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งานทัว่ไป 
 

1. การดาํเนินงาน 
1.1 สถานทีก่่อสร้าง  
 อาคารหรือส่ิงก่อสร้างท่ีจะทาํการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงห้องประชุม 317  ผูรั้บจา้งจะตอ้งไปดู

สถานท่ี เพื่อรับทราบสภาพของสถานท่ีและตาํแหน่งท่ีจะก่อสร้าง ซ่ึงจะกาํหนดและช้ีให้ผูรั้บจา้งทราบในวนัดู
สถานท่ี 

1.2 ฝีมือและแรงงาน  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งใชช่้างฝีมือดีมาทาํการก่อสร้างให้ถูกตอ้งเรียบร้อยตามแบบ รูปรายการการก่อสร้าง และ

ไดม้าตรฐานการก่อสร้างตามหลกัวิชาช่างท่ีดี งานบางประเภทท่ีจาํเป็นตอ้งใชผู้ช้าํนาญในการติดตั้งโดยเฉพาะ ให้
ผูรั้บจา้งจดัหาช่างแต่ละสาขามาดาํเนินการ 

1.3 คุณภาพของวสัดุ  
 วสัดุก่อสร้างทุกชนิดท่ีนาํมาใชก่้อสร้างตอ้งมีคุณภาพดีถูกตอ้งตามรูปแบบรายการ เป็นของใหม่ไม่ชาํรุด

เสียหาย หรือเส่ือมคุณภาพหา้มนาํมาใชใ้นการก่อสร้างเป็นอนัขาดและผูรั้บจา้งจะตอ้งนาํวสัดุดงักล่าวออกไปนอก
บริเวณมหาวิทยาลยัฯใหห้มด 

1.4 ปัญหาในการดาํเนินงาน 
1.4.1 กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดําเนินงานให้ผู ้รับจ้างสอบถาม

คณะกรรมการตรวจการจา้งหรือผูว้่าจา้ง เพื่อพิจารณาก่อน เม่ือคณะกรรมการตรวจการจา้งหรือผูว้่าจา้งสั่งแกไ้ข
ประการใด ใหผู้รั้บจา้งปฏิบติัตามทนัที 

1.4.2 ถา้คณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูว้่าจา้งตรวจพบว่าผูรั้บจา้งทาํการก่อสร้างไม่ถูกตอ้งตาม
แบบรูปรายการ คณะกรรมการตรวจการจา้งหรือผูว้่าจา้งมีสิทธิสั่งให้ผูรั้บจา้งทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งตามแบบรูป
รายการไดท้นัที โดยท่ีผูรั้บจา้งจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสญัญามิได ้ไม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

1.4.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียดท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ในการก่อสร้าง  คณะกรรมการ
ตรวจการจา้งหรือผูว้า่จา้งมีสิทธิใหร้ายละเอียดเพิ่มเติมไดแ้ลว้แต่ลกัษณะของงาน เพื่อช่วยใหแ้บบรูปรายการชดัเจน 
และผูรั้บจา้งตอ้งทาํไดโ้ดยไม่คิดเงินหรือเวลาเพ่ิมเติมแต่อยา่งใด 

1.4.4 ในกรณีแบบรูปกบัรายการ แบบรูปกบัแบบรูป รายการกบัรายการไม่ตรงกนั ใหผู้รั้บจา้งสอบถาม
คณะกรรมการตรวจการจา้งหรือผูว้่าจา้งเพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บคาํสั่งใหด้าํเนินการประการใด ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
ปฏิบติัตาม โดยไม่มีเง่ือนไข 

1.5 การวางผงั  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในการวางผงัอาคาร โดยทาํให้ถูกตอ้งตามแบบรูปรายการทุกประการ เม่ือ

คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจว่าถูกตอ้งแลว้ จึงจะดาํเนินการก่อสร้างได ้การวดัระยะต่าง ๆ ทุกประการ เม่ือ
คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจวา่ถูกตอ้งแลว้ จึงจะดาํเนินการก่อสร้างได ้การวดัระยะต่าง ๆ ในผงัใหถื้อตวัเลขท่ี
แสดงในแบบรูป และหรือระยะศูนยก์ลางเสาแต่ละตน้เป็นเกณฑ ์



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรม  
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งานสถาปัตยกรรม 
 

1. การดาํเนินงาน 
1.1 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งไปดูสถานท่ีในวนัท่ีกาํหนด เพื่อรับทราบตาํแหน่งและรายละเอียดบางประการท่ี จะ

ก่อสร้าง 
1.2 จดัหาวสัดุ และอุปกรณ์ เพ่ือทาํการก่อสร้างตามรายการ 
1.3 วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาติดตั้งเป็นของใหม่ทั้งหมด ไม่ชาํรุดเสียหาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งใหค้ณะกรรมการ

ตรวจการจา้งตรวจสอบก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงนาํไปติดตั้งได ้
1.4 กรณีมีปัญหาเก่ียวกับแบบรูปรายการ หรือมีอุปสรรคในการดําเนินงาน ผูรั้บจ้างจะต้องสอบถาม

คณะกรรมการตรวจการจา้ง เม่ือคณะกรรมการตรวจการจา้งแกไ้ขประการใด ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขให้
เรียบร้อยก่อนส่งงาน โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายและเวลาเพิ่มเติมประการใด ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามทนัที 

1.5 ในการดาํเนินงาน หากเกิดการเสียหายใดๆ นอกเหนือจากรายการท่ีผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํตาม รายการ 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขใหเ้รียบร้อยก่อนส่งงาน โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายและเวลาเพิ่มแต่ประการใด 

1.6 ในกรณีท่ีต้องร้ือถอนวสัดุอุปกรณ์ ทั้งหมดต้องมอบให้มหาวิทยาลัยฯ โดยจะต้องนําไปเก็บไวท่ี้ท่ี 
มหาวิทยาลยัฯ กาํหนด 

1.7 อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีนาํมาติดตั้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการติดตั้งและตรวจสอบจนใชก้ารไดดี้ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

1.8 ในระหว่างปฏิบติังาน ถา้ผูรั้บจา้งจาํเป็นตอ้งใชน้ํ้ าประปาหรือกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลยัฯจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตจากมหาวิทยาลยัฯ ก่อน และจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วนน้ีแก่มหาวิทยาลยัฯ 

1.9 วัสดุอุปกรณ์ท่ีระบุไว้ในรายการ  ให้ใช้เฉพาะท่ีได้รับอนุญาตเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ ์        
อุตสาหกรรม หากวสัดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ีระบุในรายการ และรายการประกอบแบบยงัไม่ไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ใหใ้ชต้ามรายการท่ีระบุ หรือสอบถามคณะกรรมการตรวจการจา้งเพ่ือหาขอ้ยติุ 

1.10 ช่างฝีมือ ผูรั้บจา้งจะตอ้งใชช่้างฝีมือท่ีดีมีประสบการณ์มาดาํเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในงานแขนงต่างๆ 
ใหเ้รียบร้อย 

  ถา้งานช่างท่ีดาํเนินการมีการสั่งแกไ้ขหลายคร้ังไม่ดีข้ึน คณะกรรมการตรวจการจา้งมีสิทธิสั่งใหผู้รั้บจา้ง
เปล่ียนช่างชุดใหม่มาดาํเนินการแทน จนกวา่งานก่อสร้างจะเสร็จเรียบร้อย 

 
2. รายการก่อสร้าง 
 

2.1 รายการพืน้ 
1) โครงสร้างพ้ืน เป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหลก็ รายละเอียดตามแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
2) วสัดุผวิพื้นชนิดต่างๆใหเ้ป็นไปตามแบบระบุ 
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         2.2 รายการผนัง 
1) ชนิดของผนงัและผวิผนงัใหเ้ป็นไปตามแบบระบุ 

  2) เสาเอน็ 
เสาเอ็นท่ีมุมผนงัทุกมุม หรือผนงัท่ีหยุดลอยๆ โดยไม่ติดตั้งกบัโครงสร้าง ค.ส.ล หรือตรงผนงัติด

กบัวงกบประตู-หนา้ต่าง หรือบริเวณต่อของผนงัต่างชนิดกนัจะตอ้มีเสาเอน็ ขนาดของเสาจะตอ้งไม่เลก็กว่า 10 ซม. 
มีความกวา้งเท่ากบัผนงัเสาเอน็ตอ้งเสริมดว้ยเหลก็ 2-RB9 มม. และมีปลอกเหลก็ RB-6 มม. ระยะห่างๆ ทุก 0.20 ม. 
เหล็กเสริมเสาเอ็นจะตอ้งฝังลึกลงในพ้ืน และคานดา้นบน โดยโผล่เหล็กเตรียมไว ้ผนงัอิฐท่ีกวา้งเกินกว่า 3.00 ม. 
ตอ้งมีเสาเอน็แบ่งคร่ึงช่วง และสูงตลอดความสูงของกาํแพง 

3) คานทบัหลงั 
 ผนงัก่ออิฐท่ีสูงไม่ถึงทอ้งคาน หรือพื้น ค.ส.ล หรือก่อชนวงกบหนา้ต่าง หรือช่องประตู-หนา้ต่าง ท่ี

ก่อผนงัอิฐดา้นบน และตอ้งมีคานทบัหลงั ขนาดของคานทบัหลงัตอ้งไม่เลก็กวา่เสาเอน็ และเหลก็เสริมตามท่ีระบุไว ้
ถา้ผนงัอิฐสูงจะตอ้งมีคานทบัหลงัจากระยะไม่เกิน 2.00 ม. เหลก็เสริมคานทบัหลงัน้ีตอ้งต่อเขา้โครงสร้าง ค.ส.ล 
หรือเสาเอน็ ค.ส.ล 

 
2.3 รายการฝ้าเพดาน 

ใหเ้ป็นไปตามแบบระบุ 
 

2.4 รายละเอยีดประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์ 
1) รายละเอียดประตู และอุปกรณ์ 
ใหเ้ป็นไปตามแบบระบุ 
 

2.5 งานทาสี  
ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหป้ฏิบติัดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
1) งานคอนกรีต ปูนฉาบ ภายนอกและภายใน 

1.1) ทารองพ้ืนดว้ยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เท่ียว 
1.2) ทาทบัหนา้ดว้ยสีประเภท Pure Acrylic Emulsion ชนิดทาภายนอก (ตามระบุในแบบ) 2 เท่ียว 
1.3) เป็นสี Acrylic กนัเช้ือรา 
 

2.6  รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์แนะนําให้ใช้  
 รายละเอียดในหมวดน้ีไดแ้จง้ถึงรายช่ือผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าไดรั้บการยอมรับ ทั้งน้ี

คุณสมบติัของอุปกรณ์นั้นๆ ตอ้งไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีไดก้าํหนดไว ้และการพิจารณาของผูว้่าจา้งท่ีจะอนุมติั
หรือไม่ถือเป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผูว้่าจา้งเห็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกบัวสัดุ
และอุปกรณ์ท่ีกาํหนด ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการน้ีทั้งส้ิน  
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 ให้ผูรั้บจ้างจัดหาผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหรือรุ่นตามท่ีระบุไว  ้หากไม่สามารถหาได้หรือมีความจาํเป็นตอ้ง
เปล่ียนแปลงไปเป็นยี่ห้ออ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า ขอให้ทางผูรั้บจา้งช้ีแจงเหตุผลท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าวต่อผู ้
วา่งจา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งก่อนทาํการเปล่ียนแปลง 
 2.6.1)  งานกระเบ้ืองพ้ืนและผนงัเซรามิค 
  -  Cotto 
  -  RCI (Royal Ceramic Industry) 
  -  Campana 
  -  หรือเทียบเท่า 
 2.6.2)  งานพ้ืนกระเบ้ืองยาง 
  - Armstrong  
  - Forbo 
  - Gerflor 
  - หรือคุณภาพเทียบเท่า  
 2.6.3)  กาวซีเมนตส์าํหรับติดกระเบ้ือง 
  -  กาวซีเมนต ์จระเขสี้แดงหรือสีทอง 
  -  กาวซีเมนตย์ีห่อ้ Weber 
  -  กาวซีเมนตย์ีห่อ้ DAVCO 
  -  หรือเทียบเท่า 
 2.6.4) งานวสัดุกนัซึมโพลียรีูเทน  
   -  LANKO 453 ของบริษทั ParexGroup Co.,Ltd. 

 -  GEQCO FLEX PU ของบริษทั Proofcoat Chemical Co.,Ltd.  
 -  UNICONS PU-02 ของบริษทั Advance Material Service Co,.Ltd. 
 -  DURASEAL900 ของบริษทั ดูรากรีต จาํกดั 
 -  Primiproof PX ของบริษทั Prime Constructive Product and Service จาํกดั 
  -  หรือเทียบเท่า 

 2.6.5) งานวสัดุกนัซึมชนิด CEMENTBASED ความยดืหยุน่สูง 
   -  LANKO 228 ของบริษทั ParexGroup Co.,Ltd. 

 -  FORMDEX UNIFLEX ของบริษทั Proofcoat Chemical Co.,Ltd.  
 -  UNICONS F-035 ของบริษทั Advance Material Service Co,.Ltd. 
 -  Hydroseal Max 1 ของบริษทั ดูรากรีต จาํกดั 
 -  Primiproof Cem2 ของบริษทั Prime Constructive Product and Service จาํกดั 
  -  หรือเทียบเท่า 
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 2.6.6) หลงัคาแผน่รีดลอนเคลือบสี Metal Sheet  
 -  Bluescope steel by Bluescope Lysaght (Thailand) limited 
 -  Bluescope steel by All Season ของ บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
 -  Bluescope steel by Siam Steel Service Center Co.,Ltd. 
 -  Bluescope steel by Thai Syncon and Supples Co.,Ltd. 
 -  หรือผลิตภณัฑเ์หลก็ Bluescope คุณภาพเทียบเท่า  

 2.6.7)   หลงัคาโปร่งแสง FIBERGLASS แบบมีรูปลอน 
   - Topglass ของบริษทั Adventure Thai Co.,Ltd. 
   -  Ampelite ของบริษทั Ampelite Fibreglass (Thailand) Co.,Ltd. 
   - Space ของบริษทั Space Sales & Marketing Co.,Ltd. 
   - หรือคุณภาพเทียบเท่า 
 2.6.8) ฝ้าเพดาน, ผนงัยปิซัม่ รวมทั้งโครง และอุปกรณ์ทั้งหมด 

 -  GYPROC / Thai Gypsum  
 -  Siam Gypsum Industry ตราชา้ง  
 -  หรือเทียบเท่า 

 2.6.9)   วสัดุแผน่ซีเมนตเ์ส้นใยแผน่เรียบ หรือไฟเบอร์ซ๊เมนต ์(มอก.1427-2540) 
  -   Shera (เฌอร่า)  
  -   Smartboard 
  -   Conwood 
  -   หรือเทียบเท่า 
 2.6.10)   แผน่ Aluminium Composite 
  -  ALPOLIC 
  -  ALUTECH 
  -  KNAUF 
  -  หรือเทียบเท่า 
 2.6.11) อุปกรณ์ประตู-หนา้ต่าง  

 -  Hafele’  
 -  COLT 
 -  Schlarge 
 -  V.V.P. 
 -  หรือเทียบเท่า 

  2.6.12)  กระจก  
  -  Thai Asahi  
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  -  TGSG  
  -  Guardian  
  -  หรือเทียบเท่า 

 2.6.13) สีทา Acrylic แท ้ชนิดทาภายนอกและภายใน 
 -  CAPTAIN (Shield plus, Shield plus, High gloss enamel) 
 -  TOA (Supershield Acrysilk, Shield 1, GLIPTON Enamel)  
 -  BEGER (Synotex Sheild, Nano Pro Shield, BEGER Shield super gloss enamel) 
 -  หรือเทียบเท่า 

 2.6.14) สีทาโลหะและสีชนิดพิเศษ (EPOXY, POLYURETHANE) 
 -  TOA (EPOGUARD ENAMEL ,TOP GUARD) 
 -  TOA-CHUGOKU PAINT (EPICON FINISH, UNY MARINE HS)  
 -  BEGER (Duraguard Epoxy Top Coat, Durathane Polyurethane Top Coat) 
 -  หรือเทียบเท่า 

 2.6.15)   ฉนวน PolyEthylene ชนิด PEsheet หรือ PE Bubble 
  -  Polyethylene sheet product by M-PE (M-PE Insulation Co.,Ltd.) 
  -  Polyethylene sheet product by  Mic-Cell (MIC-CELL Co.,Ltd.) 
  -  หรือเทียบเท่า 
 2.6.16) ฉนวนไมโครไฟเบอร์ ชนิดอลูมมิเนียมฟอยล ์หุม้รอบดา้น 
  -  บริษทั ทรีดี อินเตอร์ โปรดกัส์ จาํกดั  
  -  บริษทั ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จาํกดั 
  -  บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) 
  -  หรือเทียบเท่า 
 2.6.17)   จมูกบนัไดสาํเร็จรูป  
  -  APACE 
  -  KOENIG 
  -  INFINITE 

 -  หรือเทียบเท่า 
 

 หมายเหตุ “คุณภาพเทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าท่ีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มี
จาํหน่ายในท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้ 
 
 
 



งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       7/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน 
 
1. การดาํเนินงานทัว่ไป 
1.1 การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 
 1.1.1  สํารวจสภาพของหน่วยงานท่ีจะทาํการตกแต่งภายใน ตรวจวดัระยะขนาดของอาคาร อุปกรณ์ 
ไฟฟ้า และงานท่อนํ้ าโดยละเอียด เพ่ือเป็นขอ้มูลในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง ภายในซ่ึงจะตอ้งปรับ
ตามหน่วยงานและอุปกรณ์เคร่ืองใชด้งักล่าว 
 1.1.2  ผูรั้บจ้างจะตอ้งทาํการศึกษาแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบตลอดจนขั้นตอนการ 
ดาํเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานกบัผูรั้บจา้งรายอ่ืน ๆ อย่างละเอียดถ่ีถว้น ในกรณีท่ีผู ้รับจา้งมีขอ้สงสัย
ตอ้งการคาํช้ีแจงจากผูอ้อกแบบ ผูว้่าจา้งจะเป็นผูก้าํหนดเวลา / สถานท่ี เพื่อให้ผูอ้อกแบบเขา้ร่วมให้คาํแนะนาํ และ
ช้ีแจงเก่ียวกบัแบบรูป และรายละเอียด ประกอบแบบก่อสร้าง ตลอดจนตอบคาํถามขอ้สงสัยต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประกวดราคาเสนอ คาํถามเป็นคาํช้ีแจงเก่ียวกบังานก่อสร้าง สญัญาเง่ือนไข หรืออ่ืน ๆ โดยจะถือคาํช้ีแจง คาํแนะนาํ 
เหล่านั้นเป็นส่วนหน่ึงของเอกสารประกอบสัญญาในระหว่างการก่อสร้าง มิให้ผูรั้บจา้งทาํงาน โดยปราศจากแบบ
ก่อสร้าง และคาํแนะนาํท่ีเหมาะสม ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบต่องานทั้งหมด รวมทั้งแกไ้ขให้ถูกตอ้ง หากผูรั้บจา้ง
ทาํไปโดยพลการ 
 1.1.3  จดัหา จดัซ้ือ และนาํวสัดุอุปกรณ์ประกอบการตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือและแรงงาน ตลอดจน 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้าง ๆ เพ่ือดาํเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ ใหเ้สร็จสมบูรณ์ ทนั
ตามเวลาท่ีกาํหนดในสญัญาจา้งเหมางานตกแต่งภายใน 
 1.1.4  หาวิธีในการปฏิบติังาน เพื่อมิให้เป็นการรบกวนต่อการทาํงานของบุคคลขา้งเคียงหรือผูรั้บเหมา 
รายอ่ืนๆ เช่น การเก็บรักษาวสัดุตกแต่ง การเก็บกวาดส่ิงปฏิกูล หรือเศษวสัดุเหลือใช้ การรักษา ความสงบใน
ระหวา่งการปฏิบติังานและอ่ืน ๆ 
 
1.2 การประสานงานกบัผู้รับจ้างรายอืน่ ๆ 
 ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบในการประสานงาน ใหค้วามยนิยอม และใหค้วามร่วมมือในการติดต่อหรือตกแต่ง แก่
ผูรั้บจ้างรายอ่ืนท่ีปฏิบติังานอนัไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายใน และให้มีแผนปฏิบติังานท่ีประสานกนั เพื่อให้
ปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานนั้น ๆ เช่น งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และงาน ดา้นสุขาภิบาล จน
แลว้เสร็จและสามารถใชก้ารไดดี้จนเป็นท่ีพอใจแก่ผูว้่าจา้งและผูอ้อกแบบ หากเกิดเหตุ ใหเ้กิดความเสียหาย ใหเ้กิด
ความล่าชา้และอาจเกิดค่าใชจ่้ายแก่ผูว้่าจา้งอนัเน่ืองมาจากความไม่ ประสานงานกนั ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบและ
ไม่นาํมาเป็นเหตุในการขอต่ออายสุัญญา รวมทั้งตอ้ง รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดแก่ผูว้่าจา้ง และตอ้งไม่นาํมาเป็นเหตุ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
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1.3 การจัดแผนงาน 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํแผนงานนาํเสนอต่อผูว้่าจา้ง หรือตวัแทนของผูว้่าจา้งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ แจง้ 
การตดัสินใจใหเ้ป็นผูด้าํเนินการตกแต่งภายใน ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ย 
 1.3.1  เวลาเร่ิมงานการตกแต่งภายในแต่ละขั้นตอน 
 1.3.2  เวลาการจดัหาวสัดุก่อสร้างและอุปกรณ์ 
 1.3.3  การเตรียมงาน ขั้นตอน และดาํเนินการประกอบงานท่ีโรงงาน 
 1.3.4  ระยะเวลาติดตั้ง ณ หน่วยงาน 
 1.3.5  เวลาแลว้เสร็จของงานตกแต่งภายในทั้งหมด โดยมีขอ้แมต้ามเง่ือนไขท่ีทางผูว้่าจา้งไดก้าํหนดไว้
และตอ้งแสดงแผนภูมิสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบติังานตกแต่งทุกประเภทโดยแสดงไว  ้ณ หน่วยงานท่ี
ดาํเนินการตกแต่ง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของผูว้า่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้ง 
 
1.4 ผู้รับเหมาช่วง 
 ในกรณีท่ีงานตกแต่งทั้งหมดจะตอ้งใชช่้างหรือผูรั้บเหมาช่วง หรือผูช้าํนาญงานดา้นฝีมือหรือเทคนิคพิเศษ 
หากปรากฏวา่ช่างของผูรั้บจา้งหรือผูรั้บจา้งช่วงไม่มีฝีมือหรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกบังาน หรือ เป็นผูท่ี้มี
ความประพฤติไม่เรียบร้อย ผูรั้บจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานการปฏิบติังานของช่างหรือผูรั้บเหมาช่วงท่ีได้
ดาํเนินงานไปแลว้ โดยยดึถือความเสียหายอนัเกิดข้ึนแก่งานตกแต่งเป็นของผูรั้บจา้งในทุกกรณี 
 
1.5  สวสัดกิารและความปลอดภยั 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบในความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูว้า่จา้ง การบาดเจบ็ การเสียชีวิต อนัเกิดจาก
อุบติัเหตุในการตกแต่งของผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือช่าง และคนงานของผูรั้บเหมา ตลอดจนตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์การปฐม
พยาบาลและสวสัดิการใหค้นงานตามสมควร 
 
