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หมวดที่ 01 33 23
แบบประกอบสัญญาและแบบรายละเอียดก่อสร้าง
Drawing and Shop Drawing
1.ความต้ องการทัว- ไป

1.1 การตรวจสอบแบบรายการและข1อกําหนด
1.1.1 ผู1รับจ1างต1องตรวจสอบแบบประกอบสัญญาโดยละเอียด เมื่อมีข1อสงสัยหรือพบ
ข1อผิดพลาดให1สอบถามจากผู1วGาจ1างหรือผู1ควบคุมงานโดยดGวน
1.1.2 ผู1รับจ1างต1องตรวจสอบรายละเอียดจากแบบตGางๆ ที่ปรากฏในโครงการนี้ กGอนการ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณPเสมอ เพื่อขจัดข1อขัดแย1งในการติดตั้ง
1.2 แบบประกอบสัญญา
1.2.1 แบบประกอบสัญญาเป็นเพียงแผนผังเพื่อให1ผู1รับจ1างทราบเป็นแนวทาง และหลักการ
ของระบบตามความต1องการของเจ1าของโครงการเทGานั้น ในการติดตั้งจริงผู1รับจ1าง
ต1องตรวจสอบกับแบบทั้งหมด ที่เกี่ยวข1องประกอบกันไปด1วย ทั้งนี้หากจะต1องทําการ
ปรับปรุงงานบางสGวนจากแบบที่ได1แสดงไว1 โดยที่เห็นวGาเป็นความจําเป็นที่จะทําให1
การติดตั้งงานระบบถูกต1องได1คุณภาพตามความต1องการแล1ว ผู1รับจ1าง จะต1อง
ดําเนินการโดยไมGคิดคGาใช1จGายเพิ่มเติม
1.3 แบบประกอบสัญญา
1.3.1 แบบประกอบสัญญาเป็นเพียงแผนผังเพื่อให1ผู1รับจ1างทราบเป็นแนวทาง และหลักการ
ของระบบตามความต1องการของเจ1าของโครงการเทGานั้น ในการติดตั้งจริงผู1รับจ1าง
ต1องตรวจสอบกับแบบทั้งหมด ที่เกี่ยวข1องประกอบกันไปด1วย ทั้งนี้หากจะต1องทําการ
ปรับปรุงงานบางสGวนจากแบบที่ได1แสดงไว1 โดยที่เห็นวGาเป็นความจําเป็นที่จะทําให1
การติดตั้งงานระบบถูกต1องได1คุณภาพตามความต1องการแล1ว ผู1รับจ1างจะต1อง
ดําเนินการโดยไมGคิดคGาใช1จGายเพิ่มเติม
1.4 แบบรายละเอียดกGอสร1าง (Shop Drawings)
1.4.1 ผู1รับจ1างต1องศึกษาทําความเข1าใจกับแบบที่เกี่ยวข1องประกอบกันทั้งหมด รวมทั้ง
ตรวจสอบสถานที่ติดตั้งจริง เพื่อให1การจัดทําแบบรายละเอียดกGอสร1างเป็นไปโดย
ถูกต1องและไมGเกิดอุปสรรคจนเป็นสาเหตุให1หมายกําหนดงานโครงการต1องลGาช1า
1.4.2 ระยะ ขนาด และตําแหนGงที่ปรากฏในแบบประกอบสัญญา ให1ถือตัวเลขเป็นสําคัญ
ห1ามใช1วิธีวัดจากแบบโดยตรง ในสGวนที่ไมGได1ระบุตัวเลขไว1เป็นการแสดงให1ทราบเป็น
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แนวทางที่ควรจะเป็นไปได1เทGานั้น ผู1รับจ1างต1องตรวจสอบจากเครื่อง วัสดุ อุปกรณPที่
ได1รับอนุมัติให1ใช1โครงการและสถานที่ติดตั้งจริง
1.4.3 แบบรายละเอียดกGอสร1างต1องมีขนาด และมาตราสGวนเทGากับแบบประกอบสัญญา
นอกจากแบบขยายเพื่อแสดงรายละเอียดที่ชัดเจน และทําความเข1าใจได1ถูกต1อง ให1ใช1
ขนาดและมาตราสGวนที่เหมาะสมตามสากลนิยม ทั้งนี้ขึ้นอยูGกับดุลยพินิจของผู1ควบคุม
งาน
1.4.4 ผู1ควบคุมงานมีอํานาจและหน1าที่สั่งการให1ผู1รับจ1างจัดเตรียมแบบขยายแสดงการ
ติดตั้งสGวนหนึ่งสGวนใดของงานระบบที่เห็นวGาจําเป็น
1.4.5 แบบรายละเอียดกGอสร1างที่ได1รับอนุมัติแล1ว มิได1หมายความวGาเป็นการพ1นความ
รับผิดชอบของผู1รับจ1าง หากผู1ควบคุมงานตรวจพบข1อผิดพลาดในภายหลัง ผู1รับจ1าง
ต1องดําเนินการแก1ไขใหมGให1ถูกต1อง
1.4.6 แบบรายละเอียดกGอสร1างที่สGงเสนอขออนุมัตติ 1องเป็นพิมพPเขียวหรือพิมพPขาวขนาด
กระดาษ A1 หรือ A0 และมีมาตราสGวนที่เหมาะสมไมGเล็กกวGาแบบประกอบสัญญา
อยGางน1อย 5 ชุด ภายหลังจากได1รับอนุมัติแล1ว จะสGงคืนผู1รับจ1างจํานวน 1 ชุด และ
ต1องสGงแบบพิมพPขาวขนาดกระดาษ A3 ให1 ผู1ควบคุมงานอีก 2 ชุด และอาจขอให1ผู1
รับจ1างสGงเพิ่มเติมให1อีกตามความจําเป็น
1.4.7 วิศวกรผู1รับผิดชอบของผู1รับจ1างต1องตรวจสอบแบบรายละเอียดกGอสร1างให1ถูกต1องตาม
ความต1องการใช1งานและการติดตั้งตามข1อแนะนําของผู1ผลิต พร1อมทั้งลงนามรับรอง
และลงวันที่กํากับบนแบบที่เสนอขออนุมัติทุกแผGน
1.4.8 ในกรณีที่แบบรายละเอียดกGอสร1างของผู1รับจ1าง แตกตGางไปจากแบบประกอบสัญญา
ผู1รับจ1าง ต1องจัดทําสารบัญรายการที่แตกตGาง และใสGเครื่องหมายแสดงการ
เปลี่ยนแปลงกํากับทุกครั้ง พร1อมทั้งลงนามรับรองและลงวันที่ในการแก1ไขครั้งนั้น ๆ
กํากับ
1.5.9 ผู1รับจ1างต1องไมGดําเนินการใดๆ กGอนที่แบบใช1งานจะได1รับการอนุมัติจากผู1ควบคุมงาน
หรือ ตัวแทนผู1วGาจ1าง มิฉะนั้นคGาใช1จGายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลง
แก1ไขตามแบบรายละเอียดกGอสร1างที่ได1รับอนุมัติ ผู1รับจ1างจะต1องเป็นผู1รับผิดชอบ
1.4.10 แบบรายละเอียดกGอสร1างที่ไมGมีรายละเอียดเพียงพอ ผู1ควบคุมงานหรือตัวแทน
ผู1วGาจ1างจะแจ1งให1ผ1รู ับจ1างทราบ และสGงคืนโดยไมGมีการพิจารณาแตGประการใด
1.5 ข1อขัดแย1งของแบบ
1.5.1 ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ขัดแย1ง หรือไมGชัดเจนในแบบ รายการเครื่องวัสดุ
อุปกรณPและเอกสารสัญญา ผู1รับจ1างต1องรีบแจ1งให1ผู1ควบคุมงาน หรือตัวแทนผู1วGาจ1าง
ทราบ เพื่อขอคําวินิจฉัยทันที โดยผู1ควบคุมงานหรือตัวแทนผู1วGาจ1างจะถือเอาสGวนที่
ดีกวGา ถูกต1องกวGาเป็นเกณฑPหากผู1ควบคุมงานหรือ ตัวแทนผู1วGาจ1าง ยังไมGแจ1งผลการ
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พิจารณา ห1ามผู1รับจ1างดําเนินการในสGวนนั้น มิฉะนั้นผู1รับจ1างจะต1องรับผิดชอบ
ข1อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและผู1ควบคุมงานหรือตัวแทนผู1วGาจ1าง อาจจะเปลี่ยนแปลงงาน
สGวนนั้นได1ตามความเหมาะสม ในกรณีผู1รับจ1างต1องดําเนินการแก1ไข โดยจะคิด
คGาใช1จGายเพิ่มและขอตGอสัญญาไมGได1
1.5.2 การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ผิดไปจากแบบและรายการ อันเนื่องจากแบบและ
รายการขัดกัน หรือความจําเป็นอื่นใดก็ดี ผู1รับจ1างจะต1องแจ1งแกGผ1คู วบคุมงาน เพื่อ
การอนุมัติขอความเห็นชอบเสียกGอนจึงจะดําเนินการได1
1.5.3 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก1ไขแบบรายการดังกลGาวข1างต1นให1 ผู1รับจ1างต1องทําหนังสือ
อนุมัติกGอนการติดตั้งในเวลาที่เหมาะสมและสมควร โดยจะต1องเผื่อเวลาให1ผู1พิจารณา
ได1ใช1ในการพิจารณาได1อยGางละเอียดรอบคอบเสียกGอน
2. ผลิตภัณฑ์

3.

ไมGมี
การดำเนินงาน
ไม่มี
จบหมวดที่ 01 33 23
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หมวดที่ 01 42 19
มาตรฐานอ้างอิง
Reference Standards
1. ความต้ องการทัว- ไป
1.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute)
มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบกGอสร1าง และรายการประกอบแบบกGอสร1าง เพื่อใช1อ1างอิง หรือ
เปรียบเทียบคุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณPกGอสร1าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดตั้ง
วัสดุอุปกรณPสําหรับงานกGอสร1างนี้ หากไมGได1ระบุไว1ในแบบกGอสร1าง หรือรายการประกอบแบบ
กGอสร1าง ให1ถือปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีชื่อเรียกยGอ และของสถาบันดังตGอไปนี้ 1.1.1 สมอ.
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑPอุตสาหกรรม (มอก.)
1.1.2 วสท. วิศวกรรมสถานแหGงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภP
1.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials
1.1.4 ACI American Concrete Institute
1.1.5 AISC American Institute of Steel Construction
1.1.6 ANSI American National Standards Institute
1.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials
1.1.8 AWS American Welding Society
1.1.9 BSI British Standards Institution (BS)
1.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung
1.1.11 IEC International Electrotechnical Commission
1.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS)
1.1.13 NFPA National Fire Protection Association
1.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association
1.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc.
1.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik
1.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute)
ในกรณีทตี่ 1องทดสอบคุณภาพวัสดุ อุปกรณP ที่ใช1ในงานกGอสร1างให1ทดสอบในสถาบันดังตGอไปนี้
1.2.1 คณะวิศวกรรมศาสตรP จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย (CU)
1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตรP มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP (KU)
1.2.3 สถาบันเทคโนโลยีแหGงเอเชีย (AIT)
1.2.4 กรมวิทยาศาสตรPบริการ
1.2.5 กรมวิทยาศาสตรPบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรP และเทคโนโลยี
1.2.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล1าธนบุรี (KMUTT)
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1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล1าเจ1าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
สถาบันมาตรวิทยาแหGงชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรPและเทคโนโลยีแหGงประเทศไทย (วว.)
สถาบันอื่นๆ ที่อนุมัติโดยผู1วGาจ1างและผู1ออกแบบ

2. ผลิตภัณฑ์
ไม่มี
3. การดำเนินงาน
ไม่มี
จบหมวดที่ 01 42 19
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หมวดที่ 01 45 00
การควบคุมคุณภาพ
QUALITY CONTROL
1. ความต้ องการทัว- ไป
1.1 เอกสารสัญญา
สัญญา แบบกGอสร1าง รายการประกอบแบบกGอสร1าง และเอกสารแนบสัญญาทั้งหมด ผู1รับจ1าง
จะต1องจัดทําสําเนาจากคูGสัญญาต1นฉบับ เก็บรักษาไว1ในสถานที่กอG สร1างอยGางละ 1 ชุด โดยให1อยูG
ในสภาพที่ดีสามารถตรวจสอบได1ตลอดเวลา และทําสําเนาคูGสัญญาดังกลGาวให1ผคู1 วบคุมงานไว1ใช1
งานอีกอยGางละ 1 ชุด
1.2 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพรGอง
1.2.1 หากมีสวG นหนึ่งสGวนใดของแบบ และรายการประกอบแบบมีความคลาดเคลื่อน หรือ
ขาดตกบกพรGอง ผู1รับจ1างจะต1องรีบแจ1งแกGผู1ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาแก1ไขในทันทีที่
พบ โดยให1ถือคําวินิจฉัยของผู1ออกแบบเป“นข1อยุติ
1.2.2 หากพบสGวนใดที่ระบุไว1ในแบบ แตGมิได1ระบุไว1ในรายการประกอบแบบ หรือระบุไว1ใน
รายการประกอบแบบ แตGมิได1ระบุไว1ในแบบ ให1ถือวGาได1ระบุไว1ทั้งสองที่ หากมิได1ระบุ
ไว1ทั้งสองที่ แตGเพื่อความมั่นคงแข็งแรง หรือให1ถูกต1องตามมาตรฐาน และตามหลัก
วิชาชGางที่ดี ผู1รับจ1างจะต1องดําเนินการตามคําวินิจฉัยของผู1ออกแบบ โดยไมGคิด
คGาใช1จาG ย และระยะเวลาเพิ่มเติม
1.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับตGางๆ
1.3.1 ระยะสําหรับการกGอสร1างให1ถือตัวเลขที่ระบุไว1ในแบบกGอสร1างเป“นสําคัญ การใช1ระยะ
ที่วัดจากแบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได1 หากมีขอ1 สงสัยในเรื่องระยะ หรือ
สงสัยวGาระยะไมGถูกต1องตามกฎหมายที่เกี่ยวข1อง เชGน กฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายสิ่งแวดล1อม เป“นต1น ให1สอบถามผูค1 วบคุมงานเพื่อ
พิจารณาอนุมัติกอG นที่จะดําเนินการในสGวนนั้นๆ หากมีความจําเป“น ให1ผู1ควบคุมงาน
สอบถามผูอ1 อกแบบให1แนGชัด และต1องแนGใจวGาไมGผิดข1อกําหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวข1อง
1.3.2 ผูร1 ับจ1างจะต1องรับผิดชอบในการตรวจสอบหลักเขตที่ดินให1ถูกต1องตามโฉนดที่ดิน
กGอนจะทําการวางผังอาคาร วางแนวเสา วางระดับ ขนาด และระยะตGางๆ ให1ถูกต1อง
ตามแบบกGอสร1าง โดยจัดหาเครื่องมืออุปกรณPที่ทันสมัย และแรงงานที่มีความสามารถ
ในการวางผัง และระดับ รวมถึงการดูแลรักษาหมุดอ1างอิงตGางๆ ให1อยูGในสภาพดี และ
ถูกต1องตลอดระยะเวลากGอสร1าง
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1.4 การจัดทําแบบขยาย
1.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานก่อสร้างกับแบบ และรายการประกอบแบบในทุก
ขั้นตอนอย่างละเอียด หากไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบขยาย หรือแบบ
รายละเอียด หรือ Shop drawing ในส่วนนั้นเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อพิจารณา
อนุมัติก่อนทําการก่อสร้าง
1.4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํารายการ และแผนงานจัดส่ง Shop drawing เพื่อขออนุมัติ โดย
จะต้องมีระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ควรทยอยส่ง Shop Drawing
ตามลําดับขั้นตอนของงานก่อสร้าง การที่ผู้รับจ้างจัดทํา Shop Drawing ล่าช้า หรือมี
ระยะเวลาตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็นสาเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้ 1.4.3 การที่ผู้
ควบคุมงานได้อนุมัติ Shop drawing ให้ผู้รับจ้างแล้ว มิได้หมายความว่า ผู้รับ
จ้างได้จะรับการยกเว้นความรับผิดชอบในการก่อสร้างส่วนนั้นๆ ผู้รับจ้างยังคงต้อง
รับผิดชอบการแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่างานก่อสร้างส่วนนั้นไม่ถูกต้อง
ตามสัญญาในภายหลัง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาเพิ่มเติม
1.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน
1.5.1 แผนการปฏิบัติงาน
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป Bar Chart และตารางดําเนินงาน
(Work Schedule) แสดงระยะเวลา และลําดับการดําเนินงานแต่ละประเภท
ขณะเดียวกันต้องแสดงแผนการปฏิบัติงานร่วมกับผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่นที่ผู้
ว่าจ้างจัดหา อย่างน้อยจะต้องมีแผนงานดังต่อไปนี้
- แผนกําหนดวันเริ่มงาน และวันสิ้นสุดงานแต่ละส่วนของงานก่อสร้างโดยละเอียด
เป็นรายสัปดาห์, รายเดือน และแผนงานหลัก (Master Schedule)
- แผนกําหนดวันจัดส่ง Shop Drawing และแผนกําหนดการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ขออนุมัติ
- แผนกําหนดวันสั่งซื้อ และวันส่งเข้าสถานที่ก่อสร้างของวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้อง
ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งของผู้รับจ้าง ผูร้ ับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น
- แผนกําหนดจํานวนของพนักงาน ช่างแต่ละประเภท คนงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้าง
ช่วง และผู้รับจ้างอื่น
1.5.2 การรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ จาก
ผู้รับจ้างช่วง และผู้รับจ้างอื่น เพื่อวางแผนงาน และประสานงานกันให้รัดกุมที่สุด ผู้
ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติงานบางส่วน เพื่อให้
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพได้
1.5.3 การยื่นขออนุมัติแผนงานหลัก
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1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

การจัดทําแผนงานหลักจะต้องยื่นขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
เซ็นสัญญา พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด ทั้งนี้ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง
จะต้องเซ็นชื่อรับรองแผนงานหลักนี้ และการที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก หรือ
ออกคําสั่งเพิ่มเติม มิได1หมายความวGาผู1รับจ1างได1รับการยกเว1นความรับผิดชอบในแผนงานหลัก
ดังกลGาว
การบันทึกการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงาน
ผู1รับจ1างจะต1องทําแผนการปฏิบัติงานแสดงให1ทุกฝGายเห็นชัดเจนในหนGวยงานกGอสร1าง และผู1รับ
จ1างจะต1องบันทึกการทํางานที่เป“นจริงเปรียบเทียบกับแผนการปฏิบัติงานที่วางไว1 เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานได1ถูกต1อง หรือ
ใกล1เคียง โดยต1องจัดทําทุกสัปดาหP ตั้งแตGเริ่มต1นงานจนงานแล1วเสร็จสมบูรณP
ความรับผิดชอบ
ถ1างานบางสGวนที่ผรู1 ับจ1างปฏิบัติอยูG มีสGวนเกี่ยวข1องกับการปฏิบัติงานของผูร1 ับจ1างชGวง และผู1รับ
จ1างอื่น ผู1รับจ1างจะต1องจัดเตรียมงานให1สัมพันธPกัน ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู1รับจ1างชGวง และ
ผู1รับจ1างอื่น อยGางสมGําเสมอ ในกรณีที่ผรู1 ับจ1างพบวGาการกGอสร1างไมGเป“นไปตามแผนการปฏิบัติงาน
จะต1องแจ1งให1ผู1ควบคุมงานทราบเป“นลายลักษณPอักษรในทันที หากผูร1 ับจ1างไมGสนใจติดตาม ผู1รับ
จ1างจะต1องเป“นผู1รับผิดชอบแก1ไขความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เว1นแตGงานที่เสียหายนั้นเป“น
หน1าที่โดยตรงของ ผู1รับจ1างอื่นที่ผวู1 Gาจ1างจัดหา
การปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน
หากผูค1 วบคุมงานเห็นวGาจะต1องปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให1เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ผูร1 ับจ1างจะต1องจัดทําแผนการปฏิบัติงานใหมG สGงให1ผู1ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
ทันที
การรายงาน
เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และติดตามความก1าวหน1าของงานกGอสร1าง ผู1รับจ1างจะต1องจัดสGง
เอกสารเพื่อเป“นหลักฐานแสดงการปฏิบัติงานของผู1รับจ1าง สGงให1ผคู1 วบคุมงานตรวจสอบ ดังนี้
- บัญชีแสดงแรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร สําหรับการกGอสร1างในแตGละวัน แยกเป“น
งานแตGละประเภท
- สําเนาใบสGงของทั้งหมดที่เข1ามายังหนGวยงานในแตGละวัน ระบุปริมาณ ชนิด
ประเภท ผูผ1 ลิต ผู1จําหนGาย ผู1สงG และผู1รับ ฯลฯ
- แผนการปฏิบัติงานทุกเดือน และการทํางานจริงเทียบกับแผนการปฏิบัติงานทุกสัปดาหP
- รายงานความก1าวหน1า ปัญหา และอุปสรรคของงานกGอสร1างทุกสัปดาหP
- รูปถGายงานกGอสร1าง แสดงให1เห็นผลงานความก1าวหน1าของงานกGอสร1างทุกสGวน
ของอาคารทุก 15 วัน
- อื่น ๆ ที่ผวู1 Gาจ1าง ผู1ออกแบบ และผูค1 วบคุมงานร1องขอ

1.6 การประสานงานระหวGางผู1รับจ1าง ผู1รับจ1างชGวง ผู1รับจ1างอื่นที่ผวู1 Gาจ1างจัดหา
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1.6.1 การให1สิ่งอํานวยความสะดวก
ผู1รับจ1างต1องคิดเผื่อไว1แล1วในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตGางๆ ในการทํางานของผู1
รับจ1างชGวง และผู1รับจ1างอื่น เพื่อให1งานกGอสร1างนี้แล1วเสร็จสมบูรณP ผู1รับจ1างต1อง
อนุญาตให1ใช1สิ่งอํานวยความสะดวกตGางๆ เชGน นั่งร1าน บันได รอกสGงของ ลิฟตPขนสGง
เครน ฯลฯ โดยต1องวางแผน และประสานงานไมGให1เกิดการติดขัดในการใช1งาน
ดังกลGาว โดยคิดคGาใช1จาG ยตามความเหมาะสม และยุติธรรม
1.6.2 การติดตGอประสานงานกGอสร1าง
ผู1รับจ1างต1องตรวจสอบให1แนGใจวGา งานกGอสร1างของผู1รับจ1างชGวง และผู1รับจ1างรายอื่น
ไมGเป“นเหตุทําให1แผนการปฏิบัติงานลGาช1า ผู1รับจ1างต1องรับผิดชอบ และจัดให1มีการ
ประสานงาน และประชุมระหวGางผู1รับจ1างกับผูร1 ับจ1างชGวง และผู1รับจ1างอื่น โดยจัดให1
มีแผนงานแสดงขั้นตอนการทํางานโดยละเอียดของงานทุกระบบ ให1สอดคล1องกัน
และเป“นไปด1วยดีทุกระบบ เพื่อให1งานกGอสร1างแล1วเสร็จสมบูรณP สามารถใช1งานได1
ทันทีตามสัญญา
1.6.3 การประชุมระหวGางการกGอสร1าง (Site Meeting)
- การประชุมที่ผคู1 วบคุมงานได1จัดให1มีขึ้นเป“นประจําในระหวGางการกGอสร1าง ผู1รับ
จ1างต1องให1ตัวแทนผู1รับจ1าง หรือผูจ1 ัดการโครงการของผู1รับจ1างรGวมประชุมด1วยทุก
ครั้ง พร1อมทั้งผูท1 ี่เกี่ยวข1องฝGายตGางๆ การประชุมดังกลGาวผู1จัดการโครงการฝGายผู1
ควบคุมงานจะเป“นประธานในที่ประชุม และฝGายผู1ควบคุมงานเป“นผู1บันทึกการ
ประชุม ผูร1 ับจ1างต1องปฏิบัติตามข1อตกลงที่มีขึ้นในระหวGางการประชุมนั้น ตามที่มี
ในบันทึกการประชุม ซึ่งจะเสนอให1ผรู1 ับจ1างรับรองในการประชุมครั้งถัดไป โดย
ผู1รับจ1างอาจขอให1ผู1ควบคุมงานแก1ไขบันทึกการประชุมดังกลGาวข1างต1นได1 และให1มี
การบันทึกข1อโต1แย1งดังกลGาวไว1ในบันทึกการประชุมด1วย
- ให1มีการประชุมในระหวGางการกGอสร1างสัปดาหPละหนึ่งครั้งทุกสัปดาหP ผู1ควบคุม
งานอาจเรียกประชุมเพิ่ม หรือเลื่อนการประชุมได1ตามสถานการณP และความ
จําเป“น
1.7 ตัวอยGางงานตกแตGง และการเตรียมผิวเพื่องานตกแตGงภายหลัง
1.7.1 ผู1รับจ1างจะต1องจัดทําตัวอยGางที่แสดงให1เห็นความสวยงามทางด1านสถาปัตยกรรม ไมG
วGาจะเป“นแผงตัวอยGาง หรือห1องตัวอยGาง ตามคําสั่งของผู1ควบคุมงาน หรือผู1ออกแบบ
เพื่อแสดงให1เห็นสี หรือลวดลายของวัสดุที่จะใช1ติดตั้งจริง เชGน พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม1
ผนังฉาบปูนเรียบทาสี บุกระเบื้อง บุ Wallpaper ฝ1า ยิปซัม ไม1ระแนง สวิทซP ปลั๊ก
ดวงโคม เป“นต1น เพือ่ แสดงให1เห็นฝีมือการติดตั้งวัสดุดังกลGาว เป“นการอนุมัติตัวอยGาง
ความสวยงามทางด1านสถาปัตยกรรม ที่จะใช1เป“นมาตรฐานในการตรวจรับงานที่
กGอสร1างจริงตGอไป
1.7.2 ในกรณีที่มีการกําหนดพื้นที่บางสGวนให1เตรียมผิวไว1สําหรับงานตกแตGงภายหลัง เชGน
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ผิวพื้น ผู1รับจ1างจะต1องลดระดับ และทําการเตรียมผิวพื้นไว1ให1ถูกต1องพอดีกับวัสดุที่จะ
นํามาตกแต่งผิวภายหลัง การเตรียมผิวจะต้องทําด้วยความประณีต และต้องใช้ช่างที่
มีฝีมือดี ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงความเห็นว่าการเตรียมผิวที่ผู้รับจ้างทําไว้ไม่ถูกต้อง
และสั่งให้ผู้รับจ้างแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องทําให้ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้อง
ความเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมผิวเพื่อตกแต่งให้
ถูกต้องทั้งตําแหน่ง และระดับ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดที่ไม่ได้
กําหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อขอทราบรายละเอียดการติดตั้ง ขนาด ชนิด และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่าว
จากผู้ออกแบบ โดยถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้องวางแผน และประสานงานการ
เตรียมผิวให้พอดีกับการติดตั้งวัสดุตกแต่งในภายหลัง
1.8 ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ
1.8.1 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งตัวแทนของผู้รับจ้าง หรือผู้จัดการโครงการฝ่ายผู้รับจ้าง ที่มี
ความสามารถ มีประสบการณ์ และเหมาะสมกับงานก่อสร้างนี้ เป็นผู้มีอํานาจเต็ม
ประจําอยู่ในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา คําสั่งใดที่ผู้ควบคุมงานได้สั่งแก้ตัวแทนของผู้
รับจ้าง ซึ่งเป็นไปตามสัญญา ให้ถือเสมือนว่าได้สั่งแก้ผู้รับจ้างโดยตรง ผู้ว่าจ้างสงวน
สิทธิที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจ้างได้ หากเห็นว่าไม่เหมาะสม
1.8.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาสถาปนิก วิศวกร ที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือทุกประเภทมา
ปฏิบัติงานก่อสร้างนี้ ผู้ควบคุมงานอาจออกคําสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้
หากผู้นั้นประพฤติผิดมิชอบ หรือไม่มีความสามารถ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหาผู้ที่เหมาะสมเข้าปฏิบัติงานแทนโดยทันที
1.8.3 ให้ถือว่าผู้รับจ้างเป็นผู้มีความสามารถ มีฝีมือ และมีความชํานาญในงานก่อสร้างนี้
โดยมีสถาปนิก วิศวกร ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การที่
ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ หรืองานก่อสร้างใดๆ ไปแล้ว มิได้
หมายความวามผู้รับจ้างจะพ้นความรับผิดชอบ หากมีการตรวจพบความผิดพลาดของ
งานก่อสร้างในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามสัญญา โดยจะ
เรียกร้องความเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได้
1.8.4 ผู้รับจ้างจะต้องแต่งตั้งสถาปนิก และหรือ วิศวกร เพื่อลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงานตาม/
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ในเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
สําหรับงานก่อสร้างนี้
1.9 สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการตรวจงานก่อสร้าง
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ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน มีสิทธิเข้าไปตรวจงานก่อสร้างได้
ตลอดเวลา และตลอดระยะเวลาก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ชั่วคราวให้ เช่น บันได ทางเดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง และอื่นๆ ให้แข็งแรง และปลอดภัย หรือตาม
คําสั่งของผู้ควบคุมงาน
1.10 การสั่งหยุดงาน
การก่อสร้างส่วนใดที่ผิดจากรูปแบบ หรือไม่ได้คุณภาพงานที่ดี หรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
และวิชาช่างที่ดี ผู้ควบคุมงานมีสิทธิสั่งหยุดงานบางส่วน หรือทั้งหมดได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะ
ดําเนินการแก้ไขงานส่วนนั้นให้เรียบร้อยตามความเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้อง
ค่าเสียหาย และขอขยายระยะเวลาไม่ได้
2. ผลิตภัณฑ์
ไม่มี
3. การดําเนินการ
ไม่มี
จบหมวดที่ 01 45 00
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หมวดที่ 01 50 00
สิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราว
CONSTRUCTION FACILITIES AND TEMPORARY CONTROLS
1 สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
1.1 โรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีโรงงาน โรงเก็บวัสดุอุปกรณ์เพื่อเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุและ
อุปกรณ์ทุกชนิดที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง โดยมีขนาดตามความเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการ ทั้งนี้ห้ามผู้รับจ้างนำวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้งานก่อสร้างในโครงการนี้มา
เก็บไว้ในโรงเก็บวัสดุ
1.2 สำนักงานชั่วคราว
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างสำนักงานชั่วคราวในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง สำหรับเป็นที่ทำงานของผู้รับจ้าง
และผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วยโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้ากำลังและแสงสว่าง ห้องน้ำส้วม และอุปกร-ณ์
ประกอบสำนักงานที่จำเป็น เช่น โต๊ะวางแบบพร้อมที่แขวนแบบ เครื่องโทรสาร ตู้เอกสาร เป็นต้น
1.3 บ้านพักคนงาน
ผู้รับจ้างจะต้องสร้างบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม และสิ่งสาธารณูปโภคที่จำเป็นเพียงพอใน
บริเวณที่ผู้ควบคุมงานกำหนดไว้ โดยมีการดูแลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ มีการขจัด
ขยะมูลฝอยเป็นประจำ ห้ามผู้รับจ้างหรือคนงานปลูกสร้างร้านค้า ร้านอาหารภายในเขตของเจ้าของ
โครงการเป็นอันขาด นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของโครงการ
1.4 ห้องประชุม
ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องประชุมในสำนักงานชั่วคราว สำหรับประชุมในงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
โต๊ะ เก้าอี้ กระดานพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งจำเป็นต่างๆ ตามความเหมาะสม
1.5 แบบรายละเอียดผังแสดงตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบผังแสดงการจัดวางตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว และสำนักงานชั่วคราวให้
สถาปนิกพิจารณาอนุมัติก่อนสร้างอย่างน้อย 7วัน และต้องเริ่มก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว และ
สำนักงานชั่วคราวทันทีเมื่อผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ตองมี
้ ถนนชั่วคราว
ให้พยายามจัดวางตำแหน่งให้ตรงกับถนนที่จะก่อสร้างจริงตามที่แสดงในแบบ และจะต้องจัดลำดับ
ตำแหน่งสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวให้สัมพันธ์กับวิธีการก่อสร้าง รวมทั้งจัดระบบการจราจรทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดการติดขัด หรือกีดขวางต่อการปฎิบัติงานก่อสร้าง
และการจราจรส่วนรวม
1.6 การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
กำหนด“ ให้ผู้รับจ้างยึดถือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศกรุงเทพมหานครเรื่อง
ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ ”หลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภค
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
1.7 การดูแลรักษา
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีคนงานประจำ เพื่อดูแลความสะอาดสำหรับสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว และที่
สำนักงานชั่วคราวทุกวัน และผู้รับจ้างมีหน้าที่ซ่อมแซมดูแล บำรุงรักษา ให้อยูในสภาพใช้
่
งานได้ดี
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
1.8 ค่าใช้จ่าย
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว การขออนุญาต การดูแลรักษาความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อม การจัดหาและการใช้งานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ค่า
บำรุง ดูแลรักษา และคนงานประจำ เพื่อดูแลความสะอาด ตลอดจนการเก็บกวาดรื้อถอนออกไปเมื่อ
เสร็จงานเป็นภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
1. รั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวรอบบริเวณก่อสร้าง ตามแนวเส้นเขตที่สถาปนิกกำหนดให้ (SITE
BOUNDARIES) โดยจัดทำรั้วดังกล่าวด้วยไม้หรือโลหะบุด้วยแผ่นสังกะสีสีเขียว สูงไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร
จากพื้นดิน ต้องมีลักษณะเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง มีประตูปิด-เปิด ป้อมยาม และยามคอยควบคุมการเข้า
ออกตลอดระยะเวลาก่อสร้างในจุดที่สถาปนิกพิจารณาอนุมัติ สำหรับส่วนที่ติดกับสถานทีส่ าธารณะ เช่น
ถนน ทางเท้า ที่ดินข้างเคียง ฯลฯ จะต้องมีการป้องกันวัสดุ หรือเศษวัสดุที่อาจตกลงมาเป็นอันตรายต่อ
ชีวิต หรือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณก่อสร้าง โดยถือเป็นหน้าที่ที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และผู้รับจ้างต้องรักษาซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้
รับจ้างต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายแต่ผู้เดียวในการจัดทำ ติดตั้ง การขออนุญาต รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่ายาม ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอนออกไปเมื่อเสร็จงานด้วย
2. ถนนและทางเดินชั่วคราว
3.1 ถนนชั่วคราว
ในระหว่างการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว โดยใช้ยางแอสฟัลต์
หรือคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งปูบริเวณทางเข้าออก และ
จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำหรือกีดขวางทางน้ำ
สาธารณะ และต้องดูแลรักษาทางเข้าออกดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานแล้ว ให้จัดการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ในกรณีที่
จำเป็นต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัดทางเท้า ต่อเชื่อมท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำ
สาธารณะ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้อง โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
3.2 ทางเดินชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีทางเดินและบันไดชั่วคราวในบริเวณก่อสร้างตามความจำเป็น และตามขั้นตอน
ของงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริเวณต่างๆ ของงานก่อสร้างได้ทุกแห่ง มีสภาพที่แข็งแรง
ปลอดภัย และเมื่อหมดความจำเป็นแล้วให้ดำเนินการรื้อถอนออกไป พร้อมทั้งซ่อมแซมส่วน
ก่อสร้างที่เสียหายให้เรียบร้อย โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
4 ไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง
4.1 ระบบไฟฟ้าชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ทั้งในระบบไฟฟ้ากำลัง และระบบไฟฟ้า
แสงสว่างทั่วไปในบริเวณก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การขอ
อนุญาตติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าบำรุงรักษา ค่ารื้อถอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจัดหา หรือคิดเผื่อไว้ การจัดให้มีระบบไฟฟ้า
ชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าวนี้ รวมไปถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้าง ส่วนที่เป็นงานของผู้
รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าไฟฟ้าและค่า
อุปกรณ์ในส่วนที่ตนใช้งานเอง
4.2 ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า
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ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้าง ให้มี
ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบการป้องกันการลัดวงจรและการตัดตอนไฟฟ้าได้
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่มีกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ และหรือ
มาตรฐานความปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ด้วย
4.3 ขนาดของกระแสไฟฟ้า
ขนาดความต้องการกระแสไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างดังกล่าว ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างที่ต้องจัดให้มีเพียงพอกับการใช้ในส่วนของงานข้างต้นและในส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างรายอื่นที่ทำงานในงานก่อสร้างนี้ เพื่อให้งานก่อสร้างรุดหน้าไปได้ด้วยดี
สม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง รวมถึงการทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด ผู้ควบคุมงานอาจออก
คำสั่งให้ผู้รับจ้างจัดการแก้ไขเพิ่มเติมขนาดกระแสไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าฯ ให้เหมาะสมได้ตาม
ความจำเป็น โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
5 น้ำประปาที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่เริ่มงานจนงานแล้วเสร็จ รวมถึง
การทดสอบระบบสุขาภิบาลทั้งหมดโดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่การขออนุญาต
ติดตั้งระบบน้ำประปาจากการประปาฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทั้งหลาย ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษา ค่า
รื้อถอน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องจัดหาหรือคิดเผื่อไว้ การจัดให้มีระบบน้ำประปาชั่วคราวดังกล่าวนี้ รวม
ไปถึงส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างเอง และในส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้าง ส่วนที่เป็นงานของผู้รับจ้างช่วง
และผู้รับจ้างรายอื่นด้วย โดยผู้รับจ้างช่วงและผู้รับจ้างอื่นเป็นผู้จ่ายเฉพาะค่าน้ำและอุปกรณ์ในส่วนที่ตน
ใช้งานเอง
6 การรักษาความสะอาดในบริเวณก่อสร้าง
6.1
ระบบสุขาภิบาลชั่วคราว
ผู้รับจ้างต้องจัดทำบ่อเกรอะและท่อระบายน้ำทิ้งจากห้องน้ำชั่วคราว ร่องระบายน้ำ คันดินหรือ
อื่นๆ เพื่อป้องกันน้ำผิวดินจากการก่อสร้างและจากฝนตก โดยจะต้องไม่ให้มีน้ำขังหรือส่งกลิ่น
เหม็นในบริเวณก่อสร้าง
6.2
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ
ผู้รับจ้างต้องขนขยะมูลฝอย เศษวัสดุ สิ่งของเหลือใช้ และสิ่งปฎิกูลต่างๆ ที่ทำความสกปรก
หรือกีดขวางการทำงานออกจากบริเวณก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
และต้องเก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยทั่วบริเวณก่อสร้างเมื่อเสร็จงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง
จบหมวดที่ 01 50 00
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หมวดที่ 01 60 00
วัสดุ และอุปกรณ์
Product Requirements

