


























                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference: TOR) 
โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประจ าอาคาร 

ส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง 
 

๑. ความเป็นมา 
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรจัดจ้ำงงำนโครงการปรับปรุงอาคาร

ที่ท าการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประจ าอาคารส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติทั้ง ๓ แห่ง โดยใช้เงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  จ ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  ๘,๙๓๐,๐๐๐.- บำท  (แปดล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่น
บำทถ้วน)  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ไดก้่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนพร้อมทั้งกำรจัดหำระบบสำธำรณูปโภค 

เพ่ือใช้กับอำคำรส ำนักงำนฯ  เพ่ือสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒  เปน็ต้นมำ  โดยผ่ำนกำร
ใช้งำนมำไม่น้อยกว่ำ ๑๕ ปี ท ำให้อุปกรณ์ส่วนควบของระบบสำธำรณูปโภคเสื่อมสภำพ จึงจ ำเป็นต้องท ำกำร
ปรับปรุงอำคำรส ำนักงำนและระบบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภำพที่ดี เพ่ือให้สอดคล้องกับภำรกิจรวมทั้งปริมำณ
งำนและจ ำนวนบุคลำกรที่เพ่ิมข้ึน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ ปรับปรุงอำคำรที่ท ำกำรส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติทั้ง ๓ แห่ง รวมทั้งกำรจัดสรรพื้นที่
ปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสูงขึ้น ตำมโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
องค์กร   
 ๒.๒  จัดหำครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประจ ำอำคำร 
 ๒.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มีสภำพเก่ำและเสื่อมสภำพทั้งภำยนอกและภำยในอำคำรให้ดีขึ้น และมีควำม
เหมำะสม 
 

๓. คุณสมบัติผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
 ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง 
 ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลกำรสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนผู้เป็นทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
 ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน ณ 
วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมตำมข้อ ๑.๖ ของเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงครั้งนี้ 
          ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 



-๒- 
 

 ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิ์ผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมท ำสัญญำ  ตำมที่ กวพ. ก ำหนด 

๓.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของส ำนักงำนสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ 
 ๓.๗   ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงและ/หรือปรับปรุงประเภท
เดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงในสัญญำฉบับเดียวกันมวีงเงินไม่น้อยกว่ำ  ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บำท (สี่ล้ำนบำท
ถ้วน)ต่อหนึ่งสัญญำภำยในระยะเวลำ ๕ ปี  นับตั้งแต่วันที่ลงนำมในสัญญำจนถึงวันที่ยื่นเอกสำรประกวดรำคำ
จ้ำง และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยระเบียบบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอ่ืนซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติเชื่อถือได้  

๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย  
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
          ๓.๙  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

๓.๑๐  คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

  
๔. แบบรูปรายการละเอียดหรือคุณลักษณะของงานที่ผู้รับจ้างตอ้งด าเนินการ 

- ตำมเอกสำรแนบท้ำยร่ำงขอบเขตของงำนนี้   
 

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ 
งวดที่ ๑   จ านวนเงินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง 

ได้ท าการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุง ดังนี้  

- ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องน้ ำและงำนที่อยู่ในหมวดงำนนี้ของอำคำรส ำนักงำนสภำควำมมั่นคง 
แห่งชำติแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐ 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๗๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ ๒    จ านวนเงินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ 

จ้างได้ท าการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุง ดังนี้  

- ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องน้ ำและงำนที่อยู่ในหมวดงำนนี้ของอำคำรส ำนักงำนสภำควำมมั่นคง 
แห่งชำติทั้งหมดแล้วเสร็จ  
 

 



-๓- 
 

- ด ำเนินกำรงำนปรับปรุง – ซ่อมแซมพ้ืนที่ปฎิบัติงำน  ห้องเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ, 
ห้องแต่งตัวเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ, ห้องประชุมเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ, ห้องรอง
เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ๑, ห้องรองเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ๒  และ ห้องรองเลขำธิกำร
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ๓ , ห้องฝ่ำยอ ำนวยกำรเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ, ห้องผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ, ห้องผู้เชี่ยวชำญ, ห้องที่ปรึกษำด้ำนนโยบำยควำมมั่นคง, ห้องที่ปรึกษำด้ำนกำรประสำน
กิจกำรควำมมั่นคง, ห้องส ำนักงำนเลขำธิกำร, ห้องส ำนักนโยบำยและแผนควำมมั่นคง, ห้องส ำนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงกิจกำรชำยแดนและประเทศรอบบ้ำน, ห้องส ำนักประเมินภัยคุกคำม, ห้องส ำนักยุทธศำสตร์ควำม
มั่นคงภำยในประเทศ, ห้องกลุ่มงำนพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรภำยในองค์กร, ห้องกลุ่มงำนบริหำรกำรประชุม, 
ห้องรับรองชั้น ๓ , ห้องศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ห้องกลุ่มพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคง, และห้องผู้
ตรวจสอบภำยใน  แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ ๓    จ านวนเงินร้อยละ ๒๐  ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ 

จ้างได้ท าการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุง ดังนี้  
      - ด ำเนินกำรงำน ปรับปรุง-ซ่อมแซมพ้ืนที่ปฎิบัติงำนส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ 
      - ด ำเนินกำรปรับปรุงหลังคำมุขหน้ำหลังแล้วเสร็จและท ำกำรซ่อมแซมระบบประปำแล้วเสร็จ 
      - ด ำเนินกำรปรับปรุงส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (อำคำร ๒๐ ชั้น ๓) แล้วเสร็จ 
      - ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องรับรอง ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ (ศูนย์รำชกำรฯ) แล้วเสร็จ 
      -   ปรับปรุงระบบก ำเนิดไฟฟ้ำแล้วเสร็จ 
      -   ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศชนิดแยกส่วน  ห้องประชุมเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ ชั้น ๒ 

แล้วเสร็จ                                                                                       
ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ ๔    จ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ 

จ้างได้ท าการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุง ดังนี้  

- ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศชนิดแยกส่วนห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเลขำธิกำร, ห้องผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักนโยบำยและแผนควำมมั่นคง, หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล, ห้องผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงกิจกำรชำยแดนและประเทศรอบบ้ำน ชั้น ๑, ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนักประเมินภัย
คุกคำม, ห้องผู้ช่วยเลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติและผู้เชี่ยวชำญ ชั้น ๒, ห้องผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงภำยในประเทศ, ห้องผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร และห้องรับรอง (ส ำนัก
ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงภำยในประเทศ เดิม) ชั้น ๓, ห้องประชุมศรีวิสำรวำจำชั้น ๓, ห้องประชุมวิจิตรวำทกำร 
ชั้น ๓, ห้องรับรองสิทธิเศวตศิลำ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 
 



-๔- 
 

      - ด ำเนินกำรติดตั้งระบบส ำรองไฟฟ้ำฉุกเฉิน (UPS) พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ 
      - ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อส ำหรับห้องประชุมทั้งหมดแล้วเสร็จ 
 ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

 

งวดที่ ๕ ( งวดสุดท้าย )  จ านวนเงินร้อยละ ๒๕ ของจ านวนเงินที่ตกลงว่าจ้างตามสัญญา  จะ 
จ่ายให้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างและ/หรือปรับปรุง ดังนี้  

- ด ำเนินกำรซ่อมแซมระบบปรับอำกำศแบบรวมศูนย์ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

- ท ำกำรก่อสร้ำงงำนส่วนอื่นๆท่ีเหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตำม 
รูปแบบ รำยกำรก่อสร้ำง และสัญญำทุกประกำรพร้อมท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 

ให้แล้วเสร็จภายในเวลา  ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 

๖. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 
               -   เงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘   จ านวนเงนิ ๘,๙๓๐,๐๐๐.- บาท (แปดล้านเก้าแสน
สามหม่ืนบาทถ้วน)           

- ก าหนดราคากลาง  จ านวนเงิน  ๗,๙๔๕,๕๕๕.๕๗ บาท ( เจ็ดล้านเก้าแสนสี่หม่ืนห้าพัน 
ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 

 
๗. เงื่อนไขการช าระเงิน    

- แบ่งช ำระเป็น ๕ งวด  ตำมระยะเวลำและข้อก ำหนดกำรส่งมอบงำน 
 

๘. การเสนอราคา 
     - โดยวิธีกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
     -  ในกำรเสนอรำคำ  พิจารณาราคารวมจากผู้เสนอราคาต่ าสุด  
 

๙. ข้อสงวนสิทธิ์ 
  ๙.๑  เงินค่ำจ้ำงส ำหรับกำรจ้ำงเหมำฯ ในครั้งนี้ เบิกจ่ำยจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๘    
  ๙.๒  ก่อนหรือระหว่ำงด ำเนินกำร  ถ้ำปรำกฏว่ำรูปแบบหรือรำยกำรละเอียดที่ก ำหนดนี้คลำดเคลื่อน 

ผิดไปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด    ผู้รับจ้ำงสัญญำว่ำจะปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง    และถ้ำ 
ค ำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรำยกำรที่ปรำกฏในรูปแบบแล้ว  ผู้รับจ้ำงต้องถือว่ำเป็นอันเด็ดขำด  ถ้ำงำนอันใดอันหนึ่ง
มิได้ระบุไว้ในรำยกำรละเอียด     แต่เป็นกำรจ ำเป็นต้องท ำเพ่ือให้งำนแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตำมรูปแบบ  
ผู้รับจ้ำงสัญญำว่ำจะจัดกำรงำนนั้นๆ  ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมแต่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดกับผู้ว่ำจ้ำง 

 
       ……………………………………………………………..   

 























รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 
 

โครงการปรับปรุงอาคารที่ท าการพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ 
ประจ าอาคารส านักงานสภาความม่ันแห่งชาติ (สมช.) ทั้ง ๓ แห่ง 

 

วัตถุประสงค์ 

ด้วยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ด้วยกัน๓บริเวณดังนี้ ๑) อาคาร
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)  ๒) อาคาร๒๐ ชั้นที่ ๓ ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ๓) อาคาร
ส านักงานศูนย์ราชการการ (แจ้งวัฒนะ) มีความปร ะสงค์จะท าการ ซ่อมแซม/ปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบัติงานของอาคาร
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพ่ืออาคารส านักงานจักได้ใช้ประโยชน์กิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามรูปแบบและ
รายการที่ก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผลงานทั้งหมดท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีสภาพ สมบูรณ์พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 
เมื่อไดด้ าเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบัติงานของอาคารเป็นที่แล้วเสร็จ  
 
ค าจ ากัดความและความหมาย 
 ค าต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงเอกสารสัญญาทุกฉบับ ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้นี้ 

๑. “เจ้าของโครงการ”หรือ ”ผู้ว่าจ้าง” หมายถึง ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และ/หรือ  
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ด าเนินการแทน 
๒. “สถานที่ท าการซ่อมแซม/ปรับปรุง” หมายถึง ณ บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ๓ บริเวณดังนี้ ๑) อาคาร 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ๒) อาคาร๒๐ ชั้นที่๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ ๓)  
อาคารส านักงานศูนย์ราชการการ(แจ้งวัฒนะ) “ผู้ออกแบบ” หมายถึง สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
๓. “ผู้ควบคุมงาน” หมายถึง ตัวแทนผู้ว่าจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ดูแล ตรวจสอบและควบคุมงาน 
ก่อสร้างอาคารครั้งนี้ 
๔. “ผู้รับจ้าง” หรือ “ผู้รับเหมา” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ลงนามเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างรวมถึงตัวแทน  
หรือลูกจ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญานี้ 

๕. “งาน” หมายถึง งานต่างๆที่ระบุในแบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบซ่อมแซม/ปรับปรุงและเอกสารแนบ 
สัญญา รวมทั้งงานประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. “อนุมัต”ิ หมายถึง การอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
๗. “แบบรูป” หรือ “รูปแบบ” หมายถึง แบบทั้งหมดที่ประกอบในการท าสัญญาจ้างเหมา และแบบที่มีการ  
เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพ่ิมเติมภายหลังให้ใช้ร่วมกันกับรายการประกอบแบบ 
 
