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รายการประกอบแบบ 

    หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1  นิยามและขอบเขต 

1.1.1  นิยาม 
ค านาม ค าสรรพนาม ที่ปรากฏในสัญญาและเงื่อนไขสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง แบบก่อสร้าง รายการ

ประกอบแบบ และเอกสารอ่ืนๆ ที่แนบสัญญาให้มีความหมายตามที่ระบุในหมวดนี้ นอกจากจะมีการระบุ
เฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือระบุเพ่ิมเติมในเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ 

 
เจ้าของโครงการ/ผู้ว่าจ้าง หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
   
ที่ปรึกษางานออกแบบ  
 

หมายถึง บริษัท แมสโป คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 

   
ผู้รับจ้าง หมายถึง นิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับเจ้าของโครงการ

รวมทั้งตัวแทน และลูกจ้างของผู้รับจ้างเหมา 
   
งานก่อสร้าง หมายถึง งานต่างๆที่ระบุในแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ

ก่อสร้างและเอกสารแนบสัญญา รวมทั้งงานประกอบ
อ่ืนๆ 

   
เอกสารสัญญาจ้าง หมายถึง เอกสารสัญญาทางกฎหมายที่มีการลงนามว่าจ้าง

ร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้รับจ้างเหมาใน
วันท าสัญญาก่อสร้าง อันเป็นเอกสารที่ได้รับการ
ยอมรับจาก ทั้งสองฝ่ายข้างต้น และมีพยานบุคคลซึ่ง
ปรากฎชื่อในท้ายเอกสารสัญญาจ้างฉบับนั้นๆ ลงนาม
รับทราบด้วย 

   
เอกสารประกอบการ หมายถึง แบบกอ่สร้างรายการประกอบแบบและเอกสารอ่ืนๆ ที่

ท าสัญญา แนบท้ายสัญญาหรือใช้ประกอบในการท า
สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้รับจ้าง
เหมา 

   
แบบก่อสร้าง หมายถึง แบบก่อสร้างทั้งหมดที่ใช้ประกอบในการท าสัญญา

จ้างเหมาและแบบรายละเอียดการก่อสร้างเฉพาะที่มี
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติม โดยความ
เห็นชอบของผู้ควบคุมงานแล้ว 
 
 



2 
 

รายการประกอบแบบ 

   
รายการประกอบแบบ หมายถึง ข้อความและรายละเอียดที่ก าหนดและควบคุม

คุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ เทคนิค และข้อตกลงต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างท่ีมีปรากฏหรือไม่มีปรากฏใน
แบบก่อสร้างและในเอกสารเฉพาะนี้ 

   
การอนุมัติ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจในการ

อนุมัติ 
 
 

1.1.2  ขอบเขตของโครงการ 
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายใน ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
(1) พ้ืนที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

1.1.3  ต าแหน่งที่ตั้งของโครงการ 
        อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย 

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  

1.1.4 ขอบเขตของงานก่อสร้าง 
           ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมและจัดหาวัสดุก่อสร้าง แรงงานฝีมือดี เครื่องจักรกล และเครื่องมือ 

เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็น รวมทั้งจัดท าสิ่งก่อสร้างชั่วคราวและ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับภาษี และพันธะต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสารสัญญาจ้างและเอกสารประกอบสัญญาจ้างทั้งหมด 

1.1.5  รายละเอียดของงานก่อสร้าง 
           รายละเอียดของงานก่อสร้างประกอบด้วย งานทุบรื้อผนังบางส่วน งานรื้อฝ้าเพดาน งานขนทิ้ง

เศษวัสดุ งานผนัง งานประตูหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ งานตกแต่งผิวพ้ืน ผนัง งานสีทั้งภายในและภายนอก งาน
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งผู้รับจ้างต้องท าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ใน
แบบก่อสร้างทุกประการ รายการต่างๆ ที่ได้กล่าวถึง หรือก าหนดไว้ หรือแสดงไว้ในรายการก่อสร้าง หรือแบบ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา ด าเนินการติดตั้งให้เรียบร้อย ตลอดจนทดสอบให้ใช้ งานได้ดี และสิ่งใดก็
ตามที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างหรือรายการก่อสร้าง แต่เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้งานก่อสร้างตามสัญญานี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปโดยสมบูรณ์ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 
1.2   แผนการท างานและรายงานความคืบหน้า 

1.2.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจพิสูจน์สภาพปัจจุบันทั้งหมดกับสภาพรายละเอียดที่แสดง หรือก าหนด
ในเอกสารสัญญาจ้าง รวมทั้งสภาพและระยะจริงของอาคาร ซึ่งถูกระบุไว้ในแบบก่อสร้างและท าการรายงาน
สภาพทั้งหมดรวมทั้งระยะที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง ต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมายก่อนการเริ่มต้นการท างาน  

1.2.2 เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างที่จะต้องท าความเข้าใจ และศึกษารายละเอียดต่างๆ ของ
สภาพอาคารทีป่รากฏในปัจจุบัน  
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1.2.3 การรับรองและการยอมรับงานในการตรวจรับงานขั้นสุดท้ายจะต้องได้รับการพิจารณา ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความเสร็จสมบูรณ์ของงาน และจะมีข้ึนก่อนการช าระค่าจ้างงวดสุดท้าย  

1.2.4 สิ่งที่ยกเว้นหรือบิดเบือนไม่ตรงตามหนังสือสัญญา จะต้องบันทึกไว้ในเอกสารรับรองขั้น
สุดท้าย รวมทั้งแผนที่ แผนผัง หรือหมายเหตุ ซึ่งจ าเป็นต่อความคิดเห็นของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมายในการประกอบขึ้นเป็นรายงานที่สมบูรณ์  

1.2.5 แผนการท างานและรายงานความคืบหน้าของผู้รับจ้าง 
(1) ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมแผนการท างานและเสนอต่อผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย เพ่ือขอ

อนุมัติก่อนเริ่มต้นการท างาน โดยแผนการท างานดังกล่าวจะต้องแสดงเค้าโครงของการด าเนินงานที่ผู้รับจ้าง
เสนอ ระบุวันที่ผู้รับจ้างจะเริ่มต้นท างานในส่วนต่างๆ และวันที่คาดว่างานในส่วนนั้นๆ จะเสร็จสมบูรณ์  

(2) แผนการท างานจะต้องแสดงความคืบหน้าของงานที่เป็นสัดส่วนร้อยละต่องานทั้งหมดในทุก
ช่วงเวลา 

(3) ผู้รับจ้างจะต้องแสดงความคืบหน้าของงานทุกสัปดาห์ พร้อมมอบส าเนารายงานความคืบหน้า 
จ านวน 3 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย  

(4) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งส่งเอกสารการจ่ายมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่
เป็นความจริงแสดงรายการวัสดุที่ซื้อมาในระยะเวลาการก่อสร้าง และค่าใช้จ่าย ส าหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และส่วนประกอบอื่นๆ 

1.2.6 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 
        ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการให้การตรวจสอบงานในทุกส่วนและทุกขั้นตอนของการท างานให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการตรวจสอบงานก่อสร้างเป็นระยะๆ โดยมีผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้าง

มอบหมายเป็นผู้ตรวจรับงานก่อนจะมีการเบิกจ่ายงวดต่างๆ 

1.2.7 การจัดท ารายงานการก่อสร้าง 

(1) รายงานประจ าวัน  
      ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานประจ าวันตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือ

ผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย โดยรายงานประจ าวันนี้จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
ก. จ านวนพนกังาน คนงานทุกประเภทของผู้รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง 
ข. วัสดุที่มีอยู่ในบริเวณการก่อสร้าง วัสดุที่ส่งเข้ามา และวัสดุที่ได้ใช้ไป 
ค. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ในบริเวณการก่อสร้าง 
ง. ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
จ. อุปสรรคและความล่าช้าของงานก่อสร้าง 
ฉ. ค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายและการเปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้าง 

หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายสั่งให้ท า 
ช. แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขท่ีได้รับจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
ซ. เหตุการณ์พิเศษต่างๆ รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุขึ้นในบริเวณก่อสร้าง และผู้มาเยี่ยมหน่วยงาน

ก่อสร้าง 
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(2) รายงานประจ าเดือน 
      ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าและส่งรายงานประจ าเดือนให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

จ านวน 3 ชุด ภายใน 7 วันแรกของเดือนถัดไปตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้อนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้
ว่าจ้างมอบหมาย ประกอบด้วยข้อมูลการสรุปจากรายงานประจ าวัน ความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนที่ผ่าน
มาและการเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงานกับแผนงานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายแสดงความก้าวหน้า
ของงานในแต่ละเดือน อย่างน้อย 6 รูป 

 
1.3  วัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 

1.3.1  คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ท่ีก าหนด 
         เมื่อได้มีข้อก าหนดใดๆ ที่ระบุชื่อ ยี่ห้อ ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งหรือหลายราย

หมายความว่าวัสดุและ/หรือผลิตภัณฑ์ ชื่อ ยี่ห้อ ของผู้ผลิตนั้นๆ มีคุณสมบัติตรงตามข้อก าหนดแล้ว กรณีที่
วัสดุที่ได้รับการอนุมัติไม่มีจ าหน่ายในท้องตลาดหรือยกเลิกการผลิต ให้ผู้รับจ้างเสนอวัสดุและ/หรือผลิตภัณฑ์ 
ชื่อ ยี่ห้อของผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ที่มีคุณลักษณะและความเหมาะสมไม่ด้อยกว่าของที่ก าหนดไว้เดิม เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายแล้ว แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างเหมาจะต้องให้เหตุผลประกอบใน
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ และเตรียมการไว้พร้อมล่วงหน้าให้มีเวลาเพียงพอในการแสดงการเปรียบเทียบ 
ทดลอง และให้ข้อมูลรายละเอียดตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายต้องการ และให้ถือว่าผู้รับจ้าง
เหมาได้คิดเผื่อไว้แล้วส าหรับข้อนี้ อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายสงวนสิทธิ์ไว้ในการที่
จะไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุที่ใช้ตามที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบได้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าวัสดุยี่ห้อนั้นๆมีคุณสมบัติ  
และ/หรือ การบริการแปรเปลี่ยน ในกรณีนี้ผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุที่ระบุไว้ในรายการประกอบแบบอ่ืนๆ ที่
เหลือ เพื่อขออนุมัติต่อไป โดยจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่ออายุสัญญาใดๆ มิได้ 

1.3.2   การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์  
(1) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและ/หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดก่อนที่จะน ามาใช้

ในงานก่อสร้าง  
(1) ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมตัวอย่างข้อมูลวัสดุอุปกรณ์และใบรับรองที่ผ่านมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ

ตามท่ีต้องการใช้ส าหรับงานก่อสร้างเพ่ือเสนอขออนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย  
(2) ผู้ผลิตสินค้า ที่ยังไม่ได้รับการรับรองในผลิตภัณฑ์ใดให้ระบุอยู่ในสัญญานอกเสียจากบริษัทผู้ผลิตนั้น

เป็นบริษัทท่ีมีชื่อเสียงที่ดีและมีความสามารถในการผลิตวัสดุได้ในปริมาณท่ีต้องการ และประสบความส าเร็จใน
การผลิตวัสดุประเภทเดียวกันนี้มาก่อน 

(3) ผู้รับจ้างจะยังไม่มีการสั่งซื้อวัสดุใดๆ จนกว่าจะได้รับค าอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง 
หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

(4) การยื่นเสนอวัสดุอุปกรณ์ทุกชุดเพ่ือพิจารณา จะต้องได้รับการติดฉลากป้ายชื่อ แสดง ต าแหน่ง
รายละเอียด ชื่อ และคุณสมบัติของวัสดุ ชื่อผู้ผลิต วันที่ ชื่อโครงการ และข้อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็น 

(5) ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ส าหรับยื่นเสนอจะต้องมีขนาดที่เพียงพอที่จะแสดงคุณภาพชนิด ลักษณะสี 
สภาพพ้ืนผิว และผิวสัมผัสของวัสดุนั้นๆ รวมทั้งข้อมูลรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิควิธีการติดตั้ง 
ใบรับรองที่ผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของทางราชการและข้อแนะน าที่จ าเป็น  ให้ส่งมาพร้อมกับตัวอย่าง
วัสดุอุปกรณ์นั้นๆ เพ่ือใช้ในการพิจารณาอนุมัติ 

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง หรือขนส่งตัวอย่าง เอกสารต่างๆ ของวัสดุอุปกรณ์ผู้รับจ้างจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
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(7) จดหมายหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารจากผู้รับจ้างจะต้องท าส าเนา จ านวน 3 ชุด ใน
การขออนุมัติ ซึ่งจะส่งมาพร้อมกับการยื่นเสนอตัวอย่างและข้อมูลของวัสดุอุปกรณ์ท้ังหมด 

(8) งานทุกหมวดที่ปรากฏในเอกสารรายการประกอบแบบต้องเสนอขออนุมัติตัวอย่าง ข้อมูลวัสดุ
อุปกรณ์ และใบรับรองที่ได้รับการเห็นชอบสถาบันมาตรฐานแล้ว  

1.3.3 การจัดท าและเก็บตัวอย่าง 
(1) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการเก็บสุ่มตัวอย่างวัสดุ และจัดท าตัวอย่างงานส าเร็จตั้งแต่งานเริ่มต้นจนแล้ว

เสร็จเพ่ือส่งให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ในการเก็บสุ่มตัวอย่างให้เก็บตามระยะเวลาต่าง เพ่ือควบคุม
คุณภาพวัสดุ 

(2) การจัดท าและการเก็บสุ่มตัวอย่าง ให้ผู้รับจ้างด าเนินการตามกรรมวิธีและขั้นตอนที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง เพ่ือให้เป็นตัวแทนแสดงลักษณะคุณภาพของวัสดุหรืองานส าเร็จที่ผู้รับจ้าง
เหมาจะน ามาใช้หรือมีอยู่ในงานก่อสร้างให้ผู้ควบคุมงานเก็บรักษาตัวอย่างที่ได้เห็นชอบแล้วไว้เปรียบเทียบกับ
วัสดุที่น ามาใช้ในงานหรือเทียบกับงานที่ท าจริง 

(3) หากวัสดุและงานส าเร็จไม่มีลักษณะและคุณภาพตรงกับตัวอย่าง ผู้รับจ้างต้องรื้อถอน เปลี่ยนแปลง 
แก้ไข จนถูกต้องตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

1.3.4 การสั่งวัสดุอุปกรณ์มาใช้ในโครงการ 
(1) วัสดุอุปกรณ์ใดท่ีต้องสั่งจากต่างประเทศ ผู้รับจ้างเหมาต้องตรวจสอบรายละเอียดและสั่งซื้อล่วงหน้า 

เพ่ือให้ได้วัสดุมาทันต่อการใช้งานไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะใช้เป็นข้ออ้างในการที่วัสดุส่งเข้ามาใช้งานไม่ทัน 
เพ่ือขอต่ออายุสัญญามิได้ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด 

1.3.5 การเก็บวัสดุอุปกรณ ์
(1) การเก็บวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณอาคาร ให้เก็บเฉพาะที่จ าเป็นต่อการใช้งาน ห้ามน าวัสดุที่ยังไม่ใช้งาน

เก็บไว้ในอาคาร 
(2) ห้ามผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ไม่ได้ใช้ในงานโครงการนี้มาเก็บไว้ในอาคาร 
(3) ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักอาศัยในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง หรือในสถาบันเป็นอันขาด 

ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย  
 

1.4   การบ ารุงรักษาและการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง 

1.4.1 การดูแล ป้องกัน และบ ารุงรักษางานก่อสร้าง 
(1) ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการดูแลรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยสถานที่

ก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่น ามาไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนกระทั่งส่งมอบงาน
งวดสุดท้ายและผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ได้ตรวจรับงานแล้ว ในกรณีจ าเป็นผู้รับจ้างต้องจัดท า
เครื่องป้องกันความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ
การสร้างเป็นที่คลุม ที่ก าบัง การป้องกันการขีดข่วนและอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
เห็นว่าเหมาะสม 

(2) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพและจ านวนทีเ่พียงพอในการป้องกันเพลิงไหม้ ประจ า
สถานที่ที่จะท าการก่อสร้างรวมทั้งในโรงเก็บวัสดุ เครื่องมือ และในที่ต่างๆ ที่จ าเป็น มีการป้องกันและจัดการอย่าง
เคร่งครัดต่อแหล่งเก็บเชื้อเพลิง โดยจัดให้มีค าเตือนที่เห็นเด่นชัดในการน าไฟหรือวัสดุอ่ืน ที่ท าให้เกิดประกายไฟได้
เข้าใกล้บริเวณดังกล่าว 
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(3) ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดท าการดูแลป้องกันและบ ารุงรักษาดังกล่าวข้างต้น
ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดแก่วัสดุสิ่งของและงานก่อสร้างเองทั้งหมด 

(4) ผู้รับจ้างต้องท ากรมธรรม์ประกันภัย เพ่ือเป็นหลักประกันในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ก าลังด าเนินการ เมื่อพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นๆเกิดจากการกระท าของผู้
รับจ้างหรือบุคคลใดก็ตามที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง โดยต้องท าประกันด้วยวงเงิน ไม่น้อยกว่าราคาค่า
ก่อสร้างที่ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาก่อสร้าง 

(5) เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดภัยความเสียหายต่ออาคารดังกล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ รับจ้างสมควรตั้งกฎหรือ
มาตรการห้ามไม่ให้พนักงานหรือบุคคลใดก็ตามที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้รับจ้าง สูบบุหรี่ เสพสิ่งเสพติดใดๆ 
หรือกระท าการใดๆ ในเขตสถานที่ก่อสร้าง อันจะเป็นต้นเหตุของความเสียหายนั้นๆ ซึ่งนอกจากจะมีผล
ทางการเรียกร้อง (CLAIM) ค่าประกันแล้ว ทางผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้าง
หรือลงโทษผู้รับจ้างเหมาตามกฎหมายอีกด้วย 

1.4.2 การรักษาความสะอาดในบริเวณการก่อสร้าง 
(1) ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนท าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

และให้ถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
(2) ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ และสิ่งของเหลือใช้ทั้งหลายที่ท าความสกปรก กีดขวางการ

ท างานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้างและต้องเก็บกวาดท าความสะอาดให้
เรียบร้อย ทั่วบริเวณก่อสร้างเมื่อเสร็จงานในแต่ละวัน โดยผู้รับจ้างต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.4.3 การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
ในกรณีที่งานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง 

ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายอาจออกค าสั่งให้ผู้รับจ้าง ท างานก่อสร้างนั้นตามวิธีและในเวลาที่
เหมาะสมในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนร าคาญดังกล่าวให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้และให้ถือว่าผู้รับจ้างเหมาได้
คิดเผื่อไว้แล้ว ในการท างานดังกล่าว ทั้งเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1.4.4 ความปลอดภัยในการท างาน 
ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเครื่องอ านวยความสะดวกทั้งหลายในการ

ท างานรวมทั้งจัดให้มีสภาพการท างานที่ดี ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของคนงานรวมทั้งผู้มาเยี่ยมดูงาน
ก่อสร้างด้วย ทั้งหมดนี้ให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายมีอ านาจออกค าสั่งให้ผู้รับจ้างจัดให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขใดๆได้ตามเห็นควร และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบจัดการเรื่องนี้ให้เป็นไปตามที่มีข้อบัญญัติใดๆ ใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

1.4.5 รายงานอุบัติเหตุ 
เมื่อมี เหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดคะเนมาก่อน เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้าง ไม่ว่าเหตุนั้นจะมีผลต่อ

ความก้าวหน้าของงานหรือไม่ก็ตาม ให้ผู้รับจ้างรีบรายงานเหตุนั้นให้ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
ทราบในทันทีและท ารายงานระบุรายละเอียดเหตุการณ์ทั้งหมด รวมทั้งให้ระบุว่าได้แก้ไขเหตุการณ์นั้นอย่างไร
บ้าง รวมทั้งการป้องกันหรือขั้นตอนที่จ าเป็น 
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1.4.6 การปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิต 
           ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตาม

สมควร และ/หรือ ตามท่ีมีข้อบัญญัติใดๆ ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
1.5 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 

1.5.1 ระยะต่างๆ 
           ระยะส าหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นส าคัญ การใช้ระยะที่วัดจาก

แบบโดยตรงอาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยในเรื่องระยะให้สอบถามผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมายเพ่ือพิจารณาตัดสินก่อนที่จะด าเนินการในส่วนนั้นๆ 

1.5.2 การตกลงระยะในการท างานร่วมกัน 
           ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบระยะต่างๆ ในบริเวณที่ก่อสร้างร่วมกันจนเป็นที่ทราบและ

เข้าใจดีเสียก่อนที่จะด าเนินงาน 

1.5.3 ความคลาดเคลื่อน บกพร่อง ขัดแย้ง และความผิดพลาดระหว่างแบบก่อสร้างรายการ
ประกอบแบบ และเอกสารสัญญาจ้าง 

          ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ความบกพร่อง ความขัดแย้ง ความผิดพลาด หรือไม่
ชัดเจนในแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้าง และเอกสารสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องหยุดด าเนินการงานในส่วนนั้น
ไว้ก่อน แล้วรีบแจ้งผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายเพื่อขอค าวินิจฉัยทันที โดยผู้ว่าจ้าง หรือผู้
แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายจะถือเอาส่วนที่ดีกว่าเป็นเกณฑ์ความถูกต้อง และถูกต้องตามหลักวิชาช่างและ
ความเหมาะสมในการพิจารณาทุกครั้ง เม่ือผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายให้ค าวินิจฉัย และสั่ง
การอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการปฏิบัติตามค าวินิจฉัย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างเอง และจะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้ และเกิด
ข้อผิดพลาดใดๆขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือผู้
แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

1.5.4 การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
           การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบ ให้เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 

1.5.5 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบส าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 
           เมื่อได้ลงนามท าสัญญาจ้างก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างจะได้รับแบบก่อสร้างแนบสัญญาและรายการ

ประกอบแบบแนบสัญญาอย่างละ 1 ชุด ผู้รับจ้างเหมาจะต้องเก็บรักษาไว้ใช้งานประจ าอยู่ในหน่วย งาน
ก่อสร้างตลอดระยะเวลา และอยู่ในสภาพดีครบถ้วนทุกฉบับที่เป็นแบบก่อสร้างตามสัญญา รวมทั้งแบบหรือ
รายละเอียดอื่นๆท่ีผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมายออกให้เพิ่มเติมในระหว่างการก่อสร้าง  
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1.6   การประสานงานและท างานล่วงเวลา 

1.6.1 การติดต่อประสานงานก่อสร้าง 
        ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและจัดให้มีการประสานงานติดต่อระหว่างผู้รับกับผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้

ว่าจ้างมอบหมาย โดยจัดให้มีแผนงานแสดงขั้นตอนต่างๆ ที่วางไว้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปด้วยดีซึ่งกันและ
กัน ผู้รับจ้างต้องวางแผนการก่อสร้างทุกระบบอย่างละเอียดถี่ถ้วน และสอดคล้องกันเป็นอย่างดี เพ่ือให้งาน
ก่อสร้างเป็นไปตามก าหนดเวลาตามสัญญา 