1. ความต้ องการทัว- ไป
1.1 ผลิตภัณฑPวัสดุท/ี่ ใช1 ต1องเป“นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑPอุตสาหกรรมตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ1าง
1.2 ในกรณีทเี่ ป“นวัสดุท1องถิ่น ให1ผคู1 วบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แตGผลิตภัณฑPต1องมี
คุณสมบัติเป“นไปตาม มอก .
1.3 ขอบเขตของงาน
ผู1รับจ1างจะต1องจัดหาวัสดุอุปกรณPที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝšมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สําหรับ
การกGอสร1างงานตGางๆ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.4 การเตรียมวัสดุอุปกรณP
วัสดุอุปกรณPที่ปรากฏอยูGในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที่มไิ ด1อยูGในแบบ และรายการ
ประกอบแบบก็ดี แตGเป“นสGวนประกอบของการกGอสร1าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกGอสร1าง และ
เพื่อให1เป“นไปตามหลักวิชาชGางที่ดี ผู1รับจ1างจะต1องจัดหามาเพื่อใช1ในงานกGอสร1างนี้ทั้งสิ้นวัสดุ
อุปกรณPทใี่ ช1ในการกGอสร1าง ผูร1 ับจ1างจะต1องได1รับอนุมัติจากผู1ควบคุมงานกGอนการจัดซื้อ และจัดสGง
เข1ามาให1ทันกับการกGอสร1างตามแผนปฏิบัติงาน ในกรณีวัสดุอุปกรณPบางอยGางซึ่งระบุให1ใช1ของ
ตGางประเทศ หรือต1องใช1ระยะเวลาในการผลิต ผู1รับจ1างจะต1องจัดการสั่งซื้อลGวงหน1าเพื่อให1ทันการ
ใช1งานตามแผนปฏิบัติงานห1ามผู1รับจ1างนําวัสดุอุปกรณPที่ไมGได1รับการอนุมัตเิ ข1ามาในสถานที่
กGอสร1าง
1.5 คุณภาพของวัสดุอุปกรณP
วัสดุอุปกรณPทุกชนิดทีใ่ ช1ในการกGอสร1างนี้จะต1องเป“นของใหมGที่ไมGเคยผGานการใช1งานมากGอน
จะต1องมีคุณภาพดี ไมGมีรอยชํารุด เสียหาย และถูกต1องตรงตามที่ระบุในแบบ และรายการ
ประกอบแบบ หรือตามทีไ่ ด1รับอนุมัติ
1.6 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณP
ผู1รับจ1างต1องจัดให1มีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณPทุกชนิดที่จะมาใช1
ในงานกGอสร1าง กGอนที่จะออกจากโรงงานผูผ1 ลิต ผู1รับจ1างต1องแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบ
ดังกลGาวให1ผคู1 วบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงวGาวัสดุอุปกรณPนั้นๆ ได1รับการตรวจสอบถูกต1องตาม
มาตรฐานที่ดีแล1วในกรณีที่มีขอ1 กําหนดให1ทดสอบ ให1ผรู1 ับจ1างนําวัสดุอุปกรณPนั้น ไปทดสอบตาม
สถาบันที่กําหนดไว1 ในการทดสอบผู1รับจ1างต1องแจ1งให1ผคู1 วบคุมงานทราบลGวงหน1า เพื่อจะได1อยูG
รGวมในการทดสอบด1วย ในกรณีทผี่ ู1วGาจ1างได1มีหนังสืออนุญาตให1ตัวแทนของบริษัทผู1ทดสอบหรือ
ผู1ผลิตวัสดุอุปกรณPรายใดเข1าไปในบริเวณกGอสร1าง เพื่อตรวจสอบ หรือทดสอบในบริเวณกGอสร1าง
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ผู1รับจ1างต1องให1ความสะดวกกับตัวแทนดังกลGาว
1.7 การเสนอตัวอยGางวัสดุอุปกรณP
ผู1รับจ1างจะต1องเสนอตัวอยGางวัสดุอุปกรณPทั้งหมดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
พิจารณาอนุมัติ โดยผู1รับจ1างจะต1องจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสGงตัวอยGางวัสดุอุปกรณPเพื่อ
การพิจารณาอนุมัติ โดยจะต1องมีระยะเวลาลGวงหน1าเพียงพอตGอการพิจารณา กGอนการสั่งซื้อ และ
ติดตั้งตามลําดับขั้นตอนในแผนปฏิบัติงานวัสดุอุปกรณPทั้งหมดจะต1องได1รับการอนุมัติจากผูค1 วบคุม
งานกGอนการติดตั้ง โดยเมื่อได1รับการอนุมัติแล1ว ผู1รับจ1างจะต1องสั่งซื้อวัสดุอุปกรณPนั้นทันที เพื่อให1
ทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผู1รับจ1างดําเนินการติดตั้งโดยมิได1รับการอนุมัติ ผูร1 ับจ1างจะต1อง
เปลี่ยนให1ใหมGทันทีตามคําสั่งของผู1ควบคุมงาน โดยจะขอขยายระยะเวลากGอสร1าง หรือคิดราคา
เพิ่มมิได1 วัสดุอุปกรณPทไี่ ด1รับการอนุมัติแล1ว ยังไมGพน1 ความรับผิดชอบของผู1รับจ1าง ในกรณีที่วัสดุ
อุปกรณPนั้นไมGได1คุณภาพ หรือการติดตั้งไมGเป“นไปตามมาตรฐานของผู1ผลิต หรือตามหลักวิชาชGางที่
ดีเมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณPใดๆ แล1ว ผู1รับจ1างจะต1องดําเนินการจัดซื้อโดยไมGชักช1า โดยถ1าผู1
วGาจ1างขอดูใบสั่งซื้อสินค1า ผู1รับจ1างจะต1องยินดีให1ตรวจสอบตลอดเวลา
1.8 การขอเทียบเทGาวัสดุอุปกรณP
ผู1ออกแบบจะรับพิจารณาการขอเทียบเทGาวัสดุอุปกรณPภายใน วัน หลังจากวันทําสัญญา 90จ1าง
เหมากGอสร1างเทGานั้น ผู1ออกแบบสามารถยืนยันให1ใช1วัสดุอุปกรณPตามที่ระบุไว1 หากผู1รับจ1างไมGมี
เหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเทGากรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณPยี่ห 1 1อ หรือมากกวGา และระบุวGา
เทียบเทGา ผู1ควบคุมงานสามารถยืนยันให1ใช1วัสดุอุปกรณPตามที่ระบุไว1 การพิจารณาเทียบเทGาวัสดุ
อุปกรณPจะกระทําตGอเมื่อไมGสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณPตามที่ระบุไว1 ทั้งนี้จะต1องไมGใชGเหตุผลที่เกิด
จากการทํางานลGาช1า หรือการทํางานบกพรGองของผูร1 ับจ1าง เชGน การสั่งซื้อวัสดุอุปกรณPทไี่ ด1รับ
อนุมัติแล1วลGาช1า เป“นต1น ผู1รับจ1างจะต1องสGงรายละเอียดวัสดุอุปกรณP ผลการทดสอบ ราคา การ
รับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพมาตรฐาน และอื่นๆ ตามที่ผู1ออกแบบต1องการ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา นอกจากการใช1งานแล1ว ผู1ออกแบบจะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความ
แข็งแรง ความปลอดภัย เป“นหลัก ให1ถือคําวินิจฉัยของผู1ออกแบบเป“นข1อยุติ ผู1ออกแบบสงวนสิทธิ์
ที่จะพิจารณาเทียบเทGาวัสดุอุปกรณPที่เห็นวGา มีคุณภาพดีกวGา และราคาสูงกวGาที่ระบุไว1ได1ผู1รับจ1าง
ต1องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองานต1องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเทGา ผู1รับจ1างไมG
สามารถเรียกร1องคGาใช1จาG ยที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเทGา ผู1รับจ1างจะต1อง
เผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทGา ทีต่ 1องออกแบบใหมG หรือต1องขออนุญาตสGวนราชการ
ที่เกี่ยวข1องใหมGด1วย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได1
\

2. ผลิตภัณฑ์
ไมGมี
3. การดําเนินการ
ไมGมี
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

จบหมวด 01 60 00

รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 20/98

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 21/98

หมวดที่ 01 70 00
การส่งมอบงาน
CONTRACT CLOSEOUT
1. การส่งมอบงาน
1.1 การตรวจรับงานงวดสุดท้ายจะประกอบด้วย ฝ่ายผู้ว่าจ้าง สถาปนิก และฝ่ายผู้รับจ้าง ผู้
ควบคุมงาน สถาปนิก วิศวกร และฝ่ายผู้รับจ้าง โดยจะทำการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบ
อาคาร ระบบต่างๆ อย่างละเอียด หากมีข้อบกพร่องต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อยโดยเร็ว
1.2 การซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างที่เกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน ผู้รับ
จ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย
1.3 การทำความสะอาดอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดอาคารให้เรียบร้อย และผู้ว่าจ้างสามารถ
ใช้งาน ได้ทันทีหลังจากการส่งมอบงานก่อสร้างแล้ว ส่วนการตกแต่งบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องกลบ
เกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้างต่างๆ เศษไม้ ปูนทราย โรงงาน และส้วมชั่วคราวจะต้อง
เก็บขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว
1.4 กุญแจต่างๆ ผู้รับจ้างจะต้องทำป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กับลูกกุญแจ ให้ตรงกับแม่กุญแจทุกชุด
และจะต้องส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างทันที เมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว ห้ามผู้รับจ้างจำลองกุญแจ
เหล่านี้โดยเด็ดขาด
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ AS-BUILT DRAWING ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 2 ชุด ส่งมอบให้ผู้ว่า
จ้างในวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยประกอบด้วยแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบไฟฟ้า
สุขาภิบาล ปรับอากาศและอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมในอนาคต หากผู้รับจ้างไม่
ดำเนินการให้แล้วเสร็จ การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะต้องเลื่อนออกไป จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการ
แล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
2. การรับประกันผลงาน
2.1 ภายในระยะเวลา 730 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวดสุดท้าย และผู้ว่า
จ้างรับมอบงานก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่อาคาร อันเนื่องมาจาก
ความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือการละเลยของ ผู้รับจ้าง ในขณะที่ทำการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำ
การซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งานได้ดีดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น
2.2 ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ ที่จะทำการว่าจ้างผู้อื่นมาดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขงาน ในส่วนที่บกพร่องและ
เสียหาย ที่เกิดจากการกระทำโดยผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างไม่เข้ามาดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ทำให้
ต้องไปว่าจ้างผู้อื่นมาทำการซ่อมแซมแทน โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด
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2.3 ในวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันผลงานของธนาคารพาณิชย์
มูลค่าร้อยละ 5 ของค่าก่อสร้างตามสัญญา ระยะเวลาค้ำประกัน 365 วัน มาส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตาม
ระบุในสัญญา (ถ้ามี)
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หมวดที่ 02 06 00
การรื้อถอนอาคาร
BUILDING DEMOLITION
1 การรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างเดิม
ในทันทีที่ผู้รับจ้างได้เข้าครอบครองสถานที่ที่จะทำการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการรื้อถอนอาคาร และ
สิ่งปลูกสร้างเดิมที่มีอยู่ในบริเวณนั้น ซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้ความระมัดระวังต่อท่อประปา และสายไฟฟ้าใต้ดินที่
อาจมีอยู่ไม่ให้กระทบกระเทือน หรือเกิดความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการรื้อถอนอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างเดิม
2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม
ห้ามผู้รับจ้างใช้วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิมโดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรือเป็นเหตุให้
เกิดความตระหนกตกใจจากการกระทำดังกล่าวแก่ผู้อยูข่ ้างเคียง เช่น การเผาไฟ การสุมไฟ ฯลฯ
3 กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ
วัสดุสิ่งของที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างข้างต้นนี้ให้ตกเป็นของผู้รับจ้าง ยกเว้นวัสดุ สิ่งของที่
ได้ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่เจ้าของโครงการ และผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุสิ่งของที่ผู้รับจ้างได้มาจาก
การรื้อถอนนี้ออกไปจากบริเวณก่อสร้าง ทั้งนี้ให้รวมถึงฐานราก และส่วนของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใต้
ดิน หลุมส้วม บ่อเก่า รากไม้ และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน ในบริเวณก่อสร้าง
ทั้งหมด
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หมวดที่ 02 11 00
การปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง
SITE CLEARING
1 การเตรียมงาน
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตรวจสอบสำรวจบริเวณที่จะทำการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ ของสถานที่
ก่อสร้าง เพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการทำงาน SITEWORK ต่างๆ และลู่ทางสำหรับ
การขนส่งวัสดุก่อสร้าง
1.2 ผู้รับจ้างจะต้องรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผัง จัดทำระดับ แนว และระยะต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของหมุด หลักเขต และจัดทำรายงานถึงความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไม่แน่นอน
แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้สถาปนิก วิศวกร ตรวจสอบความถูกต้องก่อน
ดำเนินงานขั้นต่อไป
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานที่เหมาะสมให้
เพียงพอ และพร้อมเพรียง เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างให้ดำเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดย
เป็นผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทำงาน ให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน หรือเทศบัญญัติ
รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้อง
ตามกฏหมาย
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้อื่นและ
สาธารณูปโภค ข้างเคียง และต้องประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน สวัสดิภาพของ
คนงาน และบุคคลอื่นอันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นการกระทำ ของผู้รับจ้าง หรือบริวาร หรือผู้อื่นซึ่งปฏิบัติงานก่อสร้างในงานนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ และ เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น
2 งานปรับพื้นที่
หลังจากดำเนินการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งกีดขวางอื่นๆ ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน และขน
ย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ดำเนินการปรับระดับพื้นดินให้เรียบเสมอกัน พร้อมที่จะดำเนินการ วาง
ผังก่อสร้างอาคาร กำหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามที่กำหนดในแบบและรายการประกอบแบบ
ตามสัญญาต่อไป
จบหมวดที่ 02 11 00
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หมวด 04 21 13
ผนังก่ออิฐ, คอนกรีตบล็อกและบล็อกแก้ว
Brick, Concrete Block and Vertical Glass Unit Masonry
1.

ความต้องการทั่วไป
1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างงานผนังก่ออิฐ ตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอิฐที่ใช้ตามระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 2 ก้อน พร้อมรายละเอียดของ
อิฐ และปูนก่อ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผงตัวอย่างผนังก่ออิฐในพื้นที่ก่อสร้างโดยให้ผู้ควบคุมงานระบุพื้นที่และ
ขนาดการจัดทําแผงตัวอย่างให้ผู้รับจ้างก่อนดําเนินการ ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาอนุมัติวิธีการ
และฝีมือการก่ออิฐ
1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างอิฐไปทดสอบตามมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้รับรอง
ผลการทดสอบ หรือพิจารณาจากผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน
1.7 ผนังก่ออิฐทั้งหมด หากไม่ระบุความสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคาน หรือท้องพื้น หรือชนใต้
หลังคา เพื่อป้องกันเสียงระหว่างห้อง และเสียงเหนือฝ้าเพดาน เช่น ห้องเครื่อง ห้องน้ำและช่
องท่อต่างๆ

2. ผลิตภัณฑ์
2.1 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- อิฐก่อสร้างสามัญ (มอก. 77)
- คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก (มอก.57)
- คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก (มอก.58)
- คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก (มอก.60)
- คอนกรีตบล๊อกระบายอากาศ
- บล็อกแก้ว (มอก.1395) และวัสดุยาแนว
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 26/98

- ปูนซีเมนต์สําหรับงานก่อและงานฉาบ (มอก.2595)
- มอร์ตาร์สําหรับฉาบ (มอก.1776)
2.1 อิฐที่ใช้สําหรับงานผนังก่ออิฐทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : อิฐ ก่อสร้าง
สามัญ ขนาด 65x140x40 มม. หรือตามระบุในแบบ
2.2 ผนังคอนกรีตบล็อกสําหรับก่อผนังทั่วไป ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก คอนกรีตไม่รับน้ำหนัก หรือคอนกรีตเชิงตันรับน้ำหนัก หากไม่ได้ ระบุ
ในแบบ ให้ใช้คอนกรีตบล็อกขนาด 150x300x70 มม. หรือ 190x390x70 มม. ชนิดมี ร่องเพิ่ม
การยึดเกาะ โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.2.1 น้ำหนักต่อ ตร.ม. ≤ 100 กก. / ตร.ม.
2.2.2 น้ำหนักต่อ ตร.ม. รวมปูนฉาบ 2 ด้าน ≤ 170 กก. / ตร.ม.
2.2.3 ค่าสัมประสิทธิการนําความร้อน ≤ 0.618 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน
2.2.4 ค่าการทนไฟตามมาตรฐาน (BS 476) ≥ 4 ชั่วโมง
2.2.5 ค่าการกันเสียง ≥STC 40
2.2.6 ความหนาแน่น ≥1,100 กก. / ลบ.ม.
2.2.7 ค่าการดูดซึมน้ำ(ก่อนฉาบ) % โดยน้ำหนัก ≤25
2.2.8 กําลังอัด ≥25 กก. /ตร.ซม.
2.3 ผนังคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักสําหรับก่อผนัง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก หรือเชิงตันรับน้ำหนัก หากไม่ได้ระบุใน แบบให้ใช้คอนกรีตบล็อก
ขนาด 150x300x70 มม.ชนิดมีร่องเพิ่มการยึดเกาะ โดยมี คุณสมบัติดังนี้
2.3.1 น้ำหนักต่อ ตร.ม. ≤ 110 กก. / ตร.ม.
2.3.2 น้ำหนักต่อ ตร.ม. รวมปูนฉาบ 2 ด้าน ≤ 180 กก. / ตร.ม.
2.3.3 ค่าสัมประสิทธิการนําความร้อน ≤ 0.618 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน
2.3.4 ค่าการทนไฟตามมาตรฐาน (BS 476) ≥ 4 ชั่วโมง
2.3.5 ค่าการกันเสียง ≥STC 43
2.3.6 ความหนาแน่น 1,700-1,900 กก. / ลบ.ม.
2.3.7 ค่าการดูดซึมน้ำ(ก่อนฉาบ) % โดยน้ำหนัก 8-10
2.3.8 กําลังอัด 85 กก. /ตร.ซม.
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2.4 ผนังคอนกรีตบล็อกสําหรับก่อผนังทั่วไปสําหรับโครงการที่ต้องการเป็นอาคารเขียว ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก หรือตามระบุในแบบ หาก
ไม่ได้ระบุในแบบ ให้ใช้คอนกรีตบล็อกขนาด 190x390x70 มม. ชนิดมีร่องเพิ่มการยึด เกาะ โดย
มีคุณสมบัติดังนี้
2.4.1 น้ำหนักต่อ ตร.ม. ≤50 กก. / ตร.ม.)
2.4.2 น้ำหนักต่อ ตร.ม. รวมปูนฉาบ 2 ด้าน ≤110 กก. / ตร.ม.)
2.4.3 ค่าสัมประสิทธิการนําความร้อน ≤ 0.2 วัตต์/เมตร.องศาเคลวิน
2.4.4 ค่าการทนไฟตามมาตรฐาน (BS 476 Part 22:1987) ≥ 4 ชั่วโมง
2.4.5 ค่าการกันเสียง

STC 40

2.4.6 ความหนาแน่น

1,100 กก. / ลบ.ม.

2.4.7 ค่าการดูดซึมน้ำ(ก่อนฉาบ) % โดยน้ำหนัก 25-30
2.4.8 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับรองเครื่องหมายฉลากเขียว
2.5 ผนังคอนกรีตบล็อกโชว์แนวสําหรับผนังรั้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก ให้ใช้คอนกรีตบล็อกขนาด 190x390x90 มม. ชนิดผิวเรียบ
2.6 ผนังคอนกรีตบล็อกระบายอากาศ หากไม่ได้ระบุในแบบ ให้ใช้ สกรีนบล็อกแบบกันฝน ลิ้นคู่
ขนาด 190x390x90 มม. หรือตามระบุในแบบ
2.7 อิฐแก้ว (Glass block) ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : บล็อกแก้วกลวง
หากไม่ได้ระบุในแบบ ให้ใช้ขนาด 190x190x80 มม. ลวดลายตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ
2.8 วัสดุยาแนวสําหรับอิฐบล็อกแก้ว ให้ใช้กาวยาแนวป้องกันราดํา ชนิดไร้ฝุ่น สําหรับร่องกว้าง
5-20 มม. สีขาว
2.9 ปูนก่อ
2.10.1 ปูนก่อให้ใช้ปูนก่อสําเร็จรูป ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
ปูนซีเมนต์สําหรับงานก่อและงานฉาบ และคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุ
ที่เลือกใช้ให้ผู้ความคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.10.2 น้ำจะต้องใช้น้ำสะอาดปราศจากน้ำมัน กรด ด่าง เกลือ และพฤกษชาติต่างๆ ใน
กรณีทนี่ ้ำบริเวณก่อสร้างมีคุณภาพไม่ดีพอ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำจากที่อื่นมาใช้
ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้รับอนุมัติจาก
ผู้ควบคุมงาน
2.10 เสาเอ็น คานทับหลัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนผสมที่เป็นหินให้ใช้หินเกล็ดได้
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3.

