผู้รับจ้าง” ต้องตรวจสอบรายละเอียด การติดตั้งแบบสถาปัตยกรรมพร้อมๆ ไปกับแบบทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า ก่อนดําเนินการติดตั้งเสมอ 
(3) เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการหรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกับแบบและรายการ

ให้รีบแจ้งต่อ “ผู้ควบคุมงาน” โดยเร็ว และการตีความในข้อขัดแย้งใดๆ ให้ตีความไปในแนวที่ดีกว่า 
ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วนกว่าทั้งส้ิน 
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการ และวัสดุอุปกรณ ์
(1) การเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบและรายการ อันเน่ืองจากแบบและรายการขัดกัน 

หรือความจําเป็นอื่นใดก็ดี “ผู้รับจ้าง” จะต้องแจ้งแก่ “ผู้ควบคุมงาน” เพ่ือการอนุมัติขอความ
เห็นชอบเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

(2) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ของ“ผู้รับจ้าง”มีลักษณะหรือคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการที่
กําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง“ผู้รับจ้าง”จะต้องไม่เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้ง
ขอความเห็นชอบจาก“ผู้ควบคุมงาน” ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยช้ีแจงแสดงหลักฐาน
จากบริษัทผู้ผลิต มิฉะน้ัน“ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแต่ผู้
เดียว 

(3) กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขแบบรายการ วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นให้ “ผู้รับจ้าง” ทํา
หนังสืออนุมัติก่อนการติดตั้งในเวลาที่เหมาะสมและสมควร โดยจะต้องเผ่ือเวลาให้ผู้พิจารณาได้ใช้ใน
การพิจารณาได้ใช้ในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน 
 

ตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ ์
(1)  “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดทาง

เทคนิคขนาด และรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละช้ินตามที่“ผู้ควบคุมงาน” ต้องการ 
ตัวอย่างทุกช้ินจะส่งคืนให้ “ผู้รับจ้าง” ก่อนส้ินสุดโครงการ 

(2) ในกรณีที่ “ผู้ควบคุมงาน” มีความประสงค์ให้ “ผู้รับจ้าง” แสดงวิธีการติดตั้ง เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือ
ความเหมาะสม แล้วแต่กรณี “ผู้รับจ้าง” ต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริงตามที่ “ผู้ควบคุม
งาน” กําหนด เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้นๆ ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 
 

การขนส่งและการนําวัสดุ อุปกรณ์ เข้ายังสถานท่ีติดตั้ง 
(1) “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่อง วัสดุและอุปกรณ์ มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยก

เข้าไปยังที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของ “ผู้รับจ้าง” เองทั้งส้ิน 
(2) “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันอาจเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือ

ต่างๆ มายังสถานท่ีติดตั้ง 
(3) “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดทําหมายกําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่ติดตั้งและแจ้ง 

ให้  “ผู้ควบคุมงาน” ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่สําหรับเก็บรักษาวัสดุและ
อุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อย 
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 ระยะ ขนาด และตําแหน่งท่ีปรากฏในแบบ 
   ระยะ ขนาด และตําแหน่งที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ให้ถือตัวเลขเป็นสําคัญ ห้ามใช้วิธีวัดแบบ โดยตรง 
  ในส่วนที่ไม่ได้ระบุตัวเลขไว้เป็นการแสดงให้ทราบเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้เท่านั้น  “ผู้รับจ้าง” ต้อง 
  ตรวจสอบจากเคร่ือง วัสดุ อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในโครงการและสถานที่ติดตั้งจริง 

 ข้อขัดแย้งของแบบ 
   ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคล่ือน ขัดแย้ง หรือไม่ชัดเจนในแบบประกอบสัญญารายการเคร่ือง วัสดุ อุปกรณ์ 
  และเอกสารสัญญา“ผู้รับจ้าง” ต้องรีบแจ้งให้ “ผู้ควบคุมงาน”ทราบเพื่อขอคําวินิจฉัยทันที โดย “ผู้ควบคุมงาน”  
  จะถือเอาส่วนที่ดีกว่า ถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หาก “ผู้ควบคุมงาน” ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาห้าม “ผู้รับจ้าง”  
  ดําเนินการในส่วนน้ัน มิฉะน้ัน “ผู้รับจ้าง”จะต้องรับผิดชอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและ“ผู้ควบคุมงาน” อาจจะ 
  เปล่ียนแปลงงานส่วนน้ันได้ตามความเหมาะสมในกรณี “ผู้รับจ้าง” ต้องดําเนินการแก้ไข โดยจะคิดค่าใช้จ่าย 
  เพ่ิมและขอต่อสัญญาไม่ได้ 
 

  แบบประกอบสัญญา 
แบบประกอบสัญญาจ้างเหมาเป็นเพียงแผนผังเพ่ือให้“ผู้รับจ้าง”ทราบเป็นแนวทางและหลักการของระบบ 
ตามความต้องการของเจ้าของโครงการเท่าน้ัน ในการติดตั้งจริง “ผู้รับจ้าง”ต้องตรวจสอบกับแบบสถาปัตย์ 
แบบโครงสร้างและงานระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันได้ด้วย ทั้งน้ีหากจะต้องทําการปรับปรุงงานบางส่วน
จากแบบที่ได้แสดงไว้โดยที่เห็นว่าเป็นความจําเป็นที่จะทําให้การติดตั้งงานระบบถูกต้องได้คุณภาพตามความ
ต้องการแล้ว “ผู้รับจ้าง” จะต้องดําเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

 แบบใช้งาน (SHOP DRAWINGS) 
(1) ทันทีที่ได้รับการว่าจ้าง “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบใช้งาน ซึ่งแสดงรายละเอียดของเคร่ืองอุปกรณ์ 

และตําแหน่งที่จะดําเนินการติดตั้งย่ืนเสนอขออนุมัติดําเนินการต่อ  “ผู้ควบคุมงาน” อย่างน้อย 30 
วันก่อนการติดตั้ง 

(2) วิศวกรโครงการผู้รับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง” ต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถูกต้องตามความต้องการ
ใช้งานและการติดตั้งตามข้อแนะนําของผู้ผลิต พร้อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่กํากับแบบที่เสนอ
ขออนุมัติทุกแผ่น 

(3) ในกรณีที่แบบใช้งานของ “ผู้รับจ้าง” แตกต่างไปจากแบบประกอบสัญญา“ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทํา
สารบัญรายการแตกต่าง และใส่เครื่องหมายแสดงการเปล่ียนแปลงกํากับทุกครั้ง พร้อมทั้งลงนาม
รับรองและลงวันที่ในการแก้ไขครั้งน้ันๆ กํากับ 

(4) “ผู้รับจ้าง” ต้องศึกษาทําความเข้าใจแบบสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง แบบตกแต่งภายในและงานระบบ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน รวมทั้งตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพ่ือให้การจัดทําแบบใช้งานเป็นไป
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โดยถูกต้องและไม่เกิดอุปสรรคกับ“ผู้รับจ้าง” อื่นๆ จนเป็นสาเหตุให้หมายกําหนดงานโครงการต้อง
ล่าช้า 

(5) แบบใช้งานต้องมขีนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายเพ่ือแสดงราย 
ละเอียดที่ชัดเจน และทําความเขา้ใจได้ถูกต้อง ใหใ้ช้ขนาดและมาตราส่วนที่เหมาะสมตามสากลนิยม 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ “ผู้ควบคุมงาน” หรือ “ตัวแทนผู้ว่าจ้าง” 

(6)  “ผู้ควบคุมงาน” มีอํานาจ และหน้าที่ส่ังการให้ “ผู้รับจ้าง” จัดเตรียมแบบขยายแสดงการตดิตั้งส่วน
หน่ึงส่วนใดของงานระบบที่เห็นวา่จําเป็น 

(7) “ผู้รับจ้าง”ต้องไม่ดําเนินการใดๆก่อนที่แบบใช้งานจะได้รับการอนุมัติจาก“ผู้ควบคุมงาน” หรือ 
“ตัวแทนผู้ว่าจ้าง”มิฉะน้ัน ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด หากมีการเปล่ียนแปลงแก้ไขตามแบบใช้งาน
ที่ได้รับอนุมัติ “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

(8) แบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของ “ผู้รับจ้าง” หาก“ผู้
ควบคุมงาน” ตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง“ผู้รับจ้าง” ต้องดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

(9) แบบใช้งานที่ไมม่รีายละเอียดเพียงพอ “ผู้ควบคุมงาน” จะแจ้งให้ “ผู้รับจ้าง” ทราบ และส่งคืนโดย
ไม่มีการพิจารณาแต่ประการใด 