1.6.2 การท างานล่วงเวลา 
           เวลาท างานตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ของทุกวัน กรณีที่ผู้รับจ้างมีความต้องการที่จะท างาน

นอกเหนือจากเวลาที่ระบุไว้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน 
ท าการและจะต้องไดรับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย 
 
1.7 การส่งมอบงานงวดสุดท้ายและการตรวจรับงาน 

1.7.1 การแก้ไขความช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินของสถาบัน 
           ผู้ว่าจ้างจะต้องท าการแก้ไขหรือชดใช้ความช ารุดเสียหายต่อทรัพย์สินของสถาบัน ที่เกิดจาก

การกระท าของผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

1.7.2 การตรวจสอบงานครั้งสุดท้าย 
           ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ และคู่มือต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อย

ก่อนที่จะด าเนินการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
1.7.3 การรับประกัน  
       ระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ในระหว่างการรับประกันหากมี

ความช ารุดบกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาท าการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีภายใน 7 วัน โดยค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซมเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างเหมาเพิกเฉยไม่เข้ามาซ่อมแซมภายในเวลาดังกล่าวสถาบัน
สามารถว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นมาด าเนินการแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น 
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หมวดที่ 2 

สถานที่ก่อสร้าง 
 
2.1 สถานที่ก่อสร้าง 

2.1.1 การส ารวจตรวจสอบสถานที่ 
        ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงจนทราบเป็นที่พอใจ

แล้วถึงลักษณะและสภาพทั่วไป ขอบเขต สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีอยู่สิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลาย สิ่งที่ต้อง
ระมัดระวังรักษาเอาไว้ ตลอดจนลู่ทางเข้าออก การขนส่งวัสดุสิ่งของและคนงาน ความสะดวกและขัดข้อง
ทั้งหลาย การจัดสถานที่ที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการก่อสร้างตามที่ต้องการ พร้อมทั้งมีความเข้าใจอย่างดีใน
การศึกษาวิธีการท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ได้ อีกทั้งมีข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยความเสี่ยงภัย ความ
ผันผวนของเหตุการณ์และเหตุอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบกระเทือนการท างานก่อสร้างนี้ เป็นอย่างดีแล้ว ไม่ว่า
กรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้  

2.1.2 การเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง 
(1) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบพ้ืนที่ในแบบก่อสร้างเปรียบเทียบกับสภาพพ้ืนที่จริงเพ่ือได้จัดท าให้

ถูกต้องตรงตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง หากมีข้อผิดพลาดหรือสงสัยให้แจ้งผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้าง
มอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อท าการแก้ไข เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จึงด าเนินการต่อไปได้  

(2) ผู้รับจ้างต้องด าเนินการท าความสะอาด ปรับระดับพ้ืนที่ให้เรียบเสมอกันพร้อมที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 

2.1.3 การป้องกันความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิม 
(1) ผู้รับจ้างต้องป้องกันมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้างข้างเคียงและเบื้องล่างของส่วนที่

ท างานปรับปรุงก่อสร้าง หากเกิดความเสียหายขึ้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบท าให้คืนสภาพดีดังเดิมโดยไม่
ชักช้า โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับภาระในการออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยมิเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณโครงการแต่อย่างใด ทั้งนี้การซ่อมส่วนเสียหายดังกล่าว ผู้รับจ้างไม่สามารถใช้เป็นข้อกล่าวอ้างใน
การเลื่อนก าหนดการการแล้วเสร็จของโครงการให้เลื่อนช้าออกไป  

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย เห็นว่าการป้องกันที่ผู้รับจ้างท าไว้ไม่เพียงพอหรือไม่
ปลอดภัย ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย อาจออกข้อก าหนดหรือค าสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมการป้องกันสิ่งปลูกสร้างนั้นๆได้ตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย เห็นสมควร โดยถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

2.1.4 การป้องกันความเสียหายต่อสิ่งสาธารณูปโภค 
ผู้รับจ้างต้องดูแลรักษาสภาพสถานที่สาธารณะทั้งหลาย และสิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลายให้อยู่ในสภาพ

ดีใช้งานได้ตลอดเวลา และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อสถานที่สาธารณะทั้งหลาย หรือ
สิ่งสาธารณูปโภคทั้งหลายอันเกิดจากการก่อสร้างโดยต้องชดใช้ แก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนดีดังเดิมโดยไม่ชักช้า 
และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าผู้รับจ้างได้คิดค่าใช้จ่ายเผื่อไว้แล้วส าหรับความเสี่ยงภัยใดๆ 
ในเรื่องนี้ รวมอยู่ในจ านวนเงินตามสัญญาและไม่ว่า ในกรณีใดๆผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าให้เกิดการกีด 
ขวางทางสัญจรไปมาของบุคคลทั่วไปตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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2.1.5 การควบคุมรักษาสภาพแวดล้อม 
(1) ให้ผู้รับจ้างใช้การแผงป้องกันฝุ่นละออง ปิดคลุมชั่วคราว หรือวิธีอ่ืนๆ เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของ ฝุ่นผงตามที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย เห็นสมควรในการจัดการป้องกันสิ่งแวดล้อม โดย
ห้ามใช้น้ าฉีดท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างโดยเด็ดขาด เพราะจะท าความเสียหายแก่พ้ืนที่เพดานและห้องที่
อยู่เบื้องล่าง 
 
2.2 งานรื้อถอน 

2.2.1 การรื้อถอนท าลาย 

(1) ข้อก าหนดทั่วไป 
ก. ข้อบัญญัติส่วนที่เกี่ยวกับ “การรื้อถอนท าลาย” นี้ มีวัตถุประสงค์จะให้สมบูรณ์ในตัวเอง แต่

เมื่อกล่าวถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ เช่น นั่งร้าน บันไดไต่ ปั้นจั่น (Derricks) กว้าน 
(Hoists) ฯลฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานรื้อถอนท าลาย จะต้องสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษา 
และใช้งานให้เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ บ ารุงรักษาและใช้
งาน อุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข. ในงานรื้อถอนท าลายนี้ ถ้าขั้นตอนของงานตอนใดมีเทศบัญญัติประกาศกระทรวงหรือ
ข้อบังคับใดๆ ซึ่งรัฐได้ตราไว้ จะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

ค. ในการรื้อถอนท าลายทุกครั้งจะต้องติดป้ายเตือนอันตรายไว้รอบบริเวณเบื้องล่าง ของพ้ืนที่ที่
ท างานอยู่ในระดับชั้นบน รวมทั้งกั้นรั้วไว้บริเวณทางผ่านเข้าออก โดยเว้นไว้เฉพาะที่ใช้เป็น
เส้นทางเดินหรือขนย้ายวัสดุโดยแท้จริง 

ง. ควบคุมอากาศและน้ า ไม่ให้เกิดมลภาวะจากการรื้อถอนตามความต้องการ/ข้อก าหนดของ
ทางราชการ/ผู้ควบคุมงาน 

(2) การรื้อถอนส่วนเกี่ยวข้องกับงานผนังก่ออิฐหรืองานคอนกรีต 
ก. คอนกรีตและงานก่ออิฐถือปูน ที่รื้อถอนในจุดเล็กๆให้ตัดคอนกรีตเป็นเส้นตรงและเรียบในจุด

ที่เชื่อมต่อกับ โครงสร้างโดยใช้เลื่อยตัด หรือเครื่องมืออ่ืนๆ โดยไม่ใช้เครื่องมือที่มีความ
สั่นสะเทือน 

ข. ส าหรับผิวหน้าคอนกรีต ให้ใช้วิธีการเคลื่อนย้ายที่จะไม่ท าลายหรือท าให้เกิดรอยแตกร้าวกับ
ส่วนโครงสร้างพื้นและผนัง ใช้เลื่อยเพื่อตัดให้เป็นเส้นตรงและเรียบ 

(3) การตัดบริการต่างๆ 
     จะต้องปลดไฟบริการไฟฟ้าต่างๆ ในสิ่งปลูกสร้าง และตัดหรือปลดสวิตช์ ตัดตอนไฟฟ้าจาก

ภายนอกก่อนที่จะเริ่มงานรื้อ และจัดระบบสายไฟฟ้าเดิม การตัดหรือปลดสวิตช์ตัดตอนนั้น ผู้รับจ้างจะต้อง
แจ้งกับผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ก่อนด าเนินการ โดยเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ทั้งหมด 
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(4) การขนถ่ายวัสดุจากการรื้อถอนท าลาย 
ก. ห้ามทิ้งวัสดุลงมาจากท่ีสูงลงสู่พ้ืนภายนอกอาคาร เว้นแต่ได้ท ารางระบายวัสดุ (Chute) ที่ปิด

มิดชิดโดยใช้ไม้หรือโลหะ 
ข. รางระบายวัสดุซึ่งเอนท ามุม 45 องศา กับแนวราบ จะต้องมีฝาสี่ด้านปิดมิดชิดจะเปิดไว้ใกล้

หรือที่พ้ืนอาคารเพ่ือรับวัสดุที่ขนทิ้งเท่านั้น 
ค. รางระบายวัสดุที่ท ามุมน้อยกว่า 45 องศา กับแนวราบ อาจจะเปิดฝาด้านบนไว้ได้เว้นแต่ถ้า

จุดซึ่งรางระบายนี้ถ่ายวัสดุไปยังรางระบายวัสดุอีกรางหนึ่ง ซึ่งท ามุมเกินกว่า 45 องศากับ
แนวราบ จะต้องมีฝาปิดด้านบนราง ณ จุดนั้นเพ่ือป้องกันวัสดุทะลักออกนอกราง 

ง. บริเวณช่องที่เปิดไว้ชั้นบน เพ่ือให้คนงานเทขยะหรือวัสดุลงรางระบาย สภาพพ้ืนจะต้องมั่นคง
แข็งแรงและมีการเสริมแผ่นไม้อัดหรือผ้าใบ เพ่ือกันเศษวัสดุจากการทิ้งขยะลงสู่รางระบาย
หลุดรอดไปสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่เบื้องล่าง 

จ. บริเวณช่องท่ีเปิดไว้ชั้นบน เพ่ือให้คนงานเทขยะหรือวัสดุลงรางระบายจะต้องมี รั้ ว ปิ ด กั้ น
แข็งแรงสูงอย่างน้อย 90 เซนติเมตร นับจากพ้ืนห้องหรือพ้ืนซึ่งคนงานยืนโกยวัสดุลงราง
ระบาย 

ฉ. กรณีใช้รถเข็นส าหรับขนถ่ายวัสดุลงรางระบายจะต้องสร้างขอบกันของตกหรือกันชน หนาไม่
น้อยกว่า 5 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร ไว้ที่ปากช่องที่เปิดไว้ที่รางระบายและจะต้อง
ใช้ไม้ปูปิดช่องว่างระหว่างรางระบายกับช่องที่เปิดไว้ที่รางระบายที่ต้องใช้รถเข็นเข็นผ่านไป 

ช. เศษวัสดุและขยะที่ถูกล าเลียงลงสู่เบื้องล่าง จะต้องได้รับการล าเลียงไปยังจุดทิ้ง ขยะที่
จัดเตรียมไว้เป็นสัดส่วน เพ่ือรอรถขนขยะด าเนินการขนไปทิ้งจนหมดอย่างน้อยสุดอาทิตย์ละ 
1 ครั้ง โดยผู้รับจ้างเหมาเป็นผู้รับภาระในการออกค่าใช้จ่ายก าจัดขยะดังกล่าว ห้ามมิให้กอง
เศษวัสดุและขยะไว้ที่ปลายปล่องหรือรางระบายวัสดุที่อยู่ ณ เบื้องล่างอาคาร 

2.2.2 การขนย้าย 
        ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายเศษวัสดุ /ซากปรักหักพัง ขยะมูลฝอย และ

วัสดุอื่นๆ ที่เป็นผลจากการรื้อถอนออกจากท่ีก่อสร้างเป็นระยะๆ โดยปราศจากเศษวัสดุ หรือฝุ่นละอองตกออก
นอกอุปกรณ์ขนส่งวัสดุนั้นๆ ตามท่ีก าหนดและขนส่งเคลื่อนย้ายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.2.3 การท าความสะอาดและซ่อมแซม 
        เมื่อเสร็จงานขนย้ายและรื้อถอนแล้ว ให้ขนย้ายเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุที่รื้อถอนออกจากที่

ก่อสร้าง เคลื่อนย้ายสิ่งปกคลุมและเก็บกวาดพ้ืนที่ภายในให้สะอาด และซ่อมแซมส่วนรื้อถอนที่เกินความ
ต้องการ น าองค์ประกอบของโครงสร้างและผิวพ้ืนกลับมา และท าให้มีสภาพเหมือนก่อนลงมือรื้อถอน 
ซ่อมแซมโครงสร้างและพ้ืนผิวที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งได้รับความเสียหายขณะรื้อถอน 
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  หมวดที่ 3 
งานกระจก 

 
3.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

3.1.1 งานกระจก หมายถึง งานกระจกซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบการตกแต่งภายในอาคาร ได้แก่ ประตู
และหน้าต่างที่ท าจากวัสดุประเภทไม้ เหล็กและอลูมิเนียม ผนัง รวมทั้งกระจกที่ใช้ตกแต่งและ
ใช้งานทั้งหมดของอาคาร และงานตามที่ปรากฏในแบบและรายการก่อสร้าง  

3.1.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในรายการก่อสร้างและแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยก
เป็นข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

3.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และแรงงานฝีมือดีที่
มีความช านาญงานโดยเฉพาะ ส าหรับท างานกระจกเพ่ือให้ส าเร็จลุล่วง และทดสอบจนใช้งาน
ได้ดี ตามรายละเอียดที่ก าหนดในแบบและรายการก่อสร้าง 

3.2 วัสดุ 

3.2.1 กระจกที่จะใช้ในโครงการนี้จะต้องเป็นกระจกแผ่นคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.54-2516 หรือ
ดีกว่า  

3.2.2 กระจกท่ีจะใช้ในโครงการนี้ประกอบด้วยกระจกโฟลทใส กระจกลามิเนต (Laminated Glass) 
กระจกนิรภัยอบเทมเปอร์ (Tempered) และกระจกเงา โดยก าหนดให้ใช้กระจกผลิตโดย 
บริษัท ไทยอาซาฮี จ ากัด , บริษัท สยามการ์เดียน , บริษัทกระจกไทยเยอรมัน จ ากัด หรือ
เทียบเท่า ทั้งนี้ให้ดูรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 

3.2.3 ความหนาของกระจกก าหนดให้ใช้ขนาดหนาตามแบบที่ก าหนด หรือเป็นไปตามรายการ
ค านวณแต่ ต้องไม่น้อยกว่า 5 mm. 

3.2.4 กระจกที่น ามาใช้ต้องมีผิวเรียบสม่ าเสมอ สีสม่ าเสมอ ไม่เป็นฟองอากาศ ไม่เป็นคลื่น ไม่
แตกร้าว ไม่มีรอยขูดขีด ไม่มีคราบสกปรกหรือหลอกตา ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งกระจกตัวอย่างให้
ทางสถาปนิกผู้ออกแบบตรวจอนุมัติและเห็นชอบ ก่อนการติดตั้ง 

3.2.5 กระจกใสและกระจกตัดแสง ให้ใช้ชนิด Float Glass มีคุณภาพดี ผิวเรียบสม่ าเสมอ ปราศจาก
ริ้วรอยขีดข่วน ไม่หลอกตา ไม่ฝ้ามัว มีคุณสมบัติตาม มอก. 54 -2516 หรือดีกว่า ความหนา
เป็นไปตามรายการค านวณ แต่ไม่น้อยกว่า 5.0 มม.  

3.2.6 กระจกเงา ให้ท ามาจากกระจกโฟลทใส โดยมีความหนาไม่ต่ ากว่า 5 มม. ท าเป็นกระจกเงาโดย
การเคลือบ 4 ชั้น คือ เคลือบวัสดุเงิน เคลือบวัสดุทองแดงบริสุทธิ์ และเคลือบสีโดยเฉพาะอีก 2 
ชั้น 

3.2.7 กระจกที่น ามาใช้ในโครงการ ให้มีคุณสมบัติขั้นต้นดังนี้ 
(1) ค่าการสะท้อนของแสงออกสู่ภายนอก (VISIBLE RAY REFLECTANCE OUTDOOR) กระจกที่

น ามาใช้ต้องมีค่าการสะท้อนแสงออกสู่ภายนอกไม่เกินกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ โดยต้องขอความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบ สถาปนิก และ/หรือ วิศวกรก่อนน ามาใช้งาน 
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(2) ค่าการส่องผ่านของแสง (VISIBLE RAY TRANSMITTANCE) กระจกท่ีน ามาใช้ต้องมีค่าการส่องผ่าน
ของแสงไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ส าหรับกระจกในบริเวณทั่วไป โดยต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ 
สถาปนิก และ/หรือ วิศวกรก่อนน ามา ใช้งาน 

(3) ค่าสัมประสิทธิ์การบังเงา (SHADING COEFFICIENT) กระจกที่น ามาใช้ต้องมีค่าไม่เกินกว่า 0.9 
ส าหรับกระจกในบริเวณทั่วไป โดยต้องขอความเห็นชอบจากผู้ออกแบบ สถาปนิก และ/หรือ วิศวกรก่อน
น ามาใช้งาน 
 
3.3 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

3.3.1 การเสนอรายละเอียด 

(1) รายการค านวณ 
     ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบและค านวณความหนาของกระจกทุกชนิ ด โดยต้อง

สอดคล้องกับความต้องการที่แสดงในแบบก่อสร้าง ความหนาของกระจกที่ก าหนดไว้ทั้งในแบบและรายการ
ก่อสร้างเป็นความหนาขั้นต่ าที่ยอมให้ ในกรณีที่ผู้รับจ้างค านวณแล้วผลการค านวณแสดงให้เห็นว่า ความหนา
ของกระจกจ าเป็นต้องหนากว่าที่ก าหนดให้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนาตามที่ค านวณได้หรือในกรณีที่ผลการ
ค านวณแสดงให้เห็นว่า ความหนาของกระจกสามารถใช้บางกว่าที่ก าหนดได้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ความหนา
ตามที่ก าหนดให้ไว้ในรายการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงความหนา 
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและจะถือเป็นข้ออ้างในการขอต่อเวลาตามสัญญาไม่ได้ 

(2) SHOP DRAWING  
      ผู้รับจ้างต้องจัดท า SHOP DRAWING อย่างน้อย 3 ชุด เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ โดย

แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ก. การประกอบกระจกเข้ากรอบบาน 
ข. การป้องกันน้ า 
ค. กรรมวิธีในการติดตั้งผนังกระจกและจุดยึดต่างๆ  
ง. การยาแนวรอยต่อต่างๆ  
จ. การหนุนยางรองกระจก 
ฉ. รายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้คุมงานต้องการ 

(3) ตัวอย่าง 
     ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการติดตั้งและ

บ ารุงรักษา รวมทั้งตัวอย่างกระจกแต่ละชนิดที่จะใช้จริง ขนาดไม่เล็กกว่า 30 x 30 ซม. ให้ ผู้คุมงานพิจารณา
อนุมัต ิ

3.3.2 การติดตั้ง 
(1) กระจกทุกชนิดก่อนน ามาติดตั้งจะต้องได้รับการแต่งขอบให้ปราศจากความคมและมีความเรียบ

 สม่ าเสมอ 
(2) การประกอบกระจกเข้ากรอบบานจะต้องฝังลึกเข้าในกรอบบาน/วงกบ และจะต้องมียางรองรับ

กระจกเสมอ โดยใช้ยางประเภท นีโอพรีน ความแข็งประมาณ 90 ดีกรี และจัดวางโดยมีระยะตามที่ผู้ผลิต
กระจกแนะน า 
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(3) เมื่อประกอบกระจกเข้ากรอบบานเรียบร้อยแล้ว ให้อัดด้วย POLYETHYLENE BACKER ROD แล้ว
อุดยาแนวด้วยซิลิโคนเพ่ือป้องกันน้ าทั้ง 2 ด้าน 

(4) กระจกทุกแผ่นที่น ามาติดตั้งจะต้องมีฉลากชื่อติดมาจากโรงงาน ระบุถึ งบริษัทผู้ผลิต ชนิดของ
กระจก และความหนา อีกทั้งจะต้องติดไว้ที่กระจกจนกระทั่งติดตั้งกระจกเสร็จเรียบร้อย และได้รับการตรวจ
จากผู้คุมงานแล้ว 

(5) รายละเอียดการติดตั้งอ่ืนๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตซึ่งได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากผู้คุมงานแล้ว  

3.3.3 วัสดุอุดยาแนว  
(1) วัสดุอุดยาแนวทั้งหมดที่ใช้ในโครงการนี้ ให้ใช้ชนิด SILICONE SEALANT ชนิดที่ไม่เป็นอันตราย 

หรือสร้างความเสียหายแก่ผิววัสดุที่จะอุดรอยต่อส าหรับอุดเพ่ือป้องกันการรั่วซึม ก าหนดให้ไม่เล็กกว่า 6 มม. 
แต่ไม่เกิน 10 มม. โดยมี CLOSED CELL POLYETHYLENE FOAM BACKER ROD หนุนรองเสมอ ส่วน
รอยต่อส าหรับงาน CURTAIN WALL และส่วนที่ต้องการความแข็งแรงในการจับยึด ให้เป็นไปตามรายการ
ค านวณ วัสดุอุดยาแนวให้ใช้ผลิตภัณฑ์ DOW CORNING หรือ GE หรือ RHODORSIL หรือเทียบเท่า โดยใช้รุ่น
ที่เหมาะสมกับผิววัสดุที่จะอุดดังต่อไปนี้ ส่วนสีจะเลือกภายหลัง 

(2) ซิลิโคนที่ท าหน้าที่ในการยึดกระจก ให้ใช้ซิลิโคนประเภท STRUCTURAL GLAZING SEALANT 
ผลิตภัณฑ์ DOW CORNING NO. 795 หรือ GE NO. SSG 4000 หรือ RHODORSIL NO. VEC 70a หรือ
เทียบเท่า 

(3) ซิลิโคนส าหรับอุดยาแนวผิวอลูมิเนียมกับผิวปูนเพ่ือป้องกันน้ าซึม ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ DOW CORNING 
NO. 789 หรือ GE รุ่น SILPRUF หรือ RHODOSIL NO. 616 หรือเทียบเท่า 

(4) ซิลิโคนส าหรับอุดยาแนวกระจกโฟลทกับกระจกโฟลท ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ DOW CORNING NO. 
999A หรือ GE หรือ RHODOSIL หรือเทียบเท่า 

(5) ผิววัสดุอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง ให้ผู้รับจ้างขออนุมัติผู้คุมงานก่อนด าเนินการใดๆ 
(6) ซิลิโคนที่ใช้จะต้องบรรจุในกล่องที่แข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่ง มีป้ายบอกชื่อผู้ผลิต ชนิดของ

ผลิตภัณฑ์และหมายเลขการผลิต จะต้องจัดเก็บซิลิโคนยาแนวตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
(7) วัสดุยาแนวนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างให้สถาปนิกผู้ออกแบบตรวจอนุมัติก่อนใช้งาน โดยการ