การดําเนินการ
3.1 การก่ออิฐ
3.1.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องตามแบบ ทําความสะอาด
ก้อนอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก
3.1.2 เริ่มก่อโดยใช้ปูนก่อ ก่อไปตามแนวที่จะก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก แล้ววางอิฐ หรือ
คอนกรีตบล็อก แถวแรกบนปูนก่อให้ได้แนวระดับ และแนวดิ่ง และก่ออิฐ หรือ
คอนกรีตบล็อก แถวต่อไป
3.1.3 ที่มุมผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสา ค.ส.ล. ไม่ชนท้องคาน หรือ
พื้น หรือตรงที่ผนังก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็น และคานทับหลัง
เสาเอ็น และคานทับหลังต้องไม่เล็กกว่า 150 มม. และมีความกว้างเท่ากับแผ่นอิฐ เสริม
ด้วยเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. และมีเหล็กปลอกลูกโซ่เส้นผ่านศูนย์กลาง
6 มม. ทุกระยะ 200 มม. เหล็กเสริมเสาเอ็น และคานทับหลังจะต้องฝังลึกลงในพื้น
หรือคาน หรือเสา ค.ส.ล. ทั้งสองด้าน หรือต่อเชื่อมกับเหล็กที่เสียบเตรียมเอาไว้
3.1.4 ผนังก่ออิฐทุกความยาวไม่เกิน 2.50 ม. จะต้องมีเสาเอ็น และทุกความสูงไม่เกิน
2.00 ม. จะต้องมีคานทับหลัง
3.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว้ในผนังก่ออิฐ สําหรับงานเดินท่อของระบบ
ต่างๆ ตามระบุในแบบของงานระบบนั้น เช่น งานระบบสุขาภิบาล, ไฟฟ้า, ปรับ
อากาศ เป็นต้น การติดตั้งต้องทําด้วยความประณีต และมั่นคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่าง
ของผนังอิฐโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว ด้วย Fire Stop System (F-Rating 2 HR.)
ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 รวมไปถึงภายหลังจาก
ที่งานระบบเข้ามาติดตั้งเสร็จเรียบต้องดําเนินการติดตั้ง Fire Stop System (FRating 2 HR.) เพื่ออุดปิดช่องว่างของผนังที่ได้มาตรฐาน UL ต้องผ่านการทดสอบ
ตามวิธีการทดสอบ UL 1479 ด้วยวิธีการและขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้องให้
เป็นไปที่ระบุไว้ในผลการทดสอบ โดยวัสดุอุดยาแนวทนไฟให้ใช้ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ความคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ และฉาบปูนให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในหมวดงานฉาบปูนเรียบ
3.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสียบเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสร้าง
สําหรับงานผนังก่ออิฐ เช่น ข้างเสาที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตามดิ่งไม่เกิน 400 มม.
ปลายเหล็กในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอขอ ส่วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสายาวไม่น้อยกว่า
300 มม. หรือจะใช้วิธีติดตั้งด้วย Expansion Bolts ในภายหลัง ซึ่งจะต้องได้รับ
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การอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.1.7 การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดับ และแนวดิ่ง โดยการถ่ายระดับน้ำขึงเอ็น และใช้
ลูกดิ่งอย่างน้อยทุกความสูง 500 มม. การก่ออิฐแต่ละครั้งจะต้องมีความสูงไม่เกิน
กว่า 1.00 ม. และจะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 1.00 ม.
แล้วทําคานทับหลัง
3.1.8 ระยะของปูนก่อจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปูนก่อจะต้องเต็มหน้าแผ่นอิฐ และ
แต่งแนวให้เรียบ
3.1.9 การก่ออิฐชนท้องคาน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไม่น้อยกว่า 150 มม. ตลอดแนว
ทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง จึงทําการก่อเสริมชนท้องคาน โดยการก่ออิฐตามเฉียงได้
3.1.10 การก่ออิฐชนโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัว เช่น พื้น Post-tension พื้น
สําเร็จรูป หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 25 มม. แล้วเสริม
ด้วยโฟมหนา 25 มม. กว้างเท่ากับแผ่นอิฐ สอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนัง ในกรณีที่
ผนังนั้นใช้เป็นผนังบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟระหว่างบันไดตัวหนึ่งไปสู่บันไดอีก
ตัวหนึ่ง ผนังที่เว้นด้านบนนั้นให้ใช้คั่นด้วย Fire Stop System (F-Rating 2 HR.) ที่
ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 รวมไปถึงวิธีการและ
ขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้องให้เป็นไปที่ระบุไว้ในผลการทดสอบ แทนโฟมตลอดแนว
ความยาวผนัง โดยวัสดุอุดยาแนวทนไฟให้ใช้ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของ
วัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ความคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ และ
ฉาบปูนให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในหมวดงานฉาบปูนเรียบ
3.1.11 การฝังท่อสายไฟ หรือท่อน้ำขนาดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ฝังไว้ใน
ผนังอิฐได้ โดยใช้เครื่องตัดไฟฟ้า เป็นร่องลึก 2 แนว แล้วสกัดอิฐส่วนที่จะฝังท่อออก
อุดด้วยปูนก่อให้แน่นเต็ม แล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวดกว้าง 200 มม. ตลอดแนวท่อ
ก่อนทําการฉาบปูน
3.1.12 กรณีที่ทําการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ หรือท่อน้ำหรือท่อน้ำยาแอร์ห้มุ ฉนวนขนาดใหญ่
ไม่เกิน 2 ใน 3 ของความกว้างอิฐ ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อน แล้วก่ออิฐห่างจากแนวท่อ
ประมาณ 50 มม. เทคอนกรีต หรือเสาเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ความหนา
เท่ากัน โดยท่ออยู่กลางเสาเอ็น แล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทั้ง 2 ข้าง ก่อนทําการฉาบปูน
3.2 การก่อคอนกรีตบล็อก
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3.2.1 ทําความสะอาดบริเวณที่จะทําการก่อผนังคอนกรีตบล็อก วางแนวดิ่งฉากโดยการใช้ปูน
ทรายทั่วไป ช่วยในการปรับระดับพื้นให้ได้ระดับเดียวกัน วางบล็อกก้อนแรกลงบนแนว
ปูนทรายโดยคว่ําด้านที่เป็นรูลง ใช้ด้ามเกียงเคาะและระดับน้ำปรับระดับ ช่วยวัดแนว
แล้วป้ายปูนก่อบริเวณด้านข้างของก้อนให้ความหนาของปูนก่อประมาณ 1.5
เซนติเมตร ก่อนวางก้อนที่ 2 ลงไปชิดกับก้อนแรก
3.2.2 จะต้องก่อด้วยวิธีสลับแนวกลางก้อนระหว่างแถวชั้นบนถัดไป โดยขึงแนวก่อนการก่
อเพื่อช่วยให้ผนังไม่ล้มดิ่ง เมื่อก่อชั้นบนถัดไปใช้ปูนก่อปาดลงบนบล็อกตัวล่างหนา
ประมาณ 1.5 เซนติเมตรแล้วคว่ํารูบล็อกชั้นบนลง
3.2.3 ทุกๆ 3 แถวหรือประมาณ 45 เซนติเมตร ให้ใช้เหล็กเส้นขนาด 6 มิลลิเมตร ยาว
ประมาณ 30 เซนติเมตร เจาะยึดกับเสา แล้วใช้ปูนก่อทับเหล็กเส้น เพื่อช่วยในการยึด
เกาะ
3.2.4 พื้นที่ที่มีขนาดเกินความกว้าง 4 เมตร สูง 3 เมตร ต้องมีคานทับและเสาเอ็นเพื่อเสริม
ความแข็งแรง
3.2.5 มุมกําแพงทุกมุมต้องทําเสาเอ็นหรือคานเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (วิธีการทํางานเหมือน
อิฐมอญ)
3.2.6 การยึดวงกบเข้ากับผนัง ต้องทําเสาหรือคานเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบ
3.2.7 การก่อผนังเมื่อก่อถึงท้องคานให้เว้นช่องว่างไว้ประมาณ 1–2 เซนติเมตร แล้วอุดด้วย
ปูนทรายตลอดแนว
3.2.8 การก่อคอนกรีตบล็อกชนโครงสร้างอาคาร ซึ่งอาจมีการแอ่นตัว เช่น พื้น Post-tension
พื้นสําเร็จรูป หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นด้านบนไว้ประมาณ 25 มม. แล้วเสริมด้
วยโฟม หนา 25 มม. กว้างเท่ากับคอนกรีตบล็อก สอดไว้ด้านบนตลอดแนวผนัง ในกรณี
ที่ผนังนั้นใช้เป็นผนังบันไดหนีไฟและทางเดินหนีไฟระหว่างบันได
ตัวหนึ่งไปสู่บันไดอีกตัวหนึ่ง ผนังที่เว้นด้านบนนั้นให้ใช้คั่นด้วย Fire Stop System
(F-Rating 2 HR.) ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 รวม
ไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้องให้เป็นไปที่ระบุไว้ในผลการทดสอบ
แทนโฟมตลอดแนวความยาวผนัง โดยวัสดุอุดยาแนวทนไฟให้ใช้ ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ความคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ และฉาบปูนให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในหมวดงานฉาบปูนเรียบ
3.2.9 การวางฝังท่อสายไฟและท่อน้ำไว้กับผนังใช้ไฟเบอร์กรีดตามรอยตามแนวเป็นร่อง
แนวลึก 2 แนวขนานกัน แล้วสกัดออก ทั้งนี้ไม่ควรลึกเกิน 1 ใน 3 ของความหนา
ผนัง
3.2.10 กรณีติดตั้งท่อร้อยสายไฟและท่อน้ำไว้ก่อนให้ก่อผนังคอนกรีตบล็อก ห่างจากแนว
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ท่อเล็กน้อยแล้วอุดด้วยอิฐมอญหรือปูนทราย จากนั้นติดทับด้วยลวดตาข่าย ขนาด
ความกว้างไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร ตลอดแนวก่อนฉาบ
3.2.11 ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว้ในผนังก่อคอนกรีตบล็อก สําหรับงานเดิน
ท่อของระบบต่างๆ ตามระบุในแบบของงานระบบนั้น เช่น งานระบบสุขาภิบาล,
ไฟฟ้า, ปรับอากาศ เป็นต้น การติดตั้งต้องทําด้วยความประณีต และมั่นคงแข็งแรง
ไม่มีช่องว่างของผนังคอนกรีตบล็อกโดยรอบ Sleeve ดังกล่าว ด้วย Fire Stop
System (F-Rating 2 HR.) ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL
2079 รวมไปถึงภายหลังจากที่งานระบบเข้ามาติดตั้งเสร็จเรียบต้องดําเนินการ
ติดตั้ง Fire Stop System (F-Rating 2 HR.) เพื่ออุดปิดช่องว่างของผนังที่ได้
มาตรฐาน UL ต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 1479 ด้วยวิธีการและ
ขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้องให้เป็นไปที่ระบุไว้ในผลการทดสอบ โดยวัสดุอุดยาแนว
ทนไฟให้ใช้ ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้
ผู้ความคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ และฉาบปูนให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุ
ในหมวดงานฉาบปูนเรียบ
3.2.12 การก่อคอนกรีตบล็อกโชว์แนวตรงกันตามแนวดิ่ง และแนวนอน ทุกๆ 5 ก้อน
จะต้องเสียบเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ตลอดความสูงผนังไม่เกิน 2.00
ม. และยาวไม่เกิน 3.00 ม. หรือก่อคอนกรีตบล็อกตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดย
ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน ช่องที่เสียบเหล็กจะต้องเทคอนกรีตให้เต็มช่อง
การตัดคอนกรีตบล็อกจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม แต่งแนวร่องปูนก่อให้สวยงาม โดยใช้ปูนฉาบชนิดละเอียด
3.3 การก่อบล็อกแก้ว
การก่อให้ยึดถือตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
การก่อบล็อกแก้ว จะต้องได้ระดับทั้งแนวนอน และแนวดิ่ง ทั้งการก่อตรง และโค้งตามระบุใน
แบบ การเว้นร่องแต่ละก้อนโดยรอบจะต้องไม่น้อยกว่า 10 มม. โดยใช้ Spacer และเสริมเหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. 2 เส้น ตามแนวนอนทุกร่อง ตามแนวตั้งทุกร่องเว้นร่อง จะต้องแต่
งแนว และทําความสะอาดผนังบล็อกแก้วก่อนที่ปูนก่อจะแข็งตัว แล้วยาแนวด้วย
วัสดุยาแนวทั้ง 2 ด้าน
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3.4 การทําความสะอาด
เศษปูน เศษอิฐ หรือคอนกรีตบล็อก ทุกแห่งจะต้องเก็บ และทําความสะอาดให้เรียบร้อย ก่อนที่
ปูนก่อจะแห้งกรังจนทําความสะอาดยาก การตกแต่งร่อง หรือยาแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้อง
ประณีต และสวยงาม ผู้รับจ้างจะต้องรักษาผนังก่ออิฐ หรือคอนกรีตบล็อก ให้สะอาด ปราศจาก
รอยขีดเขียน หรือสกปรกตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
จบหมวด 04 21 13
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หมวด 05 50 00
งานโลหะ
Metal Fabrications
1.ความต้องการทั่วไป
1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างงานโลหะ ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ
1.4 งานโลหะที่ระบุในแบบสถาปัตยกรรม ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งาน
ภูมิสถาปัตยกรรม และ งานตกแต่งภายใน จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามหมวดนี้
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบขยาย และรายละเอียดต่างๆ วิธีการติดตั้ง ขั้นตอนการทํางานให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการดําเนินการ
1.6 การกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวัง และเอาใจใส่ต่อการป้องกันสนิมที่
จะเกิดขึ้น
1.7 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- โครงคร่าวเหล็กกล้าสําหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง (มอก.863)
- เหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) (มอก.006และมอก.1378)
- เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผ้ากลวง (มอก.107และมอก. 1228)
- เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H (มอก.1227)
- เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน (มอก.1499)
- ลวดตาข่าย (มอก.71) และท่อเหล็ก (มอก.277)
- เหล็กรางระบายน้ำตะแกรงสําเร็จรูปชุบสังกะสี (มอก.50และมอก.2131)
- ตะแกรงเหล็กฉีก
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2.2 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีตําหนิ ไม่มีสนิมขุม มีมาตรฐานสามารถรับ
ความเค้น ความเครียด และพิกัดต่างๆ ตามมาตรฐานของการผลิตทั่วไป
2.3 วัสดุชุบโครเมียม จะต้องได้มาตรฐานว่าด้วยการชุบโครเมียม จะต้องมีความหนาพอเพียง และ
จะต้องขัดแต่งวัสดุนั้นให้เรียบร้อยก่อนทําการชุบ
2.4 เหล็กหล่อทุกชนิด ชิ้นงานจะต้องเรียบร้อย มีขนาด และรูปร่างตามแบบขยาย ไม่บิด โก่ง เป็นรู
โพรง หรือบิ่น
2.5 เหล็กไร้สนิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) สําหรับ งานราวบันได หรือราวระเบียง
ขนาดตามที่ระบุในแบบ ให้ใช้เหล็กสเตนเลส ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ท่
อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์,เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น และมาตรฐาน
JIS G3459 Grade 304 รวมถึงลวดเชื่อม ให้ใช้เกรดเดียวกัน
2.6 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผ้ากลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
2.7 เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็กรูปตัวไอ, เหล็กรูปตัว H ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม : เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (แก้ไขครั้งที่ 2)
2.8 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลาย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม : เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สําหรับ
งานโครงสร้างเชื่อมประกอบ และตามมาตรฐาน JIS G3101 SS400
2.9 ลวดตาข่าย หากไม่ระบุขนาดในแบบ ให้ใช้ ลวดตาข่ายถักสําเร็จรูปชุบสังกะสีตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1
1/2x1 1/2 นิ้ว ขนาดลวด 3.2 มม. ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ลวดเหล็ก
เคลือบสังกะสี หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ เชื่อมติดกับโครงเหล็กกลมกลวง ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.
หนา 3.2 มม. ระยะ 1 500x1 500 มม. หรือตามระบุในแบบ
2.10 เหล็กรางระบายน้ำหากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ตะแกรงสําเร็จรูปชุบสังกะสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : หล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจ่มุ ร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด
และแผ่นลูกฟูก , เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่
นตัดขนาดตามระบุในแบบงานสุขาภิบาล หรือตามวัตถุประสงค์ของวิศวกรผู้ออกแบบ
2.11 ตะแกรงเหล็กฉีก หากไม่ระบุในแบบ สําหรับงานฝ้าเพดานให้ใช้ ขนาด ช่องกว้าง 12 มม. ยาว
30.5 มม. หนา 1.6 มม. น้ำหนัก 9.0 กก. (XS-32), งานผนังให้ใช้ ขนาดช่องกว้าง 22 มม. ยาว
50.8 มม. หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 12.4 กก. (XS-42) และงานพื้นทางเดินให้ใช้ ขนาด ช่องกว้าง
25 มม. ยาว 61.0 มม. หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 24.2 กก. (XS-53)ให้เลือกใช้ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุ ขนาด ลาย และรุ่นตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ

รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 35/98

2.12 Wrought Iron หากไม่ระบุในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้อง
นําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ความคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.13 สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยายตัว ให้ใช้ตามมาตรฐานการใช้
งานของ ผู้ผลิต
2.14 สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพื้นเหล็ก Red Lead Primer หรือสีรองพื้นเหล็กชุบสังกะสี Zinc
Chromate หรือตามระบุในหมวด 09 91 00 งานทาสี
2.15 งานโลหะส่วนตกแต่งทั้งหมด ให้ดําเนินการติดตั้งโดย ตามวัตถุประสงค์ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
3. การดําเนินการ
3.1

3.2

การประกอบ และติดตั้ง
งานโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนาด และรูปร่างตามที่กําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง การตัดต่อ
การเชื่อม จะต้องเรียบร้อย ได้ฉาก ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่างๆ จะต้องเรียบร้อย และ
สนิท การยึดด้วยนอต สกรูทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยให้ใช้วัสดุอุป
กรณ์ตามตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติ และถือปฏิบัติตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ใน Shop
Drawing ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานแล้ว
การตกแต่ง
วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้างออกให้สะอาด ปราศจากสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่างๆ
จะต้องขัดตกแต่งให้เรียบร้อย และทาสีกันสนิมก่อน จึงทาสีทับหน้าตามรายละเอียดที่กําหนดไว้
ในหมวด 09 91 00 งานทาสี

จบหมวด 05 50 00
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หมวด 06 40 00
งานไม้สําหรับงานสถาปัตยกรรม
Architectural Woodwork
1.

ความต้องการทั่วไป

1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพ ในการก่อสร้างงานไม้ทั้งหมดที่ระบุในแบบ และรายการประกอบ
1.4 งานไม้ ให้รวมถึงการเตรียมไม้ และเก็บรักษาไม้ ให้มีคุณภาพดี ก่อนนํามาใช้ในงานก่อสร้าง
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งตัวอย่างไม้ตามระบุในแบบไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น พร้อมรายละเอียดชนิดของไม้
ขั้นตอนการทําสี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา Shop Drawing แบบขยายการติดตั้งงานไม้ต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
1.7 ผู้ควบคุมงานอาจจัดส่งตัวอย่างไม้ที่ส่งเข้าหน่วยงานก่อสร้างแล้ว ไปทดสอบยังกรมป่าไม้ เพื่อเป็
นการตรวจสอบชนิดของไม้ โดยถือเป็นภาระ และค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
1.8 ขนาดของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมด ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย โดยให้มีขนาดเล็กกว่
าที่ระบุในแบบได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคารจะต้องมีขนาดดังต่
อไปนี้
ไม้ขนาด
1/2 นิ้ว
1 นิ้ว
1 1/2 นิ้ว
2 นิ้ว ขึ้นไป

2. ผลิตภัณฑ์
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ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่า
3/8 นิ้ว (- 1/8 นิ้ว)
7/8 นิ้ว (- 1/8 นิ้ว)
1-5/16 นิ้ว (- 3/16 นิ้ว)
(- 3/16 นิ้ว)
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2.1

รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- ไม้แปรรูปสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.424)
- แผ่นไม้อัด (มอก.178)
- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ (มอก.1427)
- พื้นปาร์เก้ไม้มะค่า (มอก.193)
- พื้นปาร์เก้ไม้สัก (มอก.1221)

2.2

ไม้จะต้องเป็น ไม้สําหรับใช้ในการก่อสร้างตามมาตรฐานกรมป่าไม้ เป็นไม้ใหม่ปราศจากรอย
ตําหนิที่ทําให้การรับกําลังของไม้เสียไป จะต้องแห้งสนิท ไม่เป็นกระพี้ ไม่มีรอยแตกร้าว จะต้อง
ตรงไม่คดงอ
2.3 ไม้เนื้อแข็ง หากระบุในแบบเป็นไม้เนื้อแข็ง สําหรับส่วนที่มองไม่เห็นให้ใช้ไม้เต็ง หรือเทียบเท่า
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ไม้แปรรูปสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป ทาด้วยน้ำยารักษา
เนื้อไม้ และกันปลวก สําหรับส่วนที่มองเห็นให้ใช้ ไม้แดง หรือเทียบเท่า ทาด้วยน้ำยารักษาเนื้อ
ไม้ และกันปลวกชนิดใส
2.4 ไม้เนื้ออ่อน ให้ใช้สําหรับโครงคร่าวผนัง หรือฝ้าเพดาน โดยใช้ ไม้ยาง ที่ผ่านการอัดน้ำยาจาก
โรงงานที่มีคุณภาพเทียบเท่าโรงงานอัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2.5 การอัดน้ำยาไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือก่อนอัดน้ำยาจะต้องอบไม้ให้แห้งเหลือปริมาณ
ไอน้ำในเนื้อไม้ประมาณ 30% แล้วจึงทําการอัดน้ำยา โดยใช้น้ำยาแห้งครึ่งปอนด์ต่อไม้ 1 ลูก
บาศก์ฟุต ไม้โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดานจะต้องไสเรียบมาจากโรงงานเท่านั้นและ ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ไม้แปรรูปสําหรับงานก่อสร้างทั่วไป
2.6 ไม้อดั ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นไม้อัด
2.7 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้เป็
นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ
2.8 ไม้แบบของส่วนโครงสร้าง ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนได้ หรือตามระบุในหมวดงานโครงสร้าง สําหรับ
คอนกรีตเปลือย คอนกรีตโชว์ผิว ผู้รับจ้างจะต้องใช้ไม้แบบที่ดี โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงา
นก่อนการติดตั้ง เพื่อให้ได้ผิวคอนกรีตที่เรียบร้อยสวยงาม ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
2.9 หากแบบระบุพื้นปาร์เก้ไม้สักชนิดรางลิ้นรอบตัว ให้ใช้ขนาด 4”x14” หรือ 4”x18” เกรด AAA
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ชิ้นไม้ปูพื้นปาร์เกต์ : ไม้สัก ปูบนพื้นขัดมันเรียบ
ที่ปรับระดับ ด้วยกาวขาวอย่างดี พร้อมขัดผิวหน้าพื้นไม้ และเคลือบน้ำยาเคลือบย้อมไม้ หรือ
ตามที่ระบุในแบบ
2.10 หากแบบระบุพื้นปาร์เก้ไม้มะค่าชนิดรางลิ้นรอบตัว ให้ใช้ขนาด 4”x14” หรือ 4”x18” เกรด
AAA ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ไม้ปูพื้นลิ้นร่องรอบตัวหน้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ปูบนพื้นขัดมันเรียบที่ปรับระดับ ด้วยกาวขาวอย่างดี พร้อมขัดผิวหน้าพื้นไม้ และเคลือบน้ำยา
เคลือบย้อมไม้ หรือตามที่ระบุในแบบ
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2.11 หากในแบบไม่ได้ระบุชนิดบัวพื้นสําหรับงานพื้นไม้จริง ให้ใช้บัวพื้นไม้ขนาด ½”x4” ชนิด
เดียวกับพื้นไม้นั้นๆ
2.12 อื่นๆ ตามระบุในแบบ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของผู้
ออกแบบ
3.

การดําเนินการ
3.1 งานฝีมือ
3.1.1 การก่อสร้างงานไม้ทั้งหมดที่จะประกอบเข้าเป็นส่วนของอาคาร จะต้องใช้ช่างฝีมือที่
ดี มีความชํานาญ และมีประสบการณ์ในงานไม้โดยเฉพาะกรอบไม้ แนวตะปู พุก
หรืออื่นๆ ที่จะต้องมี และจําเป็นต้องทําสําหรับการยึด การประกอบ หรือการติดตั้ง
งานไม้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําตามมาตรฐานของช่างฝีมือที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงาน
3.2 การประกอบ และการติดตั้ง
3.2.1 การบากไม้ การประกอบเข้าไม้ จะต้องขีดเส้น และวัดมุมให้ถูกต้อง แล้วจึงเลื่อย
เจาะ ไส เมื่อประกอบเข้าไม้จะต้องสนิทเต็มหน้าที่ประกบกันอย่างแข็งแรง และ
เรียบร้อยสวยงาม
3.2.2 การต่อไม้ โดยทั่วไปจะไม่ให้ต่อไม้โดยเด็ดขาด ยกเว้นมีความจําเป็น และต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเท่านั้น
3.2.3 การติดตั้งไม้กับโครงสร้างของอาคาร จะต้องติดตั้งอย่างระมัดระวัง และใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม โดยมิให้โครงสร้างนั้นๆ ชํารุดเสียหายได้ หากเกิดการชํารุดเสียหาย
ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
3.2.4 อุปกรณ์ประกอบงานไม้รวมทั้งการตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ
วงแหวน Lag Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในแบบ และรายการ แต่จําเป็นต้องยึด หรือเสริมเพื่อทําให้งานไม้แข็งแรงอย่าง
ถาวร ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดทําทั้งสิ้น
3.2.5 ตะปู หรือตะปูเกลียวทุกตัวที่ใช้ยึดไม้ จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวในเนื้อไม้ และสําหรับส่วน
ที่อยู่ภายนอกอาคาร จะต้องใช้ตะปู หรือตะปูเกลียวสเตนเลสเท่านั้น รวมถึงนอตที่
มองเห็นทุกตัว หรือตามที่ผ้คู วบคุมงานอนุมัติ
3.2.6 การติดตั้งวงกบโดยทั่วไปให้ใช้วิธีติดตั้งพร้อมเทเสาเอ็น และคานทับหลัง โดยวงกบ
ด้านที่ติดกับเสาเอ็น และคานทับหลัง ต้องเซาะร่องขนาดกว้างประมาณ 20 มม.
ลึก 10 มม. ตลอดความยาววงกบ ก่อนการติดตั้งจะต้องทาเชลแล็กขาวให้ทั่วทั้งวง
เพื่อป้องกันน้ำปูนซึมเข้าเนื้อไม้ เมื่อติดตั้งวงกบแล้ว ต้องใช้ไม้อัดตีด้วยตะปูเข็มหุ้ม
รอบ เพื่อกันเหลี่ยมวงกบเสียหาย จนกว่าจะติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
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3.2.7 การติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งบาน และอุปกรณ์ตามระบุใน
แบบ และรายการ โดยมีช่องว่างรอบบานประมาณด้านละ 2 มม. นอกจากระบุเป็น
อย่างอื่นในแบบ การติดตั้งลูกบิดจะต้องติดในระดับความสูงเดียวกัน โดยมือจับ
ลูกบิดจะต้องอยู่สูงจากพื้นที่ตกแต่งแล้ว 1.00 ม. ถึงกึ่งกลางลูกบิด
3.2.8 การติดตั้งบัวเชิงผนัง และบัวฝ้าเพดานไม้ ให้ใช้วิธียึดด้วยตะปูเกลียวฝังพุก และ
ซ่อนหัว มุมทุกมุมจะต้องเข้ามุม 45 องศา ได้อย่างสนิทเรียบร้อยสวยงาม
3.3 การตกแต่ง
งานไม้ที่ประกอบติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องแข็งแรง ส่วนที่มองเห็นจะต้องได้รับการอุด แต่ง และ
ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย และสวยงาม แล้วจึงทําการทาสีตามระบุในแบบ หากไม่ระบุ
ให้ทําสีย้อมเนื้อไม้ตามสีไม้ธรรมชาติ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ การทาสีไม้ให้ปฏิบัติ
ตามระบุในหมวด 09 91 00 งานทาสี ด้วยช่างที่มีฝีมือ และความชํานาญในการทาสีไม้
โดยเฉพาะ

จบหมวด 06 40 00
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หมวด 08 11 16
งานประตู และหน้าต่างอะลูมิเนียม
Aluminium Doors and Windows
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบ และรายการประกอบ
แบบ พร้อมการทดสอบ
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องคํานวณแรงลมตามกฎหมาย จัดหาวัสดุซึ่งมีหน้าตัด และความหนาที่
เหมาะสม แข็งแรง และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้เป็นอย่างดี โดยเสนอผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องวัดขนาดที่แน่นอนของประตู-หน้าต่างจากสถานที่ก่อสร้างจริง ทันทีที่
สามารถจัดทําได้ และจัดทํา Shop Drawing พร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้ผ้คู วบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติก่อนการประกอบ และติดตั้ง
1.6 ผู้รับจ้างติดตั้งงานอะลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษัทที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีช่างที่มีฝีมือ
และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพที่ดี มีประวัติ และผลงานการติดตั้งที่ดี โดยเสนอ
ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนที่ผ้รู ับจ้างจะว่าจ้างให้เป็นผู้ติดตั้ง
2.
ผลิตภัณฑ์
1.7 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- กรอบบานและวงกบอลูมิเนียม (มอก.744)
- สกรู (อุปกรณ์ฝังยึด)
- ยางอัดกระจก
- สักหลาด (กรอบบาน)
- อุปกรณ์ประตู - หน้าต่าง (ดูหมวด 08 71 00 และ 08 75 00)
1.8 อะลูมิเนียม
2.2.1 เนื้ออะลูมิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate Tensile
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Strength ไม่น้อยกว่า 151.7 เมกะปาสกาล (22 000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ซึ่งจะต้อง
มีความแข็งแรง ขนาดหน้าตัดเหมาะสม หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการ
ประกอบแบบ
2.2.2 ผิวของอะลูมิเนียมจะต้องเป็นสี อะโนไดซ์ สีธรรมชาติ หรือตามระบุในแบบ ความ
หนาของฟิล์มที่เคลือบ จะต้องไม่ต่ำกว่า 15 ไมครอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ +2
ไมครอน สําหรับอะโนไดซ์สีบรอซ์ , สีชา , สีดํา ความหนาของอะโนไดซ์ต้องไม่ต่ำกว่า
18 ไมครอน ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ +2 ไมครอน ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วงกบและกรอบบานโลหะสําหรับประตูและหน้าต่าง :
หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
1.9 อุปกรณ์ประกอบ ประตู – หน้าต่าง อะลูมิเนียม (Door & Window Accessories)
- สกรู (อุปกรณ์ฝังยึด)
- สกรูยึด วงกบ และยึดตัวบานทุกตัวต้องใช้ชนิดที่เป็นสเตนเลสเท่านั้น
- สกรูที่ขันติดกับส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนังฉาบปูน ให้ใช้ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
1.10 ยางอัดกระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเท่า ให้มีสักหลาด
(Wool Pile) ซึ่งเสียบที่กรอบบานประตูโดยรอบ
- ประตูและหน้าต่าง ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้อง
นําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
1.11 วัสดุยาแนวรอยต่อ
2.5.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลูมิเนียมทั้งภายนอก และภายใน ส่วนที่ติดกับปูนฉาบ หรือ
คอนกรีต หรือวัสดุอื่นใด จะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยาแนว
ด้วยวัสดุยาแนวชนิดทาสีทับได้ และจะต้องรองรับด้วย Backing หรืออื่นๆ แต่หากใน
บริเวณนั้นต้องการให้เป็นพื้นทีแ่ บ่งส่วนกั้นแยกเพื่อป้องกันไฟและควันลาม (Fire
Compartment) บริเวณร้อยต่อนั้นต้องอุดด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม Fire
Stop System (F-Rating 2 HR.) ชนิดทาสีทับได้ ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบตาม
วิธีการทดสอบ UL 2079 รวมไปถึงวิธีการและขั้นตอนในการติดตั้งที่ถูกต้องให้เป็นไป
ที่ระบุไว้ในผลการทดสอบอย่าเคร่งครัด โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
1.12 วัสดุยาแนว (Silicone Sealant)
2.6.1 ยาแนวสําหรับรอยต่องานอะลูมิเนียม และงานกระจกทั่วไปที่ใช้ภายในอาคาร
(Glazing Silicone Sealant) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ
โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6.2 ยาแนวสําหรับรอยต่องานผนังกระจก (Structural Silicone Sealant) ให้ใช้
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 42/98