 



      - ๒ - 
 
อนึ่งในการด าเนินการจัดท ารูปแบบผู้ออกแบบได้น ารูปแบบเดิมที่ได้ด าเนินการมาแล้วก่อนหน้านี้เพื่อน ามา  
อ้างอิงในการก าหนดต าแหน่งหรือบริเวณต่างๆเพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงให้สอดคล้องตรงกันกับรายการประกอบ
แบบ ดังนั้นต าแหน่ง เฟอร์นิเจอร์ทั้งติดตั้งกับที่ หรือเคลื่อนย้ายได้จะไม่อยู่ในรูปแบบและรายการประกอบ
แบบยกเว้นบางรายการที่ได้ก าหนดเอาไว้ ในส่วนของรายละเอียดจักได้มีการอธิบายชี้แจงในวันชี้สถานที่ในวัน
เวลาที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป 

 
หมวดที่ ๑ รายละเอียดรายการและข้อก าหนด  

๑.๑ รายการทั่วไป 

๑.๑.๑ แบบและรายการประกอบแบบซ่อมแซม/ปรับปรุง ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง 
เก็บรักษาไว้ในสถานที่ก่อสร้างอย่างละ 1 ชุด เป็นอย่างน้อย โดยให้อยู่ในสภาพที่ดี และเป็น 
แบบแก้ไขครั้งสุดท้ายเท่านั้น 

๑.๑.๒ ระยะ และมาตรฐานต่างๆ ให้ถือเอาตัวเลขที่ระบุในแบบเป็นหลัก (ยกเว้นตัวเลขที่เขียน 
ผิดพลาด) ห้ามวัดจากแบบโดยตรง ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือ  
สถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบ ก่อนลงมือด าเนินการก่อสร้างทุกครั้ง 

๑.๑.๓ ผู้รับจ้าง จะต้องท าความเข้าใจกับรูปแบบและรายการ รวมถึงการตรวจสอบสถานที่ท่ีจะ 
ท างานปรับปรุงอาคาร  ตามรูปแบบและรายการ ให้เข้าใจโดยถ่องแท้เสียก่อนที่จะยื่นซอง  
เสนอราคาค่าจ้างงานดังกล่าว  เมื่อผู้รับจ้างได้ตกลงท าสัญญารับเหมางานกับผู้ว่าจ้างแล้ว     
ถือว่าผู้รับจ้างได้เข้าใจรูปแบบและรายการ   และรู้สภาพของอาคารสถานที่ดีแล้วเป็นอย่างดี  
และไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ   ถ้าปรากฎภายหลังว่ามีความขัดแย้งกันในรูปแบบหรือรายการ หรือ 
แบบพิมพ์เขียวไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอความเห็นชอบหรือค าวินิจฉัยต่อผู้ว่าจ้าง  
เสียก่อนหากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบใน  
การแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง  
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  หรือขอต่ออายุสัญญาออกไปอีกไม่ได้  
๑.๑.๔ หากพบส่วนใดที่ได้ระบุไว้ในแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในรายการประกอบแบบ หรือท่ีได้ระบุไว้ใน  
รายการประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือเสมือนว่าได้ระบุไว้ทั้งสองที่ หรือถ้ามิได้ระบุ  
ไว้ทั้งสองที่ แต่เพ่ือความเรียบร้อยสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง หรือเพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชา  
ช่างที่ดี ส่วนดีของงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจาก  
สัญญาที่ตกลงไว้ 

 



     - ๓ - 
 
๑.๑.๕ สิ่งใดที่ได้ก าหนดไว้ในแบบหรือรายการ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถระบุได้ครบถ้วนได้ท้ังหมด  
เช่น  ความอ่อนแก่ของสี  ลักษณะปลีกย่อย หรือลวดลายของวัสดุต่าง ๆ หรือแบบขยายที่  
ระบุไว้ว่าจะก าหนดให้ภายหลัง ผู้ว่าจ้างจะได้อธิบายรายละเอียดเป็นรายลักษณ์อักษร หรือ 
ก าหนดแบบให้ในขณะด าเนินการเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องท าการสอบถามก่อนที่จะท า  
การข้ันตอนนั้น ๆ และการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบและ  
รายการในสัญญางานก่อสร้างอาคารนี้ด้วย 
๑.๑.๖ ระยะที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง  ระยะส าหรับการก่อสร้างให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง  
เป็นส าคัญ การใช้ระยะที่วัดจากแผ่นแบบโดยตรง อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากมีข้อสงสัยใน  
เรื่องระยะให้สอบถามผู้ควบคุมงาน เพื่อพิจารณาตัดสินก่อนที่จะด าเนินการในส่วนนั้นๆ  
๑.๑.๗ การแจ้งระยะในการท างานร่วมกัน  ในงานก่อสร้างที่ต้องมีงานของผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้าง  
หรือผู้รับจ้างอื่นที่ผู้ว่าจ้างจัดหา ก่อนจะเริ่มงานดังกล่าว  ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 
ระยะต่างๆ ในบริเวณท่ีก่อสร้างร่วมกันจนเป็นที่ทราบและเข้าใจดีเสียก่อน ในกรณีนี้ให้ถือว่าผู้  
รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ขนาดระยะต่างๆ  ที่เป็นจริงแก่ผู้รับจ้างช่วงดังกล่าว ไม่ว่าจะมี 
ตัวเลขแสดงระยะนั้นๆ ในแบบก่อสร้างหรือไม่ก็ตาม 
๑.๑.๘ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินงานก่อสร้างต่อเติมอาคารนี้ เช่น ค่าป้ายโครงการ  
ค่าน้ าประปา  ค่ากระแสไฟฟ้า  และการทดสอบทุกชนิด  ตลอดจนถึงการเคลื่อนย้ายระบบ  
สาธารณูปโภคต่าง ๆ  (ถ้ามี)  ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อและออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  นอกจากนี้      
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบัญญัติหรือระเบียบข้อบังคับ  
ต่างๆ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นจากการที่  
ละเมิดกฎข้อบังคับเหล่านั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
๑.๑.๙ ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันความเสียหายมิให้เกิดแก่ทรัพย์สินและสาธารณูปโภคใกล้เคียง และ  
จะต้องด าเนินงานต่อเติมอาคารนี้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลข้างเคียง  
๑.๑.๑๐ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรายงานถึงเหตุสุดวิสัย 
ต่อผู้ว่าจ้างโดยทันที 

๑.๒ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายงานสาธารณูปโภค 
หากผู้รับจ้างมีความจ าเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายระบบสาธารณูปโภค ที่มีอยู่ในพื้นท่ีก่อสร้างอาคารตามรูปแบบและ
รายการ ผู้รับจ้างจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือจากช่างผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเสียก่อน และจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบสาธารณูปโภคนั้น ๆ ทราบ และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานนั้น ๆ แล้ว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายสาธารณูปโภค  ให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สาธารณูปโภคนั้น ๆ  หรือด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้เป็นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซม หรือชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนกับสาธารณูปโภคส่วนบุคคล หรือส่วนสาธารณะใด 
ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการท างานของผู้รับจ้าง 

๑.๒.๑ การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
     ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และใช้วัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณภาพให้ครบ ตามรูปแบบและรายการมาตรฐานงานก่อสร้างต่อ
เติมอาคารนี้ ทุกประการ และจะต้องจัดหามาให้ครบถ้วนทันเวลา วัสดุที่อาจต้องมีการสั่งจากต่างประเทศหรือท าขึ้น
ใหม่เป็นพิเศษ หรือสิ่งของที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดจ านวนจ ากัด ผู้รับจ้างจะต้องสั่งทันทีเพ่ือให้ทันเวลากับการใช้ในงาน 
ในกรณีที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ หรือลดปริมาณงานอันเนื่องมาจากไม่อาจจัดหาวัสดุดังกล่าวแล้วได้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารนี้ จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ยกเว้น
กรณีท่ีระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน   มีคุณภาพดี   ถูกต้องตามรูปแบบและรายการที่ก าหนด และเป็นไปตามสัญญา  วัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ตลอดจนตัวอย่างของงานก่อสร้างอาคารนี้  จะต้องน าตัวอย่างมาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบรับรองว่า
ถูกต้องเสียก่อน  จึงจะท าการสั่งซื้อหรือติดตั้งได้วัสดุและเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารนี้ เช่น   เครื่อง
ผสมคอนกรีต นั่งร้าน ค้ ายัน เครื่องมือเจาะ ยึด เป็นต้น  จะต้องเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและใช้การได้ดี  ซึ่งผู้รับจ้าง
จะต้องจัดหามาให้ทันเวลาและมีจ านวนเพียงพอ เหมาะสมกับขนาดของงานวัสดุต่าง ๆ   ที่ระบุชื่อโดยเฉพาะเจาะจงไว้   
หรือก าหนดคุณภาพเทียบเท่าในรูปแบบและรายการ  หากผู้รับจ้างประสงค์จะใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่าเนื่องจากไม่มี
จ าหน่ายในท้องตลาด  ให้ผู้รับจ้างจัดท ารายละเอียดแสดงความจ าเป็นที่ต้องใช้วัสดุชนิดอื่นแทน และแสดงหลักฐานใน
การเปรียบเทียบราคาและคุณภาพให้ชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบเป็น
รายลักษณ์อักษรเสียก่อน จึงจะสามารถน าไปใช้ในงานตามสัญญาได้ ทั้งนี้  หากวัสดุที่ขอใช้เทียบเท่ามีราคาสูงกว่า  
ผู้รับจ้างจะไม่คิดเงินเพ่ิมและเพ่ิมเวลา  หากจ าเป็นจะต้องมีการทดสอบคุณสมบัติ  จะต้องท าการทดสอบโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างเสียก่อน  โดยการด าเนินการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายจะเป็นของผู้รับจ้างวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้ในงานก่อสร้างอาคารครั้งนี้ จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างและจะต้องเก็บไว้ในที่ซึ่งมีเครื่อง
ป้องกันที่ดี   มิให้เกิดการเสียหายขึ้น   สิ่งใดท่ีเสียหายมีคุณภาพไม่ดี หรือไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการให้
น าออกไปจากบริเวณ หน่วยงานทันที  ห้ามมิให้ผู้รับจ้างน าเข้ามาในบริเวณหน่วยงาน มิฉะนั้นจะถือว่าผู้รับจ้างมีเจตนา
ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ และรายการมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
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๑.๒.๒ข้อปฏิบัติในการซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร 
การรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม (ถ้ามี) โดยในรายการมิได้ก าหนดไว้ ให้ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างก่อน และเม่ือ
อนุมัติแล้วจึงจะท าการรื้อถอนได้  วัสดุที่รื้อถอนออกหากเป็นเศษวัสดุจ าพวก เศษอิฐ ปูน เศษไม้ ให้ผู้รับจ้างน าออกไป
จากบริเวณปฏิบัติงานทันที เว้นแต่สัญญาจะระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอ่ืน  ในส่วนของการ แบบขยายรายละเอียด
ขณะก่อสร้าง (ASBUILT DRAWING) ได้แก่แบบขยายต่าง ๆ ที่จัดท าขณะซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร  เช่น ผังการเดินท่อ
ต่าง ๆ เป็นต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจะต้องท าแบบขยายรายละเอียดขึ้น และเสนอให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างตรวจสอบและเห็นชอบเสียก่อน  
 