ติดตั้งให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบพิมพ์เขียว และ/หรือ มาตรฐานการติดตั้งจากผู้ผลิต และ/หรือ 
ได้รับความเห็นชอบจาก สถาปนิก และ/หรือ วิศวกร ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องจัดส่งของตัวอย่างให้ สถาปนิก และ/
หรือ วิศวกร ตรวจสอบก่อนเริ่มการติดตั้ง 

(8) การยาแนว 
ก. ผิวงานที่จะยาแนวจะต้องสะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น ไขมัน แลกเกอร์ และความชื้น 
ข. ฉีดซิลิโคนยาแนวโดยใช้ช่างที่มีประสบการณ์เพียงพอ สามารถฉีดซิลิโคนยาแนวได้อย่าง

ประณีต และไม่มีฟองอากาศ การฉีดซิลิโคนยาแนวอาจฉีดแบบมือบีบหรือแบบใช้แรงลมอัดก็ได้ 
และปาดตบแต่งซิลิโคนยาแนวด้วยแท่งปาดก่อนซิลิโคนเริ่มแข็งตัว หลังจากฉีดซิลิโคนยาแนว
แล้วลอกเทปกระดาษออกทันที  

ค. ไม่เคลื่อนย้ายแผงกระจกจนกว่าซิลิโคนยาแนวจะแข็งตัวเต็มที่ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับค าแนะน า
ของผู้ผลิตซิลิโคนที่ใช้ 

ง. แผงกระจกที่รอเวลาแข็งตัวต้องเก็บไว้ในที่ร่ม ไม่มีฝุ่น มีการระบายอากาศได้ดี 
จ. การป้องกันผิววัสดุ 
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ฉ. งานกระจกทั้งหมดเมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่นวัสดุปกคลุมผิว หรือ
ติด PLASTIC TAPE เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่
อาจท าความเสียหายให้กับงานอลูมิเนียม 

3.3.4 ฟิล์มติดกระจก 
(1) ด้านในห้องห้องควบคุมติดฟิล์มติดกระจก สีเทาแกมเงินปรอทตลอดบาน โดยมีค่าการสะท้อน

แสงไม่น้อยกว่า 50% ติดตั้งโดยช่างที่มีความช านาญงาน ขั้นตอนการติดตั้งต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผู้ผลิต ต้องเรียบสนิทกับกระจก ไม่มีฟองอากาศ, มีรอยขูดขีด หรือมีต าหนิ 
 

ช. การท าความสะอาด 
        ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวของงานกระจก ทั้งด้านนอกและด้านในให้สะอาด ปราศจาก

คราบน้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดก่อนส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เครื่องมือ
และสารละลายใดๆ ท าความสะอาด อันอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลูมิเนียมและกระจกได้  

ซ. การรับประกัน 
        ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง และคุณลักษณะ 

ผลงานอลูมิเนียม และกระจกว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รั่วซึม และจะยังคงสภาพการใช้งานได้ดีอย่างน้อย  5 ปี นับ
จากวันส่งมอบงาน ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการรับมอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน 
อันมีผลเนื่องมาจากการผลิต การขนส่ง การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้โดยถอดออกและติดตั้งด้วยของใหม่ที่มี
คุณภาพชนิดและขนาดเดียวกัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น  

ฌ. ความรับผิดชอบ 
        กระจกที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อย หากมีคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในแบบหรือรายการก่อสร้าง 

แตกร้าวเสียหายเป็นรอยขูดขีด ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนกระจกชนิดที่ดีและมีคุณภาพตรงตามรายการให้ใหม่โดย
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนี้ทั้งหมด 
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        หมวดที่ 4 
 งานประตูและหน้าต่าง 

 
4.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

4.1.1 งานประตูและหน้าต่าง หมายถึง งานประตูและหน้าต่างซึ่งเป็นช่องเปิดทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ทั้งที่ท าจากวัสดุประเภทไม้ เหล็ก อลูมิเนียม พลาสติก ไฟเบอร์กลาส พร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมด และงานตามที่ปรากฏในแบบและรายการก่อสร้าง 

4.1.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในรายการก่อสร้างและแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยก
เป็นข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

4.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และแรงงานฝีมือดีที่
มีความช านาญงานโดยเฉพาะ ส าหรับท าการก่อสร้างงานประตูและหน้าต่างเพ่ือให้ส าเร็จลุล่วง 
และทดสอบจนใช้งานได้ดี ตามรายละเอียดที่ก าหนดในแบบและรายการก่อสร้าง 

 
4.2 วัสดุ 

4.2.1 วงกบไม้ 
           ไม้ส าหรับท าวงกบจะต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบแห้งดีแล้ว โดยใช้ชนิดของไม้ตามที่ก าหนดให้ ถ้า

มิได้ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ไม้แดงหรือเต็งหรือมะค่า 

4.2.2 วงกบและบานกรอบอลูมิเนียม 
           อลูมิเนียมที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดจะต้องรีดมาจากอลูมิเนียมอัลลอย ชนิด 6063-T5 หรือ 

50S-T5 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมกับงานสถาปัตยกรรม ขนาดความหนาเป็นไปตามแบบโทนของสีจะเลือก
ภายหลัง 

4.2.3 ประตูไม้เนื้อแข็ง 
           บานประตูไม้จะต้องท าด้วยไม้ที่ผ่านการอบแห้งหรือผึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปีแล้ว 

ตกแต่งลายตามที่ผู้ออกแบบก าหนด มีความหนาตามที่ระบุในแบบ ไม่มีตา ไม่มีกระพ้ี แผ่นประตูไม่แอ่นหรือ
บิดงอ มีขนาดตามที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง ย้อมสีตามที่สถาปนิกก าหนด 

4.2.4 ประตูไม้อัด  
(1) บานประตูไม้อัด โดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตาม มอก.192 -2528 มีความหนาไม่ต่ ากว่า 35 

มิลลิเมตร เป็นประตูที่ผลิตส าเร็จรูปจากโรงงาน ต้องได้ฉากไม่บิดงอ บานประตูส่วนที่ใช้ภายในห้องน้ า หรืออยู่
ติดภายนอก ให้ใช้บานประตูไม้อัดชนิดกันความชื้น บานประตูที่ท าผิวธรรมชาติ หรือย้อมสีให้ใช้บานประตูไม้
อัดสักประตูไม้อัดทั้งหมดให้ใช้ เกรดเอ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม้อัดไทย จ ากัด หรือบริษัท ไทยวนภัณฑ์ จ ากัด 
หรือเทียบเท่า 

(2) ในกรณีในแบบก่อสร้างก าหนดให้บุแผ่นพลาสติก ลามิเนต บนผิวประตูไม้อัด ให้ใช้แผ่นพลาสติกลา
มิเนต เกรดมาตรฐาน หนาไม่ต่ ากว่า 0.8 มม. ผิวด้าน ผลิตภัณฑ์ GREENLAM, LAMITAK หรือ WILSONART 
หรือเทียบเทา่ ส่วนด้านสันประตูให้พ่นสีตามรายละเอียดที่ก าหนดในหมวดงานสี 
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4.3 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

4.3.1 วงกบและบานประตูหน้าต่างไม้ 
(1) การจัดท าวงกบจะต้องไส เซาะร่อง บังใบ ตกแต่งอย่างประณีตเรียบร้อย และตรงตามลักษณะที่

ก าหนดในแบบก่อสร้าง การประกอบวงกบจะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือยและเข้ามุมอย่างประณีตและ
แน่นหนาทุกแห่ง ได้ดิ่ง ได้ฉาก หรือตามท่ีก าหนดให้ ห้ามประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด 

(2) วงกบไม้ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบไม่มีรอยตะปู รอยค้อน หรือรอยแตกตามเนื้อไม้ 
ขอบไม้ 

4.3.2 การติดตั้งประตูไม้และอุปกรณ ์
(1) งานติดตั้งวงกบและบานประตูไม้ จะต้องประกอบและติดตั้งโดยช่างไม้ฝีมือดี ให้ถูกต้องตามที่

ก าหนดในแบบและรายการก่อสร้าง 
(2) ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูความเรียบร้อยถูกต้องของวงกบประตูเสียก่อน ถ้าเกิด

ข้อผิดพลาด หรืออ่ืนๆ เนื่องจากการคด โก่งงอของวงกบ หรือเกิดการช ารุด ซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายแก่ประตู
ภายหลัง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้คุมงานทราบ เพ่ือท าการแก้ไขซ่อมแซมให้เรียบร้อย 

(3) การติดตั้งประตู อาจจะต้องมีการตัดแต่งบ้างเล็กน้อย เพ่ือให้พอดีกับวงกบประตูสะดวกในการปิด -
เปิด และสอดคล้องกับการท างานของช่างสี ผู้รับจ้างจะต้องท าด้วยความระมัดระวังโดยถือระยะนี้เป็นพ้ืนฐาน 
คือ 

- ด้านบนห่างจากวงกบประมาณ   1/8” หรือ 3.0 มิลลิเมตร 
- ด้านข้างห่างจากวงกบประมาณ  3/16” หรือ 1.5 มิลลิเมตร 
- ด้านล่างห่างจากพ้ืนท าผิวแล้วประมาณ 1/8” หรือ 3.0 มิลลิเมตร 

(4) การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กุญแจ ลูกบิด Door Closer ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ Template 
ก าหนดต าแหน่งที่จะเจาะประตูก่อน แล้วจึงจะท าการเจาะเพ่ือไม่ให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้ หากเกิดความ
ผิดพลาดขึ้น ผู้รับจ้างต้องเปลี่ยนบานประตูใหม่ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

(5) หลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ทดสอบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์ต่างๆ ออก
ให้หมด (ยกเว้นบานพับ) แล้วน าเก็บลงในกล่องบรรจุเดิม ทั้งนี้เพ่ือให้ช่างสีท างานได้โดยสะดวกและเมื่อสีที่ทา
ประตู หรือวงกบแห้งสนิทแล้ว จึงท าการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นใหม่ และทดสอบจนใช้การได้ดีดังเดิม โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

4.3.3 งานอลูมิเนียม 
(1) ขนาดและความหนา ให้ตัดอลูมิเนียมที่ใช้โดยทั่วไปจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของต าแหน่งที่จะใช้ 

โดยมีความหนาไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
(2) ช่องแสง หรือกรอบติดตาย ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.0 มิลลิเมตร 
(3) ประต-ูหน้าต่างชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร 
(4) บานประตูสวิง ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.3 มิลลิเมตร ใช้กรอบบานขนาดไม่เล็กกว่า 43  x 49 

มิลลิเมตร 
(5) อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.0 มิลลิเมตร  
(6) เกล็ดอลูมิเนียม ความหนาไม่ต่ ากว่า 1.5 มิลลิเมตร  
(7) วงกบอลูมิเนียม ขนาดไม่เล็กกว่า 1 3/4” x 4”  
(8) หน้าต่างชนิดผลักกระทุ้ง ความหนาไม่ต่ ากว่า 2.0 มิลลิเมตร 
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4.3.4 การเสนอรายละเอียด 
(1) ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค ข้อแนะน าการติดตั้ง และ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวกับสินค้าของตน ตามท่ีผู้คุมงานต้องการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(2) ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างวัสดุ ผลิตภัณฑ์พร้อมตัวอย่างสี และอุปกรณ์ท้ังหมดที่จะใช้จริงในโครงการนี้

ให้ผู้คุมงานพิจารณาอนุมัต ิ
(3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS และรายการค านวณ มาเสนอผู้คุมงาน จ านวน 3 ชุด 

เพ่ือตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ โดย SHOP DRAWINGS จะต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- ต าแหน่งบริเวณท่ีจะใช้ 
- หน้าตัดและความหนาของอลูมิเนียม 
- อุปกรณ์ประกอบทั้งหมด เช่น มือจับ, กุญแจ, บานพับ, โช๊คอัพ, ล้อเลื่อน ฯลฯ 
- กรรมวิธีในการติดตั้ง การยึดติดกับโครงสร้างต่างๆ  
- การใส่โลหะเสริมความแข็งแรงของงานอลูมิเนียม และเพ่ือยึดอุปกรณ์ต่างๆ  
- รอยต่อและการใช้วัสดุอุดยาแนวเพื่อป้องกันน้ า 
- รายละเอียดอื่นๆ ตามท่ีผู้คุมงานต้องการ 

(4) เมื่อ SHOP DRAWINGS และรายการค านวณ ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดท า
ส าเนา SHOP DRAWINGS ที่ได้รับอนุมัติ แจกจ่ายให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องไว้ใช้ท างานก่อสร้างด้วย 

(5) การพิจารณาอนุมัติ SHOP DRAWINGS และวัสดุต่างๆ ของผู้คุมงาน มิได้หมายความว่าผู้รับจ้างจะ
พ้นจากความรับผิดชอบงานเหล่านั้น ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบความผิดพลาดทั้งหลายที่เกิดขึ้น  ทั้งในด้าน
ค่าใช้จ่ายและเวลาที่สูญเสียไปทั้งหมด 

4.3.5 การติดตั้ง 
(1) งานอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ และให้เป็นไปตามแบบขยาย

และรายละเอียดต่างๆ ตาม SHOP DRAWINGS วงกบและกรอบบานของ งานอลูมิเนียมจะต้องได้ดิ่งและฉาก
ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี 

(2) ตะปูเกลียวส าหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะต้องใช้ร่วมกับพุกชนิดที่ท าด้วยไนล่อน ระยะที่ยึด
จะต้องไม่เกินกว่า 50 เซนติเมตร การยึดจะต้องมั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียวที่ใช้ในส่วนที่มองเห็ นให้ใช้ชนิดส
แตนเลส ส าหรับส่วนที่มองไม่เห็นให้ใช้ชนิดที่ชุบ CAD PLATED ได ้

(3) รอยต่อรอบๆ วงกบ ประตู หน้าต่าง ทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนคอนกรีต หรือ
วัสดุอ่ืนใด จะต้องอุดด้วย ONE PART SILICONE SEALANT และรองรับด้วย JOINT BACKING ชนิด POLY-
ETHELENE โดยจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้สะอาด ปราศจากคราบน้ ามันและสิ่งสกปรกเสียก่อน ใน 
กรณีจ าเป็นจะต้องใช้ PRIMER ช่วยในการอุดยาแนว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุอุดยา
แนวอย่างเคร่งครัดโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย ขนาดของรอยต่อจะต้องกว้าง
ไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 มม. 

(4) ยางอัดกระจก ให้ท ามาจากวัสดุ NEOPRENE หรือ EPDM โดยให้ใช้ส าหรับประตูหน้าต่างภายใน
อาคารเท่านั้น ส่วนยางรองกระจกให้ใช้ยาง NEOPRENE ความแข็ง 90 ดีกรี ขนาดและจ านวนเหมาะสมกับ
ขนาดของกระจก WEATHER STRIP ให้ท ามาจากวัสดุประเภท POLYPROPYLENE มีความสูงของใบที่ใช้ต้อง
มากกว่าช่องห่างประมาณ 15% ตลอดแนว 
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(5) ภายหลังการติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จะต้องได้รับการปรับ
ให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-ปิด ได้สะดวกไม่ติดขัด 

4.3.6 การป้องกันผิววัสดุ 
งานอลูมิเนียมทั้งหมดเมื่อท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องพ่นวัสดุปกคลุมผิว หรือติด 

PLASTIC TAPE เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุไว้ให้ปลอดภัยจากน้ าปูน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่อาจท าความเสียหาย
ให้กับงานอลูมิเนียม 

4.3.7 การท าความสะอาด 
ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวของงานอลูมิเนียมทั้งด้านนอกและด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบ

น้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอยดินสอ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดก่อนส่งมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้ เครื่องมือและ
สารละลายใดๆ ท าความสะอาด อันอาจเกิดความเสียหายแก่งานอลูมิเนียมและกระจกได้  

4.3.8 การรับประกัน 
ผู้รับจ้างต้องจัดท าเอกสารรับประกันคุณภาพวัสดุ อุปกรณ์ที่น ามาติดตั้ง และคุณลักษณะผลงาน

อลูมิเนียมว่าถูกต้องสมบูรณ์ไม่รั่วซึม และจะยังคงสภาพการใช้งานได้ดีอย่างน้อย 5 ปี นับจากวันส่งมอบงาน 
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการรับมอบงาน หรือภายในระยะเวลาของการรับประกัน อันมีผลเนื่องมาจาก
การผลิต การขนส่ง การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้โดยถอดออกและติดตั้งด้วยของใหม่ที่มีคุณภาพชนิดและ
ขนาดเดียวกัน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
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         หมวดที่ 5  
งานพื้นและวัสดุผิวพื้น 

 
5.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

5.1.1 การปูวัสดุพ้ืน ผู้รับจ้างต้องรองพ้ืนปูนกาวเพ่ือปรับผิว จึงต้องวางระดับพ้ืนโครงสร้างให้ต่ ากว่า
ระดับผิวส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ประมาณ 5 มิลลิเมตร ในบริเวณที่วัสดุปูผิวพ้ืน 2 ชนิด มา
บรรจบกันและอยู่ในระดับเดียวกัน จะต้องฝังเส้นแบ่ง PVC กว้างไม่ต่ ากว่า 5 มิลลิเมตรไว้ โดย
แนวการวางเส้นแบ่งให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้คุมงาน 

5.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ปูผิวพ้ืนให้สถาปนิกตรวจสอบหรือคัดเลือกตัวอย่างก่อน
ใช้งานไม่น้อยกว่า 14 วัน ตัวอย่างทุกชิ้นต้องมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดวัสดุ ผู้ผลิต หรือ
ต าแหน่งที่จะใช้งาน 

5.1.3 การท างานพื้นผิวใดที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบตัวอย่างวัสดุหรือยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้คุมงาน ผู้
คุมงานมีสิทธิสั่งให้รื้อถอนออกได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ 

5.1.4 การติดตั้งวัสดุบุผิวพ้ืนจะต้องใช้ช่างฝีมือดี มีความช านาญงานโดยเฉพาะ ติดตั้งอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาช่างและตามกรรมวิธีของผู้ผลิต มีความเรียบร้อยสวยงาม ร่องแนวต่างๆ จะต้อง
ตรงถูกต้องตามลักษณะที่ก าหนดในแบบ ผู้คุมงานมีสิทธิ์สั่งให้แก้ไขให้สวยงามได้ ถ้าผลงานที่ผู้
รับจ้างติดตั้งแล้วได้ผลไม่เป็นที่พอใจ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมดและจะถือเป็น
ข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 

 
5.2 วัสดุ 

5.2.1 วัสดุผิวพ้ืนที่ก าหนดให้ใช้ในโครงการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
                   - กระเบื้องยางลายไม้  (PVC Laminated Floor Covering)  
 - วัสดุเป็นชนิด PVC 

- ป้องกันแบคทีเรีย ด้วยเทคโนโลยี Nano Silver 
- มีความหนาของวัสดุไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด 
- ขนาดไม่น้อยกว่าที่ก าหนด 
- มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ Fire resistance Bfl-S1 ตามมาตรฐาน EN-13501- 

                    - กระเบื้องยางชนิดม้วน (PVC Laminated Floor Covering)  
- ความหนาของวัสดุไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด 

                    - กระเบื้องยางไวนิล SPC  
                    - อ่ืนๆ (ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบ) 
  
  
5.3 การเตรียมพื้นผิว 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบ (Show Drawing) การติดตั้ง แนวปูกระเบื้องเพ่ือขออนุมัติก่อนปู และ 
จัดหาช่างฝีมือดีที่มี ความชํานาญในการปู ผู้รับเหมาต้องปรับพ้ืนผิวในส่วนที่เป็นกระเบื้องยาง



21 
 

รายการประกอบแบบ 

ให้เมื่อปูเสร็จแล้วผิวหน้าเรียบเสมอกับพ้ืนส่วนที่เป็นไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคลายไม้ พ้ืนคอนกรีต 
พ้ืนที่จะติดตั้งด้วยกระเบื้องยางชนิดแผ่น จะต้องเป็นพ้ืนที่ได้ระดับและผิวขัดมันเรียบ ผิวของ 
พ้ืนที่จะปูจะต้องไม่ เป็นคลื่นโดยเด็ดขาดและปราศจากเศษปูน น้ํามัน เศษฝุ่นต่าง ๆ 
ตลอดจนไม่มีปัญหาเรื่องความชื้น 

ในกรณีที่พ้ืนไม่เรียบจะต้องทําการปรับพ้ืนด้วยปูนปรับระดับ การปรับพื้นด้วยปูนปรับระดับ 
                      วัสดุจะต้องมีค่า Compressive Strength ที2่8 วัน ไม่ต่ํากว่า 32.7 N/mm2  
                      ตามมาตรฐานEN 196 30°C, 50% R.H ปูนปรับระดับ1 ถุง (25 kg) ทํางานได้ไม่ต่ํากว่า 
                      4.70 ตร.ม. ที่ความหนา 2-3 มม. ให้ใช้ปูนปรับระดับ Xander SLC 921 ของบริษัท 
                      วิสแพค จํากัด หรือเทียบเท่า รองพ้ืนด้วยน้ํายารองพ้ืน ชนิด Acrylic Latex (ให้ใช้เป็น 
                      XANDER Primer หรือเทียบเท่า) ที่มี ปริมาณเนื้อสาร 46±2% ผสมปูนปรับระดับ  
                      25 กิโลกรัม : น้ํา 6 ลิตร ปั่นให้เข้ากันด้วยสว่าน ที่ความเร็ว 750 รอบ/นาท ี
                      เทส่วนผสมลงบนพื้น แล้วใช้เกรียงขัดมันปาดเพ่ือให้ Self-Leveling  
                      กระจายตัวอย่างสม่ําเสมอแล้วกลิ้งทับด้วยลูกกลิ้งหนามเพ่ือไล่ฟองอากาศทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง 
                      จึงสามารถติดตั้ง กระเบื้องยางได้ 
 

5.4 พื้นไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคลายไม้ 
พ้ื น ไวนิ ล  SPC คลิ๊ ก ล๊ อ คล าย ไม้ ชนิ ด แผ่ น  ต ามที่ ระบุ ไว้ ใน แบ บ ก่ อส ร้ า งทั้ งห ม ด 
ผู้ รั บ จ้ า ง จ ะ ต้ อ ง จั ด เ ต รี ย ม ทํ า แ บ บ  SHOP DRAWING ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง 
ๆ ใ น ก า ร ติ ด ตั้ ง ต า ม แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ผู้ อ อ ก แ บ บ 
เ พ่ื อ ข อ อ นุ มั ติ แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ จ าก  ท า งผู้ อ อ ก แ บ บ  พ้ื น ไว นิ ล  SPC ค ลิ ก ล๊ อ ค
ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารจะต้องเป็นวัสดุใหม่อยู่ในหีบห่อเรียบร้อยจากบริษัทผู้ผลิต โดยมี 
ฉลาก แสดง ชื่อ ผู้ผลิต ขนาด รุ่น สีอย่างชัดเจน สีกําหนดโดยผู้ออกแบบ พ้ืนไวนิลลายไม้แบบ 
คลิ๊กล๊อค ไม่ต้องใช้กาว ลวดลายไม้คมชัด สีไม่ซีดจางเคลือบ UV ทนต่อรอยขูดขีด ป้องกันการ
ก่อตัวของสิ่งสกปรกไม่ลามไฟ น้ าไม่รั่วซึม ไม่มีสาร Formaldehyde เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 5.5 ขั้นตอนการเตรียมพื้นก่อนติดตั้งพื้นไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคลายไม้ 
 1. ท าการตรวจสอบพื้นที่ หลังจากศึกษาแบบลวดลายที่จะปูแล้ว ให้ส ารวจพื้นที่ที่ติดตั้งต้องเป็น
พ้ืนที่มีความเรียบและปราศจากความชื้น ในกรณีเป็นพ้ืนคอนกรีตจะต้องมีการปรับระดับให้เรียบขัดมัน
เรี ย บ ด้ ว ย ซี เม น ต์   แ ล ะ   ท าค ว าม ส ะอ าด  ให้ เรี ย บ ร้ อ ย  ใน ก รณี ที่ เป็ น พ้ื น ก ระ เบื้ อ ง ให้
ทําการตรวจสอบกระเบื้องเซรามิคว่าหลุดร่อนหรือ ไม่หากหลุดร่อน ต้องทําการ ซ่อมพ้ืนผิวก่อน 
หลังจากนั้นให้ปรับร่องรอยต่อของกระเบื้องเซรามิคด้วยการฉาบโดยใช้ปูนซีเมนต์ 