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6.3 ยาแนวสําหรับรอยต่อแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต และงานหินอ่อน หินแกรนิต งาน
รอยต่อระหว่างผนังกระจกที่ใช้ภายนอกอาคาร, รอยต่องานอะลูมิเนียมและงาน
กระจกทั่วไปที่ใช้ภายนอกอาคาร ให้ใช้ชนิดไร้รอยคราบ (Non-Staining Silicone
Sealant ASTM C1248) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดย
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6.4 ยาแนวสําหรับรอยต่อที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง หรืองานที่ต้องสามารถทาสีทับได้
สําหรับงานแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป (Polyurethane Sealant) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6.5 ยาแนวสําหรับรอยต่องานภายใน สามารถทาสีทับได้ เช่น ฝ้า , เพดาน , ผนัง
(Acrylic Latex Sealant) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดย
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6.6 ยาแนวสําหรับรอยต่องานที่มีความชื้นสูง และป้องกันการเกิดเชื้อรา ใช้งานสุขภัณฑ์
หรือ ห้องครัว (Sanitary Silicone Sealant) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.6.7 การยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องทําด้วยฝีมือประณีต และสวยงามทั้งภายนอก และ
ภายใน
2.6.8 ผู้ติดตั้งงานหรือผู้ผลิตประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นําเสนอต่อผู้ควบคุมงานเพื่อ
พิจารณาก่อนดําเนินการ
1.13 กระจก
2.7.1 กระจกโฟลตใส (Clear Float Glass) ให้ใช้กระจกชั้นคุณภาพพิเศษ ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กระจกโฟลตใส
2.7.2 กระจกโฟลตสีตัดแสง(Tinted Float Glass) ให้ใช้กระจกชั้นคุณภาพพิเศษ ที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กระจกโฟลตสีตัดแสง
2.7.3 กระจกฝ้า (Frosted Glass) ให้ใช้กระจกตามมาตราฐานผลิตภัณฑ์ โดยให้นําเสนอ
วัสดุที่เลือกใช้ต่อผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการ
2.7.4 กระจกเงา (Mirror Glass) ให้ใช้กระจกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กระจกเงา
2.7.5 กระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated Glass) ให้ใช้กระจกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น
2.7.6 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (Tempered Glass) ให้ใช้กระจกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กระจกสําหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์
2.7.7 กระจกเสริมลวด (Wired Glass) ให้ใช้กระจกที่มีเส้นลวดฝังอยู่ในเนื้อกระจก ทําให้มี
ความต้านทานการแตกหลุดร่วง และป้องกันการลุกลามของเปลวไฟได้ไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมง
2.7.8 ความหนาของกระจก หากไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบ ให้ใช้ความ
หนาไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังต่อไปนี้
- ประตูทั่วไป หนา 6 มิลลิเมตร
- หน้าต่างทั่วไป หนา 6 มิลลิเมตร
- กระจกบานเกล็ด หนา 5 มิลลิเมตร
- กระจกเสริมลวด หนา 6 มิลลิเมตร
- ช่องแสง หรือ กระจกติดตาย ขนาดพื้นที่ 20 – 24 ตารางฟุต หนา 6 มิลลิเมตร - ช่อง
แสง หรือ กระจกติดตาย ขนาดพื้นที่ 24 – 32 ตารางฟุต หนา 8 มิลลิเมตร - ช่องแสง
หรือ กระจกติดตาย ขนาดพื้นที่ 32 – 40 ตารางฟุต หนา 10 มิลลิเมตร - ช่องแสง หรือ
กระจกติดตาย ขนาดพื้นที่เกิน 40 ตามรางฟุต ให้ใช้ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต หรือจากการคํานวณการรับแรงลม (Wind Load) ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมาย
3.
การดําเนินการ
3.1 การประกอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งตามแบบ และรายละเอียดที่ได้รับ
อนุมัติด้วยฝีมือประณีต
3.2 การเคลื่อนย้ายประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมระหว่างการขนส่ง และในสถานที่ก่อสร้าง ต้อง
กระทําด้วยความระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย การวางพิงหรือเก็บกอง ต้องมีค้ํายัน
หรือวัสดุรองรับที่เหมาะสม ต้องมีหลังคาคลุม และไม่โดนน้ำหรือฝนสาด
3.3 กุญแจ มือจับ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันความเสียหายจนกว่าจะส่งมอบงาน
หากเกิดความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้างต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้าง
3.4 การติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม จะต้องติดตั้งให้ถูกต้องครบถ้วนตามช่องเปิดที่เตรียมไว้
และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และประสานงานการปรับระดับเสาเอ็น และคานทับ
หลังโดยรอบช่องวงกบ เพื่อให้วงกบขนานกับผิวของเสาเอ็น และคานทับหลัง และมีระยะ
เว้นโดยรอบด้านละประมาณ 5 มม. ได้ดิ่ง และได้ฉากทุกมุม
3.5 การยึดวงกบอะลูมิเนียมกับโครงสร้าง หรือเสาเอ็น และคานทับหลัง ให้ติดตั้งชิ้นส่วนสําหรับ
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ยึดไว้อย่างมั่นคงก่อน การยึดจะต้องเว้นช่วงห่างไม่เกิน 500 มม. การยึดวงกบทุกจุดทุกด้าน
จะต้องมั่นคงแข็งแรง
3.6 ผู้รับจ้างจะต้องไม่พยายามใส่บานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมเข้ากับช่องวงกบที่ไม่ได้ฉาก
หรือขนาดเล็กเกินไป ช่องวงกบจะต้องมีระยะเว้นโดยรอบบานประมาณ ด้านละ 2 มม. 3.7 การติดตั้ง
โดยการขันสกรู ต้องระมัดระวังมิให้วงกบ และบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมเสียรูปได้
3.8 ผู้รับจ้างจะต้องยาแนวระหว่างวงกบอะลูมิเนียมกับผิวปูนฉาบให้เรียบร้อยสวยงามทั้งภายใน
และภายนอก
3.9 ภายหลังการติดตั้งประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม รวมทั้งกระจก และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว
จะต้องทําการทดสอบบานเปิดทุกบานให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีการหล่อลื่นตาม
ความจําเป็น
3.10 การบํารุงรักษา และทําความสะอาด
3.10.1 เมื่อติดตั้งวงกบ และ/หรือประตูอะลูมิเนียมเสร็จแล้ว แต่งานก่อสร้างส่วนอื่น หรือ
ชั้นบนยังดําเนินการอยู่ เช่น งานก่ออิฐฉาบปูน, งานเทพื้นปูนทราย เป็นต้น ผู้รับ
จ้างจะต้อง พ่น Strippable PVC Coatings เพื่อป้องกันผิวของอะลูมิเนียมไม่ให้
เกิดความเสียหายจากน้ำปูนหรือจากสิ่งอื่นใด
3.10.2 เมื่อติดตั้งงานอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการ
รั่วซึมของน้ำฝน จะต้องได้รับการแก้ไขจนใช้การได้ดี และไม่มีการรั่วซึม ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
3.10.3 ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของอาคารที่ชํารุดอัน
เนื่องจากการติดตั้งอะลูมิเนียม พร้อมทําการทดลองเปิด-ปิดประตู และทดลอง
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้การได้ดี
3.10.4 ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้ติดตั้งจะต้องทําความสะอาดผิวอะลูมิเนียม และ
กระจกทั้งด้านนอก และด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบฝุ่น คราบสี หรือสิ่งอื่น
ใด เพื่อให้ดูสวยงาม ผู้รับจ้างต้องไม่ใช้เครื่องมือ และน้ำยาทําความสะอาดที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผิวอะลูมิเนียม และกระจกได้
จบหมวด 08 11 16

รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 45/98

หมวด 08 14 00
งานประตูไม้
Wood Doors
1.

ความต้องการทั่วไป
1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชํานาญ ในการติดตั้ง
งานประตูไม้ ตามระบุในแบบและรายการประกอบแบบ พร้อมทําการทดสอบให้ใช้งานได้ดี
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งชิ้นส่วนตัวอย่างวัสดุบานประตูไม้ วงกบไม้ สีและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา Shop drawing แสดงการติดตั้งวงกบและบานประตูไม้ พร้อม
รายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง

2.
ผลิตภัณฑ์
2.1 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- วงกบไม้ (มอก.504)
- กรอบบานประตูไม้ (มอก.192)
- บานประตูแผ่นใยไม้อัดแข็งคุณภาพสูง
2.2 วงกบไม้ หากไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 50x100 มิลลิเมตร (2x4 นิ้ว)
เฉพาะห้องน้ำให้ใช้ขนาด 50x125 มิลลิเมตร (2x5 นิ้ว) และบานที่มีมุ้งลวดหรือบานเลื่อน
ให้ใช้ขนาด 50x150 มิลลิเมตร (2x6 นิ้ว) หรือตามระบุในแบบ วงกบไม้จะต้องมีขนาดและ
รูปร่างตามระบุในแบบ โดยวงกบสําหรับประตูจะต้องมีบังใบสูง 10 มิลลิเมตร กว้างเท่ากับ
ความหนาของบานประตู (35 มิลลิเมตร) หรือตามระบุในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : วงกบและกรอบบานไม้สําหรับ
ประตูและหน้าต่าง
2.3 บานกรอบประตูไม้ และบานกรอบหน้าต่างไม้จริง หากไม่ได้ระบุในแบบให้ใช้ไม้เนื้อแข็ง
จะต้องไม่มีตาไม้หรือกระพี้ไม้ หรือรอยตําหนิใดๆ และจะต้องประกอบมาจากโรงงานให้
เรียบร้อย การบากและการเข้าบานจะต้องแน่นและสนิท และมีขนาด หนา 35 มิลลิเมตร
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หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ขนาดบานตามระบุในแบบ หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น
ผิวหน้าทาด้วยสีย้อมไม้ประเภท Wood Stain ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : บานประตู
แผ่นไม้ประกอบ
2.4 บานกรอบประตูแผ่นใยไม้อัดแข็งคุณภาพสูง ขอบโครงไม้จริง ชนิดไม้ SYP ซึ่งมีคุณสมบัติ ป้อง
กันปลวกได้โดยธรรมชาติ โครงสร้างภายในสําหรับบาน Solid Core ทําจาก ปาร์ติเกิลบอร์ด ผ่านกรรม
วิธีอบความชื้น และ โครงสร้างภายในสําหรับบาน Hollow Core ทําจาก ปาร์ติเกิลบอร์ด วัสดุปิดผิว
ทําจากแผ่นใยไม้อัด ทนความชื้น HMR (High Moisture Resistance Board) ความหนา 4 มม. ผิว
เรียบพร้อมทาสีรองพื้นชนิดพิเศษ Acrylic Water Based ประกอบมาจากโรงงานให้เรียบร้อย และมี
ขนาด หนา 35 มิลลิเมตร ผิวหน้าให้ทําสีสเตน (Stain) สีย้อมไม้สําเร็จรูป หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้
ออกแบบ ขนาดบานตามระบุในแบบ หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของ
วัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการและรับประกันผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี (ถ้ามี)
2.5 บานกรอบประตูแผ่นใยไม้อัดแข็งคุณภาพสูง ขอบโครงไม้จริง ชนิดไม้ SYP ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน
ปลวกได้โดยธรรมชาติ ปิดผิวด้วยแผ่น High Pressure Laminate หนา 0.8 มม. โครงสร้างภายในสําหรับ
บาน Solid Core ทําจาก ปาร์ติเกิลบอร์ด ผ่านกรรมวิธีอบความชื้น และ โครงสร้างภายในสําหรับบาน
Hollow Core ทําจาก ปาร์ติเกิลบอร์ด วัสดุปิดผิวทําจากแผ่นใยไม้อัด ทนความชื้น HMR (High Moisture
Resistance Board) ความหนา 4 มม. ประกอบมาจากโรงงานให้เรียบร้อย และมีขนาด หนา 35 มิลลิเมตร
หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ขนาดบานตามระบุในแบบ หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ตาม
มาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการและ
รับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปี (ถ้ามี) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
Thickness - 35 mm.
Moisture - <12%
Mechanical Properties of Fiberboard
Modulus of Rupture (MOR) - ->60 Mpa
Modulus of Elasticity (MOE) - ≥ 4,000 Mpa
Internal Bond (IB) - ≥ 3.0 Mpa
Face Strength (FS) - ≥1.5 Mpa
Physical Properties of Fiberboard
Moisture Content - 5-11%
2.6 อุปกรณ์ประกอบ ชนิดวัสดุและขนาดให้เป็นไปตามแบบและรายการเฉพาะงาน การติดตั้งจะต้
องทําอย่างปราณีตและระมัดระวัง การบากเจาะรูเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ จะต้องไม่ทําให้กรอบบาน วงกบ
หรือวัสดุข้างเคียงชํารุดเสียหาย
2.7 วัสดุอุปกรณ์ประตู ตามรายการประกอบแบบ
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3 การดําเนินการ
3.1

การติดตั้งวงกบไม้
ต้องทําการติดตั้งวงกบไม้ก่อนเทเสาเอ็นและคานทับหลัง เพื่อให้วงกบยึดแน่นกับเอ็นและคานทับหลัง ค.
ส.ล. โดยจะต้องมีการค้ําหรือยึดตรึงวงกบให้ดีด้วยวิธีที่เหมาะสมตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
เพื่อป้องกันวงกบไม้คดโก่ง ยกเว้นกรณีพิเศษตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ให้เทก่อนติดตั้งวงกบ
ได้ โดยฝังพุกไม้ไว้ขณะเททุกระยะไม่เกิน 500 มิลลิเมตร แล้วติดตั้งด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยวงกบไม่
เสียหาย ส่วนของวงกบไม้ที่ติดกับผนังฉาบปูน จะต้องเซาะร่องผนังปูนฉาบโดยรอบวงกบกว้าง 5
มิลลิเมตร ลึก 3 มิลลิเมตร ทั้งภายนอกและภายใน แล้วอุดด้วยวัสดุยาแนว ชนิดทาสีทับได้ตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติของวัสดุ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
3.2 บานประตูไม้และอุปกรณ์
3.2.1 ก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจดูความถูกต้องของวงกบเสียก่อน ถ้าเกิดการคดโก่งของ
วงกบ หรือการชํารุดอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบานประตูภายหลัง ผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขให้
เรียบร้อย โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงทําการติดตั้งบานประตูได้
3.2.2 การติดตั้งบาน เพื่อความสะดวกในการปิดเปิด ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและปรับบานด้วยความ
ระมัดระวัง โดยมีช่องว่างโดยรอบบาน ห่างจากวงกบประมาณด้านละ 2 มิลลิเมตร
3.2.3 การติดตั้งอุปกรณ์ เช่น บานพับ กุญแจ ลูกบิด ฯลฯ ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
โดยกําหนดจุดที่จะเจาะก่อน แล้วจึงทําการเจาะ เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดหลังจากการติดตั้งอุป
กรณ์ต่างๆ และได้ทดสอบการใช้งานได้ดี
อุปกรณ์ต่างๆ ถ้าปรากฏเป็นรอยอันเนื่องมาจากการติดตั้ง หรือจากการขนส่ง เป็นสนิม
มีรอยด่าง หรืออื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้าง
3.3 การขนส่ง การเก็บรักษา
ประตูไม้และวงกบไม้ จะต้องส่งมายังสถานที่ก่อสร้างในสภาพแห้ง และต้องเก็บให้คงสภาพแห้ง
อยู่เสมอ การขนย้ายต้องทําด้วยความระมัดระวังทั้งระหว่างการขนส่งและทั้งในสถานที่ก่อสร้าง
จะต้องเก็บกองไว้ในลักษณะที่ประตูไม้และวงกบไม้ ไม่บิดเบี้ยว แตกหัก หรือเสียหายใดๆ การ
เก็บวางบานประตูไม้และวงกบไม้ไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ต้องวางในทางตั้งและเก็บไม้ไว้ในที่แห้ง
มีสิ่งปกคลุม ไม่มีความชื้น ไม่มีน้ำรั่วซึม และไม่มีฝนสาดเข้ามา หากปรากฏภายหลังว่างาน
ประตูไม้ บิดเบี้ยว ยืด และหดตัว หรือเกิดความเสียหายใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนใหม่ทันที โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง
3.4 การบํารุงรักษา

รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 48/98

ผู้รับจ้างจะต้องทดลองเปิด-ปิดบานประตูและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ จนสามารถใช้งานได้ดี ก่อน
ส่งมอบงาน
จบหมวด 08 14 00
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หมวด 08 71 00
อุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง
Door and Window Hardware
1.
ความต้องการทั่วไป
1.1ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน หากมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพที่ดีในการติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง (Hardware) ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ และ
รายการประกอบแบบ รวมทั้งการทดสอบให้ใช้งานได้ดี
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกหรือตัวอย่างอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2
ตัวอย่าง พร้อมรายละเอียดให้ผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนการสั่งซื้อ
1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา Shop Drawing แสดงระยะ ตําแหน่ง การติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด
แสดงทิศทางการเปิดของประตู รายละเอียดของกุญแจ โดยระบุการใช้งาน (Function) เพื่อให้
เหมาะสมกับประตูห้องต่างๆ ตามข้อแนะนําของผู้ผลิต และตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และต้อง
จัดทํารายละเอียดระบบ Master Keys ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และผู้ว่าจ้าง
1.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ตามระบุในแบบเป็นหลัก หรือต้องประสานงาน
กับผู้ออกแบบงานตกแต่งภายใน หากไม่ระบุในแบบใดๆ ให้ยึดถือตามที่ระบุไว้นี้
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- กุญแจลูกบิด (มอก.756)
- กุญแจติดตาย (มอก.756)
- บานพับสําหรับประตูและหน้าต่าง (มอก.759)
- อุปกรณ์กันกระแทก และเปิดค้างประตู
- อุปกรณ์ปิดบานประตู Door Closer (มอก.1101)
- มือจับ
- อุปกรณ์บานเลื่อน (มอก.1146)
- อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม
- อุปกรณ์บานกระทุ้ง
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- ประตูบานเปลือย (กระจกนิระภัย) (มอก.965)
- อุปกรณ์เปิด – ปิด ประตูระบบ Key Card
- อุปกรณ์เปิด – ปิด ประตูระบบอัตโนมัติ (Automatic Sliding doors or Swing doors)
2.2 อุปกรณ์ประตูเหล็ก, ประตู-หน้าต่างไม้
2.2.1 กุญแจลูกบิด (Cylindrical Lock)
- ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass
- ลูกบิดทําจากสเตนเลสขึ้นรูปชิ้นเดียว พร้อมจานสเตนเลส
- ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กุญแจลูกบิด และต้องนําเสนอ
วัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- หากเป็นประตูที่เปิดออกภายนอก จะต้องมีลิ้นกลอนเสริม (Guard Bolt)
ป้องกันการเขี่ยลิ้นกลอนลูกบิด หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กุญแจลูกบิด และต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.2 กุญแจติดตาย (Deadbolt Lock)
- ต้องเป็นชนิด 25 มม. Throw, Deadbolt ทําจาก Hardened Steel Roller
สามารถป้องกันการตัดด้วยเลื่อย
- ไส้กุญแจต้องมี 6 Pin Cylinders ทําจาก Solid Brass
- ครอบหุ้มกุญแจ ทําจากสเตนเลส
ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : กุญแจลูกบิด และต้องนําเสนอ
วัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําลูกกุญแจ และไส้กุญแจเป็นระบบ Master Key โดยแยก
เป็นชั้น เป็นหลัง หรือเป็นกลุ่ม (Zone) ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ และ
ผู้ว่าจ้าง พร้อมแผนผังแสดงการจัดทําระบบ Master Key ให้ผ้คู วบคุมงาน
อนุมัติก่อนการติดตั้ง
- ลูกกุญแจทั้งหมดรวมถึง Master Key ให้จัดทําชุดละ 3 ดอก
2.2.3 บานพับ (Hinge)
- ประตูเหล็กบานเปิดทางเดียว ให้ใช้บานพับชนิดสวมทําด้วยสเตนเลส ขนาด
100x125x3 มม. บานละ 3 ตัว หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิตประตูเหล็ก โดย
ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
- ประตู-หน้าต่างไม้บานเปิดทางเดียว ให้ใช้บานพับทําด้วยสเตนเลสชนิด
Stainless Steel Grade 304 มีแหวนลูกปืน ขนาด 100x75x2.5 มม. บานละ
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3 ตัว สําหรับประตู และบานละ 2 ตัว สําหรับหน้าต่าง (สูงไม่เกิน 1 200 มม)
- บานพับปรับมุม สําหรับหน้าต่างบานกระทุ้ง ให้ใช้บานปรับมุมชนิดฝืด 4 แขน
ขนาดตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
- บานพับประตูเหล็ก, ประตู-หน้าต่างไม้ และบานพับปรับให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : บานพับสําหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก
และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- ประตูบานสวิง ให้ใช้โช๊คอัพชนิดฝังพื้นของ ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.4 อุปกรณ์กันกระแทก และเปิดค้างประตู (Door Bumper and Door Stopper)
- ประตูบานเปิดทุกบานให้ติดตั้งที่กันกระแทกทําด้วยยางกันกระแทก และ
กรอบสเตนเลส ติดตั้งตามตําแหน่งที่เหมาะสมกับบานประตู โดยได้รับการ
อนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
- ประตูบานเปิดที่ต้องการเปิดค้างได้ ให้ติดตั้งที่กันกระแทก ชนิดล็อกได้แบบ
ก้ามปู ทําด้วย สเตนเลสยาว 100 มม. ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสําหรับประตูบานผลักสองทาง
และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- ประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้ กลอนสเตนเลสฝังสันบาน เฉพาะบานที่ไม่ติดกุญแจ
ขนาด 12” ติดด้านบน และขนาด 6” ติดด้านล่าง สําหรับด้านล่างให้เพิ่มที่รับ
ลิ้นกลอน เพื่อป้องกันฝุ่นสําหรับประตูที่เป็นไม้
- หน้าต่างบานเปิด ให้ใช้ กลอนสเตนเลส บน 150 มม. และล่าง 100 มม. บาน
ละ 1 ชุด ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด และต้องนําเสนอ
วัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.5 มือจับ (Handle)
- บานที่ไม่ได้ติดกุญแจลูกบิด ให้ติดลูกบิดหลอกทั้งนอก และใน บานละ 1 ชุด
ชนิด และผู้ผลิตเดียวกันกับลูกบิด พร้อมกลอนบน-ล่าง
- หน้าต่างบานเปิด ให้ติดมือจับสเตนเลส ขนาด 100 มม. กลางบาน ผู้ผลิต
เดียวกันกับกลอน พร้อมกลอนบน-ล่าง
- ประตูบานเปิดสวิง ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลสเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ชนิดมี
แผ่นสเตนเลส ขนาด 100x300 มม. หนา 2 มม. ทั้งสองด้าน พร้อมด้วยกุญแจ
ติดตาย
- บานเลื่อน และบานเฟี้ยม ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลส 100 มม. ชนิดฝังในบาน
ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
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- หน้าต่างบานกระทุ้ง ให้ติดตั้งมือจับสเตนเลส ขนาด 100 มม. ชนิดหมุนล็อก
ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.6
อุปกรณ์บานเลื่อน (Sliding Door Hardware)
- สําหรับบานเลื่อน และบานเฟี้ยม ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
ชุดล้อสําหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม และต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- สําหรับบานเลื่อนขนาดใหญ่ และบานเฟี้ยม จะต้องมี Guide Rail ขนาดของ
ล้อเลื่อนต้องเหมาะสมกับน้ำหนักของบานเลื่อน หรือบานเฟี้ยม จะต้องปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของผู้ผลิตอุปกรณ์ โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
2.2.7 อุปกรณ์บานเกล็ดปรับมุม (Adjustable Louver)
- ให้ใช้กับเกล็ดกระจกใส หรือกระจกฝ้า หนา 6 มม. ขนาด 100 มม. ชนิดมือ
หมุน ของ สามศร ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.8 ขอรับ-ขอสับ (Hook Set)
- สําหรับบานหน้าต่างบานเปิด ให้ติดขอรับ-ขอสับสเตนเลส ยาว 150 มม. ให้ใช้
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.9 Door Closer
2.2.10 สําหรับบานเปิดที่ระบุในแบบให้ติดตั้ง Door Closer ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสําหรับประตูบานผลักสองทาง และ
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
สําหรับประตูบานเปิดออกภายนอก ให้ติดตั้งแถบยางกันฝนให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ และต้องมีธรณีประตู เพื่อสามารถกันน้ำฝนเข้ามาในอาคารได้อย่างดี
2.2.11 Engineer Key
- บานประตูช่องท่อ ให้ใช้ Engineer Key ชนิดสเตนเลส ให้ใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.3 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม
2.3.1 ประตูบานสวิง
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- บานพับประตูบานสวิง ให้ใช้บานพับสปริง (Door Closer) ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม : บานพับสําหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก
และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ ชนิด
ฝังอยู่ในวงกบอะลูมิเนียมเหนือบานประตูชนิดเปิดค้างได้ 90 องศา ทั้งสองทาง
ขนาดของบานพับตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต โดยได้รับการอนุมัติจากผู้
ควบคุมงาน
- กุญแจประตูสวิง ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และ
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- ชนิดล็อกภายนอกด้วยกุญแจล็อกภายในด้วยปุ่มหมุน
- มือจับประตูสวิง ชนิดสเตนเลส ขนาดและรุ่น หรือตามระบุในแบบทั้งสองด้าน
บานละ 1 ชุด ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้
ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- กลอนสปริงสําหรับบานประตูสวิงคู่ ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และต้อง
นําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ หรือเทียบเท่า
ชนิดด้วยสเตนเลสฝังในบานกรอบ ทั้งบน และล่างขนาด 150 มม. สําหรับ
บานที่ไม่ติดกุญแจ
- ประตูบานสวิง จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคารที่ฝนรั่วเข้าได้ ถ้ามีผู้รับจ้าง
จะต้องแก้ไขเป็นประตูเปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บานประตู
ดังกล่าวให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
2.3.2 ประตู-หน้าต่างบานเลื่อน
- กุญแจประตูบานเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน ให้ใช้ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ หรือเทียบเท่าชนิดล็อกภายนอกด้วยกุญแจ ล็อกภายในด้วยปุ่ม
หมุน
- มือจับประตู-หน้าต่างบานเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบาน พร้อมล็อกภายใน
ได้ ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- ลูกล้อประตู-หน้าต่างบานเลื่อน ให้ใช้ลูกล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และ
มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : ชุดล้อ
สําหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม และต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
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- ประตู-หน้าต่างบานเลื่อนทุกบาน จะต้องมีระบบกันไม่ให้บานหน้าต่างหลุด
จากรางอย่างปลอดภัย และกันน้ำฝนรั่วได้อย่างดี
2.3.3 หน้าต่างบานกระทุ้ง
- บานพับสําหรับหน้าต่างบานกระทุ้ง ให้ใช้ชนิดสเตนเลสแบบเปิดค้างได้ ให้ใช้
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
- มือจับพร้อมล็อกสําหรับบานกระทุ้ง ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุและต้อง
นําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.3.4 ประตูบานกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย)
- ให้ใช้อุปกรณ์ชนิดสเตนเลส ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกําหนด
และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- ประตูกระจกเปลือย จะต้องไม่ติดตั้งอยู่ในส่วนของอาคารที่ฝนรั่วเข้าได้ ถ้ามี
ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขเป็นประตูเปิดทางเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บาน
ประตูดังกล่าวให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
2.3.5 อุปกรณ์เปิดปิดประตูระบบ Key Card
- ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
2.3.6 อุปกรณ์เปิดปิดประตูอัตโนมัติ (Automatic Sliding doors or Swing doors)
- ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing การติดตั้ง
อุปกรณ์ประกอบประตูดังกล่าวให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
และอุปกรณ์จะต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.