1.6  การป้องกนัความเสียหายอนัจะเกดิขึน้กบัอาคาร 
 ผูรั้บจ้างต้องระมัดระวงัไม่ให้การทาํงานเกิดความเสียหายแก่ตัวอาคาร รวมทั้ งโครงสร้างอาคาร และ 
ส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผูรั้บ
จา้งตอ้งรับผดิชอบในการซ่อมแซมแกไ้ขดว้ยค่าใชจ่้ายของผูรั้บจา้งเอง จนไดรั้บความพอใจ จากผูว้า่จา้ง 
 
1.7  การควบคุมบุคคลภายนอก 
 ผูรั้บจ้างตอ้งควบคุมบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานตกแต่ง เขา้มาในบริเวณท่ีทาํการตกแต่งเป็นอนัขาด และ 
จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี 
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1.8  ผู้ควบคุมงาน 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจา้งหรือแต่งตั้งหวัหนา้คุมงานตกแต่งหรือผูรั้บผิดชอบงานเพ่ือเป็นตวัแทนรับผิดชอบ งานทุก
ชนิดของผูรั้บจา้งทั้งดา้นโรงงาน และการติดตั้งท่ีสถานท่ีตกแต่ง ในกรณีท่ีมีขอ้ผิดพลาด ขอ้ สงสัยใด ๆ ขณะท่ีผู ้
รับจา้งไม่อยู ่หวัหนา้คุมงานจะตอ้งเป็นผูท่ี้สามารถเขา้ใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบอยา่งดีและมี
ความรู้ในการใชว้สัดุและอุปกรณ์การตกแต่ง หากพบว่าหวัหนา้คุมงานผูน้ั้นไม่มีประสิทธิภาพ หรือความสามรถใน
การทาํงานและในการปฏิบติังาน อนัจะทาํให้เกิดผลเสียหายกบังาน ผูว้่าจา้งหรือตวัแทนของผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะขอ
เปล่ียนหวัหนา้คุมงาน 
 
1.9  การตรวจงาน 
 ผูว้่าจ้างหรือตวัแทนของผูว้่าจ้าง และผูอ้อกแบบมีสิทธิตรวจงานและดูความคืบหน้าของงานระหว่างการ
ดาํเนินงานตกแต่ง ทั้งท่ีโรงงานและหน่วยงานท่ีทาํการตกแต่งทุกเวลาเพื่อตรวจสอบและวดัผลการดาํเนินงานให้
ถูกตอ้ง โดยผูรั้บจา้งตอ้งแสดงสถิติของการปฏิบติังานทุกขั้นตอนตามความเป็นจริงตั้งแต่เร่ิมลงมือก่อสร้างจนกระ
ทั้งแลว้เสร็จสมบูรณ์ อีกทั้งการอาํนวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน 
 
1.10 การส่ังซ้ือของและวสัดุ 
 วสัดุและอุปกรณ์การตกแต่งบางอย่างซ่ึงจาํเป็นตอ้งสั่งซ้ึอพิเศษผูรั้บจ้างตอ้งสั่งของนั้น ๆ ล่วงหน้า หรือ 
ตรวจสอบจาํนวนวา่มีมากพอท่ีจะใชห้รือไม่เพ่ือจะไดท้นักบัการประกอบและดาํเนินงานทนัตามสัญญาท่ีกาํหนดไม่
วา่วสัดุนั้นจะสัง่ซ้ือภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ หากการดาํเนินการสัง่ซ้ือล่าชา้ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งรับผดิชอบในทุกกรณีโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
1.11  การใช้วสัดุเทยีบเท่าและการใช้วสัดุอืน่แทน 
 ในกรณีท่ีวสัดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งท่ีกาํหนดใหต้ามแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบ ไม่สามารถท่ีจะ
จดัหาไดใ้นทอ้งตลอด ผูรั้บจา้งตอ้งยื่นขออนุมติัการใชว้สัดุเทียบเท่า โดยตอ้งนาํเสนอวสัดุท่ีขอเทียบเท่ามากกว่า 1 
รายการ เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบคุณภาพไดต้ามความประสงค ์และระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอเทียบเท่านั้น หากวสัดุ
หรืออุปกรณ์ท่ีขอเทียบเท่าราคาตํ่ากวา่วสัดุท่ีกาํหนดใหใ้นแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ผูรั้บจา้งยนิดีท่ี
จะใหผู้ว้า่จา้งหกัเงินในส่วนของวสัดุท่ีขาดไปเม่ือมีการจ่ายเงินในงวดต่อไป หรือถา้หากราคาสูงกว่าเดิม ผูรั้บจา้งจะ
เรียกร้องค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากเดิมไม่ได ้ฉะนั้นในการขอวสัดุเทียบเท่าหรือใชว้สัดุแทนใหใ้ชว้สัดุท่ีมีราคาและคุณภาพ
ใกลเ้คียงกบัวสัดุท่ีกาํหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบแต่ทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากบุคคล
ตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 
 ก. คณะกรรมการตรวจการจา้ง  
 ข. ตวัแทนผูว้า่จา้ง  
 ค. ผูอ้อกแบบ 
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1.12 แบบรายละเอยีดและรายการประกอบแบบ 
 แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบในงานน้ีทั้งหมดเป็นลิขสิทธ์ิของผูอ้อกแบบและผูว้่าจา้ง ผูร้้บจา้งจะ
นาํไปใชใ้นงานของท่ีอ่ืน ๆไม่ไดแ้ละ ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเม่ือ
งานตกแต่งทั้งหมดไดส้ิ้นสุดลง 
 
1.13 ข้อขดัแย้งในแบบรายละเอยีดและรายการประกอบแบบ 
 ในการปฏิบติังานตกแต่งภายใน หากมีขอ้ขดัแยง้หรือประสบปัญหาอนัเป็นขอ้ขดัแยง้ในวิธีปฏิบติังานอนัเกิด
จากแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ใหผู้รั้บจา้งแจง้ต่อผูว้า่จา้งและผูอ้อกแบบเพ่ือพิจารณาทนัทีก่อนท่ีจะ
ลงมือดาํเนินการต่อไปตามท่ีกาํหนดไว ้โดยตอ้งไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบ รายละเอียด และรายการ
ประกอบแบบแต่อยา่งใด 
 
1.14  ระยะและมาตรฐานต่าง ๆ 
 ขนาดและมาตรฐานส่วนต่าง ๆ ท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ การอ่านแบบให้ถือ
ความสาํคญัตามลาํดบัต่อไปน้ี 
 ก.  แบบรูป 
 ข.  ระยะท่ีเป็นตวัเลข 
 ค.  อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นแบบรูป 
 ง.  แบบขยาย, แบบขยายเพ่ิมเติม 
 จ.  แบบขยายท่ีไดรั้บอนุมติั 
  การวดัจากแบบโดยตรงอาจทาํให้เกิดความผิดพลาดไดห้ากผูรั้บจา้งยงัมีขอ้สงสัยอยู ่ให้ทาํการสอบถาม 
จากผูค้วบคุมงานก่อนลงมือทาํการก่อสร้างหา้มทาํโดยพลการ 
 
1.15 การเปลีย่นแปลงในการตกแต่ง 
 ผูว้่าจ้างหรือตวัแทนของผูว้่าจ้างและผูอ้อกแบบ มีสิทธิท่ีจะสั่งเปล่ียนแปลงรายละเอียดวสัดุและอุปกรณ์ 
ตกแต่ง หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานท่ีติดตั้งเพ่ือใหไ้ดซ่ึ้งประโยชน์ใชส้อยและให้ไดม้าซ่ึง งานท่ี
สมบูรณ์ โดยท่ีการเปล่ียนแปลงน้ีไม่ไดท้าํใหร้าคาค่าก่อสร้างตกแต่งสูงข้ึน 
 
1.16  การตกแต่งทีไ่ม่ตรงกบัแบบรายละเอยีดและรายการประกอบแบบ 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจพบว่า ผูรั้บจา้งทาํการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ผูว้่า
จา้งหรือตวัแทนของผูว้่าจา้งและผูอ้อกแบบ มีสิทธิให้ผูรั้บจา้งทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งทนัทีโดยผูรั้บจา้งจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือต่อสญัญาไม่ไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ท้ิงส้ิน 
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1.17  การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing) 
 ก่อนท่ีงานตกแต่งจะดาํเนินการ ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแบบขยายเท่าของจริงหรือตามท่ีผูอ้อกแบบกาํหนด โดย
เสนอแก่ผูว้า่จา้งหรือตวัแทนของผูว้า่จา้งและผูอ้อกแบบเพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยเฉพาะแบบท่ีตอ้งการ ความประณีต
และงานท่ีตอ้งการความสวยงาม ฯลฯ ทั้งน้ีหากผูรั้บจา้งไดด้าํเนินการไปก่อนโดยพลการ และมีผลเสียหายแก่งาน
ตกแต่ง ผูว้่าจ้างหรือตวัแทนของผูว้่าจา้งและผูอ้อกแบบมีสิทธิท่ีจะสั่งระงบัหรือ แก้ไขโดยผูรั้บจา้งจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้
 
1.18  การเสนอตวัอย่างเฟอร์นิเจอร์และตวัอย่างวสัดุ 
 ก่อนการดาํเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทุกช้ิน ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอตวัอย่างท่ีประกอบเสร็จแลว้อยา่งละ 1 ช้ิน 
ต่อผูอ้อกแบบและผูว้่าจา้งเพ่ือพิจารณาอนุมติั และเพื่อทาํการปรับปรุงในกรณีท่ีผูอ้อกแบบมีความ ประสงคท่ี์จะทาํ
การปรับปรุงตวัอย่างเฟอร์นิเจอร์นั้น ๆ จนเป็นท่ีพอใจของผูว้่าจา้งและผูอ้อกแบบ และ ให้ยึดถือตวัอย่างท่ีไดรั้บ
อนุมติัน้ี ซ่ึงรวมถึงงานดา้นฝีมือและความสวยงามเป็นหลกัในการประกอบ เฟอร์นิเจอร์ช้ินอ่ืนต่อไป โดยถือว่า
ตวัอยา่งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญา ผูรั้บจา้งจะเรียกร้องค่าใชจ่้ายเพิ่ม มิได ้อน่ึง ถา้มีปญหาเก่ียวกบัวสัดุหรืออุปกรณ์
สาํเร็จรูปต่างๆท่ีมีรูปทรง ลกัษณะผวิสีหรือลวดลายอนั จะก่อใหเ้กิดความแตกต่างกนัในดา้นความงาม ผูรั้บจา้งตอ้ง
ส่งรูปแบบหรือตัวอย่างวสัดุหรืออุปกรณ์นั้ น ๆ ให้ผูอ้อกแบบตรวจเลือกก่อนนําไปดําเนินการหากผูรั้บจ้าง
ดาํเนินการติดตั้งหรือประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆท่ีมิไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ี
ผูอ้อกแบบหรือวา่จา้งเห็นชอบมาเปล่ียน ใหท้นัที 
 
1.19 การส่งมอบงาน ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
 1.19.1 ทาํความสะอาด 
   ผูรั้บจ้างจะตอ้งเก็บกวาดทาํความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณก่อสร้างให ้
เรียบร้อย วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ตอ้งทาํการขนออกใหพ้น้บริเวณทั้งหมด และปัดกวาดอาคารใหส้ะอาด นอกจากนั้นผูรั้บ
จา้งจะตอ้งทาํความสะอาดเป็นพิเศษสาํหรับงานดงัต่อไปน้ี 
   ก.  ทาํความสะอาดกระจกทั้งหมด ผูรั้บจา้งจะตอ้งลบรอยฟ้อนและสีบนกระจก ลา้งพร้อมขดัเงา
และจะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหก้ระจกมีรอยขดูขีดใด ๆ  
   ข.  ทาํความสะอาดงานทุกช้ินท่ีทาสี ตกแต่งและยอ้มสี ผูรั้บจา้งจะตอ้งลบรอยเคร่ืองหมายรอย
ฟ้อน รอยน้ิวมือ ดิน และ / หรือข้ีฝุ่ นจากงานทาสี ตกแต่งและยอ้มสี  
   ค.  ร้ืองานเคร่ืองป้องกนัชัว่คราวออก ผูรั้บจา้งจะตอ้งร้ือถอนเคร่ืองป้องกนัชัว่คราวออกให้หมด
ทาํความสะอาดและขดัพ้ืนเม่ืองานเสร็จสมบูรณ์  
   ง.  ทาํความสะอาดและขดังานไมท้ั้งหมด ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดหรือขดังานไมเ้ม่ืองาน 
เสร็จสมบูรณ์ 
   จ.  ทาํความสะอาดและขดัอุปกรณ์โลหะของงานทั้งหมด ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดและขดั
อุปกรณ์โลหะของงานทั้งหมด รวมทั้งขดัรอยฟ้อน ฝุ่ นละออง สี ฯลฯ เม่ืองานเสร็จ  
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   ฉ.  ขดัรอยจุด ข้ีดิน และสีจากงานปูพึ้นกระเบ้ือง ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดส่ิงติดตั้งและ
อุปกรณ์ทั้งหมด ลบรอยฟ้อน สี ข้ีฝุ่ น และส่ิงสกปรกทั้งหมด 
   ช.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่ทาํความสกปรกหรือเสียหายใด ๆ ให้เกิดแก่งานของผูรั้บจา้งรายอ่ืน ๆ ใน 
บริเวณโครงการเดียวกนั 
 1.19.2 การร้ือถอนส่ิงปลูกสร้าง 
   ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผิดชอบในการร้ือถอนส่ิงปลูกสร้างของเดิมหรือส่ิงกีดขวางใด ๆ ในบริเวณ 
หน่วยงานทั้งหมด วสัดุท่ีร้ือถอนออกหมดเหล่านั้นจะเป็นกรรมสิทธิของผูว้่าจา้ง นอกจากผูว้่าจา้ง จะระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืนโดยทาํหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบในการเก็บ วสัดุดงักล่าวและนาํไปเก็บไวใ้น
ท่ีท่ีผูว้า่จา้งตอ้งการ 
 1.19.3  การกาํจดัวสัดุท่ีร้ือถอน 
   วสัดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และอ่ืน ๆ ท่ีร้ือถอนออกจะเป็นกรรมสิทธิของผูว้่าจา้งผูรั้บจา้ง
จะตอ้งกาํจดัวสัดุท่ีไม่ใชต้ามแต่ผูว้า่จา้งจะสัง่ 
 1.19.4  การทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 
   ผูรั้บจา้งตอ้งทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์บานเปิด รางเล่ือน กุญแจ ไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์
เคร่ืองใชแ้ละอ่ืน ๆ จนสามารถใชก้ารไดดี้ทุกจุดในกรณีท่ีผูว้่าจา้งหรือตวัแทนของผูว้่าจา้งหรือผูอ้อกแบบมีความ
ประสงคจ์ะทาํการทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆก่อนนาํไปใชติ้ดตั้งเพ่ือทาํงานจริง ผูรั้บจา้งตอ้งจดัใหมี้การทดสอบตามท่ีผู ้
ว่าจา้ง หรือตวัแทนของผูว้่าจา้งหรือผูอ้อกแบบกาํหนดโดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดและจะ ไม่นาํมาเป็น
เหตุเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใด ๆ 
 1.19.5  กญุแจ 
   ผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํป้ายรายละเอียดไวก้บัลูกกุญแจ รวมทั้ง Master Key (ถา้มี) ใหต้รงกบักุญแจ ทุก
ชนิด และตอ้งส่งมอบให้ผูว้่าจา้งทั้งหมดทนัทีเม่ือผูว้่าจา้งรับมอบงาน ลูกกุญแจเหล่าน้ีตอ้งอยู่ ในความดูแลของผู ้
รับจา้งเป็นอยา่งดี ห้ามจาํลองลูกกุญแจเหล่าน้ีโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด หากผูรั้บจา้งทาํลูกกุญแจหาย ผูรั้บจา้งตอ้ง
เปล่ียนกญุแจชุดนั้นใหม่โดยจะคิดเงินเพิ่มไม่ได ้
 1.19.6  การปฏิบติันอกเหนือจากน้ีให้ถือตามขอ้ตกลงและสัญญาจา้งเหมาตกแต่งภายในระหว่างผูว้่าจา้ง
และผูรั้บจา้ง 
 1.19.7  ในการส่งมอบงานผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการทุกอย่างท่ีระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใชก้ารไดภ้ายใน
กาํหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
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งานโครงสร้าง 
 
1. งานดนิ 
 1.1 การขดุดิน สาํหรับการทาํฐานราก หรือขดุบ่อ ผูรั้บจา้งจะตอ้งป้องกนัมิใหดิ้นเกิดพงัทลาย โดยการทาํลาด
เอียงใหพ้อเหมาะ หรือสร้างแผงไมก้ั้นในกรณีท่ีเกิดอุปสรรคในการขดุดิน เช่น พบดินแขง็ หรือศิลา ขดุต่อไปไม่ได้
ตามความลึกในแบบ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งเพื่อพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บ      คาํสั่งใหแ้กไ้ข
ประการใด ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
 1.2 การถมดินหรือทราย ก่อนท่ีจะถมดิน หรือทราย ตอ้งตกแต่งบริเวณใหเ้รียบร้อยก่อน โดยการนาํเอาตอไม ้
รากไม ้หรือเศษไมอ้อกให้หมด ดิน หรือทราย ท่ีนาํมาถม ตอ้งไม่มีรากไม ้เศษไม ้ตน้หญา้มากเกินพอสมควร การ
ถมตอ้งทาํเป็นชั้นๆ ละประมาณ 30 ซม. แต่ละชั้นตอ้งพรมนํ้ าใหชุ่้ม แลว้ใชเ้คร่ืองอดักระทุง้ (ชนิดใดชนิดหน่ึงก็ได ้
ตามความเหมาะสม ซ่ึงจะกาํหนดใหใ้นขณะท่ีทาํการก่อสร้าง) จนไดร้ะดบัท่ีตอ้งการ หากดินถมยบุตวัภายหลงั ผูรั้บ
จา้งจะตอ้งรับผดิชอบ หรือซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด 
 
2. งานตอกเขม็ (ถ้าจําเป็น) 
 2.1 เข็มคอนกรีต ให้ใชต้ามชนิด ขนาด และความยาวตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป หรือในรายการเก่ียวกบั      
ฐานราก การตอกเขม็ ผูรั้บจา้ง จะตอ้งยึดหลกัการตอกเขม็ให้ถูกตอ้งตามคาํแนะนาํของบริษทัผูผ้ลิต และให้อยู่ใน
ความควบคุมรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง และวิศวกรของผูรั้บจา้ง 
  ในกรณีท่ีใชเ้ขม็คอนกรีตเจาะหล่อในท่ี ผูรั้บจา้งและวิศวกรของผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบและควบคุม
การผลิตเขม็ใหถู้กตอ้งตามหลกัวิชาช่าง 
 2.2 เข็มไม ้ให้ใชเ้ข็มเบญจพรรณทุบเปลือกออกหมด มีความยาวและเส้นผ่าศูนยก์ลาง (ใชว้ดัท่ีก่ึงกลางลาํ
ตน้) ไดข้นาดตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป ลกัษณะเขม็ไม่คดงอเกินไปไม่มีกระพ้ีและไม่ผุ ก่อนตอกเขม็จะตอ้งแต่ง
หวัเขม็ใหเ้รียบ หา้มเส้ียนปลายเขม็เป็นอนัขาด 
 2.3 ปัญหาในการตอกเขม็ เม่ือมีปัญหาเก่ียวกบัการตอกเขม็เกิดข้ึน เช่น 
  2.3.1 ตอกเขม็ไม่ไดร้ะยะตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป 
  2.3.2 หวัเสาเขม็แตกก่อนถึงระยะท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป หรือรายการ 
  2.3.3 ตอกเขม็ลงไม่หมดตามความยาวเท่าท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป หรือรายการ 
  2.3.4 ตอกเขม็เอียง ผดิศูนยไ์ปจากเดิม หรือตอกพลาด 
  2.3.5 ตอกเขม็แลว้เกิดการหกัฝังในดิน ฯลฯ 
   ให้ผูรั้บจา้งแจง้คณะกรรมการการตรวจการจา้ง หรือผูว้่าจา้งเพ่ือพิจารณาก่อน เม่ือผูรั้บจา้งสั่ง
ประการใดแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
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3. งานฐานราก 
 3.1 ความลึกของฐานราก ให้ผูรั้บจา้งก่อสร้างรากฐานตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป และรายการ ความลึกของ
ฐานรากใหถื้อความลึกจากระดบัดินเดิม (ดินท่ียงัไม่ถม) เป็นเกณฑใ์นกรณีท่ีพื้นดินเดิม มีระดบัแตกต่างกนัมากใหผู้ ้
รับจา้งแจง้คณะกรรมการตรวจการจา้ง เพื่อพิจารณาก่อน เม่ือไดรั้บคาํสั่งให้แกไ้ขประการใด ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติั
ตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
 3.2 การทาํฐานรากชนิดตอกเข็ม ให้ตอกเข็มตามขนาด และระยะห่างท่ีกาํหนดไวใ้นแบบรูป หรือรายการ 
ก่อนเทคอนกรีตจะตอ้งแต่งหัวเขม็ให้เรียบเสมอกนั แลว้จึงใส่อิฐหกั หรือทราย (แลว้แต่จะกาํหนดไวใ้นแบบ) อดั
ตามซอกหัวเข็มกระทุง้ให้แน่นแลว้จึงเทคอนกรรีตหยาบ 1: 3 : 5 ทบัหัวเขม็ แต่งผิวหน้าให้เรียบท้ิงไวใ้ห้แขง็ตวั
ประมาณ 24 ชัว่โมง นบัจากเทคอนกรีตเสร็จ แลว้จึงวางตะแกรงเหลก็เพื่อเทฐานรากต่อไป 
 3.3 การทาํฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม ตอ้งแต่งระดบัดินดา้นขา้ง และกน้หลุมให้เรียบ แลว้จึงใส่อิฐหัก หรือ
ทรายหยาบ หรือหิน (แลว้แต่จะกาํหนดไวใ้นแบบ) กระทุง้ใหแ้น่นเสียก่อนจนไดร้ะดบั แลว้จึงเทคอนกรีตหยาบ 1 : 
3 : 5 ทบั แต่งผวิหนา้ใหเ้รียบ ท้ิงไวป้ระมาณ 24 ชัว่โมง นบัจากเทคอนกรีตเสร็จ แลว้จึงวางตะแกรงเหลก็เพื่อเทฐาน
รากต่อไป 
 3.4 การตั้ งไม้แบบฐานราก ก่อนเทคอนกรีตฐานรากต้องตั้ งไม้แบบให้ได้ขนาดตามขนาดมาตรฐานท่ี
กาํหนดใหใ้นแบบรูปเสียก่อน ความหนาของไมแ้บบไม่ตํ่ากวา่ 1” 
 