(10) แบบใช้งานที่ส่งเสนอขออนุมัติอย่างน้อย 2 ชุดภายหลังจากได้รับอนุมัติแล้วต้องส่งแบบให้ “ผู้
ควบคุมงาน” อีก 1 ชุด และอาจขอให้ “ผู้รับจ้าง” ส่งเพิ่มเติมให้อีกตามความจําเป็น 
 

  แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
(1) ในระหว่างดําเนินการติดตั้ง “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบตามที่ติดตั้งจริง แสดงตําแหน่งของเครื่อง 

อุปกรณ์รวมทั้งการแก้ไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตั้งให้  “ผู้ควบคุมงาน” ตรวจสอบเป็น
ระยะๆ 

(2) แบบสร้างจริงต้องมีขนาด และมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสัญญา นอกจากแบบขยายให้ใช้
มาตราส่วนตามแบบใช้งานที่ได้รับอนุมัติ 

(3) “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทําแบบ AS BUILT DRAWING ให้กับ “ผู้ว่าจ้าง”  
(4) แบบสร้างจริงทั้งหมดต้องลงนามรับรองความถูกต้องโดย“ผู้รับจ้าง”และส่งให้“ผู้ควบคุมงาน” 1 ชุด 

เพ่ือตรวจสอบก่อนกําหนดการทดสอบเครื่องและการใช้งานของระบบอย่างน้อย 30 วัน  
ป้ายและเครื่องหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 

(1)  “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาหรือจัดทําป้ายช่ือเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายเแสดงต่างๆ เพ่ือแสดง
ช่ือ และขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทยและ/หรือ ภาษาอังกฤษ 

(2) ป้ายช่ือจะต้องยึดติดให้มั่นคงถาวรป้ายช่ือดังกล่าวจะต้องจัดทําให้กับอุปกรณ์ต่อไปนี้คือ 
 แผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด 
 เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมด 
 ระบบท่อต่างๆ ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ 
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(3) สีที่ใช้พ่นเป็นตัวหนังสือและเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋องได้ โดยจะต้องจัดทําแบบสําหรับการ 
   พ่นสี 

(4) วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องมีเครื่องหมายและอักษรย่อ หรือข้อความที่ส้ันกระทัดรัดง่ายต่อการ 
   เข้าใจ 

 
การทดสอบเครื่องและระบบ 
(1) “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหา ตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อ

“ผู้ควบคุมงาน” รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ข้อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบเครื่องเสนอต่อ 
“ผู้ควบคุมงาน” หรือ “ตัวแทนผู้ว่าจ้าง” 

(2) “ผู้รับจ้าง”จะต้องทําการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือแสดง
ให้เห็นว่างานที่ทําถูกต้องตามแบบและรายการที่กําหนดทุกประการ โดยมี“ผู้ควบคุมงาน” ร่วมใน
การทดสอบด้วยและ“ผู้รับจ้าง”จะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งส้ิน 

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือทีใ่ช้ในการทดสอบ “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้จัดหามาทั้งหมด 
(4) การทดสอบเครื่องและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามหัวข้อที่ปรากฏใน

สถาบันมาตรฐานและสถาบันตรวจสอบของงานในระบบนั้นๆ 
 

การป้องกันการผกุร่อน 
   วัสดุที่เป็นโลหะที่นํามาใช้ในโครงการนี้ทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมและการผุกร่อนที่ เหมาะสม 
  แล้วทั้งส้ิน เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาสีด้วยสีกันสนิม หรือการชุบสังกะสี 
  ตามความเหมาะสมหรือตามที่ได้ระบุไว้ หากใช้สีกันสนิมจะต้องส่งสีดังกล่าวให้  “ผู้ควบคุมงาน” พิจารณา 
  อนุมัติก่อนการดําเนินการ  

การตดัเจาะ 
  “ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบการตัดเจาะ ที่จําเป็นต่อการติดตั้งงานในระบบน้ัน เช่น การเจาะผนัง พื้น การ

เจาะฝ้าเพดาน เป็นต้น การตัดเจาะต่างๆจะต้องทําอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อ
โครงสร้างอาคาร และไม่ทําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไป รวมทั้งต้องแจ้งให้ “ผู้ควบคุมงาน” หรือ 
“ตัวแทนผู้ว่าจ้าง”ทราบและอนุมัติก่อนที่จะดําเนินการตัดเจาะด้วย 

การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเครื่องและอุปกรณ ์
ในการติดตั้งเคร่ืองและอุปกรณ์ทุกช้ิน “ผู้รับจ้าง”จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือแน่ใจว่าได้ติดตั้ง
เครื่องและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สามารถทําการซ่อมบํารุง และสามารถเปล่ียนทดแทนได้ โดยสะดวกระหว่าง
การก่อสร้าง “ผู้รับจ้าง” จะต้องเตรียมการ และเตรียมช่องทางต่างๆ ในการนําเครื่องและอุปกรณ์เข้ายัง
สถานที่ติดตั้งเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องกับการก่อสร้างอาคาร 
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การยึดท่อและอุปกรณก์ับโครงสร้างอาคาร 
  “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยึดท่อและอุปกรณ์ในระบบกับโครงสร้างอาคาร เช่น โครง

เหล็ก เหล็กยึดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากจะใช้ EXPANSION BOLT จะต้องเป็น EXPANSION BOLT ที่ 
ผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนํ้าหนักตามที่ต้องการได้ โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ํากว่า 3 เท่า (SAFETY 
FACTOR = 3) 

การทาส ี
  “ผู้รับจ้าง” จะต้องทาสีวัสดุและอุปกรณ์ตามที่ระบุ การทาสีให้ยึดถือการปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตสี 

คุณภาพของสีจะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพของสีตามที่ระบุใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้
สะอาด และก่อนทาสีจริงจะต้องมีสีรองพ้ืน เพ่ือป้องกันการผุกร่อนเสมอ สีกันสนิมจะต้องทาอย่างน้อย 2 ช้ัน 

 
การป้องกันน้ําเขา้อาคาร 
การติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใกล้ชิดกับบริเวณที่มีความช้ืนสูง หรือเช่ือมโยงกับภายนอกอาคาร “ผู้รับจ้าง” ต้อง
จัดทํารายละเอียดแสดงวิธีการติดตั้งและเสริมเพ่ิมเติมวัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ “ผู้ควบคุมงาน” อนุมัติก่อน
ดําเนินการใดๆ เพ่ือให้การป้องกันน้ําเข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

หนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ ์
  “ผู้รับจ้าง” ต้องจัดทํารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย วิธีใช้ และวิธีการบํารุงรักษารายการอะไหล่

และอ่ืนๆ เป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ สําหรับเครื่องและอุปกรณ์ทุกช้ินที่ “ผู้รับจ้าง” นํามาใช้มอบ
ให้แก่ “ผู้ว่าจ้าง” ในวันส่งมอบงาน 

 การรับประกัน 
1. “ผู้รับจ้าง” ต้องรับประกันคุณภาพ และสมรรถนะของเคร่ือง ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ 

เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบงาน 
2. ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องและอุปกรณ์เสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพอันเน่ืองจากโรงงานผลิต  

“ผู้รับจ้าง” ต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยเร็วและรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

3. “ผู้รับจ้าง” ต้องรับประกันเปล่ียน และ/หรือ แก้ไขวัสดุ อุปกรณ์และงานตามข้อกําหนด รวมทั้ง
ข้อผิดพลาดซ่ึง“ผู้ควบคุมงาน” หรือ “ผู้ว่าจ้าง”ตรวจพบไม่ว่าก่อนหรือหลังการตรวจรับงาน 

4. “ผู้รับจ้าง”ต้องรับประกันเครื่องและอุปกรณ์ของระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้น ทําการแก้ไขส่ิงที่ไม่
ถูกต้อง เปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์ที่เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพรวมทั้งการบริการรายเดือน และในกรณี
ฉุกเฉินภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน หาก“ผู้รับจ้าง” ไม่เริ่มแก้ไข และดําเนินการให้
เสร็จเรียบร้อย“ผู้ว่าจ้าง”สงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก “ผู้รับจ้าง”  
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การส่งมอบงาน 
1.  “ผู้รับจ้าง” ต้องทําการตรวจสอบเคร่ือง วัสดุ และอุปกรณ์ ตามที่ “ผู้ควบคุมงาน” หรือ “ตัวแทน

ผู้ว่าจ้าง” จะกําหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นที่พอใจว่าเครื่อง วัสดุและอุปกรณ์เหล่าน้ัน 
สามารถทํางานได้ดีถูกต้องตามข้อกําหนดทุกประการ 

2. รายการส่ิงของต่างๆ ต่อไปน้ี “ผู้รับจ้าง” จะต้องส่งมอบให้แก่ “คณะกรรมการตรวจการจ้าง” ในวัน
ส่งมอบงานถือเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ 