2. เคลียร์พื้นที่หน้างาน คือการท าความสะอาดพ้ืนที่จะท าการติดตั้ง ในการติดตั้งพ้ืนนั้นสิ่งส าคัญ
อย่างยิ่งที่สุดเราจะละเลยไม่ได้เลย คือพ้ืนต้องเรียบเสมอกัน พ้ืนที่ที่จะติดตั้งพ้ืนไวนิลพ้ืนไวนิล SPC คลิ๊กล๊อ
คลายไม้นั้น ต้องห้ามไม่ให้มีหลุมหรือเนินเด็ดขาด เพราะเวลาท าการติดตั้งเสร็จแล้วพ้ืนอาจจะกระเดิดขึ้นหรือ
ยวบได ้
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3. ท าการวัดพื้นที่หน้างาน หลังจากท่ีท าการเคลียหน้างานเสร็จแล้วให้ท าการวัดหน้างาน เพ่ือที่จะได้
ค านวณพื้นท่ีในการปูและต้องไม่ลืมว่า การค านวณนั้นต้องเผื่อเสียเศษจากการติดตั้งด้วย  

4. เช็คและตรวจสอบพื้น เมื่อเราท าตามข้ันตอนดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในขั้นสุดท้ายก่อนเข้าติดตั้ง
พ้ืนไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคลายไม้ต้องแน่ใจและมั่นใจว่าพ้ืนแห้งสนิทดีไม่มีความชื้นหลงเหลืออยู่และพ้ืนไม่มีหลุม 
เนิน ตะปุ่มตะป ่า หากว่ายังมีเศษปูนหรือหากใช้อุปกรณ์วัดดูแล้วพ้ืนยังไม่เรียบ ให้ท าการเคลียร์ให้เสร็จ 

5. pattern ผู้รับจ้างต้องส่งแบบ (pattern ) การติดตั้งแนวปูพ้ืนตามแนวราบ แนวตั้ง และแนวนอน 
ให้สถาบันหรือผู้แทน พิจารณาเห็นชอบก่อนด าเนินการ   
วิธีติดตั้งพื้นไวนิล SPC ลายไม้แบบคลิ๊กล็อค 

1. น าพ้ืนไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคลายไม้ออกจากกล่อง วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. 
2. ตรวจสอบระดับความชื้นด้วยอุปกรณ์วัดความชื้น ซึ่งจะต้องไม่เกิน 5% 
3. ปูแผ่นโฟม EVA หนาประมาณ 1.5 มม. รองด้านล่างก่อนที่จะปูแผ่นไวนิลพ้ืนไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคลาย

ไมท้ับ 
4. เริ่มการติดตั้งจากประตูทางเข้าก่อน แต่หากเป็นห้องใหญ่อาจจะเริ่มจากแนวกลางห้องเป็นหลัก ใน

กรณีเริ่มติดตั้งจากประตูเข้าไปให้เถือด้านยาวของก าแพงห้องเป็นหลักวางเส้นแนวให้ขนานนี้ห่างจาก
ก าแพงเป็นระยะ ซึ่งค านวณดูแล้วว่า เมื่อติดตั้งพ้ืนเต็มห้องแล้วแผ่นที่ติดก าแพงจะต้องถูกตัดออกนั้น
จะมีขนาดเฉลี่ยเท่ากันหมดและไม่เล็กจนเกินไป  

5. ให้ก าหนดการปูไปตามแนว ให้ขนานกับผนังห้อง แล้วท าการติดตั้งไปเรื่อย ๆ ให้เต็มพ้ืนที่ห้องที่ 
ค านวณไว้ เมือ่ติดตั้งมาจนมาถึงขอบผนังควรเว้นขอบให้ห่างจากผนัง ประมาณ 5-6 มม.เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของวัสดุพ้ืน  

6. เมื่อท าการปูพ้ืนไวนิล SPC คลิ๊กล๊อคเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราต้องท าการจบงานด้วยอุปกรณ์ตัวจบ 
คิ้วส าเร็จรูปสีเดียวกันกับตัวพ้ืน 

7. การทําความสะอาดหลังการติดตั้งเพ่ือส่งมอบพื้นที่ วิธีการดูแลรักษาท าความสะอาด หลังติดตั้งเสร็จ
แล้ว ให้ใช้ผ้าชุบหมาดบิดหมาด ๆ เช็คท าความสะอาด สามารถใช้ไม้ถูพ้ืนได้ แต่ควรระวังไม่ให้เหล็ก
ถูกพ้ืนขุดกับพื้นผิวหน้า เพราะถึงแม้ผิวหน้าจะทนต่อรอยขีดข่วนมากแค่ไหนก็ตาม เพ่ือเป็นการรักษา
ผิวหน้าให้คงอยู่สวยงาม ใช้งานได้มากข้ึน 

 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

 

https://lamaison.co.th/floor-accessories/
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   หมวดที่ 6 

งานผนังและวัสดุผิวผนัง 
 
6.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

6.1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุที่จะใช้ปูผิวผนังให้ผู้ออกแบบตรวจสอบ หรือคัดเลือกตัวอย่าง
ก่อนใช้งานไม่น้อยกว่า 14 วัน ตัวอย่างทุกชิ้นต้องมีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดวัสดุ ผู้ผลิต และ
ต าแหน่งที่จะใช้งาน 

6.1.2 การติดตั้งวัสดุบุผนังจะต้องใช้ช่างฝีมือดี มีความช านาญงานโดยเฉพาะ ติดตั้งอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาช่างและตามกรรมวิธีของผู้ผลิต มีความเรียบร้อย สวยงาม ร่องแนวต่างๆ จะต้องตรงผู้
คุมงานมีสิทธิสั่งให้ทุบ สกัด รื้อทิ้ง เพ่ือแก้ไขให้สวยงามได้ ถ้าผลงานที่ผู้รับจ้างติดตั้งแล้วได้ผล
ไม่เป็นที่พอใจ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมดและจะถือเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญา
ไม่ได ้

6.1.3 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบระยะ แนวต่างๆ ในการติดตั้งให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 
และ ตามรายละเอียดของผู้ผลิต 

6.2 วัสดุ 

วัสดุผิวผนังที่ก าหนดให้ใช้ในโครงการนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.2.1 ผนังโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดยาง กรุลามิเนต 

6.2.2 ผนังโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุด้วยแผ่นยิปซั่มบอรด์ขนาดความหนาตามท่ีก าหนด 

6.2.3    ผนังส าเร็จรูปพร้อมวัสดุกันเสียง (ผนังบานเลื่อน)  
 
6.3 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
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         หมวดที่ 7  
     งานฝ้าเพดาน 

 
7.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

7.1.1 งานฝ้าเพดาน หมายถึง งานจัดท าฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ ทั้งแบบเต็มพ้ืนที่และเฉพาะจุด 
ตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ งานที่ท าจะต้องตรงตามแบบก าหนดและตาม
ค าแนะน าของผู้ควบคุมงานอย่างเคร่งครัด 

7.1.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมดนี้ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง งานระบบต่างๆ ทุกระบบ
ที่ต้องติดตั้งเกี่ยวข้องกับงานฝ้าเพดานให้ละเอียดและรอบคอบ เพื่อการเตรียมการประสานงาน
และการเตรียมโครงสร้างส าหรับการยึดโครงฝ้าเพดานต่างๆ ให้เป็นไปโดยราบรื่นและเรียบร้อย
ทุกๆ ระบบงาน ส าหรับความสูงของฝ้าเพดานให้ถือตามระดับที่ก าหนดในแบบก่อสร้าง  

7.1.3  โครงคร่าวโลหะส าหรับฝ้าเพดานทั่วไป จะต้องได้รับการปรับระดับ แต่งเสริมโครงให้เรียบร้อย
ก่อนท าการติดตั้งแผ่น โครงเคร่าไม้ ให้ผู้รับจ้างจัดท ารายการค านวณการเสริมโครงสร้าง เพ่ือ
รับการยึดชุดแขวนปรับระดับทั้งหลาย พร้อม SHOP DRAWINGS แสดงหน้าตัดและระยะของ
โครงเหล็ก/ไม้ที่เสริม การยึดโยง และอ่ืนๆ ตามที่ผู้คุมงานต้องการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้ว
ด าเนินการ ก่อสร้างตาม SHOP DRAWINGS ที่ผู้คุมงานอนุมัติแล้ว โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างทั้งสิ้น โครงเหล็กเสริมจะต้องได้รับการพ่นสีตามข้อ โครงไม้ต้องทาเชนไดรท์ 

 
7.2 วัสดุ 

วัสดุส าหรับงานฝ้าเพดานให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด  
 

7.3 ขัน้ตอนและวิธีการท างาน 

7.3.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด  
(1) การติดตั้งโครงคร่าว 
     ยึดปลายด้านหนึ่งของตัวแขวน ติดกับโครงสร้างอาคารให้แน่นหนาในกรณีเป็นโครงสร้าง คสล. ให้

ยึดด้วย Expansion Bolt โดยวางช่วงห่างกันไม่เกิน 1.00 เมตร ให้ได้แนวและเป็นระเบียบ ยึดปลายอีกด้าน
ติดกับโครงราวบน ซึ่งวางระยะห่างกันไปเกิน 1.00 เมตร ติดตั้งรางล่างโดยยึดติดกับราวบนด้วยอุปกรณ์
ประกอบของผู้ผลิต โดยวางระยะห่างไม่เกิน 40 เซนติเมตร 

(2) การติดตั้งแผ่นยิบซัมบอร์ด 
- ติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ด ยึดแผ่นด้วยตะปูเกลียว ระยะไม่เกิน 25 ซม. โดยขันส่งหัวตะปูเกลียวให้

จมลงในแผ่นเล็กน้อย เมื่อติดตั้งแผ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการฉาบอุดหัวตะปูเกลียว 
และติดเทปฉาบแนวรอยต่อแผ่นให้เรียบร้อยตามค าแนะน าของผู้ผลิต โดยเฉพาะบริเวณฝ้า
บรรจบกับผนังจะต้องติดเทปแล้วจึงฉาบรอยต่อให้เรียบร้อยเช่นกัน ตรวจสอบความเรียบของ
ฝ้าเพดานโดยใช้ไม้บรรทัดยาว 2.00 ม. ทาบที่กึ่งกลางแนว วัดที่ปลายไม้บรรทัดกับผิวแผ่นฝ้า
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จะต้องไม่เกิน 5 มม. ทุกแนว ในส่วนที่ก าหนดให้ทาสีให้ด าเนินงานตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้
ในหมวดงานสีโดยเคร่งครัด  

- ในกรณีที่เป็นฝ้าแผ่นเรียบ ทางผู้รับจ้างจะต้องท าการติดตั้งโครงสร้างเหล็กส าหรับรับชุดฝ้า
อลูมิเนียมอบสี โดยโครงสร้างเหล็กดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องออกแบบให้มีขนาดและระยะที่
เหมาะสม สามารถรับน้ าหนักฝ้าอลูมิเนียมและแรงลมได้ โดยไม่เกิดการแอ่นตัวหรือหลุดร่วง 
จากนั้นให้พ่นสีป้องกันสนิมโครงสร้างเหล็กตามรายละเอียดที่ก าหนดในหมวดงานสี ด าเนินการ
ติดตั้งโครงยึดอลูมิเนียมติดกับโครงสร้างเหล็กที่เตรียมไว้ด้วยน็อตหัวเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่ต่ ากว่า 6 ม.ม. โดยวางโครงยึดให้มีระยะห่างไม่เกินกว่า 1.00 ม. ติดเส้นฝ้าอลูมิเนียมโดยกด
เข้าล็อกกับโครงยึดให้เรียบร้อย 

- ในกรณีจ าเป็นต้องใช้หมุดย้ าหรือตะปูเกลียวช่วยยึดส าหรับฝ้าที่ติดตั้งภายนอกอาคาร จะต้อง
ยึดในลักษณะซ่อนให้ผู้รับจ้างส่ง SHOP DRAWING แสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จุดที่ฝ้า
บรรจบกับไฟ , ช่องระบายลมปรับอากาศ , ผนังเสา ฯลฯ ให้ผู้คุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
ด าเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน เมื่อท าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องเรียบร้อย แข็งแรง สามารถทนต่อ
แรงปะทะของลมได้ ผิวหน้าไม่มีรอยขูดขีดหรือสีหลุดร่อน หากเกิดความบกพร่องดังกล่าวขึ้น 
ผู้รับจ้างต้องท าให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 
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   หมวดที่ 8 
งานไม้และงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินไม้ 

 
8.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

งานในหมวดนี้รวมถึงงานไม้โครงสร้างและงานไม้ประกอบตกแต่งต่างๆ งานช่างไม้ งานโลหะประกอบ
ต่างๆ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง โครงคร่าว คิ้วไม้ และบัวต่างๆ ดังที่ปรากฏในแบบก่อสร้างและแบบขยาย
รายละเอียดที่อาจมีเพ่ิมเติมจากผู้คุมงาน 
 
8.2   วัสดุ 

8.2.1  คุณสมบัติของไม้ ต้องเป็นไม้ที่มีชนิดและประเภทตามที่ระบุในแบบและรายการประกอบแบบ 
เป็นไม้คุณภาพดี เป็นไม้ที่ไม่มีต าหนิ ไม่มีตาไม้หรือกระพ้ี ไม่มีโพรง รอยแตกร้าว ไม่บิดงอและ
ข้อบกพร่องอ่ืนๆ ต้องเป็นไม้ที่ผ่านการอบและผึ่งแห้งดีแล้ว ไม้ท่ีมีความชื้นเกิน 18% ห้าม
น ามาใช้ในงานถาวร หากมีการยืดหดตัวภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข และรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

8.2.2    ไม้ทุกชิ้นที่มองเห็นได้ด้วยตา จะต้องไสและตกแต่งให้เรียบร้อย ไม้ที่ ไม่ได้ระบุให้ทาสีแต่ใช้การ
ย้อมสีธรรมชาติเสี้ยน ให้ใช้ไม้อัดสัก ไม้สัก ไม้มะค่าที่มีสีกลมกลืนกัน นอกจากจะระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องแสดงตัวอย่างที่ย้อมสีธรรมชาติเสี้ยนต่อผู้คุมงานก่อนท างาน 

8.2.3    ในแบบและรายการ หากมิได้ระบุชนิดของไม้ไว้เป็นพิเศษ หรือบอกแต่เพียงว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง
หรือไม้เนื้ออ่อน ให้ใช้ไมด้ังนี้ 
ไม้เนื้ออ่อน  ให้ใช้ไม้ยางอัดน้ ายา 
ไม้ตกแต่ง หรือไม้เนื้อแข็ง ให้ใช้ไม้แดง, ไม้ตะเคียน, ไม้ประดู่ ,ไม้เต็ง 
ไม้โครงสร้าง ให้ใช้ไม้เต็ง, ไม้รัง, ไม้แดง  
ไม้โครงเคร่าเฟอร์นิเจอร์ ให้ใช้ไม้ตะเคียน, ไม้ตะแบก 

หมายเหตุ : ไม้ที่มีผลการทดลองคุณภาพและก าลังความแข็งแรงอยู่ในชั้นเดียวกัน หรือดีกว่าไม้
ที่ระบุไว้ ข้างต้นตามชนิดของไม้เนื้ออ่อน หรือไม้เนื้อแข็ง แล้วแต่กรณี ตามที่กรมป่าไม้รับรอง 
หากผู้รับจ้างต้องการใช้ไม้ชนิดอ่ืนแทนจะต้องเสนอผู้คุมงานเพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อผู้คุมงาน
อนุมัติแล้วจึงจะน ามาใช้ได้ 

8.2.4 ไม้ที่น ามาใช้ท าวงกบกรอบบานประตู-หน้าต่าง หรือไม้ประดับตกแต่ง จะต้องไสให้เรียบทุกด้าน 
และขัดด้วยกระดาษทรายให้ปราศจากรอยคลองเลื่อย หรือสิ่งไม่เรียบร้อยอื่นๆ  

8.2.5 ขนาดของไม้ที่ใช้ส าหรับงานตกแต่งทั้งหมด เมื่อได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องมีขนาดเต็ม
ตามที่ระบุในแบบ ยกเว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงขนาดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
จากผู้ออกแบบเท่านั้น หากมิได้มีระบุในแบบให้ทางผู้รับจ้างท าการสอบถามจากทางผู้ออกแบบ
ให้ชัดเจนก่อนด าเนินการ ส่วนไม้โครงสร้างยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย และเมื่อไสตกแต่ง
เรียบร้อยพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารแล้ว อนุญาตให้ขนาดไม้ลดลงได้ไม่เกิน
จากขนาดที่ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้  
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ไม้ขนาด  1/2”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  3/8” 
ไม้ขนาด 1”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  7/8” 
ไม้ขนาด  1 1/2”  ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า   1 3/8” 
ไม้ขนาด  2” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  1 7/8” 
ไม้ขนาด 3” ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า  2 3/4” 

8.2.6  ในแบบและรายการ หากมิได้ระบุชนิดของไม้อัดไว้เป็นพิเศษ หรือบอกแต่เพียงว่าเป็นไม้อัด 
อนุญาตให้ใช้  

 ไม้อัดยางไทย เกรดAA เป็นอย่างต่ า มีขนาดความหนาไม่ต่ ากว่าที่ระบุในแบบ ผิวหน้าเรียบ
เสมอกัน 

8.2.7 แผ่นลามิเนตที่ระบุให้ใช้ตามแบบ ให้ใช้ของ GREENLAM , WILSONART, LAMITAK หรือ
เทียบเท่า โดยมีขนาดความหนาไม่ต่ ากว่า 0.8 มม. และจะต้องน าเสนอกับผู้ควบคุมงานหรือ
ผู้ออกแบบก่อนขึ้นงาน 

8.2.8 กาวยางที่ใช้ติดแผ่นลามิเนตจะต้องเป็นกาวชนิดพ่นสเปรย์ ยี่ห้อ  DUNLOP หากเป็นยี่ห้ออ่ืน 
จะต้องน าเสนอกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบก่อน 

 
8.3  ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

8.3.1 การเก็บไม้ ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรงเก็บไม้ หรือจัดหาที่เก็บซึ่งสามารถป้องกันแดด น้ า น้ าฝน 
ความชื้น และปลวกได้เป็นอย่างดี และจัดกองเก็บให้เรียบร้อย ควรอยู่ในที่โปร่งลมพัดผ่านได้ 
และสามารถน าไม้เข้าเก็บได้ทันทีที่น ามาถึงบริเวณก่อสร้าง ก่อนน ามาใช้ให้อบก าจัดมอดแมลง
ด้วย Aluminum Phosphine หรือเทียบเท่า โดยใช้ผ้าพลาสติกใสที่แห้ง ใหม่ สะอาด ไม่ฉีก
ขาด หรือเป็นรู คลุมกองไม้ทันทีหลังพ่นหรืออบยา ตามปริมาณและเวลาที่ผู้ผลิตก าหนดก่อน
น าไม้นั้นมาใช้ทุกครั้ง 

8.3.2 การเตรียมงานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องท าการบังใบลิ้นรองต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับเข้าไม้ไว้ให้
เรียบร้อยตลอดจนจัดเตรียมเหล็กประกับ สกรู ตะปู และอ่ืนๆ เพ่ือให้ใช้ในการประกอบ และ
อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ หากติดตั้งแล้วสามารถเห็นด้วยตา และต้องจัดจังหวะให้แลดูเรียบร้อย 
ทั้งนี้โดยได้รับการตรวจเห็นชอบจากผู้คุมงานก่อนติดตั้ง 

8.3.3       ไม้โครงคร่าวทุกชิ้น ต้องทาน้ ายากันปลวกมอด ชนิดสีด า เชนไดรท์  ก่อนน ามาขึ้นงานทุก
ครั้งโดยผู้คุมงาน ผู้ออกแบบ มีสิทธิเรียกให้รื้อชิ้นงานเพ่ือตรวจสอบได้ หากมีข้อสงสัย โดย
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเอง 

8.3.4 งานโลหะประกอบต่างๆ 
(1) การยึดเครื่องทองเหลือง ตะปูควง สลักเกลียว น็อต และเครื่องยึดต่างๆ ที่มิได้ระบุในแบบก่อสร้าง 

หรือรายการก่อสร้าง แต่เพ่ือความมั่นคง แข็งแรง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งเพ่ือให้แข็งแรง เรียบร้อย 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง 

(2) การยึดด้วยตะปูหรือตะปูควง ความยาวของตะปูที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า 2 เท่าของความหนาของไม้ ที่
ยึด 

(3) การเจาะรูส าหรับตะปูควงสลักเกลียว หรือตอกตะปูเพื่อมิให้ไม้แตก ขนาดรูที่เจาะต้องเล็กกว่าขนาด
ตะปูที่ใช้ 
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(4) การยึดด้วยตัวน็อต ให้เจาะรูโตกว่าขนาดน็อตไม่เกิน 10% น็อตทุกตัวจะต้องมีแหวนมาตรฐานหรือ
สลัก (SPLIT RING) รองใต้แป้นเกลียวทุกตัว 

(5) โลหะอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการก่อสร้าง ส าหรับงานไม้ เช่น ตะปู ตะปูควง น็อต เหล็กฉาก ฯลฯ 
จะต้องเป็นของใหม่ท้ังหมด และมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

(6) อุปกรณ์ประกอบเฟอร์นิเจอร์บิวท์อินต่างๆ เช่น บานพับ มือจับ รางลิ้นชัก รางเลื่อน กลอน ลูกล้อ 
เป็นต้น ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้มาก่อน ไม่เป็นสนิม เป็นอุปกรณ์ของ HAFELE, PAN UNION หรือเทียบเท่า 

(7) อุปกรณ์ / วัสดุที่ประกอบเข้ากับงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน เช่น ซิ้งค์ล้างจาน ขนาด 2 หลุม จะต้อง
ประกอบยึดให้แน่นหนา เข้าได้ขนาดพอดีแนบสนิทกับเคาน์เตอร์ตามแบบ ไม่มีช่องว่าง และเก็บขอบรอยต่อให้
เรียบร้อยด้วยซิลิโคนชนิดกันเชื้อรา สีกลมกลืนกับสีของท๊อปเคาน์เตอร์ เรียบสนิทสวยงามไม่มีฟองอากาศหรือ
เป็นคลื่น 