4. วสัดุก่อสร้าง 
 4.1  ปูนซีเมนต ์
  4.1.1 ชนิดของปูนซีเมนตท่ี์ใชผ้สมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใชป้อร์ตแลนดซี์เมนตป์ระเภท 
1 ตามมาตรฐานของสาํนกังานมาตรฐานของสาํนกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม         1-2532 
  4.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกราะ ทางเทา้ 
ฯลฯ  หรือใช้ผสมปูนก่อ  ปูนฉาบ  ฯลฯ  ให้ใช้ปูนนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.80-2517 
  4.1.3 ใหใ้ชปู้นซีเมนตท่ี์ผลิตข้ึนใหม่ๆ หา้มใชปู้นซีเมนตเ์ส่ือมคุณภาพโดยความช้ืน และแขง็ตวัจบัเป็น  
กอ้น 
  4.1.4 หา้มใชปู้นซีเมนตต่์างประเภท ผสมคอนกรีตปนกนั หรือเทต่อกนัในขณะท่ีคอนกรีตท่ีเทไวก่้อน
ยงัไม่แขง็ตวั 
 4.2 ทราย 
  4.2.1 ทรายท่ีใชใ้นการผสมคอนกรีตตอ้งเป็นทรายหยาบนํ้าจืดท่ีสะอาด (โดยไม่มีฝุ่ นปนนอ้ยท่ีสุด) และ
ไม่มีด่าง หรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรียส์ารและส่ิงสกปรกต่างๆ ท่ีจะทาํให้คุณสมบติัของคอนกรีต
เส่ือมเสีย ทรายหยาบตอ้งมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม. 
  4.2.2 ทรายท่ีใชใ้นการผสมปูนก่อ หรือปูนฉาบ ให้ใชท้รายละเอียด นํ้าจืดท่ีสะอาด ทรายละเอียดตอ้งมี
ขนาด 0.5 ม.ม. – 1.5 ม.ม. 
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 4.3 หิน 
  หินหรือกรวดท่ีใช้ในการผสมคอนกรีตตอ้งไม่มีลกัษณะผุ หรือเปราะ มีขนาดถูกตอ้งตามเบอร์ กอ้น
สมํ่าเสมอไม่คละกนั ในกรณีท่ีใชก้รวดแทนหิน ขนาดของกรวดตอ้งเท่ากบัขนาดของหิน และก่อนนาํมาใชผ้สม
คอนกรีตตอ้งลา้งนํ้าสะอาด 
 4.4 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 
  4.4.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ตอ้งเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่
เป้ือนส่ิงสกปรกอ่ืนใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคล่ืน สามารถทนต่อการดดัเยน็ โดยไม่มีรอยปริเกิดข้ึนตามผวิ 
  4.4.2 เหล็กเส้นกลม เป็นเหล็กชนิด SR- 24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 20-2527 (หา้มใชเ้หลก็รีดซํ้ า มอก. 211-2527) 
  4.4.3 เหล็กขอ้ออ้ย เป็นเหล็กชนิด SD – 40 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 24 – 2536 
 4.5 เหลก็รูปพรรณ เป็นเหลก็โครงสร้างทาํดว้ยเหลก็กลา้ละมุน (MILD STEEL) ซ่ึงผลิตออกมามีหนา้ตดัเป็น
รูปลกัษณะต่างๆ ใชใ้นงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมดงัน้ี 
  4.5.1 เหลก็โครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปร้อน ชั้นคุณภาพ SM 400 มอก. 1227 – 2537 
  4.5.2 เหลก็โครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเยน็ ชั้นคุณภาพ SSC 400 มอก. 1228 – 2537 
 4.6 เหล็กกลวง เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดท่ีมีตะเขบ็เช่ือมทาํดว้ยเหล็กกลา้ละมุน (MILD STEEL) สามารถ
เช่ือมได ้มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 107 – 2533 ชั้นคุณภาพ HS 41 
 4.7 เหลก็แผน่ ตอ้งเป็นเหลก็กลา้ละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตก ไม่มีสนิมขมุส่วนท่ีตอ้งฝังติด
กบัเน้ือคอนกรีตตอ้งไม่เป้ือนสี นํ้ามนั และส่ิงสกปรกอ่ืนใด 
 4.8 นํ้ า นํ้ าท่ีใช้ในการก่อสร้างตอ้งใช้นํ้ าสะอาด ไม่มีคุณสมบติัเป็นนํ้ ากระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก
อินทรียว์ตัถุ เช่น ตะไคร่นํ้ า จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานท่ีท่ีมีนํ้ าประปาให้ใชน้ํ้ าประปา ถา้ท่ีใดไม่มีนํ้ าประปา
อนุญาตใหใ้ชน้ํ้ าจากบ่อ คูคลอง ได ้แต่นํ้านั้นตอ้งมีคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้ 
 4.9 อิฐ อิฐก่อให้ใช้อิฐทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพดี โดยทัว่ไปเป็นอิฐเผาสุกไม่อ่อน และเปราะผิดปกติ มีขนาด
สมํ่าเสมอ  แผ่นไม่คดงอจนเกินไป และไม่มีส่ิงสกปรก หรืออินทรียว์ตัถุเกาะติดอยู่ ถา้มีส่ิงสกปรกจบัแน่นจะ
นาํไปใชใ้นการก่อสร้างไม่ได ้
 4.10  ปูนขาว ใชปู้นขาวท่ีมีคุณภาพดี เน้ือน่ิม ละเอียด ไม่มีส่ิงสกปรกเจือปน หรือเป็นกอ้นแขง็ ขนาดของเมด็
ปูนขาวไม่ตํ่ากวา่ 0.40 ม.ม 
 4.11  ไม ้
  ไมท้ั้งหมดท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งเป็นไมท่ี้ไม่มีรู ตา แตกร้าว คดโก่ง กระพ้ี มากผิดปกติ และตอ้งผ่านการอบ 
หรือตากแหง้มาแลว้อยา่งดี 
  ไมเ้น้ือแขง็ท่ีใชใ้นการก่อสร้างอาคารทัว่ไป ซ่ึงมิไดร้ะบุช่ือไมไ้วใ้นแบบรูป หรือรายการเป็นการเฉพาะ 
เม่ือนาํไปใชใ้นการประกอบโครงสร้าง ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร ใหพ้ิจารณาตามบญัชีดงัต่อไปน้ี 
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  บญัชีท่ี 1 เป็นไมเ้น้ือแขง็ท่ีอนุญาตใหใ้ชส้าํหรับประกอบโครงสร้าง ไดทุ้กส่วนของอาคารทั้งภายในและ
ภายนอก 
  บญัชีท่ี 2 เป็นไมเ้น้ือแข็งท่ีอนุญาตให้ใชส้ําหรับประกอบโครงสร้าง ส่วนท่ีอยู่ในร่มไม่ถูกแดด ถูกฝน 
และความช้ืน คือ 
  1) โครงหลงัคา แป อะเส ยกเวน้เชิงชาย 
  2) โครงพ้ืนบางส่วนภายในอาคาร 
  3) โครงฝาบางส่วนภายในอาคาร 
  4) บนัไดภายในอาคาร 
  5) วงกบ ประตู หนา้ต่าง และช่องแสง ภายในอาคารท่ีไม่ถูกความช้ืน 
  บญัชีท่ี 3 เป็นไมเ้น้ือแขง็ท่ีอนุญาตให้ใชป้ระกอบโครงสร้างเฉพาะเพียงบางส่วน ซ่ึงไม่ถูกแดด ถูกฝน 
และความช้ืน คือ 
  1) โครงหลงัคา ยกเวน้ แป เชิงชาย และอะเส 
  2) บวัเชิงผนงั 
  3) โครงฝาบางส่วน ภายในอาคาร 
  4) ส่วนประกอบบนัได ยกเวน้แม่บนัได 
  5) วงกบ ประตู หนา้ต่าง และช่องแสง ภายในอาคารท่ีไม่ถูกความช้ืน 
  หมายเหตุ ไมเ้น้ือแขง็ท่ีระบุไวใ้นบญัชี 2 และ 3 เม่ือนาํมาใชจ้ะตอ้งอาบนํ้ายาเสียก่อน 
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บญัชีที ่1 
 1)   ไมแ้ดง     Xylia xylocarpa Taub. 
 2)   ไมป้ระดู่     Pterocarpus spp. 
 3)  ไมเ้ตง็      Shorea obtusa Wall. 
 4)  ไมรั้ง      Shorea siamensisMiq. 
 5)  ไมเ้ค่ียม     Cotylelobium melanoxylon Pierre 
 6)  ไมเ้ค่ียมคะนอง     Shorea henryna Pierre 
 7)  ไมห้ลุมพอ     Intsia bakeri Prain 
 8)  ไมก้นัเกรา     Fagraea fragrans Roxb. 
 9)  ไมบุ้นนาค     Mesua Farrea Linn. 
 10)  ไมต้ะเคียนทอง    Hopea odorata Roxb. 
 11)  ไมต้ะเคียนชนั     Balanocarpus heimii King 
        12)  ไมต้ะเคียนหิน     Hopea ferrea Pierre. 
 13)  ไมช้นั, เตง็ตานี    Shorea thorelii Pierre ex Laness. 
 14)  ไมร้กฟ้า     Terminalia alata Heyne ex Roth 
 15)  ไมซ้าก หรือพนัซาก    Erythophleum teysmannii Craib 
 16)  ไมต้ะแบกเลือด หรือมะเกลือเลือด  Terminalia mucronata Craib et Hutch 
 17)  ไมก้ระพี้ เขาควาย    Dalbergia cultrata Grah.ex Benth 
 18)  ไมเ้ขลง็, หย ี     Dialium cochinchinense Pierre 
 19)  ไมก้าสามปีก ตีนนก    Vitex peduncularis Wall.ex Schauer 
 20)  ไมเ้ลียงมนั     Berrya ammonilla Roxb. 
 21)  ไมก้ะถินพิมาน    Acacia tomentosa Willd. 
 22)  ไมข้านาง     Homalium tomentosum Benth. 
 23)  ไมแ้คทราย     Steroospermum neuranthum Kurz 
 24)  ไมส้าธร ไมก้ระพี้ เขาควาย   Millettia leucantha Kurz 
 25)  ไมม้ะค่าแต ้     Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. 
 26)  ไมต้ะแบกใหญ่    Lagerstroemia duperreane Pierre 
 27)  ไมต้ะเคียนราก     Hopea latifolia Syming. 
 28)  ไมก้อหิน ไมก้ะทิต    Phoebe paniculata Ness 
 29)  ไมเ้ฉียงพร้านางแอ    Carallia brachiata Merr. 
        30)  ไมพ้ลวง     Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
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บญัชีที ่2 
 1) ไมท้องบ้ึง     Koompassia malaccensis benth 
 2) ไมโ้อบ     Homalium grandiflorum Benth 
 3) ไมต้ะคร้อ     Schlieichera oleosa Merr 
 4) ไมก้ะเจียน     Polylathia cerasoides Benth ex Bedd. 
 5) ไมต้งัหน     Calophyllum pulcherrimum Wall. 
 6) ไมย้วน     Koompassia excelsa Taub. 
 7) ไมปู่้เจา้ ไมห้ามกราย   Terminalia nigrovenulos Pierreex Laness 
 8) ไมก้าลอ     Shorea faguetiana Heim 
 9) ไมต้ะบูนดาํ     Xylocarpus moluccensis Roem. 
 10) ไมม้ะปริง     Bouea oppositifolia Meisvar. Microphylla Merr. 
 11) ไมด้าํด่าง ไมส้ะเดาปัก   Vatica cinerea King 
 12) ไมค้อแลน     Nephelium hypoleucum Kurz 
 13) ไมแ้อ๊ก     Shorea glauca King. 
 14) ไมพ้ดู     Garcinia dulcis Kurz 
 15) ไมสี้รามนั ล้ินจ่ี    Litchi chinensis Sonn. 
 16) ไมย้างเสียน     Dipterocarpus gracilis Bl. 
 17) ไมห้ลนัตนั ไมเ้ตง็ตานี   Shorea guiso Bl. 
 18) ไมย้มหิน สะเดาขา้ง    Chukrasia velutina Wight & Arn. 
 19) ไมก้ระโดน     Careya sphaerca Roxp. 
 20) ไมอิ้นทนิลนํ้า     Lagerstroemia speciosa Pers. 
 21) ไมพ้ะยอม     Shorea talura Roxb. 
 22) ไมเ้หียง     Dipterocarpus obtusifolius Teijam.ex Miq. 
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บญัชีที ่3 
 
 1) ไมม้ะซาง     Madhuca pierrei Lam 
 2) ไมก้ราด     Dipterocarpus intricatus Dyer 
 3) ไมก้ระบก     Irvingia malayana Oliv. A. Benn. 
 4) ไมไ้สน     Artocapus altissimus  J.Smitin. 
 5) ไมต้ะเคียนสามพอน ไมสุ้กรม  Shorea rogersiana Raiz. & Smitin. 
 6) ไมห้าํชา้ง ไมท้าํโจร    Platymitra siamensis Craib. 
 7) ไมต้ะเคียนทราย     Shorea gratissima Dyer. 
 8) ไมม้ะดะข้ีหนอน    Garcinia thorelii Pierre 
 9) ไมพ้งัตาน ไมท้ะโล ้พนัตนั   Schima wallichii Korth. 
 10) ไมต้ิ้ว     Cratoxylum formosum Dyer 
 11) ไมพ้นัจาํ     Vatica odorata Syming 
 12) ไมพ้งุทะลาย ไมส้าํรอง   Scaphium macropodum Beaumee 
 13) ไมชุ้มแพรก     Amoora gigantea Pierreex Lanses. 
 14) ไมน้นทรี     Peltophorum dasyrachis Kurz 
 15) ไมส้ยา     Shorea Spp. 
 16) ไมเ้สลา     Lagertrocmia tomentosa Presl 
 17) ไมม้ะม่วงนก มะม่วงหวัแมงวนั  Buchanania Spp. 
 18) ไมม้ะแฟน     Protium serratum Engler 
 19) ไมพ้ะวา     Garcinia specicsa Wall. 
 20) ไมย้งู      Dipterocarpus grandflorus Blanco 
 21) ไมก้ะทงัหนั     Calophyilum thorelii Pierre 
 22) ไมต้ะเคียนหนู     Anogeissus acuminata Wall.var.lanceolata Clarke 
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5. การเกบ็วสัดุก่อสร้าง 
 5.1 การเก็บซีเมนต ์และปูนขาว การเก็บซีเมนต ์และปูนขาวไวใ้นบริเวณก่อสร้าง ผูรั้บจา้งจะตอ้งสร้างโรง
เก็บมีหลงัคาคลุม และฝากั้นอย่างมิดชิด มิให้ฝนสาดเขา้ไดโ้ดยเด็ดขาด และควรยกพื้นสูงอย่างนอ้ย 30 ซ.ม. เพื่อ
ป้องกนันํ้าฝนและความช้ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.2 การกองทราย หิน และกรวด ใหก้องไวใ้นท่ีสะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีส่ิงสกปรกปะปน ไดง่้าย หรือมีนํ้ า
โสโครกไหลผา่น ถา้กองไวบ้นดินตอ้งเกบ็กวาดบริเวณท่ีจะกองใหเ้รียบร้อย และหา้มใชท้รายบริเวณท่ีติดกบัผิวดิน 
หรือท่ีมีดินปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดตอ้งกองใหห่้างกนั ส่วนหินหรือกรวดใหแ้บ่งกองตามขนาด
ไม่ปะปนกนั 
 5.3 การเกบ็อิฐ ใหมี้โรงเกบ็ และปูพื้น หรือจะวางเรียงในบริเวณท่ีอิฐไม่ถูกส่ิงสกปรกกไ็ด ้
 5.4 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพ้ืน หรือจดัหาสถานท่ีเก็บท่ีป้องกนัไม่ให้ถูกนํ้ าฝน นํ้ าโสโครก กรด 
ด่าง เกลือ รวมทั้งเศษดิน และส่ิงสกปรกไดเ้ป็นอยา่งดี 
 5.5 การเกบ็ไม ้ใหส้ร้างโรงเกบ็ไม ้หรือจดัหาสถานท่ีเกบ็ท่ีป้องกนัแสงแดด นํ้า นํ้าฝน ความช้ืน ปลวกไดเ้ป็น
อยา่งดี ควรอยูใ่นท่ีโปร่ง มีลมโกรกไดโ้ดยสะดวก 
หมายเหตุ การสร้างโรงเกบ็ทุกชนิด ผูรั้บจา้งจะตอ้งสร้างใหเ้สร็จก่อนท่ีจะขนวสัดุมาในบริเวณก่อสร้าง 
 
6. งานคอนกรีต 
 6.1 การผสมคอนกรีต 
  6.1.1 เคร่ืองมือผสม โดยทัว่ไปใหใ้ชเ้คร่ืองมือผสมแบบถงัหมุนดว้ยเคร่ืองยนต ์(Rotating Drum Mixer) 

นอกจากการก่อสร้างปลีกยอ่ยจึงอนุญาตใหผ้สมดว้ยมือในกระบะได.้ 
  6.1.2 วสัดุผสมคอนกรีต ซีเมนต ์ทราย หิน หรือกรวด และนํ้ า ตอ้งมีคุณสมบติัดงัไดก้ล่าวมาแลว้ในขอ้ 
4.1, 4.2, 4.3 
  6.1.3 อตัราส่วนผสมคอนกรีต ใหใ้ชอ้ตัราส่วน 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร ซ่ึงจะตอ้งมีกระบะตวงใหไ้ดอ้ตัรา
ส่วนผสมตามท่ีกาํหนด การผสมตอ้งคลุกเคลา้ ซีเมนต ์ทราย หิน หรือกรวด และนํ้ า ให้เขา้กนัโดยทัว่ถึงเป็นเน้ือ
เดียวกนั 
  6.1.4 กรณีท่ีใชค้อนกรีตท่ีมีกาํลงัอดัประลยัสูง ใหใ้ชค้อนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) และ
จะตอ้งมีกาํลงัอดัประลยัไม่ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด เม่ือทดสอบดว้ยตวัอยา่งรูปทรงกระบอก ขนาด  0.15 x 0.30 ม. เม่ือมีอายุ
ครบ 28 วนั 
   1) ให้ผูรั้บจา้งรับผิดชอบออกแบบหาอตัราส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) เพื่อใชใ้นงาน
ก่อสร้างรายการน้ี โดยมีวิศวกรท่ีไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามญัวิศวกร สาขา
โยธา ตามพระราชบญัญติัวิศวกรรม พ.ศ. 2505 รับผิดชองลงนามรับรองรายการออกแบบคาํนวณส่วนผสมน้ี ส่งให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณา เม่ือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจา้งแลว้จึงลงมือทาํการก่อสร้าง
ได ้ค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นของผูรั้บจา้ง 
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   2) ใหผู้รั้บจา้งรับผิดชอบจดัเตรียมแท่งตวัอยา่งคอนกรีต และทดสอบการรับกาํลงัอดัประลยัของ
แท่ง ตวัอย่างจากสถาบนัทดสอบของทางราชการ แลว้นาํผลการทดสอบมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
แท่งตวัอยา่งคอนกรีตขา้งตน้ ใหจ้ดัเกบ็จากคอนกรีตท่ีใชใ้นงานก่อสร้างรายการน้ีคราวละอยา่งนอ้ย 3 ตวัอยา่ง หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นสมควร และค่าใชจ่้ายทั้งหมดเป็นของผูรั้บจา้ง 
 6.2 การเทคอนกรีต 
  6.2.1 ก่อนเทาคอนกรีตลงในแบบ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจดูแบบ ขนาด
ของเหลก็ การผกูและการวางเหลก็ใหถู้กตอ้งเรียบร้อย ตอ้งลา้งแบบใหชุ่้มนํ้ าก่อน เม่ือเจา้หนา้ท่ีเห็นว่าถูกตอ้งและ
เรียบร้อยแลว้จึงใหเ้ทคอนกรีตได ้
  6.2.2 คอนกรีตตอ้งผสมเสร็จใหม่ๆ หา้มใชท่ี้ผสมไวน้านเกินกวา่ 30 นาที 
  6.2.3 ตอ้งใชเ้คร่ืองสั่นคอนกรีต (Vibrator) ในการเทคอนกรีตทุกคร้ัง ยกเวน้ แต่กรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เคร่ืองมืออ่ืนแทนได้ ขณะเทตอ้งไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป เพราะถา้เร็วเกินไป 
คอนกรีตจะไม่ยุบตวั และถา้ชา้เกินไปส่วนผสมจะแยกกนั และพึงระวงัอย่าให้เคร่ืองสั่นไปกระทบเหล็กเสริมจน
หลวม หรือหลุดจากตาํแหน่งท่ีอยู ่
  6.2.4 การเทคอนกรีต ท่ีไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวไดจ้ะตอ้งเตรียมผิวต่อสาํหรับการเทคร้ัง
ต่อไป โดยกั้นไมต้รงๆ ตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
   1) เสา ใหเ้ทถึงระดบั ตํ่าจากทอ้งคาน 3 ซ.ม. 
   2) คาน ใหเ้ทถึงกลางคาน โดยใชไ้มก้ั้น 
   3) พื้น ใหเ้ทถึงกลางแผน่ โดยใชไ้มก้ั้น 
   ขณะท่ีผิวต่อก่อตวั (Setting) พอหมาดๆ ใหต้กแต่งผิวต่อโดยใชแ้ปรงโลหะปัดปูนทราย ออกจาก
ผวิหินใหห้มด แลว้ใชน้ํ้ าลา้งใหส้ะอาด หาส่ิงของท่ีสะอาด เช่น ผา้คลุมไวเ้ม่ือจะเทต่อใหต้รวจดูความสะอาดอีกคร้ัง
หน่ึงและราดนํ้าใหชุ่้มก่อนเท 
  6.2.5 การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่างๆ ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
   1) การเทหล่อคานยาว ใหเ้ทาจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบท่ีกลางคาน 
   2) การเทหล่อคานยืน่ (Cantilever Beam) ใหเ้ทจากโคนคาน ไปหาปลายคาน 
   3) การเทพื้น หรือกนัสาดท่ีติดกบัคานตอ้งเทใหเ้สร็จในคราวเดียวกนั 
 
7. งานไม้แบบ 
 7.1 ไมแ้บบ ตอ้งเป็นไมแ้บบท่ีมีการยืดหดตวัไดน้อ้ยท่ีสุด (ไม่เกิน 0.20%) ไม่ดูดนํ้ ามากเกินไป หนาไม่นอ้ย
กว่า 1” ไม่บิดเบ้ียว โคง้งอ ไมแ้บบท่ีใชห้ล่อคอนกรีตรูปพรรณ หรือลายวิจิตรอนุญาตใหใ้ชข้นาดอ่ืนไดต้ามความ
เหมาะสม 
 หมายเหตุ อนุญาตใหใ้ชแ้ผน่เหลก็แทนไมแ้บบได ้โดยตอ้งปฏิบติัตามหลกัวิชาช่างท่ีดี 
 7.2 การประกอบไมแ้บบ ตอ้งประกอบไมแ้บบใหแ้นบสนิท ไม่ใหมี้รูร่ัวท่ีจะทาํใหน้ํ้ าปูนไหลออกมาได ้ตอ้ง
ติดตั้งอยู่ในลกัษณะท่ีมัน่คง แข็งแรง ทนต่อความดันของเน้ือคอนกรีต และแรงกระแทกกระทุง้ของเคร่ืองสั่น
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คอนกรีต ไดเ้ป็นอยา่งดี ขนาดและระดบัตอ้งถูกตอ้งตามแบบรูป แบบหล่อตอ้งทาํให้ถอดไดง่้าย มีช่องสาํหรับลา้ง
แบบ หรือเทคอนกรีตหา้มใชดิ้นอุดภายในแบบ ไมแ้บบตอ้งสะอาด ไม่เป้ือนสี นํ้ามนั หรือส่ิงสกปรกอ่ืนใดท่ีทาํให้
คอนกรีตเส่ือมคุณภาพ ในระหวา่งท่ีคอนกรีตเร่ิมแขง็ตวัในไมแ้บบ หา้มกระทบกระเทือนไมแ้บบเป็นอนัขาด 
 7.3 การถอดไมแ้บบ จะกระทาํไดต้ามลกัษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 
  7.3.1 แบบดา้นขา้งของเสา คาน กาํแพง ถอดเม่ือครบ 3 วนั 
  7.3.2 แบบล่างรองริมพ้ืนรับกนัสาด คาน ถอดเม่ือครบ 15 วนั แต่ตอ้งคํ้า กลางพ้ืนปลายกนัสาดกลาง
คานต่อไปอีก 14 วนั 
  โครงสร้างบางส่วนท่ีจาํเป็นตอ้งถอดแบบ ต่างจากเวลาท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ ให้ผูรั้บจ้างสอบถามจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้งก่อน เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงถอดได ้
  เม่ือถอดไมแ้บบออกแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจก่อน ถา้ปรากฏว่ามีส่ิง
บกพร่อง เช่น คอนกรีตมีรูพรุน หรือเหลก็ผิดลกัษณะ จะตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาแกไ้ขส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างนั้นใหเ้รียบร้อยก่อน 
  การซ่อมแซมคอนกรีตท่ีมีรูพรุนให้ใช้ซีเมนต์ : ทราย =1 : 1 ผสมนํ้ าเหลว พอควรอุดให้เรียบเป็นผิว
เดียวกนัก่อนอุดตอ้งราดนํ้าปูน ( ปูน + ซีเมนต ์) ท่ีผวิคอนกรีตใหชุ่้ม 
 