 แบบสร้างจริง 
 หนังสือคู่มือการใช้ และบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 
 เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบํารุงเครื่องจักร และอุปกรณ์  

    ซ่ึงโรงงานผู้ ผลิตส่งมาให้ด้วย 
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเคร่ืองและตรวจรับมอบงานอยู่ในความรับผิดชอบของ “ผู้รับ 

   จ้าง” ทั้งส้ิน 
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บทที่ 6.2 
ข้อกําหนดงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 

 

1) ข้อกําหนดท่ัวไป 
(1) ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาแรงงาน ส่ิงของและอุปกรณ์ทุกอย่างสําหรับการตดิตั้ง เพ่ือให้เป็นไปตามรูปแบบและ 

รายการละเอียดที่กําหนดน้ี รวมถึงส่ิงที่มิได้ระบุแต่จําเป็นสําหรับปรับอากาศที่สมบูรณ์ตามหลักวิศวกรรมแล้ว
“ผู้รับจ้าง”จะต้องจัดหาส่ิงเหล่าน้ันมาติดตัง้ และต้องทดสอบจนสามารถใช้งานไดด้ี     

(2) อุปกรณ์ทุกช้ินจะต้องเป็นของใหม่ ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยเฉพาะและต้องเป็นโรงงาน ผู้ผลิตโดยเฉพาะ และ
ต้องเป็นโรงงานที่เช่ือถือได้ทางด้านวิศวกรรม และจะต้องอยู่ใน สภาพเรียบร้อยและยังไม่เคยถูกนําไปใช้ที่อ่ืนใด
มาก่อน 

(3) “ผู้ว่าจ้าง”สงวนไว้ซ่ึงสิทธิในการเปล่ียนแปลงงานบางส่วนเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์ ดียิ่งขึ้น   โดยจะไม่ทํา 
  ให้ “ผู้รับจ้าง” เสียหายเพ่ิมข้ึน 

(4) ส่ิงของและอุปกรณ์ทุกช้ินที่“ผู้รับจ้าง”จะนํามาทําการติดตั้ง จะต้องเป็นที่ยอมรับและยินยอม จาก  “ผู้ 
  ควบคุมงาน” มอบหมายเสียก่อน 

(5) “ผู้รับจ้าง”จะต้องจัดหาช่างฝีมือที่มีประสบการณ์และความชํานาญโดยเฉพาะมาทําการติดตั้ง เพ่ือให้งาน 
  ติดตั้งดําเนินไปด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(6) ในกรณีที่แบบและข้อกําหนดรายละเอียดงานก่อสร้างขัดแย้งหรือไม่ตรงกัน หรืออาจจะต้องตีความหมายเป็น
อย่างอื่นได้ ให้ “ผู้รับจ้าง”สอบถาม“ผู้ว่าจ้าง” ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อนกําหนดเสนอราคา มิฉะนั้นแล้วในเวลา
ติดตั้ง“ผู้ว่าจ้าง”โดย“ผู้ควบคุมงาน”จะเป็นผู้กําหนดให้โดยถือประโยชน์ของ “ผู้ว่าจ้าง” เป็นสําคัญ 

(7) ก่อนกําหนดส่งมอบงานงวดสุดท้าย “ผู้รับจ้าง” จะต้องทําการเก็บกวาด ขนย้าย รื้อถอนอุปกรณ์ ที่ใช้ในการ 
ก่อสร้างหรือติดตั้งซ่ึงมิใช้ส่วนหน่ึงของงานนั้นออกไปให้หมด พร้อมทั้งทําความสะอาดบริเวณให้เรียบร้อย  

(8) ถ้ามีงานเจาะพ้ืนหรือผนังรวมทั้งงานร้ือถอนบางส่วนของสถานที่ติดตั้ง ซึ่งทําให้เกิดความเสียหายอันเน่ืองจาก
การทํางาน เมื่อดําเนินการเสร็จแล้ว“ผู้รับจ้าง”จะต้องจัดการเปล่ียนแปลงซ่อมให้ใหม่พร้อมทั้งทาสีให้เรียบร้อย 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมแต่ประการใดกับ“ผู้ว่าจ้าง”  

(9) “ผู้รับจ้าง”จะต้องมอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการติดตั้งก่อนเร่ิมการติดตั้งให้“ผู้ควบคุมงาน”  
  จํานวน 3 ชุด มีดังน้ี  

 INSTALLATION MANUAL 
 OPERATION MANUAL 
 SERVICE AND MAINTENANCE MANUAL 
 WORKING DRAWING 
 WIRING DIAGRAM 
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(10) แบบก่อสร้างจริง (AS BUILT DRAWINGS) 
 ในระหว่างดําเนินการติดตั้ง “ผู้รับจ้าง” จะต้องทําแผนผังและแบบตามที่สร้างจริง แสดงตําแหน่งของ 

 อุปกรณ์  การติดตั้งอุปกรณ์ตามที่เป็นจริง รวมทั้งการแก้ไขอื่นๆที่ปรากฏในงานระหว่างการติดตั้ง 
 แบบสร้างจริงจะต้องส่งมอบให้แก่“คณะกรรมการตรวจการจ้าง”ในวันส่งมอบงาน แบบน้ีประกอบด้วย

แบบต้นฉบับ 3 ชุดและ CDจํานวน 1 แผ่น ขนาดและมาตราส่วนเดียวกันกับแบบก่อสร้างหรือแบบใช้งาน 
 

(11) หนังสือคู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์ 
“ผู้รับจ้าง” จัดหาทํารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีใช้ และระยะเวลาของการบํารุงรักษารายการ 
อะไหล่และอื่นๆเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ สําหรับเครื่องและอุปกรณ์ทุกช้ินที่“ผู้รับจ้าง” นํามาใช้ 
มอบให้แก ่“คณะกรรมการตรวจการจ้าง” ในวันส่งมอบงาน 

(12) การประกัน 
 “ผู้รับจ้าง”ต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องภายในระยะเวลา 2 ปี (730 วัน) นับจาก

 วันที่เครื่องติดตั้งแล้วเสร็จ และส่งมอบงาน 
 ภายในช่วงเวลาดังกล่าว หากเครื่องและอุปกรณ์เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ อันเนื่องมาจากโรงงานผลิต   

“ผู้รับจ้าง” ต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชักช้า และรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

 “ผู้รับจ้าง” ต้องรับประกันเปล่ียนและ/หรือ แก้ไขวัสดุอุปกรณ์ และงานตามข้อกําหนดรวมทั้งข้อผิดพลาด 
 “ผู้ควบคุมงาน” ตรวจพบไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน 

 “ผู้รับจ้าง” ต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทําการแก้ไขส่วนที่ ไม่ถูกต้อง  
 เปล่ียนวัสดุและอุปกรณ์เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ รวมทั้งการบริการรายเดือน และในกรณีฉุกเฉิน
 ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน หาก “ผู้รับจ้าง” ไม่เริ่มแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
 เรียบร้อย “ผู้ว่าจ้าง” สงวนสิทธ์ิจะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจาก “ผู้รับจ้าง”  

 
(13) การทดสอบเครื่องจักรกลและระบบ 

 “ผู้รับจ้าง” จะต้องจัดหาตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อ 
 “ผู้ควบคุมงาน”  

 “ผู้รับจ้าง” จะต้องทําการทดสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาเพ่ือแสดงให้
 เห็นว่างานที่ทําถูกต้องตามแบบและรายการที่กําหนดทุกประการ โดยมี  “ผู้ควบคุมงาน”  ร่วมใน
 การทดสอบด้วย และ “ผู้รับจ้าง” จะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการน้ีทั้งส้ิน 
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(14) การตัดเจาะ 
“ผู้รับจ้าง” จะต้องรับผิดชอบการตัดเจาะที่จําเปน็ต่อการตดิตั้งเช่น การเจาะผนัง พ้ืน การเจาะตัดฝ้าเพดาน 
เป็นต้น การตดัเจาะต่างๆจะต้องทําอย่างระมดัระวังและรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร 
และไม่ทําใหค้วามเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไป รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ “ผู้ควบคุมงาน” ทราบก่อนที่จะ
ดําเนินการตัดเจาะด้วย 

(15) การเตรียมการในการซ่อมบํารุงเครื่องและอุปกรณ์ 
  ในการติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์ทุกช้ิน “ผู้รับจ้าง” จะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้

ติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สามารถทําการซ่อมบํารุง และสามารถเปล่ียนทดแทนได้โดยสะดวก 
ระหว่างการก่อสร้าง “ผู้รับจ้าง” จะต้องเตรียมการและเตรียมช่องทางต่างๆ ในการนําเครื่องและอุปกรณ์เข้ายัง
สถานที่ติดตั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขัดข้องกับการก่อสร้างอาคาร 
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น 

 