๑.๒.๓ การส่งมอบงาน 
      การท าความสะอาดสถานที่ ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยและผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันที
ที่ตรวจรับและส่งมอบงาน 
การตกแต่งบริเวณ ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดพื้นที่ให้เรียบร้อยหรือตามที่ก าหนดไว้ เศษวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ขยะ 
เศษอิฐ ไม้ ปูน ทราย โรงงาน และส้วมชั่วคราว เป็นต้น จะต้องขนย้ายไปให้พ้นบริเวณภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง
ได้ตรวจสอบรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว 
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบ ารุงรักษา คู่มือการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใบเสร็จหรือใบมัดจ ามิเตอร์ไฟฟ้า ประปา เป็น
ต้น ต้องส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเพ่ือท าการส่งมอบงาน โดยจัดใส่แฟ้มให้เรียบร้อย 
กุญแจต่าง ๆ  ให้ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดให้กับลูกกุญแจให้ตรงกับแม่กุญแจทุกชนิดและต้องส่ง
มอบให้ผู้ว่าจ้างทั้งหมดทันทีเมื่อผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว อนึ่ง ในระหว่างที่ยังมิได้ท าการรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่านี้
จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้รับจ้างอย่างดี และห้ามจ าลองลูกกุญแจเหล่านี้โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้
รับจ้างท าลูกกุญแจหายผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนกุญแจลูกใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมเติมอีกไม่ได้ 
 
๑.๒.๔ การตรวจการจ้างและการควบคุมงาน 
       เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพัสดุ 
 
๑.๒.๕  การรับประกันผลงาน(ดูรายระเอียดสัญญาโดยส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ(สมช.)ก าหนด) 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานออกหนังสือรับรองงานงวดสุดท้าย และผู้ว่าจ้างรับมอบงาน
ก่อสร้างแล้ว ในระหว่างนี้ หากมีความช ารุดบกพร่องเกิดข้ึนแก่อาคาร อันเนื่องมาจากความผิดพลาด ไม่รอบคอบ หรือ
การละเลยของ ผู้รับจ้าง ในขณะที่ท าการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องท าการซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย หรือใช้งาน
ได้ดีดังเดิม โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมเติมไม่ได้ทั้งสิ้นผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ ที่จะท า 
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การว่าจ้างผู้อื่นมาด าเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขงาน ในส่วนที่บกพร่องและเสียหาย   ที่เกิดจากการกระท าโดยผู้รับจ้าง 
และผู้รับจ้างไม่เข้ามาด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ท าให้ต้องไปว่าจ้างผู้อื่นมาท าการซ่อมแซมแทน โดยค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด 
ในวันที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันผลงานของธนาคารพาณิชย์ มูลค่าร้อยละ ๕ 
ของค่าก่อสร้างตามสัญญา ระยะเวลาค้ าประกัน ๒๔เดือนมาส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างตามระบุในสัญญา (ถ้ามี) 
 
หมวดที่ ๒ ขอบเขตของงานในโครงการงานการซ่อมแซม/ปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของอาคารส านักงานสภาความ
ม่ันคงแห่งชาติ(สมช.)ประกอบด้วย บริเวณ พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ๓ บริเวณดังนี้ ๑) อาคารส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ(สมช.)      ๒) อาคาร๒๐ ชั้นที่๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ      ๓) อาคารส านักงานศูนย์ราชการ 
(แจ้งวัฒนะ) 
 
หมวดที่ ๓ ราคางานการซ่อมแซม/ปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของอาคารส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ(สมช.) 
 
ราคางานการซ่อมแซม/ปรับปรุงพื้นท่ีปฏิบัติงานของอาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) 

 ให้รวมถึงรายการดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ งานรื้อถอน งานเตรียมสถานที่ ให้พร้อมเพ่ือการก่อสร้างปรับปรุง งานย้ายสาธารณูปโภค(ถ้ามี) 
 ๓.๒ ส านักงานชั่วคราว ที่พักคนงาน ห้องน้ า ห้องส้วม ทางเข้าสถานที่ก่อสร้างชั่วคราว รั้วชั่วคราว การท าความ
สะอาดตลอดระยะเวลางานก่อสร้างนี้ ฯลฯ 
 ๓.๓ ค่าขอมิเตอร์ไฟฟ้า ประปาชั่วคราว รวมถึงค่าน้ า-ไฟฟ้าชั่วคราว ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 ๓.๔ ค่าวัสดุ แรงงาน เครื่องมือ และค่าขนส่ง 
 ๓.๕ ค่าประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะต้องแยกแต่ละรายการให้ชัดเจน 
 ๓.๖ ค่าด าเนินการเกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้าง การป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับบุคคลและทรัพย์สินทั้งใน
และนอกสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนค่าด าเนินการต่าง ๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องกระท าเพ่ือให้งานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ค่า
ประกันภัยตามสัญญา 
 ๓.๗ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามเงื่อนไข และข้อก าหนดตามสัญญา 
 ๓.๘ ค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ ตามรายการประกอบแบบก่อสร้าง ( SPECIFICATION) หรือเมื่อผู้ ว่าจ้างประสงค์ให้
ท าการทดสอบ 
 ๓.๙ ค่าภาษีอากรต่างๆ ที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
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หมวดที่ ๔ สิ่งที่ไม่รวมในรายการเสนอราคา  

๔.๑ งานภูมิสถาปัตยกรรม 
๔.๒ งานที่ระบุโดยเจ้าของโครงการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) 

 
หมวดที่ ๕        การส ารวจตรวจสอบสถานที่การซ่อมแซม/ปรับปรุง 
 ผู้รับจ้างต้องท าการส ารวจตรวจสอบสถานที่ ทั้งสามบริเวณบริเวณดังนี้ ๑) อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สมช.)   ๒) อาคาร๒๐ ชั้นที่๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   และ ๓) อาคารส านักงานศูนย์ราชการการ(แจ้งวัฒนะ)  
จนทราบเป็นที่พอใจแล้วถึงลักษณะและสภาพทั่วไป 
 
หมวดที่ ๖ วัสดุและอุปกรณ์ใน การซ่อมแซม/ปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของอาคารส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ (สมช.) 

๖.๑ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  แรงงานฝีมือดี  ช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ 

และวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จ าเป็นต้องใช้ในงานก่อสร้างอย่างดีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องจัดหานั่งร้านที่
แข็งแรงมั่นคง ถูกต้องตาม   เทศบัญญัติ และ “ข้อก าหนดนั่งร้านส าหรับงานก่อสร้างอาคาร”  ในมาตรฐาน
ความปลอดภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องหมายแสดงบริเวณท่ีอาจ
เกิดอันตรายทุกแห่ง และจะต้องท าการก่อสร้างสิ่งป้องกันชั่วคราวบริเวณอันตรายดังกล่าวด้วย  การ
เคลื่อนย้าย รื้อถอน นั่งร้าน หรืออุปกรณ์เครื่องยกต่างๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกรผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
๖.๒ การเตรียมวัสดุ 

๖.๒.๑ การเตรียมวัสดุวัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุงที่ปรากฏอยู่ในแบบและรายการประกอบแบบ หรือท่ี 
มิได้อยู่ในแบบและรายการประกอบแบบก็ดี อันเป็นส่วนหนึ่ง หรือเป็นส่วนประกอบการวัสดุ 
น ามาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนี้ ให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีนั้น ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาเพ่ือใช้ 
ในงานก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น 
๖.๒.๒ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในงานวัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อโดยได้รับ 
อนุมัติจากสถาปนิก หรือวิศวกร หรือผู้ว่าจ้าง และจัดเตรียมน ามาใช้ให้ทันกับการก่อสร้างเพ่ือ  
ไม่ให้งานก่อสร้างล่าช้า 
๖.๒.๓ ในกรณีวัสดุก่อสร้าง หรืออุปกรณ์วัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุงบางอย่างซึ่งระบุให้ใช้วัสดุ 
ต่างประเทศ ผู้รับจ้างจะต้องสั่งของนั้นๆ ล่วงหน้าเพื่อให้ทันการใช้งาน ภายในระยะเวลา  
ด าเนินการที่ก าหนด โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
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๖.๒.๔ ห้ามผู้รับจ้างน าวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในวัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนี้ หรือไม่ได้รับการ 
อนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกรหรือผู้ว่าจ้างเข้ามาในสถานที่วัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุง 

๖.๓ คุณภาพของวัสดุ 
วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่ใช้ในงานวัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารนี้จะต้องเป็นของที่ไม่เคยน าไปใช้งาน 

หรือเหลือจากการใช้งานมาก่อน และต้องเป็นของใหม่จากผู้ผลิตซึ่งจะต้องมีคุณภาพดี ไม่มีรอยช ารุด เสียหาย 
แตกร้าวใดๆ และจะต้องถูกต้องตรงตามท่ีระบุในแบบและรายการประกอบแบบ หรือตามที่ได้รับอนุมัติ 
๖.๔ การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัสดุ 

๖.๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบ และ/หรือทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะน ามาใช้  
ในงานก่อสร้าง ก่อนที่จะออกจากโรงงานผู้ผลิตให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อน และผู้รับจ้างต้อง  
แสดงใบรับรองผลการทดลองดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างตรวจดูเมื่อต้องการ เพ่ือแสดงว่าวัสดุอุปกรณ์  
นั้นๆ ได้รับการตรวจสอบทดสอบตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามสัญญา  
๖.๔.๒ ในกรณีที่มีข้อก าหนดให้ทดสอบวัสดุใดๆไว้ ให้ผู้รับจ้างน าวัสดุหรืออุปกรณ์ไปทดสอบตาม 
สถาบันมาตรฐานที่ได้กล่าวไว้ ในการนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างทราบ 
ล่วงหน้า เพ่ือจะได้อยู่ร่วมในการทดสอบด้วยแล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง ได้มีหนังสืออนุญาต  
ให้ตัวแทนของบริษัท หรือผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์รายใดเข้าไปในบริเวณวัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุง 

เพ่ือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณวัสดนุ ามาซ่อมแซมปรับปรุงผู้รับจ้างต้องยินยอมและให้ 

ความสะดวกกับตัวแทนดังกล่าว 
๖.๕ การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 

๖.๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่าง หรือท่ีสถาปนิกระบุให้สถาปนิกหรือวิศวกร  
และผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนงานแสดงระยะเวลาจัดส่ง 
ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ และการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ จะต้องมี  
ระยะเวลาล่วงหน้าเพียงพอต่อการพิจารณา ก่อนการสั่งซื้อและติดตั้งตามล าดับขั้นตอนการใช้  
งาน เพื่อไม่ให้การท างานต้องล่าช้าไป 
๖.๕.๒ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากสถาปนิกหรือวิศวกร และผู้ว่าจ้างก่อนการ  
ติดตั้ง หากผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งโดยพลการ มิได้รับการอนุมัติ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามา  
เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีตามท่ีสถาปนิกหรือวิศวกรเห็นชอบ และจะถือเป็นข้ออ้างขอขยาย  
ระยะเวลาก่อสร้าง หรือคิดราคาเพ่ิมมิได้ วัสดุที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ยังไม่พ้นความรับผิดชอบ  
ของผู้รับจ้าง ในกรณีที่การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือบริวารได้ท าการติดตั้งโดยไม่เป็นไปตาม  
หลักวิชาช่างที่ดี 
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๖.๕.๓ วัสดุ-อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างหรือแคตตาล็อกมาขออนุมัติก่อนการใช้งาน 

 

 หน้าตัดของอลูมิเนียมวงกบ.บานกรอบและตัวประกอบต่าง ๆ..........(ตัวอย่าง) 

 สุขภัณฑ์ (โถส้วม, โถปัสสาวะ, อ่างล้างมือ) และอุปกรณ์ห้องน้ า…..(ตัวอย่าง) 

 สีน้ าพลาสติก, สีน้ ามัน.............................................................(แคตาล็อก) 
 

 วัสดุปูพ้ืน ผนัง (เช่น กระเบื้องพ้ืน ผนัง กระเบื้องยาง  พรม )……………...(ตัวอย่าง) 

 อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นดวงโคม สวิทช์ เต้ารับต่างๆ สายไฟฟ้า อุปกรณ์แผงควบคุมต่างๆ