(8) งานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้กับวัสดุหินเทียมประกอบเป็นเคาน์เตอร์ตามแบบ เป็นหินสังเคราะห์ 
ยี่ห้อ ซัมซุง (SAMSUNG) ยาวตามแบบเป็นชิ้นเดียวกัน ไม่มีรอยต่อ เรียบเสมอกัน ไม่มีฟองอากาศ
หรือรอยขูดขีด ขอบลาด ระบุสีภายหลัง 

 

8.3.5 การก่อสร้างงานไม้ 
(1) การประกอบและต่อไม้ เข้าไม้ การติดตั้งยึดโครงสร้างทั้งโครงผนัง หรือโครงฝ้าเพดาน จะต้องใช้

ช่างที่มีฝีมือดีและมีความช านาญโดยเฉพาะ ซึ่งการประกอบการต่อและการเข้าไม้ จะต้องแนบสนิทเต็มหน้าที่
ประกบกันอย่างเรียบร้อย ตรงรอยต่อต้องยึดให้แน่นมั่นคงแข็งแรง ได้ฉากและได้แนว 

(2) การต่อไม้โดยทั่วไปไม่อนุญาตให้ต่อไม้ เว้นแต่มีความจ าเป็นซึ่ งต้องได้รับอนุมัติจากผู้คุมงานแล้ว 
โดยผู้รับจ้างจะต้องท าอย่างประณีต และค านึงถึงความสวยงามด้วย และอย่าต่อไม้ในต าแหน่งที่เห็นว่าเป็นจุด
อันตราย แม้ว่าการต่อไม้จะท าได้ดีก็ตาม 

(3) บัวเชิงผนังไม้ จะต้องไสปรับแต่งให้เรียบร้อยตามชนิดและขนาดของไม้ที่ระบุในแบบก่อสร้าง และ
จะต้องรอให้งานปูวัสดุผิวพ้ืนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงด าเนินการติดตั้งได้ โดยใช้กาวยางทาให้ทั่วปะติดผนังและ
ยึดเสริมด้วยตะปูเกลียวซ่อนหัวตะปูในเนื้อไม้ พร้อมทั้งอุดหัวตะปูด้วยไม้ชนิดและสีเดียวกับไม้บัวเชิงผนังให้ดู
กลมกลืนกัน แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย มุมบัวเชิงผนังทุกมุมให้ใช้วิธีเข้ามุม ห้ามใช้วิธีตัดชนเป็นอันขาด การ
ประกอบไม้วงกบ ให้ใช้วิธีเจาะเดือยประกอบเข้ามุม 45   และยึดด้วยตะปูเกลียว 

(4) การติดตั้งประตู-หน้าต่างไม้ เข้าในวงกบ ต้องใช้ช่างผู้ช านาญงานในการติดตั้งโดยเฉพาะ เมื่อ
เรียบร้อยแล้ว จะต้องปิดเปิดได้สะดวกไม่มีการติดขัด หรือเสียดสีกันจนเกิดเสียงดัง เมื่อปิดจะต้องปิดได้สนิท 
สามารถกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี 

(5) หัวตะปูทั้งหมดจะต้องฝังและอุดให้เรียบร้อย รวมทั้งผิวไม้ต่างๆ ทั้งหมดจะต้องขัดด้วยกระดาษ
ทราย อุดรูต าหนิ แล้วขัดให้เรียบร้อย 

8.3.6   การติดตั้งภายใน ประเภทโครงไม ้หรือโครงโลหะต่างๆ ในกรณีดังต่อไปนี้  
(1) ผนังสูงและ/หรือยาวไม่ถึงโครงสร้างเสา คาน พื้นคอนกรีต หรือผนังที่หยุดลอยๆ หรือผนังที่สูงเกิน

ระดับ 2.50 เมตร หรือผนังต่อเนื่องที่ยาวเกินกว่า 3.00 เมตร หรือผนังที่ชนวงกบประตู -หน้าต่าง ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดท า SHOP DRAWINGS และแสดงรายการค านวณในการเสริมเหล็กโครงสร้างเพ่ือยึดผนังให้แน่น
หนาแข็งแรง ไม่สั่นคลอนและไม่แอ่นเสียรูป โดยยึดหลักความกว้างโครงเหล็กที่เสริมจะต้องไม่กว้างเท่ากับ
โครงคร่าวผนัง และได้รับการป้องกันสนิมตามรายละเอียดที่ระบุในหมวดงานสี เมื่อ SHOP DRAWINGS และ
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รายการค านวณได้รับการแก้ไขและพิจารณาอนุมัติจากผู้คุมงานแล้ว ผู้รับจ้างจึงจะด าเนินการติดตั้งงานผนังได้ 
โดยปฏิบัติตาม SHOP DRAWINGS อย่างเคร่งครัด ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการเสริมเหล็กและ การ 
เตรียมการท าผนังดังกล่าวทั้งหมด ถือเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น และจะถือเป็นข้ออ้างในการต่ออายุสัญญา
ไม่ได ้

(2) การกั้นผนังทุกชนิดภายในอาคาร ถ้าในแบบไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าเป็นผนังกั้นสูงติด
โครงสร้างคาน หรือพ้ืนคอนกรีตทั้งหมด 

 
(3) การทดสอบ 
ผู้คุมงานมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างน าตัวอย่างไม้และตัวอย่างอุปกรณ์ประกอบไปท าการทดสอบ เพื่อให้ได้

ไม้ตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น โดยผลของการทดสอบจะต้องน าเสนอต่อ
เจ้าของโครงการและสถาปนิกเพ่ือรับทราบ 
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      หมวดที่ 9 
งานสี 

 
9.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

9.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือด าเนินการ
ทาสีให้ลุล่วงดังที่ก าหนดในแบบ และรายการก่อสร้าง และให้สัมพันธ์กับงานในส่วนอื่นๆ ด้วย  

           9.1.2 การทาสีหมายถึงการทาสีภายในอาคารตามแบบ และส่วนต่างๆ ที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด 
รวมทั้งงานสีในส่วนของครุภัณฑ์ ยกเว้นส่วนที่ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือส่วนที่ก าหนดให้บุ
ด้วยวัสดุประดับต่างๆ ทั้งนี้ หากมีส่วนใดที่ผู้รับจ้างสงสัย หรือไม่แน่ใจ ให้ขอค าแนะน าจากผู้
คุมงานทันที  

9.1.3 การทาสีให้รวมถึงตกแต่งอุดยาแนวผิวพ้ืน และการท าความสะอาดผิวพ้ืนต่างๆ ก่อนที่จะท า
การทาสี 

9.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องใช้สีทีเ่ป็นของใหม่เท่านั้น ห้ามน าสีเก่าที่เหลือจากงานอื่นมาใช้ หรือผสมเป็นอัน
ขาด 

9.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างสีที่มีฝีมือดีมีประสบการณ์และช านาญงานมาท างาน โดยการท างาน
ของช่างสีจะต้องอยู่ในความควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้าช่างสี ช่างสี
จะต้องเป็นผู้เห็นชอบและปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้สีหรือผสมสีของบริษัทผู้ผลิต 

9.1.6 การตรวจสอบระหว่างการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ มัณฑนากร ผู้คุมงาน หรือผู้แทนของ
บริษัทผู้ผลิตจ าหน่ายสีมีสิทธิเข้าตรวจสอบคุณภาพและจ านวนของสีได้ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

 
9.2  วัสดุ 

สีส าหรับอาคารโดยทั่วไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ หรือเทียบเท่า  

9.2.1  สีรองพ้ืนอลูมิเนียม (Aluminium Wood Primer)  
          เป็นสีรองพ้ืนไม้ที่มีองค์ประกอบของเรซิ่นสังเคราะห์ประเภท Oleo resinous และผงอลูมิเนียม

ที่ให้คุณสมบัติในการป้องกันการลอยตัวของยางไม้และการเกิดเชื้อรา โดยไม่มีส่วนผสมของตะกั่วและสาร
ปรอทซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

9.2.2 สีรองพ้ืนเสริม (Undercoat)  
          เป็นสีน้ ามันที่ท าจากเรซินสังเคราะห์ประเภท อัลขีด (Alkyd) ที่ให้คุณสมบัติในการอุดรูและรอย

ต่างๆ ได้ดีให้ผิวเรียบ ทาง่าย แห้งเร็ว โดยไม่มีส่วนผสมของสารตะก่ัวและสารปรอทซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

9.2.3   สีรองพ้ืนเคลือบปูนเก่า  
           เป็นสีรองพ้ืนเคลือบปูน ท าจากเรซิ่นสังเคราะห์ มีคุณสมบัติในการปรับสภาพสีเดิมที่

เสื่อมสภาพจนเป็นฝุ่นให้เป็นผนังที่มีสภาพดี หรือเคลือบผนึกฝุ่นให้เกาะแน่นกับผนังได้ดี ก่อนทาสีทับหน้าโดย
ไม่ผสมสารตะก่ัวและสารปรอท ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 

9.2.4  สีรองพ้ืนปูนใหม่กันด่าง  
        เป็นสีรองพ้ืนปูนที่ท าจากอะครีลิกเรซิ่นชนิดพิเศษ ซึ่งมีความทนทานต่อฤทธิ์ด่างและป้องกันเชื้อ

ราได้อย่างดี ไม่ผสมสารตะก่ัวและสารปรอท ซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
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9.2.5   สีน้ ามัน  
         เป็นสีเคลือบเงาท าจากเรซิ่นสังเคราะห์ประเภท Long Oil Alkyd ให้ความคงทน มีคุณสมบัติใน

การต่อต้านเชื้อรา ท าความสะอาดง่าย ไม่ผสมสารตะก่ัวและสารปรอท  

9.2.6  สีรองพ้ืนโลหะกันสนิม (ANTI-CORROSIVE METAL PRIMER RED)  
         เป็นสีรองพ้ืนเหล็กที่ประกอบด้วยเรซิ่นสังเคราะห์ชนิดทนทานน้ า และผงสีกันสนิมพิเศษ 

ทนทานต่อการกัดกร่อน และทนน้ าได้อย่างดี ไม่ผสมสารตะก่ัว สารปรอท และโลหะหนักอ่ืนๆ 

9.2.7  สีทาไม้  
         เป็นสีทาไม้สูตรน้ า (Acrylic Water-based) กึ่งเงากึ่งด้าน ผลิตจากอะครีลิกเรซิ่นเกรดสูง มี

คุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อรา ท าความสะอาดง่าย ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท ทนทานต่อแสงแดดและ
ความชื้นได้ดีมาก 

- เวลาในการแห้งตัว (แห้งสัมผัส) ½-3/4  ชม. 
- เวลาในการแห้งตัว (แห้งแข็ง)  2  ชม. 
- เวลาในการแห้งตัว (แห้งทาทับได้) 1.5-2  ชม. 

 
9.3    ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

9.3.1 ผู้รับจ้างเหมาต้องจัดส่งรายละเอียดของระบบสีให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ด าเนินการทาสี ส่วนวิธีการทาให้ปฏิบัติตามกรรมวิธีของผู้ผลิต 

9.3.2 สีที่น ามาใช้จะต้องบรรจุและผนึกในกระป๋อง หรือภาชนะโดยตรงจากโรงงานของผู้ผลิตและ
ประทับตราเครื่องหมายการค้า เลขหมายต่างๆ ชนิดที่ใช้และค าแนะน าในการทาติดอยู่บน
ภาชนะอย่างสมบูรณ์ กระป๋องหรือภาชนะที่ใส่สีนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่บุบช า รุด 
ฝาปิดต้องไม่มีรอยถูกเปิดมาก่อน 

9.3.3 สีทุกกระป๋องจะต้องน ามาเก็บไว้ในสถานที่ที่จัดไว้ หรือในห้องเฉพาะที่มิดชิดมั่นคง สามารถใช้
กุญแจปิดได้ ภายในห้องมีการระบายอากาศดีไม่อับชื้น มีการท าความสะอาดให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเป็นประจ าทุกวัน และจะต้องมีการป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี เป็นที่เก็บสีและ
อุปกรณ์ในการทาสี การมอบรับสีจากโรงงานหรือการเปิดกระป๋องสี ตลอดจนการผสมสี ให้ท า
ในห้องนี้เท่านั้น ส าหรับกระป๋องสีที่ใช้แล้วห้ามน าออกนอกบริเวณก่อสร้าง จะต้องเก็บรวบรวม
ไว้ให้ผู้คุมงานตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

9.3.4 ผู้รับจ้างจะต้องไม่ท าการทาสีในขณะที่มีความชื้นในอากาศสูง หรือมีฝนตก และห้ามทาสี
ภายนอกอาคารหลังจากฝนหยุดตกแล้วทันที จะต้องปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ
จนกว่าผู้คุมงานจะเห็นสมควรให้เริ่มทาสีได้ และการทาสีภายนอกอาคารหลังจากฝนตกจะต้อง
ขออนุมัติจากผู้คุมงานทุกครั้ง 

9.3.5    ส่วนที่ไม่สามารถทาสีได้ ถ้าหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สงสัย หรือไม่สามารถทาสีได้ตามข้อก าหนด 
ผู้รับ  จ้างจะต้องรีบแจ้งให้ผู้คุมงานทราบทันที 

9.3.6 การน าสีมาใช้แต่ละงวด จะต้องให้ผู้คุมงานตรวจสอบก่อนว่าเป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ได้ 
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9.3.7 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามรายการก่อสร้างงานสีนี้อย่างเคร่งครัด หากส่อเจตนาที่จะพยายาม
บิดพลิ้วปลอมแปลง ผู้คุมงานมีสิทธิจะให้ล้างหรือขูดสีออก แล้วทาใหม่ให้ถูกต้องตามก าหนด 
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าเอง ส่วนเวลาที่ล่าช้าตามการนี้จะยกเป็นข้ออ้างในการต่อสัญญา
ไม่ได ้

9.3.8 สิ่งอ่ืนๆ ที่ใช้ประกอบในการทาสีที่ไม่ได้ระบุไว้ เช่น น้ ามันสน หรือสารละลายต่างๆ ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีนั้นๆ 

9.3.9 ในการทาสีช่างสีจะต้องทาให้สีมีความเรียบสม่ าเสมอกันตลอด ปราศจากรอยต่อ ช่องว่าง หรือ
เป็นรอยแปรงปรากฏอยู่ ไม่มีรอยหยดของสี มีความแน่ใจว่าสีแต่ละชั้นจะต้องแห้งสนิทดีแล้ว 
จึงจะลงมือทาสีชั้นต่อไป ควรจะพิจารณาความเรียบร้อยในการทาสีแต่ละชั้น 

9.3.10 การตัดเส้นตามขอบต่างๆ และการทาระหว่างรอยต่อของสีต่างกัน จะต้องมีความระมัดระวัง
เป็นอย่างดี ปราศจากรอยทับกันระหว่างสี และจะต้องระวังอย่าให้มีสีสกปรกเลอะเทอะตาม
อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง 

9.3.11 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบันไดหรือนั่งร้านส าหรับทาสีที่เหมาะสมหรือ
ตามความจ าเป็น และผ้าหรือวัสดุอ่ืนใดที่ใช้ปกคลุมพ้ืนที่หรือส่วนอ่ืนของอาคาร เป็นการ
ป้องกันการสกปรกเปรอะเปื้อน ซึ่งอาจเกิดข้ึนได้ในงานทาสี 

9.3.12 การทาสีอาจกระท าได้โดยการใช้แปรงหรือโดยวิธีพ่น สีที่ทาแต่ละชั้นจะต้องมีผิวราบเรียบ และ
มีความสม่ าเสมอไม่หยดย้อย หรือเยิ้มไหล หากการทาสีด้วยมือให้ผลไม่เป็นที่พอใจ ผู้คุมงานมี
สิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนไปใช้วิธีการพ่นแทนได้ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิม นอกจากนี้ใน
บริเวณซอกมุมของชิ้นส่วนโครงสร้างซึ่งไม่อาจใช้แปรงทาได้ ให้ทาสีในบริเวณดังกล่าวด้วยการ
พ่นแทน โดยผู้รับจ้างต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

9.3.13 ส าหรับแผงสวิทช์ไฟฟ้า (Electrical Panel Box) จะต้องถอดเอาฝาที่ปิดแผงออกแล้วทาสีหรือ
พ่นสีต่างหาก (ถ้าจ าเป็น) หลังจากการทาสีของผนังเรียบร้อยและแห้งสนิทดีแล้ว จึงน าไปติดตั้ง
ตามเดิม โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างงานอาคาร 

9.3.14 ฝาครอบสวิทช์และปลั๊กไฟฟ้า (ซึ่งได้ติดตั้งสวิทช์และปลั๊กเรียบร้อยแล้ว) จะต้องเอาออกก่อน 
เมื่อท าการทาสีเสร็จและแห้งดีแล้ว จึงท าการติดตั้งตามเดิมให้เรียบร้อยโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างงานอาคาร 

9.4    การเตรียมพื้นผิว 
(1) ผิวปูนฉาบผิวคอนกรีตที่จะทาสีจะต้องแห้งสนิท และจะต้องท าความสะอาดให้ปราศจากเศษฝุ่น

ละออง คราบฝุ่น คราบสกปรก คราบไขมัน น้ ามันต่างๆ ร่องรูพรุนทั้งหมดจะต้องอุดให้เรียบร้อยด้วย Cement 
Filler เช่น ผลิตภัณฑ์ GUMCRETE หรือ DAP หรือเทียบเท่า  

(2) พ้ืนผิวที่เคยทาสีมาแล้วและสีเดิมยังอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีการยึดเกาะดี ให้ใช้น้ าเช็ดล้างให้สะอาด
แล้วปล่อยให้แห้งสนิท แล้วซ่อมบริเวณท่ีสีช ารุดด้วยการทาสีรองพ้ืนปูนใหม่กันด่าง 1 ครั้ง 

(3) ผิวไม้จะต้องแห้ง ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้เรียบร้อยด้วย Wood 
Sealer เช่น ผลิตภัณฑ์ DAP หรือ DURATILE หรือเทียบเท่า แล้วท าการขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย ท า
ความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น และคราบไขมันต่างๆ แล้วจึงทาสีรองพ้ืนไม้ 
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(4) ผิวโลหะ ให้ขัดแต่งรอยเชื่อม ต าหนิต่างๆ ให้เรียบ ปราศจากสนิม ท าความสะอาดผิว หน้า
ไม่ให้ม ีไขมัน หรือน้ ามันจับ แล้วจึงทาสีรองพ้ืนกันสนิม 
 

9.5 การทาสี 
ถ้าไม่ได้ระบุในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้ทาสีตามกรรมวิธีต่อไปนี้ 

9.5.1  ผิวไม้ 
          ส่วนที่ระบุให้ทาสี ให้ทาสีรองพ้ืนประเภท ALUMINUM WOOD PRIMER จ านวน 1 เที่ยว

ปล่อยให้แห้ง 4-6 ชม. และทาทับหน้าด้วยสีน้ าพลาสติกส าหรับทาไม้ ที่ท าจากอะครีลิกเรซิ่น (Acrylic Resin) 
100% สูตรน้ า จ านวน 2 เที่ยว โดยทาเที่ยวที่ 2 หลังจากเที่ยวแรก 1 ชม. การผสมน้ าให้ ใช้ 5-10 % ตาม
ปริมาตร ส่วนผิวไม้ที่ต้องการให้เห็นลายไม้ในเนื้อ ต้องทาน้ ายารักษาเนื้อไม้ชนิดที่ใช้ภายนอก จ านวน 3 เที่ยว 
โดยวิธีการทามีดังนี้ 

ก. คนสีให้เข้ากันทั้งก่อนทาและในระหว่างการทา 
ข. ให้ทาได้โดยไม่ต้องผสมน้ ามันอีก ถ้าจ าเป็นต้องผสมให้ใช้ น้ ามันผสมโดยผสมไม่เกิน 5%  
ค. การทาต้องทาตามลายไม้ทีละแผ่น (ก่อนติดตั้ง) โดยไม่ทาย้อนแปรงหรือตัดขวางกับลายไม้ ซึ่งหาก

พบว่ามีการทาย้อนแปรงหรือ ตัดขวางกับลายไม้ ผู้รับจ้างเหมาจะต้องท าการขัดลอกออกและทา
ใหม่ให้ถูกตามวิธีการที่ก าหนด 

ง. หลังจากทาในแต่ละเท่ียวให้ทิ้งไว้ประมาณ 16 ถึง 24 ชั่วโมงก่อนการทาทับในเที่ยวต่อไป  
จ. หากเลือกวิธีการพ่น ต้องผสมด้วยน้ ามันเพียง 5-10 %  

9.5.2 ผิวปูนฉาบภายใน 
(1) ผนังปูนใหม่  
     ให้ทาด้วยสีรองพ้ืนเคลือบปูน จ านวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีรองพ้ืนให้ท าผิวผนังปูนให้เปียกพอหมาด

ก่อนแล้วจึงทาสี ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งแต่ละชั้น 40-50 ไมครอน และทาทับหน้าด้วยสีน้ าอิมัลชั่นที่ท า
จากโพลีไวนิลอะซิเตท /อะครีลิกเรซิ่น (Acrylic Resin) จ านวน 2 เที่ยว ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง แต่ละ
ชั้น 25-30 ไมครอน  

(2) ผนังปูนเก่า  
     ให้ทาด้วยสีรองพ้ืนเคลือบปูนเก่า จ านวน 1 เที่ยว ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งแต่ละชั้น 15 -20 
ไมครอน และทาทับหน้าด้วยสีน้ าอิมัลชั่นที่ท าจากโพลีไวนิลอะซิเตท /อะครีลิกเรซิ่น (Acrylic Resin) จ านวน 
2 เที่ยว ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งแต่ละชั้น 25-30 ไมครอน 

9.5.3  ผิวโลหะ 
        ให้ทาสีรองพ้ืนประเภท Red Lead Primer จ านวน 2 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีประเภท Alkyd 

Resin จ านวน 2 เที่ยว ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้งแต่ละชั้นไม่ต่ ากว่า 40 ไมครอน 

หมายเหตุ   การทาสีพื้นผิวนอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นให้ขอค าแนะน าจากผู้ควบคุมงานทุกครั้ง 

การท าความสะอาด  
การท าความสะอาดขั้นสุดท้าย ผู้รับจ้างเหมาจะต้องท าความสะอาด เช็ดล้างสีส่วนเกิน และรอยเปรอะ

เปื้อนตามที่ต่างๆ จนสะอาดเรียบร้อย ผลเสียหายอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการทาสีให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างเหมาเองทั้งสิ้น 
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หมวดที่ 10 
งานอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง 

 
11.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

11.1.1 งานอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง หมายถึง อุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ที่ใช้ประกอบการใช้งาน
ของประตูและหน้าต่างของอาคารทั้งภายในและภายนอก และงานตามที่ปรากฏในแบบและ
รายการ ก่อสร้าง 

11.1.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในรายการก่อสร้างและแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้าง
จะยกเป็นข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตน
มิได ้

11.1.3  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และแรงงานฝีมือ
ดีที่มีความช านาญงานโดยเฉพาะ ส าหรับท าการก่อสร้างงานประตูและหน้าต่างเพ่ือให้ส าเร็จ
ลุล่วง และทดสอบจนใช้งานได้ดี ตามรายละเอียดที่ก าหนดในแบบและรายการก่อสร้าง 