 เคร่ืองปรับอากาศขนาดไม่เกิน 40,000 BTUH ต้องได้เครื่องหมายฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 ในกรณีที่ยังไม่มีเบอร์ 5 
ต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล (SEER : Seasonal Energy Efficiency Ratio) ไม่น้อยกว่า 18.0 BTUH/w  
หรือมีค่าประสิทธิภาพการทําความเย็นไม่น้อยกว่า 3.4 โดยมีสมรรถนะตามที่ระบุในแบบ ประกอบด้วย CONDENSING UNIT และ 
FAN-COIL UNIT พร้อมอุปกรณ์ร่วมอื่นๆ ให้ครบถ้วน เครื่องทั้งหมดต้องเป็นของผู้ผลิตเดียวกัน และต้องมีหลักฐานแสดงสมรรถนะ
เครื่อง เช่น แคตตาล๊อค หรือ ENGINEERING DATA ของผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ ต้องสามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าที่ผู้ว่าจ้าง
ติดตั้งใช้ ณ สถานที่ติดตั้ง โดยไม่ต้องมีการดัดแปลง หรือใช้หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า ยกเว้นสําหรับระบบควบคุม และมีรายละเอียด
ข้อกําหนดของตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

 เคร่ืองระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR- COOLED CONDENSING UNIT - ACU) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจาก
โรงงานผู้ผลิต 

- ส่วนโครงภายนอก (CASING CABINET) ทําด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบ
และอบสี หรือวัสดุที่ทนหรือทําให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรงหรือวัสดุที่เหมาะสม
สําหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่ส่ันสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน 

- คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC) SCROLL TYPE, ROTAY หรือ TWIN 
ROTARY TYPE ระบายความร้อนด้วยสารทําความเย็น และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อเกิดความร้อนสูงเกิน
เกณฑ์ 

- คอมเพรสเซอร์ เป็นชนิดปรับเปล่ียนรอบอัตโนมัติตามภาระความเย็น (INVERTER) หรือแบบรอบคงที่ (FIXED 
SPEED) ให้ใช้ตามที่ระบุในแบบ 

- คอยล์ของคอนเดนเซอร์ (CONDENSOR COIL) เป็นท่อทองแดงแบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบ
อลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบ ร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยร่ัวและการขจัดความช้ืนมา
จากโรงงานผู้ผลิต 

- พัดลม ของ CONDENSOR เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อย ขับเคล่ือนโดยตรง
จากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 

- มอเตอร์พัดลม เป็นแบบหุ้มมิดชิด มีอุปกรณ์กันเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบรองล่ืนแบบตลับลูกปืน หรือ
แบบปลอกที่มีการหล่อล่ืนตลอดอายุการใช้งาน 
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- ระบบควบคุม MAGNETIC CONTRACTOR, OVERLOAD ของคอมเพรสเซอร์ อุปกรณ์หน่วง เวลา (TIME DELAY 
RELAY) ยกเว้นในกรณ๊ที่มีอุปกรณ์หน่วงเวลาติดตั้งอยู่แล้ว ใน THERMOSTAT หรือ ON PCB BOARD และมี 
SHUT OFF VALVES พร้อม SERVICE PORTS 

- สารทําความเย็น เป็นชนิด R-32 หรือ R-410A 
- ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์, 1 เฟส, 50 เฮิร์ท หรือ 380 โวลท์, 3 เฟส, 50 เฮิร์ท 
- การติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต 

 - การติดตั้ง บนพ้ืนดิน หรือถนน ให้ทําฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 150 มม. จากระดับพ้ืนที่
ติดตั้ง ขนาดฐานใหญ่ไม่น้อยกว่าขนาดของคอนเดนซ่ิงยูนิต หรือทําฐานเฉพาะแต่ละขาของเครื่องก็ได้ ผิวให้ฉาบปูน
ขัดมันให้เรียบ ขาเครื่องทุกขาต้องยึดติดกับลูกยางด้วยสลักเกลียว ลูกยางรองขาเครื่องทุกขาให้ติดแน่นกับฐาน
คอนกรีตโดยใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียว 

 - การติดตั้งบนหลังคา กันสาดหรือระเบียง คอล์ยร้อนต้องตั้งอยู่บนลูกยางเพ่ือเฉล่ียนํ้าหนักยึด ลูกยางรองขา
เครื่องทุกขาให้ติดแน่นกับพื้นโดยใช้สลักเกลียวและแป้นเกลียว ตัวเหล็กให้ยึดติดกับพ้ืนหลังคา ก่อนการติดตั้งให้
ปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างก่อนว่าพ้ืนหลังคา กันสาด หรือระเบียงสามารถรับนํ้าหนักได้ 

 - กรณีพ้ืนที่ติดตั้งเคร่ืองคอนเดนซ่ิงมีจํากัด จําเป็นต้องติดตั้งเครื่องซ้อนกันเป็นช้ันๆ และหรือในบริเวณ ที่มีผนัง
ปิดโดยรอบ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างที่เก่ียวข้อง และจัดทํา SHOP DRAWING แสดงรายละเอียด 
โครงเหล็ก การติดตั้งเครื่อง ขนาด ช่องลมเข้าและข่องระบายลมร้อน เพ่ือขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการ 

 ผู้รับจ้างต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง ACU การรับน้ําหนักและการระบายความร้อนเพ่ือพิจารณาก่อนการ
ดําเนินการติดตั้งจริง 

 

 เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FAN COIL UNIT - FCU) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต และเป็น
ผลิตภัณฑ์ย่ีห้อเดียวกันกับ ACU 

- ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งสําเร็จ ทําด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสี วัสดุที่ทนหรือทํา
ให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่จําเป็น ให้บุด้วยฉนวนยาง โพลียูรีเธน
โฟม หรือวัสดุเทียบเท่า มีถาดน้ําทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวน ในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ําเกาะที่ภายนอกของตัว
โครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง (FREE BLOW) ต้องมีหน้ากากจ่ายลมสามารถปรับทิศทางจ่ายลมได้ 4 
ทิศทาง 
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- พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL TURBO FAN) หรือแบบใบพัดยาว (CROSS FLOW 
FAN) มีพัดลมที่ขับเคล่ือนโดยตรงด้วยมอเตอร์ ซ่ึงสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 อัตรา 

- มอเตอร์ เป็นชนิด SPLIT CAPACITOR ที่มีอุปกรณ?ป้องกันความสูงเกินเกณฑ์ อยู่ภายในหรือ BLDC (BRUSH 
LESS DC MOTOR) ใช้ระบบไฟฟ้า 220V/ 1PH / 50 HZ 

- คอล์ยเย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดง แบบ INNER GROOVE ที่ถูกอัดให้เข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่ง
จะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย ยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 

- อุปกรณ์ จ่ายสารทําความเย็นเป็นแบบ CAPPOLLAR TUBE หรือแบบ EXPANSION VALVE 
- ระบบควบคุม มีสวิชต์ ปิด-เปิด เครื่องและปรับความเร็วพัดลมพร้อมทั้งสวิชต์เทอร์โมสแตทติค อยู่ที่เครื่องหรือแบบ

ติดตั้งแยก (WIRELESS REMOTE TYPE) ตามที่กําหนดในแบบ 
- แผงกรองอากาศ เป็นแบบใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ 
- การปิด-เปิด และการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ การควบคุมอุณหภูมิใช้เทอร์โมสแตทชนิด เพ่ือควบคุมการ

ทํางานของชุด CONDENSING UNIT ส่วนชุด FAN-COIL UNIT ทํางานตลอดเวลาที่เปิดเครื่องปรับอากาศ เทอร์
โมสแตทเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบโลหะ 2 ชนิด (BI-METAL) หรือ แบบแรงดัน มีช่วงอุณหภูมิ 18C – 30C 
พร้อมวงจรหน่วงเวลา 2 ถึง 5 นาที ยกเว้นในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์หน่วงเวลาอยู่ที่ชุด CONDENSING UNIT 

- ปริมาณ การทําความเย็นทั้งหมด คิดเทียบที่ความยาวท่อนํ้ายามาตรฐาน (5เมตร ถึง 7.5 เมตร) เมื่อคอนเดนซ่ิงยู
นิต และเครื่องเป่าลมเย็นทํางานร่วมกัน 

- สภาวะอากาศ ก่อนเขา้คอล์ยเย็นที่อุณหภูมิ 27 CDB 19 CWB ก่อนเข้าคอล์ยร้อนที่อุณหภูมิ 35 CDB 
 

- การติดตั้ง FAN-COIL UNIT 

 - การติดตั้ง เครื่อง FAN-COIL บนผนัง ระดับความสูงที่ติดตั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง และ
ติดตั้งจะต้องปฎิบัติตามข้อแนะนําของผู้ทําเครื่องโดยเคร่งครัด 