การดําเนินการ
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้ช่างที่มีฝีมือ และมีความชํานาญ พร้อมเครื่องมือที่ดีในการติดตั้ง
Hardware ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยความประณีตเรียบร้อย
ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง
3.2 ก่อนการติดตั้งผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบตําแหน่ง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง
Hardware หากพบว่ามีข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนการติดตั้ง
3.3 งานติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หน้าต่างไม้ ให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวดงานประตู-หน้าต่างไม้ หัวข้
อการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ และอุปกรณ์
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3.4 Hardware ที่ติดตั้งแล้วต้องมีความมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดได้สะดวก เมื่อเปิดบานประตู-หน้าต่
างออกไปจนสุดแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์รองรับ หรือป้องกันการกระแทก ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม มิให้
เกิดความเสียหายกับประตู-หน้าต่างหรือผนัง และส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.5 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขันติดกับเหล็ก, ประตู-หน้าต่างไม้ จะต้องมีขนาด และความยาวที่เหมาะสม
ถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดี การยึดทุกจุดต้องมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบร้อย ตะปูเกลียวให้ใช้แบบ
หัวฝังเรียบทั้งหมด
3.6 ผู้รับจ้างจะต้องมีกุญแจชั่วคราวที่ใช้ระหว่างการก่อสร้าง (Construction Keying) โดยให้เปลี่ยน
กุญแจชั่วคราวเป็นกุญแจจริง ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
3.7 การทําความสะอาด
ผู้รับจ้างต้องทําความสะอาด Hardware ทั้งหมด และทุกส่วนของอาคารที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
Hardware พร้อมการตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีด หรือมีตําหนิใดๆ และมีความ
มั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ดี ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย

จบหมวด 08 71 00
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หมวด 09 29 00
งานยิปซัมบอร์ด
Gypsum Board
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพที่ดี ในการติดตั้งงานยิปซัมบอร์ดตามระบุในแบบ และรายการประกอบ
แบบ
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างหรือแค็ตตาล็อกพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนการติดตั้ง งาน
ยิปซัมบอร์ด เช่น แผ่นยิปซัม โครงคร่าวผนัง และฝ้าเพดาน พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการสั่งซื้อ
1.5 ผู้รับจ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง
ดังนี้
1.5.1 แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตัด ของผนัง หรือฝ้าเพดาน แสดงแนวโครงคร่าวระยะ
และตําแหน่งสวิตช์ ปลั๊ก ดวงโคม หัวจ่ายลม หัวดับเพลิง และอื่นๆ ให้ครบถ้วน
ทุกระบบ
1.5.2 แบบขยายการติดตั้งบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ การชนผนัง และโครงสร้างของ
อาคาร
1.5.3 แบบรายละเอียดการยึด ห้อยแขวนกับโครงสร้างอาคาร หรือโครงหลังคา หรือ
ผนังอาคาร
1.5.4 แบบขยายอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือจําเป็น เช่น การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ ท่อน้ำทิ้งของ
ระบบปรับอากาศ สวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบํารุง เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์
2.1 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- แผ่นยิปซัมบอร์ด (มอก.219)
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- แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดดูดซับเสียง (Acoustic Board)
- โครงคร่าวเหล็กกล้าสําหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง (มอก.863)
- โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีเคลือสี (มอก.449และ มอก.50)
2.2 แผ่นยิปซัมหนา 9 มม. หรือ 12 มม. หรือ 13 มม. หรือ 15 มม. หรือตามระบุในแบบ ชนิด
ธรรมดา, ทนชื้น, กันความร้อน, หรือทนไฟ, ทนทานพิเศษ, หรือชนิดอื่นๆ ตามระบุในแบบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นยิปซัม และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.3 แผ่นยิบซัมชนิดกันความร้อนพิเศษ หากแบบไม่ได้ระบุให้ใช้ความหนา 59 มม. (แผ่นยิปซัม
ร่วมกับฉนวนโฟม EPS Hi-Dense (Expandend PolyStyrene High Density) ให้ใช้ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์กําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.4 แผ่นยิบซัมชนิดดูดซับเสียง ให้ใช้หนา 12-12.5 มม. ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์กําหนด
และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.5 แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ยิบซัมชนิดดูดซับเสียง ให้ใช้หนา 10-12 มม. ขอบเรียบหรือขอบบังใบ
ขนาด 0.60x0.60 ม. ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์กําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้
ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6 แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. ความหนา 9 มม. แบบขอบเรียบ หรือ
0.60x1.20 ม. ความหนา 12 มม. แบบขอบเรียบ หรือ แบบขอบบังใบ ตามระบุในแบบ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : แผ่นยิปซัม และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.7 โครงคร่าวผนังเหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 30x70 มม. ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำ
กว่า 0.50 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวตั้งทุก 600 มม.ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน , หล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดย
กรรมวิธีจ่มุ ร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.8 โครงคร่าวฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มม.
ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า 0.50 มม. ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก (วางตั้ง) ทุก
1.20 ม. โครงคร่าวรอง (วางนอน) ทุก 400 มม. ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มม. ทุกระยะ
1.20x1.20 ม. พร้อมสปริงปรับระดับ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : เหล็กคร่าว
เพดานแบบแขวน , หล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด
และแผ่นลูกฟูก และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.9 โครงคร่าวฝ้าเพดานทีบาร์ ให้ใช้เหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ความหนาของแผ่นเหล็กไม่ต่ำกว่า
0.30 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น โครงคร่าวหลักสูงไม่น้อยกว่า 38 มม. ระยะห่างทุก 1.20 ม.
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โครงคร่าวซอยสูงไม่น้อยกว่า 28 มม. ระยะห่างทุก 0.60 ม. หรือ 1.20 ม. ลวดแขวนขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ทุกระยะ 1.20x1.20 ม. พร้อมสปริงปรับระดับตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : เหล็กคร่าวเพดานแบบแขวน , หล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบ
สังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัดและแผ่นลูกฟูก และต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.10 คิ้วเข้ามุมต่างๆ สําหรับผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาํ หนด
และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
3.
การดําเนินการ
3.1 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง และประสานงานกับผู้ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผนัง และงานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด เช่น งาน
เตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประตู โครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวนโครงคร่าวฝ้าเพดาน,
ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพื่อให้งานยิปซัมบอร์ดแข็งแรง และ
เรียบร้อยสวยงาม
3.2 ในกรณีที่จําเป็นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดาน หรือผนัง สําหรับซ่อมแซมงานระบบ
ต่างๆ ของอาคาร หรือซ่อมแซมหลังคาในภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งให้แข็งแรง และ
เรียบร้อย ตามที่กําหนดในแบบ หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ
3.3 ระดับความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปลีย่ นแปลงได้เล็กน้อย ตาม
ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
3.4 การติดตั้งโครงคร่าวผนังฉาบเรียบ และแผ่นยิปซัม
3.4.1 กําหนดแนวผนังที่จะติดตั้ง พร้อมตีแนวเส้นของผนังไว้ที่พื้น และท้องพื้นอาคาร
หรือหากเป็นผนังลอย (ไม่ติดท้องพื้น) อาจจะต้องเสริมโครงเหล็กแนวนอนตัวบน
และตัวตั้ง ตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน หรือตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ วางโครงคร่าวตัวยูตามแนวผนังที่ได้ตีเส้นไว้ ยึดติดกับพื้นอาคาร และ
ท้องพื้นชั้นถัดไปด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ทุกระยะ
600 มม. (กรณีพื้นอาคารไม่ใช่คอนกรีต หรือเป็นโครงเหล็ก ให้ใช้วัสดุยึดที่
เหมาะสม)
3.4.2 ตัดโครงคร่าวตัวซีตามความสูงของผนังที่จะกั้น โดยวางลงในรางของเหล็กตัวยูให้
ได้ฉากกับพื้น ทุกระยะห่าง 300, 400 หรือ 600 มม. ตามคําแนะนําของผู้ผลิต
หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ทําการยึดติดระหว่างโครงคร่าวตัวซี
และโครงคร่าวตัวยูที่บริเวณปลายโครงคร่าวด้วยสกรูยิงโครงคร่าว หรือคีมย้ํา
เหล็ก ด้านละ 1 จุด กรณีมีการต่อแผ่นยิปซัมในแนวตั้งที่สูงกว่า 2.40 ม. ให้เสริม
เหล็กตัวยูไว้เพื่อรับหัวแผ่นยิปซัมทีจ่ ะติดตั้งต่อไป
3.4.3 นําแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. หรือ 12 มม.หรือ 13 มม. หรือ 15 มม.
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หรือตามที่ระบุในแบบ ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าว โดยจะติดในแนวตั้ง และยกขอบ
แผ่นสูงจากพื้นอาคารอย่างน้อย 10 มม. เพื่อป้องกันน้ำหรือความชื้นจากพื้นเข้า
สู่แผ่นยิปซัม ยึดกับโครงคร่าวเหล็กด้วยสกรูยิปซัมขนาด 25 มม. หรือ 38 มม.
ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบ
แผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. ให้หัวสกรูจมลงในแผ่น
ยิปซัมประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิปซัมลงไป) และปลาย
สกรูทะลุไปด้านหลังโครงอย่างน้อย 10 มม. การติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู
3.4.4 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
3.4.5 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทป
สําหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจํานวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบ
แห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี
หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
3.4.6 กรณีออกแบบผนังเพื่อวัตถุประสงค์ในการกั้นเสียง หรือกันไฟเพิ่มเติม ให้ปรึกษา
ผู้ผลิต หรือดําเนินการตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน
3.5 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าฉาบเรียบรอยต่อ และแผ่นยิปซัม
3.5.1 ยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกับผนังโดยรอบให้มั่นคงแข็งแรง ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปู
คอนกรีต ให้ได้ระดับที่ต้องการตามที่ระบุในแบบก่อสร้าง ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้า
กับใต้ท้องพื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1.00x1.20 ม. (ระยะห่างของโครงคร่าวหลัก
เท่ากับ 1.00 ม., ระยะห่างระหว่างชุดแขวนเท่ากับ 1.20 ม.) ยึดด้วยพุกเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. แนวโครงคร่าวหลักชุดแรกห่างจาก
ผนัง 150 มม.
3.5.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวด 4 มม. และประกอบ
ชุดหิ้วโครง โดยใช้สปริงปรับระดับ และงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มม. เป็นขอ
ไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทน ในกรณีมีช่องว่างระหว่างฝ้าเพดาน และใต้ท้องพื้น
น้อยกว่า 200 มม.)
3.5.3 นําชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่ติดตั้งไว้ทั้งหมด ให้แนวชุด
แขวนได้ดิ่ง
3.5.4 นําโครงคร่าวหลักขึ้นวางลงในขอของชุดหิ้วโครงจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง จะได้โครง
คร่าวหลักทุกระยะห่าง 1.00 ม.
3.5.5 นําโครงคร่าวซอยขึ้นยึดติดกับโครงคร่าวหลัก โดยใช้ตัวล็อกโครง ติดตั้งโครงคร่าว
ซอยทุกระยะ 400 มม.
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3.5.6 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้
ถูกต้องตามแบบกําหนด ก่อนยกแผ่นยิปซัมขึน้ ติดตั้ง
3.5.7 นําแผ่นยิปซัมขอบลาดความหนา 9 มม. ขึ้นติดตั้งกับโครงคร่าวซอย ให้ด้านยาว
(2.40 ม.) ตั้งฉากกับแนวโครงคร่าวซอย ยึดโดยใช้สกรูยิปซัมขนาด 25 มม.
ระยะห่างของสกรูแต่ละตัว 300 มม. ที่แนวกลางแผ่น และ 200 มม. ที่แนวขอบ
แผ่น ระยะห่างของสกรูจากขอบแผ่นยิปซัม 10-15 มม. และให้หัวสกรูจมลงใน
แผ่นยิปซัม ประมาณ 1-1.5 มม. (ไม่ควรให้จมทะลุกระดาษแผ่นยิปซัมลงไป) การ
ติดตั้งควรใช้เครื่องยิงสกรู
3.5.8 ติดตั้งคิ้วเข้ามุม สําหรับทุกขอบ ทุกมุม เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม
3.5.9 ฉาบปิดรอยต่อ, คิ้วเข้ามุมของแผ่นยิปซัม และรอยหัวสกรู ด้วยปูนฉาบ และเทป
สําหรับฉาบเรียบแผ่นยิปซัม ฉาบจํานวน 3 ขั้นตอน โดยทิ้งระยะเวลาให้ปูนฉาบ
แห้งสนิทในแต่ละขั้นตอน ขัดแต่งปูนฉาบด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อย ก่อนทาสี
หรือตกแต่งผนังยิปซัมต่อไป
3.6 การติดตั้งโครงคร่าวฝ้าทีบาร์ และแผ่นยิปซัม
3.6.1 ยึดฉากริมทีบาร์ กับผนังโดยรอบให้ได้ระดับที่ต้องการ ด้วยพุกเหล็ก หรือตะปู
คอนกรีตให้ได้ระดับที่ต้องการตามแบบกําหนด ยึดฉากเหล็ก 2 รู เข้ากับใต้ท้อง
พื้นอาคารชั้นถัดไปที่ระยะ 1.20x1.20 ม. ยึดด้วยพุกเหล็กขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม.
3.6.2 วัดระยะความสูงจากฉากริมทีบาร์ ถึงท้องพื้นชั้นถัดไป เพื่อตัดลวดแขวนท่อนบน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. และประกอบชุดแขวนโดยใช้สปริง
ปรับระดับทําด้วยสเตนเลสรูปผีเสื้อ และลวดแขวนท่อนล่างขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ประกอบกัน
3.6.3 นําชุดแขวนที่ประกอบไว้ขึ้นแขวนกับฉากเหล็ก 2 รู ที่เตรียมไว้ทั้งหมด ให้แนวชุด
แขวนได้ดิ่ง
3.6.4 นําโครงคร่าวหลักขึ้นเกี่ยวกับชุดแขวนที่เตรียมไว้ โดยใช้ลวดคล้องเกีย่ วเข้าในรูบน
สันของโครงคร่าวหลักพันเกลียวอย่างน้อยสองรอบให้แน่น ติดตั้งโครงหลักจนเต็ม
พื้นที่ติดตั้ง ให้ได้โครงคร่าวหลักทุกระยะห่าง 1.20 ม. ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับ
ผนังห้อง
3.6.5 นําโครงคร่าวซอยยาวขนาด 1.20 ม. มาติดตั้งเข้าในช่องเจาะของโครงคร่าวหลัก
ทุกระยะ 605 มม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวหลัก ได้ระยะสันโครงคร่าว
0.60x1.20 ม. สําหรับวางแผ่นทีบาร์ขนาด 0.60x1.20 ม. หากต้องการระยะสัน
โครงคร่าว 0.60x0.60 ม. สําหรับวางแผ่นทีบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. ให้เพิ่มโครง
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คร่าวซอยสั้นขนาด 605 มม. ติดตั้งเข้าในช่องเจาะกึง่ กลางของโครงคร่าวซอยยาว
ขนาด 1.20 ม. โดยวางให้ได้ฉากกับโครงคร่าวซอยยาว
3.6.6 ปรับระดับโครงคร่าวทั้งหมดอย่างละเอียดที่สปริงปรับระดับ ตรวจสอบระดับให้
ถูกต้องตามแบบกําหนด ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ ขนาด 0.60x0.60 ม. ความ
หนา 9 มม. 0.60x1.20 ม. ความหนา 12 มม. ที่ทาสี หรือตกแต่งเรียบร้อยแล้ว 3.6.7 ระยะสัน
โครงคร่าว และขนาดของแผ่นทีบาร์ ในข้อ 3.3.1-3.3.6 เป็นขนาด และ
ระยะในระบบยิปซัม หากใช้ระบบเมตริก หรือระบบฟุต ให้ใช้ระยะ และขนาด
ดังต่อไปนี้
ระบบ
เมตริก

ฟุต

ระยะสันโครงคร่าวทีบาร์
(มม.)
600 x 600
600 x 1,200
610 x 610
610 x 1,220

ขนาดแผ่นทีบาร์
(มม.)
595 x 595
595 x 1,195
605 x 605
605 x 1,215

3.7 การบํารุงรักษา
งานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้แนวระดับ และแนวฉากที่เรียบร้อย
สวยงาม งานฝ้าเพดานทีบาร์ จะต้องได้แนวของทีบาร์ ที่ตรง ไม่คดเคี้ยว ได้แนวระดับ และ
แนวฉากที่เรียบร้อยสวยงาม งานทาสีให้ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมวด 09 91 00 งานทาสี
ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานยิปซัมบอร์ดสกปรก หรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง

จบหมวด 09 29 00
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หมวด 09 91 00
งานทาสีและเคลือบผิว
Painting
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ในกรณีที่เป็นวัสดุท้องถิ่น ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ผลิตภัณฑ์ต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม มอก.
1.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
คุณภาพที่ดี สําหรับงานทาสี ตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ พร้อมการ
รับประกันคุณภาพ
1.4 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแค็ตตาล็อกสี หรือตัวอย่างสีที่ใช้ สีรองพื้น และอื่นๆ ให้ผู้ควบคุมงาน
พิจารณาอนุมัติตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อ โดยจะต้องปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด ให้ดําเนินการภายใต้การแนะนํา การตรวจสอบ และการ
เก็บตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตสี
1.5 สีที่นํามาใช้จะต้องบรรจุอยู่ในถังหรือภาชนะที่ปิดสนิทเรียบร้อยมาจากโรงงาน โดยมีใบส่ง
ของและรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถตรวจสอบได้
1.6 การเก็บรักษาจะต้องแยกห้องสําหรับเก็บสีเฉพาะ โดยไม่มีวัสดุอื่นเก็บรวม และเป็นห้องที่
ไม่มีความชื้น สีที่เหลือจากการผสม หรือการทาแต่ละครั้ง จะต้องนําไปทําลายทันที
พร้อมภาชนะที่บรรจุสีนั้น หรือตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน ห้องเก็บรักษา กําหนด
เป็นเขตระวังอัคคีภัย ต้องมีป้ายแสดงเป็นเขตห้ามทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร้อน
ประกายไฟ และห้ามสูบบุหรี่ รวมทั้งต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิงให้เหมาะสมกับขนาดห้อง
1.7 การผสมสีและขั้นตอนการทาสี จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของผู้ผลิตสีอย่างเคร่งครัด โดย
ได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน
1.8 ห้ามทาสีขณะฝนตก อากาศชื้นจัด หรือบนพื้นผิวที่ยังไม่แห้งสนิท และจะต้องมีเครื่องตรวจ
วัดความชื้นของผนังก่อนการทาสีทุกครั้ง
1.9 งานทาสีทั้งหมด จะต้องเรียบร้อยสม่ําเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี หรือข้อบกพร่องอื่น
ใด และจะต้องทําความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นๆ ของอาคารที่ไม่ต้องทาสี เช่น พื้น ผนัง
กระจก อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
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1.10 งานที่ไม่ต้องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอกและภายใน จะทาผนังปูนฉาบ ผิวคอนกรีต
ผิวท่อโลหะโครงเหล็กต่างๆ ที่มองเห็น หรือตามระบุในแบบ สําหรับสิ่งที่ไม่ต้องทาสี มีดังนี้
1.10.1 ผิวกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ฝ้าอะคูสติก กระจก
1.10.2 อุปกรณ์สําเร็จรูปที่มีการเคลือบสีมาแล้ว
1.10.3 ผิวภายในรางน้ำ
1.10.4 โคมไฟ
1.10.5 สแตนเลส (Stainless Steel)
1.10.6 ส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างซึ่งซ่อนอยู่ภายในไม่สามารถมองเห็นได้ ยกเว้น
การทาสีกันสนิม
1.11 การรับประกัน ผู้รับจ้างจะต้องเลือกใช้วัสดุสี และขั้นตอนการทาสีที่ดี สามารถรับประกัน
คุณภาพโดยบริษัทผู้ผลิตและบริษัทผู้รับจ้างทาสีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีสําหรับสีภายใน
และ 10 ปี สําหรับงานทาสีภายนอก (ถ้ามี)
1.12 งานทาสีทั้งหมดจะต้องเป็นสีจากบริษัทผู้ผลิตสีเดียวกัน ยกเว้นสีทางานไม้และงานโลหะ
สามารถใช้ต่างบริษัทผู้ผลิตได้
2.
ผลิตภัณฑ์
2.1 รายการผลิตภัณฑ์/วัสดุที่ใช้
- สีน้ำชนิด Acrylic 100% ใช้ภายนอก (มอก.2321 และ มอก.2514)
- สีน้ำชนิด Acrylic 100% ใช้ภายใน (มอก.2321)
- สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่า
- สีย้อมไม้ (มอก.1512 และ มอก.1513)
- น้ำมันเคลือบแข็งสําหรับงานไม้ภายใน (มอก.562)
- สีอะลูมิเนียมรองพื้นสําหรับงานไม้ (มอก.328)
- สีน้ำมัน (มอก.327)
- สีรองพื้นกันสนิม (มอก.2387)
- สีอีพ๊อกซี่ (มอก.691)
- สีโพลียูลีเทน (มอก.2151)
- น้ำยากันตะไคร่น้ำและเชื้อรา
- สีทาพื้นจราจร (มอก.415)
- สีทาอะครีลีคป้องกันการรั่วซึมสําหรับหลังคา
- วัสดุอุดรอยแตกร้าวประเภท Acrylic Fillter
2.2 สีสําหรับงานคอนกรีต-ปูนฉาบ, ยิบซัมบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด และซีเมนต์บอร์ด
ภายนอกอาคาร
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2.2.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นสําหรับงานปูนใหม่กันด่าง ตามรุ่นที่เป็นไปตามคําแนะนํา
หรือข้อกําหนดของผู้ผลิตสีที่ระบุไว้คู่กับสีทับหน้าตามข้อ 2.1.3 ของผู้ผลิตสีนั้น
อย่างเคร่งครัด กรณีพื้นผิวเป็นผนังปูนเก่า หรือแผ่นยิบซั่มบอร์ด หรือแผ่นไฟเบอร์
ซีเมนต์บอร์ด ให้ทารองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสีเก่า (Contact Primer) ก่อน
แล้วจึงทาสีทับหน้า ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี
2.2.1.1 สีรองพื้นปูนใหม่ให้ใช้ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด โดย
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- กรณีผิววัสดุเป็นคอนกรีตหล่อสําเร็จรูป (Precast Concrete) หรือเป็นผิวคอน
กรีตเสริมใยแก้ว GRC. (Glass Fiber Reinforced Concrete) หรือกรณีผนังปูน
ใหม่ที่เตรียมพื้นผิว แล้วแต่ยังมีความชื้นอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือปูนใหม่ทิ้งไว้
ไม่ ถึง 28 วัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และความชื้นไม่เกิน 25% ให้
ทารองพื้นด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Prime Solvent Base ด้วย
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด โดยต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ - ผนังภายนอกอาคาร ส่วนที่ติด
พื้นดินสูงขึ้นมา 1.00 เมตร โดยรอบอาคารทั้งหมด ให้ทาด้วยน้ำยาป้องกัน
ความชื้น เพื่อป้องกันปัญหาความชื้นจากใต้ดินด้วยผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงาน
พิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.1.2 สีรองพื้นปูนเก่า หรือแผ่นยิบซั่มบอร์ด หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดให้
ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กําหนด โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.2 ผนังส่วนที่มีการระบุให้มีการฉาบบาง (Skim Coat) เพื่อฉาบให้พื้นผิวเรียบเนียน
และปรับแต่งผิวที่มีรูพรุนตามด ให้เลือกใช้ประเภทที่เป็นอะครีลิกสําเร็จรูปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ, สีอิมัลชันลดความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.2.3 สีทาทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิล์มสีกึ่งเงา หรือตาม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ, สีอิมัลชันลดความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.3 สีสําหรับงานคอนกรีต-ปูนฉาบ, ยิบซัมบอร์ด, ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด, ซีเมนต์บอร์ดภายใน
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อาคาร และ สําหรับงานฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
2.3.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ตามรุ่นที่เป็นไปตามคําแนะนําหรือ
ข้อกําหนดของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด, กรณีพื้นผิวเป็นผนังปูนเก่า หรือแผ่นยิบ
ซั่มบอร์ด หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ให้ทารองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นปูนทับสี
เก่า (Contact Primer) ก่อนแล้วจึงทาสีทับหน้า ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสี
2.2.1.1 สีรองพื้นปูนใหม่ให้ใช้ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด
โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
- กรณีผิววัสดุเป็นคอนกรีตหล่อสําเร็จรูป (Precast Concrete)
หรือเป็นผิวคอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC. (Glass Fiber
Reinforced Concrete) หรือกรณีผนังปูนใหม่ที่เตรียมพื้นผิว
แล้วแต่ยังมีความชื้นอยู่เกินเกณฑ์มาตรฐาน หรือปูนใหม่ทิ้งไว้ไม่
ถึง 28 วัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกิน 11 และความชื้น
ไม่เกิน 25% ให้ทารองพื้นด้วยสีประเภท Acrylic Alkali
Resisting Prime Solvent Base ด้วยผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่กําหนด โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุม
งานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.2.1.2 สีรองพื้นปูนเก่า หรือแผ่นยิบซั่มบอร์ด หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดให้
ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่กําหนด โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.3.2 ผนังส่วนที่มีการระบุให้มีการฉาบบาง (Skim Coat) เพื่อฉาบให้พื้นผิวเรียบเนียน
และปรับแต่งผิวที่มีรูพรุนตามด ให้เลือกใช้ประเภทที่เป็นอะครีลิกสําเร็จรูปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ, สีอิมัลชันลดความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.3.3 สีทับหน้า ให้ใช้สีน้ำชนิด Acrylic 100% ชนิดฟิล์มสีเนียนหรือกึ่งเงา เฉพาะงาน
ฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอกใช้ชนิดฟิล์มสีด้านสนิท หรือตามวัตถุประสงค์
ของผู้ออกแบบ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอิมัลชัน
ทนสภาวะอากาศ, สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.4 สีสําหรับงานวัสดุไม้สังเคราะห์ประเภท Wood Fiber Cement ให้ทาด้วยสีน้ำชนิด
Acrylic 100% ชนิดฟิล์มสีทึบแสง (OPAQUE) หรือฟิล์มสีโปร่งใส (TRANSPARENT) หรือ
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
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ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ สีรองพื้นและสีทับหน้าให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ, สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.5 สีสําหรับงานไม้ และโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีน้ำมัน
2.5.1 สีรองพื้นไม้ ให้ใช้ สีรองพื้นชั้นแรกด้วยสีรองพื้นไม้อะลูมิเนียม และทารองพื้น
เที่ยวที่สองด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อราและกันปลวก ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตสีให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอะลูมิเนียมรองพื้นสําหรับงาน
ไม้ โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.5.2 สีรองพื้นกันสนิมโลหะให้ใช้ชนิดไม่มีสารตะกั่ว ทาอย่างน้อย 2 ชั้น ความหนาสี
เมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 30 ไมครอน/ชั้น หากแบบไม่ได้ระบุ ให้ใช้สีรองพื้นกันสนิม
ประเภท Red Lead Primer 1 ชั้น และทาทับด้วยสีกันสนิมประเภท Red Lead
Iron Oxide Primer เป็นชั้นที่ 2 หรือทาด้วยสีประเภท Zinc Phosphate
Primer 2 ชั้น หรือความหนาสีเมื่อแก้งรวมไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีรองพื้นกันสนิม โดยต้อง
นําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
กรณีที่รูปพรรณของงานเหล็กที่ไม่สามารถทาสีรองพื้นกันสนิมได้ทั่วทั้งชิ้นงาน
อาทิเช่น เหล็กกล่อง, เหล็กท่อ หรือรูปแบบที่ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งไม่ทั่วถึง ให้ใช้วิธีการ
จุ่มชุบแทนการทาหรือกลิ้ง
2.5.3 สีรองพื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทาอย่างน้อย 2 ชั้น ให้ใช้สีรองพื้น
ประเภท Zinc Chromate
2.5.4 สีรองพื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสีทาอย่างน้อย 2 ชั้น ให้ทาสีรองพื้น
เสริมการยึดเกาะ Wash Primer 1 ครั้ง และทาสีรองพื้นประเภท Zinc
Chromate 1 ครั้ง
2.5.5 สีทับหน้าให้ใช้สีน้ำมัน (Alkyd Finish) ทาอย่างน้อย 2 ชั้น ความหนาสีเมื่อแห้งไม่
น้อยกว่า 30 ไมครอน/ชั้น ให้ใช้ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด โดย
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6 สีสําหรับงานคอนกรีต-ปูนฉาบ, โลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีอีพ๊อกซี่ (EPOXY ENAMEL)
2.6.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นคอนกรีต-ปูนฉาบ ประเภทสีอีพ๊อกซี่ ชนิดสีรองพื้นปูน 1
เที่ยวหรือสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี่ ชนิดสีรองพื้นโลหะ 2 เที่ยว
ตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีนั้นอย่างเคร่งครัด ผลิตภัณฑ์ให้ใช้ตามมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวัสดุกําหนด โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงาน
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
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พิจารณาก่อนดําเนินการ
2.6.2 สีทับหน้าให้ใช้สีประเภทอีพ๊อกซี่ ชนิดสีทับหน้า 2 เที่ยว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอีพอกซีสําหรับงานทั่วไป โดยต้องนําเสนอ
วัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.7 สีสําหรับงานโลหะ หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีโพลียูรีเทน (Polyurethane)
2.7.1 สีรองพื้น ให้ใช้สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก ประเภทสีอีพ๊อกซี่ 2 เที่ยวสําหรับงานโลหะ
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีอีพอกซี
สําหรับงานทั่วไป โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.7.2 สีทับหน้าให้ใช้สีประเภทโพลียูรีเทน ชนิดสีทับหน้า 2 เที่ยว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : พอลิยูรีเทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสอง
ส่วนใช้งานทั่วไป โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.8 สีสําหรับงานผนังปูน พื้น ค.ส.ล. หรือส่วนที่ระบุให้ทาสีโพลียูรีเทน (Polyurethane) ให้ทา
หนาอย่างน้อย 500 ไมครอน ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม: พอลิยูรี
เทนเคลือบผิวชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนใช้งานทั่วไป โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.9 สีย้อมเนื้อไม้ และรักษาเนื้อไม้ สําหรับงานไม้ที่ระบุให้ทาสีย้อมเนื้อไม้ หรือสีธรรมชาติ เช่น
วงกบ, บานประตู, หน้าต่าง, พื้นไม้ภายนอก, เชิงชายไม้ เป็นต้น ให้ใช้สีย้อมเนื้อไม้และ
รักษาเนื้อไม้ประเภทมองเห็นลายไม้ชนิดภายนอก หรือตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีย้อมไม้ผสมน้ำ, สีย้อมไม้ผสมน้ำมัน
โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.10 น้ำมันเคลือบแข็งสําหรับงานไม้ภายใน ที่ระบุให้ทาน้ำมันเคลือบแข็ง หรือน้ำมันโพลียูรีเทน
ให้ใช้โพลียูรีเทนชนิดภายใน สีใส ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม :
แล็กเกอร์ใสไนโตรเซลลูโลส โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อน
ดําเนินการ
2.11 สีพ่นแกรนิตสําหรับผนังภายนอก ให้ใช้ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด โดย
ต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
2.12 น้ำยากันตะไคร่น้ำและเชื้อรา สําหรับวัสดุโชว์ผิวธรรมชาติ อิฐโชว์แนว/หินล้าง/ทรายล้าง/
ผนังคอนกรีต-ปูนเปลือย ให้ใช้น้ำยาประเภท Silane Siloxane Solvent Base ด้วย
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้
ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
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2.13 สีทาพื้นจราจร หรือเครื่องหมายจราจร หรือแนวจอดรถ หรือขอบทาง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสี โดยต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผ้คู วบคุมงานพิจารณา
ก่อนดําเนินการ
2.14 พื้นผิวส่วนที่ระบุให้ทาสีอะครีลิคป้องกันการรั่วซึมสําหรับงานดาดฟ้า หรือระเบียงคอนกรีต
ให้ทาด้วยสีอะครีลิกพิเศษประเภท Roofseal ที่ฟิล์มสีมีประสิทธิภาพยืดหยุ่นได้ไม่น้อยกว่า
5 เท่า ทนทานต่อการเสียดสีเนื่องจากการเดิน ทนทานต่อรังสียูวี และมีประสิทธิภาพการ
สะท้อนรังสีความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 95% โดยมีการติดตั้งแผ่นตาข่ายเสริมแรง
(Fibermesh) ระหว่างชั้นฟิล์มสี โดยทาอย่างน้อย 3 เที่ยว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
และคุณสมบัติของวัสดุกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณา
ก่อนดําเนินการ
2.15 วัสดุอุดรอยแตกร้าวของผนังปูน หรือครีมหมันโป๊ว ให้ใช้วัสดุอุดโป๊วประเภท Acrylic Filler
สําหรับรอยแตกร้าวไม่เกิน 1 มม. และประเภท Acrylic Sealant สําหรับรอยแตกร้าว 1-2
มม. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติของวัสดุกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่
เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ โดยกําหนดให้ใช้เป็นยี่ห้อเดียวกับสีรอง
พื้นและสีทับหน้าที่ได้รับอนุมัติการใช้
2.16 สีอื่นๆ ที่ระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน และตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้ออกแบบ
3.
วิธีการทาสี
3.1 การทาสีสําหรับงานปูนหรือคอนกรีต
3.1.1 ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า 21 วัน หลังการฉาบปูนหรือถอดไม้แบบ มี
ความชื้นไม่เกิน 14% ก่อนทาสีรองพื้นต้องแน่ใจว่า ได้ขจัดฝุ่น คราบไขมัน คราบ
ปูนจนหมด และพื้นผิวแห้งสนิท
3.1.2 ทาสีรองพื้นปูน 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 2 ชั่วโมง
3.1.3 ทาสีทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 ชั่วโมง
3.2 การทาสีสําหรับงานโลหะ
3.2.1 พื้นผิวโลหะทั่วไปหรือพื้นผิวเหล็ก ให้ขจัดคราบน้ำมันด้วยทินเนอร์หรือน้ำมันก๊าด
ขจัดสนิมออกโดยการขัดด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด ขจัดตะกรันรอยเชื่อม
โดยขัดด้วยเครื่องเจียร ทําความสะอาดและเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้งไม่เกิน 4
ชั่วโมง ทาสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม Red Lead Primer หรือ Zinc Phosphate
Primer 1 ครั้ง ที่ขณะส่งเหล็กถึงหน่วยงานก่อสร้าง (หากเป็นเหล็กกลวง ให้ใช้วิธี
ชุบสีกันสนิม) ทาครั้งที่ 2 ด้วยสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม Red Lead Iron Oxide
Primer หรือ Zinc Phosphate Primer เมื่อประกอบหรือเชื่อมเป็นโครงเหล็ก
และเจียรแต่งรอยเชื่อมเรียบร้อยแล้ว และทาครั้งที่ 3 ด้วยสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
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Red Lead Iron Oxide Primer หรือ Zinc Phosphate Primer รอบรอยเชื่อมอีก
ครั้ง (การทาสีรองพื้นกันสนิมทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6 ชั่วโมง) ทาสีทับหน้า 2 ครั้งด้วย
สีน้ำมันเฉพาะโครงเหล็กที่ต้องการทาสีทับหน้า (การทาสีทับหน้าทิ้งระยะแห้งครั้ง
ละ 8 ชั่วโมง)
3.2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ทําความสะอาดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย แล้ว
เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 2 ครั้ง ทิ้ง
ระยะแห้งครั้งละ 6 ชั่วโมง ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชม.
3.2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กเคลือบสังกะสี ทําความสะอาดพื้นผิวและทําให้ผิวหยาบด้วย
กระดาษทราย เช็ดด้วยผ้าสะอาด ทิ้งให้แห้ง ทาสีรองพื้นเสริมการยึดเกาะ Wash
Primer 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 1 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นกันสนิม Zinc Chromate 1
ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 8 ชม. ทาสีน้ำมันทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชม.
3.3 การทาสีสําหรับงานไม้ที่ไม่โชว์ลายไม้
3.3.1 ไม้ต้องแห้ง มีความชื้นไม่เกิน 14% รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องนําไปประกบกับ
วัสดุอย่างอื่น เช่น ผนังปูนฉาบ คอนกรีต เป็นต้น ต้องทาสีรองพื้นก่อนนําไปประกบ
ติดกัน
3.3.2 ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย เช็ดฝุ่นออกให้หมด
3.3.3 ทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม 1 ครั้ง เพื่อป้องกันยางไม้ ทิ้งระยะให้แห้งเป็นเวลา 10
ชั่วโมง
3.3.4 ทาสีรองพื้นเสริมเพื่อป้องกันเชื้อราและเพิ่มความเรียบเนียนของสีทับหน้า 1 ครั้ง
ทิ้งระยะให้แห้ง 6 ชั่วโมง
3.3.5 กรณีทาสีน้ำมัน ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชั่วโมง, กรณีทาสีน้ำอะครี
ลิคสําหรับทาไม้ ทาทับหน้า 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 4 ชั่วโมง
3.4 การทาสีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ที่ต้องการโชว์ลายไม้
3.4.1 ให้ทาบนผิวไม้ส่วนที่ต้องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม้ หรือย้อมสีให้
เห็นลายไม้ เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า ไม้แดง ไม้อัดสัก เป็นต้น หากไม่ระบุในแบบให้ใช้สี
ย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ชนิดภายนอกสีด้าน
3.4.2 ผิวไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ำมัน หรือวัสดุอื่นออกให้หมด อุดรูหัวตะปู ขัดแต่ง
ด้วยกระดาษทราย
3.4.3 ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ รองพื้นป้องกันเชื้อราและปลวก 1 ครั้ง ทิ้งระยะให้แห้ง 6
ชั่วโมง
3.4.4 ทาสีย้อมเนื้อไม้และรักษาเนื้อไม้ชนิดภายนอก ตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับ
การอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน ทาอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 8 ชั่วโมง
3.5 การทาสีเคลือบแข็งหรือสีโพลียูริเทนสําหรับพื้นไม้ภายใน
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
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3.5.1 ผิวพื้นไม้จะต้องแห้งสนิท ขจัดฝุ่น น้ำมัน หรือวัสดุอื่นๆ ออกให้หมด อุดรอยต่อไม้
ให้เรียบแล้วขัดกระดาษทรายด้วยเครื่องจนถึงเนื้อไม้ ให้ได้ผิวไม้ที่เรียบสนิทสวยงาม
3.5.2 ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ รองพื้นป้องกันเชื้อราและปลวก 1 ครั้ง ทิ้งระยะให้แห้ง 6
ชั่วโมง
3.5.3 ทาเคลือบสีโพลียูริเทนชนิดภายนอกสีใสอย่างน้อย 3 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้งละ 6
ชั่วโมง หากจําเป็นต้องย้อมสีไม้ เพื่อให้สีของพื้นไม้สม่ําเสมอกันก่อนการทาเคลือบ
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน
3.6 สีพ่นเม็ดลาย (Texture Coating) สําหรับผนังภายนอก
3.6.1 พื้นผิวที่จะพ่นจะต้องแห้งสะอาด มั่นคง แข็งแรง ปราศจากฝุ่น คราบไข ทําความ
สะอาดด้วยน้ำแล้วทิ้งให้แห้งสนิท
3.6.2 พ่นสีเม็ดลาย 1 ครั้ง ด้วยสีพ่นประเภท Cement Modified Texture ให้ได้ขนาด
ตามความประสงค์ของผู้ออกแบบ ทิ้งระยะแห้ง 8 ชั่วโมง
3.6.3 ทา/พ่นสีรองพื้น 1 ครั้ง ทิ้งระยะแห้ง 3 ชั่วโมง
3.6.4 ทา/พ่นสีเคลือบทับหน้าด้วยสีอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ 2 ครั้ง ทิ้งระยะแห้งครั้ง
ละ 3 ชั่วโมง
3.7 การทาน้ำยาสําหรับพื้นผิวที่ต้องการโชว์เนื้อวัสดุให้เป็นธรรมชาติ เช่น หินล้าง, กรวดล้าง,
กระเบื้องดินเผา หรือผนังคอนกรีต-ปูนเปลือย ให้ทาด้วยน้ำยาป้องกันตะไคร่น้ำและเชื้อรา
ประเภท Silane Siloxane Solvent Base ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานและคุณสมบัติ
ของวัสดุกําหนด และต้องนําเสนอวัสดุที่เลือกใช้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาก่อนดําเนินการ
กรณีเป็นบริเวณที่ต้องการหลีกเลี่ยงกลิ่น ให้เลือกใช้เป็นชนิดสูตรน้ำ(Water Base)
3.8 สีทาถนน (TRAFFIC PAINT) แสดงเส้นจราจร, แนวจอดรถ และลูกศรทิศทางจราจร สําหรับพื้น
คอนกรีต หรือผิวแอสฟัลท์ หรือขอบทางถนน
3.8.1 พื้นผิวถนนหรือเครื่องหมายจราจร ส่วนที่ระบุให้ทาด้วยสีชนิดเทอร์โมพลาสติก
(Thermoplastic) ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สี
จราจร
3.8.2 พื้นผิวถนน,ขอบหรือเครื่องหมายจราจร ส่วนที่ระบุให้ทาด้วยสีชนิดยางสังเคราะห์
ที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบผสมกับเรซิ่นสังเคราะห์ (Chlorinated Rubber
Paint) มีลูกแก้วสะท้อนแสงผสมเสร็จ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : สีจราจร
4. การบํารุงรักษา
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์
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งานทาสีทั้งหมดทีเ่ สร็จแล้วและแห้งสนิทดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมทั้ง
ซ่อมแซมส่วนที่ไม่เรียบร้อย และทําความสะอาดรอยสีเปื้อนส่วนอื่นของอาคารที่ไม่ต้องการทาสี
ทั้งหมด ตามขั้นตอนและคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานก่อน และ
จะต้องป้องกันไม่ให้งานสีสกปรกหรือเสียหายจากงานก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของอาคารตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง หากมีความสกปรก เสียหาย หรือไม่เรียบร้อยสวยงามใดๆ ที่เกี่ยวกับงานทาสี ผู้รับจ้าง
จะต้องแก้ไขในทันที ตามคําสั่งของผู้ควบคุมงาน โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง

จบหมวด 09 91 00
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หมวดที่ 16 01 00
ข้อกำหนดเฉพาะงานไฟฟ้า
BASIC ELECTRICAL SPECIFICATION
1. ข้อกำหนดทั่วไปข้อกำหนดเฉพาะนี้ จะกล่าวถึงขอบเขตของงานหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมในการจัดหาติดตั้ง และ
ทดสอบวัสดุหรืออุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบสัญญาณต่าง ๆ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ
สำหรับใช้ ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบและข้อกำหนดที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ ถ้าหากมีรายการใดในหมวดที่
16010 นี้ ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับหมวดอื่น ๆ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดในหมวดที่ 16010 เป็นอันสิ้นสุด
2. ผู้รับจ้างต้องติดต่อและประสานงานกับการไฟฟ้าฯ
เพื่อกำหนดแนวทางหรือตำแหน่งในการก่อสร้างระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเข้ามายังโครงการ รวมถึงจัดทำแบบแสดงการติดตั้ง (Shop Drawing) ของ Manhole Handhole และ
Main Equipment ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นขออนุมัติจากการไฟฟ้า แต่เนิ่น ๆ นอกเหนือจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแบบ
จนกระทั่งสามารถจ่ายไฟให้กับโครงการได้ อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จรับเงินที่เรียก
เก็บจากการไฟฟ้าฯ เท่านั้น
3. จัดหาและติดตั้งระบบข่ายสายร่วมโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (Multipurpose Cabling System) โดยมีอุปกรณ์ใน
ระบบอย่างน้อยดังต่อไปนี้
3.1 เดินสายร้อยในท่อ จาก telecommunications closet ไปยังบริเวณ outlet ของโทรศัพท์ และ Computer
3.2 เดินสาย Riser ของระบบโทรศัพท์ตามที่แสดงในแบบร้อยในท่อ และ Wireway
4. วงจรไฟฟ้าแสงสว่างที่ระบุให้ใช้สาย THW 2.5 sq.mm. เป็นสายเมนนั้น ถ้าไม่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้หมายถึง
สายจากแผงควบคุม (PANEL) หรือแผงรีเลย์ ไปยังจุดแรกของดวงโคมต่อจากนั้นให้ใช้สาย THW. 2.5 sq.mm.
ต่อไปยังจุดอื่น ๆ หรือตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควรตามหลักวิศวกรรม
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของผู้ว่าจ้างในระบบ ที่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่า
จำเป็นให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเป็นอย่างดีก่อนส่งมอบงานโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้อยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
6. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. หรือโครงเหล็กหรือ Hanger สำหรับยึดหรือแขวนวัสดุต่าง ๆ ให้มีความ
แข็งแรงและปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ถึงแม้ว่าจะมิได้แสดงในแบบก็ตาม โดยให้เสนอราคารวมใน
Accessories ผู้รับจ้างจะต้องส่ง Shop Drawing ต่อผู้ควบคุมงานเพื่อการตรวจอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง
จบหมวดที่ 16 01 00
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หมวดที่ 16 10 00
อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า
RACEWAYS AND BOX
1. ความต้องการทั่วไป
เพื่อให้การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้าให้รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้าสื่อสารอื่น ๆ เช่น
สายโทรศัพท์ สายสัญญาณวิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงกำหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดดังรายละเอียดนี้
2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า
ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งเป็น 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดยท่อทุกชนิดต้องเป็นท่อ
โลหะตามมาตรฐาน ANSI, JIS ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี hot-dip galvanized ผิวภายในเรียบปราศจากตะเข็บ ผลิตขึ้น
เพื่อใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
2.1 ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้
งานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะทำให้ท่อเสียรูปทรงได้ การติดตั้งใช้งาน
ให้เป็นไปตามกำหนดใน NEC ARTICLE 348
2.2 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metallic Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า
1/2 นิ้ว ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบางและติดตั้งฝังในคอนกรีตได้ตามกำหนดใน NEC ARTICLE
345
2.3 ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทุกประการ และ
ให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรงตามกำหนดใน NEC ARTICLE 346
2.4 ท่อโลหะอ่อน (Flexible Metallic Conduit) ให้ใช้ท่อชนิดหนาเป็นท่อที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มี
การสั่นสะเทือน หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่อที่ใช้
ในสถานที่ชื้นแฉะและนอกอาคารต้องใช้ชนิดกันน้ำ การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไปให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน
NEC ARTICLE 350
2.5 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service Entrance
Cap ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน
2.6 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
ก. ให้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนทำการติดตั้ง
ข. การดัดงอท่อ สามารถทำได้สำหรับท่อที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่า 2 1/2 นิ้ว และห้ามดัดเป็นมุมแคบกว่า 90
องศา รัศมีความโค้งของท่อต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ การดัดท่อต้อง
กระทำโดยช่างผู้ชำนาญการ และใช้เครื่องมือสำหรับการดัดท่อเท่านั้น
ค. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ ทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตร หรือ 0.30 เมตร จาก
กล่องต่อสาย กล่องดึงสาย และแผงอุปกรณ์ต่าง ๆ
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ง.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

การติดตั้งท่อจะต้องเรียบร้อยเสียก่อนจึงจะอนุญาตให้ร้อยสายไฟฟ้าได้
โดยอาจจะใช้
Pulling
Compound ช่วยเพื่อความสะดวกในการดึงสาย ห้ามร้อยสายไฟฟ้าในขณะที่กำลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น
จ. การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อกำหนดใน NEC ARTICLE 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ
เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่
ฉ. การใช้ท่อโลหะอ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร แต่มีความยาวไม่เกิน 1.0 เมตร สำหรับใช้ร้อย
สายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือนและไม่เกิน 2.0 เมตร สำหรับใช้ร้อยสายเข้าดวงโคม
ช. แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทำให้ไม่สามารถ
ติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าว ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานเป็นแต่ละกรณีไป
ซ. ท่อร้อยสายซึ่งเดินทะลุผ่านพื้นหรือผนังต้องฝัง sleeve ไว้ก่อน
ฌ. ท่อซึ่งใช้ฝังในดินต้องทาผิวนอกด้วยฟลิ้นท์โค้ท และทิ้งให้แห้งก่อนจึงใช้ติดตั้งฝังในดินได้ และทุกจุดที่ต่อ
ท่อต้องพันด้วยเทปและทาทับด้วยฟลิ้นท์โค้ท
การต่อท่อร้อยสาย ท่อร้อยสายชนิดบางให้ใช้ Compression Type Coupling ส่วนท่อร้อยสาย ชนิดหนาให้ใช้
ข้อต่อชนิดเกลียว และใช้ Electrical Pipe Joint Compound ทาที่เกลียวก่อนใส่ข้อต่อเพื่อประกันการเชื่อมต่อ
กันทางไฟฟ้าของระบบท่อร้อยสาย
ท่อร้อยสาย จะต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผงสวิทซ์บอร์ด และจะต้องตรวจสอบ
ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ ปลายท่อที่ต่อเข้ากับแผงสวิทซ์บอร์ดจะต้องต่อเข้ากับ Ground
Terminal ของแผงสวิทซ์บอร์ดนั้น
ท่อ Conduit จะต้องถูกยึดตรึงอย่างมั่นคง (Securely Fasiened) กับผนังของโลหะของ Outlets, Junction
และ Pull Boxes ด้วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขันยึดจะต้องสังเกตว่าเกลียวของท่อทั้งหมด
จะต้องผ่าน Bushing, Lock Nut จะต้องขันตรึง Bushing นั้น ให้สัมผัสแน่นเป็นตัวนำไฟฟ้า (Firm Electrical
Contact) ไปยังผนังโลหะนั้น
ท่อ Conduit ทั้งหมดในระบบไฟฟ้าจะต้องยึดติดกับโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง ท่อ Conduit เดี่ยวขนาด 1
1/4” หรือขนาดใหญ่กว่า เดินซ่อนในฝ้าจะต้องจับยึดด้วย Beam Clamp หรือ Spring Ring Conduit Hangers
With Support Rod ท่อที่เดินด้วยกันไป สามารถจับรวมกลุ่มกันอย่างมีระเบียบเท่าที่สามารถทำได้ ท่อที่เดินใน
แนวดิ่งจะต้องยึดด้วย Steel Clamps สำหรับ Conduit ขนาด 1” และเล็กกว่าที่เดินซ่อนอยู่ในฝ้าสามารถจับยึด
โดยตรงกับโครงสร้างอาคารด้วย Strap Hangers ระยะห่างของการจับยึด จะต้องไม่เกิน 1.00 เมตร
จะต้องมีการระมัดระวังไม่ให้ภายในท่อ Conduit สะสมน้ำ เศษวัสดุ หรือเศษคอนกรีตอยู่ ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่
ในท่อ ผู้รับเหมาฯ จะต้องทำความสะอาดท่อก่อน ถ้าสิ่งแปลกปลอมนี้ไม่สามารถนำออกมาได้ ก็จะต้องเปลีย่ น
Conduit นั้นใหม่
ท่อร้อยสายทั้งหมดที่เดินลอยให้ทาสีทำเครื่องหมายไว้ทุก ๆ 2 เมตร โดยใช้สีส้ม สำหรับท่อของระบบไฟฟ้ากำลัง
และแสงสว่าง สีเขียวสำหรับท่อของระบบสื่อสารและสีแดงสำหรับท่อของระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

3. กล่องต่อสายและกล่องดึงสาย
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กล่องต่อสายในที่นี้ให้รวมถึงกล่องสวิทซ์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย หรือกล่องดึงสาย
(Pull Box) ตามกำหนดใน NEC ARTICLE 370 รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามกำหนดดังต่อไปนี้
3.1 กล่องต่อสายและกล่องดึงสายที่ใช้ติดตั้งภายในอาคาร จะต้องเป็นกล่องเหล็กอาบสังกะสี กล่องต่อสายแบบติด
ภายนอกอาคาร ต้องใช้ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเป็นชนิดอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ ฝาครอบมี
ขอบยางอัดรอบ และกล่องต่อสายแบบฝังพื้นเป็นแบบโลหะหล่อมีฝาทองเหลือง มีเกลียวสามารถเปิดออกได้
3.2 กล่องที่มีขนาดไม่เกิน 100 ลูกบาศก์นิ้ว ให้พับจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ส่วนกล่องที่มีขนาดเกิน
100 ลูกบาศก์นิ้ว ให้พับจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ถ้าทำจากโลหะหล่ออื่น ๆ ก็จะต้องคำนึงถึงความ
แข็งแรงในการใช้งาน
3.3 ขนาดของกล่องต่อสายขึ้นอยู่กับขนาด จำนวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องนั้น ๆ และขึ้นกับขนาด
จำนวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงรัศมีโค้งงอของสายตามที่ระบุใน NEC ARTICLE
370
3.4 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาดต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม รูของกล่องที่ไม่ได้ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อย
3.5 กล่องต่อสายที่ใช้เป็น outlet box สำหรับสวิทซ์ เต้าเสียบและดวงโคมที่ติดตั้งแบบฝังเรียบกับผนังจะต้องจัดให้
ตั้งได้ฉากกับโครงสร้างอาคาร
3.6 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่น ๆ และกล่องต่อสายสำหรับแต่ละ
ระบบ ให้มีรหัสสีทาภายในและที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ตำแหน่งของกล่อง ต่อสายต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึง
และทำงานได้สะดวก
3.7 กล่องต่อสาย จะต้องทำการติดตั้งให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้ากับอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ท่อร้อยสาย
ไฟฟ้า รางร้อยสาย เพื่อเสริมระบบการต่อลงดินให้สมบูรณ์ และจะต้องมีการทดสอบว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
ทุกช่วง ตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน
4. รางร้อยสาย (WIREWAYS)
4.1 รางร้อยสาย จะต้องทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมฉาบสีแล้วอบแห้งหรือ
hot dip galvanized ตามที่ระบุในแบบ ด้านหน้าจะต้องเปิดได้รางร้อยสาย และวัสดุที่ใช้ประกอบต้อง
ออกแบบให้ประกอบเข้ากันได้โดยที่หมุดเกลียว สลักเกลียวที่ใช้ต้องฝังเรียบกับพื้นและผนังของรางร้อยสาย
ไม่มีส่วนคมอันจะเป็นอันตรายต่อสายไฟในระหว่างการติดตั้ง
4.2 รางร้อยสายที่ทำขึ้นสำหรับใช้ภายนอกอาคาร จะต้องมีลักษณะกันน้ำได้ โดยผู้ผลิตต้องแสดงเครื่องหมายหรือ
ข้อความบอกไว้ที่ตัวรางร้อยสาย
4.3 จำนวนพื้นที่หน้าตัดของสายไฟฟ้าทั้งหมดต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ ของขนาดพื้นที่หน้าตัดของรางร้อยสาย
และห้ามบรรจุสายไฟฟ้าที่นำกระแส ลงในรางร้อยสายมากกว่า 30 เส้น โดยสายสำหรับวงจรสัญญาณหรือ
ระบบควบคุมไม่ถือว่าเป็นสายไฟที่นำกระแส
4.4 รางร้อยสายจะต้องยึดให้มั่นคงทุกระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็นแนวดึงต้องยึดให้มั่นคงทุกระยะไม่เกิน 3.0 ม.
และต้องไม่มีการต่อรางร้อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยึด การติดตั้งผ่านผนังให้ส่วนที่ไม่มีรอยต่อผ่าน
ทะลุผนังเท่านั้น และปลายสุดของรางร้อยสายต้องมีฝาปิด
จบหมวดที่ 16 10 00
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หมวดที่ 16 12 00
สายไฟฟ้า
WIRES AND CABLE
1. สายไฟฟ้าชนิดร้อยในท่อหรือรางเดินสาย
ถ้าหากมิได้ระบุเป็นอื่นใดในแบบ สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และ
ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11-2553 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลีไวนิลคลอไรด์ ตารางที่ 4 รายละเอียดอื่น
ๆ มีดังนี้

1.1 สายสำหรับวงจรไฟฟ้าต้องมีพื้นที่หน้าตัดสายไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้าดวงโคมแต่ละดวงให้ใช้สาย
ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.ม.
1.2

รหัสสี (Color Code) สำหรับสายไฟฟ้าแรงต่ำ
เฟส A
- สีน้ำตาล
เฟส B
- สีดำ
เฟส C
- สีเทา
NEUTRAL
- สีฟ้า
สายดิน (Ground)
- สีเขียว หรือ สีเขียวคาดเหลือง
ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซึ่งไม่มีสีของฉนวนตามระบุให้ใช้เทปสีตามรหัสพันทับที่สายนั้น ๆ หรือทาด้วยสีชนิด
ที่ไม่ทำความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า ส่วนที่ขั้วหางปลาให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้รหัสสีเดียวกัน

1.3

สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ต่อสายได้ในกล่องต่อสายเท่านั้น สำหรับ
สายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสายส่วนสายขนาดใหญ่กว่านี้ให้ต่อด้วย Split Bolt
หรือ Compression Connector และพันทับด้วยเทปยางให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าฉนวนไฟฟ้าเท่านั้น
การร้อยสายห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่นทาเพื่อช่วยในการร้อยสาย ต้องใช้ Pulling Compound ที่ผลิตสำหรับการร้อยสาย
โดยเฉพาะเท่านั้น
ห้ามร้อยสายโทรศัพท์ หรือสายแรงดันต่ำพิเศษเข้าไปในท่อร้อยสายหรือกล่องต่อสายเดียวกันกับสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าแต่ละเส้นต้องมีการทำเครื่องหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าที่ของสายไฟนั้น ๆ เครื่องหมายเหล่านี้ให้ทำไว้ที่
สาย ทั้งที่อยู่ในกล่องต่อสายและปลายสายที่เข้าอุปกรณ์
สายไฟฟ้าที่เดินเข้าในแผงจ่ายไฟหรืออุปกรณ์อื่นจะต้องจัดให้เป็นระเบียบโดยใช้ Self Locking Cable Ties รัดให้เป็น
หมวดหมู่ สายต้องมีความยาวเหลือไว้เพียงพอที่จะย้ายตำแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต

1.4
1.5
1.6
1.7

2. สายไฟฟ้าชนิดเดินลอย
ถ้าหากมิได้ระบุเป็นอื่นใดในแบบ สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายทองแดง 2 แกน หรือ 2 แกนพร้อมสายดิน หุ้มฉนวน PVC หรือตามที่
ระบุในแบบทนแรงดันไฟฟ้าได้ 300 โวลท์ ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียล และหุ้มทับด้วยฉนวน PVC ชนิดแบน ตามมาตรฐาน
มอก.11-2553 ตารางที่ 2 รายละเอียดอื่น ๆ มีดังนี้

2.1 สายไฟฟ้าห้ามใช้สายขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กกว่า 1.5 ตร.มม. ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ขนาดสายตามนี้
สายวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
: IEC-01
2-2.5
ตร.มม.
สายดับดวงโคม
: IEC-01
2-1.5
ตร.มม.
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2.2

2.3
2.4
2.5

สายวงจรเต้ารับ
: IEC-01 2-4 ตร.มม. + 2.5
ตร.มม. GRD.
การติดตั้งให้เดินลอยเกาะไปตามโครงสร้างของอาคาร โดยต้องเดินขนานหรือตั้งฉากไปกับโครงสร้างอาคาร
และยึดรัดด้วยเข็มขัดรัดสายทุกระยะไม่เกิน 10 ซม. โดยทำจากวัสดุที่เมื่อติดตั้งแล้วไม่ทำให้ฉนวนของสาย
ชำรุด
การเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้าง ต้องมีการป้องกันความเสียหายเนื่องจากฉนวนหรือเปลือกนอกถูกบาด
ด้วยสิ่งที่แหลมคม
การเดินสายไฟฟ้าชนิดเดินลอยเหนือฝ้าให้เดินด้วยเข็มขัดรัดสายเรียบผนังหรือท้องพื้น ห้ามวางหรือพาดสาย
เหนือฝ้าโดยตรงและแยกเข้าดวงโคมที่กล่องต่อสาย ซึ่งในกรณีนี้ห้ามใช้ดวงโคมเป็นจุดตัดต่อสาย
การเดินสายให้ติดตั้งเรียงเป็นชั้นเดียว ห้ามติดตั้งซ้อนกัน

3. การเดินสายใต้ดิน
ถ้าหากมิได้ระบุเป็นอื่นใดในแบบ สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเป็นสายทองแดงชนิดแกนเดี่ยว หรือหลายแกนหุ้มฉนวน PVC หรือมีเปลือก
นอกทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิได้สูงสุด 70 องศาเซลเซียล ตาม มอก.11-2553 ตารางที่ 6 หรือ 7 โดยการ
เดินสายใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