..................................................................(ตัวอย่างหรือแคตตาล็อก) 
๖.๖ การเทียบเท่าของวัสดุอุปกรณ์และการขอใช้วัสดุอื่นทดแทน 

๖.๖.๑ สถาปนิก และวิศวกร หรือผู้ว่าจ้าง จะรับพิจารณาการเทียบเท่าของวัสดุอุปกรณ์และการขอใช้  
วัสดุอุปกรณ์อ่ืนทดแทนภายใน ๙๐ วัน หลังจากวันท าสัญญาก่อสร้างแล้วเท่านั้น 
๖.๖.๒ ผู้ว่าจ้างสามารถยืนยันให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตามท่ีระบุไว้ได้ การพิจารณาอนุมัติเป็นลายลักษณ์ 
อักษรเท่านั้น 
๖.๖.๓ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ หลักฐานผลการทดสอบ เอกสารการรับประกันที่ 
สามารถยืนยันคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือประกอบการพิจารณา นอกเหนือจากการ  
ใช้งานแล้ว ผู้ว่าจ้าง จะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย และการ  
ออกแบบเป็นเรื่องส าคัญ โดยให้ถือค าวินิจฉัยของสถาปนิก วิศวกร เป็นข้อยุติ สถาปนิก วิศวกร  
และผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาการเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเห็นว่ามีคุณภาพดีกว่า และ 
ราคาสูงกว่าที่ได้ระบุไว้ 
๖.๖.๔ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานที่เก่ียวข้อง หรืองานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก  
การเทียบเท่า โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในกรณีดังกล่าว 
๖.๖.๕ ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป ในกรณีที่ท าให้งานล่าช้า  
จากการเทียบเท่า 
๖.๖.๖ ผู้รับจ้างจะต้องเผื่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเท่าที่ต้องออกแบบใหม่รวมถึงกรณีที่  
เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตส่วนราชการที่เก่ียวข้องด้วย และผู้รับจ้างจะขอขยายระยะเวลา  
ก่อสร้างเพ่ิมเติมจากสัญญามิได้ 
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หมวดที่ ๗ รายละเอียด ในการซ่อมแซม/ปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของอาคารส านักงานสภาความม่ันคง
แห่งชาติ(สมช.) 
 
อาคารส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ(ท าเนียบรัฐบาล) 
ก.งานสถาปัตยกรรม 
๑) ซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์ 
ซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์พื้นที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางตามรายละเอียดดังนี้ 
 พื้นที่ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง 
  ๑.๑) ห้องน้ าเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
   - เปลี่ยนกระจกส่องหน้า 
   - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า และห้องชาร์ป  
   - ทาสีฝ้าเพดาน  
   - เดินท่อน้ าดีไปยังห้องอาบน้ าและติดตั้งอุปกรณ์เก็บแนวท่อให้สวยงามเข้ากับผนังห้อง  
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  
   - ตรวจสอบ/ท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ  
  ๑.๒) ห้องน้ ารองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ๑  ๒ และ ๓ 
   - รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน (ก๊อกน้ าออโตเมติกเซนเซอร์)  
   - เปลี่ยนกระจกส่องหน้า/ล้างท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ 
   - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า และห้องชาร์ป 
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  
   - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
   - รื้อโถชักโครกเดิมพร้อมอุปกรณ์ออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
  ๑.๓) ห้องน้ าผู้ช่วยเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ  
   - รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน (ก๊อกน้ าออโตเมติกเซนเซอร์)  
   - เปลี่ยนกระจกส่องหน้า/ล้างท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ 
   - รื้อโถชักโครกเดิมพร้อมอุปกรณ์ออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
   - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
   - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า และห้องชาร์ป 
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  



       - ๑๑ - 
 
  ๑.๔) ห้องน้ าที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง ,ที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการ
ความม่ันคง,ส านักประสานภารกิจทางทหาร,ส านักประสานภารกิจทางต ารวจ 
   - เปลี่ยนกระจกส่องหน้า/ล้างท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ 
   - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า และห้องชาร์ป 
   - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  
   - รื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
   - รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน (ก๊อกน้ าออโตเมติกเซนเซอร์)  
 พื้นที่ใช้สอยส่วนกลาง 
  ๑.๕) ห้องน้ า ห้องรับรอง ชั้น ๓ 
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  
   - ตรวจสอบ/ท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศเครื่องเป่าลมร้อน  

 - ทาสีฝ้าเพดาน  
  ๑.๖) ห้องน้ าชาย ช้ัน ๑  

 - รื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
 - รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน (ก๊อกน้ าออโตเมติกเซนเซอร์)  
 - รื้อโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน                      

  - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า ห้องชาร์ป 
 - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  

   - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
 - ล้างท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ 

  ๑.๗) ห้องน้ าชาย ช้ัน ๒ – ๔  
   - รื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
   - รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน (ก๊อกน้ าออโตเมติกเซนเซอร์)  
   - รื้อโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน                      
   - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า ห้องชาร์ป 
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า สายน้ าดี  
   - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
   - ล้างท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ 



 
       - ๑๒ - 
 
  ๑.๘) ห้องน้ าหญิง ช้ัน ๑ – ๔ 
   - รื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
   - รื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน (ก๊อกน้ าออโตเมติกเซนเซอร์)  
   - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
   - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย ข้อต่อท่อ วาล์วน้ า ประตูน้ า 
   - ขัดท าความสะอาด/ทาสีวงกบประตูและบานประตูห้องน้ า และห้องชาร์ป 
   - ล้างท าความสะอาดพัดลมดูดอากาศ 
 
 
รายการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบประจ าอาคารอาคารส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ(สมช.) 
๑. ซ่อมแซมระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ชั้น ๑ – ๔) 
 ๑.๑ เครื่องส่งลมเย็น (FCU) พร้อมอุปกรณ ์
       - ตรวจสอบการท างาน ท าความสะอาด เครื่องส่งลมเย็น(FCU)และอุปกรณ์ส่วนควบให้สามารถใช้งานได้ 
       - ตรวจสอบ/ซ่อมแซมท่อน้ า วาล์วน้ า ถาดรองน้ าทิ้ง ท่อน้ าท้ิง 
       - ท าความสะอาดท่อน้ าด้วยน้ ายาล้างท่อ 
       - เปลี่ยนฟิลเตอร์ชนิดใยสังเคราะห์ ขนาด ๓๘ X ๖๘ ซ.ม. 
       - เปลี่ยนฟิลเตอร์ชนิดใยสังเคราะห์ ขนาด ๔๘ X ๑๐๐ ซ.ม. 
       - ACCESSORY 
 ๑.๒ ห้องวิจิตรวาทการ ชั้น ๓  
       - เปลี่ยนเครื่องส่งลมเย็น (FCU) และอุปกรณ์ส่วนควบ จ านวน ๕ เครื่อง 
       - ตรวจสอบ/ซ่อมแซมท่อน้ า วาล์วน้ า ถาดรองน้ าทิ้ง ท่อน้ าท้ิง 
       - ท าความสะอาดท่อน้ าด้วยน้ ายาล้างท่อ 
       - เปลี่ยน SAG ทั้งหมด ชนิดอบสีขาวขนาดเท่าของเดิม (ใช้ท่อลมเดิม) 
       - เปลี่ยนฟิลเตอร์ชนิดใยสังเคราะห์ ขนาด ๔๐๐ X ๒๐๐ ซ.ม. 
       - RAG (อบสีขาว ถอดล้างได้) ขนาด ๔๐ X ๒๐๐ ซ.ม. 
       - เปลี่ยนฟิลเตอร์ชนิดใยสังเคราะห์ ขนาด ๕๘ X ๒๐๐ ซ.ม. 
       - RAG (อบสีขาว ถอดล้างได้) ขนาด ๕๘ X ๒๐๐ ซ.ม.  
       - ACCESSORY 



       - ๑๓ - 
 
 ๑.๓ งาน OVERHAUL CHILLER WATER PUMP (CHP ๑ – ๔) 
       - OVERHAUL CHILLER WATER PUMP พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จ านวน ๔ เครื่อง 
       - ปรับตั้งแกนเพลาและอุปกรณ์สิ้นเปลือง จ านวน ๔ เครื่อง 
๒. งานซ่อมแซมระบบประปา (อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)  
 ซ่อมแซมระบบประปา 
       - เปลี่ยนท่อประปาของเดิม (ท่อเหล็ก) ด้านหลังอาคารที่ฝังดินไว้เป็นท่อ PE และเดินลอยวางบนดิน 
       - ตรวจสอบ/ซ่อมแซมวาล์วน้ า ข้อต่อท่อ ท่อน้ า 
       - ตรวจสอบ/ซ่อมแซมถังส ารองน้ า พร้อมอุปกรณ ์
๓. งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อาคารส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
 ระบบไฟฟ้าส ารอง 
 - เปลี่ยนชุดควบคุมระบบส ารองไฟฟ้าฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๖๐ KVA.จ านวน  
 ๑ ชุด 
๔. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
 ๓.๑ ห้อง ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ , ห้องผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนความม่ันคง ,ห้อง
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน ,ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ (จ านวน ๔ เครื่อง) 
       - ห้องผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ ,ห้องผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนความม่ันคง ,ห้อง
ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน , ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง  พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๓ เครื่อง (ห้องละ ๑ เครื่อง) 
 - ห้องหัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๘๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๑ เครื่อง 
 ๓.๒ ห้องผู้อ านวยการส านักประเมินภัยคุกคาม ,ห้องผู้เชี่ยวชาญ ,ห้องผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
ชั้น ๒ (จ านวน ๔ เครื่อง) 
       - ห้องผู้อ านวยการส านักประเมินภัยคุกคาม , ห้องผู้เชี่ยวชาญ, ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ติดผนังพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๓ เครื่อง (ห้องละ ๑ เครื่อง) 
 - ห้องผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อม
อุปกรณ์ส่วนควบขนาดไม่ต่ ากว่า ๒๕๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๑ เครื่อง 
 ๓.๓ ห้องผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ, ห้องผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , 
ห้องรับรอง (ส านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ เดิม) ชั้น ๓ (จ านวน ๓ เครื่อง) 



- ๑๔- 
       - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่ต่ ากว่า ๑๒๐๐๐ 
B.T.U. จ านวน ๓ เครื่อง (ห้องละ ๑ เครื่อง) 
 ๓.๔ ห้องประชุมศรีวิสารวาจา ชั้น ๓ 
       - รื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์เดิมออก จ านวน ๒ เครื่อง   
       - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๗๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๒ เครื่อง  
 ๓.๕ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น ๓ 
      - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๗๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๓ เครื่อง 
 ๓.๖ ห้องรับรองสิทธิ เศวตศิลา ชั้น ๒ 
       - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๐๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๒ เครื่อง 
 ๓.๗ ห้องประชุม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ /ห้องฝ่ายอ านวยการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ชั้น ๒ (จ านวน ๒ เครื่อง) 
       - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๔๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๑ เครื่อง 
 - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๒๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๑ เครื่อง (ห้อง ฝ่ายอ านวยการเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ) 
 ๓.๘ ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๔ 
       - รื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์เดิมออก จ านวน ๑ เครื่อง 
       - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน ขนาดไม่น้อยกว่า 
๒๔๐๐๐ B.T.U. จ านวน ๑ เครื่อง 
 ๓.๙ พ้ืนที่ดาดฟ้า 
       - ตรวจสอบ/ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จ านวน ๑๒ เครื่อง 
       - หุ้มฉนวนท่อทองแดงส่วนที่ช ารุด 
๔.ซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงาน 
   ซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานผู้บริหาร ส านัก/กลุ่มงาน ห้องประชุม และพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางตามรายละเอียดดังนี้ 
 ๔.๑) ห้องเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ , ห้องแต่งตัวเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ , ห้อง
ประชุมเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ.  
  - รื้อพรมปูพ้ืนเดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน (ชนิดทอเครื่องพร้อมอุปกรณ์ประกอบเต็มระบบ)  