 - การติดตั้ง แขวนจากเพดาน ให้ยึดด้วยโครงเหล็กติดกับพ้ืนของช้ันบนโดยตรง โดยใช้สลักเกลียวและแป้น
เกลียว หรือใช้ EXPANSION BOLTS ซึ่งสามารถรับนํ้าหนักเครื่องได้อย่างปลอดภัย 

- พัดลมติดฝ้าเพดาน (CEILING MOUNTED FAN) 
 ใบพัดเป็นแบบ CENTRIFUGAL ตัวถังทําจากกล่องเหล็กพ่นสีแล้วอบ หน้ากากทําด้วยอลูมิเนียม หรือพลาสติก
ที่ถอดได้ และดูสวยงาม มี GRAVITY DAMPER ทางด้านออกของพัดลม การต่อเข้ากับท่อลมจะต้องมี FLEXIBLE 
DUCT ความยาวไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร เพ่ือให้สามารถปลดตัวพัดลมออกจากท่อลมจากใต้ฝ้าเพดาน 
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 หน้ากากลมที่ อยู่ภายนอกอาคาร (EXHAUST AIR GRILLE and REGISTER) จะต้องมี ผิวแบบ  BAKED 
ENAMEL FINISHED เป็นสีตามท่ีผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างกําหนดให้ภายหลัง และต้องมีตะแกรงกันแมลงติดอยู่
ด้วย ตะแกรงต้องทําด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม ขนาดรูของตะแกรงต้องกว้างไม่เกิน 6 มม. 
 

- ท่อนํ้ายา (REFRIGERANT PIPE) 

 - ท่อทองแดง ไร้ตะเข็บ แบบ HARD DRAWN, TYPE L ตามมาตรฐาน ASTM-B88 

 - การติดตั้งทอ่นํ้ายา  

  - การเดินท่อนํ้ายา ท่อต้องอยู่ในแนวขนาน และ/หรือตั้งฉากไปกับตัวอาคาร ส่วนท่อที่เดินภายนอก
อาคาร ให้เดินในรางครอบท่อ PVC ท่อน้ํายา ท่อนํ้าทิ้ง ท่อร้อยสายไฟที่เดินทะลุผ่านผนัง คานและพื้น จะต้องมี 
PIPE SLEEVE ขนาดใหญ่กว่าท่อ (หุ้มฉนวนแล้ว) โดยรอบไม่น้อยว่า 1 น้ิว ช่องว่างระหว่างท่อกับ SLEEVE ให้อุด
ด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ กันนํ้าและกันไฟลามผ่านได้ เช่นซิลิโคน ท่อน้ํายาขนาดไม่เกิน 1-1/4” ต้องมีที่ยึดท่อห่างทุก
ระยะไม่เกิน 2400 มม. ท่อขนาดใหญ่กว่า 1-1/4” ต้องมีทุกระยะไม่เกิน 3000 มม. ภายหลังจากที่ได้ทําการเช่ือม
ระบบเส้นท่อจนหมดส้ินแล้ว ให้ทําการทดสอบรอยร่ัวตามข้อต่อต่างๆ หากตรวจพบรอยรั่ว ณ จุดใด ต้องทําการ
เช่ือมซ่อมแซมรอยรั่วน้ัน จากน้ันใช้ปั้มดูดสูญญากาศ (VACUUM PUMP) ดูดเอาความช้ืนออกและทําให้ระบบเป็น
สูญญากาศ (DEHYDRATION AND EVACUATION) หากปรากฎว่าความดันภายในระบบไม่อาจลดต่ําลงไปได้ตามที่
กําหนด แสดงว่าระบบท่อยังมีรอยรั่วอยู่อีก ให้ทําการทดสอบและซ่อมแซมรอยร่ัวต่างๆ ก่อนการดูดเอาความช้ืน
และทําให้ระบบเป็นสูญญากาศอีกครั้งหน่ึง 

  - ฉนวนหุ้มท่อนํ้ายา ให้ใช้ชนิด CLOSED-CELL INSULATION ท่อขนาด 3/8น้ิว ให้ใช้ฉนวนหนาไม่
น้อยกว่า 3/4นิ้ว ท่อขนาด 5/8นิ้วข้ึนไป ให้ใช้ฉนวนหนาไม่น้อยกว่า 3/4น้ิว ตรงท่ีแขวนท่อ หรือยึดท่อ ฉนวนหุ้มท่อ
ต้องเป็นชนิดแข็ง และยาวไม่น้อยกว่า 100 มม. และต้องใส่แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.0 มม. ไว้ระหว่างที่แขวน
ท่อหรือที่ยึดกับฉนวนท่อตรงที่แขวนท่อ หรือที่ยึดท่อทุกแห่ง 

  - ขนาดของท่อนํ้ายาต่างๆ จะต้องเป็นไปตามที่ระบุในแบบ หรือมาตรฐานผู้ผลิต หรือคํานวณขนาด
ท่อตาม EQUIVALENT LENGTH ของแนวท่อที่ติดตั้งจริง โดยค่า PRESSURE DROP ในเส้นท่อแต่ละชนิดได้ แต่ท่อ 
SUCTION, ท่อ DISCHARGE หรือท่อ LIQUID ต้องไม่เกินกว่า 2F CHANGE IN SATURATED TEMPERATURE ใน
ขณะเดียวกันให้คํานึงถึงเรื่องการไหลกลับของนํ้ามันหล่อล่ืนเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ด้วย จะต้องเป็นไปโดยสะดวกในทุก
สภาวะการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 
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- ท่อนํ้าท้ิง (CONDENSATE DRAIN PIPE) 

 ท่อน้ําทิ้งต้องเป็นท่อพีวีซี (PVC) CLASS 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17-2532 ข้อต่อท่อน้ําทิ้งต้องใช้แบบ 
SOCKET และการต่อแบบอัดแน่น ด้วยนํ้ายาประสาน (ตามคําแนะนําของผู้ผลิต) การเดินท่อต้องมีความลาดเอียง 
(SLOPE) อย่างน้อย 1:100 ตรงจุดท่ีต่อออกจาก FCU ต้องมีข้องอ (P-TRAP) เพ่ือดักผงและกล่ิน สามารถเปิด
ออกทําความสะอาดได้ง่าย ท่อที่เดินทะลุผ่านผนัง คานและพ้ืน จะต้องมี PIPE SLEEVE ขนาดใหญ่กว่าท่อ (หุ้ม
ฉนวนแล้ว) โดยรอบไม่น้อยกว่า 1” ช่องว่างระหว่างท่อ SLEEVE ให้อุดด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ กันนํ้าและกันไฟลาม
ผ่านได้ เช่น ROCK WOLL ยาทับหน้าด้วยซิลิโคน ท่อนํ้าทิ้งต้องทดสอบด้วยการเติมนํ้าที่ถาดนํ้าทิ้งของ FCU เป็น
เวลานาน 4 ช่ัวโมง แล้วระบายน้ําออก เพ่ือพิจารณาความลาดเอียง 

 การเดินท่อระบายนํ้าทิ้ง ท่อต้องอยู่ในแนวขนาน และหรือตั้งฉากไปกับตัวอาคาร ท่อที่เดินทะลุผ่านผนัง คาน
และพ้ืน จะต้องมี PIPE SLEEVE ขนาดใหญ่กว่าท่อ (หุ้มฉนวนแล้ว) โดยรอบไม่น้อยกว่า 1นิ้ว ช่องว่างระหว่างท่อกับ 
SLEEVE ให้อุดด้วยวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ กันน้ําและกันไฟลามผ่านได้ เช่น ROCK WOLL ยาทับหน้าด้วยซิลิโคน 

 ท่อระบายน้ําทิ้ง ท่อเดินผ่านบริเวณที่ไม่มีการปรับอากาศ หรือเดินผ่านห้องปรับอากาศแต่มีโอกาสหยุดเดิน
เครื่องปรับอากาศ จะต้องหุ้มฉนวนแบบเซลปิด ความหนาไม่น้อยกว่า 1/2น้ิว หรือตามที่ระบุในแบบ 

 ให้ติดตั้งปั้มสําหรับระบายนํ้าทิ้ง และทําการควบคุมให้เครื่องปรับอากาศหยุดทํางานถ้าปั้มเสีย หรือระบายน้ํา
ทิ้งไม่ได้ 

 ให้ติดตั้งท่อพลาสติกส่ีเหล่ียม (SLIM DUCT) ครอบท่อนํ้าทิ้งและท่อนํ้ายา เพ่ือความสวยงามทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 

 

- ฉนวนหุ้มท่อ (PIPE INSULATION) 
 ฉนวนเป็นชนิดยางอีลาสโตเมอร์ ฉนวนหุ้มท่อนํ้ายาต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 3/4นิ้ว ส่วนฉนวนหุ้มท่อนํ้าทิ้ง
ที่อยู่ภายในอาคาร ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 1/2น้ิว และต้องหุ้มสังกะสีตรงบริเวณที่ผ่านกําแพง ผนังและที่ยึด 
ส่วนที่อาจถูกแสงแดด นํ้าหรือนํ้าฝน ให้หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์ชนิดมีกาวทับอีกช้ันหน่ึง 
 

- ท่อลมชนิดเหลี่ยม (RECTANGULAR DUCT) 
 ทําด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET) ซึ่งอาบด้วยสังกะสีประมาณ 300 กรัมต่อตร.
เมตร ตามมาตรฐาน มอก.50-2538 โดยมีความหนาของแผ่นเหล็กดังน้ี 
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ความกว้างของทอ่ลม 
(น้ิว) 

เบอร์เกจ ความหนาของแผ่นเหล็กประมาณ 
(มิลลิเมตร) 

ไม่เกิน 12 26 0.55 มม. 
14-30 24 0.70 มม. 
32-54 22 0.85 มม. 
56-84 20 1.10 มม. 