8. งานผูกเหลก็ งานผกูเหลก็ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 
 8.1 การดดัเหลก็ ตอ้งไม่งอกลบัไปกลบัมาจนเสียกาํลงั การงอปลายเหลก็ใหด้ดัดงัลกัษณะน้ี 
 8.2 การดดัเหลก็คอมา้ของคาน ตอ้งดดับนมา้ดดัเหลก็ใหไ้ดข้นาดถูกตอ้ง ก่อนนาํไปประกอบในแบบ 
 8.3 การผกูเหลก็ สาํหรับเหลก็เสริมคานเลก็ ใหผ้กูสาํเร็จ ก่อนนาํเขา้ประกอบ ส่วนเหลก็เสริมคานใหญ่ ใหน้าํ
เหลก็ปลอกไปวางก่อนแลว้สอดเหลก็นอน เหลก็คอกมา้ตามลาํดบั 
 8.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริมตอ้งห่างกนัพอท่ีเน้ือคอนกรีตจะลงไปขดัผสานกนัโดยสมบูรณ์ ถา้เหล็ก
เสริมเป็นชั้นๆ ใหเ้วน้ระยะระหวา่งผวิเหลก็ ถึงผวิเหลก็อยา่งนอ้ย 2.5 ซ.ม. โดยใชท่้อนเหลก็    25 ม.ม. วางขวางและ
มีระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม. 
 8.5 ลวดผกูเหลก็ตอ้งเป็นเหล็กเหนียว ไม่เป็นสนิมขมุ การผกูใหผ้กูแบบพนัสาแหรกบิดเกลียวพอแน่น แลว้
พนัปลายเขา้ไวด้า้นใน 
 8.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ตอ้งใชลู้กปูน ทราย ( 1 : 1 ) หล่อให้ไดต้ามขนาดหนุนระหว่างเหล็กต่อเหล็ก 
และวางระหวา่งเหลก็กบัไมแ้บบ ขนาดของลูกปูนท่ีใชก้าํหนดดงัน้ี 
  ลูกปูนหนุนตะแกรงฐานรากหนาประมาณ     7 ซ.ม. 
  ลูกปูนหนุนระหวา่งเหลก็ต่อเหลก็หนาประมาณ    2.5 ซ.ม. 
  ลูกปูนหนุนระหวา่งเหลก็กบัไมแ้บบหนาประมาณ    3 ซ.ม. 
  ลูกปูนหนุนระหวา่งเหลก็กบัไมแ้บบ (เฉพาะ Slab) หนาประมาณ  2 ซ.ม. 
  ลูกปูนหนุนเหลก็ทอ้งคานท่ีสมัผสัดินหนาประมาณ    6 ซ.ม.  
  ( ใหเ้พ่ิมเน้ือคอนกรีต ) 
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  ลูกปูนหนุนเหลก็เสริมในเสากบัไมแ้บบส่วนท่ีไดส้มัผสักบัดินประมาณ  3 ซ.ม. 
  ลูกปูนหนุนเหลก็เสริมในเสาการไดแ้บบส่วนท่ีสมัผสักบัดิน (ตอม่อ) ประมาณ 7 ซ.ม.  
  ( ใหเ้พ่ิมเน้ือคอนกรีต ) 
 8.7 การต่อเหลก็ใหใ้ชไ้ด ้2 วิธี คือ 
  8.7.1 การต่อโดยวิธีทาบ 
   1) เหลก็เส้นกลม ใหร้ะยะท่ีทาบยาว 50 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็เส้นนั้น 
   2) เหลก็ขอ้ออ้ย ใหร้ะยะท่ีทาบยาว 35 เท่าของเส้นผา่ศูนยก์ลางของเหลก็เส้นนั้น 
  8.7.2 การต่อโดยวิธีการเช่ือม ให้ใชไ้ดก้บัเหล็กท่ีมีขนาดตั้งแต่    19 ม.ม ข้ึนไปสําหรับเหล็กเส้นกลม
และตั้งแต่ 20 ม.ม ข้ึนไปสาํหรับเหลก็ขอ้ออ้ย วิธีเช่ือมใหใ้ชแ้บบ Double – V Butt Joint (ดงัรูป) เม่ือเช่ือมเสร็จแลว้ 
ตอ้งทาํความสะอาดรอยเช่ือมใหเ้รียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเช่ือมจะตอ้งรับแรงดึงได ้125% ของแรงดึงของเหลก็
ท่ีใช ้
  หมายเหตุ ในกรณีท่ีสงสัยว่าเหล็กท่ีเช่ือมนั้นจะสามารถรับแรงได ้ตามท่ีกาํหนดขา้งตน้หรือไม่ ให้ผูรั้บ
จา้งนาํตวัอยา่งเหลก็ท่ีเช่ือมเสร็จแลว้ไปทดสอบกาํลงัยงัสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้แลว้ส่งผลการทดลองใหค้ณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง หรือผูว้า่จา้งพิจารณาก่อน ค่าใชจ่้ายในการทดสอบน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งจ่ายเองทั้งส้ิน 
 
9. การรักษาคอนกรีต 
 ภายใน 24 ชั่วโมง ท่ีคอนกรีตยงัไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม่ให้ถูกแดด นํ้ า หรือฝน และห้าม
กระทบกระเทือนใดๆ ทั้งส้ิน หลงัจากท่ีถอดไมแ้บบออกแลว้ ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อยอีก 7 วนั ถา้เป็นเสา หรือ
คาน ใชก้ระสอบคลุมและราดนํ้ าให้ชุ่มอยูต่ลอดเวลา ส่วนท่ีเป็นพื้นหรือกนัสาด ใหใ้ชน้ํ้ าเทราดใหชุ่้มหรือขงันํ้ าไว ้
หรือใชว้ิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นสมควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระบบไฟฟ้างานระบบไฟฟ้า  
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งานระบบไฟฟ้า 
 
1. ทัว่ไป 
 1.1 ขอบเขตของงาน 
  ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะตอ้งจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อทาํการติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้ง  
ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งระบบพิเศษอ่ืนๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบูรณ์
เรียบร้อย และใชง้านไดดี้ 
  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเสนอแบบการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ จนไดรั้บอนุญาต 
 
 1.2 มาตรฐานและกฎข้อบงัคบั 
  1.2.1 วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นงานไฟฟ้าจะตอ้งเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสุดของ
บริษทัผูผ้ลิต ตอ้งได้มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ถา้วสัดุใดๆ ท่ีใช้ในงานไฟฟ้าน้ีไม่มีกาํหนดใน
มาตรฐานอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม อนุญาตใหถื้อตามมาตรฐานต่อไปน้ี 
   - BS (BRITISH STANDARD) 
   - IEC (INTERNATION ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 
   - NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) 
   - VDE (GERAN ELECTRICAL REGULATION) 
   - UL (UNDERWRITER ’S LABORATORIES INC) 
   - มาตรฐานเทียบเท่าซ่ึงไดรั้บรองจากผูว้า่จา้ง 
  1.2.2 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนประกอบอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 
   - มาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้งของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
   - NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ของสหรัฐอเมริกา 
   - มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง 
 
 1.3 วศิวกรไฟฟ้า 
  ผูรั้บเหมาไฟฟ้า จะตอ้งมีและเสนอช่ือวิศวกรไฟฟ้ากาํลงัพร้อมทั้งหลกัฐานใบ ก.ว. ให้ผูว้่าจา้งก่อนการ
ดาํเนินการติดตั้ง เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบในการควบคุมและปฏิบติังานให้เป็นไปตามแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบรวมทั้งประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 1.4 แบบแปลนไฟฟ้า 
  แบบแปลนไฟฟ้า จะแสดงตาํแหน่งโดยประมาณของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงผูรั้บจา้งไฟฟ้าตอ้งตรวจ
แบบทางสถาปัตยกรรม แบบของผูรั้บเหมาอ่ืนๆและแบบของรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้ติดตั้ง
ถูกตอ้งตามตาํแหน่งท่ีใชง้านจริงๆ หากมีการเปล่ียนแปลงตาํแหน่ง ผูรั้บจา้งจะอา้งขอเพ่ิมค่าใชจ่้าย   มิได ้
 
 1.5 ตวัอย่างวสัดุและอุปกรณ์ 
  ผูรั้บจา้งไฟฟ้า จะตอ้งจดัตวัอยา่งของวสัดุและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชใ้นการติดตั้งเสนอใหผู้ว้่าจา้งพิจารณา
เห็นชอบก่อนดาํเนินการติดตั้ง ในกรณีวสัดุและอุปกรณ์ไม่สามารถนาํตวัอย่างมาให้พิจารณาได ้ให้นาํแบบจากผู ้
ผลิตภณัฑ์พร้อมแคตตาล็อก ส่งให้ผูว้่าจา้งพิจารณาเห็นชอบก่อนจะทาํการติดตั้ง หากผูรั้บจา้งไฟฟ้าทาํการติดตั้ง
วสัดุอุปกรณ์ใดๆ ท่ียงัไม่ไดผ้า่นการเห็นชอบ ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะตอ้งเป็นผูอ้อกเองทั้งหมด 
 
 1.6 แบบแสดงการตดิตั้ง 
  ผูรั้บจา้งไฟฟ้า จะตอ้งเสนอแบบแสดงการติดตั้งใหก้บัผูว้่าจา้งภายในสามสิบ (30) วนั ก่อนทาํการติดตั้ง 
แบบการแสดงการติดตั้งจะตอ้งแสดงรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งอุปกรณ์ หากผูว้่าจา้งไม่เห็นดว้ย 
ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะตอ้งแกไ้ขแบบดงักล่าวใหเ้สร็จภายในสิบหา้ (15) วนั หลงัจากวนัท่ีผูว้่าจา้งไดแ้จง้ไป การท่ีผูว้่าจา้ง
เห็นชอบกบัแบบแสดงการติดตั้ง มิไดห้มายความวา่ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะพน้จากการรับผดิชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
จนใชง้านไดดี้ ตามวตัถุประสงคข์องแบบ 
 
 1.7 แบบก่อสร้างจริง 
  ระหวา่งการติดตั้งระบบไฟฟ้า ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะตอ้งบนัทึกตาํแหน่งท่ีแทจ้ริงของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เม่ือ
การติดตั้งระบบไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์แลว้ ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะตอ้งทาํแบบก่อสร้างจริง โดยเขียนในกระดาษไขตาม
ขนาด และมาตราส่วนของผูอ้อกแบบ และมอบตน้ฉบบัพร้อมแบบพิมพอี์กสาม (3) ชุด ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งก่อนจะมีการ
ตรวจรับงาน 
 
 1.8 การรับประกนั 
  ผูรั้บจ้างไฟฟ้าตอ้งรับประกนัเปล่ียนและ/หรือแก้ไขงาน และ/หรือวสัดุอุปกรณ์เสีย และ/หรือเส่ือม
คุณภาพรวมทั้งการทาํงาน และ/หรือจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีจาํเป็น เพื่อให้งานเสร็จตามแบบและวตัถุประสงคข์องผู ้
ว่าจา้ง เป็นระยะเวลาเจ็ดร้อยสามสิบ (730) วนั นับแต่วนัท่ีผูรั้บมอบงาน หรือนบัแต่วนัท่ีผูว้่าจา้งเร่ิมใชง้านเป็น
ประจาํ โดยถือวนัท่ีถึงกาํหนดก่อน 
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 1.9  การแก้ไข-ซ่อมแซม 
  1) ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งละเลย เพิกเฉย ในการดาํเนินการ และ/หรือเตรียมการใดๆ จนมีผลทาํให้ตอ้งมี
การเปล่ียนแปลง วสัดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งหมดใน
ทุกกรณี 
  2) ผูรั้บจ้างตอ้งยอมรับและดาํเนินการโดยมิชักช้าเม่ือได้รับรายการให้แก้ไขขอ้บกพร่องในการ
ปฏิบติังานจากคณะกรรมการตรวจการจา้งเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาและถูกตอ้งตามหลกัวิชาโดยตอ้ง
รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายในการแกไ้ข เน่ืองจากความบกพร่องต่างๆ ทั้งส้ิน 
 
 1.10  การทดสอบเคร่ืองและระบบ 
  1) ผูรั้บจา้ง ตอ้งจดัทาํตารางแผนงานแสดงกาํหนดการทดสอบเคร่ืองและระบบรวมทั้งจดัเตรียม
เอกสารแนะนาํจากผูผ้ลิตในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอคณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนทาํการทดสอบ
อยา่งนอ้ย 14 วนั 
  2) ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการทดสอบเคร่ืองและระบบ ตามหลกัวิชาและขอ้กาํหนด โดยมีตวัแทนผูว้า่จา้งอยู่
ร่วมขณะทดสอบดว้ย 
  3) รายงานขอ้มูลในการทดสอบ (Test Report) ให้ทาํเป็นแบบฟอร์มเสนออนุมติัต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก่อนทาํการทดสอบหลงัการทดสอบผูรั้บจ้างตอ้งกรอกขอ้มูลตามท่ีได้จากการทดสอบจริงส่งให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งจาํนวน 4 ชุด 
  4) ค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า นํ้ าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเคร่ืองและ
ระบบอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 
 
 1.11 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่
  ผูรั้บจ้าง ตอ้งดาํเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ท่ีควบคุมและบาํรุงรักษาเคร่ืองของผูว้่าจ้างให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใชง้าน และการบาํรุงรักษาเคร่ืองเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ติดต่อกนั ภายหลงัส่งมอบ
งาน หรือจนกวา่เจา้หนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองของผูว้า่จา้ง สามารถใชเ้คร่ืองไดด้ว้ยตนเอง 
 
 1.12 การส่งมอบงาน 
  1) ผู ้รับจ้างต้องเปิดใช้งานเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ หรือพร้อมท่ีจะใชง้านไดเ้ตม็ความสามารถในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงติดต่อกนั โดยค่าใชจ่้ายท่ีมีทั้งหมด
อยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 
  2) ผูรั้บจ้างต้องทาํการทดสอบเคร่ืองอุปกรณ์และระบบตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
กาํหนดใหท้ดสอบจนกว่าจะไดผ้ลเป็นท่ีพอใจและแน่ใจว่าการทาํงานของระบบท่ีทาํการทดสอบถูกตอ้ง ตามความ
ประสงคข์องผูว้า่จา้ง 
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  3) รายการส่ิงของต่างๆ ท่ีผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบงานให้แก่ผูว้่าจา้งในวนัส่งมอบงาน ซ่ึงถือเป็นส่วน
หน่ึงของการตรวจรับมอบงานดว้ยคือ 
   ก.  แบบสร้างจริงกระดาษไข จาํนวน 1 ชุด 
   ข.  แบบสร้างจริงพิมพเ์ขียว จาํนวน 4 ชุด 
   ค.  หนงัสือคู่มือการใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ือง อุปกรณ์ จาํนวน 4 ชุด 
   ง.  เคร่ืองมือพิเศษสาํหรับใชใ้นการปรับแต่ง ซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ซ่ึงโรงงานผูผ้ลิตส่งมา
ให ้
   จ.  อะไหล่ต่างๆ ตามขอ้กาํหนด 
 
 1.13 การทาสีและการป้องกนัการผุกร่อน 
  1) วสัดุ-อุปกรณ์ทุกชนิดตอ้งผ่านกรรมวิธีป้องกนัการผุกร่อนและ/หรือการทาสีตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้กาํหนดน้ี ซ่ึงเป็นกรรมวิธีท่ีแนะนาํวิธีหน่ึง อาจมีวิธีท่ีดีและเหมาะสมกว่าตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตวสัดุ และ/
หรือสีท่ีใชน้ั้น โดยไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
  2) การป้องกันการผุกร่อนและการทาสี ตอ้งดาํเนินการก่อนนําวสัดุ-อุปกรณ์ นั้นๆ เขา้ติดตั้งยงั
สถานท่ีใช้งาน เพ่ือป้องกนัปัญหาการกีดขวางในภายหลงั เวน้แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพิจารณาความ
เหมาะสม 
  3) เม่ือติดตั้ง วสัดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เรียบร้อยแลว้ หากพบว่ามีการชาํรุดเสียหายของผิวงาน ผูรั้บจา้ง
ตอ้งทาํการซ่อมแซมใหดี้ดงัเดิม 
  
 1.14 รหัส สัญลกัษณ์ และ ป้ายช่ือ 
  1.14.1 ความต้องการทัว่ไป 
   ผูรั้บจา้งตอ้งจดัทาํรหสั สญัลกัษณ์ ตลอดจนป้ายช่ือบน วสัดุ-อุปกรณ์ และท่อร้อยสาย/รางวางสาย
ต่างๆ ในระบบท่ีรับผิดชอบ เพื่อความสะดวกในการตรวจซ่อมบาํรุงในภายหลงั ซ่ึงตอ้งจดัทาํให้เรียบร้อยสมบูรณ์
ก่อนการส่งมอบงาน 
  1.14.2 รหัส 
   1) ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน กาํหนดให้ ท่อร้อยสาย/รางวางสาย ท่ีติดตั้งภายในห้องไฟฟ้า 
และ/หรือห้องเคร่ือง ตอ้งทา หรือ พ่น สีทบัหนา้ ตามรหสัสีท่ีกาํหนดโดยตลอดแนวท่ีอยูใ่นสายตา ส่วนในบริเวณ
อ่ืนๆ รวมทั้งส่วนท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาเห็นวา่ การทา หรือพ่น สีทบัหนา้ตลอดแนวตามกาํหนด ไม่
สามารถกระทาํได ้หรือไม่เหมาะสมดว้ยประการใดก็ตาม ตอ้งกาํหนดรหสัไวท่ี้อุปกรณ์ยึดจบั ท่อร้อยสาย/รางวาง
สาย และให้ทาํรหัสเป็นแถบสีโดยรอบทุกๆ ระยะไม่เกิน 3.00 เมตร มีความกวา้งท่ีเหมาะสมตามขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางท่อร้อยสาย และ/หรือ ตามขนาดความหนาของรางวางสาย 
   2) ท่ีฝา และภายใน กล่องต่อ-แยกสาย/กล่องดึงสาย ให้ทา หรือ พ่น สีรหัส ตามกาํหนดยกเวน้
กล่องสาํหรับสวิตชแ์ละเตา้รับ ใหท้าหรือพน่สีเฉพาะภายในกล่องเท่านั้น 
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  1.14.3 สัญลกัษณ์ 
   1) ให้มีอกัษรสัญลกัษณ์บนฝา กล่องต่อ-แยกสาย/กล่องดึงสาย ทั้งหมด (ยกเวน้ กล่องสําหรับ
ติดตั้งสวิตชแ์ละเตา้รับ) โดยขนาดความสูงของตวัอกัษรสัญลกัษณ์ ตอ้งเหมาะสมกบัขนาดของฝากล่องเหล่านั้น แต่
ตอ้งไม่เลก็กวา่ 25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
   2) ท่อร้อยสายไฟฟ้าตลอดจนรางวางสายไฟฟ้าต่างๆ ให้กาํกบัเฉพาะอกัษรสัญลกัษณ์ โดยมี
ขนาดความสูงของตวัอกัษรตามความเหมาะสมกบัเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อ/ความหนาของรางวางสาย 
   3) ให้มีลูกศรสัญลกัษณ์แสดงทิศทางสําหรับสายประธาน และ/หรือสายป้อน ตามความจาํเป็น
และเหมาะสม 
  1.14.4 ป้ายช่ือ 
   นอกจากตอ้งมีป้ายช่ือประจาํสาํหรับแผงสวิตชไ์ฟฟ้าทั้งหมดแลว้ ใหพ้ิจารณามีป้าย ช่ือ/หมายเลข 
วงจรไฟฟ้าของสายประธานและสายป้อนเป็นอยา่งนอ้ย โดยให้ติดไวบ้นสายไฟฟ้า ภายในกล่องต่อ-แยก/กล่องดึง
สายทุกแห่ง 
  1.14.5 ตาํแหน่งของ รหัส และสัญลกัษณ์ 
   รหสัท่ีเป็นแถบสีและสัญลกัษณ์ซ่ึงโดยทัว่ไปจะอยูคู่่กนั ตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถสังเกตเห็น
ไดง่้ายโดยนอกจากมีตามตาํแหน่งขา้งตน้แลว้ ยงัตอ้งพิจารณาใหมี้ในตาํแหน่งท่ีมีการติดตั้งท่อ ผา่นทะลุผนงั และ/
หรือพื้น รวมทั้งบริเวณช่องเปิดบริการ (Service Door and Service Panel) ท่ีสามารถมองเห็นได ้
 
 1.15  ขนาดของแถบรหัส และสัญลกัษณ์ 
  ขนาดความกวา้งของแถบสี รหัส ความยาวของลูกศรสัญลกัษณ์ ความหนาของเส้นลูกศร และความสูง
ของอกัษรสญัลกัษณ์ ตอ้งเป็นไปตามกาํหนดดงัน้ี 
 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ความกว้างแถบสี ความสูงตวัอกัษร 
และ และ และ 

ความหนารางวางสายไฟฟ้า ความยาวลูกศร ความหนาเส้นลูกศร 

20 มม. (3/4") - 32 มม. (1 1/4") 200 มม. (8") 15 มม. (1/2") 

40 มม. (1 1/2") - 50 มม. (2") 200 มม. (8") 20 มม. (3/4") 

65 มม. (2 1/2") - 150 มม. (6") 300 มม. (12") 32 มม. (1 1/4") 
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 1.16  สี และอกัษรสัญลกัษณ์ 
  สีท่ีใชท้าหรือพน่ สาํหรับเป็นรหสัและทาํสญัลกัษณ์ต่างๆ รวมทั้งอกัษรสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นระบบต่างๆ ให้
เป็นไปตามกาํหนดดงัน้ี 