- ๑๕ - 
  - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู  บานหน้าต่าง 

๔.๒) ห้อง รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ๑   
 - ซ่อมแซม/ขัดพ้ืนปาร์เก้เดิม และทาสีน้ ามันเคลือบเงา 
 - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง 
 - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน   

 ๔.๓) ห้อง รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ๒ และ รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ ๓  
  - ท าความสะอาด ขัดพ้ืนปาร์เก้ ทาน้ ามันเคลือบเงา  
  - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/ ผนัง/ วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง 

๔.๔) ห้อง ฝ่ายอ านวยการเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
 - รื้อพรมปูพ้ืนเดิมออก 

  - ซ่อมแซม/ขัดพ้ืนปาร์เก้เดิม และทาน้ ามันเคลือบเงา  
  - กั้นผนังเบา (ครึ่งกระจก) พ้ืนที่เตรียมอาหารพร้อมติดตั้งประตู ๑ บาน และพัดลมดูดอากาศ  

 ขนาด ๖ นิ้ว ๑ เครื่อง 
            ๔.๕) ห้อง ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ,ผู้เชี่ยวชาญ  
  - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมท าความสะอาดผิวหนัง 
  - ติดตั้งวอลเปเปอร์ใหม่ทดแทน 
  - ซ่อมแซม/ขัดพ้ืนปาร์เก้ ทาน้ ามันเคลือบเงา 
  - รื้อพรมปูพ้ืนเดิมออก 
  - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/ วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง 
  - รื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
  
 ๔.๖) ห้องท่ีปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความม่ันคง  , ห้องท่ีปรึกษาด้านการประสานกิจการความ
ม่ันคง  
  - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน 
  - ซ่อมแซม/ทาน้ ามันเคลือบเงาปาร์เก้ท่ีช ารุด 
  - ทาน้ ามันเคลือบเงาไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง  
  -ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดานส่วนที่ช ารุด  

๔.๗) ห้องส านักประสานภารกิจทางทหาร,ห้องส านักประสานภารกิจทางต ารวจ(ยกเลิกรายการ) 
 - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน ส่วนที่ช ารุด  
 - ซ่อมแซม/ขัดพ้ืน/ทาน้ ามันเคลือบเงา  



- ๑๖ - 
๔.๘) ห้องรับรองสิทธิเศวตศิลา  
 - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมท าความสะอาดผิวหนัง 
 - ติดตั้งวอลเปอร์ใหม่ทดแทน 
๔.๙) ห้องประชุมวิจิตรวาทการ 
 - ซ่อมแซมผนัง/โครงคร่าวไม้ พื้นไม้อัด บุฟองยางหุ้มผ้าพร้อมท าสีคิ้วบัวไม้สัก    

  - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมท าความสะอาดผิวหนัง 
 - ติดตั้งวอลเปอร์ใหม่ทดแทน 
 - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/ วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง 

 ๔.๑๐) ห้องประชุมศรีวิสารวาจา (ยกเลิกรายการ) 
 - รื้อพรมปูพ้ืนเดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน  

  - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน 
  - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดานส่วนที่ช ารุด  

๔.๑๑) ห้องรับรองนายกฯ ชั้น ๓(ยกเลิกรายการ) 
 - รื้อพรมปูพ้ืนเดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน  

  - ลอกวอลเปเปอร์เดิมออกพร้อมติดตั้งใหม่ทดแทน 
 ๔.๑๒) ห้องส านักงานเลขาธิการ, ห้องส านักนโยบายและแผนความม่ันคง, ห้องส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน, ห้องส านักประเมินภัยคุกคาม, ห้องส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ, 
ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ห้องกลุ่มงานบริหารการประชุม, ห้องรับรองชั้น ๓, ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ห้อง คณะกรรมการขับเคลื่อน  
  - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/ วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง/ ผนัง 

๔.๑๓) ปรับปรุงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์/รับ – ส่งเอกสาร  
 - กั้นพ้ืนที่บริเวณเคาร์เตอร์ รับ – ส่งเอกสารโดยใช้โครงอะลูมิเนียมกระจกใส 
 - เจาะช่องกระจกให้สามารถเลื่อนเปิด – ปิด ได้ 
๔.๑๔) ห้องหมวดยานฯ  

  - รื้อกระเบื้องปูพ้ืนเดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
  - ทาสีผนังห้อง 
  - ซ่อมแซม/ทาสี วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง 
  - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด ๘ นิ้ว จ านวน ๒ ตัว 

๔.๑๕) ห้องเตรียมอาหาร ชั้น ๑  
 - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/ วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง  



- ๑๗ - 
 
 - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ๑ ตัว 
 - รื้อถังดักไขมันพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน 
๔.๑๖) ห้องเตรียมอาหาร ชั้น ๒ และช้ัน ๓ 
 - ทาสีฝ้าเพดาน/ วงกบประตู หน้าต่าง/ บานประตู บานหน้าต่าง 
 - รื้อถังดักไขมันพร้อมอุปกรณ์เดิมออกและติดตั้งใหม่ทดแทน  
 - ตรวจสอบ/ซ่อมแซม/เปลี่ยน วาล์วน้ า ประตูน้ า ท่อน้ าดี ท่อน้ าเสีย สายน้ าดี 
 - ซ่อมแซมซิ้งค์ล้างช าระห้องเตรียมอาหาร ชั้น ๒ (รื้อถอน ถอดเปลี่ยนและซ่อม)  

 ๔.๑๗) พื้นที่โถงทางเดินส่วนกลาง ชั้น ๑ - ๔ ชั้นใต้ จอดรถใต้ดิน 
 - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน/ ผนัง 
 - ติดตั้งไฟฉุกเฉินบริเวณชั้น ๔  จ านวน ๒ 3จุด 

 ๔.๑๘) พื้นที่ทางเดินรอบอาคารด้านนอก  
 - รื้อหินทรายปูพื้นทางเดินเดิมออก 
 - ปูกระเบื้องปูพื้นชนิดไม่ลื่นทดแทน 
๔.๑๙) ห้องรับรอง ชั้น ๓ (ส านักยุทธศาสตร์ความม่ันคงภายในประเทศ  เดิม) 
 - ซ่อมแซม/ทาสีฝ้าเพดาน 
 - ซ่อมแซม/ขัดพ้ืนปาร์เก้เดิมและทาสีน้ ามันเคลือบเงา 
๔.๒๐) ราวบันได 
 - ซ่อมแซมไม้ฉลุลวดลายที่ช ารุดพร้อมท าสีตามเดิม 
๔.๒๑) ห้องอาบน้ าชาย – หญิง ช้ัน ๔ 
 - ทาสีวงกบประตู บานประตู 

 ๔.๒๒) งานปรับปรุงหลังคามุขหน้า - หลัง 
 - รื้อกระเบื้องมุงหลังคาเดิมบางส่วนเพื่อท าการตรวจสอบหลังคาและมุงกลับตามเดิม  
 - กระเบื้องว่าว (เพ่ือของเดิมช ารุด ๑๐%) 
 - ปรับแก้ตะเฆ่รางพร้อมท าการซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด 
 - รื้อปรับแก้รางระบายน้ าสแตนเลสและซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด 
 - ปรับแต่งผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ (บริเวณตะเฆ่รางและรางระบายน้ า) 

อาคาร ๒๐ ชั้น ๓ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๑. ห้องเตรียมอาหาร, ห้องน้ าชาย, ห้องน้ าหญิง 
       - ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว จ านวน ๓ เครื่อง 



- ๑๘ - 
       - ติดตั้งพัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จ านวน ๑ เครื่อง (พ้ืนที่ รปภ.) 
       - ติดตั้งโถปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด 
พื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 
๑. ปรับปรุงห้องประชุม ๓ ห้อง(ยกเลิกรายการ) 
 ๑) ห้องประชุม ๑(ยกเลิกรายการ) 
      - เปลี่ยนเก้าอ้ีประธาน ๑ ตัว  
 ๒) ห้องประชุม ๒และห้องประชุม ๓(ยกเลิกรายการ)    
      - เปลี่ยนเก้าอ้ีประธาน ๒ ตัว (ห้องละ ๑ ตัว) 
      - ติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์  
      - ติดตั้งระบบสารสนเทศ  

     - ติดตั้งจอภาพชนิดม้วนเก็บได้ 
     - ติดตั้งเครื่องฉายภาพ 
     - ติดตั้งพ้ืนที่ควบคุมระบบเสียง/ภาพ 

   - ติดตั้งไมโครโฟน 
   - ติดตั้ง TV ขนาด ๔๒ นิ้ว 

     - ติดตั้งล าโพง จ านวน ๑ คู ่
 ๓) ห้องประชุม ๔ (ยกเลิกรายการ) 
      - ติดตั้ง TV ขนาด ๔๒ นิ้ว 
      - ติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนประมาณ ๑๘ ชุด  
 ๔) ห้องรับรอง  
     - ติดวอลเปเปอร์ห้องท างานของ ผู้เชี่ยวชาญ 
     - ติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้า ๔ จุด 
     - แยกสวิทไฟฟ้าห้อง ผู้เชียวชาญ แต่ละห้อง 
     - ปูพรมทอเครื่อง PASS TUFT WOOL พร้อมอุปกรณ์ยางรองพรม น้ ายาป้องกันคราบสกปรก เชื้อราและ
 กลิ่นอับ 
๗.๔  รายการประกอบแบบหลังคา(ไม่มีในรายการปรับปรุงซ่อมแซม) 
 
๗.๕  ประต-ูหน้าต่างอลูมิเนียม 

๗.๕.๑บานประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมที่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างท้ังหมด ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเขียนแบบ
ประกอบการติดตั้ง  SHOP DRAWING รวมถึงส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องทั่วๆไปซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดตั้ง  



- ๑๙ - 
(INSTALLATION) การยึด  (FIXED) แสดงระบบ  (PRESSURE EQUALIZATION) การกันน้ าไหลซึม  

(WATERTIGHT) และแสดงระยะต่างๆตลอดจนความคลาดเคลื่อน (TOLERANCE) โดยละเอียดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน  
มอก. วงกบและกรอบบานโลหะส าหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียมและวงกบและกรอบบานโลหะส าหรับ
ประตูและหน้าต่าง : ประตูอะลูมิเนียม ให้ขออนุมัติและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบ   

๗.๕.๒วัสดุ 
กรอบวงกบและส่วนประกอบต่างๆที่เป็น ALUMINIUM ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก 
ขนาดและความหนาหน้าตัดอลูมิเนียมที่ใช้โดยทั่วไปจะต้องเหมาะสมกับลักษณะของต าแหน่งที่จะใช้ โดยมีความหนา
ตามรายการค านวณ แต่ไม่ต่ ากว่าที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ 
ช่องแสง หรือกรอบติดตายความหนาไม่ต่ ากว่า ๑.๕ มิลลิเมตร 
ประต-ูหน้าต่างชนิดบานเลื่อน ความหนาไม่ต่ ากว่า ๑.๕ มิลลิเมตร 
บานประตูสวิง , วงกบบานประตูสวิง ความหนาไม่ต่ ากว่า ๒.๐ มิลลิเมตร ใช้กรอบบานขนาดไม่เล็กกว่า ๔๓ X ๔๙ 
มิลลิเมตร 
อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆ ความหนาไม่ต่ ากว่า ๑.๒ มิลลิเมตร 
เกล็ดอลูมิเนียม ชนิดพับปลายกันน้ าฝน ความหนาไม่ต่ ากว่า ๑.๒ มิลลิเมตร 
วงกบอลูมิเนียมส าหรับประตูภายในทั่วไป ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ขนาดไม่เล็กกว่า ๑-๓/๔”X 
๔” 
หน้าต่างชนิดผลักกระทุ้ง ความหนาไม่ต่ ากว่า ๑.๕ มิลลิเมตร ขนาดของวงกบให้มีขนาดเท่ากับความหนาของผนัง หรือ
ตามท่ีสถาปนิกก าหนดให้ 