11.1.4 ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ให้ดูในแบบก่อสร้าง หากไม่ระบุให้ตรวจสอบกับผู้ออกแบบหรือผู้
ควบคุมงานก่อนด าเนินงาน 

11.1.5 รายละเอียดอุปกรณ์ประตูและหน้าต่าง หมายรวมถึง อุปกรณ์ประกอบส าหรับการติดตั้งครบ
ชุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
11.2 วัสดุ 

              รายละเอียดของอุปกรณ์ประตูและหน้าต่างที่ก าหนดให้ใช้ในโครงการนี้มีดังนี้ 

11.2.1 บานพับ  
                     - ประตูบานไม้    บานพับรูปสี่เหลี่ยม เนื้อสแตนเลส ขนาด 3” x 4” หัวตัด สี SS ผลิตภัณฑ์ 
                       ของตราช้าง หรือ VVP รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า 
                      - ประตูบานห้องน้ า บานพับส าหรับประตูห้องน้ าส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ WILLY รุ่นมาตรฐาน 
                        สี SS หรือเทียบเท่า 
                      - ประตูอลูมีเนียม บานพับ ชุดโช๊ค อุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานการติดตั้งของ VVP 
                         หรือเทียบเท่า 
                      - ประตูกระจกบานเปลือย  ชุดโช๊ค ตัวหนีบกระจกบน/ล่าง กลอนล็อค มือจับ อุปกรณ์ฟิต 
                         ติ้งต่างๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งของ HAFELE, VVP, DORMA หรือเทียบเท่า  

11.2.2  กลอน  
    - ประตูบานไม้ กลอนติดบนผิวบาน เนื้อทองเหลือง ความยาว 6” สี SS ผลิตภัณฑ์ของตรา 
                       ช้าง รุ่นมาตรฐาน, HAFELE, VVP หรือเทียบเท่า    
 - ประตูบานห้องน้ า กลอนส าหรับประตูห้องน้ าส าเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ WILLY รุ่นมาตรฐาน 
                       สี SS หรือเทียบเท่า 
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   - ประตูอลูมีเนียม ตามมาตรฐานการติดตั้งของ VVP หรือเทียบเท่า 
                     - ประตูกระจกบานเปลือย  ชุดโช๊ค ตัวหนีบกระจกบน/ล่าง กลอนล็อค มือจับ อุปกรณ์ฟิตติ้ง 
                        ต่างๆ ตามมาตรฐานการติดตั้งของ HAFELE, VVP, DORMA หรือเทียบเท่า 

11.2.3  มือจับ 
    - ประตูบานไม้ มือจับ เนื้อทองเหลือง ความยาว 6” สี SS ผลิตภัณฑ์ของตราช้าง  
                       รุ่นมาตรฐาน HAFELE, VVP หรือเทียบเท่า    
 - ประตูอลูมีเนียม  มือจับ ความยาว 35 ซม. ผลิตภัณฑ์ของ VVP รุ่น HD 154 Art no. 2454 
                       หรือเทียบเท่า 
                     - ประตูกระจกบานเปลือย  มือจับ ความยาว 35 ซม. ผลิตภัณฑ์ของ VVP รุ่น HD 154 Art 
                       no. 2454 หรือเทียบเท่า  

11.2.4  ลูกบิด 
       - ประตูบานไม้ ลูกบิดประตูชนิดห้องท่ัวไป (Entrance Lock) เนื้อสเตนเลส หัวกลม  
                       สี SS ผลิตภัณฑ์ของตราช้าง รุ่นมาตรฐานหรือเทียบเท่า 
  

11.2.5  กุญแจล็อก 
 - ประตูอลูมีเนียม กุญแจฝังในบานอลูมิเนียม ส าหรับบานสวิง ผลิตภัณฑ์ 555 รุ่นมาตรฐาน 
                       หรือเทียบเท่า 
                     - ประตูกระจกบานเปลือย  ผลิตภัณฑ์ของ HAFELE, VVP หรือเทียบเท่า  

11.2.6 กันชนประตู 
 - ประตูบานไม้ กันชนประตูแบบติดผนัง สี SS ผลิตภัณฑ์ของ 555 รุ่นมาตรฐาน 
                       หรือเทียบเท่า 
 - ประตูบานห้องน้ า กันชนประตูชนิดแท่งแบบมีขอแขวน สี SS ผลิตภัณฑ์ของ 555 
                       รุ่นมาตรฐานหรือเทียบเท่า 

  - ประตูอลูมีเนียม กันชนประตูแบบผังพ้ืน สี SS ผลิตภัณฑ์ของ NAGOYA, VVP  
     หรือเทียบเท่า                               

11.2.7  โช๊คอัพ 
- ประตูบานไม้ โช้คอัพประตูติดผิวประตูส าหรับบานทั่วไป แบบเปิดทางเดียว 90 องศา 
  ระบบแขนตั้งค้าง สีบรอนซ์ ผลิตภัณฑ์ 555 รุ่นมาตรฐานหรือเทียบเท่า 

   - ประตูกระจกบานเปลือย โช๊คอัพประตู ชนิดฝังพ้ืน (Floor Closer) แบบเปิดค้าง 90 องศา  
     สองทิศทาง สี SSS ผลิตภัณฑ์ของ HAFELE, VVP, DORMA รุ่นมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ 
     ครบชุด หรือ เทียบเท่า 
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11.3  ขั้นตอนและวิธีการท างาน  

11.3.1  ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด และตัวอย่างของอุปกรณ์ประตู หน้าต่าง ทั้งหมด พร้อมกันใน
คราวเดียวกันให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนท าการสั่งซื้อ โดยจะต้องเผื่อระยะเวลาใน
การใช้ของ สั่งของล่วงหน้า เพ่ือให้ทันต่อเวลาใช้งาน โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 
ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างในการสั่งของไม่ทัน เพ่ือเป็นประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

11.3.2  อุปกรณ์ประตูหน้าต่างรายการใดที่มิได้ระบุผิวส าเร็จไว้ ให้ใช้ผิวส าเร็จเช่นเดียวกับอุปกรณ์
ประตูหน้าต่างส่วนที่ใช้ใกล้เคียง หรือตามที่ผู้ควบคุมพิจารณาอนุมัติ โดยไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ิม 

11.3.3  DOOR CLOSER ทุกรุ่นที่ระบุเป็นรุ่นหลักของแต่ละผลิตภัณฑ์เท่านั้น ในการใช้งานจริงผู้
รับจ้างต้องเสนอรุ่นที่มี CLOSING SIZE ที่เหมาะสมกับน้ าหนัก และขนาดของประตู เพ่ือให้
สามารถดันปิดประตูได้สนิท ในกรณีที่เป็นบานคู่จะต้องเพ่ิมอุปกรณ์ DELAYED ACTION 
เพ่ือจัดล าดับการบิดของประตูแต่ละบานเสมอ ทั้งหมดนี้ถือว่าผู้รับจ้างคิดราคาเผื่อไว้แล้ว 

11.3.4  อุปกรณ์ประตูหน้าต่างรายการใดก็ตาม เมื่อติดตั้งแล้วไม่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน เช่น 
กลอนอยู่สูงเกินกว่าจะเอ้ือมถึง เป็นต้น ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในการดัดแปลงเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องปรึกษาผู้คุมงานก่อนการด าเนินการติดตั้ง การดัดแปลง
อุปกรณ์ประตูหน้าต่างจะต้องยึดหลักความแข็งแรง สวยงาม และเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
ทั้งหมด 

11.3.5  ในกรณีผู้คุมงานร้องขอให้ผู้รับจ้างติดกุญแจส ารองในขณะก่อสร้างแทนการติดกุญแจจริงเพ่ือ
ป้องกันมิให้กุญแจจริงเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องท าตามโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด 
ตั้งแต่การจัดหากุญแจส ารอง การติดตั้ง และถอดกุญแจส ารอง การติดตั้งกุญแจจริง ฯลฯ ไม่
ว่ากรณีใดๆ ห้ามผู้รับจ้างส าเนากุญแจไว้โดยเด็ดขาด 
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หมวดที่ 11 
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 
12.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

12.1.1 งานเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ หมายถึง อุปกรณ์ท าความเย็นภายในอาคาร ที่ติดตั้งและ
ใช้งานในพ้ืนที่ปรับปรุง และพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยชุดจ่ายลมเย็น (AHU/FCU) 
ท่อน้ า และอุปกรณ์ประกอบ  

12.1.2 รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุในรายการก่อสร้างและแบบก่อสร้างทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติ และได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้าง
จะยกเป็นข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตน
มิได้ 

12.1.3  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และแรงงานฝีมือ
ดีที่มีความช านาญงานโดยเฉพาะ ส าหรับท าการรื้อถอน ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบจนใช้
งานได้ดี  

12.1.4 ต าแหน่งการติดตั้งอุปกรณ์ให้ดูในแบบก่อสร้าง หากไม่ระบุให้ตรวจสอบกับผู้ออกแบบหรือผู้
ควบคุมงานก่อนด าเนินงาน 

12.1.5 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ หมายรวมถึง อุปกรณ์ประกอบส าหรับการติดตั้ง
ครบชุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
12.2  วัสดุ 

รายละเอียดและคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ ให้อ้างอิงจากของเดิมหรือท่ีมีจ าหน่ายในท้องตลาด  
 
12.3 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 

1) ให้ตรวจสอบรูปแบบและรายการที่ก าหนด เช่น ต าแหน่งติดตั้ง การติดตั้งท่อและอุปกรณ์
ส่วนควบอื่นๆ  

2) ขนาดสายไฟให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเหมาะสมกับขนาดของเครื่องปรับอากาศ โดยมี
สายกราวด์ และสายไฟต้องร้อยในท่อยึดติดกับเพดาน จัดให้เป็นแนวตรงสวยงาม  

3)  ทดสอบการท างานให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 
4) ท าความสะอาดเมื่อทดสอบแล้วเสร็จ ให้สะอาดปราศจากคราบน้ ามัน คราบน้ าปูน สี รอย

ดินสอ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดก่อนส่งมอบงาน โดยจะต้องไม่ใช้เครื่องมือและสารละลายใดๆ ท าความสะอาด 
อันอาจเกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่องและหน้ากากได้  
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หมวดที่ 12 
งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

 
13.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

13.1.1  ในบริเวณการท างาน ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งต้องมีความสว่างเพียงพอกับการท างาน 
ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ฉบับล่าสุด หลอดไฟที่ใช้หากมิได้
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ต้องเป็นหลอดชนิดแอลอีดี (LED) ทั้งหมด 

13.1.2 หากมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้อ่ืนๆ ทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบรายการข้อก าหนดของสัญญา ต าแหน่งติดตั้งตามที่
ก าหนดในแบบหรือข้อก าหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะมีบาง
จุดที่จ าเป็นต้องจัดหาติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้งานไฟฟ้าเรียบร้อยสมบูรณ์และ
เป็นไปตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

13.1.3 มาตรฐานทั่วไป 
วัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดเฉพาะวัสดุ
อุปกรณ์ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

IEC  : International Electro-Technical Commission 
ANSI  : American National Standard Institute 
NEMA : National Electrical Manufacturers Association 
BS  : British Standard 
UL  : Underwriters Laboratories Inc 
VDE  : Verband Deutsher Elektrotechniker 
DIN  : Deutshers Institute Normung 
JIS  : Japanese Industrial Standard 
TIS  : Thai Industrial Standard 
 

13.2   วัสดุ  
ปลั๊กไฟ สวิทช์ ดวงโคม และอุปกรณ์ แบบมีสายดิน (Ground) ผ่านมาตรฐาน มอก. และจะต้อง

ผ่านขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นดังนี้ 
1) Material check list เป็นการตรวจนับจ านวนอุปกรณ์ทั้งหมด โดยตรวจสอบจากข้อก าหนด

สัญญา และใบส่งของ โดยผู้รับจ้าง ต้องจัดท ารายละเอียดตาราง Check list ส่งมอบให้ผู้คุมงาน
ตรวจรับ เพื่อท าการตรวจนับจ านวนอุปกรณ์ตามสัญญา  

2) Crash check เป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้องของอุปกรณ์ทั้งหมดตามสัญญา ซึ่งจะ
ตรวจสอบถึงความเสียหายที่อาจมีขึ้น  

3) Functional Test เป็นการตรวจรับความสามารถในการท างานของอุปกรณ์ แต่ละอุปกรณ์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อก าหนด เป็นอย่างน้อย โดยผู้คุมงานจะท าการสุ่มทดสอบจ านวนไม่น้อยกว่า 10% 
ของจ านวนอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีต้องใช้ติดตั้ง 
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13.3  มาตรฐานอุปกรณ์ 
1) ขนาดสายไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ฉบับล่าสุด โดย

ค านวณจากปริมาณไฟที่ใช้ในแต่ละจุด/วงจรให้เพียงพอ โดยจะต้องมีสายกราวด์ทุกจุด แต่ละ
วงจรต้องต่อผ่านเบรคเกอร์ และร้อยในท่อ CONDUIT เดินได้แนวตรงเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สายไฟที่ใช้ต้องเป็นของผลิตภัณฑ์ที่ก าหนด หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน การ
ใช้งานให้เป็นไปตามข้อก าหนด หากมิได้ก าหนดไว้ให้ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
- สายไฟโคมแสงสว่าง   : L,N,G ขนาด THW 1C-2.5 SQ MM  
- สายไฟปลั๊กไฟ (ไม่เกิน 8 จุดต่อวงจร) : L,N,G ขนาด THW 1C-2.5 SQ MM  
- สายแลน    : CAT 6 
- สายโทรศัพท์    : TIEV 4C-0.65 MM 
- สาย SMOKE DETECTOR  : THW 1.5 SQ MM 

 
2) อุปกรณ์ไฟฟ้า อาทิเช่น โคม หลอด เต้ารับ และสวิทช์ เป็นต้น ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตามท่ีก าหนด 
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หมวดที่ 13 
งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 

 
13.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

13.1.1 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อาทิเช่น โต๊ะ เก้ าอ้ี 
และโซฟา เป็นต้น รูปแบบ โครงสร้าง และวัสดุประกอบ ต้องเป็นไปตามข้อก าหนด  

13.1.2 รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งจ านวนที่ระบุในแบบทั้งหมด ถือเป็นงานที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ และ
ได้คิดราคารวมอยู่ในการเสนอราคาครั้งนี้แล้วทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยกเป็น
ข้ออ้างถึงการที่ตนไม่ได้คิดราคารายการใดรายการหนึ่งเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

 13.1.3  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้น าเสนอราคา พร้อมรายละเอียดและรูปแบบของสินค้าให้แก่ 
                     เจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบพิจารณาก่อนจัดซื้อ  

13.1.4 ต าแหน่งการจัดวางให้ดูในแบบก่อสร้าง หากไม่ระบุให้ตรวจสอบกับผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุม
งานก่อนจัดซื้อ 

13.2 วัสดุ 
 13.2.1 เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดพร้อมรูปแบบให้แก่สถาบัน และผู้ออกแบบ
พิจารณาก่อนจัดซื้อ  

13.3 มาตรฐาน 
 13.3.1 รายการเฟอร์นิเจอร์ที่น าเสนอจะต้องเป็นสินค้าจากผู้ผลิตในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติตรง

ตามข้อก าหนด หากมิได้ก าหนดไว้ชัดเจนเฟอร์นิเจอร์ที่น าเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO) 9001:2015   

 
13.4 รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว 
 13.4.1 รายการเฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน SC.601 ,602 , 603 , 604 ประกอบไปด้วย 
  1. LF -01   โต๊ะเรียนนักศึกษาสามรถพับแผ่นท็อปได้   มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ขนาด  : กว้าง 150xลึก 55xสูง 74.5 ซม. ± ได้ไม่เกิน 2 ซม. 
   - แผ่นท๊อป : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin  
                                                      Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า ปิดขอบ PVC  
                                                      Edging ความหนา 2 มม.  

- บังตา  : พลาสติกรีดขึ้นรูป 
- ใตแ้ผ่นท๊อป : เสริมคานกันแอ่นขนาด 1x1 นิ้ว หนา 1.6 มม.เพ่ือเพ่ิมความ 
                       แข็งแรงในการใช้งาน 
- ขาโต๊ะ  : ชุดขาโต๊ะแบบพับส าเร็จรูป เป็นขาเหล็กท่อกลมขนาด  
                       Dia. 55 มม. พร้อมฐานอลูมิเนียมปัดเงา ติดลูกล้อ 
                       พลาสติกสีด า แบบมีเบรค 1 คู่ ไม่มีเบรค 1 คู่ 
- ราวกดพับ : เหล็กท่อกลม Dia. 22 มม. 
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    รูปแบบและลักษณะการพับ LF -01 
 
 

 
 

 

  
 

 
2. LF -02   เก้าอ้ีนักศึกษามีล้อและท่ีวางสัมภาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ขนาดของครุภัณฑ์ : กว้าง47 x ลึก56 x สูง84 ซม. ± ไม่เกิน 1.0 ซม. 
 - ค่าพิกัดความเผื่อฟองน้ า : ความหนาแน่น ± 5 kg//m³,ความแข็ง  ± 3 kg//m² 
 - พนักพิง  : ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง  
                                           (High Frequency) หนา 12 มม ± 2 มม. 
                                           บุด้วยฟองน้ า Polyurethane foam ความหนาแน่น  
                                           25 kg/m³ ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่มด้านหลัง 
                                           ด้วย Polyurethane foam ยึดติดกับโครงสร้าง 
                                           ด้านหลังที่เป็นท่อเหล็กรูปไข่ ขนาด 14x25 มม. 
                                           หนา 1.6 มม.ท าสี Powder Coat 
 - ที่นั่ง   : ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง 
                                            (High Frequency) หนา 12 มม. ± 2 มม.  
                                            บุด้วย  ฟองน้ า Polyurethance foam ความหนาแน่น 
                                            35 kg/m³ ความแข็ง 13 kg. 
 - ขา   : ท่อเหล็กรูปไข่ ขนาด 14x25 มม.หนา 2 มม. 
                                            ท าสี Powder Coat 
 - ลูกล้อ   : ท าจากพลาสติก Nylon-6 
 - ที่วางของ  : ท าจากแผ่นเหล็กเจาะรู ท าสี Powder Coat 
 - วัสดุหุ้ม  : หุ้มหนังเทียม (สีเลือกในภานหลัง) 
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                        รูปแบบ LF -02 
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  3. LF -03   โต๊ะอาจารย์ผู้สอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ขนาด   : กว้าง 120 xลึก 60xสูง 74.5 ซม. ± ไม่เกิน 2 ซม. 
   - แผ่นท๊อป  : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine 
                                                                Resin Film ด้วยระบบ Short cycle Press 2  
                                                                หน้า เจาะช่อง Grommet ซ้าย-ขวา พร้อมฝาครอบ 
   - ขาโต๊ะ   : เหล็กแป๊ปกลม ขนาด 38 มม.หนา 1.6 มม. 
                                                                ท าสี Powder Coat ปลายขาอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป  
                                                                ท าสี Powder Coat ฝาปิดด้านข้าง เหล็กพับขึ้นรูป 
                                                                หนา 1 มม.ท าสี Powder Coat 
   - บังตา   : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine  
                                                                 Resin Film ด้วยระบบ Short cycle Press 2 หน้า  
                                                                 ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม.(Rehau) 
                                                                 ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร 
   - ลูกล้อ   : ท าจากพลาสติก Nylon-6 
   - คาน   : เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาด 60x30 มม. หนา 1.5 มม.  

  ท าสี Powder Coat 
   - ชั้นวางของ  : เหล็ก Perforate ขอบท่อเหล็กกลม 3/4  
   - ขอเกี่ยวของใต้โต๊ะ : ท่อเหล็กกลม 3/4 
 
      รูปแบบ LF -03 
           ( รูปแบบตัวอย่างเป็นรุ่นแบบท่ีไม่มีแผ่นบังตา ) 
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  4. LF -04   เก้าอ้ีอาจารย์ผู้สอน  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ขนาด   : กว้าง 64xลึก 58xสูง 96-103 ซม. ± ได้ไม่เกิน 2 ซม. 
   - โครงเก้าอ้ี  : ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง  
          (High Frequency) หนา 12 มม ± 2 มม.  
   - พนักพิง   : ฟองน้ า Polyurethane foam หุ้มผ้าตาข่าย 
   - ที่นั่ง   : ฟองน้ าที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น  
                                                                20 kg/m³ ความแข็ง 14 kg. 
   - แขน   : Prolypropylene/ปรับระดับได ้
   - ระบบโยก  : Traditional-tilt mechanism,Backrest  
                                                                 สามารถล็อคต าแหน่งได้ และปรับความหนีดพนักพิง 
                                                                 ตามน้ าหนักคนนั่ง 
   - ปรับ-สูงต่ า  : แกนปรับความสูงด้วยระบบ Gas lift 
   - ขา   : ขา 5 แฉก อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูปปัดเงา 
   - ลูกล้อ   : Plastic Polyamide (Nylon 6) 
   -วัสดุหุ้ม   : เบาะนั่งหุ้มหนังเทียม/พนักพิงหุ้มผ้าตาข่าย 
 
     รูปแบบ LF -04    
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13.4.2 รายการเฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน SC.605 ,606 , 607 , 608 ประกอบไปด้วย 
  1. LF -05   โต๊ะเรียนนักศึกษาสี่เหลี่ยมคางหมู มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ขนาด   : กว้าง 120,50.7xลึก 60,69.3xสูง 74.5 ซม.  
                                                                ± ได้ไม่เกิน 2 ซม. 
   - แผ่นท๊อป  : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine  
                                                                 Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle Press 2 หน้า 
                                                                 ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 2 มม. 
   - ขา   : เหล็กแป๊ปกลมดัดโค้งท าสี Powder coat 
   - คาน   : เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ท าสี Powder coat 
   - ลูกล้อ   : ติดลูกล้อพลาสติกสีด า แบบมีเบรค 1 คู่ ไม่มีเบรค 1 คู ่
 
     รูปแบบ ลักษณะ และการจัดวาง LF -05    
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2. LF -06   เก้าอ้ีนักศึกษามีล้อและท่ีวางสัมภาระ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ขนาด  : กว้าง 47 xลึก 56 xสูง 84 ซม. ± 1.0 ซม.  
                                ค่าพิกัดความเผื่อฟองน้ า ความหนาแน่น ± 5 kg//m³, 
                                  ความแข็ง  ± 3 kg//m² 
 - พนักพิง : ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency)  
                                 หนา 12 มม ± 2 มม. บุด้วยฟองน้ า Polyurethane foam 
                                 ความหนาแน่น 25 kg/m³ ความแข็ง 14.5 kg. เสริมความนุ่ม 
                                 ด้านหลังด้วย Polyurethane foam ยึดติดกับโครงสร้าง 
                                 ด้านหลังที่เป็นท่อเหล็กรูปไข่ ขนาด 14x25 มม.หนา 1.6 มม. 
                                 ท าสี Powder Coat 
 - ที่นั่ง  : ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency) 
                                 หนา 12 มม. ± 2 มม. บุด้วย  ฟองน้ า Polyurethane foam 
                                 ความหนาแน่น 35 kg/m³ ความแข็ง 13 kg. 
 - ขา  : ท่อเหล็กรูปไข่ ขนาด 14x25 มม.หนา 2 มม. 
                                 ท าสี Powder Coat 
 - ลูกล้อ  : ท าจากพลาสติก Nylon-6 
 - ที่วางของ : ท าจากแผ่นเหล็กเจาะรู ท าสี Powder Coat 
 - วัสดุหุ้ม : หุ้มหนังเทียม (สีเลือกในภายหลัง) 
 