ลาํดบัที ่ รายละเอยีด ตวัอกัษร รหัสสี สีสัญลกัษณ์ 

1.  Fuel oil (diesel) FOS เหลือง ดาํ 

2.  ท่อ-ราง สายไฟฟ้ากาํลงัปกติ N แดง ดาํ 

3.  ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน E เหลือง แดง 

4.  ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้ FA ส้ม แดง 

5.  ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคุม/ไฟฟ้ากาํลงั AC ฟ้า แดง 

  สาํหรับระบบปรับอากาศ    

6.  ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคุม/ไฟฟ้ากาํลงั SAN ฟ้า แดง 

  สาํหรับระบบสุขาภิบาล    

7.  ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคุม/ไฟฟ้ากาํลงั FP ฟ้า แดง 

  สาํหรับระบบป้องกนัเพลิงไหม ้    

8.  ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบเสียง S ขาว ดาํ 

9.  ท่อ-ราง สายสญัญาณ วิทย-ุโทรทศันร์วม MA ขาว ดาํ 

10.  ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบโทรทศันว์งจรปิด CC นํ้าเงิน ดาํ 

11.  ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบรักษาความปลอดภยั SEC นํ้าเงิน ดาํ 

12.  ท่อ-ราง สายสญัญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL นํ้าตาล นํ้าตาล 

13.  ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบการจดัพลงังาน (BAS) BAS ฟ้า ฟ้า 

14.  ท่อ-ราง สายสญัญาณโทรศพัท ์ TEL เขียว เขียว 

15.  ท่อ-ราง สายสญัญาณคอมพิวเตอร์ COMP. ดาํ ดาํ 

16.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส A (R) A นํ้าตาล --- 

17.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส B (S) B ดาํ --- 

18.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส C (T) C เทา --- 

19.  BUSBAR และสายไฟฟ้าสายศูนย ์ N ฟ้า --- 

20.  BUSBAR และสายไฟฟ้าสายดิน GR เขียว --- 

กรณีท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นรายการขา้งตน้ ใหผู้รั้บจา้งเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
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2. ระบบไฟฟ้า 
 2.1  ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
  ใชไ้ฟฟ้าระบบตามเขตจาํหน่ายท่ีก่อสร้างอาคาร เช่น  22KV, 3 เฟส 3 สาย 
 
 2.2 ระบบไฟฟ้าแรงดนัตํา่ 
  ใชร้ะบบไฟฟ้าแรงดนัตํ่าตามเขตจาํหน่ายท่ีก่อสร้างอาคาร เช่น 240/416V, 230/400 3 เฟส 4 สาย ความถ่ี 
50 Hz 
 
 2.3 ระบบสีและสายไฟฟ้าและบสับาร์ 
  2.3.1 ระบบไฟฟ้า 230/400 โวลท ์3 เฟส 4 สาย ใหใ้ชสี้ดงัน้ี 
   สายไฟฟ้า เฟส A  ใชสี้นํ้าตาล 
   สายไฟฟ้า เฟส B  ใชสี้ดาํ 
   สายไฟฟ้า เฟส C  ใชสี้เทา 
   สายไฟฟ้าเส้นศูนย ์  ใชสี้ฟ้า 
   สายไฟฟ้าเส้นสายดิน  ใชสี้เขียวแถบเหลือง 
   สายไฟฟ้าท่ีผลิตแต่เพียงสีเดียว ใหท้าสี หรือพนัเทปทั้งสองขา้งดว้ยสีท่ีกาํหนดให ้
  2.3.2 บสับาร์ ใหท้าสี หรือติดเทปสีตามระบบสี ขอ้ 2.3.1 หรือ 2.3.2 
 
3. วธีิต่อลงดนิ 
 3.1 ส่ิงทีต้่องต่อลงดนิ 
  3.1.1 สายศูนยข์องระบบไฟฟ้าตอ้งต่อลงดินท่ีแผงสวติชจ่์ายไฟใหญ่ 
   1) ช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าตอ้งต่อลงดิน โดยต่อเขา้กบัตวันาํสายดิน (ยกเวน้ดวง
โคมท่ียนืจบัไม่ถึง) 
  3.1.2 หา้มใชเ้ส้นศูนยเ์ป็นสายดิน 
 
 3.2 ขั้วดนิ (Grounding Conductor) 
  ขั้วดินใหใ้ชแ้ท่งเหลก็หุม้ทองแดง (Copper-Claded) มีเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เลก็กวา่ 19 มม. ยาวไม่นอ้ยกว่า 
3000 มม. หรือตามท่ีแบบกาํหนด 
 
 3.3 ตวันําขั้วดนิ (Grounding Conductor) 
  3.3.1 ตวันาํขั้วดินของระบบไฟฟ้า (System Ground) ใหมี้ขนาดตามกาํหนดในแบบ 
  3.3.2 ตวันาํสายดินของอุปกรณ์ (Equipment Ground) ใหมี้ขนาดตามท่ีกาํหนดในแบบ 
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 3.4 การตดิตั้งระบบการต่อลงดนิ 
  ใหต้อกขั้วดินอยา่งนอ้ย 3 ตน้ เป็นรูปสามเหล่ียม ห่างกนัอยา่งนอ้ย 3000 มม. แลว้ใชต้วันาํต่อเขา้ดว้ยกนั 
และฝังลึกไม่นอ้ยกวา่ 600 มม. จากระดบัพื้นดิน ต่อตวันาํจากหลกัดินจาํนวน 2 เส้น เส้นหน่ึงเขา้กราวดบ์สัของสาย
ศูนย ์และอีกเส้นหน่ึงเขา้กราวดบ์สัของตวันาํสายดินของอุปกรณ์การต่อตวันาํสายดินเขา้กบัขั้วดิน ใหใ้ชว้ิธีเช่ือมติด 
(Exothermic Welding) 
 
4. วสัดุพืน้ฐานและการตดิตั้ง 
 4.1 ท่อร้อยสาย 
  4.1.1 ผูรั้บจา้งไฟฟ้าจะตอ้งจดัหา และติดตั้งระบบท่อร้อยสายให้สมบูรณ์ตามแสดงในแบบไฟฟ้า และ
รายการประกอบแบบ วสัดุทั้งหมดท่ีใชใ้นการทาํระบบท่อร้อยสาย ตอ้งเป็นของใหม่และเหมาะสมสาํหรับงาน ท่อ
ร้อยสายและขอ้ต่อต่างๆ ตอ้งเป็นของท่ีใชก้บังานไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
  4.1.2 ท่อร้อยสาย จะต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีจะร้อยสายและดึงสายออกได้สะดวก โดยไม่ทาํลาย
ฉนวนไฟฟ้าพ้ืนท่ีหนา้ตดัรวมของสายไฟฟ้า รวมฉนวนตั้งแต่ 3 เส้น ตอ้งไม่เกิน 40% ของพ้ืนท่ีหนา้ตดัภายในท่อ
ร้อยสาย พื้นท่ีหนา้ตดัรวมของสายไฟฟ้ารวมฉนวน 2 เส้น ตอ้งไม่เกิน 31% ของพ้ืนท่ีหน้าตดัภายในท่อร้อยสาย 
พื้นท่ีหนา้ตดัของสายไฟฟ้า รวมฉนวน 1 เส้น ตอ้งไม่เกิน 53% ของพ้ืนท่ีหนา้ตดัภายในท่อร้อยสาย และตามตาราง
มาตรฐาน 
  รายละเอยีดของท่อชนิดต่างๆ 
  1) Electrical Metallic Tubing (EMT) ตอ้งเป็นท่อเหลก็บางชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanize) สามารถ
ใชติ้ดกบัเพดาน ซ่อนเหนือเพดานฝังในผนงั 
  2)    Intermediate Metal Conduit (IMC) ตอ้งเป็นท่อเหล็กแขง็ชนิดหนา ผ่านขบวนการชุบสังกะสี 
(Hot Dip Galvanize) มาแลว้ สามารถใชฝั้งในคอนกรีตท่ีพื้นของแต่ละชั้น และฝังใตดิ้นนอกอาคาร 
  3) Rigid Steel Conduit ตอ้งติดตั้งในกรณีดงัน้ี คือ ท่ี Service Entrance ท่ีตอ้งการฝังใตดิ้น หรือใน
คอนกรีตท่ีเดินนอกอาคาร หรือข้ึนตามขอ้กาํหนดของ NEC 
  4) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) ท่ออ่อนตอ้งทาํจาก Galvanize Steel ท่ออ่อนท่ีใชใ้นท่ีช้ืนตอ้งเป็น
แบบกนันํ้า 
  5) การต่อท่อร้อยสายชนิดบางอยูใ่นบริเวณเปียกช้ืน ใชข้อ้ต่อชนิดกนันํ้ า (Rain Tight) อยูใ่นปูนตอ้ง
ใช ้ต่อชนิดกนันํ้าปูน (Concrete Tight) ท่อร้อยสายชนิดหนาใชข้อ้ต่อชนิดเกลียว และตอ้งทาสีท่ีเกลียวก่อนใส่ขอ้ต่อ
เพื่อกนันํ้าเขา้ 
  6) ท่อร้อยสายท่ีต่อเขา้กบักล่องต่อสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ตอ้งมีขอ้ต่อสาํหรับกล่องต่อสาย 
(Box Connector) ติดไวทุ้กแห่ง 
  7) ปลายท่อร้อยสายท่ีมีการร้อยสายไฟฟ้าเขา้ท่อ ถา้อยูใ่นอาคารตอ้งมี Conduit Bushing ใส่ไวถ้า้อยู่
นอกอาคาร หรือในท่ีเปียกช้ืน ตอ้งมี Service Entrance Fitting ใส่ไวป้ลายท่อร้อยสายท่ียงัไม่ไดใ้ชง้านตอ้งใส่ฝา
ครอบ (CAP) ติดไว ้
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  8) ท่อร้อยสายท่ียงัไม่ไดฝั้งในผนงั และพ้ืนตอ้งยึดดว้ยประกบัโลหะ (Conduit Strap) และประกบั
สาํหรับแขวนท่อ (Conduit Hangar) อยา่งแขง็แรงทุกระยะไม่เกิน 3 ฟุต หรือยกเวน้ขนาดตามตารางมาตรฐาน 
  9) การติดตั้งท่อร้อยสาย จะตอ้งจดัวางให้ขนานและตั้งฉากกบัพื้นผนงั และแบบโครงสร้างการวาง
ท่อร้อยสายตอ้งใหมี้รัศมีความโคง้ของท่อไม่นอ้ยกว่า 6 เท่า ของเส้นผา่ศูนยก์ลางของท่อร้อยสาย จาํนวนคร้ังท่ีโคง้
งอระหว่างกล่องต่อสายสองจุด หรือระหว่างกล่องต่อสายกบัแผงจ่ายไฟตอ้งไม่เกิน 4 โคง้ หรือรวมไม่เกิน 360 
องศา (การติดตั้งท่อหนา ท่อบางและท่ออ่อนใหด้าํเนินการตาม NEC หวัขอ้ท่ี 346 348 และ 350 ตามลาํดบั) 
  10) ท่อร้อยสายท่ีฝังใตดิ้น ตอ้งฝังลึกไม่นอ้ยกวา่ 500 มม. จากระดบัพื้นดิน และตอ้งมีบ่อพกัใชใ้นการ
ดึงสายไฟ และตดัต่อสายไฟตามท่ีจาํเป็น 
  11) ท่อร้อยสายท่ีสาํรองไว ้และจะไม่มีการร้อยสายไฟฟ้าตอ้งมีลวดอาบสังกะสี NO.14 Guage อยูใ่น
ท่อ 
  12) การวางท่อร้อยสายจะตอ้งไม่ทาํให้ผิวภายนอกชาํรุด และปลายท่อร้อยสายทั้งสองขา้งทุกท่อน
จะตอ้งทาํใหห้มดความคม โดยใช ้Conduit Reamer 
 
 4.2 กล่องต่อสาย 
  4.2.1 กล่องต่อสายและฝาครอบทุกชนิดใหใ้ชต้ามแบบท่ีทาํดว้ยเหลก็อาบสงักะสีไม่นอ้ยกวา่ 1.2 มม. 
  4.2.2 กล่องต่อสายสําหรับภายนอกอาคาร หรือท่ีเปียกช้ืนให้ใชแ้บบกนัฝนไดท้าํดว้ยโลหะหล่อ (Die  
Cast Aluminum) พน่สีฝาครอบมีขอบยางเพ่ือกนันํ้าซึม 
  4.2.3 กล่องต่อสายสาํหรับดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าใหใ้ชช้นิดหกเหล่ียม หรือแปดเหล่ียม 
 
 4.3 กล่องดงึสาย 
  4.3.1 กล่องดึงสาย จะตอ้งติดตั้งในทุกจุดท่ีจาํเป็น ไม่ว่าจะระบุในแบบหรือไม่ก็ตาม เพื่อป้องกนัการ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัฉนวนของสายไฟฟ้า ในการเดินสายตาํแหน่งกล่องดึงสายจะตอ้งได้รับการอนุมติัจาก
วิศวกรผูค้วบคุมการติดตั้ง 
  4.3.2 กล่องดึงสาย จะตอ้งทาํดว้ยเหล็กอาบสังกะสี เหล็กหนาไม่เกิน 2.0 มม. กล่องดึงสายตอ้งมีฝาปิด
เปิด ยดึติดดว้ยสกรู สาํหรับภายนอกอาคาร หรือท่ีเปียกช้ืน ใหใ้ชแ้บบกนัฝนได ้
  4.3.3 ขนาดของกล่องดึงสายใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดใน NEC หรือตามตารางมาตรฐาน 
 
 4.4 รางร้อยสายและอุปกรณ์ทีใ่ช้ประกอบ 
  4.4.1 รางร้อยสาย ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานจากผูผ้ลิต ซ่ึงได้ผลิตรางร้อยสายอยู่เป็นประจาํและ
ผูผ้ลิตท่ีผูว้่าจา้งเช่ือถือ รางร้อยสายแต่ละท่อนจะตอ้งแสดงช่ือและเคร่ืองหมายการคา้ของผูผ้ลิตไวใ้นท่ีๆ เห็นได้
หลงัการติดตั้งแลว้ รางร้อยสายตอ้งทาํและติดตาม NEC CODE ขอ้ 362 
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  4.4.2 รางร้อยสาย เป็นทางเดินของสายไฟ ท่ีมีช่องหนา้ต่างเป็นรูปส่ีเหล่ียม ทาํดว้ยโลหะ มีฝาปิด/เปิด 
ทาํเป็นแบบมีบานพบัเป็นแบบถอดออกได ้มี Knockouts ทาํไวทุ้กระยะ 300 มม. สาํหรับท่อร้อยสาย โดยทาํไวท่ี้
ผนงัทั้งสองขา้งของรางร้อยสาย และท่ีพื้นราง รางร้อยสายมีความยาว มาตรฐาน 2400 มม. 
  4.4.3 รางร้อยสายทาํจากเหลก็หนา อยา่งนอ้ย 1.6 มม. รางร้อยสายและวสัดุท่ีใชป้ระกอบเขา้กนัได ้โดย
ท่ีหมุดเกลียว/สลกัเกลียว ท่ีใช้ตอ้งฝังเรียบกบัพ้ืน และผนังของรางร้อยสาย ไม่มีส่วนคมอนัจะเป็นอนัตรายต่อ
สายไฟระหวา่งติดตั้ง 
  4.4.5 รางร้อยสาย ท่ีทาํข้ึนสําหรับใช้ภายในอาคารจะตอ้งมีลกัษณะกันนํ้ าได้ และผูผ้ลิตตอ้งแสดง
เคร่ืองหมาย หรือขอ้ความบอกไวท่ี้ตวัรางร้อยสาย 
  4.4.6 ขนาดของรายร้อยสายมาตรฐาน รางร้อยสายมาตรฐานใชเ้หล็กหนา 1.6 มม. ความยาวและขนาด     
มาตรฐาน  
 
 4.5 สายไฟฟ้า 
   4.5.1 ผูรั้บเหมา จะตอ้งจดัหาสายไฟฟ้า  และทาํการเดินสายระบบไฟฟ้าทั้งหมดตามท่ีแสดงในแบบ
แปลนไฟฟ้า และรายการประกอบแบบ สายไฟฟ้าท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นสายทองแดงหุม้ดว้ยฉนวน พีวีซี. ซ่ึงไดต้าม มอก. 
11-2553 เวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืน 
  4.5.2 การเดินสายไฟฟ้า จะตอ้งเดินในท่อร้อยสาย หรือรางเดินสายเวน้แต่จะระบุเป็นอยา่งอ่ืน การร้อย
สายในท่อร้อยสายจะตอ้งวางท่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และตอ้งใชส้ารหล่อล่ืนชนิดผง ซ่ึงไม่ทาํปฏิกิริยากบัฉนวน
ของสายไฟฟ้า เช่น ผงกราไฟลท์าสายไฟฟ้า ก่อนทาํการร้อยสายไฟฟ้า 
  4.5.3 การเดินสายฝังดินโดยตรง ตอ้งใชส้ายชนิดท่ีมีฉนวนหุม้อยา่งนอ้ยสองชั้น และฉนวนชั้นนอกตอ้ง
เป็นเทอร์โมพลาสติก โดยตอ้งฝังไม่น้อยกว่า 500 มม. และใช้ทรายกลบแลว้วางแผ่นคอนกรีต หรือแผ่นอิฐทบั
ตลอดสายก่อนใชดิ้นกลบ ตอนท่ีสายโผล่จากพื้นดิน จะป้องกนัโดยการร้อยผา่นท่อร้อยสาย 
  4.5.4 การเดินสายโดยใชเ้ขม็ขดัรัดสาย ตอ้งใชส้ายไฟฟ้าท่ีมีฉนวนหุม้สองชั้น และยดึดว้ยเขม็ขดัรัดสาย
ใหม้ัน่คง โดยมีระยะระหวา่งเขม็ขดัสายไม่เกิน 100 มม. 
  4.5.5 การตดัต่อสายไฟฟ้า ทาํไดเ้ฉพาะในกล่องต่อสาย กล่องดึงสาย กล่องเตา้รับ กล่องสวิตช์ และบ่อ
พกัสายเท่านั้น 
  4.5.6 สายขนาด 10 ตารางมิลลิเมตร หรือเล็กกว่าให้ทาํการต่อสายโดยใช ้Insulated Solderless wire 
Connector แบบเกลียวขนัขนาดใหถื้อตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 
  4.5.7 สายขนาด 16 มม. หรือโตกว่า ใหท้าํการต่อสายโดยใช ้Insulated Connector ชนิดใชเ้คร่ืองมือกล
บีบหรือขนั 
  4.5.8 การต่อสายเขา้กบับสับาร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ใหใ้ช ้Solderless Lug 
 
5. อุปกรณ์ไฟฟ้า  
 5.1 แผงสวติช์ใหญ่แรงตํา่ (MDB) 



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       34/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัหาและติดตั้งแผงสวิตช์ใหญ่แรงตํ่า หากกาํหนดในแบบแปลน และรายการประกอบ
แบบ แผงสวิตชเ์ป็นแบบ Factory Built Assemblies, Modularized Design System ซ่ึงประกอบดว้ย 
  5.1.1 Cubicles มาตรฐาน IEC 439 
  5.1.2 Busbar System ขนาดไม่เลก็กวา่แบบ 
  5.1.3 อุปกรณ์เคร่ืองวดั ให้ติดตั้ งท่ีตูไ้ฟฟ้าตามแบบ อุปกรณ์เคร่ืองวดัทั้ งหมดต้องผลิตโดยบริษทั
เดียวกนั 
  5.1.4 อุปกรณ์ตดัตอนอตัโนมติั มีขนาด Pole AT AF IC ตามแบบ 
  5.1.5 สาํหรับแผงสวิตชท่ี์ติดตั้งภายนอกอาคาร (Out-Door Type) ใหท้าํแบบชนิดกนัฝนได ้
 
 5.2 แผงสวติช์ แสงสว่าง (LP) และแผงสวติช์กาํลงั (PP) 
  5.2.1 แผงสวิตชเ์ป็นแบบติดลอยท่ีผนงัทาํดว้ย Galvanized Coded Guage Sheet Steel With Grey Baked 
Enamel Finish มีประตูปิดเปิดดา้นหนา้ 
  5.2.2 Busbar ท่ีต่อเขา้กบั Circuit Breaker ตอ้งเป็นแบบ Sequence Type  
  5.2.3  Main เป็นแบบ Circuit Breaker หรือ Lighting Magnetic Contractor พร้อมสวิตชปิ์ด-เปิด ใน
ตาํแหน่งท่ีกาํหนดหรือท่ีเห็นชอบ มีพิกดัตามระบุในแบบ  
  5.2.4 Branch Circuit Breakers มีพิกดัและจาํนวนตามระบุในแบบ 
  5.2.5 การติดตั้งแผงสวิตชต์อ้งใช ้Expansion Bolts ท่ีเหมาะสม ติดสูง 1.80 ม. จากระดบับนถึงพ้ืน 
 
 5.3 สวติช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle) 
  5.3.1 สวิตช ์จะตอ้งเป็นชนิดท่ีใชก้บัไฟฟ้ากระแสสลบั ขนาด 16A หรือ 20A 250V เป็นชนิดกลไกแบบ
กดเปิด-ปิด โดยการกระโดดสัมผสั ขั้วต่อสายเป็นชนิดท่ีมีรู สําหรับสอดใส่ตวันาํสายไฟฟ้ายึดติดแน่นดว้ยตวัเอง
สามารถกนัมือ และน้ิวติดกบัขั้วโดยตรง 
  5.3.2 เต้ารับให้ใช้ชนิดคู่ท่ีสามารถใช้เต้าเสียบกลม และแบน มีขั้วสายดิน (Universal Duplex 
w/Ground) ขนาด 16 A 250V มีขั้วต่อสายแบบเดียวกบัของสวิตช ์
  5.3.3 ฝาครอบสวิตช์และเตา้รับ ให้ใชฝ้าครอบชนิดโลหะไม่เป็นสนิม เช่น Anodized Of Brushed 
Aluminum หรือ High Grade Plastic 
  5.3.4 สวิตช์เตา้รับ และฝาครอบตอ้งใชผ้ลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตเดียวกนั แบบเดียวกนั และสีเดียวกนัหมด
ทั้งอาคาร 
  5.3.5 เตา้รับติดตั้งท่ีพื้น ใชแ้บบ Simplex w/Ground ในกล่องแบบผงัพ้ืนมีฝากระดกปิดเปิดได ้
 
 5.4    ระบบควบคุมแสงสว่างในห้องประชุม 
 1. เคร่ืองหร่ีไฟชนิดดิจิตอล ขนาด 2 กิโลวตัต ์4 ช่อง 
  คุณสมบติัทางเทคนิค   
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  1. เป็นเคร่ืองหร่ีไฟชนิดดิจิตอลขนาด 2 กิโลวตัต ์4 ช่อง 
  2. มีระบบควบคุมการทาํงานของวงจรท่ีแม่นยาํดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  3. สามารถตั้งโปรแกรมได ้32 โปรแกรม  
  4. มีระบบป้องกนัความเสียหายจากไฟฟ้าเกินหรือลดัวงจรดว้ย MCB. ตามมาตรฐาน  IEC/EN 

60898   
  5. มีระบบความปลอดภยัในการใชง้านดว้ยการแยกแรงดนัไฟฟ้าดา้นควบคุมกบัแรงดนัไฟฟ้าภาค

จ่ายกาํลงัดว้ย Opto-Isolator ท่ีมีค่าการทนแรงดนัไฟฟ้า AC ดา้น Output ท่ี 7,500โวลท ์
  6. มีระบบป้องกนัสัญญาณรบกวน (RFI Suppression) ดว้ย Toroidal choke, R-C Network ตาม