๗.๕.๓ การด าเนินงาน  
งานอลูมิเนียมทั้งหมด จะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ช านาญงานโดยเฉพาะ และให้เป็นไปตามแบบขยายและรายละเอียดต่างๆ 
ตาม SHOP DRAWINGS วงกบและกรอบบานของงานอลูมิเนียมจะต้องได้ดิ่งและฉากถูกต้องตามหลักวิชาช่างที่ดีตะปู
เกลียวส าหรับยึดงานอลูมิเนียมติดกับปูน จะต้องใช้ร่วมกับพุกชนิดที่ท าด้วยไนล่อน ระยะท่ียึดจะ ต้องไม่เกินกว่า ๕๐ 
เซนติเมตร การยึดจะต้องมั่นคงแข็งแรง ตะปูเกลียวที่ใช้ทั้งหมดให้ใช้ชนิดสเตนเลสรอยต่อรอบๆวงกบ ประตู -หน้าต่าง 
ทั้งภายในและภายนอก ส่วนที่แนบติดกับปูนคอนกรีตหรือวัสดุอ่ืนใด จะต้องอุดด้วย ONE PART SILICONE SEALANT 
และรองรับด้วย JOINT ZACKING ชนิด POLYETHYLENE โดยจะต้องท าความสะอาดรอยต่อให้สะอาด ปราศจาก
คราบน้ ามันและสิ่งสกปรกเสียก่อน ในกรณีจ าเป็นจะต้องใช้ PRIMER ช่วยในการอุดยาแนว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กรรมวิธีของผู้ผลิตวัสดุอุดยาแนวอย่างเคร่งครัด โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย ขนาดของ
รอยต่อจะ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า ๖ มม. แต่ไม่เกิน ๑๐ มม.การสัมผัสกันระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะอ่ืนๆ จะต้องทาด้วย 
ALKALI-RESISTANT BITUMINOUS PAINTS หรือ ZINC-CHROMATE PRIMER หรือ ISOLATOR TAPE ตลอด
บริเวณท่ีโลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน 
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ยางอัดกระจก ให้ท ามาจากวัสดุ EPDM โดยใช้ขนาดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน WEATHER STRIP ให้ท ามาจาก
วัสดุประเภท POLYPROPYLENE มีความสูงของใบท่ีใช้ต้องมากกว่าช่องห่างประมาณ ๑๕% ตลอดแนวประตู-หน้าต่าง
บานเลื่อน     จะต้องมีระบบป้องกันมิให้บานหลุดได้อย่างปลอดภัย    ช่องเปิดประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมจะต้องเตรียม 
ช่องระบายน้ าออกได้อย่างเพียงพอเมื่อน้ าฝนสาดเข้าในช่องเปิดภายหลังการติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม พร้อม
อุปกรณ์ประกอบทั้งหมด จะต้องได้รับการปรับให้อยู่ในลักษณะที่เปิด-ปิด ได้สะดวกไม่ติดขัดวงกบและกรอบบานประตู-
หน้าต่างอลูมิเนียม เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องติด PLASTICTAPE ป้องกันผิวของวัสดุเอาไว้ เพื่อให้ปลอดภัย
จากน้ าปูนหรือสิ่งอื่นใดท่ีอาจจะท าความเสียหายกับวงกบ และกรอบบาน ห้ามใช้น้ ามันเครื่อง หรือน้ ามันทาผิว
อลูมิเนียม เพ่ือป้องกันน้ าปูนเป็นอันขาดผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดผิวส่วนที่เป็นอลูมิเนียมของบานประตู-หน้าต่าง 
ทั้งด้านนอกและด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบปูน สี หรือสิ่งอื่นใด เพ่ือให้ดูเรียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวของ 
SEALANT และการท างานของอุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่ใช้เครื่องมือท าความสะอาดที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผิวของอลูมิเนียม 
อุปกรณ์ประกอบประตุอลูมิเนียมแบบเปิด-ปิดบานพับสปริงพร้อมธรณี  “FLOOR HINGE WITH OVER HEAD DOOR 
CLOSER” ใช้แบบ HEAVY DUTY, DOUBLE ACTION HOLD OPEN ๙๐ 
กุญแจส าหรับประตูบานสวิงให้ใช้ชนิด MAXIMUM SECURITY MORTISE 1 POINT DEADLOCK พร้อมลูกกุญแจ ๒ 
ดอก กุญแจส าหรับบานเลื่อน เป็นผลิตภัณฑ์ ตามผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอกกระจกทั้งหมดที่น ามาใช้ท าประตู 
หน้าต่าง ช่องแสงต่างๆให้ใช้กระจกใส หนาตามแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน มอก. (ยกเว้นส่วนที่ก าหนดให้เป็น
กระจกฝ้า ให้ใช้กระจกฝ้าแบบเรียบไม่มีลวดลาย หนาตามแบบในกรณีที่ก าหนดความหนากระจกระบุเป็นหุน ให้
เปรียบเทียบความหนาเป็นมิลลิเมตรได้ โดยเปรียบเทียบความหนาดังต่อไปนี้ 
ความหนา ๑ หุน  =  ๓ มม. 
ความหนา ๑ ๑/๒ หุน =  ๕ มม. 
ความหนา ๒ หุน  =  ๖ มม. 
๗.๖ประตูและหน้าต่าง(ดูรายการประกอบแบบประกอบ) 
 
๗.๗  งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 
 การด าเนินงานก่อนการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบขนาด ต าแหน่ง ระดับในงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตั้งแต่
ขั้นตอนงานโครงสร้าง จนถึงขั้นติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หาก
เกิดความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ท าให้งานติดตั้งสุขภัณฑ์เป็นไปโดยไม่เรียบร้อย เมื่อพบปัญหาหรือคาดว่าจะมีปัญหา 
ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้สถาปนิกทราบและพิจารณาแก้ไขทันที ผู้รับจ้างจะต้องต่อท่อและติดตั้งอุปกรณ์ทุกชิ้น และเครื่อง
สุขภัณฑ์ดังที่แสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทั้งจัดหาเครื่องตกแต่ง ที่แขวน หรือที่รองรับเครื่องสุขภัณฑ์ 
และติดตั้งแทรปพร้อมช่องท าความสะอาด เดินท่อประปา ท่อระบายน้ าทิ้ง น้ าโสโครก ท่อระบายอากาศ จากเครื่อง 
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สุขภัณฑ์เข้าระบบต่างๆโดยครบถ้วนมาตรฐานงานติดตั้งจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มี
ความช านาญ และมีฝีมือประณีตมาด าเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และด าเนินการ 
ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด หากผลงานไม่ได้คุณภาพหรือไม่เรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการแก้ไขทันที โดย
ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น ระหว่างที่ท าการก่อสร้างงานอ่ืนๆภายในห้องน้ ายังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ์ที่
ติดตั้งแล้วจะต้องมี ลังไม้ หรือเครื่องปกคลุมอื่นป้องกันไว้ และใช้จาระบีเคลือบส่วนที่เป็นโครเมี่ยม และส่วนที่เป็นโลหะ
อ่ืนๆไว้เพื่อป้องกันการกัดของน้ าปูนและการขูดขีด -  การท าความสะอาดและการป้องกันหลังจากการติดตั้งสุขภัณฑ์
และ   อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว วัสดุทุกชิ้นจะต้องท าความสะอาดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งป้องกันให้อยู่ในสภาพดีตลอด 
จนกว่าจะส่งมอบ งาน หากมีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหายหรือแตกร้าว ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ ให้ดีคงสภาพเดิมโดย
ไม่คิดมูลค่า 
 

หมวดที่ ๘ รายการทาสี 
๘.๑  งานทาสี หมายถึง การตกแต่งพ้ืนผิวตามท่ีระบุไว้ในแบบแปลนและรายการ โดยการทาด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือ
การเคลือบผิวประเภทอ่ืนๆ เช่นการเคลือบชแล็คแล็คเกอร์ ขี้ผึ้ง 
ประเภทของสีและการใช้งาน 
๘.๒สีน้ าพลาสติกชนิด ACRYLIC ๑๐๐% ใช้ทาผนังทั้งภายนอกและภายในอาคารทั้งหมด SHADE สี ตามรายการที่
ก าหนดให้สีน้ าพลาสติกชนิดทาภายใน ใช้ทาฝ้าเพดานทั้งหมด SHADE สี ตามรายการที่ก าหนดให้ 
๘.๓  สีน้ ามัน ใช้ทาบนพื้นผิวไม้ โลหะ SHADE สีตามรายการที่ก าหนดให้ 
๘.๔  กรรมวิธีในการทาสี 
๘.๔.๑พื้นผิวคอนกรีต  ปูนฉาบ ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  ขจัดคราบน้ ามัน เศษปูน สิ่งสกปรกอ่ืนๆ
ออกให้หมด ตกแต่งบริเวณผิวที่เป็นรูพรุนและรอยร้าวให้เรียบร้อย จากนั้นจึงท าการทาสีตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตก าหนด 
๘.๔.๒พื้นผิวไม ้ ต้องแห้งสนิท มีความชื้นไม่เกินมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป  ตกแต่งรอยร้าวทั้งหมด ขัดให้เรียบ  จากนั้น
จึงท าการทาสีตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตก าหนด 
๘.๔.๓ พื้นผิวโลหะ  ท าความสะอาดพ้ืนผิว ขจัดสิ่งสกปรก สนิม ออกให้หมดด้วยกรรมวิธีที่เหมาะสม พื้นผิวที่ท าความ
สะอาดแล้ว ควรลงมือทาสีให้เร็วที่สุด โดยไม่ควรเกินกว่าภายใน ๘ ชั่วโมง  รองพ้ืนด้วยสี และระบบการทาสีตาม
กรรมวิธีของผู้ผลิต ทาสีชนิด RED IRON OXIDE 1 เที่ยว ) 
๘.๔.๔การทาสีทับหน้า  ให้ท าการทาสีด้วยสีที่ก าหนด โดยด าเนินการตามกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด การทาสีทับ
หน้า ให้ทา ๒ ครั้ง โดยไม่นับสีรองพ้ืน การทาสีแต่ละครั้งจะต้องรอให้ครั้งก่อนแห้งเสียก่อนจึงจะทาทับหน้าครั้งต่อไปได้ 
เมื่อทาเสร็จเรียบร้อย จะต้องไม่เห็นสีของผิวพ้ืนเดิม รอยด่าง รอยแปรง หรือไม่เรียบร้อย การตกแต่งสีที่ขอบมุม 
รอยต่อ จะต้องเรียบร้อย มีขอบมุม แหลมคม 
๘.๔.๕  ข้อก าหนดอื่น ๆ   สี และวัสดุอย่างอ่ืนที่น ามาผสม หรือน้ ามันเคลือบผิวอ่ืน ๆ เช่น แลคเกอร์ จะต้องเป็นไป
ตามข้อก าหนดของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  สีที่น ามาใช้ จะต้องเป็นของใหม่และไม่เคยเปิดใช้มาก่อน โดยจะต้องน ามาให้ 
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ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง ตรวจสอบและอนุมัติก่อนน ามาใช้งาน  ผู้รับจ้างจะต้องน าตัวอย่าง แคตตาล็อกของสี มาให้ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด SHADE สีก่อนใช้งาน  และผู้รับจ้างจะต้องเก็บกระป๋องสี วัสดุผสมสีและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ไว้ในสถานที่ ที่
ผู้ว่าจ้างก าหนด และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากอัคคีภัยเนื่องจากการเก็บสี และท าให้อาคาร
ได้รับความเสียหาย  และในการทาสี จะต้องระมัดระวังมิให้การทาสีไปท าให้งานส่วนอื่นเปรอะเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติไปจากเดิม 
ผู้รับจ้างจะต้องน าแคตตาล็อกของสีที่จะใช้ส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติและก าหนด SHADE สีก่อนใช้งาน 
การใช้สีและวัสดุอ่ืนที่น ามาผสมสี จะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
การน าสีมาใช้แต่ละครั้งต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าเป็นสีที่ก าหนดให้ใช้ 
ในกรณีที่ผู้รับจ้างใช้สีไม่ถูกต้องตามท่ีก าหนดในแบบและรายการหรือผิดจากท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดให้ใช้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
สั่งให้ล้างหรือขูดลอกสีที่ท าไปแล้วออกแล้วทาใหม่ให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและเวลาที่ล่าช้าออกไปนี้จะใช้
เป็นข้ออ้างในการต่อสัญญาไม่ได้ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บสีที่จะใช้ทาไว้ในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างก าหนด และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกิดข้ึนถ้าเกิดอัคคีภัยเนื่องจากการเก็บสีและอัคคีภัยที่ท าให้เกิดความเสียหายแก่อาคารที่ก่อสร้างหรืออาคารและ
ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 
 