                        รูปแบบ LF -06    
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3. LF -07   โต๊ะอาจารย์ผู้สอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - ขนาด   : กว้าง 120 xลึก 60xสูง 74.5 ซม. ± ได้ไม่เกิน 2 ซม. 
 - ท๊อป   : ไม้ Particle Board หนา 25 มม.ผิวเคลือบ Melamine  
      Resin Film ด้วยระบบ Short cycle Press 2 หน้า 
                                            เจาะช่อง Gormmet ซ้าย-ขวา พร้อมฝาครอบ 
 - ขาโต๊ะ   : เหล็กแป๊ปกลม ขนาด 38 มม.หนา 1.6 มม. 
                                            ท าสี Powder Coat ปลายขาอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป  
                                            ท าสี Powder Coat ฝาปิดด้านข้าง 
                                            เหล็กพับขึ้นรูป หนา 1 มม.ท าสี Powder Coat 
 - บังตา   : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ผิวเคลือบ Melamine  
                                            Resin Film ด้วยระบบ Short cycle Press 2 หน้า 
                                            ปิดขอบ PVC Edging ความหนา 1 มม.(Rehau)  
                                            ด้วยกาว Hot Melt และลบคมด้วยเครื่องจักร 

   - ลูกล้อ   : ท าจากพลาสติก Nylon-6 
   - คาน   : เหล็กแป๊ปเหลี่ยม ขนาด 60x30 มม. หนา 1.5 มม.  
                                                                ท าสี Powder Coat 
   - ชั้นวางของ  : เหล็ก Perforate ขอบท่อเหล็กกลม ¾ 
   - ขอเกี่ยวของใต้โต๊ะ :ท่อเหล็กกลม 3/4 
 
      รูปแบบ LF -07 
           ( รูปแบบตัวอย่างเป็นรุ่นแบบท่ีไม่มีแผ่นบังตา ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

รายการประกอบแบบ 
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  4. LF -08   เก้าอ้ีอาจารย์ผู้สอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   - ขนาด  : กว้าง 64xลึก 58xสูง 96-103ซม. ± ได้ไม่เกิน 2 ซม. 
   - โครงเก้าอ้ี : ไม้ veneer อัดขึ้นรูปด้วยไฟฟ้าความถี่สูง (High Frequency)  
       หนา 12 มม ± 2 มม.  
   - พนักพิง : ฟองน้ า Polyurethane foam หุ้มผ้าตาข่าย 
   - ที่นั่ง  : ฟองน้ าที่นั่ง Polyurethane foam ความหนาแน่น 20 kg/m³  
       ความแข็ง 14 kg. 
   - แขน  : Prolypropylene/ปรับระดับได ้
   - ระบบโยก : Traditional-tilt mechanism,Backrest ล็อคต าแหน่งได ้
       ปรับความหนีดพนักพิงตามน้ าหนักคนนั่ง 
   - ปรับ-สูงต่ า : แกนปรับความสูงด้วยระบบ Gas lift 
   - ขา  : ขา 5 แฉก อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดขึ้นรูปปัดเงา 
   - ลูกล้อ  : Plastic Polyamide (Nylon 6) 
   - วัสดุหุ้ม : เบาะนั่งหุ้มหนังเทียม/พนักพิงหุ้มผ้าตาข่าย 
 
     รูปแบบ LF -08    
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13.4.3 รายการเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ได้รับจากการอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดท าตัวอย่างตาม
แบบอย่างละ 1 ตัว ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้แทนที่ทางสถาบันแต่งตั้ง 
ตรวจสอบก่อนผลิตงานทั้งหมด  

 13.4.5 ผลิตภัณฑ์ของ  Modernform , Proflex , WORK SCAPE หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีคุณภาพ 
                     และรูปแบบดีกว่า 
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หมวดที่ 14 
งานระบบภาพและเสียง 

 
1. เลเซอร์โปรเจคเตอร์ 

1.1 เป็นเครื่องฉายภาพวิดีโอและคอมพิวเตอร์ระบบ DLP เทคโนโลยีการฉายภาพแบบ RGB Liquid- 
     Crystal Shutter Projection System 
1.2 มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920x1,200 จุด (WUXGA) 
1.3 มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 
1.4 มีอัตราส่วนความคมชัดไม่น้อยกว่า 2,000,000 : 1 (CONTRAST RAIO) และสามารถแสดงสีได้ไม่ 
     น้อยกว่า 1,070 ล้านสี 
1.5 มีระบบ HDR Compatible ซึ่งให้แสงสมจริง  
1.6 สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ 50-300 นี้วหรือดีกว่า โดยมีระยะการฉายตั้งแต่ 1.50 – 10.00 เมตร 
     หรือดีกว่าและสามารถขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 1.6 เท่า 
1.7 มีขนาดเลนส์ ทางยาวโฟกัสตั้งแต่ (f) 20.90 – 32.00 มิลลิเมตรหรือดีกว่า F/2.5-3.25 
     (PROJECTION LENS) 
1.8 มีระบบ Lens Shift แนวตั้ง +15% (103% - 118%) หรือดีกว่า 
1.9 มีอายุการใช้งานของหลอดภาพไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง (ECO mode) 
1.10 มีระบบ AUTOMATIC FREQUENCY CONTROL ช่วงความถ่ีแนวตั้งที่ 24 – 85 Hz 
       และแนวนอนที่ 15.50 – 91.00 หรือดีกว่า 
1.11 มีช่องสัญญาณ ดังนี้ 

  - Input   : HDMIx1 (one MHL) 
     : D-Sub 15 pinx1 
     : Composite Videox1 
     : Audiox1, Micx1 
  - Output  : D-Sub 15 pinx1 
     : Audiox1 
  - Management Port : RS-323 x1, RJ45 x 1, 12V Outx1, USB Power (105A)x1,  
                                                      Kensington Lockx1 

1.12 มีล าโพงในตัวไม่น้อยกว่า 2 ชุด ก าลังขยายชุดละไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ 
1.13 มีระบบแก้ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction)  
       แนวตั้ง ±30 องศา และแนวนอน ±30 องศา 
1.14 มีช่องล๊อคแบบ Kensington Lock และ Security bar ส าหรับการยึดเครื่องเพ่ือป้องกันการถูก 
       โจรกรรม 
1.15 ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz หรือดีกว่า และมีโหมดพักเครื่อง 
1.16 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบ Original Product โดยมีเอกสารรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
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2. เครื่องบันทึกการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
2.1 เป็นเครื่องบันทึกและวิเคราะห์สัญญาณภาพในการติดตามบุคคลแบบอัตโนมัติ ส าหรับการเรียน 
     การสอน การอบรม และการประชุม เป็นต้น 
2.2 สามารถสลับสัญญาณภาพแบบอัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 4 รูปแบบ ดังนี้ 

  - Teacher Close-up 
  - Teacher Panorama 
  - Student Panorama 
  - 1 Presentation Signal from PC 

2.3 สามารถท างานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Linux เป็นอย่างน้อย 
2.4 มีฮาร์ดดิสก์ขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB อยู่ภายในตัวเครื่อง 
2.5 ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดสัญญาณภาพแบบ H.264 (HP) อัตราการเคลื่อนไหวภาพ 25fps, 30fps 
2.6 สามารถจัดการขนาดไฟล์ในการบันทึกวีดีโอที่ HD:265 MB/h, 512 MB/h, 1,000 MB/h,  
     1,500 MB/h, 2,000 MB/h, 2,500 MB/h, 3,000 MB/h, 3,600 MB/h หรือดีกว่า 
2.7 ใช้การเข้ารหัสสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC ด้วยอัตราบิดเสียง 128 kbps หรือดีกว่า 
2.8 มีความละเอียดของคลื่นความถี่เสียง 48 kHz 
2.9 มี LED Touchscreen Monitor ส าหรับใช้ในการควบคุมการสลับสัญญาณภาพแบบ Auto,  
     Teacher close-up, Teacher Panorama, Teacher Panorama, PPT และควบคุมการ 
      Record, Stop, Pause, Live 
2.10 รองรับความละเอียดของสัญญาณ Video Input ดังนี้ 1024x768, 1280x720, 1366x768, 
       1440x900, 1920x1080 
2.11 รองรับความละเอียดของสัญญาณ Video Output ดังนี้ 1008P@50, 1080P@60 
2.12 มีช่องสัญญาณ ดังนี้ 

  - Audio Input   : Mic Inx1, Line Inx1 
  - Audio Output  : Line Outx1 
  - Control Interface  : RS232x1 
  - USB Interface   : USB 2.0x1 
  - Video Input   : HDMI Inx1 
  - Video Output  : HDMI Outx1 
  - Network Interface  : RJ45x1, PoEx2 
  - power Input   : DC 48 V 

2.13 สามารถควบคุมการท างานผ่าน Record Assistant ได้เป็นอย่างน้อย 
2.14 สามารถดูสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม VLC ผ่านช่องทาง RTSP  
       ได้เป็นอย่างน้อย 
2.15 สามารถ Live Streaming บน Youtube ผ่านช่องทาง RTMP ได้เป็นอย่างน้อย  
2.16 ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ FTP Server ได้ ส าหรับใช้ในการส ารองข้อมูลวีดีโอ 
       ที่บันทึกไว้ 
2.17 มีปุ่มส าหรับรีเซ็ตคืนค่าเริ่มต้นจากโรงงาน 
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 3. อุปกรณ์สัญญาณภาพแบบไร้สาย 
3.1 เป็นอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย ในชุดประกอบด้วยตัวฐานและตัวลูก 
3.2 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับรับสัญญาณภาพและเสียงจาก Tablet, Smart Phone แบบไร้สาย 
3.3 เป็นอุปกรณ์ท่ีท าให้คอมพิวเตอร์สามารถส่งสัญญาณแบบไร้สายได้ โดยการกดปุ่มที่ตัวลูก  
     โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ WiFi และรหัสผ่าน 
3.4 มีอุปกรณ์ส าหรับการส่งสัญญาณไร้สายได้ไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง โดยสามารถเพ่ิมขยายได้ไม่น้อย 
      กว่า 16 เครื่อง 
3.5 ในกรณีที่มีอุปกรณ์หลายชุด ผู้ใช้งานสามารถย้ายตัวลูกไปใช้กับชุดอ่ืนๆ ได้ 
3.6 สามารถท าให้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊คท างานได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดตั้งโปแกรม 
3.7 รองรับมาตรฐานการส่งสัญญาณภาพแบบไร้สาย IEEE 802.11b/g/n/ac 
3.8 ความเร็วในการส่งสัญญาณไร้สายสูงสุด 867 Mpbs และมีคลื่นความถี่ให้เลือกใช้งาน 2 คลื่น 
     ความถี่ ได้แก่ 2.4 GHz และ 5 GHz 
3.9 สามารถท างานเป็น Access Point ได้ 
3.10 สามารถส่งสัญญาณภาพผ่านตัว USB Dongle และ HDMI Dongle ได้ 
3.11สามารถท าจอ Duplicate และ Extend เมื่อใช้ HDMI Dongle ในการส่งสัญญาณภาพ 
3.12 สามารถส่งภาพแบบ Multicast ได ้
3.13 สามารถแสดงภาพขึ้นจอได้ไม่น้อยกว่า 4 ภาพในจอเดียวกัน 
3.14 สามารถตั้งค่า OSD Transparency, VGA, Sharpness 
3.15 สามารถเลือกอัตราส่วนของหน้าจอได้ไม่น้อยกว่า 4 แบบ ได้แก่ Original, 4:3, 16:10  
       และ 16:9 
3.16 สามารถก าหนดความละเอียดของสัญญาณภาพออกได้ทั้ง HDMI และ VGA และสามารถแสดง 
       ภาพได้อย่างน้อย 2 จอพร้อมกันผ่าน HDMI และ Output 
3.17 สามารปิด-เปิดเสียงที่แชร์ได้ 
3.18 มีฟังก์ชั่น Auto Scaling จัดอัตราส่วนหน้าจอให้โดยอัตโนมัติ 
3.19 มีระบบรักษาความปลอดภัย WPA2-PSK 
3.20 มีไฟแสดงสถานการณ์ท างานที่ตัวฐานและตัวลูก 
3.21 อุปกรณ์ Smart Phone, Tablet และคอมพิวเตอร์ สามารถเชื่อมต่อได้ไม่น้อยกว่า 16 เครื่อง 
3.22 อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet เมื่อ J-Click เชื่อมต่อกับ Network สามารถใช้งาน 
       อินเตอร์เน็ตได้ 
3.23 อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet สามารถส่งสัญญาณภาพผ่าน Network โดยไม่ต้อง 
       เชื่อมต่อโดยตรง 
3.24 อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet สามารถก าหนดความละเอียดได้ทั้ง 720P และ 1080P 
3.25 อุปกรณ์ Smart Phone และ Tablet สามารถแชร์ภาพจากหน้าจอ Home ของมือถือและ 
       แอป Youtube, Facebook, Line และอ่ืนๆ 
3.26 มีพอร์ต USB ส าหรับจับคู่ USB Dongle และสามารถอัพเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวอุปกรณ์ส่งภาพ 
       ไร้สายได ้
3.27 มีพอร์ต USB รองรับการทัชสกรีนกับจอ LED Touch Screen รุ่นที่รองรับได้ 
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3.28 สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OS X และระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
       (Windows) เวอร์ชั่น XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10, 32/64bit 
3.29 สามารถใช้ได้กับ Smart Phone และ Tablel ที่มีระบบปฏิบัติการ IOS 9/10/11/12  
       และ Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 
3.30 สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ดังนี้ 

- VGA  : SVGA, XGA, HD, WXGA, SXGA, WXGA+/WSXGA+/UXGA/ 
                       FULL HD/WUXGA 
- HDMI  : SVGA/ XGA/ HD/ WXGA/ SXGA/ WXGA+/ WSXGA+/ UXGA/ 
                       FULL HD(P30 P60) / WUXGA 

3.31 มีช่องสัญญาณ ดังนี้ 
  - Input  : 1xUSB, Type A female 
  - Output : 1xHDMI, Type A 19-pin female 
  - Output : 1xVGA, D-SUB female 
  - Output : 1xStereo out, 3.5 mm. ear jack 
  - Other  : 1xRJ45, 2xAntenna 

3.32 ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V 50Hz โดยมี External Power Adapter 12V DC (1A) 
 
4. เครื่องปรับแต่งเสียงแบบดิจิตอล 

4.1 เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณส าหรับการตองโต้ระยะไกล (Conference) 
4.2 มีช่องสัญญาณอินพุตไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
4.3 มีช่องสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 6 ช่อง 
4.4 มีช่อง USB ส าหรับ Interface สัญญาณเสียง 
4.5 มีฟังก์ชั่น AEC Processing 
4.6 รองรับเทคโนโลยีการยกเลิกเสียงสะท้อนแบบปรับได้แบบ Full-band Full-duplex 
4.7 ด้านหน้าเครื่องมีปุ่มปรับระดับเสียงของสัญญาอินพุตและเอาท์พุตแยกอิสระ 
4.8 มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มม. 
4.9 รองรับระบบไฟฟ้าแบบ DC-12V 
4.10 มีความถ่ีตอบสนองระหว่าง 10 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า 
4.11 ค่าความเพ้ียนที่ช่องต่อไมโครโฟนไม่มากกว่า 0.009%, และช่อง Line ไม่มากกว่า 0.007% 
4.12 ไมโครโฟนชนิด Condenser จ านวน 2 ตัว มีทิศทางการรับสัญญาณแบบ Omnidirectional 

 
   5.  เครื่องขยายเสียง 

5.1 ก าลังขยายไม่ต่ ากว่า 120 วัตต์ 
5.2 ตอบสนองความถี่ระหว่าง 50-20,000 Hz ( + 3dB) หรือดีกว่า 
5.3 สามารถต่อไมโครโฟนได้ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และช่องสัญญาณ AUX ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
5.4 มีวอลลุ่มปรับระดับเสียงเป็นอิสระแต่ละช่อง 
5.5 สามารถปรับเสียงทุ้ม +10 dB ที่ 100Hz และเสียงแหลม ที่ 10 kHz เป็นอย่างน้อย 
5.6 ช่องต่อกับล าโพงใช้ได้ทั้งแบบ High Impedance 70V และ 100V 
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5.7 มีค่าความเพ้ียนไม่ต่ ากว่า (Distortion) Under 1% ที่ 1kHz 
5.8 มีระบบตัดสัญญาณเสียงที่ช่อง Mic 1 ซึ่งจะตัดสัญญาณ Input ตัวอื่นเมื่อระบบท างาน 
5.9 มีไฟแสดงสถานการณ์ท างานอยู่ที่หน้าเครื่อง 

 
   6.  ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone) 

6.1 เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ  
6.2 การรบั-ส่งคลื่นเป็นชนดิดิจิตอล 2.4 GHz หรือที่ไดรบัอนญุาตจากส านักงาน กสทช. 
6.3 ตัวไมโครโฟนมีหน้าจอหรือไฟแสดงสถานะการท างาน 
6.4 ระบบสามารถตอบสนองความถี่เสียง 20Hz – 20kHz หรอืดีกว่า 
6.5 รูปแบบการรบัเสียงแบบคารด์ิออยด์หรือซเูปอร์คาร์ดิออยด์ 
6.6 ใช้แบตเตอรี่ชนดิ AA หรือมแีบตเตอรี่ชาร์จในตัว 
6.7 เครื่องรับสญัญาณมีขัว้ตอ่สญัญาณเสียงแบบ XLR  
6.8 เครื่องรับมหีนา้จอหรือสัญลักษณ์แสดงสถานะการท างาน 
6.9 มีปุ่มปรับความแรงสัญญาณเสียง 

 
   7.  HD CONFERENCE CAMERA , 12X,HDMI,3G  
 7.1 ตัวกล้องมีขนาดเซ็นเซอร์ขนาด 1/2.8 ความละเอียด 60f ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 
 7.2 สามารถปรับขึ้น-ลง และซ้าย-ขวาได้ 
 7.3 สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ (Optical Zoom) ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า และซูมแบบ Digital  
                ได้ไม่น้อยกว่า 10 เท่า 
 7.4 สามารถก้มได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา และเงยได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา 
 7.5 สามารถส่ายซ้าย-ขวา (PAN) ได้ไม่น้อยกว่า 340 องศาหรือดีกว่า 
 7.6 รองรับการส่งสัญญาณแบบ Dual Stream สามารถต่อสัญญาณออกพร้อมกันได้ 
                ไม่น้อยกว่า 2 สัญญาณ 
 7.7 มีค่าความไวแสง (Sensitivity) 0.5 Lux หรือดีกว่า  
 7.8 มีฟังก์ชั่นช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพเวลากลางคืน หรือพ้ืนที่ที่มีความสว่างน้อย 
                (Noise Reduction) 

7.9 มีฟังก์ชั่นควบคุมรูรับแสงของเลนส์ และความเร็วซัตเตอร์ที่ตัวกล้อง และค่าความไวแสงของตัว 
     เซ็นเซอร์ (Exposure) 
7.10 สามารถปรับความชัดแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ และสามารถปรับความชัดแบบเฉพาะพ้ืนที่ 
       ได้ เช่น บน, ล่าง, กลางหรือทั้งหมด และสามารถปรับความไวในการโฟกัสได้ (Auto Focus) 
7.11 สามารถปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติ และแบบปรับเอง  
7.12 สามารถกลับภาพได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
7.13 สามารถตั้งต าแหน่งกล้อง (Present) ได้ไม่น้อยกว่า 255 ต าแหน่ง ( 10 Present บนรีโมท) 
7.14 สามารถควบคุมการท างานของกล้องได้ด้วยพอร์ต RS232, RS485 และรองรับโปรโตคอล  
       Visca, Pelco D, Pelco P Baud Rate: 115200/9600/4800/2400 bps 
7.15 สนัสนุนโปรโตคอล ONVIF, RTSP, RTMP และ GB/ธ28181 
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7.16 สนับสนุนการบีบอัดวีดีโอ H.264/H.265 และการบีบอัดข้อมูลเสียง AAC, MP3 และ G.711A 
7.17 อัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) มากกว่า 55 dB 
7.18 สามารถส่งสัญญาณวีดีโอที่มีความละเอียดต่างๆ ได้ ดังนี้ 1080p/60/59.94/50/30/29.97/25,  
       1080i/60/59.94/50, 720p/60/59.94/50/30/29.97/25 
7.19 มีรีโมทคอนโทรลที่สามารถตั้งค่าควบคุม และค าสั่งการท างานของกล้องได้ อาทิเช่น ก้ม, เงย, 
       ส่ายซ้ายขวา และซูมเข้าซูมออกเป็นต้น 
7.20 มีพอร์ตสัญญาณภาพขาออกแบบ 3G SDI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และแบบ HDMI  
       ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7.21 มีพอร์ต LAN ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ส าหรับการตั้งค่าผ่านอินเตอร์เฟส และควบคุมกล้อง 
7.22 มีพอร์ต Audio in 3.5 mm. ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ส าหรับการบีบอัดข้อมูลเสียง 
 

   8.  ล าโพงเพดาน / 2 WAY CELING SPEAKER 
 8.1 เป็นล าโพงชนิดติดเพดาน แบบ 2 ทาง 
 8.2 เส้นผ่าศูนย์กลางของดอกล าโพงเสียงต่ าไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว และเสียงสูงไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
 8.3 สามารถรองรับก าลังเสียงได้ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ โดยสามารถเลือกการปรับก าลังเสียงได้ ดังนี้ 
  8.3.1 ที่ 70 V : 0.5W, 1.5W, 5W, 15W, 30W หรือดีกว่า 
  8.3.2 ที่100 V : 1W, 3W, 10W, 30W หรือดีกว่า 
 8.4 สามารถรองรับการต่อได้ทั้งแบบ Line และแบบโอห์ม 
 8.5 มีค่าความไว (Sensitivity) ที่ 1วัตต์/เมตร ไม่น้อยกว่า 92 dB 
 8.6 มีค่าความดังสูงสุดของล าโพง (SPL) ที่ 1 เมตร ไม่น้อยกว่า 105 dB 
 8.7 ตอบสนองความถี่ระหว่าง 50 Hz – 20 kHz หรือดีกว่า 
 8.8 ส่วนของตะแกรงหน้ากากเป็นโลหะ 
 