3.1 สายฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายหรือเครื่องห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอื่นที่ได้รับการรับรองแล้วความลึกในการ
ติดตั้งต้องเป็นไปตามตารางต่อไปนี้
ความลึกในการติดตั้งใต้ดินสำหรับระบบแรงต่ำ
วิธีการเดินสาย
ความลึกน้อยสุด (เซนติเมตร)
เคเบิลฝังดินโดยตรง
60
ท่อโลหะหนา
15
ท่อโลหะหนาปานกลาง
15
ท่อที่ไม่ใช่โลหะซึ่งได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้ โดยไม่
45
ต้องมีคอนกรีตหุ้มท่ออื่น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
การไฟฟ้า
ข้อยกเว้นที่ 1 ถ้าไม่ใช่ท่อ IMC หรือ RSC แล้ว หากมีแผ่นคอนกรีตหนา 5 ซม. วางอยู่เหนือสาย อนุญาตให้
ลดความลึกลงได้อีก 10 ซม.
ข้อยกเว้นที่ 2 ข้อกำหนดสำหรับความลึกนี้ไม่ใช้บังคับ สำหรับการติดตั้งใต้อาคารหรือใต้พื้นคอนกรีต ซึ่ง
หนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.
ข้อยกเว้นที่ 3 บริเวณที่มีรถยนต์วิ่งผ่านความลึกต้องไม่น้อยกว่า 60 ซม.
3.2 สายใต้ดินที่ติดตั้งใต้อาคาร ต้องติดตั้งอยู่ในท่อร้อยสาย และท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนังด้านนอกอาคาร
ออกไป
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3.3 สายที่โผล่ขึ้นจากดินต้องมีการป้องกันด้วยสิ่งห่อหุ้ม หรือท่อร้อยสายซึ่งฝังจมลึกลงไปในดินตามที่กำหนดใน
ข้อ 3.1 และส่วนที่โผล่เหนือดินต้องไม่น้อยกว่า 180 ซม.
4. สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ
สายทนไฟ (Fire resistant cable : FR) ที่จัดหาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

4.1
4.2

4.3

เป็นสายทองแดงชนิดแกนเดี่ยวหรือหลายแกน หุ้มด้วยฉนวนที่เป็นวัสดุประเภท Low smoke halogen free
หรือดีกว่าและไม่เกิดไอพิษในขณะเพลิงไหม้สามารถทนพิกัดแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 0.6/ 1KV
หรือเป็นสายชนิดเดียวกับข้อ (4.1) แต่เปลือกนอกหุ้มด้วยวัสดุชนิด corrosion protective covering
(seamless copper sheet) ในกรณีนี้เปลือกนอกของสายทุกเส้นจะต้องมีการต่อลงดินด้านต้นทางและ
ปลายทาง
สายทนไฟที่ใช้จะต้องผ่านการทดสอบและผลิตตามมาตรฐาน มาตรฐาน IEC 331 Fire Resistant Cable
หรือมาตรฐาน BS 6387 CWZ Specification for performance requirements for cables required
to maintain circuit integrity under fire conditions หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี fire performance ดีกว่า

5. การทดสอบ

5.1 สายสำหรับวงจรแสงสว่างและเต้ารับ ให้ปลอดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทซ์ต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่ง
เปิด ต้องวัดค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์มในทุก ๆ กรณี
5.2 สำหรับ feeder และ sub-feeder ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทางแล้ววัดค่าความต้านทาน
ของฉนวนต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี
5.3 การวัดค่าของฉนวนดังกล่าว ต้องใช้เครื่องมือที่จ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 1,000 โวลท์และวัดเป็นเวลา 30
วินาที ต่อเนื่องกัน
จบหมวดที่ 16 12 00
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หมวดที่ 16 14 00
โคม สวิทซ์และเต้ารับไฟฟ้า
LIGHTING FIXTURE SWITCH AND RECEPTACLE
1. ความต้องการทั่วไป

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งโคมสวิทช์หรือเต้ารับไฟฟ้าตามชนิดและลักษณะที่แสดงในแบบ หรือสถาปนิกหรือผู้
ว่าจ้างเป็นผู้เลือก ในกรณีที่แบบอ้างถึง model number ของโคมไฟฟ้า ซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตใด ๆ ก็ตามจุดประสงค์
ในการอ้างถึงเป็นเพียงเพื่อทราบถึงลักษณะที่ต้องการของโคมไฟฟ้าเท่านั้น ผู้รับจ้างอาจเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต
รายอื่นซึ่งมีลักษณะและมาตรฐานเท่าเทียมกันได้ตามรายการผลิตภัณฑ์ที่แนบท้ายข้อกำหนดนี้
2. ความต้องการทางด้านเทคนิค
2.1 โคมสำหรับหลอด LED

-

-

-

-

-

ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้องเชื่อถือ ซึ่งทําขึ้นและทดสอบ
แล้วว่าใช้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ ดังที่ระบุในเรื่องเงื่อนไขทั่วไปและดังต่อไปนี้
ดวงโคมให้ใช้ตามที่กําหนดในแบบและ หรือรายการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนด ขนาดที่ /
ให้ใช้เป็นแนวทางโดยประมาณเท่านั้น ดวงโคมที่ทําในประเทศอาจ (.มม) กําหนดไว้เป็นมิลลิเมตร
มีขนาดแตกต่างได้เล็กน้อยตามความจําเป็น ดวงโคมทําจากต่างประเทศ ใช้ขนาดตามมาตรฐาน
ของผู้ทําดวงโคมทุกชนิดต้องเสนอแบบและ หรือตัวอย่างให้ผู้ว่าจ้างตรวจให้ความเห็นชอบก่อน /
หรือเริ่มทํา / ดําเนินการสั่งซื้อ และ
ดวงโคมแอลอีดีหรือฟลูออเรสเซนต์ ชนิดทําในประเทศ ขั้วรับหลอดและขั้วรับ 9.1.3.1
344.สตาร์ทเตอร์ ใช้ตาม มอกขั้วรับหลอดใช้ชนิดHeavy Duty, Spring-Loaded Type ใส่หลอด
ได้โดยไม่ต้องบิดหลอด หรือที่ต้องบิดหลอดโดยใช้ของตามที่ผู้ว่าจ้างอนุมัติ
แผ่นเหล็กให้ใช้หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มมทําให้แข็งแรงพอ ไม่ให้โคมบิดตัวได้ง่าย ผ่านกรรมวิธี .
ป้องกันสนิม เช่น ชุบฟอสเฟส พ่นสีอบความร้อน เช่นใช้สี อีป๊อกซี่ฝุ่นหรือPOLYESTERเป็นต้น
สีที่ใช้ต้องไม่เปลี่ยนสีเองภายหลัง
สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมใช้สายอ่อนชนิด105 องศาเซลเซส ขนาดไม่เล็กกว่า0.5 ตร .มม .
สายไฟต้องเดินซ่อนปิดให้เรียบร้อย ไม่ให้เห็นสายจากด้านล่าง ที่ติดตั้งบัลลาสต์ต้องทําให้เรียบร้อย
มองไม่เห็นบัลลาสต์จากด้านล่างสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีพอ เพื่อไม่ให้อุณหภูมิของบัลลาสต์
เพิ่มขึ้นสูงเกินขีดจํากัดในขณะใช้งาน ต้องมีขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อสายดิน ติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย
ดวงโคมต้องต่อลงดินไว้ที่ขั้วต่อสายดินนี้
ดวงโคมภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดทนดินฟ้าอากาศภายนอก )Weatherproof )เป็นแบบที่ทําได้
มาตรฐาน BS, VDE, DIN, NEMA, JIS หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า และค่า IP ที่กําหนดในแบบ
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ก. หลอด LED ขั้วหลอด E27 เม็ดแอลอีดี เป็นชนิดคุณภาพสูงผลิตจากประเทศอเมริกาหรือญี่ปนุ่
ข. ตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนด เป็นหลอดแอลอีดีคุณภาพสูง ที่ผลิตโดยตรงจากโรงงานในประเทศ
ค. ไทยหรือญี่ปุ่นหรืออเมริกามีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า50,000ชั่วโมงค่าPFเท่ากับ0.9หรือ
ง. มากกว่าค่า IPเท่ากับ 60-หรือมากกว่าความถี่ใช้งานที50
่ 54 Hz ค่าอุณหภูมิใช้งานที่ 50 ถึง 0
จ. องศาเซลเซียส คุณสมบัติประกอบ อื่นๆ ตามที่กําหนดในรูปแบบรายการ ทั้งนี้ต้องได้รับความ
ฉ. เห็นชอบจากผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อนดําเนินการนําอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน ขนาด
ช. กําลังไฟฟ้าตามที่กําหนดในแบบหรือรายการ
ซ. หลอดชนิดอื่น ให้ใช้ตามที่กําหนดในแบบหรือรายการ
3.2 โคมชนิดพิเศษ

มีรูปแบบและรายละเอียดตามที่ระบุในแบบและเป็นชนิดที่ผลิตขึ้นมาใช้กับสถานที่พิเศษนั้น ๆ
โดยเฉพาะผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารทางเทคนิคให้ผู้ว่าจ้างตรวจอนุมัติก่อนสั่งซื้อ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.
ฐ.

ดวงโคมที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องเป็นชนิดทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศภายนอกอาคารได้ (Weather-Proof)
หรือ IP 55 และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE, NEMA หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
ดวงโคมให้ใช้ขนาดตามที่ระบุในแบบของดวงโคม ให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้เลือก
ตัวโคมจะต้องทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตรพ่นสีและผ่านการอบ (Baked Enamel) และมี
กรรมวิธีป้องกันสนิมและผุกร่อนได้ดี เช่น ชุบฟอสเฟต หรือชุบสังกะสี เป็นต้น
ดวงโคมต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร ต้องมีคุณสมบัติ กันฝุ่นละออง ระบายความร้อนได้ดี ติดตั้งง่าย สะดวกในการ
ซ่อมบำรุงและเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย
อุปกรณ์ขาหลอด ต้องผลิตตามมาตรฐาน VDE
ต้องมีขั้วต่อสายไฟ และขั้วต่อสายดินติดตั้งไว้ให้เรียบร้อย ดวงโคมต้องต่อลงดินไว้ที่ขั้วต่อสายดินนี้
ขั้วหลอด ต้องเป็นแบบ Heavy Duty ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ JIS
สายในดวงโคมหลอดไส้ให้ใช้สายหุ้มฉนวน ชนิดทนความร้อนได้ถึง 105 °C และมีพื้นที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 1.5
ตารางมิลลิเมตร
หลอดใช้ก๊าซ เช่น หลอดแสงจันทร์ หลอดเมตัลฮาไลด์ และหลอดโซเดียมโดยทั่ว ๆ ไป ใช้ชนิด ColorCorrected หรือตามที่แสดงไว้ในแบบโดยมีขั้วหลอดเป็นแบบเกลียวหรือตามที่แสดงในแบบ
บัลลาสต์สำหรับหลอดใช้ก๊าซ เป็นแบบเพาเวอร์แฟกเตอร์สูงความสูญเสียต่ำ
ซึ่งได้รับการรับรองจาก
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
คาปาซิเตอร์ สำหรับการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ต้องเป็นชนิด Dry (Metallized Plastic) เป็นไปตาม
มาตรฐาน VDE หรือ IEC และมีตัวต้านทานคร่อมสำหรับการปล่อยประจุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบอยู่ในโคม ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยนำมาใช้ก่อน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าว ต้อง
สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดเพื่อสะดวกในการบำรุงรักษา
โคมไฟฉุกเฉิน (Self Contained Battery Emergency Light)
- ไฟฉุกเฉินต้องเป็นระบบอัตโนมัติ วงจรภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งควบคุมการอัดและคาย
ประจุจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ กล่าวคือจะต้องมีวงจรสำหรับตัดเมื่ออัดประจุเต็ม หรือเมื่อคาย
ประจุถึงระดับแรงดันที่จะเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ และมีระบบอัตโนมัติสำหรับการคายประจุทุก ๆ
สัปดาห์ โดยการเปิดไฟประมาณ 15-30 นาที นอกจากนี้ต้องมีอุปกรณ์แสดงสภาพการใช้งานอย่าง
ครบถ้วนและมีระบบทดสอบพร้อม ตัวกล่องต้องสามารถระบายอากาศ และทนต่อสภาพกรดจาก
แบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดีโดยทำจากที่แผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
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รวมทั้งสามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ทางด้านหน้าได้ ผู้รับจ้าง
ต้องมีคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษาแนบติดอยู่กับไฟฉุกเฉินทุกชุด การติดตั้งให้
เป็นไปตามที่กำหนดในแบบ โดยระดับของหลอดไฟต่ำจากระดับฝ้าประมาณ 0.30
เมตร ส่วนชุดที่ติดตั้งแยกหลอด ให้ทำฐานของหลอดไฟที่เหมาะสม และสวยงาม
- หลอดไฟฟ้าให้ใช้หลอด HOLOGEN 50 W. จำนวน 2 หลอด หรือตามที่กำหนดในแบบ
- แบตเตอรี่ใช้ Sealed Lead Acid Battery ขนาดกำลังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหลอดไฟได้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3.3 สวิทช์และเต้ารับ
ก.
ทั่วไป การติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และ
NEC โดยที่
- สวิทช์และเต้ารับ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 2547-166 .เต้าเสียบและ
เต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มี
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 2531-824 .โวลต์ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก 250
สวิตซ์ไฟฟ้า หรือ มาตรฐาน IEC
- สวิทช์และเต้ารับ โดยทั่วไปทำจาก Bakerite หรือพลาสติกที่ทนทาน ตัวกล่องเป็นเหล็ก และ Cover
Plate เป็น พลาสติก
- สวิทช์และเต้ารับต้องทำจากวัสดุ ซึ่งทนต่อแรงกระแทก (Impact Resistance) มีความคงทนต่อ
แรงดันของฉนวน (Dielectric Strength) สูงและทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี (Corrosion
Resistance)
ข.
ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกำหนดทุกประการ
ค.
ความต้องการทางด้านเทคนิค
1)
สวิทช์
- สวิทช์ใช้กับดวงโคมและพัดลมชนิด 1 เฟส เป็นชนิดใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับทนแรงดันไฟฟ้าได้
ไม่ต่ำกว่า 250 โวลท์ ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ ก้านสวิทช์เป็นกลไกแบบกด
เปิด-ปิด โดยวิธีกระดกสัมผัส Contact ต้องเป็นเงิน (Silver) โดยไม่ผสมโลหะอื่น ตัวสวิทช์
เป็นสีงาช้าง สีขาว หรือตามที่ระบุในแบบ ขั้วต่อสายต้องเป็นชนิดที่มีรูสำหรับสอดใส่ปลาย
สายไฟที่ไม่ได้หุ้มฉนวนยึดติดแน่นด้วยตัวของมันเอง (automatically Lock) สามารถกันสาย
แตะกับสายสวิทช์อื่นในกล่องเดียวกันหรือเข้ากับกล่อง
สามารถกันมือหรือนิ้วแตะกับขั้ว
โดยตรง ห้ามใช้สวิทช์ที่ยึดสาย ไฟฟ้า โดยการใช้สกรูกวดอัด
- Dimmer Switch ต้องเป็นแบบฝัง Decorative Type เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และมีวงจรที่
ลดการรบกวนคลื่นวิทยุได้ดี ขนาดตามที่ระบุไว้ในแบบ
(2 เต้ารับ
- เต้ารับทั่วไปต้องเป็นแบบฝังติดผนัง Decorative Type
เต้ารับทั่วไปต้องมีขนาด 2 ขั้ว 3 สาย (GND) 220 VAC 50 Hz ที่เสียบได้ทั้งขากลมและขา
แบน ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 250 โวลท์ และทนกระแสได้ไม่ต่ำ
กว่า 10 แอมแปร์ ตัวเต้ารับเป็นสีงาช้าง สีขาว หรือตามที่ระบุในแบบ ขั้วต่อสายเต้ารับต้อง
เป็นชนิดมีรูสำหรับสอดใส่ปลายสายไฟที่ไม่ได้หุ้มฉนวน มีสกรูกวดอันขันเข้าโดยตรงสามารถ
กันมือหรือนิ้วแตะเข้ากับขั้วโดยตรง ห้ามใช้เต้ารับชนิดที่ยึดสายไฟโดยการทับสายใต้ตัวสกรู
รายการประกอบแบบปรับปรุงสำนักงานชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์

เอกสารรายการประกอบแบบ หน้าที่ 82/98

ง.

โดยตรง ฝาครอบสวิทช์และเต้ารับภายในตัวอาคารเฉพาะในที่แห้ง ให้ใช้ฝาครอบชนิด
พลาสติก ฝาครอบต้องเป็นของผู้ผลิตสวิทช์และเต้ารับ
การติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งสวิทช์และเต้ารับให้ฝังเรียบในผนัง โดยใช้กล่องโลหะและต้องต่อลงดิน ยกเว้นใน
กรณีที่ระบุให้ติดลอย ให้ติดตั้งโดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอย การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่งของสวิทช์
และเต้ารับได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะดำเนินงานได้ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้งสวิทช์หรือเต้ารับตาม
ตำแหน่งที่แสดงไว้ในแบบได้ ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอดำเนินงานแก้ไขต่อไป โดยทั่วไป
- การติดตั้งสวิทช์ใช้กล่องเหล็กฝังในผนัง สูงจากพื้น 1.3 เมตร วัดถึงศูนย์กลางของสวิทช์ เมื่อมีเพลท
สวิทช์จำนวนมาก โดยติดเรียงตามแนวตั้ง โดยเมื่อติดสวิทช์แล้วต้องเรียบกับผนัง
- ในกล่องสวิทช์กล่องเดียวกัน ห้ามไม่ให้มีแรงดันระหว่างสวิทช์เกินกว่า 300 โวลท์ นอกจากจะใส่
แผ่นฉนวนกั้นระหว่างสวิทช์ หรือ นอกจากจะใช้สวิทช์ชิ้นส่วนที่มีกระแสไหลไม่สามารถถูกต้องโดน
นิ้วมือได้
- เต้ารับทั่วไปติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
- เต้ารับสำหรับไฟฉุกเฉิน ติดตั้งต่ำจากใต้ฝ้าเพดาน 0.30 เมตร หรือตามที่แสดงในแบบ
- เต้ารับในห้องน้ำ ติดตั้งสูงจากพื้น 0.90 เมตร หรือตามที่แสดงไว้ในแบบเต้ารับนอกอาคารหรือในที่
เปียกชื้นให้ใช้ฝาครอบโลหะหล่ออบสีหรือ ฝาครอบพลาสติกชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคาร
แบบมีสปริงและยางอัดรอบหรือมีพลาสติกอ่อนครอบ

จบหมวดที่ 16 14 00
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หมวดที่ 16 42 50
ตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบ
LOW VOLTAGE DISTRIBUTION BOARD
1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐาน VDE, IEC, NEMA หรือ
ANSI สำหรับระบบไฟฟ้า 380/220 volt 3 phase 4 wire 50 Hz มีคุณสมบัติตามความต้องการ
ของ NE CODE ARTICLE 384 และมีคุณสมบัติ/ลักษณะที่การไฟฟ้าท้องถิ่นยอมให้ใช้งานได้
1.2 สวิทช์หรือ circuit breaker ทุกชุดที่ใช้ในตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกัน
ยกเว้น main switch, main and tie circuit breaker หรือ automatic transfer switch อาจ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นได้ถ้าจำเป็น แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน
1.3 สวิทช์ตัดตอนที่ใช้ในตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ ขนาดเฟรมต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนด และสามารถทนกระแส
ลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบ
2. รายละเอียดทางโครงสร้าง
2.1 โครงตู้ทำด้วยเหล็กฉากหนาอย่างน้อย 3 มม. เชื่อมติดกันหรือยึดติดกันด้วยสลักและเป็นเกลียวถ้า
ตู้มีหลายส่วนและตั้งเรียงติดกัน ต้องยึดติดกันด้วยสลักและเป็นเกลียว พร้อมมีแผ่นโลหะกั้นแยก
ส่วนภายในตู้ออกจากกัน
2.2 แผ่นโลหะรอบนอกต้องทำจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ผ่านกรรมวิธีกำจัดและ
ป้องกันสนิม โดยวิธี Electro Galvanized แล้วพ่นทับด้วยสีชนิดอบแห้งทั้งภายนอกและภายใน
2.3 ตัวตู้ประกอบขึ้นเป็น compartment ประกอบด้วย busbars, circuit breaker, cable และ
metering compartment โดยมีแผ่นโลหะกั้นระหว่าง compartment และต้องมีฐานสำหรับยึด
circuit breaker ด้วย
2.4 ตัวตู้ต้องสามารถเปิดได้ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านข้างแผงประตูด้านหน้าของช่องใส่
อุปกรณ์ ต้องติดบานพับชนิดซ่อน ด้านหลังและด้านข้างให้ทำเป็นแผง ๆ ละสองชิ้นพับขอบมีแผ่น
ยาง seal และยึดกับโครงสร้างของตู้โดยใช้สกรู
2.5 ฝาด้านข้างและด้านหลัง จะต้องมีเกล็ดสำหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยภายในช่องเกล็ดให้
บุด้วยตาข่ายกันแมลง (insect screen) และมี filter สำหรับป้องกันฝุ่นด้วย
2.6 ฝาตู้ด้านหน้าต้องมีป้ายชื่อทำด้วยพลาสติก พร้อมทั้ง mimic bus diagram ติดให้เห็นอย่างชัดเจน
และไม่หลุดง่าย
2.7 ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมดต้องผ่านกรรมวิธีกำจัด และป้องกันสนิมโดยวิธี Electro Galvanize
แล้วพ่นทับด้วยสีชนิดอบแห้ง (stove-enamelled paint)
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2.8 ฝาตู้ทุกบานที่มีบานพับปิดเปิดได้ ต้องมีการต่อลงดินด้วยสายดินชนิดลวดทองแดงถักต่อลงดินที่
โครงตู้
2.9 ตัวโครงสร้างจะต้องขันสกรูหรือเชื่อมอย่างแข็งแรง ตัวเมน BUSBAR และโครงสร้างจะต้อง
สามารถทนแรงปิดหากเกิดการลัดวงจรในระบบไฟฟ้า ได้อย่างต่ำ 50,000 แอมแปร์

3. รายละเอียดทางด้านเทคนิค
3.1 BUSBAR ที่ใช้ต้องทำจากทองแดงมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดและ ampacity ตาม
ตารางที่แนบท้ายหมวดนี้ และจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ สะดวกต่อการเข้าสาย และมีระยะห่าง
จากฝาตู้อย่างเพียงพอสำหรับการเดินสายไฟฟ้า นอกจากนี้ต้องมี ground bus อยู่ด้านหลังมุมล่าง
และ neutral bus อยู่ด้านหลังมุมบนของตู้ หรือติดตั้งบริเวณอื่นของตู้แต่ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ว่าจ้างก่อน bus ดังกล่าวจะต้องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรูเตรียมสำหรับการต่อ
สายไว้
3.2 การจัดเฟสของ busbars เมื่อมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลักษณะดังนี้ A,B,C เรียงจากหน้าตู้ไปหลัง
ตู้จากบนล่าง หรือจากซ้ายไปขวา
3.3 เมน busbars เชื่อมระหว่างเมนกับ CIRCUIT BREAKER ต่าง ๆ จะต้องเป็นทองแดงขนาดโตพอ
สำหรับกระแสไฟฟ้า โดยไม่ทำให้อุณหภูมิของทองแดงสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
3.4 BUSBARS ภายในตู้ให้ทาสีหรือพ่นสีด้วยสีทนความร้อน เพื่อระบุเฟสดังนี้
เฟส A
:
สีน้ำตาล
เฟส B
:
สีดำ
เฟส C
:
สีเทา
NEUTRAL
:
สีฟ้า
GROUND
:
สีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลือง
3.5 จุดต่อหรือจุดสัมผัสระหว่าง busbar กับ busbar หรือ busbar กับ terminal pad ให้ทาเคลือบ
จุดสัมผัสด้วย electrical compound เพื่อป้องกันการเกิดอ๊อกไซด์
3.6 ที่หางปลาเข้าสายให้สวมด้วย vinyl wire end cap โดยเลือกขนาดให้เหมาะสมกับสายและหาง
ปลาที่ใช้ และใช้รหัสตามเฟสนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เทปสีพันแทน เพราะจะทำให้ไม่คงทนและหลุด
ง่าย
3.7 สายไฟฟ้าสำหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
กับ terminal block ภายในตู้ให้ใช้สายชนิด stranded annealed copper wire 300V, 70deg.C
PVC-INSULATED ขนาดของสายไฟ ต้องมีรหัสสีและต้องไม่เล็กกว่าที่กำหนดดังนี้
CURRENT CIRCUIT
:
ใช้สายสีดำ
ขนาด 4 ตร.มม.
VOLTAGE CIRCUIT
:
ใช้สายสีแดง ขนาด 2.5 ตร.มม.
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-

AC. CONTROL CIRCUIT
:
ใช้สีเหลือง
ขนาด 1.5 ตร.มม.
DC. CONTROL CIRCUIT
:
ใช้สายสีน้ำเงิน ขนาด 1.5 ตร.มม.
SLEEVE และ CAP หุ้มปลายสายก็ให้ใช้รหัสสีเดียวกับสายด้วย
สายไฟทั้งหมดต้องวางอยู่ในรางเดินสาย (trunking) เพื่อความเรียบร้อย และเพื่อป้องกัน
การชำรุดของฉนวน สายไฟฟ้าแต่ละเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดต่าง ๆ และห้ามมีการตัดต่อโดย
เด็ดขาด
สาย control ทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีเครื่องหมายกำกับเป็นระบบปลอกสวม
(ferrule) ซึ่งยากแก่การลอกหรือหลุดหายเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาภายหลัง
สาย control ที่แยกออกจาก cable truncking ต้องจัดหรือรัดสายด้วย cable tie ให้เป็น
ระเบียบ
CONTINUOUS CURRENT-CARRYING CAPACITY OF COPPER CONDUCTORS
(DIN 43,671, DECEMBER 1975)
Copper conductors of rectangular cross-section indoor installations, ambient temperature 35
°
C, conductor temperature 65 °C. Conductor width vertical, clearance between conducts
equal to conductor thickness: with alternating current, phase centre-line distance >0.8 x
clearance between phases.,busbar lenght 2.0 m. or less
Width
X

Cross
Section

thickness
mm

area sq.mm.

12 x 2
15 x 2
15 x 3
20 x 2
20 x 3
20 x 5
20 x 10
25 x 3
25 x 5
30 x 3

23.5
29.5
44.5
39.5
59.5
99.1
199
74.5
124
89.5

Continuous current in A
coated
1

2

3

bare
4

bar bar bar bar
123 202 228 148 240 261 187 316 381 189 302 313
237 394 454 319 560 728 497 924 1320 287 470 525 384 662 839 337 544 593 -
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bar bar bar bar
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30 x 5
140
447 760 994 379 627 896 30 x 10
299
676 1200 1670 573 1060 1480 40 x 3
119
435 692 725 366 600 690 40 x 5
199
573 952 1140 482 836 1090 40 x 10
399
850 1470 2000 2580 715 1290 1770 2280
50 x 5
249
697 1140 1330 2010 583 994 1260 1920
50 x 10
499
1020 1720 2320 2950 852 1510 2040 2600
60 x 10
599
1180 1960 2610 3290 989 1720 2300 2900
80 x 5
399
1070 1680 1830 2830 885 1450 1750 2720
80 x 10
799
1500 2410 3170 3930 1240 2110 2790 3450
100 x 5
799
1300 2010 2150 3300 1080 1730 2050 3190
100 x 10
988
1810 2850 3720 4530 1490 2480 3260 3980
120 x 10
1200
2100 3280 4270 5130 1740 2860 3740 4500
160 x 10
1600
2700 4130 5360 6320 2220 3590 4680 5530
200 x 10
2000
3290 4970 6430 7490 2690 4310 5610 6540
NOTE : Correction factor for load reduction with long side (width) of bus conductors in
rizontal position or with busbars vertical for more than 2 m.