หมวดที่ ๙ ระบบสุขาภิบาล 

๙.๑ ขอบเขตของงาน 

๙.๑.๑ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝีมือและความช านาญ และมีระบบควบคุม 
คุณภาพที่ดี ในการติดตั้งระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าเสีย ระบบท่อระบายน้ าฝน และท่อระบายน้ าทิ้ง  
ระบบก าจัดน้ าเสียตามแบบและรายการประกอบแบบทุกรายการ  
๙.๑.๒บรรดาวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างจะน ามาใช้งานนี้ จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานจาก 
โรงงาน ซึ่งเคยผลิตของชนิดนั้นๆ มาแล้วเป็นประจ า เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของผู้ใช้โดยทั่วไป  
๙.๑.๓การประสานงานกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร และผู้รับจ้างรายอื่นๆ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างงานระบบ  
สุขาภิบาล ที่จะติดตามและร่วมมือกับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคาร ในส่วนที่เกี่ยวกับงานระบบสุขาภิบาล ทั้ง  
การติดตั้งและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ต้องใช้ 

๙.๒ วัสดุงานโครงสร้างเหล็กและงานโลหะ 

๙.๒.๑ท่อน้ าประปา ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่ใช้ในการประปา ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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๙.๒.๒ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี เป็นข้อต่อตรง (SOCKET), ข้องอ (ELBOW), ข้อโค้ง (BEND), สามตา (TEE),  
ข้อลด (REDUCER), นิปเปิล(NIPPLE), ยูเนียน (UNION), เป็นต้น ให้ใช้ท่อชนิดเหล็กหล่อ อบเหนียวตาม 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

๙.๒.๓ท่อน้ าเสีย(ท่อส้วม) ภายในอาคารให้ใช้ท่อ PVC ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
๙.๒.๔  ท่อน้ าทิ้ง ให้ใช้ท่อ PVC ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
๙.๒.๕ท่อระบายอากาศ ให้ใช้ท่อมาตรฐานเดียวกันกับท่อน้ าทิ้ง 
๙.๒.๖ท่อระบายน้ าฝน ให้ใช้ท่อมาตรฐานเดียวกันกับท่อน้ าทิ้ง 
๙.๒.๗วาล์วน้ าแบบประตู วาล์วเปิดปิดทางน้ าเข้า ให้ใช้วาล์วประตูท้ังสิ้น วาล์วประตูขนาด ๕๐มิลลิเมตร  

          (๒นิ้ว) และเล็กลงมาจาก ๕๐มิลลิเมตร (๒นิ้ว) ให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียวทนความดันปกติ 
          ไม่น้อยกว่า ๘.๗๙กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (๑๒๕ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

๙.๒.๘ก๊อกน้ าหรือก๊อกสนาม ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๙.๓ การติดตั้ง 

๙.๓.๑ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมการท างานของช่างให้ด าเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติดังนี้ 
๙.๓.๑.๑การตัดท่อแต่ละท่อน จะต้องให้ได้ระยะสั้นพอดี ตามความต้องการที่จะใช้ ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อ  
บรรจบกันแล้ว จะได้แนวที่สม่ าเสมอไม่คดโก่ง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป 
๙.๓.๑.๒การวางท่อ จะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการ  
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรือขยายตัวของท่อนั้น จะไม่ท าให้เกิดการเสียหายแก่ท่อ  
และแก่สิ่งใกล้เคียง 
๙.๓.๑.๓การตัดท่อ ให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขุดเศษท่อที่ยังติดค้างอยู่  
ปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่มีฟันคม เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบ  
และได้ขนาดตามมาตรฐาน 
๙.๓.๑.๔ทุกที่ที่จะต้องเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อหมายถึง ข้อ 
โค้ง ข้องอ สามตา ฯลฯ เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้ใช้ข้อลดเท่านั้น  

๙.๓.๒การติดตั้งท่อ จะต้องกระท าด้วยความประณีต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตา การเลี้ยว  
การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสม ให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคาร  
ส่วนนั้นๆ แนวท่อต้องใช้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ อย่าให้เฉหรือเอียงจากแนวอาคาร หากที่ใด  
จะต้องแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศรีษะ และมิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบ  
ให้แขวนท่อชิดซ้ายบนมากท่ีสุด เพ่ือมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งบนเพดาน เช่น โคมไฟ ท่อลม  
เป็นต้นผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบประสานกันทุกระบบ(COMBINE SHOP DRAWING) ได้แก่ท่อระบบ 
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สุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศและตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบต่างๆ ให้เรียบร้อย  
และขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้งท่อระบบใดๆ เพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน  
๙.๓.๓  บรรดาส่วนประกอบต่างๆ ของระบบท่อ เช่น วาล์วน้ า ก๊อกน้ า เป็นต้น จะต้องวางให้อยู่ในต าแหน่งที่ 
เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษา หรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย  
๙.๓.๔  ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภค ห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อระบายน้ าทิ้งเป็นอันขาด หาก  
แนวของท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตัดกับแนวของท่อโสโครก หรือท่อระบายน้ าทิ้งแล้ว  
ท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อโสโครก หรือท่อระบายน้ าทิ้ง 
๙.๓.๕ การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดตั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๙.๓.๕.๑ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียว หากจะต้องหยุดงานต่อท่อในส่วนนั้นชั่วคราว  
๙.๓.๕.๒เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบสุขภัณฑ์ท่ีติดตั้งแล้ว ให้ห่อหุ้มด้วยพลาสติกใส เพื่อป้องกัน  
 มิให้เกิดการแตกหรือเสียหาย 
๙.๓.๕.๓วาล์วน้ า ข้อต่อ และส่วนประกอบอื่นๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายใน และท าความสะอาด  
ภายในให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 
๙.๓.๕.๔เมื่อได้ท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรียบร้อย และท าความสะอาดเครื่อง  
สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างท่ัวถึง  เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในสภาพที่ปราศจากต าหนิ  
และข้อบกพร่อง 

๙.๓.๖ ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝัง จะต้องแขวนยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรง การ  
แขวนตามแนวราบ ให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อ แล้วแขวนยึดติดกับโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง  
หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ ให้ใช้เหล็กตัวซีแขวนรับไว้ทั้งชุด ห้ามใช้เหล็กรัดท่อ  
แขวนแต่ละท่อ ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ ลวด เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไม่ม่ันคงแข็งแรงและสวยงาม  
๙.๓.๗ หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวท่อ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมกับเสนอวิธีการที่  
จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นพร้อมวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึง  
จะปฏิบัติงานต่อไปได้ การตัด เจาะ และซ่อมสิ่งกีดขวางนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความช านาญในการ  
นั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง 
๙.๓.๘ ท่อที่เดินผ่าน ค.ส.ล. หรือผนัง เช่น คาน พื้น ผนัง ค.ส.ล. ผนังอิฐ เป็นต้น จะต้องรองด้วยปลอกรองท่อ  
(SLEEVE) ตามขนาดที่พอเหมาะกับท่อก่อน หากท่อจะผ่านทะลุพื้นอาคารมีหลายท่อ ให้เจาะพ้ืนอาคาร  
เป็นช่องแทนการใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริมก าลังตามความจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับงาน  
คอนกรีต หากประสงค์ที่จะติดตั้งปลอกรองท่อไว้ ณ จุดใด ก็ให้ติดตั้งในขณะเทคอนกรีต ในผนังอิฐให้  
ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ในขณะที่ก่ออิฐมาถึงท่ีจุดนั้น ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และ  
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ติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามจุดที่จ าเป็น แม้จะไม่ได้แสดงไว้ในแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่อให้ใช้  
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

๙.๓.๘.๑ ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกท่ีจะน ามาใช้ในการรองท่อ จะต้องให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
ภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยกเว้นท่อที่เดิน 
ทะลุผ่านฐานรากหรือผนังที่รับน้ าหนัก  ให้ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
๙.๓.๘.๒ ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องใช้วัสดุดังนี้ 

๑. ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ 
๒. ส าหรับผนังที่รับน้ าหนัก ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ หรือเหล็กเหนียว 
๓. ส าหรับคอนกรีตและผนังอิฐ ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า 

๙.๓.๘.๓ ปลอกรองท่อที่พ้ืนอาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกสูง พ้ืนระดับพ้ืนที่ยังไม่ได้ตกแต่ง 25 มิลลิเมตร  
และหลังจากที่เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อด้วยวัสดุยาแนวชนิดกัน  
ไฟให้แน่นและเรียบร้อย 

๙.๓.๙ ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตกแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดการ  
ปิดช่องโหว่ทั้งทางเข้าและทางออกของท่อด้วยแผ่นตะกั่ว ซึ่งมีขนาดโตพอที่จะปิดช่องรอบๆ ท่อได้อย่าง  
มิดชิด แผ่นตะก่ัวที่ใช้ที่เพดานและผนังจะต้องยึดด้วยสลักแบบใช้สกรู ห้ามใช้คลิปสปริง 
๙.๓.๑๐ การติดตั้งท่อระบบต่างๆ 

๓.๑๐.๑ การต่อท่อน้ า 
๑. ท่อน้ าและข้อต่อของท่อน้ า ให้ใช้ข้อต่อตามท่ีได้ก าหนดไว้  
๒. วาล์วน้ า ให้ติดตั้งวาล์วน้ าไว้ที่ท่อน้ า ก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกแห่ง และ ณ ต าแหน่ง

ที่ได้แสดงไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังนี้ 
- วาล์วประตู วาล์วตัดตอนน้ า (GATE VALVE) ให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด ๕๐

มิลลิเมตร (๒นิ้ว) และเล็กลงมา ให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว 
- โกลบวาล์ว (GLOBE VALVE) ในระบบท่อที่ต้องการปรับความดันและอัตราไหลของน้ า ให้

ติดตั้งโกลบวาล์วไว้ทุกแห่ง ให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว 
- วาล์วกันน้ ากลับ (CHECK VALVE) ในระบบท่อที่จ าเป็นและไม่ต้องการให้น้ าไหลกลับ จะต้อง

ติดตั้งวาล์วกันน้ ากลับไว้ทุกแห่ง ให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว 
- ยูเนียน (UNION) ให้ติดตั้งยูเนียนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะเข้าเครื่อง

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ท้ังหมด เว้นแต่กรณีท่ีก่อนท่อจะเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์นั้นๆ ได้มี 
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ข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว การติดตั้งยูเนียนห้ามติดฝังไว้ในคอนกรีต 
หรือผนังใดๆ 

๓. ต าแหน่งและชนิดของวาล์วน้ า มีข้อก าหนดในการติดตั้งดังนี้ 
- วาล์วน้ าจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
- ท่อน้ าที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆ ท่อ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งวาล์วประตูน้ าให้ ณ บริเวณจุดที่

ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแผนผังหรือไม่ก็ตาม 
- วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในต าแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรือถอด เพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน หรือ