มาตรฐาน  BS 800 VDE 0875 และ CISPR14  (EN55015), (EN55022), (EN50081) 
  7. มีระบบระบายความร้อนดว้ย Heatsink 
  8. มีระบบภาคจ่ายกาํลงัไฟฟ้าแบบ Solid state thyristor phase control  
  9. มีคุณสมบติัการหร่ีไฟแบบ  “Square law “B” Dimming curve” 
  10. มีระบบป้องกนัขอ้มูลภายในสูญหายดว้ย “E2 PROM”  (ไม่ตอ้งใช ้ Battery back-up) 
  11. สามารถทาํงานไดท่ี้อุณหภูมิหอ้งปกติ 40ºC 
  12. มีไฟแสดงสถานะการทาํงานของ Load 
  13. มีระบบ By pass การทาํงานของเคร่ือง 
  14. สามารถใชก้บัหลอดไฟแบบ  Incandescent, Halogen, Halogen low voltage, Fluorescent, LED 

and other. 
  15. สามารถตั้งโปรแกรมไดจ้ากดา้นหนา้เคร่ืองและอุปกรณ์ต่อพว่ง Hand Held 
  16. สามารถเรียกใชโ้ปรแกรมไดจ้ากดา้นหนา้เคร่ืองและรีโมทคอนโทรล 
  17. มีฟังกช์ัน่ในการทดสอบ Load 
  18. สามารถดูค่าความสวา่งของแสงไดจ้ากดา้นหนา้เคร่ือง 
  19. สามารถตั้งค่าการทาํงานเป็น Dim หรือ Non-Dim ไดอ้ยา่งอิสระทุก Channel 
  20. สามารถตั้งค่า Start Dimming ของแต่ละ Channel ไดอิ้สระ (0-100%) 
  21. สามารถตั้งค่า Start Non-Dim ของแต่ละ Channel ไดอิ้สระ (0-100%) 
  22. สามารถตั้งค่า Preheat ของแต่ละ Channel ไดอิ้สระ (0-20%) 
  23. สามารถตั้งค่า Output Limit ของแต่ละ Channel ไดอิ้สระ (0-100%) 
  24. สามารถตั้งค่า Fade Time ของแต่ละ Channel ไดอิ้สระ 0-60 นาที 
  25. สามารถตั้ง Master/Slave ในการควบคุมการสัง่งานของระบบ 
  26. มีฟังกช์ัน่ Lock key เพ่ือป้องกนัการใชง้านท่ีผดิพลาด 
  27. มีฟังกช์ัน่ Patch 
  28. สามารถกาํหนด Start DMX ได ้(DMX-512 Mode) 
  29. ติดตั้งแบบติดฝาผนงั (Wall Mounted) และ Cable Tray 
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  30. สามารถรับสญัญาณควบคุมไดท้ั้งแบบ DMX-512 และ Lunar protocol (RS-485) 
  31.  สามารถใชไ้ดก้บัไฟ 1-Phase, 2 Wires 200-240 V.AC. 50Hz. 
  32. ไดรั้บรองมาตรฐานเยอรมนั CE 
 
 2. เคร่ืองควบคุมแสงสวา่งชนิด 8 ปุ่ม พร้อมปุ่มเพ่ิม / ลดแสง 
 คุณสมบติัทางเทคนิค   
  1 มีระบบควบคุมการทาํงานดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
  2 สามารถเรียกใชโ้ปรแกรมมาใชง้านได ้8 ถึง 32 โปรแกรม 
  3 สามารถปรับโปรแกรมการใชง้านในลกัษณะ Up หรือ Down และบนัทึกได ้
  4 มีไฟ LED แสดงสถานะการทาํงานของแต่ละโปรแกรมท่ีทาํงานอยู ่
  5 สามารถกาํหนด ID เพ่ือเพ่ิมจาํนวนอุปกรณ์ได ้
  6 สามารถแกไ้ขค่า Time Fade ไดแ้ต่ละโปรแกรมอิสระ 
  7 มีระบบป้องกนัการใชง้านดว้ย Function Lock Key. 
  8 สามารถต่อร่วมกบัระบบ Fire Alarm และ Emergency ได ้
  9 การส่ือสารขอ้มูลเป็นชนิดดิจิตอล Lunar protocol.(RS-485) 
 
 5.5 ดวงโคมและอุปกรณ์  
  5.5.1 ความตอ้งการทัว่ไป 
   (1) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีกาํหนดในรายละเอียดหมวดน้ี โดยทัว่ไปเป็นชนิดใชก้บัระบบไฟฟ้า
แรงดนั 220 V 1-Phase, 50-Hz 
   (2) วสัดุ-อุปกรณ์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิต และ/หรือ มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าข้อกําหนดใน
รายละเอียดหมวดน้ี และไม่ขดัต่อมาตรฐานอุตสาหกรรม  
  5.5.2 รายละเอียดวสัดุ-อุปกรณ์ประกอบ 
   (1) ขั้วหลอด (Lamp Holder) และ ขั้วยึดสตาร์เตอร์ (Starter Holder) สาํหรับหลอดฟลูออเรส
เซนต ์ตอ้งมีขั้วสัมผสัทางไฟฟ้าทาํดว้ยทองแดง หรือ ทองแดงชุบโลหะอ่ืน เช่น เงิน ดีบุก เป็นตน้ เพื่อผลทางดา้น
การสัมผสัทางไฟฟ้าและการป้องกนัสนิมทองแดงส่วนฉนวนไฟฟ้าท่ีหุ้มรอบนอก (Body) และ/หรือ ส่วนท่ีเป็น
ฉนวน อ่ืน ๆ ตอ้งเป็นสาร Polycarbonate หรือสารอ่ืนท่ีมีความทนทานไม่กรอบหรือเปราะง่าย และควรไดรั้บการ
รับรองคุณภาพจาก "UL" (UL Listed) 
   (2) ขั้วหลอด สาํหรับหลอดชนิดท่ีเกิดความร้อนสูงขณะใชง้าน เช่น หลอดไส้ (Incandescent ) 
หลอดความดนัไอ (Gas Discharge Lamp) เป็นตน้ ใหข้ั้วสัมผสัทางไฟฟ้าทาํดว้ยทองแดง หรือทองแดงชุบโลหะอ่ืน
ท่ีเหมาะสม เพื่อผลทางไฟฟ้า และป้องกนัสนิมทองแดง  ส่วนตวัฉนวนหุ้ม (Body) ตอ้งเป็นวสัดุกระเบ้ืองเคลือบ 
(Porcelain) หรือวสัดุอ่ืนท่ีทนความร้อนสูง (ทนไฟ) 
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   (3) บลัลาสต ์(Ballast) สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนตข์นาดตั้งแต่ 18 วตัต ์ข้ึนไป จะเป็นชนิด  
พลงังานสูญเสียตํ่า (Low Loss) โดยมีการสูญเสียกาํลงัไฟฟ้าไม่เกิน 6 วตัตใ์นขณะใชง้านปกติส่วนบลัลาสตข์อง
หลอดฟลูออเรสเซนตข์นาดอ่ืน และหลอดไฟชนิดอ่ืน ตอ้งมีแกนเหลก็ (Core) ทาํดว้ย High Crade Silicon Steel 
Laminated ส่วนขดลวดเป็นทองแดงหุม้ฉนวน (Enamelled Copper Wire) สามารถทนอุณหภูมิขณะใชง้านไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 130 oC (Insulation Class "H") เม่ือประกอบสําเร็จ ให้พ่นเคลือบดว้ยสีทนความร้อน นอกจากนั้น
คุณสมบติัทางไฟฟ้าตอ้งใหค่้าเพาเวอร์แฟคเตอร์สูง (High Power Factor Ballast) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ไดไ้ม่นอ้ย
กว่า 0.9 หรือกรณีท่ีเป็นชนิดเพาเวอร์แฟคเตอร์ตํ่า การประกอบใชง้านตอ้งมี Capacitor เพื่อปรับค่าเพาเวอร์แฟค
เตอร์ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.9  บลัลาสตส์ําหรับหลอดใชก๊้าซความดนัสูง (HID.) ให้ใชบ้ลัลาสต ์Power Factor ตํ่า มี
สถาบนัท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเช่ือถือรับรอง ผลิตตามมาตรฐานเดียวกบัหลอดท่ีเลือกใช ้โดยผูผ้ลิตหลอด
ออกแบบใหด้ว้ยกนั ปรับ Power Factor ใหอ้ยูใ่นช่วง 0.9 ถึง 0.95 
   (4) สตาร์เตอร์ (Starter) สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีจาํเป็น ตอ้งเป็นแบบ Glow-Switch 
พร้อมดว้ยตวัเก็บประจุเพื่อป้องกนัการรบกวนคล่ืนวิทย(ุRadio-Interference Suppression Capacitor) โดยทั้งหมด
บรรจุอยูภ่ายในหลอดท่ีทาํดว้ยสาร  Polycabonate  หรือวสัดุท่ีมีคุณสมบติัเท่าเทียมกนั หรือดีกวา่ 
   (5) สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือ สายไฟฟ้าท่ีติดมากบัดวงโคมไฟฟ้า โดยปกติตอ้งการใหมี้ขนาด
ไม่เลก็กวา่ 1.5 ตร.มม. เวน้แต่กรณีมีขอ้จาํกดัในการยดึสายไฟฟ้า ใหใ้ชส้ายท่ีมีขนาดเลก็กว่ากาํหนดน้ีได ้แต่ตอ้งไม่
เลก็กวา่ 1.0 ตร.มม. โดยชนิดของสายตอ้งมีฉนวนทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 250 โวลท ์และทนอุณหภูมิใชง้าน
ของตวันาํไม่นอ้ยกวา่ 
    ก. 70oC สาํหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์
    ข. 105oC หรือ สายทนความร้อน สาํหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอดไส้ และหลอดท่ีมีความ

ร้อนสูง เช่น GAS Disdischarge Lamp เป็นตน้ 
           (6)  ขั้วต่อสาย (Terminal Block) ซ่ึงใชส้าํหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเขา้ดวงโคม ตอ้งมีตวันาํ
เป็นทองแดง หุม้ดว้ยฉนวน Polythene หรือ Polymid สาํหรับโคมไฟฟ้าทัว่ไปและหุ้มดว้ยฉนวนกระเบ้ืองเคลือบ 
(Porcelain) Block Type สาํหรับโคมไฟฟ้าท่ีใชห้ลอดมีความร้อนสูง ขั้วต่อสายน้ีตอ้งยดึติดกบัตวัโคม 
   (7) เสาสาํหรับติดตั้งโคมไฟถนน หรือ Floodlight จะตอ้งผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 40 ทาํจาก 
tapered tubular steel ป้องกนัสนิมดว้ยวิธี hot dipped galvanized ทั้งภายในและภายนอก ตอ้งมี service door ซ่ึงยดึ
ดว้ย stainless screw และมีช่องสาํหรับเดินสายไฟเขา้ท่ีใตพ้ื้น 
  5.4.3 วสัดุ และการสร้างโคมไฟฟ้า 
   โคมไฟฟ้าท่ีติดตั้งเพ่ือให้แสงสว่างทัว่ไป ตอ้งใชว้สัดุ และกรรมวิธีการผลิต ตามขอ้กาํหนดใน
รายละเอียดน้ี เวน้แต่จะมีขอ้กาํหนดในแบบใหเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
   (1) โคมไฟฟ้าภายในอาคารท่ีใชห้ลอดฟลูออเรสเซนต ์ใหเ้ป็นไปตามกาํหนดดงัน้ี.- 
    ก. ตวัโคมตอ้งพบัข้ึนรูปจากแผน่เหล็กชนิด Electrogalvanized หรือแผ่นเหลก็ท่ีผ่านการ
ชุบผิวป้องกนัสนิมดว้ยกรรมวิธีทางเคมีท่ีเหมาะสมเคลือบด้วยฟอสเฟต แลว้พ่นดว้ยสีฝุ่ นอีพ็อกซ่ี หรือพ่นดว้ย 
Stove Enamel Paint ปกติใหเ้ป็นสีขาว     
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    ข.  แผ่นเหล็กท่ีใชท้าํโคมตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 0.8 มิลลิเมตร สําหรับโคมท่ีติดตั้ง
หลอดไฟฟ้า ไดไ้ม่เกิน 2 หลอด นอกนั้นใหใ้ชเ้หลก็หนาไม่นอ้ยกวา่ 1.0 มิลลิเมตร 
    ค. รูปทรงของโคม ต้องได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพทางแสงสูงสุด และตวัโคมมีความแขง็แรงเพียงพอในการติดตั้ง 
    ง. โคมชนิดท่ีกาํหนดให้มีแผน่กรองแสง (Diffuser) ตอ้งเป็นชนิด Prismatic ข้ึนรูปเป็น
ขนาดท่ีเหมาะสม และยดึติดกบัตวัโคม 
    จ. โคมไฟท่ีใชห้นา้กากตะแกรง (Louver) กาํหนดใหแ้ผน่สะทอ้นแสงดา้นหลงัซ่ึงยดึติด
กบัโคมทาํดว้ยแผน่ อลูมิเนียมผดิขดัเงาดดัโคง้พาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium Reflector) ตลอดความยาว
หลอด ส่วนตวัหนา้กากให้มีครีบตามความยาวหลอด ทาํดว้ยแผ่นอลูมิเนียมผิวขดัเงาดดัโคง้พาราบอลิค (Parabolic 
Mirror Aluminum Louvre) และครีบตามขวางทาํดว้ยแผน่อลูมิเนียมมีลายเส้น (Profiled Lamellae) เพื่อลด Glare 
    ฉ.  หลอดไฟฟ้าโดยทัว่ไปเป็นแบบประหยดัพลงังานชนิด Switch-Start ขนาด  3 6 
วตัต ์หรือ 18 วตัตแ์ลว้แต่กรณี และสีของแสงเป็น Day Light (6,500 K) color rendering index (CRI) ตอ้งไม่ตํ่ากว่า 
60 ความสว่างตอ้งไม่น้อยกว่า 63 ลูเมน/วตัต ์สําหรับหลอดขนาด 18 วตัต ์และไม่ตํ่ากว่า 83 ลูเมน/วตัต ์สําหรับ
หลอดขนาด 36 วตัต ์
    ช. ดวงโคม หรืออุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของผูผ้ลิต 
โดยผูรั้บจา้งตอ้งส่งแบบแคตตาลอ็ก รายละเอียดในการใหแ้สงของดวงโคม (Photometric Data) ใหค้ณะกรรมการ
ตรวจการจา้งเห็นชอบก่อนดาํเนินการจดัซ้ือ 
    ซ. ดวงโคมท่ีผลิตภายในประเทศ ตอ้งส่งตวัอยา่ง ผลการทดสอบการใหแ้สงของดวงโคม 
(Photometric Data) และทดลองติดตั้งใชง้านใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นชอบก่อนสัง่ซ้ือ หรือสัง่ทาํ 
    ฌ. หลอด, บลัลาสต,์ สาร์ทเตอร์, อิกนิเตอร์ ท่ีจาํเป็นตอ้งทาํงานร่วมกนัในการใชง้าน ให้
ใช้ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ลิตเดียวกัน และต้องเป็นรุ่นท่ีผูผ้ลิตออกแบบสําหรับให้ใช้งานร่วมกัน หรือผลิตภายใต้
มาตรฐานเดียวกนั และตามท่ีกาํหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
    ญ. ดวงโคมและอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด ตอ้งส่งตวัอยา่ง หรือแบบ หรือแคตตาลอ็กและ
ขอ้มูลทางเทคนิค ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งเห็นชอบทุกราย ก่อนดาํเนินการจดัซ้ือ, จดัทาํ หรือติดตั้ง 
                                  ฉ.  หลอด LED ชนิด T8 จะตอ้งมี Rated Lamp Wattage ตามท่ีระบุในแบบและมี
คุณสมบติัในการใหค้วามสวา่งเป็นพิเศษท่ี wattage เท่ากนัตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

WATTAGE LUMENS WATTAGE LUMENS 
8-12 (DAYLIGHT) ไม่นอ้ยกวา่ 1100 16-23 (DAYLIGHT) ไม่นอ้ยกวา่ 2500 

8-12 (COOLWHITE) ไม่นอ้ยกวา่ 1100 16-23 (COOLWHITE) ไม่นอ้ยกวา่ 2500 
8-12 (WARMWHITE) ไม่นอ้ยกวา่ 1100 16-23 (WARMWHITE) ไม่นอ้ยกวา่ 2500 

 
                                  ช.  โคมไฟดาวนไ์ลท ์LED 41W, 22W, 16W 
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1) หลอด 22W และ 16W ประสิทธิภาพสูง 90 ลูเมนต่อวตัต ์สําหรับหลอด 41W 
(DIMABLE)  ประสิทธิภาพสูง 110 ลูเมนต่อวตัต ์

2) CRI ความถูกตอ้งของสีสูง 80 
3) แสงสีคลูไวท(์4000K), และแสงสีขาวเดยไ์ลท(์6500K) ข้ึนอยูก่บัแบบระบุ 
4) อายกุารใชง้านนานไม่นอ้ยกวา่ 50000 ชัว่โมง 
5) เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากไม่มีสารปรอท 

  5.5.4 โคมแสงสวา่งฉุกเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light) 
   1) ไฟฉุกเฉินตอ้งเป็นระบบอตัโนมติั  วงจรภายในเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงควบคุมการอดั
และคายประจุจากแบตเตอร่ีโดยอตัโนมติั  กล่าวคือจะตอ้งมีวงจรสาํหรับตดัเม่ืออดัประจุเตม็  หรือเม่ือคายประจุถึง
ระดบัแรงดนัท่ีจะเป็นอนัตรายต่อแบตเตอร่ีและมีระบบอตัโนมติัสาํหรับการคายประจุทุก ๆ สัปดาห์  โดยการเปิด
ไฟประมาณ 15-30 นาที นอกจากน้ีตอ้งมีอุปกรณ์แสดงสภาพการใชง้านอยา่งครบถว้นและมีระบบทดสอบพร้อม 
ตวักล่องตอ้งสามารถระบายอากาศ และทนต่อสภาพกรดจากแบตเตอร่ีไดเ้ป็นอยา่งดี โดยทาํจากท่ีแผน่เหล็กท่ีผ่าน
กรรมวิธีป้องกนัสนิมและหนาไม่นอ้ยกว่า 1 มม.  รวมทั้งสามารถตรวจสอบและซ่อมบาํรุงหรือเปล่ียนแบตเตอร่ี
ทางดา้นหนา้ได ้ ผูรั้บจา้งตอ้งมีคู่มือการใช ้ และการบาํรุงรักษาแนบติดอยูก่บัไฟฉุกเฉินทุกชุด การติดตั้งใหเ้ป็นไป
ตามท่ีกาํหนดในแบบ โดยระดบัของหลอดไฟตํ่าจากระดบัฝ้าประมาณ 0.30 เมตร ส่วนชุดท่ีติดตั้งแยกหลอด ใหท้าํ
ฐานของหลอดไฟท่ีเหมาะสม และสวยงาม 
   2) หลอดไฟฟ้าใหใ้ชห้ลอด LED 12 W. จาํนวน 2 หลอด หรือตามท่ีกาํหนดในแบบ 
   3) แบตเตอร่ีใช ้Sealed Lead Acid Battery ขนาดกาํลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บัหลอดไฟ
ไดเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง 
   4) การติดตั้งให้เป็นไปตามแบบ โดยระดบัจากพื้นถึงขอบล่างโคมไฟฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 
เมตร ส่วนชุดท่ีติดตั้งแยกหลอดไฟ (REMOTE LAMP) ใหท้าํฐานของหลอดไฟท่ีเหมาะสมและสวยงาม 
  5.5.5  โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 
   LAMP  : Lighting Emitting Diode (LED) long lifetime operation luminous 

intensity 40320 mcd 3 Hours battery back up 
   SIGN PLATE : The engraved sign on a clear acrylic plate with the exit sign 

directional pointing the way a person should take as exit from that 
place in the event of power failure or fire 

   MOUNTING : The unit can be installed in wall-mounted ceiling-mounted 
(recessed) or surface-mounted (ceiling hang) with single side or 
double side sign 

   INPUT VOLTAGE : 220Vac.50Hz +/-10% 
   BATTERY CHARGE : Automatic Battery charger, Solid-state Trickle Charge, Constant 

Voltage 
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   CHARGING :  10-15 Hours 
   TYPE OF BATTERY : High temp metal hydride battery (NI-MH) 3.6V 18000mAh 
   PROTECTIONS : AC Fuse to prevent shot circuit and over load for AC input 
       Low Voltage Cut-off protects Battery 
   HOUSING : Zinc Steel Sheet or electro-galvanized steel sheet 1mm.Thickness 

with Epoxy Powder and stove enamel coated Anti-rust corrosion 
proof 

   INDICATORS : LED AC/DC indicates incoming 220Vac  
       LED Charging/Fully indicates incoming the battery charging or 

fully charge. 
       ON Switch to control the output lamps 
       OFF Switch to control the output lamps 
       TEST button to test the output lamps  
  
  5.5.6 การขออนุมติั 
   ก่อนการจดัหา หรือสัง่ซ้ือโคมไฟฟ้าทุกชนิด ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง
โดยตอ้งส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาดงัน้ี.- 
   (1) รายละเอียดของ  วัสดุ-อุปกรณ์  ท่ีใช้ รวมทั้ งกรรมวิ ธีการป้องกันสนิม  หรือตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจา้ง เรียกขอ 
   (2) ส่งรายละเอียดวิธีการติดตั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกบัสภาพท่ีติดตั้งใช้
งาน 
   (3) ตอ้งส่งตวัอย่าง วสัดุ / อุปกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งเรียกขอทั้งน้ีเม่ือไดรั้บ
อนุมติั และไดติ้ดตั้งเรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจการจา้งพบว่าโคมไฟฟ้าท่ีไดน้าํเขา้ติดตั้งนั้น ไม่ตรงตามท่ีได้
ขออนุมติัไว ้หรือไม่ตรงตามขอ้กาํหนด ตอ้งนาํมาเปล่ียนหรือทดแทนใหถู้กตอ้ง   
 