 
 วิธีการประกอบและติดตั้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ SMACNA หรือ ASHRAE 
 หน้ากากลมทุกชนิดทําด้วย ANODIZED EXTRUDED ALUMINIUM โดยทั่วไปมีสีธรรมดา (ยกเว้นหน้ากากส่ง
ลม และลมกลับภายในพ้ืนที่ให้มีสีเหมือนกับฝ้าเพดาน) และต้องอบสีมาจากโรงงานผู้ผลิต 
 หน้ากากลมที่อยู่ภายนอกอาคาร (OUTDOOR AIR GRILLE AND REGISTER) ทุกชนิดต้องมีผิวแบบ BAKED 
ENAMEL FINISHED เป็นสีตามที่ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างกําหนดให้ภายหลัง และต้องมี OPPOSED BLADE 
VOLUME DAMPER และตะแกรงกันแมลงติดอยู่ด้วย ตะแกรงต้องทําด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม ขนาดของตะแกรง
ต้องกว้างไม่เกิน 6 มม. 
 

ระบบไฟฟ้า 

- การเดินสายไฟฟ้าวงจรควบคุม (CONTROL WIRING) 
 สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องเป็นชนิด มอก. 838-2531 70C ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. ฉนวนหุ้มสายมีหลายสีเพ่ือใช้
เป็นรหัสสาย สายทั้งหมดต้องร้อยในท่อ EMT หรือ IMC จํานวนสูงสุดที่ร้อยได้ในท่อแต่ละขนาด ต้องเป็นไปตามที่
ระบุใน NEC บริเวณใดที่จําเป็นต้องทําการบํารุงรักษา ผู้รับจ้างต้องร้อยสายในท่อชนิดอ่อน (FLEXIBLE CONDUIT) 
หรือติดตั้งสวิชต์ตัดตอนไว้ตามความจําเป็น 
 

- การเดินสายไฟฟ้ากําลัง (POWER WIRING) 
 สายไฟกําลัง ต้องเป็นชนิด มอก.11-2533 70C ตัวนําแกนเดียว ฉนวนสามารถทนแรงดันไฟฟ้า ได้ 750 โวลท์ 
ขนาดสายต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ ตาม NEC แต่ไม่น้อยกว่า 125% ของกระแสสูงสุดที่ อุณหภูมิ 40C และ
แรงดันไฟฟ้าต้องไม่ตกเกิน 2% ที่กระแสไฟฟ้าสูงสุด 
 สายไฟฟ้าที่เดินภายในอาคาร ให้ร้อยในท่อชนิดบาง (EMT) หรือท่อโลหะชนิดอ่อน (FLEXIBLE METALLIC 
CONDUIT) ที่สามารถกันนํ้าได้ ส่วนสายไฟที่เดินฝังในคอนกรีตหรืออยู่ภายนอกอาคาร ให้ร้อยในท่อชนิดกลาง 
(IMC) ต้องทําตามกฎของการไฟฟ้านครหลวง มาตรฐานควบคุมการก่อสร้างและติดตั้งไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่ง
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ประเทศไทย และ US, NEC โดยถือฉบับล่าสุดเป็นหลัก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขงานที่ทําผิดกฎต่างๆดังกล่าวให้ถูกต้อง 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมทั้งส้ิน 
 

สวิชต์ตัดตอนอัตโนมัติ (CIRCUIT BREAKER) 

 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญ่ีปุ่น และต้องมี 
INTERRUPTING CURRENT RATING ไม่น้อยกว่า 10 kA ที่ 415 V และสวิชต์ตัดตอนย่อยต้องมี IC RATING ไม่
น้อยกว่า 4.5 kA ที่ 240 V การติดตั้งเป็นแบบ PLUG-IN หรือ BOLT-ON  

สวิชต์ตัดตอนไม่อัตโนมัติ (DISCONNECTING SWITCH) 

 ต้องเป็นผลิตภัณ์ที่ผลิตตามมาตรฐานของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่น และติดตั้งตามมาตรฐาน 
NEC หรือมาตรฐานตามการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าภูมิภาค 

อุปกรณ์มาตรฐาน (EQUIPMENT LIST) 

 เครื่องจักรกลหลักและวัสดุอุปกรณ์ ต้องมีคุณภาพตามข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้าง
ต้องแสดงรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิง เพ่ือขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 

รายการ ย่ีห้อ 
เครื่องปรับอากาศ MITSUBISHI, DAIKIN, CARRIER 

พัดลมระบายอากาศ KRUGER, MITSUBISHI, PANASONIC 
ท่อนํ้ายา ท่อน้ําทิ้ง LOCAL 

ฉนวนหุ้มท่อ AEROFLEX, THERMALFLEX, ARMAFLEX 
ท่อลม LOCAL 

ฉนวนหุ้มท่อลม MICRO FIBER หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ มอก. 
หัวจ่าย KOMFORT FLOW หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ มอก.

สายไฟฟ้า PHELPSDODGE, THAI YASAKI,  
หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ มอก. 

ท่อร้อยสายไฟฟ้า PANASONIC, DIAMOND, NIPPON, UNION 
หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ มอก. 

Weather Proof Isolator Switch SHNEIDER, SQUARE-D, ABB MITSUBISHI 
หรือเทียบเท่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ มอก. 
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บทที่ 7.1 
งานตกแต่งทัว่ไป 

 

1 รายการท่ัวไป 

 ขอบเขตของงานครอบคลุมถึงการตกแต่งพ้ืน ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ภายในอาคาร รวมทั้งงานด้านมัณฑนศิลป์ที่
อาจมีภายนอกอาคารด้วย ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพดี ถูกต้องตามแบบ
และรายการ จัดหาและใช้ช่างฝีมือช้ันดี ฝีมือประณีตที่มีประสบการณ์กับงานประเภทนี้ หรือเป็นช่างที่ชํานาญงานเฉพาะ
ด้านเป็นพิเศษ ให้ถูกต้องตามหลักวิชา ความสวยงาม มั่นคง แข็งแรง และเรียบร้อยทุกประการ 

2 วัสด ุ

 2.1) ไม้ หมายถึง งานไม้ต่างๆทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประตู หน้าต่าง พ้ืน ผนัง เพดาน ค้ิวไม้ และบัวต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังน้ี 

   2.1.1)  ชนิดของไม้ 

ไม้ที่ใช้ในการตกแต่งส่วนที่เป็นโครงภายใน หรือส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ ให้ ใช้ไม้
เน้ือแข็งตามมาตรฐานของกรมป่าไม้ โครงภายนอกที่ระบุให้ใช้ไม้เน้ือแข็ง ใช้ไม้สัก ไม้ยมหอม หรือ
ตามที่กําหนด และไม้ทั้งหมดต้องสามารถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันได้ ไม่มีรูโพรง บิดงอ แตกร้าว มี
ตําหนิ 

2.1.2) ขนาดของไม ้

 ขนาดที่ระบุไว้ในรูปแบบและรายการ คือขนาดของไม้ที่ยังไม่ได้ไสเรียบ และการนําไม้ที่ไสเรียบ
ทั้งหมดมาใช้ ขนาดต้องไม่เล็กกว่าที่ระบุเกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดที่มีตําหนิ นํ้าหนักเบา หรือเนื้อผุ 
ห้ามนํามาใช้โดยเด็ดขาด 

2.1.3) งานโครงไม ้

 ถ้ามิได้กําหนดในแบบ โครงไม้ให้ใช้ไม้เน้ือแข็ง 1-1/2” x 3” (สําหรับงานผนัง) ไสเรียบทุกด้าน 
ระยะห่างโครงไม่เกิน 40 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ ก่อนนําไปใช้ผ่านกรรมวิธีป้องกันแมลงกัดกิน
เน้ือไม้ เช่น การทา หรืออบนํ้ายา 
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2.1.4) การเลือกใช้ไม้ตามการตกแตง่ 