   9. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  
 9.1 ท างานในระดับ Layer2 และ Layer3 เป็นอย่างน้อย 
 9.2 มีพอร์ตแบบ RJ 45 ไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต 
 9.3 พอร์ตแบบ 10/100/1000 Mbps ไม่น้อยกว่า 16 พอร์ต และสามารถใช้งาน  
                Power Over Ethernet (PoE) ไม่ต่ ากว่า 14 พอร์ต 
 9.4 มีพอร์ทแบบ SFP ทั้ง Input และ Output (Combo mini -GBIC) ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต  
 9.5 Forwarding Rate ไม่ต่ ากว่า 23.8 mpps 
 9.6 มี Switching Capacity ไม่ต่ ากว่า 32 Gbps 
 9.7 รองรับการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายแลน (PoE) 15.4 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 14 พอร์ต 
 9.8 รองรับเทคโนโลยีแบบ 32 Static Layer 2 Routing, 256 VLANs IEEE 802.1X, ACL,  
                Spanning, Tree (STP, RSTP, MSTP) 
 9.9 มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
 9.10 รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ผ่านทาง Web Browser, SNMPv 1, 2c, 3 หรอืดีกว่า 
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   10.  4X4 4K MATRIX SWITCHES 
 10.1 Video Input 
  - Interface  : 4xHDMI Type A Female 
  - Impedance  : 100 Ω 
  - Max. Distance : 1.8 m 
 10.2 Video Output 
  - Interface  : 4xHDMI Type A Female 
  - Impedance  : 100 Ω 
  - Max. Distance : 15 m 
 10.3 Video 
  - Max. Data Rate : 10.2 Gbps (3.40 Gbps per lane) 
  - Max. Pixel Clock : 340 MKz 
  - Compliance  : HDMI (3D, Deep Color, 4K), HDCP 2.2 Compatible,  
                                                      CEC (Consumer Electronics Control) 
  - Max. Resolution : Up to 4096x2160/3840x2160 @ 60 Hz (4:2:0), 
       4096x2160/3840x2160 @ 30 Hz (4:4:4) 
  - Max. Distance : Up to 15 m 
 10.4 Control   : USB, RS-232, IR, Ethernet 
 
 
11. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมไม่น้อยกว่า 150 น้ิว 

11.1 เป็นจอรบัภาพชนดิควบคุมการขึน้ลงด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้า มีขนาดเสน้ทแยงมุมไม่น้อยกว่า 
       150 นิ้ว  
11.2 เป็นจอชนิด wide screen มีขนาด Ratio 16:9 หรือ 16:10 โดยต้องสอดคลอ้งกับ 
        เครื่องมัลติมเีดียโปรเจ็คเตอร์ 
11.3 กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนัง หรอืฝ้าเพดานได้ 
11.4 มี Limit Switch สามารถตั้งคา่การขึ้นลงของจอภาพได้  
11.5 เนื้อจอเปน็สีขาว ชนดิ Matt White  
11.6 ท าจากวัสดุไฟเบอร์กลาสป้องกนัการตดิไฟ หรอืการลามไฟได ้และสามารถเช็ดท าความ 
       สะอาดได ้ 
11.7 สามารถใช้งานไดก้ับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V 50Hz หรือดีกว่า  
11.8 มีระบบป้องกันการ Overload และระบบตดัไฟฟ้าอัตโนมตัิ เพื่อป้องกันการเสียหายของ 
       มอเตอร ์
11.9 มี Switch ควบคมุการขึ้น-ลง และรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ส าหรับต าแหน่งตดิตั้ง 
      Switch ให้เป็นไปตามที่สถาบนัก าหนด 
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   12. ตู้ใส่อุปกรณ์ 
 12.1 เป็นตู้ Rack ใส่อุปกรณ์มาตรฐานขนาด 19 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 80 ซม.  
                 มีความสูงไม่น้อยกว่า 36 U 
 12.2 ตัวตู้ท าจากโลหะ และมีการป้องกันการเกิดสนิม 
 12.3 มีบานประตูหน้า และหลังสามารถเปิด-ปิดได้ พร้อมระบบล็อค 
 12.4 มีฝาเปิดด้านข้างสามารถปลดออกจากตัว Rack ได้ 
 12.5 ที่ฐานตู้มีล้อเลื่อน จ านวน 4 ล้อ 
 12.6 มีช่องเสียบเต้ารับไฟฟ้า พร้อมพัดลมระบายอากาศ 
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หมวดที่ 15 
งานระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัย 

 
16.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

16.1.1 งานระบบแจ้งเหตุและป้องกันอัคคีภัยหมายถึง เครื่องตรวจจับควันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และ
เครื่องป้องกันอัคคีภัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

16.1.2 อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการออกแบบ การติดตั้งและการใช้งานตามมาตรฐานการติดตั้งที่ได้รับ
การรับรองหรือน่าเชื่อถือ เช่น วสท 2002, กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ มาตรฐานติดตั้ง
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ NFPA 72, National Fire Alarm Code หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16.1.3 อุปกรณ์ตรวจจับควันประกอบด้วยชิ้นส่วนส าคัญ คือ มีกล่องหรือช่องตรวจวัดความหนาแน่น
ของควัน มีหลอดไฟแสดงสถานการณ์ท างาน มีจุดต่อสัญญาณกับวงจรสัญญาณของระบบ
ตรวจจับควันและหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์ระบบและหลอดไฟแจ้งเตือนภัย เป็นต้น 

16.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้น าเสนอราคา พร้อมรายละเอียดและรูปแบบของสินค้าให้แก่เจ้าของ
โครงการ ผู้ออกแบบพิจารณาก่อนจัดซื้อ  

16.1.5 ต าแหน่งการจัดวางให้ดูในแบบก่อสร้าง หากไม่ระบุให้ตรวจสอบกับผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุม
งานก่อนจัดซื้อ 

16.2 วัสดุครุภัณฑ์ 
1) เครื่องตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR) ให้อ้างอิงชนิดและรูปแบบจากระบบที่ติดตั้งอยู่

เดิม ว่าเป็นชนิดใด เช่น ชนิด IONIZATION SMOKE DETECTOR หรือ PHOTOELECTRIC 
SMOKE DETECTOR เป็นต้น โดยจัดหาสินค้าในชนิดเดียวกัน ยี่ห้อ รุ่นเดียวกัน หรือ
เทียบเท่าหรือท่ีดีกว่าและท างานเข้ากันได้กับระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

16.3 ขั้นตอนและวิธีการท างาน 
1) ส ารวจงานระบบตรวจจับควันที่มีอยู่เดิม ตรวจสอบการท างานของระบบและความเสียหาย

ก่อนด าเนินการ 
2) ปรับย้ายต าแหน่งอุปกรณ์ตรวจจับควันของเดิม พร้อมติดตั้งเพ่ิมในต าแหน่งใหม่ให้ครบจุด

ตามแบบและการใช้งานใหม่ของพ้ืนที่ 
3) อุปกรณ์ตรวจจับควันจะตอ้งติดตั้งห่างจากเพดานไม่น้อยกว่า 30 ซม.  
4) อุปกรณ์ตรวจจับต้องติดตั้งให้มีระยะรัศมีจากจุดใดๆ ใต้พ้ืนผิวแนวราบถึงอุปกรณ์ตรวจจับ

ควันตัวที่ใกล้ที่สุดไม่เกิน 6.30 เมตร และระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับต้องไม่เกิน 9.00 
เมตร ไม่ติดตั้งในบริเวณที่อาจมีฝุ่นหรือควันที่ไม่ใช่เกิดจากเพลิงไหม้หรือความชื้นสูง ที่อาจ
ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับผิดพลาดได้ง่าย  

5) ส าหรับช่องทางเดินต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับให้มีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับไม่เกิน 
12 เมตร ส าหรับอุปกรณ์ตรวจจับชนิดล าแสงระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละชุดต้อง
ไม่เกิน 14.00 เมตร 

6) อุปกรณ์ตรวจจับควันต้องติดตั้งให้ห่างจากหัวจ่ายลม ไม่น้อยกว่า 40 ซม. 
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7) ชนิดของสายไฟฟ้าส าหรับระบบดังกล่าว ต้องมีความเหมาะสมกับงานในแต่ละส่วนในอาคาร 
สายไฟที่ใช้อาจจะเป็นชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด ดังนี้ 
ก. สายทองแดงหุ้มฉนวน พีวีซี ตาม มอก. 11-2531 
ข. สายทนไฟ ตามมาตรฐาน IEC 331 
ค. สายทนไฟ ตามมาตรฐาน BS 6387 
ง. สายทนไฟ ตามมาตรฐาน AS3013 
จ. สายทองแดงหุ้มฉนวน XLPE หรือฉนวนต้านเปลวเพลิงอื่นๆ 
ฉ. สายใยแก้วไฟเบอร์ออฟติค (Fiber Optic) 
ช. สายโทรศัพท์ 
ซ. สายชีลด์ 

8) สายทนไฟที่ใช้ในระบบตรวจจับควันในส่วนที่ระบุให้เป็นชนิดทนไฟ ต้องมีพิกัดทนไฟได้ไม่
น้อยกว่า 750 องศาเซลเซียส เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมีวิธีการอ่ืนที่ท าให้มี
คุณสมบัติการทนไฟเทียบเท่า 

9) การเดินสายไฟ ให้ร้อยในท่อ CONDUIT เข้าหัวต่อ อุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
10) ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ตรวจจับควันตัวใหม่ให้สามารถท างานร่วมกับอุปกรณ์เดิมทั้งระบบได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หมวดที่ 16  

งานระบบส่ือสารคอมพิวเตอร์ 
 

อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายหลัก (NEXT GEN Firewall) 
1. เป็นอุปกรณ์ Appliance Firewall หรือ Chassis ที่สร้างขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ตรวจจับและควบคุม 

Application, User และ Content โดยแยก หน่วยประมวลผลส าหรับบริหารจัดการ 
Management/Control Plane และ หน่วยประมวลผลส าหรับข้อมูล (Data Plane) ออกจากกัน หรือ
น าเสนอ Appliance ส าหรับท า Management แยกออกจากตัวอุปกรณ์ 

2. มี Firewall Throughput ไม่น้อยกว่า 5.8 Gbps และ Threat prevention Throughput ไม่น้อยกว่า 
3.1 Gbps ในแบบ Appmix หรือ Enterprise testing condition หรือ Enterprise traffic mix และ
จ านวน Max Sessions ได้ไม่น้อยกว่า 2,000,000 sessions และ New Sessions ไม่น้อยกว่า 63,700 ต่อ
วินาที 

3. มี Network Interface แบบ 10/100/1000 Copper ไม่ต่ ากว่า 12 พอร์ต,ช่องเชื่อมต่อแบบ 1G/10G 
SFP/SFP+ ไมน่้อยกว่า 8 พอร์ต 

4. มี SFP+ 10 Gigabit transceiver module ชนิด Multimode ไม่น้อยกว่า 1 ชุด สามารถเชื่อมต่อกับ
อุปกรณ์ของสถาบันได้ 

5. มี Interface แบบ 10/100/1000  ไม่ต่ ากว่า 2 พอร์ต และ Interface แบบ 10G SFP+ ไม่ต่ ากว่า 1 
พอร์ต ส าหรับการท า High Avaibility (HA) โดย Interface ดังกล่าวแยกออกมาจาก Network Interface 
(Dedicate interface HA) 

6. อุปกรณ์ที่น าเสนอต้องสามารถท า Client VPN (Remote Access) บนโปรโตคอล IPSec และ SSL ได้ไม่
ต่ ากว่า 2,000 tunnels รวมทั้งสามารถท างานกับระบบปฎิบัติการ Windows (32 bits และ 64 bits ) 
และ Mac OS ได้เป็นอย่างน้อย 

7. อุปกรณ์ต้องมี SSD ส าหรับเก็บข้อมูลระบบไม่ต่ ากว่า 240GB หรือเสนออุปกรณ์เก็บ log เพ่ิมเติมที่มีขนาด 
disk ขนาด 240 GB ที่เป็นยี่ห้อเดียวกับ Firewall ที่น าเสนอ 

8. สามารถท า NAT (Network Address Translation) และ PAT (Port Address Translation) หรือ Port 
Translation ได้ 

9. สามารถใช้กับระบบเครือข่ายแบบ VLAN ผ่าน Protocol 802.1Q ได้ 
10. สามารถท างานแบบ Route Mode (Layer 3)  และ Transparent Mode Firewall  (Bridge Mode) ได ้
11. สามารถท า Dynamic Routing Protocol ได้แก่ RIP, OSPF และ BGP เป็นอย่างน้อย 
12. สามารถรับ Syslog จากระบบที่มีอยู่ได้ เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ของ User ที่ใช้งาน โดยรองรับทั้ง User 

Log-in และ User Log-out โดยสามารถท าได้บนตัวอุปกรณ์ Firewall ไม่ต้องมีระบบใดๆเพ่ิมเติม 
13. สามารถท าการตรวจสอบทราฟฟิคท่ีเข้ารหัส SSL ด้วยการท า SSL decryption (ทั้งแบบ Inbound และ 

Outbound ) รวมทั้งการท า SSL Decryption Broker ได้ 
14. สามารถท างานร่วมกับระบบการพิสูจน์ตัวตน (Authentication System) ได้แก่ Active Directory, 

LDAP เพ่ือท าการติดตามผู้ใช้ได้เป็นอย่างน้อย 
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15. สามารถเรียกดูสรุปข้อมูลของ Data ในรูปแบบของกราฟฟิคได้ โดยสามารถ ปรับแต่งรายงานตามความ
ต้องการ (Custom Report) และส่งออก (Export) ให้อยู่ในรูปแบบ PDF ได้เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งตั้ง
เวลา ส่งรายงานผ่านทาง Email แบบอัตโนมัติได้ และสามารถท ารายงานต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้ 
15.1. Top Application, Application Category 
15.2. Top Source, User, Destination 
15.3. Top Threats, Attackers and Victims 
15.4.  User Activity report 

16. มี Power Supply แบบ Redundant หรือ Hot Swap จ านวน 2 หน่วย และมีพัดลมระบายความร้อน 
(Fan tray หรือ Cooling Fan) แยกจาก Power Supply และสามารถเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนตัว
ดังกล่าวขณะที่ firewall เปิดอยู่ได้โดยไม่ส่งผลกระทบกับ service ของ firewall 

17. สามารถรองรับการติดตั้งเพ่ือท า High Availability (HA) แบบ Active/Passive และ Active/Active ได ้
18. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์แบบ Web-based Management (HTTPS) และ Command Line 

Interface ได้ 
19. สามารถท าการคัดกรอง log (log filtering) และส่ง log ผ่าน HTTP-based API ไปยังอุปกรณ์ 3rd party 

หรือน าเสนอระบบอื่นเพ่ิมเติมได้ 
20. มีระบบป้องกันภัยคุกคาม (Threat Prevention) มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

20.1. มีสิทธิการปรับปรุงซอฟต์แวร์ไฟล์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย (Threat Prevention subscription) 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบบต้องสามารถแสดงวันที่สิ้นสุดได้ในระบบ หรืออุปกรณ์ที่น าเสนอ 

20.2. เมื่อเปิดการใช้งาน Intrusion Prevention (IPS), Command-and-Control protection 
(Antispyware) และ Malware protection พร้อมกัน จะต้องรองรับ Throughput ไม่น้อยกว่า 
3.1 Gbps  

20.3. มีสถาปัตยกรรมการตรวจสอบภัยคุกคามแบบ Single-Pass (Single-pass scanning 
architecture) 

20.4. สามารถป้องกัน Malware  แบบ Stream-Based ป้องกัน malware ด้วยการตรวจสอบ 
signature อ้างอิง payload ได้  

20.5. สามารถตรวจจับและป้องกันport scans, buffer overflows, remote code execution, 
protocol fragmentation and obfuscation และ Non-RFC compliant  ได้เป็นอย่างน้อย 
รวมทั้งสามารถปรับแต่งรูปแบบของภัยคุกคาม (Custom vulnerability signatures) ได้ตามความ
ต้องการ 

20.6. สามารถตรวจจับและป้องกัน Virus บนโปรโตคอล HTTP, FTP, IMAP, POP3, SMTP, SMB และ 
SSL รวมถึง Virus ที่ฝังตัวมากับ PDF, Web Content, Microsoft® Office documents และ 
Compressed Files ได ้

20.7. สามารถท า DNS Sinkhole เพ่ือป้องกันการเข้าถึง malicious domain, เพ่ือป้องกันการจารกรรม
ข้อมูลออกจากระบบ (preventing exfiltration) และสามารถตรวจสอบเครื่องที่ติด spyware ได้
อย่างแม่นย า" 
 
 
 



66 
 

รายการประกอบแบบ 

21. มีระบบกลั่นกรอง  URL Category มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
21.1. มีสิทธิการปรับปรุงสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์คัดกรองเว็บไซด์บนอินเตอร์เน็ต (URL Filtering 

subscription) ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยระบบต้องสามารถแสดงวันที่สิ้นสุดได้ในระบบ หรืออุปกรณ์ที่
น าเสนอ 

21.2. สามารถก าหนดนโยบายการเข้าถึง website (URL Filtering หรือ Web Filtering), สามารถ
ติดตามและควบคุมการเข้าถึงเว็บได้ตาม Category รวมทั้งสามารถปรับแต่ง Custom Category 
ได้ตามต้องการ  

21.3. สามารถป้องกันการเข้าถึงเวบไซต์ที่ไม่อนุญาตโดยทางอ้อม ผ่านทาง Search Engine Cache (เช่น 
Google cache) และ Translation Site (เช่น Google translate) ได้ 

21.4. มีความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านขององค์กร (Credential 
Prevention) ผ่านการใช้งาน web site ได ้

21.5. ระบบ Firewall สามารถก าหนดนโยบายการเข้าถึง website (URL Filtering) แบบ Multi-
category หรือ การจัด category ให้กับแต่ละ website ไม่น้อยกว่า 2 category ได้ 

22. สามารถรองรับการขยาย Virtual Systems เพ่ิมเติมได้สูงสุดถึง 6 Systems ได้ 
23. ต้องสามารถท า vpn gateway ได้ไม่น้อยกว่า 4 gateway 
24. มี api ส าหรับ บริหารจัดการ ระบบ authentication  
25. ผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอจะต้องอยู่ใน Leader Quadrant ของ Gartner Magic Quadrant ด้าน Enterprise 

Network Firewalls ไม่น้อยกว่าสามปี โดยนับจากปี 2018 จนถึงปัจจุบัน 
26. การด าเนินการติดตั้งและการส่งมอบ 

26.1. ต้องน าเสนอแผนการด าเนินงาน การย้าย การติดตั้ง และการทดสอบ 
26.2. ต้องจัดท าแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ( Diagram ) คู่มือ Configuration Document, Layout และ 

Operation Document 
26.3. สามารถใช้งานร่วมกับระบบ LAN Authentication และ ระบบ VPN ของสถาบันได้ครบถ้วนโดยไม่

กระทบกับผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ผู้เสนอราคาต้องท าการปรับแก้ระบบจนสามารถใช้งานได้ตาม
ความต้องการของสถาบัน 

26.4. ต้องจัดอบรมการติดตั้งดูแลการใช้งานอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ ณ สถานที่ที่สถาบันก าหนด  จัดเตรียม
ระบบหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการอบรมให้พร้อม  และจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
อบรม  และผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด 

26.5. กรณีท่ี SFP transceiver module จากเครื่องเดิมไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่น าเสนอ ผู้ชนะการ
เสนอราคาต้องท าการจัดหาทดแทนให้กับสถาบัน 

27. การรับประกัน 
27.1. มีการประกันอุปกรณ์แบบ 7 วัน x 24 ชั่วโมง ณ สถานที่ติดตั้ง จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ

บริษัทผู้แทนจ าหน่ายในประเทศไทย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  
27.2. มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ณ สถานที่ติดตั้ง  
27.3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งแผนการเข้าบ ารุงรักษาประจ าปี และต้องแจ้งต่อสถาบันล่วงหน้าอย่างน้อย  

1 สัปดาห์ 
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27.4. ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วภายใน 4 ชั่วโมงนับจาก
เวลาที่ได้รับแจ้ง ถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหา
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า หรือดีกว่าอุปกรณ์ท่ีเสียหาย ภายใน 4 ชั่วโมง  เพ่ือให้สถาบันใช้
งานทดแทน จนกว่าจะได้ส่งมอบอุปกรณ์เดิมที่ซ่อมแซมแล้วเสร็จ โดยจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เพ่ิมเติม 

27.5. มีการจัดส่งและติดตั้งซอฟต์แวร์ Software Patches เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเพ่ือปรับปรุงระบบ
ให้ท างานได้ดี ตามความต้องการของสถาบัน 

27.6. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาท าการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ  ตาม
ความต้องการของสถาบัน 

27.7. ท าการบ ารุงรักษาแบบ Preventive Maintenance อย่างน้อย 2 ครั้ง 
28. การรักษาความลับ 

ผู้ยื่นข้อเสนอและบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอที่มาปฏิบัติงาน จะต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของ
สถาบันและไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของสถาบัน ไม่ว่าจะจัดท าขึ้นในรูปของเอกสาร ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะมีการระบุว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือไม่ก็ตาม ไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์
ใดๆ หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนแสวงหาประโยชน์ใดๆ จากข้อมูลที่เป็นความลับของสถาบัน เว้นแต่จะรับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันก่อน 

 
2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง  

1. มีลักษณะการท างานไม่น้อยกว่า Layer 3 ของ OSI Model 
2. มีสถาปัตยกรรมแบบ Stacking หรือ Virtual Chassis โดยรองรับอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 4 ชุด 
3. สามารถค้นหาเส้นทางเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล (Routing Protocol) Static routing, RIPv2 และ 
   OSPF ได้เป็นอย่างน้อย 
4. มีหน่วยความจ าหรือ RAM ไม่ต่ ากว่า 1 GB และหน่วยความจ าแบบ Flash ไม่น้อยกว่า 64 MB 
5. มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 136 Gbps.และมี Forwarding rate (mpps) ไม่น้อยกว่า  
   101.1 Mpps. 
6. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 1G (RJ-45) ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต พอร์ต 
    แบบ 10G SFP+ ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต และ มีพอร์ตแบบ 1 G Combo (SFP/RJ-45) ไม่น้อยกว่า  
    4 พอร์ต  
7. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการท างานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง 
8. สามารถท างาน IPv6 Routing ได้แก่ IPv6 Static Route, VRRP IPv6 และ DHCPv6 relay 
9. สามารถท างานตามมาตรฐาน IEEE 802.1q โดยรองรับจ านวน VLAN ไม่ต่ ากว่า 4,000 VLAN และ 
   จ านวน Mac Address  ไม่น้อยกว่า 32,000 Mac Address 
10. สามารถท างานแบบ Multicast ได้แก่ IGMPv1/v2/v3 Snooping และ Multicast VLAN 
     Registration (MVR)  
11. สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่าน Web-based management, SSH, Telnet และ 
     SNMPv1/v2/v3 ได้ 
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12. สามารถท า Quality of Service (QoS) ได้แก่ Policy-based /Port-based , Selective Q-in-Q 
     และ Diffserv หรือ DSCP 
13. สนับสนุนการท า QoS โดยมี Queue ไม่น้อยกว่า 8 Queue 
14. สามารถท า Mirroring แบบ Port Mirroring ได้เป็นอย่างน้อย 
15. รองรับระบบรักษาความปลอดภัยได้แก่ 802.1x, Access Control List (ACL), Port Security และ 
     Loop guard หรือ Learned Port Security 
16. มีพอร์ตส าหรับบริหารจัดการอุปกรณ์แบบ RS-232c Console Port 
17. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 ได้ 
18. อุปกรณ์ได้การรับรองมาตรฐาน FCC, CSA, UL และ CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