 5.6. ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้อตัโนมัต ิ(FIRE ALARM SYSTEM) 
  5.6.1 กฎและมาตรฐาน 
   ระบบแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ตัโนมติั และอุปกรณ์ท่ีใชทุ้กชนิดตอ้งทาํงานเป็นไปตามขอ้กาํหนดของ
มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมข้องสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือ National Fire 
Protection Association (NFPA) ของสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ท่ีใชทุ้กชนิดตอ้งไดรั้บรองมาตรฐาน UL (Underwriters 
Laboratories) หรือ FM (Factory Mutual) หรือJSEII ของญ่ีปุ่นสาํหรับแผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหมแ้ละอุปกรณ์
ตอ้งไดรั้บมาตรฐานการผลิต ISO 9001 ดว้ย การติดตั้งและเดินสายตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า 
สาํหรับประเทศไทย หรือ NEC (National Electrical Code) ของสหรัฐอเมริกาหรือJSEII ของญ่ีปุ่น 
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  5.6.2 ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
   1) ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหา และติดตั้งอุปกรณ์หรือวสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้
อตัโนมติั ระบบเสียงแจง้เหตุฉุกเฉิน ระบบโทรศพัทฉุ์กเฉิน โดยแบ่งโซนเท่ากบัหรือมากกวา่ในแบบกาํหนด 
   2) ผูจ้ดัจาํหน่ายตอ้งเป็นตวัแทนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง ไม่นอ้ยกว่า 10 ปี และมี
ผลงานท่ีติดตั้งแลว้ สําหรับระบบแจง้เหตุเพลิงไหมแ้บบเดียวกบัท่ีระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง และสามารถ
ตรวจสอบได ้
   3) อุปกรณ์ตรวจจบัต่างๆตอ้งครอบคลุมพ้ืนท่ีป้องกนัไดเ้ต็มตามแสดงในแบบ หากคลุมพ้ืนท่ี
ไดไ้ม่เพียงพอ ตอ้งติดใหเ้พียงพอโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
   4) ใหติ้ดตั้งแผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ตัโนมติั (Fire Alarm Control Panel) หรือ FCP, แผง
แสดงเพลิงไหม ้(Graphic Annunciator) และอุปกรณ์ต่างๆตามกาํหนดในแบบ 
  5.6.3 การทาํงานของระบบ  
   การตรวจจบัและการตรวจคุม 
   1) อุปกรณ์ตรวจจบั (Initiating Device) ติดตั้งตามโซนท่ีกาํหนดโดยมีจาํนวนอุปกรณ์ต่อโซน
ไม่เกินความสามารถของแผงควบคุมเพลิงไหมอ้ตัโนมติั และมีขอ้ความหรือไฟแสดงการเร่ิมสัญญาณ (Alarm) หรือ
ขดัขอ้ง (Trouble) 
   2) อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณจากโซนใดจบัสัญญาณเพลิงไหมไ้ด ้หลอดไฟ(LED) สัญญาณเพลิง
ไหม ้(Alarm) ท่ีแผงควบคุมเพลิงไหมอ้ตัโนมติัจะติดกระพริบพร้อมทั้งมีเสียงเตือน (Buzzer) จนกว่าจะมีเจา้หนา้ท่ี
กดรับทราบ (Acknowledge) และหลอดไฟ (LED) จะติดคา้งตลอด จนกวา่การแกไ้ขเสร็จส้ินเรียบร้อย 
   3) สญัญาณแจง้เหตุจะดงัในโซนท่ีเกิดเหตุ และหรือโซนท่ีเก่ียวขอ้ง หรือชั้นบนกบัชั้นล่างชอง
โซนเกิดเหตุ (Sandwich) หรือถา้เป็นระบบแจง้เหตุรวม (อุปกรณ์แจง้ทาํงานพร้อมกนัทั้งอาคาร) จะมีการหน่วงเวลา 
0 - 5 นาที เพื่อใหมี้การตรวจสอบสญัญาณจากอุปกรณ์เร่ิมสญัญาณ 
   4) สามารถสั่งให้กระด่ิงพร้อมกนัหมดให้ดงัก่อนครบเวลาหน่วงได ้โดยใชส้วิตช์กุญแจไขส่ง
สญัญาณแจง้เหตุรวม (General Alarm) 
   5) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหมต้อ้งมีสวิทชต์ดัเสียงแจง้เหตุ (Signal Silence) และจะทาํงาน
ไดใ้หม่ หากมีการตรวจพบสญัญาณเพลิงไหมข้ึ้นอีก 
   6) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหมต้อ้งมีสวิทช์ยกเลิกการแจง้สัญญาณเพลิงไหม ้เม่ือเหตุการณ์
กลบัเขา้สู่ปกติแลว้ (System Reset) 
   7) หากมีกาํหนดในแบบระบบแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ตัโนมติั ตอ้งสามารถต่อรีเลย ์(Relay) เพิ่มให้
มีจาํนวนหนา้สัมผสั (Dry Contact) เพียงพอท่ีจะใชก้บัระบบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ระบบปรับอากาศ, พดัลมปรับ
อากาศ (Pressurized Fan), ลิฟท ์และอ่ืนๆ 
  5.6.4 อุปกรณ์ 
   1) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้(FCP) 
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    1.1) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหมต้อ้งติดตั้งในตูเ้หล็กท่ีผลิตมาจากโรงงานผูผ้ลิตอุปกรณ์
แจง้เหตุเพลิงไหม ้ไม่อนุญาตให้ตีตูเ้หลก็ข้ึนเอง ติดตั้งโดยยึดกบัผนงั และมีพื้นท่ีทาํงานหนา้แผงควบคุมเพลิงไหม้
ไม่นอ้ยกวา่ 1 ตารางเมตร (1 เมตร  1 เมตร) 
    1.2) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ประกอบดว้ยแผงวงจรแบบ Module สามารถถอด
เปล่ียนหรือซ่อมแซมไดจ้ากทางดา้นหนา้ (Front Access) มีขั้วเขา้สาย (Connector) มีลกัษณะขนัน๊อตยดึ โดยใชไ้ข
ควงในคร้ังแรก และสามารถถอดเขา้ออกในคร้ังต่อไปไดด้ว้ยมือเปล่าในลกัษณะซ๊อกเกต็ โดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ 
    1.3) สายเช่ือมโยงระหว่าง Module ภายในแผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งทาํสาํเร็จรูป
จากโรงงานผูผ้ลิต มีConnector หวั-ทา้ยบงัคบัเฉพาะ โดยไม่ใหเ้สียบผดิหรือกลบัขั้ว 
    1.4) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งมีไฟสัญญาณ (LED) ต่างๆ เพื่อแสดงสถานะอยา่ง
นอ้ยดงัน้ี 
     ไฟแสดง แรงดนัไฟฟ้าทอ้งถ่ินเขา้แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้สีเขียว (AC Power) 
     ไฟแสดง เหตุขดัขอ้งร่วม สีเหลือง (System Trouble) 
     ไฟแสดง การเร่ิมสญัญาณร่วม สีแดง (System Alarm) 
     ไฟแสดง แรงดนัไฟฟ้าสาํรองหรือแบตเตอร่ีขดัขอ้ง สีเหลือง (Battery Fault) 
     ไฟแสดง การร่ัวของสายสญัญาณลงดิน สีเหลือง (Ground Fault) 
    1.5) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งมีปุ่มควบคุมอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
     ปุ่มรับทราบการแจง้เหตุ (Acknowledge) 
     ปุ่มตดัเสียงแจง้เหตุ (Signal Silence) 
     ปุ่มยกเลิกการแจง้เหตุเพลิงไหม ้(System Reset)  
     และปุ่มอ่ืนๆตามท่ีผูผ้ลิตกาํหนด 
    1.6) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งทาํงานโดยอตัโนมติั ไม่จาํเป็นตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีคอย
ควบคุม โปรแกรมการทาํงานตอ้งเก็บในหน่วยความจาํ (Non Volatile Memory) ท่ีไม่สูญหายแมไ้ม่มีแรงดนัไฟฟ้า
ทอ้งถ่ิน (AC Power) หรือไฟจากแบตเตอร่ี 
    1.7) แผงควบคุมโซน (Zone Module) โซนเร่ิมสัญญาณ (Initiating Zone) และโซนแจง้เหตุ 
(Indicating Zone) ตอ้งมีจาํนวนตามแสดงในแบบ พร้อมกบัสาํรองอยา่งนอ้ยอยา่งละหน่ึงโซน แต่ละโซนตอ้งมีไฟ
แสดงสญัญาณการเร่ิม / แจง้สญัญาณ (Alarm) และไฟแสดงการขดัขอ้ง (Trouble) 
    1.8) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งใชแ้รงดนัไฟฟ้าตํ่า 24 โวลต ์ดี ซี โดยมีระบบแปลง
ไฟฟ้ากระแสสลบัทอ้งถ่ิน 220 โวลต ์1 เฟส 50 Hz พร้อมเคร่ืองอดัประจุแบตเตอร่ี สาํหรับอดัประจุแบตเตอร่ีขนาด
ไม่นอ้ยกวา่ 25 AH 
    1.9) แผงควบคุมแจง้เหตุเพลิงไหม ้ตอ้งมีความสามารถโปรแกรมการทาํงานใหมี้การพิสูจน์
สญัญาณ (Verification) เพ่ือป้องกนัการเร่ิมสญัญาณผดิพลาด (Fault Alarm) 
  5.6.5 แบตเตอร่ีสาํรอง 
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   1) แบตเตอร่ีสาํรองตอ้งเป็นแบบไม่ตอ้งบาํรุงรักษา (Maintenance Free) หรือไม่ตอ้งเติมนํ้ า
กลัน่ ชนิดกรดตะกัว่ (Sealed Lead - Acid) หรือชนิดนิเกิล – แคดเม่ียม (Ni - Cd) 
   2) ขนาดของแบตเตอร่ีสํารอง ตอ้งเพียงพอให้แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใช้งานได้ใน
สภาวะปกติ (Standby) ไม่นอ้ยกวา่ 8 ชัว่โมง และในสภาวะแจง้เหตุ (Alarm) ไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
   3) แรงดนัไฟฟ้ารวมของแบตเตอร่ีสาํรองรวมกนัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 24 Vdc หรือเท่าท่ีแผงควบคุม
แจง้เหตุเพลิงไหมใ้ช ้
  5.6.6 อุปกรณ์ตรวจจบั (Detector) ต่างๆ ตามท่ีกาํหนดในแบบดงัน้ี:- 
   1) อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนแบบผสม (Combination) เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัท่ีเร่ิมสญัญาณโดย 
2 กรณี คือ  
    เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนต่อเวลาเกินพิกดักาํหนด (Rate Of Rise หรือ R.O.R) เร่ิมสัญญาณเม่ือ
อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเกิน 7C (15F) ต่อนาที 
    เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิพิกดัคงท่ี 57C หรือ 94C 
   2) อุปกรณ์ตรวจจบัควนัแบบแสง (Photoelectric) เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเร่ิมสัญญาณเม่ือ
ควนัเขา้ไปบงัลาํแสงจนตวัจบัแสง จบัไดน้อ้ยลงจนถึงพิกดักาํหนด สามารถทาํงานไดท่ี้แรงดนัไฟฟ้า 15 – 30 Vdc 
กินกระแสในขณะพร้อมทาํงาน (Standby) ไม่เกิน 50 ไมโครแอม พ้ืนท่ีตรวจจบัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 90 ตารางเมตร  มี
หลอดไฟ (LED) แสดงสถานะการทาํงาน และมีขั้วต่อสายพ่วงไฟสัญญาณต่อไปยงัหลอดแสดงผลหนา้ห้องได ้
(Remote Indicating Lamp) 
   3) อุปกรณ์ตรวจจบัควนัแบบลาํแสง (Beam) เป็นอุปกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเร่ิมสัญญาณเม่ือควนั
เขา้ไปปิดบงัลาํแสงท่ีส่องจากตวัส่งถึงตวัรับ จนลาํแสงมีความเขม้ลดลงจนถึงพิกดักาํหนด การบงัแสง 100% ถึง
จาํเป็น การขดัขอ้ง (Trouble) สามารถปรับความไวไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพิเศษ ระยะห่างระหว่างตวัส่ง – ตวัรับ
ไดถึ้ง 100 เมตร และความกวา้งของพ้ืนท่ีไดถึ้ง 14 เมตร ใชก้บัพื้นท่ีท่ีเป็นโถงสูงไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจบั
แบบทัว่ไปท่ีติดกบัเพดานได ้ลาํแสงท่ีใชเ้ป็นแบบอินฟาเรด (Infrared) 

   4) สวิทชเ์ร่ิมสัญญาณดว้ยมือ (Manual Pull Station) ติดตั้งอยูใ่นระดบัความสูง 
120 – 160 เซนติเมตร จากพ้ืน เป็นแบบกดหรือดึง (Double Action) มีสีแดงและมีคาํว่า ‘FIRE’  มี Telephone Jack 
สาํหรับติดต่อกบั FCP 
  5.6.7 อุปกรณ์แจง้เหตุ (Indicating Device) ตามกาํหนดในแบบดงัน้ี:- 
   1) ระฆงั เป็นชนิดใชก้บัแรงดนัไฟฟ้า 24 Vdc มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางของระฆงัไม่นอ้ยกว่า 6 
น้ิว, สีแดงเห็นไดช้ดัเจน มีขนาดความดงัไม่นอ้ยกวา่ 94 เดซิเบล (dB) ท่ีระยะ 3 เมตร 
   2) แตร (Horn), อุปกรณ์ส่งเสียงแจง้เหตุ (Sounder) เป็นชนิดใชก้บัแรงดนัไฟฟ้า 24 Vdc 
สามารถเลือกปรับเสียงแจง้เหตุไดห้ลายเสียง เช่น Slow Whoop, 800/1000 (Hi/Lo) และอ่ืนๆรวมไม่นอ้ยกว่า 5 เสียง 
มีขนาดความดงัไม่นอ้ยกวา่ 87 เดซิเบล (dB) ท่ีระยะ 3 เมตร 
   3) ลาํโพง (Speaker) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 น้ิว ใช้กับระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
โดยเฉพาะ ไม่อนุญาตใหใ้ชล้าํโพงเคร่ืองเสียงแทน ติดตั้งในกล่องไฟฟ้ามาตรฐานขนาด 4 น้ิว หรือร่วมกบักล่องต่อ
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ขนาด 1.1/2 น้ิว มีหมอ้แปลงท่ีเลือกใช ้25 Vrms หรือ 70.7 Vrmsและตวัเก็บประจุ (Capacitor) เพื่อปรับ Matching 
Impedance สามารถเลือกระดบัความดงัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4 ระดบั เช่น 2 วตัต,์ 1 วตัต,์ 1/2 วตัต,์ 1/4 วตัต ์เป็นตน้ 
  5.6.8  แผงแสดงเพลิงไหม ้(Graphic Annunciator) ตามกาํหนดในแบบดงัน้ี:- 
   ใชรู้ปดา้นหนา้หรือดา้นขา้ง หรือแปลนของอาคารท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายในลกัษณะรูปภาพทนัที 
โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่าน เป็นแบบผ่านขบวนการชุบด้วยไฟฟ้า เพื่อให้รูปติดอยู่บนแผ่นอโนไดซ์อลูมิเนียม 
(Anodized Aluminium) ไม่ลอกหลุดเม่ือใชง้านเป็นเวลานาน ไม่อนุญาตใหใ้ชแ้ผน่พลาสติกซ่ึงจะกรอบเม่ือใชง้าน
ไป 2-3 ปีแทน เจาะฝังหลอดไฟ (LED) สีแดง ตามโซนเร่ิมสัญญาณ มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 5 
มิลลิเมตร ติดตั้งดา้นหน้าของตูเ้หล็กขนาดเหมาะสมกบัแปลนของอาคาร โดยมีวงจรถอดรหัสติดตั้งอยู่บนเพลท
ภายในตูเ้หล็ก สามารถถอดมาตรวจสอบไดห้ลอดไฟ LED อ่ืนๆ ตอ้งมีหลอดไฟแสดงแรงดนัไฟฟ้าเขา้วงจร 
(Power) สีเขียว, หลอดไฟแสดงระบบขดัขอ้งร่วม (System Trouble) และปุ่มสาํหรับทดลองบซัเซอร์และหลอดไฟ 
LED ทั้งหมด (Lamp Test) 
  5.6.9 อุปกรณ์สําหรับระบบส่งเสียงแจง้เหตุ และเสียงพูดฉุกเฉินโดยใชล้าํโพง หากมีกาํหนดในแบบ 
ดงัน้ี:- 
   1)  อุปกรณ์สร้างเสียงสญัญาณ (Audio Message Generator) เป็น Pre-Amplifier จากไมโครโฟน
และสร้างเสียงสัญญาณต่างๆเช่น Slow Whoop, Hi-Lo เป็นตน้ และตอ้งมีเสียงพดูอตัโนมติับนัทึกลงใน EPROM 
ไม่อนุญาตใหใ้ชเ้สียงบนัทึกลงในอุปกรณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวและตอ้งการการบาํรุงรักษา เช่น เทปคาสเซท เป็นตน้  
   2)  อุปกรณ์ขยายเสียง (Audio Amplifier) เป็นอุปกรณ์ขยายเสียง สามารถใชก้บัแรงดนัไฟฟ้า 
220 Vac 1 เฟส 50 Hz ไดโ้ดยตรง และใชก้บัแบตเตอร่ีสาํรอง 24 Vdcไดใ้นกรณีไฟฟ้าทอ้งถ่ินขาดหายโดยอตัโนมติั 
มีกาํลงัขยายท่ี 25.5 โวลท ์ไม่นอ้ยกวา่ 30 Watt rms ต่อ 1 ชุด 
  5.6.10 การติดตั้ง 
   1) ใหติ้ดตั้งแผงควบคุมเพลิงไหมแ้ละอุปกรณ์ประกอบ ตามแสดงในแบบท่ีกาํหนด 
   2) สายไฟฟ้าตามท่ีผูผ้ลิตระบบแจง้เหตุเพลิงไหมอ้ตัโนมติักาํหนด หรือติดตั้งตามมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย โดยมีขนาดพื้นท่ีหน้าตดัไม่นอ้ยกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร สายไฟฟ้าให้ใชต้าม
ระยะทางท่ีติดตั้ง และสีเพ่ือป้องกนัการสบัสน สายไฟฟ้าใหร้้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้าตามท่ีกาํหนดโดยตลอด 
   3) ในวงจรเร่ิมสัญญาณและแจ้งเหตุ ไม่อนุญาตให้แยกต่อสาย (T-Tap) ยกเวน้กรณี
สายสญัญาณแบบมลัติเพลก็ซ์ท่ีมีการตรวจคุม (Supervision) ได ้
 
 5.7. ระบบป้องกนัฟ้าผ่า 
  5.7.1   ความตอ้งการทัว่ไป 
   ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ระบบป้องกนัฟ้าผ่าสาํหรับอาคารในโครงการน้ีใหใ้ชร้ะบบดั้งเดิม 
(Faraday Conventional System) โดยอุปกรณ์และการติดตั้งระบบตอ้งเป็นไปตามรายละเอียด และตามท่ีระบุใน
แบบ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานอา้งอิงดงัต่อไปน้ี 
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   ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดตั้ง
สายล่อฟ้า" 
   ข. มาตรฐานเพื่อความปลอดภยัทางไฟฟ้า สํานักงานพลงังานแห่งชาติ "TSES 12-1980 
มาตรฐานระบบป้องกนัฟ้าผา่ สาํหรับอาคารและส่ิงปลูกสร้างประกอบอาคาร" 
   ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78 
 
  5.7.2   ความตอ้งการดา้นเทคนิค 
   1) หลกัสายดิน (Ground Rod) ใหใ้ช ้Copper Clad Steel Ground Rod ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่
นอ้ยกวา่ 16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) และใหไ้ดค่้าความตา้นทานของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม  
   2) ตวันาํลงดิน (Down Conductor) ให้ใชเ้ป็นตวันาํทองแดงขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัไม่เล็กกว่า 70 
ตารางมิลลิเมตร เดินภายในท่อ พี.วี.ซี. 
   3) ตวันาํบนหลงัคา (Roof Conduct) ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหต้วันาํบนหลงัคาซ่ึงเป็น
ตวันาํสาํหรับเช่ือมต่อหลกัล่อฟ้าใหต่้อเน่ืองถึงกนัทางไฟฟ้าถึงกนัทั้งหมด เป็นตวันาํทองแดงขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัไม่
นอ้ยกวา่ 70 ตารางมิลลิเมตร 
   4) หลกัล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทัว่ไปให้ใชห้ลกัล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดง (Solid Copper) 
ขนาดเส้นผา่ศูนย-์กลางไม่นอ้ยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 น้ิว) ยาว 60 เซนติเมตร (2 ฟุต) ติดตั้งท่ีสูงสุดของอาคาร หรือ
ตามระบุในแบบ 
   5) ตวันาํช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็นตวันาํไฟฟ้าท่ีใชเ้ช่ือมต่อระหว่างตวันาํลงดินแต่ละแนว 
ใหมี้ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า โดยปกติใหใ้ชต้วันาํทองแดงขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกวา่ 50 ตารางมิลลิเมตร โดยฝัง
ในคอนกรีตตามแนวและระดบัท่ีกาํหนดในแบบ หรือใชเ้หลก็เสริมพ้ืนตามกาํหนดในแบบ 
   6) การเช่ือม (Welding) การเช่ือมต่อโลหะ ใหมี้ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ ข้ึนอยูก่บั
ชนิดของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเช่ือมต่อระหว่างตวันาํทองแดงกบัตวันาํทองแดง หรือตวันาํทองแดงกบั
เหล็ก ให้เช่ือมดว้ยวิธี Exothermic Welding เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นให้ใชว้ิธีเช่ือมดว้ยทองเหลืองโดยใชแ้ก๊ส และ
เช่ือมระหวา่งเหลก็กบัเหลก็ใหใ้ชล้วดเช่ือมเหลก็ ตามกรรมวิธีท่ีกาํหนดโดยผูอ้อกแบบโครงสร้าง 
   7) วสัดุหรืออุปกรณ์ทุกชนิดท่ีมีส่วนประกอบเป็นโลหะท่ีอยูบ่นหลงัคาของอาคาร หรืออยูใ่กล้
กบั Down Conductor ในระยะ 6 ฟุต จะตอ้งเช่ือมเขา้กบัระบบป้องกนัฟ้าผา่ดว้ยตวันาํทองแดง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 50 
ตร.มม. 
   8) การเปล่ียนแนวทางเดินของสายนาํกระแสฟ้าผา่จะยนิยอมใหมี้การหกัโคง้ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 90 
องศา  และรัศมีมีความโคง้ไม่นอ้ยกวา่ 20 ซม. 
 
  5.7.3   การติดตั้ง 
   ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีอา้งถึงขา้งตน้ โดยตอ้งบนัทึกการวดัค่าความตา้นทานของการต่อลงดิน
ทุกจุดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
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 5.8 ระบบสายสัญญาณคอมพวิเตอร์  
  5.8.1 ขอบข่ายของงาน  
   ติดตั้งสายนาํสญัญาณชนิดสายทองแดงตีเกลียว แบบ 4 - Pair UTP Cat.6 และอุปกรณ์ตาม
ขอ้กาํหนด 
  5.8.2 มาตรฐานงานติดตั้งระบบสายสญัญาณเครือข่าย UTP CAT 6 
   5.8.2.1 สายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE) มีคุณสมบติัดงัน้ี 
    1)   เป็นเป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CATEGORY 6 ชนิด 4 คู่สาย มีตวันาํเป็น
ทองแดงขนาดไม่เลก็กวา่ 23 AWG เป็นสายนาํสญัญาณท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 
11801 CLASS E, EN 50173-1, IEC 61156-5, IEC 60332-1 เป็นอยา่งนอ้ย 
    2)   มีเปลือก (JACKET) เป็นแบบ FR PVC (FLAME RETARDANT POLYVINYL 
CHLORIDE) มีคุณสมบติัของเปลือกตามมาตรฐาน UL/NEC CMR RATEDไดรั้บมาตรฐานความปลอดภยัต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  
    3)  รองรับการใชง้าน GIGABIT ETHERNET, 155 Mbps ATM, TP-PMD, ISDN, 
BASEBAND, BROADBAND, VoIP เป็นอยา่งนอ้ย 
    4)  มีคุณสมบติัทางไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
     4.1)  มีค่า NEXT ไม่นอ้ยกวา่ 41dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.2)  มีค่า ATTENUATION ไม่เกิน 32 dB (MAXIMUM) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.3) มีค่า PSNEXT ไม่นอ้ยกวา่ 39 dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.4) มีค่า RETURN LOSS ไม่นอ้ยกวา่ 17.3 dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.5) มีค่า ACR ไม่นอ้ยกวา่ 8.2 dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.6)  มีแถบความกวา้งของความถ่ีใชง้าน (BANDWIDTH) ไม่นอ้ยกวา่ 250 MHz 
และไดรั้บการทดสอบจนถึงความถ่ี 600 MHz เป็นอยา่งนอ้ย 
    5)  ผา่นขอ้กาํหนดตามมาตรฐานอยา่งนอ้ยดงัน้ี  
     5.1)  TIA/EIA 568B.2 หรือ ISO/IEC 11801 CLASS E, EN 50173-1, IEC 
61156-5, IEC 60332-1 
     5.2)  UL LISTED FILE NUMBER E138034 
     5.3)  NEC 800 
    6) สามารถเกบ็รักษาไดท่ี้อุณหภูมิระหวา่ง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และ สามารถ
ทาํงานไดท่ี้อุณหภูมิระหวา่ง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส 
    7) ระบบเครือข่ายสายสญัญาณท่ีนาํเสนอ ตอ้งไดรั้บการรับประกนัการใชง้าน 
SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25 ปี จากบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือบริษทัสาขาในประเทศ
ไทย 

5.8.2.2 เตา้รับสายสญัญาณตวัเมีย (RJ 45 MODULAR JACK CAT 6) มีคุณสมบติัดงัน้ี 
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 1)  เป็น MODULAR JACK CAT 6 (CAT 6 MODULAR JACK) SLIM LINE (SL 
Series) ชนิดเขา้สายดา้นหลงัแบบ 110 Connect Block บน PRINT CIRCUIT BOARD แผงดา้นหนา้เป็นแบบ RJ 45 
Modular Jack มี Bend Limited Strain Relief สาํหรับ Lock สายและช่วยป้องกนั การโคง้งอของสายใกลจุ้ด 
Terminate. 