 สําหรับงานสีย้อม ไม้เน้ือแข็งสําหรับงานสีพ่น หรืออ่ืนๆที่ระบุในแบบ ไม้ที่นํามาใช้ต้องผ่านการอบ
หรือตากให้แห้งสนิทก่อนการใช้งาน ไม่มีตาหรือบิดงอ ผิวไม้ต้องเรียบไม่มีรอยเป็นคล่ืน หรือแตกร้าว
มีตาไม้  

 

2.2) ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

 หมายถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆทีม่ีไม้หรอืช้ินส่วนของไม้เป็นส่วนประกอบ เช่น พาร์ติเคิลบอร์ด เอ็มดีเอฟบอร์ด ฮาร์
ดบอร์ด ไม้อัด ไม้ประสาน ทั้งหมดต้องเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีเป็นของใหม่ไมม่รีอยตําหนิหรือชํารุดบดิงอ สี
หรือลวดลายในแต่ละแผ่นต้องเป็นชนิดเดียวกัน 

 

3. การตดิตัง้ 

 3.1) การยึดโครงหรือการตดิตัง้ 

  โครงไม้ต้องตั้งแนวให้ได้ระดับและได้ฉากทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยใช้เครื่องมือทดสอบความเรียบร้อยของ
ผนังและปรับแนวก่อน การยึดโครงกับผนังปูน หรือคอนกรีตให้ยึดด้วยตะปูคอนกรีตระยะห่างไม่เกินกว่า 40 
ซม. ก่อนตอกให้เจาะรูนําแนวก่อนที่จะตอก และส่งหัวตะปูให้สนิทได้ระดับกับผิวไม้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 

3.2) การเข้าไม้และเข้ามมุต่างๆ 

 การเข้าไม้และเข้ามุมต่างๆของการตกแต่งต้องสนิทและได้ฉาก หรือได้ระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง การเข้าไม้ เข้า
เดือย เข้ามุม ต้องทําด้วยความประณีตทุกจุดต้องอัดแน่นด้วยกาวที่ใช้กับงานไม้โดยเฉพาะ ซ่ึงมีประสิทธิภาพ
ของกาวเจือจาง เช่น น้ํา หรือนํ้ามันต่างๆ 

3.3) การแบ่งช่วงต่างๆ 

 การแบ่งช่วงให้ยดึถือโครงสร้างเดมิเป็นสําคัญ สําหรับรายละเอียดใหดู้ตามแบบและรายการ หากมีข้อสงสัย
ปรึกษาผู้ออกแบบก่อนการดําเนินการ กรณีที่จะต้องต่อไมใ้หต้่อทีแ่นวการแบ่งช่วง ห้ามต่อให้ส่วนกลางของการ
แบ่ง นอกจากที่ทําเป็นบังใบและเข้ามุม รอยต่อให้สนิทเป็นผิวเดียวกัน โดยคําแนะนําของผู้ออกแบบ 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   7.1 - 3 
  

3.4) การกรุไม้ผิวหนัง 

 วัสดุต่างๆที่กําหนดในแบบ เช่น ไม้อัดสัก ไม้อัดยาง ให้ใช้วัสดุที่ไดม้าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นอกจาก
ระบุให้เป็นอย่างอ่ืน และเป็นของที่ไมม่ตีําหนิหรือรอยแตกร้าว การกรุให้ไสขอบไม้อัดให้เรียบ การตอกตะปูทุบ
หัวและส่งให้ลึกลงไปในเน้ือไม้ ระยะตอกตะปูห่างไม่เกิน 20 ซม. การตอกตะปูต้องทําด้วยความประณีต ไม่มี
รอยหัวค้อนปรากฎที่ผิวและอุดด้วยดินสอพองผสมแชลเลค หรือวัสดุสําเร็จรูปอื่น ก่อนทําสีผิวให้ขัดให้
เรียบร้อย และแต่งสีให้กลมกลืนกันทั้งหมด 

 หมายเหตุ ตะปู น๊อต เกลียว และอุปกรณ์ต่างๆทีใ่ช้ ต้องเป็นของไทยทั้งหมด และคุณภาพได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีความแข็งแรง สามารถรับน้ําหนักได้ด ี
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บทที่ 7.2 
งานตกแต่งผวิ 

 

1 รายการท่ัวไป 

 งานตกแต่งผิว เป็นงานตกแต่งผิวหน้าให้เกิดความสวยงามเรียบร้อย และสามารถป้องกันการกระแทกให้เสียหาย หรือ
สามารถกันกรดด่างในกรณีที่เป็นสถานที่ซึ่งเก่ียวข้องกับสารเคมี 

2. วัสดุ 

 2.1)  ทําสี สีย้อม สีพ่น และสีธรรมชาติ 

 2.2) พลาสติกลามิเนต 

 2.3) กระจกชนิดต่างๆ 

 2.4) โลหะประดับอ่ืนๆ เช่น สแตนเลส ทองเหลือง 

3. กรรมวิธีการติดตั้ง 

3.1) งานทําสี และการทําผิว หมายถึง การพ่นสี การทาสี การทาแชลแลค การทานํ้ามัน การทาขี้ผ้ึงต่างๆ ตลอดจน
งานตกแต่งที่มีลักษณะคล้างคลึงกันยกเว้นส่วนที่กําหนดให้เป็นวัสดุอ่ืนๆ 

3.2) การเตรียมงานรองพ้ืนสําหรับงานไม้ในการทาสี ส่วนที่เป็นไม้จะต้องปิดฝุ่นผง เศษวัสดุต่างๆให้ปราศจากรอย
สกปรก หรือคราบน้ํามัน ยํ้าหัวตะปูให้จมลงไปในเนื้อไม้ อุดรูและรอยต่อต่างๆให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทรายขัด
ก่อนทาหรือพ่นสีตามที่กําหนดไห้ 

3.3) การพ่นสี 

 การพ่นสีบนผิวที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ปฎิบัติดังนี้ 

 3.3.1) ยํ้าหัวตะปูต่างๆ ให้จมลงไปในเน้ือไม้ 

 3.3.2) อุดหัวตะปู และโป๊วด้วยสีโป๊วให้ทั่วบริเวณที่จะพ่นสี ขัดผิวต่างๆให้เรียบ 

 3.3.3) หากมีรอยขรุขระให้โป๊วแต่ง และปัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบ ทิ้วสีโป๊วให้แก้งสนิทก่อน จึงพ่นด้วย
สีจริง ครั้งที่ 1 และแต่งผิวต่างๆให้เรียบร้อย จึงพ่นด้วยสีจริง ครั้งที่ 2 
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   7.2 - 2 
  

 3.3.4) แต่งและขัดด้วยกระดาษทรายลงลูกประคบและพ่นสีจริงคร้ังสุดท้ายและพ่นแลคเกอร์เงาหรือด้านทับ 

3.4) ผู้รับจ้างต้องไม่ทําสีขณะที่มีดินฟ้าอากาศไม่เหมาะ เช่น ในวันที่อากาศช้ืน หรือมีฝนตก หรือฝุ่นละอองจับ เมื่อมี
การทําสีครั้งที่ 2 หรือในการทําสีแต่ละครั้ง ต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทเสียก่อน และก่อนทําสีทุกครั้งปิดบริเวณที่
ไม่ได้ทําสีอื่นให้เรียบร้อยด้วยเทป และแกะออกเมื่อทําสีหรือผิวเสร็จ  

3.5) งานกระจก 

 งานกระจกที่ใช้ตามที่ระบุในแบบทั้งขนาดและสี ให้ใช้อย่างดี ความหนาของกระจกต้องไม่ต่ํากว่า 3/6” หรือ 5 
มม. หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ โดยผู้รับจ้างจะต้องเสนอตัวอย่างแก่ผู้ออกแบบก่อนทําการติดตั้ง การต่อกระจก
ให้ต่อสนิท กาวที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติพิเศษในการยึดกระจก เช่น กาวอีพ๊อกซ่ี (EPOXY) หรือกาวยาง 

3.6) วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ให้ทําการติดตั้งตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิต 

  



                    บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
                          395 ซอย 13 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310

                         TEL : + 662 719 – 6199  /  FAX :+662 719 – 6199  /  e-mail :  symarchitect@yahoo.com

PROJECT โครงการออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์
LOCATION อาคารราชพฤกษ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รูปเป็นเพียง Guide Line เท่าน้ัน

FIN.CODE IMAGE / SAMPLE REMARK

หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว  LOOSE FURNITURE SCHEDULE
LF-1 โซฟา 3 ท่ีนั่ง จํานวน 1 ตัว SB FURNITURE

Location : Lobby LIFESTYLE

PERFECT

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-2 Armchair จํานวน 1 ตัว SB FURNITURE

Location : Lobby LIFESTYLE

PERFECT

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-3 โต๊ะกลาง  จํานวน 1 ตัว SB FURNITURE