มิฉะนั้นก็ต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอดเพ่ือซ่อมหรือเปลี่ยนได้ 
- การติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อที่เดินในระดับดิน จะต้องไม่ให้แท่นวาล์วอยู่ต่ ากว่าระดับดิน 
- วาล์วทุกตัวจะต้องเป็นชนิดที่ท าข้ึนเพื่อใช้กับแรงดันปกติภายในท่อเท่ากับ ๘.๗๙กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร (๑๒๕ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เว้นไว้แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๔. ความลาดเอียงของท่อน้ า ท่อน้ าจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน้ าทิ้ง ถ้ามีท่อสาขา

แยกออกจากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ก็ให้ต่อท่อสาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดที่มีระดับ
ต่ าที่สุดในระบบท่อน้ านี้ ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิดระบายน้ าทิ้งไว้ เพื่อจะได้ระบายน้ าจากระบบได้
หมดสิ้น 

๕. ท่อสาขา ท่อสาขาซ่ึงแยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบนตอนกลาง หรือใต้ท้องของท่อเมนก็ได้ 
โดยใช้ข้อต่อให้เหมาะสม 

๖. ข้อต่อแบบเกลียว การต่อท่อแบบเกลียว ให้ใช้เทปพันท่อพันที่เกลียวตัวผู้ เพ่ือป้องกันสนิมและกัน
รั่วซึม แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วจะต้องเหลือไม่เกิน ๒เกลียวเต็ม เกลียวที่เหลือ
นี้ให้ทาด้วยวัสดุอุดโดยรอบให้ทั่ว เกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และท่อทุก
ท่อเมื่อตัดและท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ติดอยู่รอบๆ ทิ้งให้หมด  

๙.๓.๑๐.๒ การติดตั้งท่อน้ าเสียและท่อระบายน้ า 
๑. ท่อใต้ดิน ท่อน้ าเสียระบายและข้อต่อต่างๆ ที่ฝังใต้ดิน ให้ใช้วิธีการและวัสดุดังนี้ 

- การอุดรอยต่อ ส าหรับท่อเคลือบ ให้ใช้เชือกมะนิลา หรือเชือกปอพันโดยรอบ แล้วใช้  
แอสฟัลท์เทอุดให้เรียบร้อย ไม่มีรอยรั่ว ถ้าเป็นท่อ PVC ให้ใช้น้ ายาต่อท่อของผู้ผลิต 

- ก้นร่อง ต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขุดออกให้หมด แล้วน าวัสดุอื่นซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานมาใส่แทน แล้วกระทุ้งให้แน่น 

- แนวต่อ ต้องตรง ไม่คดไปมา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
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- รอยต่อ ทุกอันจะต้องแน่นสนิท น้ าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิดปากท่อ เพื่อป้องกันมิให้

น้ า ทราย ดิน เข้าไปในท่อ 
- ท่อลอดถนน จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐มิลลิเมตร และดินที่อยู่ใต้และ

เหนือกว่าส่วนท่อส่วนนี้ต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆไป 
๒. ท่อเหนือพ้ืนดิน ส าหรับท่อระบาย ท่อน้ าเสีย ให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ การใช้ข้อต่อ

และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะน า การหักมุมให้ใช้ข้อโค้งเสมอ เว้นไว้
แต่ในกรณีพิเศษซึ่งระบุให้ใช้ข้องอ การต่อในระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็กเหนียวชนิด
เกลียว หรือด้วยข้อต่อเหล็กหล่อประเภทที่ใช้กับท่อระบายน้ าก็ได้ 

๓. ความลาดเอียง ท่อน้ าเสียและท่อระบายจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ ๒๐
มิลลิเมตรต่อเมตร เว้นไว้แต่จะแสดงในแบบเป็นอย่างอ่ืน 

๔. การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม ส่วนการหักเลี้ยว ให้ใช้ข้อต่อรูป Y 
ประกอบกับข้อโค้ง เพ่ือให้ได้แนวต้องการ เว้นไว้แต่ 
- การหักเลี้ยวในแนวดิ่ง ให้ใช้สามตาได้ 
- ในกรณีที่น้ าโสโครกไหลจากแนวราบลงสู่แนวดิ่ง ให้ใช้ข้อโค้งสั้น ๙๐องศา 
- การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ าโสโครกจากโถส้วม ให้ใช้ข้อโค้งสั้น ๙๐องศา 

๕. ที่ดักผง การติดตั้งท่ีดักผง ซึ่งหมายรวมถึงคอห่าน และถ้วยส าหรับท่อระบายน้ า มีข้อก าหนดดังนี้ 
- ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่องสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทุกชิ้นลงสู่ท่อระบาย ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและ

ติดตั้งที่ดักผงให้ด้วย ยกเว้นในกรณีที่สุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์นั้นๆ มีที่ดักผงหรืออุปกรณ์อ่ืน อันมี
ความมุ่งหมายท านองเดียวกันประกอบติดอยู่ในตัวแล้ว 

- ที่ดักผงจะต้องตั้งใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ 
- เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ามมิให้ติดเครื่องดักผงมากกว่า ๑ที ่
- ที่ดักผงซึ่งติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น จะต้องติดปลั๊กหรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่ผู้ว่าจ้างเห็น

เหมาะสมในการถอดออก เพ่ือถ่ายผงทิ้งและท าความสะอาดภายในได้สะดวก 
- ข้อต่อแบบสวม จะน ามาใช้ต่อเข้ากับที่ดักผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อเหนือที่ดักผงขึ้นมาเท่านั้น 

๖. ท่อระบายน้ าจากพ้ืนห้อง ให้ใช้ท่อเหล็กหล่อติดที่ดักผงหรือคอห่าน ส่วนที่ปากท่อรับน้ าจากพ้ืน
ห้องนั้น ให้ใส่ตะแกรงปิดปากท่อไว้ 

๙.๓.๑๐.๓การติดตั้งท่อระบายอากาศ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
๑. ท่อระบายอากาศจากท่อน้ าเสีย จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคารเสมอ เว้นไว้แต่จะ

ปรากฏในแบบเป็นอย่างอ่ืน 
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๒. หากกระท าได้ ท่อระบายอากาศจากท่อน้ าเสียหลายท่อ ให้ต่อรวมเป็นท่อเดียวกัน แล้วต่อท่อ

เหล่านี้ให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร 
๓. ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลาย อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อเดียวกัน

ได้ และจะต้องมีมุมลาดเอียงไปสู่สุขภัณฑ์นั้นๆ 
๔. ท่อรับน้ าเสีย ซึ่งรับน้ าเสียจากเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ ๒ชุดขึ้นไป จะต้องต่อท่อระบายอากาศออก

ทางปลายข้างหนึ่งของท่อ เว้นไว้แต่เครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชุดมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ว 
๕. การต่อท่อระบายอากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น ให้ต่อที่ด้านบนของท่อระบาย 
๖. ปลายล่างของท่ออากาศนั้น ให้ต่อในลักษณะที่หากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อแล้ว จะถูก

น้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้ 
๗. ท่อระบายอากาศ จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยู่สูงพื้นหลังคาขึ้นไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓๐๐

มิลลิเมตร (๑๒นิ้ว) 

๙.๔ การทดสอบ ตรวจสอบ และท าความสะอาด 

๙.๔.๑ การตรวจและทดสอบระบบท่อทั้งหมดมีท่อน้ าเสีย ท่อระบายน้ า ท่อระบายอากาศ และท่อน้ า จะต้อง  
ได้รับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ และฝีมือการติดตั้งตามวิธีดังจะกล่าวต่อไป ท่อน้ าเสียหรือท่อ  
ระบายที่ฝังไว้ใต้ดินนั้น จะต้องท าการทดสอบก่อนกลบดิน 
๙.๔.๒ การทดสอบท่อรั่วให้ปฏิบัติดังนี้ 

๙.๔.๒.๑ใช้ปลั๊กอุดท่อระบายน้ าและท่อระบายอากาศ แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อ จนกระทั่งระดับน้ าขึ้นถึง  
จุดสูงสุดของท่อระบายอากาศเหนือหลังคา 
๙.๔.๒.๒ทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนี้เป็นเวลา๓๐นาที แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลดต่ าลงมาไม่เกิน  
              ๑๐๐ มิลลิเมตร ก็ถือว่าใช้ได้ 
๙.๔.๒.๓ถ้าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวมาแล้ว เว้นไว้แต่ว่าให้ต่อท่อ 
จากส่วนที่จะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่จะท าการทดสอบ ๓เมตร และเติมน้ า 
จนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ า เพื่อให้เกิดแรงกดดันจากน้ า (อาจใช้เครื่องสูบน้ า เพื่อให้เกิดแรงดัน 
ตามท่ีก าหนด) แล้วให้ตรวจระดับดังกล่าวตามข้อ ๔.๒.๒ 

๙.๔.๓ การทดสอบด้วยแรงดันเมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จ และก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  
ทั้งหมด ส าหรับท่อน้ า ให้ใช้วิธีสูบอัดน้ าเข้าในระบบท่อจนได้แรงดัน ๗.๐๓กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
(๑๐๐ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐นาที แล้วให้ตรวจรอยรั่ว ท่อท่อนใดจะต้องฝังในผนัง 
ก่อนงานท่อทั้งหมดจะแล้วเสร็จ ให้ทดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยวิธีท านองเดียวกันกับที่กล่าวแล้วก่อนที่  
จะฝัง 



       - ๒๙ - 
 
๙.๔.๔ ท่อรั่วซึมหรือช ารุดบุบสลายจากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบ หากปรากฏว่ามีท่อรั่วซึมหรือช ารุดบุบ 
สลาย ไม่ว่าจะเป็นด้วยความบกพร่องในคุณภาพของวัสดุ หรือฝีมือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้าง  
จะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้ทันที และจะต้องท าการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง จนปรากฏผลว่าระบบ  
ท่อที่ติดตั้งนั้นเรียบร้อย ใช้งานได้ตามความประสงค์ทุกประการ การซ่อมท่อรั่วซึมนั้น ให้ซ่อมโดยวิธีถอด  
ออกแล้วติดตั้งใหม่ หรือเปลี่ยนของใหม่เท่านั้น 
๙.๔.๕ การท าความสะอาดหลังจากงานติดตั้งระบบท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องท าความสะอาดระบบ  
ท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทั่วถึง ทั้งภายนอกภายใน  
โดยเช็ดถูขัดล้างน้ ามันจาระบี เศษโลหะ และสิ่งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด 
 หากการติดตั้งหรือท าความสะอาดระบบท่อนี้ได้กระท าความช ารุดเสียหายเกิดขึ้นแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของ

อาคารหรือวัสดุตกแต่งอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนส่วนนั้นๆ ให้ใหม่ในทันที โดยค่าใช้จ่าย
ของผู้รับจ้าง 

๙.๕ การรับประกัน 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ว่าจ้าง ว่างานทุกชิ้นที่ได้ปฏิบัติลงไปปราศจากข้อ 
บกพร่องในด้านฝีมือ แรงงาน วัสดุ และด้านการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ หรือตามระบุในสัญญาจ้างเหมา จาก
วันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากฝีมือแรงงาน คุณภาพของวัสดุ หรือ
การท างานของเครื่องอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องจัดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ซ่อมแซม จนเป็นที่พอใจของผู้
ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

 
หมวดที่ ๑๐ รายการอื่น ๆ 
 ให้ผู้รับจ้างจัดท าป้ายพร้อมเขียนข้อความแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง จ านวน ๑ ป้าย มีขนาด ๑.๒๐X
๒.๔๐ ม. โดยให้ระบุรายละเอียดของงาน งบประมาณ หน่วยผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาในการก่อสร้าง ก าหนดเวลาแล้ว
เสร็จ และรายละเอียดอื่น ๆ เท่าที่จ าเป็น   ติดตั้งไว้ด้านหน้าบริเวณท่ีก่อสร้างตรงต าแหน่งที่จะมองเห็นได้ชัดเจน  
      
 
 
 

(นายสตวัน   ฮ่มซ้าย) 
สถาปนิกเชี่ยวชาญ 

ผู้ก าหนดรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 