Number of
busbars

2
3
4

Width of
busbar
(mm.)
50.............200
50.............80
100...........120
160
200

Thickness of
busbar and
clearance
(mm.)
5.................10
5.................10
5.................10
5.................10
5.................10
จบหมวดที่ 16 42 50
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Correction factor

coated
0.85
0.85
0.80
0.75
0.70

bare
0.80
0.80
0.75
0.70
0.65
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หมวดที่ 16 42 60
อุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบไฟฟ้า
ELECTRICAL AUXILIARY EQUIPMENT
1. CIRCUIT BREAKER
1.1 CIRCUIT BREAKER ทั้งหมดผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL
1.2 เป็นชนิดที่ผลิตขึ้นมาต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240 Volt สำหรับ 1 เฟส และไม่น้อยกว่า 415
Volt สำหรับ 3 เฟส
1.3 ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 600 Amp. ต้องเป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal
Magnetic or Solid State Trip
1.4 ขนาดเฟรมมากกว่า 600 Amp. เป็นชนิด Molded case หรือ Open Frame โดยมี Releasing Device เป็น
แบบ Solid State Trip Unit
1.5 Circuit Breaker ที่มีพิกัดตั้งแต่ 1000 Amp. ขึ้นไป จะต้องมีระบบ Ground Fault Protection โดยมีค่าปรับ
ตั้งแต่ไม่เกิน 1200 Amp. สำหรับ Ground Fault Current ตั้งแต่ 3000 Amp. ขึ้นไปและจะต้องปลดวงจร
ภายในเวลาไม่เกิน 1 วินาที
1.6 Main Circuit Breaker จะต้องแบ่งชนิด Air Circuit Breaker (ACB) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย Function ดังนี้
1.6.1 ค่า IC ระบุตามในแบบ
1.6.2 Over Load Protection
1.6.3 Long Time Delay
1.6.4 Short Circuit Protection
1.6.5 Short Time Delay
1.6.6 Instantaneous Protection
1.6.7 Ground Fault Protection และอุปกรณ์ประกอบภายใน
1.6.8 เป็นชนิด Manual Operated
1.6.9 4 Auxiliary Contact
1.6.10 อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ รวมถึง Special tool (ถ้ามี) ที่จำเป็นตามมาตรฐานของผู้ผลิต
2. MOLDED CASE SWITCH
เป็นสวิทซ์แบบเดียวกับ Circuit Breaker แต่ไม่มี Over Current และ Short Circuit Release แต่มี Arcing Chamber
ส่วนคุณสมบัติอื่น ๆ เหมือนกันทุกประการ
3. SAFETY SWITCH
เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในขณะทำการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า
นั้น ๆ และต้องเป็นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกัดตามที่ระบุในแบบ
3.1 ตัวตู้ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันและกำจัดสนิม พร้อมทั้งเคลือบอบสีอย่างดีโดยมีระดับการป้องกัน
NEMA 1 สำหรับติดตั้งในอาคารและ NEMA 3R สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
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3.2
3.3
3.4
3.5

ตัวสวิทซ์จะต้องมีกระเดื่องล็อคอยู่ เมื่อสวิทซ์อยู่ในตำแหน่ง OFF จึงจะสามารถเปิดฝาได้
ขนาด Ampere Rating จำนวนขั้วสายและจำนวน Phase ให้เป็นไปตามระบุในแบบ
ชุดที่กำหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้เป็น
เช่นเดียวกับข้อที่ระบุข้างต้น
การติดตั้งให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ โดยระดับความสูงจากพื้น 0.6 ม. ถึงระดับบนของสวิทซ์ในกรณี
บริเวณติดตั้งไม่มีผนังหรือกำแพง ให้ติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง ให้สวิทซ์สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.00 ม.
ถึงระดับบนของสวิทซ์

4. CIRCUIT BREAKER BOX WITH ENCLOSED
4.1 ทั่วไปให้ใช้ Moulded Case Circuit Breaker ที่มี Ampere Trip Rating และจำนวน Pole ตามที่ระบุในแบบ
4.2 ขอบเขต ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง Circuit Breaker Box (Enclosed Circuit Breaker) ตามที่แสดงในแบบ
และระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ
4.3 ความต้องการทางด้านเทคนิค
4.3.1 Enclosure เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA โดยที่ตัวตู้ทำด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันและกำจัด
สนิม พร้อมทั้งเคลือบอบสีอย่างดี โดยมีระดับการป้องกัน NEMA 1 สำหรับติดตั้งในอาคาร และ NEMA
3R สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
5. PANEL BOARD
ชนิดและขนาดตามที่ระบุในแบบผลิตตามมาตรฐาน NEMA, UL หรือตามมาตรฐานสากลดังกล่าวข้างต้น และแผง
Panel Board ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันทั้งหมด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 Main Circuit Breaker เป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker Thermal Magnetic Trip,
Trip Free มีขนาด Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า 10 KA สำหรับ Main Circuit Breaker
และ 5 KA สำหรับ Branch Breaker หรือตามที่ระบุในแบบที่แรงดัน 415/240 Volt
5.2
5.3
5.4

ภายในแผงต้องมีพื้นที่เพียงพอในการเดินสาย ฝาตู้ที่เป็นบานพับด้านใน ต้องมีที่ติดกระดาษแสดงการใช้งานของ
วงจรย่อย
Branch Circuit Breaker ต้องเป็นชนิด Plug-In หรือ Bolt-On ตามที่ระบุในตารางโหลดและสามารถถอด
เปลี่ยนได้โดยไม่ต้องหยุดใช้งานของ Circuit Breaker ตัวอื่น
ภายในแผงต้องมี Ground และ Neutral Terminal เพียงพอสำหรับแต่ละวงจรย่อย

6. เครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
6.1 เครื่องวัดแรงดัน (Voltmeter) เป็นชนิดต่อตรงมีช่วงในการวัด 0 ถึง 500 V มีความแม่นยำ (Accuracy) ±1.5
เปอร์เซ็นต์หรือดีกว่า
6.2 สวิทช์เครื่องวัดแรงดัน (Voltmeter Switch : VS) เป็นสวิทซ์หมุนได้ 7 จังหวะ เพื่อวัดแรงดันทั้ง 3 เฟส และกับ
สายศูนย์มีจังหวะการบิดดังนี้ RS-ST-TR-O-RN-SN-TN
6.3 เครื่องวัดกระแส (Ammeter) อาจเป็นชนิดต่อตรงหรือต่อผ่านหม้อแปลงกระแส มีความแม่นยำ ±1.5
เปอร์เซ็นต์หรือดีกว่า
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6.4
6.5

6.6
6.7

สวิทช์เครื่องวัดกระแส (Ammeter Switch : AS) เป็นสวิทซ์หมุนได้ 4 จังหวะเพื่อกระแสทั้ง 3 เฟส และมีจังหวะ
การบิดดังนี้ O-R-S-T ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 10 A
หม้อแปลงกระแส (Current Transformer) พิกัดกระแสทางทุติยภูมิ 5 A ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 500 V มี
ความแม่นยำ ± 0.5 เปอร์เซ็นต์ ที่ 50 Hz สำหรับเครื่องวัดของการไฟฟ้าท้องถิ่น แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากการ
ไฟฟ้าฯ ก่อนนำเข้าใช้งาน
เครื่องวัดเพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor Meter) เป็นแบบที่ใช้ในระบบ 3 เฟส มีช่วงการวัด : lead
0.5……1…….0.5 lag มีความแม่นยำ ±1.5 เปอร์เซ็นต์หรือดีกว่า
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า (Kilowatthour Meter) เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส สำหรับต่อตรงหรือใช้หม้อแปลง
กระแส มีความแม่นยำ ± 2.5 เปอร์เซ็นต์หรือดีกว่า
จบหมวดที่ 16 42 60
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หมวดที่ 21 00 00
ระบบปรับอากาศ
Air Conditioner System
3-1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONER)
3-1.1 เครื่องจ่ายลมเย็น (FAN COIL UNIT)
จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับ AIR COOLED CONDENSING UNIT ใช้สารทําความเย็น R410 หรือ
เทียบเท่า และประกอบสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิตภายใต้การรับรอง และได้รับอนุญาต จากบริษัทผู้ผลิตจาก
ต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา TECHNICAL SELECTION แสดง รายละเอียดการเลือก FAN COIL UNIT
ให้พิจารณาก่อนการดําเนินการโดยให้มีค่าการใช้ พลังงาน EER Z11 FAN COIL UNIT ให้ประกอบด้วย
อุปกรณ์ดังต่อไปนี้
ก. ตัวถัง (METAL HOUSING) ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสีความหนาไม่น้อยกว่า 1.3
มิลลิเมตร พ่นเคลือบด้วยสีอย่างดีหรือเป็นพลาสติกขึ้นรูปตามผู้ผลิต ภายในจะต้องกรุ ด้วยฉนวน
CLOSED CELL INSULATION DRAIN PAN จะต้องจัดวางและให้มีขนาด ใหญ่เพียงพอสําหรับน้ำ
CONDENSATE ของ COIL และกรุด้วยฉนวนเพื่อป้องกันการเกิด หยดน้ำจากถาด
ข. พัดลมและมอเตอร์ (FAN AND MOTOR) พัดลมเป็นแบบ FORWARD CURVE แบบ DOUBLE
WIDTH, DOUBLE INLET CENTRIFUGAL TYPE ติดตั้งอยู่บนเพลาพัดลม จะต้องได้รับการสมดุลย์
อย่างดี ทั้ง STATIC และ DYNAMIC เพื่อไม่ให้เกิดการสั่นสะเทือน และเสียงดังขณะทํางาน
BEARING ให้เป็นแบบ SELF-ALIGNING และสามารถถอด เปลี่ยนได้ในการซ่อมบํารุงมอเตอร์เป็น
แบบ SPLIT CAPACITOR และออกแบบให้ สามารถขับพัดลมได้ ในช่วง LOW SPEED มอเตอร์ให้
เป็นชนิด 3 ความเร็ว คือ LOW, MEDIUM และ HIGH SPEED และมีอุปกรณ์ THERMAL
OVERLOAD อยู่ภายในตัว
ค. ขดท่อทองแดง (COOLING COIL) ให้เป็นท่อทองแดงมี ALUMINUM FINS ยึดติดแน่น กับท่อ
ทองแดงโดยเชิงกล ขดท่อทองแดงจะต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความ ร้อนสูง และ
ความเร็วลมไหลผ่านขดท่อทองแดงไม่มากกว่า 400 ฟุต/นาที ขดท่อทองแดง จะต้องผ่านการทดสอบ
แรงดันจากโรงงานผู้ผลิต
ง. EXPANSION VALVE และหรือ CAPILLARY TUBE สําหรับควบคุมการไหลของสารทํา ความเย็นที่
จะเข้าขดท่อทองแดง โดยจะต้องสามารถปรับอัตราการไหลของสารทําความเย็น เพื่อให้ FAN
COILUNIT สามารถปรับความเย็นได้ตามอุณหภูมิที่ต้องการ
จ. ท่อน้ำทิ้งจาก FAN COIL UNIT ให้ใช้ท่อ PVC CLASS 8.5 จะต้องมี TRAP สําหรับท่อน้ำ
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ทิ้งจาก FAN COIL UNIT ทุกเครื่อง ท่อน้ำทิ้งจะต้องเอียงพอทีน่ ้ำจะไหลได้สะดวกที่แขวน และ
รองรับท่อจะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 4 ฟุต และให้หุ้มท่อน้ำทิ้งด้วยฉนวน PREFOAMED TUBE หนา
1/2 นิ้ว
ฉ. FAN SPEED CONTROL SWITCH ให้เป็นแบบที่ประกอบด้วย FAN SPEED CONTROL SWITCH
(HIGH, MEDIUM, LOW และ OFF) พร้อมทั้งมี ROOM THERMOSTAT ในชุดเดียวกัน ในตําแหน่ง
OFF ที่ตัว SWITCH ให้สามารถหยุดการทํางานของพัดลมและ COMPRESSOR ได้
ช. AIR DUCT SMOKE DETECTOR
จะต้องจัดให้มี AIR DUCT SMOKE DETECTOR เพื่อทําหน้าที่ตัดวงจรควบคุมการ ทํางานของพัดลม
ที่เครื่องส่งลมเย็น ที่มีปริมาณลมหมุนเวียนตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที หรือเครื่องที่มีขนาด 4.5
TON ขึ้นไป ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ AIR DUCT SMOKE DETECTOR ให้มีช่วงอุณหภูมิการทํางาน 32131° F และเป็นแบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ 12-24 VDC หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งอยู่ที่ท่อลม
กลับ และในกรณีที่ระบบการนํา ลมกลับเข้าเครื่องส่งลมเย็น เป็นชนิดที่ไม่มีการติดตั้งท่อลมกลับเข้า
เครื่องส่งลมเย็น ให้ติดตั้ง SMOKE DETECTOR ระหว่างคอยล์ และ FILTER ของเครื่อง AHU
เครื่องจ่ายลมเย็นชนิดแขวนในฝ้าเพดาน และสามารถต่อท่อส่งลมเย็นได้ แบบ CEILING CONCEALED DUCT
MOUNTED TYPE WITH PLENUM พร้อม CLEANABLE ALUMINUM AIR FILTER หนา 1 นิ้ว การเลือกรุ่น
จะต้องให้ปริมาณลมเป็นไปตามข้อกําหนด ที่ MEDIUM CFM และ MEDIUM STATIC PRESSURE ชุด
ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นชนิดที่ สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ และจะต้องเป็นรุ่นล่าสุดที่ผลิตออกมาขาย
เครื่องจ่ายลมเย็นชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานหรือตั้งพื้น แบบ FREE FLOW CEILING MOUNTED TYPE ให้ตัวถัง
พ่นเคลือบสีให้ดูสวยงาม ช่องปรับลมและหน้ากากลม ควรเป็นแบบปรับการ กระจายลมได้ 4 ทิศทาง การ
เลือกรุ่นจะต้องให้ปริมาณลมเป็นไปตามตามข้อกําหนดที่ MEDIUM CFM ชุดควบคุมอุณหภูมิให้เป็นแบบ
WIRE หรือ WIRELESS REMOTE CONTROL และ สามารถปรับความเร็วของพัดลมได้ และจะต้องเป็นรุ่น
ล่าสุดที่ผลิตออกมาขาย
เครื่องจ่ายลมเย็นชนิดติดผนัง แบบ WALL MOUNTED TYPE รูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน บริษัทผู้ผลิต
ชุดควบคุมอุณหภูมิให้เป็นแบบ WIRE หรือ WIRELESS REMOTE CONTROL และสามารถปรับความเร็วของ
พัดลมได้ เครื่องจ่ายลมเย็นชนิดฝังเพดาน แบบ CASSETTE TYPE รูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต ชุดควบคุมอุณหภูมิให้เป็นแบบ WIRELESS REMOTE CONTROL และสามารถปรับความเร็ว
ของพัดลมได้ และจะต้องเป็นรุ่น ล่าสุดที่ผลิตออกมาขาย
3-1.2 เครื่องส่งลมเย็น (AIR HANDLING UNITS)
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ก. ทั่วไป (GENERAL)
เครื่องส่งลมเย็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ AIR COOLED CONDENSING UNIT และประกอบสําเร็จจาก
โรงงานผู้ผลิต ในกรณีที่ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ จะต้องได้รับการอนุญาต และรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรงเป็นชนิดที่ใช้กับ ระบบ DIRECT EXPANSION โดยเฉพาะใช้ได้กับระบบ
ไฟฟ้า 380 VOLT 3 PHASE 50 Hz. หรือ 220 VOLT 1 PHASE 50 Hz. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํา TECHNICAL
SELECTION แสดงรายละเอียดการเลือกเครื่องส่งลมเย็นให้สอดคล้องกับ AIR COOLED CONDENSING
UNIT มาพิจารณาประกอบในการเสนอราคาด้วย และก่อนการสั่งซื้อ เครือ่ งปรับอากาศที่กําหนดเป็นเครื่องส่ง
ลมเย็น (AIR HANDLING UNITS) ให้หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่มีชุดขับพัดลมและมอเตอร์เป็นแบบ
สายพาน และไม่สามารถปรับความเร็ว รอบได้ด้วยสวิทซ์พัดลมเครื่องส่งลมเย็น ให้เป็นแบบ VERTICAL
DRAW THRU ยกเว้น กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยจะต้องมีชุดขับพัดลมเป็นแบบ BELT DRIVE และ
ประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้
1. ตัวถัง (METAL HOUSING)
2. พัดลม (FAN)
3. มอเตอร์และชุดขับ (MOTOR AND DRIVE)
4. ขดท่อทองแดง (COOLING COIL)
5. ถาดรองน้ำทิ้ง (DRAIN PAN)
6. แผ่นกรองอากาศ (AIR FILTER)
7. AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL & EQUIPMENT
8. SMOKE DETECTOR
9. DISCHARGE DAMPER
10. RETURN AIR PLENUM (ถ้ามี)
เครื่องส่งลมเย็นที่มีขนาดทําความเย็น 120,000 BTU/HR และใหญ่กว่าให้ตัวถังเป็น DOUBLE SKIN กรุ
ภายในด้วยฉนวนใยแก้ว ความหนาเป็น 2 ปอนด์ต่อลบ.ฟุต หรือฉนวน ประเภทอื่นที่เทียบเท่ากัน
ข. ตัวถัง (METAL HOUSING)
METAL HOUSING ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL SHEET) ชนิดหนา มี
ลักษณะเป็นส่วนๆ ถอดแยกชิ้นได้ (MODULAR OR COMPARTMENT) ยึดติดกับโครงสร้างเหล็กอย่างดีเรียบ
สนิทโดยไม่เกิดความสั่นสะเทือน และรั่วมีช่องเปิดอย่างเพียงพอสําหรับใช้ในการตรวจและซ่อมบํารุงรักษา
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ภายใน METEL HOUSING ให้บุด้วยฉนวน CLOSE CELL RUBBER ความหนา 1" หรืออนุมัติเทียบเท่า ถาด
รองน้ำทิ้ง ให้เป็นแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาและกรุด้วยฉนวน CLOSE CELL RUBBER หนา 1/2"
ค. พัดลม (FAN)
พัดลมเป็นแบบ FORWARD CURVED, BACKWARD หรือ AIRFOIL BLADE CENTRIFUGAL TYPE, SLOW
SPEED TYPE CLASS 1 FAN HOUSING เป็น แผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาขึ้นรูปอย่างดี เพื่อให้ลมที่ปาก
ทางเข้าไม่เกิดการไหลวนและ กระแทกใบพัดติดตั้งอยู่บนเพลาเหล็กตันและจะต้องได้รับการสมดุลย์อย่าง
ถูกต้องทั้ง STATIC และ DYNAMIC สมรรถนะของพัดลมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ AMCA หรือที่
อนุมัติเทียบเท่า การเลือกขนาดต้องให้มีประสิทธิภาพในการทํางานไม่น้อยกว่า 60% และ ความเร็วรอบของ
พัดลมไม่เกิน 900 รอบต่อนาทีหรือที่วิศวกรพิจารณาเทียบเท่า BEARING ให้เป็นแบบ SELFALIGNING และ
เลือกให้ชั่วโมงการใช้งานมากกว่า 100,000 ชั่วโมง
ง. มอเตอร์และชุดขับ (MOTOR AND DRIVE)
มอเตอร์ให้เป็นแบบ TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE ความเร็วรอบ ประมาณ 1,450 RPM.
เป็นชนิดที่ออกแบบให้มีประสิทธิภาพการทํางานสูง มอเตอร์ ขนาด 0.75 แรงม้า และใหญ่กว่าให้เป็น 380 V,
3 PHASE และ 50 Hz. ชุดขับให้เป็น แบบ VARIABLE PITCH PULLEYS และสมดุลย์อย่างถูกต้อง โดยไม่
สั่นสะเทือนและเกิด เสียงดังขณะทํางาน ขนาดของมอเตอร์จะต้องเลือกให้มีขนาดใหญ่เพียงพอไม่ทําให้เกิด
OVERLOAD สายพานให้เป็นแบบ OIL RESISTANT และเลือกขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 150% ของแรงม้า
มอเตอร์สําหรับเครื่องส่งลมเย็นที่มีมอเตอร์และชุดขับอยู่ข้างนอกให้มี กระบังสายพานปิดให้มิดชิด
จ. ขดท่อทองแดง (COOLING COIL)
COOLING COIL ให้เป็นแบบท่อทองแดง มี ALUMINUM FINS ยึดติดอยู่กับท่อทองแดง และประกอบอยู่บน
โครงเหล็กชุบสังกะสีอย่างดี COOLING COIL จะต้องออกแบบให้มี ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสูงและ
ความเร็วลมไหลผ่าน COOLING COIL ไม่มากกว่า 500 ฟุตต่อนาที COIL จะต้องได้รับการทดสอบแรงดันที่
450 PSIG หรือแรงดันตามที่ บริษัทผู้ผลิตกําหนดจากโรงงานผู้ผลิต
ฉ. แผ่นกรองอากาศ (AIR FILTER)
แผ่นกรองอากาศสําหรับเครื่องส่งลมเย็นให้เป็นชนิด PRE FILTER TYPE ติดตั้งที่ด้านลมกลับ FILTER เป็น
แบบ CLEANABLE ALUMINIUM ให้มีความหนาไม่ต่ำกว่า 1"
ช. AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL
จะต้องจัดให้มีระบบควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ (AUTOMATIC TEMPERATURE CONTROL) เพื่อ สามารถ
ควบคุมการทํางานของ EXPANSION VALVE ในการปรับอัตรา การไหลของสารทําความเย็นและการทํางาน
ของ COMPRESSOR เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามที่ ต้องการในกรณีที่เครื่องปรับอากาศจัดให้มี COMPRESSOR
มากกว่า 1 ชุด จะต้องจัดหาชุดควบคุมอุณหภูมิให้สอดคล้อง
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ซ. AIR DUCT SMOKE DETECTOR
จะต้องจัดให้มี AIR DUCT SMOKE DETECTOR เพื่อทําหน้าที่ตัดวงจรควบคุมการทํางาน ของพัดลมที่
เครื่องส่งลมเย็น ที่มีปริมาณลมหมุนเวียนตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที หรือ เครื่องที่มีขนาด 4.5 TON ขึ้น
ไป ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ AIR DUCT SMOKE DETECTOR ให้มีช่วงอุณหภูมิการทํางาน 32-131° F และเป็น
แบบแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำ 12-24 VDC หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งอยู่ที่ท่อลมกลับ และในกรณีที่ระบบการ
นําลมกลับเข้าเครื่องส่ง ลมเย็น เป็นชนิดที่ไม่มีการติดตั้งท่อลมกลับเข้าเครื่องส่งลมเย็น ให้ติดตั้ง SMOKE
DETECTOR ระหว่งคอยล์ และ FILTER ของเครื่อง AHU
ณ. DISCHARGE DAMPER
จะต้องจัดให้มี DISCHARGE DAMPER ที่ปรากฏทางออกของเครื่องส่งลมเย็นทุกเครื่อง เพื่อใช้ในการควบคุม
ปริมาณลมจากเครื่อง DISCHARGE DAMPER ให้เป็นแบบ MULTILEAVES BLADE มี CASING และ BLADE
ประกอบและขึ้นรูปโดยใช้แผ่นเหล็กชุบสังกะสี เบอร์ 16 USSG แกนใบและจุดหมุนให้เป็นวัสดุที่มีผิวเรียบเป็น
มัน ออกแบบและติดตั้งให้มี ความเสียดทานน้อยที่สุด โดยไม่จําเป็นต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี ก้านชัก
ปรับแกนใบ ให้เป็นแบบตั้งตําแหน่งและล็อคได้
3-1.3 AIR COOLED CONDENSING UNIT
จะต้องประกอบสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ในกรณีที่ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศจะต้อง อยู่ภายใต้
การรับรอง และได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิต ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา TECHNICAL SELECTION แสดง
รายละเอียดในการเลือก AIR COOLED CONDENSING UNIT ที่มีความ สามารถในการทําความเย็นได้ไม่น้อย
กว่าที่กําหนดไว้ และติดตั้งในตําแหน่งตามแบบ โดยจะต้อง จัดวางให้การถ่ายเทของอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่จะต้องให้มี HOOD ผู้รับจ้าง จะต้องจัดดําเนินการหากจําเป็น
AIR COOLED CONDENSING UNIT ที่ใช้จะต้องมีรายละเอียดของอุปกรณ์ดังนี้
ก. เป็นชนิดที่ใช้สารทําความเย็น R-410A หรือที่พิจารณาเทียบเท่า
ข. ตัวถังต้องทําด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีและทาสีอย่างดีเพื่อใช้งานกลางแจ้ง
ค. ขดท่อระบายความร้อน (CONDENSER COIL) ทําด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บมีครีบอะลูมินั่ม หรือทองแดงยึด
ติดกับท่อทองแดงโดยเชิงกล
ง. พัดลม และมอเตอร์ พัดลมเป็นแบบใบพัด (PROPELLER TYPE FAN) ทําด้วย
อะลูมินั่มหรือ เหล็กพ่นสีกันสนิมอย่างดี มอเตอร์ของพัดลมจะต้องใช้กับระบบไฟฟ้า 380V 3PHASE 50Hz.
หรือ 220V 1PHASE 50Hz. เท่านั้น ควรเป็นชนิด CLASS B, MOTOR INSULATION มีอุปกรณ์ป้องกัน
มอเตอร์ไหม้อยู่ภายใน และเป็นแบบที่หล่อลื่นถาวร
จ. COMPRESSOR ให้เป็นแบบ ROTARY, SCROLL และหรือ RECIPROCATING โดยหากระยะห่างระหว่าง
ชุด CONDENSING UNIT กับ FAN COIL UNIT เกินกว่า 12 เมตร จะต้องเพิ่มขนาดการทําความเย็นของ
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เครื่องชดเชยกับการสูญเสีย เนื่องจากความ เสียดทาน และหากระยะห่างระหว่างชุด CONDENSING UNIT
กับ FAN COIL UNIT เกินกว่าระยะที่ COMPRESSOR แบบ ROTARY หรือ SCROLL จะใช้ได้ ให้ใช้
COMPRESSOR เป็นแบบ RECIPROCATING ทั้งนี้ให้การเลือกชนิดของ COMPRESSOR เป็นไปตาม
ข้อแนะนําของบริษัทผู้ผลิต RECIPROCATING COMPRESSOR ที่มีขนาด 10 HP. ขึ้นไป ให้เป็นแบบ SEMIHERMATIC ให้จัด VIBRATION ISOLATOR เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
ฉ. อุปกรณ์ควบคุมที่จะต้องติดตั้ง จะต้องมีอุปกรณ์ดังนี้
- HIGH AND LOW PRESSURE STATS WITH MANUAL RESET สําหรับเครื่องปรับอากาศที่มีภาระการทํา
ความเย็นตั้งแต่ 36,000 BTU/ HR ขึ้นไป
- STARTER WITH COMPRESSOR OVERLOAD DEVICES
- TIME DELAY RELAY
- OIL PRESSURE SWITCH WITH MANUAL RESET สําหรับเครื่องปรับอากาศที่
มีขนาดการทําความเย็นตั้งแต่ 7 ตันขึ้นไป
- CIRCUIT BREAKERS WITH CONTROL DEVICES
- EXPANSION VALVE WITH PROPORTIONAL THERMOSTAT สําหรับ เครื่องปรับอากาศที่มีภาระการทํา
ความเย็นตั้งแต่ 36,000 BTU/HR ขึ้นไป
- OIL TRAP
- FILTER/DRIER, SIGHT GLASS/INDICATOR พร้อมทั้ง SERVICE VALVE ที่ ทางเข้าและทางออก
3-1.4 ท่อสารทําความเย็น, ฉนวนหุ้มท่อสารทําความเย็นและอุปกรณ์
ก. ท่อสารทําความเย็นให้เป็น HARD DRAWN TYPE L ขนาดที่ใช้ให้เป็นไปตามข้อแนะนํา
ของบริษัทผู้ผลิต หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ
ข. ท่อสารทําความเย็นให้เป็นท่อเส้นเดียวโดยตลอดไม่มีรอยต่อ ยกเว้นจุดที่ต่อเข้าอุปกรณ์และ
การโค้งงอ การโค้งงอของท่อจะต้องใช้ FITTING มาตรฐาน หรือสําหรับท่อที่มีขนาดเล็กให้ ใช้
BENDER ช่วยในการโค้งงอได้ ห้ามใช้มือหรือเครื่องมือประเภทอื่นในการดัดท่อโดย
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หมวดที่ 31 00 00
สายสัญญาณระบบสือ่ สาร
NETWORK WIRING
1. ผู&รับจ&างจะต&องจัดหา ติดตั้งและทดสอบระบบข9ายสายสัญญาณคอมพิวเตอรB ตามขอบเขตที่กำหนดในแบบ
และข&อกำหนดนี้ เพื่อให&ระบบข9ายสัญญาณคอมพิวเตอรBใช&งานได&อย9างสมบูรณBถูกต&องตามมาตรฐาน และตาม
ความประสงคBของ ผู&ว9าจ&าง / เจ&าของโครงการ
2. อุปกรณBสำหรับระบบข9ายสายสัญญาณคอมพิวเตอรBประกอบด&วย สายสัญญาณ UTP Cable, เต&ารับ, UTP
Patch Panel, UTP Patch Cord ส9วนตู& Rack 19” ต&องผลิตและจัดจำหน9ายโดยบริษัทที่ได&รับการรับรอง
มาตรฐาน มอก / ISO9001 : 2000
3. ผู&รับจ&างจะต&องดำเนินการจัดหาและติดตั้งท9อว9างสำหรับสายเมนไฟเบอรBออฟติก (หากมิได&กำหนดขนาดท9อไว&
เปpนอย9างอื่นให&ใช&ท9อ IMC ขนาดเส&นผ9านศูนยBกลางไม9เล็กกว9า 2 นิ้ว จำนวน 1 ท9อ) เดินจากแผงกระจายสาย
รวมไปยังภายนอกอาคาร ตามต าแหน9งที่ผู&ควบคุมงานแนะนำ
4. แผงต9อสายสัญญาณคอมพิวเตอรB
4.1 แผงต9อสายสัญญาณข&อมูล ต&องใช&แผงชนิด Modular Patch Panel CAT 6 เพื่อสะดวกในการทดสอบ
สายสัญญาณ และการสลับสายสัญญาณในการใช&งาน ติดตั้งในตู& Rack มาตรฐาน 19” พร&อมทั้ง
จัดเตรียมพื้นที่ว9างในการวาง Hub Switch และการขยายคู9สายในอนาคตตามที่ระบุในแบบ
4.2 ส าหรับตู& Rack 19” ให&ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ จำนวน 2 ชุด และรางไฟฟ}า 220 V พร&อมสวิตซBตัด
ตอน พร&อมเต&ารับ จำนวน 4 ชุด ส าหรับอุปกรณB HUB
5. สายสัญญาณ ต&องมีรายละเอียดและคุณสมบัติดังนี้
5.1 คุณลักษณะเฉพาะของสายสัญญาณ UTP Cat 6
(1) สายสัญญาณ UTP สายทองแดงตีเกลียว 4 คู9 ชนิด UTP Category 6 ขนาด 23 AWG ชนิดที่มี
ตัวนำเปpนทองแดง (Copper Conductor)
(2) เปpนสายสัญญาณที่ใช&เชื่อมต9ออุปกรณB Ethernet LAN Switch ให&ได&ประสิทธิภาพสูงสุดของ
อุปกรณBทนี่ ำเสนอ
(3) รหัสสีของสายตีเกลียวจะต&องมีแถบสีของสายตีเกลียวของแต9ละคู9เพื่อสะดวกต9อการตรวจสอบ
และเปpนไปตามมาตรฐานข&อกำหนดของผลิตภัณฑB
(4) สามารถรองรับการใช&งานแบบ 10BaseT, 100BaseTx, IEEE 802.3 1000 BaseT Gigabit
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Ethernet
(5) เมื่อใช&งานร9วมกับอุปกรณB Ethernet LAN Switch จะต&องสามารถรับส9งข&อมูลได&สูงสุดอย9างน&อย 1
Gbps
(6) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ TIA/EIA568B.21 และ ISO 11801 Class E specifications
เทียบเท9า หรือดีกว9า
(7) สามารถรองรับ Bandwidth สูงสุดอย9างน&อย 600 MHz
(8) มีคุณสมบัติการติดไฟยาก (CMR) เทียบเท9าหรือดีกว9า
(9) สามารถทำงานได&ที่อุณหภูมิระหว9าง 20 ถึง +60 องศาเซลเซียส หรือดีกว9า
(10) ในการติดตั้งสายจะต&องทำการ Test Report แบบ EndToEnd และแสดงรายงานในเอกสารส9งมอบ
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