Location : Lobby LIFESTYLE

PERFECT

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-4 โต๊ะประชุม กลม (จํานวน : 2 ชุด) PERFECT

Location : Conference Rm. 1, 2 MERRYFAIR

โต๊ะขนาด : DIA.1000 x H750 mm. MODERNFORM

Top กระจกใส หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-5 เก้าอี้ จํานวน 8 ตัว MERRYFAIR

Location : Conference Rm. 1, 2 PERFECT

MODERNFORM

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

DESCRIPTION

Top กระจกใส
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PROJECT โครงการออกแบบปรับปรุง Co-Working Space อาคารราชพฤกษ์
LOCATION อาคารราชพฤกษ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รูปเป็นเพียง Guide Line เท่าน้ัน

FIN.CODE IMAGE / SAMPLE REMARK

หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว  LOOSE FURNITURE SCHEDULE
LF-6 เก้าอี้ จํานวน 6 ตัว INDEX

Location : Coffee area LIFESTYLE

SB FURNITURE

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-7 STOOL BAR   จํานวน 7 ตัว INDEX

Location : Coffee area LIFESTYLE

SB FURNITURE

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-8 โต๊ะพับได้  จํานวน 16 ตัว MERRYFAIR

Location : Co-working Space, Conference 04 PERFECT

Top : Melamin Resin Films MODERNFORM

Leg : MASA/ Metal Epoxy Finished
Size : w 1500 x D 600 X H 750 mm. หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-9 เก้าอี้  จํานวน 41 ตัว MERRYFAIR

Location : Co-working Space, Conference 03,04 PERFECT

MODERNFORM

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

LF-10 โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยม  จํานวน 4 ตัว MERRYFAIR

Location : Conference 03 PERFECT

Top : Melamin Resin Films MODERNFORM

Leg : MASA/ Metal Epoxy Finished
Size : w 1500 x D 600 X H 750 mm. หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

DESCRIPTION



                    บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
                          395 ซอย 13 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310

                         TEL : + 662 719 – 6199  /  FAX :+662 719 – 6199  /  e-mail :  symarchitect@yahoo.com
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FIN.CODE IMAGE / SAMPLE REMARK

หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว  LOOSE FURNITURE SCHEDULE
LF-11 เก้าอี้ จํานวน 12 ตัว MERRYFAIR

Location : Conference 04 PERFECT

มีผ้าคลุม MODERNFORM

หรือเทียบเท่า

หรือดีกว่า

DESCRIPTION
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บริษัท ซิมไบโอซิส แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด  บทที่   7.3 - 1 
  

บทที่ 7.3 
งานครุภัณฑ ์

 

1 รายการท่ัวไป 

 หมายถึง ครุภัณฑ์ติดอาคารและครุภัณฑ์อ่ืนๆ ขนาดต่างๆของครุภัณฑ์ปรับได้ตามสถานท่ีตั้ง หากมีข้อบกพร่องหรือ
เสียหายอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบขนาดดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องยินดีที่จะแก้ไขจนกระทั่งเป็นที่พอใจของ
ผู้ออกแบบ โดยจะเรียกค่าใช้จ่ายใดๆมิได้ การแบ่งช่วงเคร่าแนวตั้งให้ยึดถือระยะที่ได้ตรวจสอบจากสถานที่ก่อสร้าง และ
เครื่องใช้ต่างๆเป็นแนวในการแบ่งช่วงให้สามารถบรรจุเครื่องใช้ที่กําหนดให้ในแบบและรายการ หรือดําเนินการไปตามที่
แบบและรายการกําหนด และในการสร้างติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งชนิดติดอาคาร หรือชนิดเคล่ือนย้าย ก่อนการติดตั้งต้องผ่าน
การตรวจสอบจากผู้ออกแบบว่าถูกต้องในด้านโครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เสียก่อน 

 

2. วัสดุ 

 วัสดุทุกช้ินต้องมีคุณภาพดี ถูกต้องตามแบบและรายการ เป็นของใหม่ไม่มีรอยเปื้อน แตกร้าว หรือเส่ือมคุณภาพ การเก็บ
รักษาวัสดุต้องถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต วัสดุ และอุปกรณ์ที่จะนํามาใช้งาน ต้องนําตัวอย่างมาเสนอผู้ออกแบบ
ตรวจรับของเสียก่อน จึงจะทําการ หรือติดตั้งได้ เช่น ไม้อัด ไม้อัดกรุพลาสติกลามิเนต กระจก โลหะต่างๆ ฯลฯ 

 

3. กรรมวิธีติดตั้ง 

 3.1) โครงสร้างของครุภัณฑ์ทั้งหมด 

  โครงสร้างทั่วไปใช้ไม้เน้ือแข็งตามที่กําหนด  ไม้ที่ใช้ตอ้งอบหรือตากให้แห้งสนิท ไม่มีกระพ้ีไม่บิดงอหรือแตกร้าว 
ห้ามใช้ไม้เน้ืออ่อนชนิดอ่ืนเป็นอันขาด และผ่านกรรมวิธีป้องกันแมลงกัดกินเน้ือไม้ เช่น การทาหรืออบนํ้ายา 
 ขนาดของโครงไม้ โดยทั่วไปใช้ 1”x2” ระยะห่างของโครงไม่เกินกว่า40 ซม. นอกจากระบุเป็นอย่างอ่ืน
 การตั้งโครงไม้ทั้งหมดต้องได้มุม แนว และระดับตามที่กําหนดให้ การเข้าไม้ต้องเข้าเดือย เข้ามุม ห้ามตีชนเป็น
อันขาด  
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3.2) วัสดุกรุผิวหน้า 

 3.2.1) ไม้อัด 

ไม้อัดที่ใช้ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ไม้อัดที่จะทําผิวโดยการพ่นสี หรือการกรุทับด้วย
วัสดุอื่นๆให้ใช้ไม้อัดยางหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. ในกรณีที่ส่วนนั้นๆต้องรับน้ําหนักหรือมีการกระทบได้
ง่ายให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. และส่วนที่จะยึดติดก่อนจะตอกด้วยตะปูทุบหรือตัดหัวและต้อง
อัดแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท ขอบหรือสันไม้อัดต้องไสให้เรียบและได้แนวก่อนทําการกรุและ
ต้องไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกับไม้อัด ส่วนในพ้ืนทื่ที่เปียกน้ําให้ใช้ไม้อัดชนิดกันน้ํา 

3.2.2) แผ่นพลาสติกลามิเนต 

 ตรวจสอบขนาดส่วนที่จะกรุและตัดให้ได้ขนาดใกล้เคียง แล้วทําความสะอาดส่วนที่จะกรุ ปัดผง ฝุ่น 
เศษไม้ต่างๆ ตามซอกมุมออกให้หมดก่อนที่จะทากาวยางที่ผิวส่วนที่จะประกบติดกันและอัดติดแน่น
อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็นคล่ืน และอัดด้วยแม่แรงหรือส่ิงกดทับอ่ืนๆจนกาวแห้งสนิท และแต่งขอบ
มุมเล็กน้อย การต่อแผ่นต้องถามความเห็นของผู้ออกแบบก่อนเสมอ 

3.2.3) กระจก 

 กระจกทั้งหมดใช้ของภายในประเทศ นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น ให้เสนอตัวอย่างให้ผู้ออกแบบ
พิจารณาก่อน กระจกที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีผิวเรียบสม่ําเสมอทั้งแผ่นปราศจากรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา
หรือฝ้ามัว ไม่มีตําหนิและรอยร้าวต่างๆ ขอบต้องแต่งหรือเจียระไนให้สวยงาม ความหนาของกระจกที่
ใช้ ไม่ต่ํากว่า 3/16” นอกจากระบุเป็นอย่างอื่น ในการกรุทับวัสดุ เช่น ไม้อัด ให้ใช้กาวที่มีคุณภาพดี 
และมีประสิทธิภาพในการยึดติด เช่น กาวอิพ๊อกซ่ี (EPOXY) 

3.2.4) งานโลหะ 

 ต้องทําการปรับแต่งส่วนที่จะทําการกรุผิวหรือติดตั้งให้ทําการลบมุมที่มีคมหรือเหล่ียม วิธีการติดตั้ง
โดยทั่วไปสําหรับแผ่นโลหะแบบพับ ให้พับซ้อนขอบเขตของโลหะให้เรียบร้อย ผิวโลหะต้องเรียบไม่
เป็นคล่ืน ในกรณีที่ต้องการพับตรงรอยเช่ือมต่อต่างๆให้ขัดหรือปรับให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน ความ
หนาของแผ่นโลหะต้องใช้ไม่ต่ํากว่า 0.5 มม. หรือตามที่ระบุในแบบ ผิวมัน เรียบสม่ําเสมอกัน 
 หากเป็นสแตนเลส ให้ใช้เกรด 304 

  