 2)  ดา้นหลงัของ Modular Jack มี Code สีเพื่อบอกสัญลกัษณ์การเขา้สายสัญญาณทั้ง
แบบ T568A และ T568B และสามารถเขา้สายดา้นหลงัไดท้ั้งแนว 180 องศา และ 90 องศา เพื่อความสะดวกในการ
ติดตั้ง 

 3)  110 Connect Block สามารถรองรับการใชง้านกบัสายขนาด 22-24 AWG สาํหรับ
สายสัญญาณชนิด Solid Cable และสายขนาด 24-26 AWG สาํหรับสายสัญญาณชนิด Stranded Cable โดยมี
ระยะห่างระหวา่งคู่สายบริเวณจุด Terminate เพื่อลดสญัญาณรบกวนระหวา่งคู่สาย (Cross Talk) 

  4)  Modular Jack ตอ้งสามารถติดตั้งใชง้านไดท้ั้งส่วน Outlet และ Patch Panel ไดโ้ดย
ไม่ตอ้งอาศยัอุปกรณ์เพ่ิมเติม เพ่ือความสะดวกและประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 
 

5.8.3 อุปกรณ์กระจายสายสญัญาณ (CAT 6 PATCH PANEL) มีคุณสมบติัดงัน้ี 
1) เป็นอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) ชนิดเขา้สาย

ดา้นหลงัแบบ 110 CONNECT BLOCK แผงดา้นหนา้เป็นแบบ RJ 45 MODULAR JACK มี BEND LIMITED 
STRAIN RELIEF สาํหรับ LOCK สายและช่วยป้องกนัการโคง้งอของสายใกลจุ้ด TERMINATE, มีจาํนวน PORT 
ใชง้าน 24 PORTS หรือ 48 PORT. 

2) อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ ประกอบไปดว้ยชุดของ MODULE จาํนวน 4 
MODULE, แต่ละ MODULE ประกอบดว้ย MODULAR JACK SL SERIES CAT 6 จาํนวน 6 ตวั โดยสามารถถอด
ประกอบเขา้กบัชุดของ MODULE ไดที้ละ 1 ตวั และเป็น MODULAR JACK SL SERIES ท่ีสามารถใชง้านสาํหรับ 
OUTLET ได ้

3) ดา้นหลงัของอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณมี CODE สีเพื่อบอกสัญลกัษณ์การเขา้
สายสญัญาณทั้งแบบ T568A และ T568B 

4) 110 CONNECT BLOCK ดา้นหลงัสามารถรองรับการใชง้านสายขนาด 22-24 
AWG สําหรับสายสัญญาณชนิด SOLIDE CABLE และสายขนาด 24-26 AWG สําหรับสายสัญญาณชนิด 
STANDED CABLE โดยมีระยะห่างระหว่างคู่สายบริเวณจุด TERMINATE เพื่อลดสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สาย 
(CROSS TALK) 

5) MODULAR JACK CAT 6 ท่ีติดตั้งใชง้านกบั PATCH PANEL ตอ้งผา่นเง่ือนไข
ขอ้กาํหนดตามมาตรฐานอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

 5.1)  UL FILE NUMBER E81956 
  5.2)  TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E. 
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  5.3)  EIA-364: ELECTRICAL CONNECTOR/SOCKET TEST 
PROCEDURES. 

  5.4)  IEC 60068: BASIC ENVIRONMENTAL TESTIONG 
PROCEDURES. 

  5.5)  IEC 60512: ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR 
ELECTRONICS EQUIPMENT. 

  5.6)  ASTM D4566-98: STANDARD TEST METHOD. 
  5.7)  FCC PART 68 SUBPART F. 
6) วสัดุท่ีใชผ้ลิต 
 6.1) HOUSING MODULAR JACK ผลิตจาก POLYPHENYLENE OXIDE ท่ี

ไดต้ามมาตราฐาน UL 94V-0 RATED 
 6.2)  CONTACT PIN ผลิตจาก BERYLLIUM COPPER บริเวณจุดสัมผสักบั 

MODULAR PLUG CONTACT ชุบทองหนา 1.27μm , บริเวณท่ีไม่ไดส้ัมผสักบั MODULAR PLUG ชุบดว้ย 
NICKEL หนา 3.81 μm 

 6.3)  INSULATION DISPLACMENT CONTACT ดา้นหลงั (IDC) ผลิตจาก 
PHOSPHOROUS BRONZE, ชุบดว้ย NICKEL หนา 1.27μm และเคลือบทบัดว้ยโลหะผสม ดีบุกตะกัว่ หนา 
3.18μm  

 6.4)  STRAIN RELIEF ทาํจาก POLYCARBONATE 
 6.5)  PATCH PANEL FRAME ผลิตจากโลหะสีดาํ POWDER-COATED 
7) ความคงทนและประสิทธิภาพ (durability):  
 7.1)  Modular Jack เท่ากบั 750 Mating Cycles 
 7.2) 110ck เท่ากบั 200 termination Cycles 
 7.3) รองรับแรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 89N 
 7.4) สามารถรองรับการใชง้านไดท่ี้แรงดนัไฟฟ้า 150 VAC เป็นอยา่งนอ้ย. 
 7.5) หนา้สมัผสั PIN CONTACT มีความตา้นทานไม่เกิน 20 m. 
 7.6) ฉนวนมีความตา้นทานไม่นอ้ยกวา่ 500 M 
 7.7) ผา่นการทดสอบการรับแรงสัน่สะเทือนตามมาตรฐาน IEC 60512-6-4. 
8) มีคุณสมบติัทางไฟฟ้าดงัต่อไปน้ี 
 8.1) มีค่า INSERTION LOSS ไม่เกิน 0.06 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz, และ 0.1 dB 

ท่ีความถ่ี 250 MHz. 
 8.2) มีค่า RETURN LOSS ไม่นอ้ยกว่า 33.2 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และ 17.4 

dB ท่ีความถ่ี 250 MHz. 



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       49/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 8.3) มีค่า NEXT ไม่นอ้ยกว่า 57.7 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และ 47.9 dB ท่ีความถ่ี 
250 MHz. 

 8.4) มีค่า FEXT ไม่นอ้ยกว่า 48.7 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และ 40.1 dB ท่ีความถ่ี 
250 MHz. 

 8.5) อุ ปกร ณ์ ท่ี เ สนอต้อ ง ได้ รั บก า ร รั บประกันก า ร ใช้ ง าน  SYSTEM 
WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25 ปี จากบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือบริษทัสาขาในประเทศไทย 

 8.6)   เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีเคร่ืองหมายการคา้ และผลิตจากผูผ้ลิตรายเดียวกนั กบัสาย
ทองแดงแบบตีเกลียว CAT 6 

9)  คุณสมบติัทางดา้นเทคนิค แผงกระจายสาย FIBER OPTIC PATCH PANEL มี
คุณสมบติัดงัน้ี 

 9.1) สามารถติดตั้งภายในตู ้Rack ขนาด 19 น้ิว 1 U ได ้มีลกัษณะ Drawer Style 
สามารถเล่ือนเขา้ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งสาย Fiber Optic 

 9.2) สามารถรองรับหวัต่อ Fiber (Connecter) ชนิด ST หรือ SC ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
36 หวัต่อ และ LC ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 72 หวัต่อ 

 9.3) Enclosure ผลิตจากโลหะ มีความหนา 18 gauge (1 mm), Mounting Bracket 
ผลิตจากโลหะ มีความหนา 14 gauge (1.6 mm) 

 9.4) มี Cable Clamp Bracket Kit และ Cable Management Spider สาํหรับช่วย
จดัเกบ็สาย Fiber 

 9.5) สามารถรองรับแผงหวัต่อ Fiber (Adapter Plate) ชนิดถอดเปล่ียนได ้(Snap-
in) ST,SC,LC Snap-In Adapter Plate หรือ MPOจาํนวน 3 ชุด 

 9.6) เป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้และผูผ้ลิตเดียวกบัสายใยแกว้
นาํแสงชนิด [ติดตั้งภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร] 

 9.7) อุ ปกร ณ์ ท่ี เ สนอต้อ ง ได้ รั บก า ร รั บประกันก า ร ใช้ ง าน  SYSTEM 
WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25 ปี จากบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือบริษทัสาขาในประเทศไทย 
   10)  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นจดัสายภายในอาคาร (Wire Management) 
    10.1) ใชส้าํหรับจดัสายสญัญาณตอ้งมีฝาปิด-เปิด สะดวก 
    10.2)  ท่ีใชต้อ้งสลบัระหว่าง อุปกรณ์กระจายสัญญาณและอุปกรณ์พกัสายเสมอ 
สายเช่ือมต่อ (CAT 6 TRANSPARENT SL BOOT CABLE ASSEMBLIES) มีคุณสมบติัดงัน้ี 
     10.2.1) มีคุณสมบัติ เ ป็นสายเ ช่ือมต่อ  UTP PATCH CABLE 
ASSEMBLIES CAT 6 (CAT 6 PATC CORD) ประกอบดว้ยสาย UTP แบบ STANDED WIRE ขนาด 24 AWG 
7/32 จาํนวน 4 คู่สาย ซ่ึงมีฉนวนท่ีผลิตจาก FRAME RETARDANT POLYETHYLENE  
     10.2.2)  ปลายทั้งสองดา้นเป็นหวัต่อแบบ RJ 45 MODULAR PLUG ผลิต
จาก CLEAR POLYCARBONATE และมี PIN CONTACT ผลิตจาก PHOSPHOR BRONZE ชุบ NICKEL หนา 
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0.0001 น้ิวและเคลือบดว้ยทองหนา 0.00005 น้ิว มี LOAD BAR ผลิตจาก POLYCARBONATE เพื่อช่วยจดั
ตาํแหน่งของสายใหเ้กิดการรบกวนกนันอ้ยท่ีสุด 
     10.2.3)  เป็นสายสาํเร็จรูปจากโรงงานผูผ้ลิต มี BOOT แบบ SLIM LINE, 
TRANSPARENT SL BOOT มีลกัษณะโปร่งใส 
     10.2.4)  สายเช่ือมต่อสาํเร็จรูป ตอ้งผ่านเง่ือนไขขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
      - UL FILE NUMBER E188111, UL 444 
      - TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E. 
      - EN 50288-6-2. 
      - IEC 61156-6. 
      - FCC PART 68 SUBPART F. 
      - RoHS Compliant. 
    10.3) สายเช่ือมต่อสาํเร็จรูปมีคุณสมบติัทางดา้นไฟฟ้าดงัน้ี 
     10.3.1) มีค่า CAPACITANCE 13.5 pf/ft ท่ี 1 MHz 
     10.3.2) มีค่า IMPEDANCE 100   15% ท่ีความถ่ี 1 MHz ถึง 100 
MHz. 
     10.3.3) รองรับแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 VAC 
     10.3.4) ทาํงานไดท่ี้อุณหภูมิ -20 ºC ถึง 60ºC 
     10.3.5) รองรับแรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 50N 
     10.3.6) อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับประกันการใช้งาน SYSTEM 
WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 25 ปี จากบริษทัเจา้ของผลิตภณัฑ ์หรือบริษทัสาขาในประเทศไทย 
     10.3.7) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าและผลิตจากผู ้ผลิตราย
เดียวกนักบัสายทองแดงแบบตีเกลียว ENHANCED CATEGORY 6 
     
  5.8.4 คุณสมบติัของอุปกรณ์ Wireless Access Point มีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    1)    มี Ethernet Port ท่ีเป็นแบบ 10/100/1000 BASE-T หรือ 100/1000 BASE-T (RJ-45) 
Autosensing link ไม่นอ้ยกว่า 1 Ports โดยสามารถทาํงานไดต้ามมาตรฐาน IEEE802.3afหรือ 802.3at PoE (Power 
over Ethernet) 
    2) ตอ้งสามารถทาํงานแบบ Dual concurrent, Dual band 802.11a/n (5GHz) and 
802.11b/g/n (2.4GHz) connectivity 
        3)   ตอ้งรองรับความเร็วในการเช่ือมต่อไดสู้งสุดท่ี 300 Mbps เม่ืออยูบ่นมาตรฐาน 
IEEE802.11n, 54 Mbps เม่ืออยูบ่นมาตรฐาน IEEE802.11a/g, ความเร็วท่ี 11 Mbps บนมาตรฐาน IEEE802.11 b 
เป็นอยา่งนอ้ย 
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    4)  ตอ้งรองรับ 802.11n MIMO แบบ 2x2:2 หรือดีกวา่ 
    5)  มีเสาอากาศภายในไม่นอ้ยกวา่ 4 เสา ท่ีมีกาํลงัขยาย (Gain) 2.5dBiเป็นอยา่งนอ้ย ทั้ง
ในยา่นความถ่ี 2.4GHz และ ยา่นความถ่ี 5GHz 
        6)  สามารถเช่ือมต่อกนัดว้ยคล่ืนวิทยแุบบ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
และ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 
        7)   ตอ้งสามารถรองรับ SSID ไดอ้ยา่งนอ้ย 8 SSID/Radio 
        8)  รองรับการทาํงานในลกัษณะท่ีเป็น Mesh ได ้
     9)  ตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถทาํ RF Management หรือ Adaptive Radio Management 
ได ้
       10)  อุปกรณ์จะตอ้งรองรับการใชง้านท่ีอุณหภูมิ 0 – 50 องศาเซลเซียส 
    11)   อุปกรณ์ท่ีเสนอตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความปลอดภยัจากหน่วยงาน UL หรือ EN 
เป็นอยา่งนอ้ย 
       12) อุปกรณ์ท่ีเสนอตอ้งไดรั้บการตรวจสอบการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
(Electromagnetic Emissions Certifications) จากหน่วยงาน FCC และ EN เป็นอยา่งนอ้ย 
    13)  ตอ้งเป็นอุปกรณ์จากผูผ้ลิตเดียวกนักบัอุปกรณ์ Wireless controller เพื่อสามารถ
ทาํงานร่วมกบัอุปกรณ์ Wireless controller ท่ีเสนอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
  5.8.5 การติดตั้ง 
    1)  เสาอากาศและชุดขยายสัญญาณตามตําแหน่งท่ีกําหนดในแบบแต่อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสมทั้งทางเทคนิคและทางสถาปัตยกรรม 
    2)  สายสัญญาณโดยทัว่ไปให้ร้อยในท่อโลหะ การวางสายในรางสาย (WIREWAY) 
อาจกระทาํไดถ้า้ไดรั้บอนุมติัจากผูคุ้มงานและเป็นสถานท่ีซ่ึงเขา้ถึงรางสายไดส้ะดวก 
    3) ชุดแยกและกระจายสัญญาณ ให้บรรจุในกล่องโลหะท่ีผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิม
อย่างดีโดยเลือกขนาดของกล่องให้เหมาะสมและให้ยึดกล่องน้ีกบัโครงสร้างอาคารในตาํแหน่งท่ีกาํหนดในแบบ
หรือในตาํแหน่งท่ีสมควร 
    4)    การติดตั้งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้ใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตอุปกรณ์นั้น ๆ 
 
  5.8.6 การทดสอบระบบ 
   ใหท้าํการตรวจสอบการทาํงานของระบบโดยการวดัและบนัทึกค่าต่าง ๆ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
    1)    สญัญาณท่ีไดรั้บจากเสาอากาศรับสญัญาณ 
    2) สญัญาณท่ีไดรั้บจาก ชุดขยายสญัญาณ 
    3) สญัญาณท่ีจุดแยก จุดออกจากชุดแยกและกระจายสญัญาณ 
    4) สญัญาณท่ีเตา้เสียบจ่ายสญัญาณตามสมควร 
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    5) การทดสอบอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 
 
 5.9   รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
  รายละเอียดในหมวดน้ีไดแ้จง้ถึงรายช่ือผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าไดรั้บการยอมรับ ทั้งน้ี
คุณสมบติัของอุปกรณ์นั้นๆ ตอ้งไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีไดก้าํหนดไว ้และการพิจารณาของผูว้่าจา้งท่ีจะอนุมติั
หรือไม่ถือเป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผูว้่าจา้งเป็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกบัวสัดุ
และอุปกรณ์ท่ีกาํหนด ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการน้ีทั้งส้ิน 
   1)   อุปกรณ์ตดัตอนอตัโนมัต ิ
   - ABB 
   - SIEMENS 
   - SCHNEIDER 
   - LEGRAND  
   - MOELLER 
   - หรือเทียบเท่า 
   2) แผงสวติช์ย่อย 
   - SCHNEIDER 
   - SIEMENS 
   - ABB 
   - BTICINO/LEGRAND 
   - หรือเทียบเท่า 
  3) สายไฟฟ้า 
   - THAI YAZAKI, LOCAL 
   - BANGKOK CABLE, LOCAL 
   - PHELPS DODGE, LOCAL 
   - DRAKA 
   -    CTW 
   - หรือเทียบเท่า 
   4) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
   - PANASONIC 
   - RSI 
   - STEEL CITY 
   - ABSO 
   - ARROW PIPE 
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   -  UI 
   - Blue Eagle 
   - หรือเทียบเท่า 
  5) ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
   5.1) โคมไฟฟ้าภายในอาคาร 
    -    DELIGHT 
    - PHILIPS 
    - L&E 
    - X-TRA BRITE 
    -    OPTEX 
    - HILIGHT 
    -  VICTOR 
    - หรือเทียบเท่า 
   5.2) โคมไฟฟ้าภายนอกอาคาร 
    - PHILIPS 
    - DELIGHT 
    - L&E 
    - X-TRA BRITE 
    -     HILIGHT 
    - VICTOR 
    - หรือเทียบเท่า 
   5.3) หลอดไฟฟ้า 
    - OSRAM 
    - PHILIPS 
    - SYLVANIA  
    - TOSHIBA 
    - หรือเทียบเท่า 
   5.4) บลัลาสต ์
    - PHILIPS 
    - BOVO, LOCAL 
    - MK, LOCAL 
    - SCHWABE 
    - DELIGHT 
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    - หรือเทียบเท่า 
   5.5) สตาร์ทเตอร์ 
    - PHILIPS 
    - OSRAM 
    - SYLVANIA 
    - TOSHIBA 
    - หรือเทียบเท่า 
   5.6) ขาหลอด 
    - PHILIPS 
    - BJB 
    - G.E. 
    - NATIONAL 
    - VOSSLOH 
    - หรือเทียบเท่า 
   5.7) Lamps Capacitor 
    - PHILIPS 
    - THORN EMI 
    - RFT, W. 
    - ASEA 
    - NOKIA 
    - หรือเทียบเท่า 
   6) สวติช์และเต้ารับ 
   - PANASONIC 
   - BTICINO 
   - SCHNEIDER 
   - SIEMENS 
   -  HACO 
   - หรือเทียบเท่า 
  7) Fire Alarm System 
   - FIRELITE 
   - NOTIFIRE/ SYSTEM SENSOR 
   - THORN 
   - SECUTRON 
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   - MIRTONE 
   - NOHMI 
   - GE/EDWARD 
   - KIDDE 
   - หรือเทียบเท่า 
   8) Main distribution Board & Panel Board 
              -     ASEFA 
   - Square-D 
   -  TIC 
   - ABB 
   - SCI 
   -  SPE 
   - BTICINO/LEGRAND 
   -     BTE 
   - SANGCHAI 
   - หรือเทียบเท่า   
  9) Emergency Light System & FIRE EXIT SING SYSTEM 
   - CEE 
   - SUNNY 
   - DELIGHT 
   -      EML 
   - MICRO POWER 
   -  DYNO 
   - หรือเทียบเท่า 
   10)  ระบบป้องกนัไฟและควนัลาม 
   - NELSON 
   - 3 M 
   - GE 
   - FURUKAWA 
   - SPEC SEAL 
   - หรือเทียบเท่า 
    11)  WIREWAY &CABLE TRAY 
   -  ASEFA 
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   - TIC 
   -  SMD 
   -  TAMCO 
   -    หรือเทียบเท่า 
    12)  LIGNTNING PROTECTION 
   -  KUMWELL 
   - PIGMAN 
   -    หรือเทียบเท่า 
   13)  ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW) 
   -  ตราชา้ง 
   - ตราท่อนํ้าไทย 
   -    หรือเทียบเท่า 
   14)  ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE) 
   -  ตราชา้ง 
   -  ตราท่อนํ้าไทย 
   -    หรือเทียบเท่า 
   15)  ท่อ HDPE  
   - พีบีไพพ ์(PBP) 
   - ไทย เอเชีย พี.อี. ไพพ ์(TAP) 
   - ไทยกา้วไกล (TGT) 
   - หรือเทียบเท่า 
  16)  สายทนไฟ  
   - RADOX 
   - DELTA CROMPTON 
   - SCM 
   - DRAKA UK 
   - STUDER 
   - FIRECEL 
   - หรือเทียบเท่า 
  17) สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
   - AMP 
   - AT&T 
   - LINK 
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   - COMMSCOPE 
   - SIEMON 
   - PANDUIT 
   - BELDEN 
   -      KRONE 
              -     NEXANS 
   - หรือเทียบเท่า 
  18)  แผงกระจายสายสัญญาณ (Patch Panel) 
      -    AMP 
   -    KRONE 
   -   NEXANS 
   -      LINK 
   - หรือเทียบเท่า 
  19)  Dimmer and Control 
   -  Dimsense 
   -  Lutron  
   -  Strand Lighting 
   -   หรือเทียบเท่า 
 
 หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าท่ีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจาํหน่าย
ในท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ  
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งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 
1.  ความต้องการและข้อกาํหนดทัว่ไป 
 1.1 บทนาํ 
  ผูว้่าจา้งมีความประสงคจ์ะจดัหาพร้อมติดตั้งเคร่ืองวสัดุและอุปกรณ์ในระบบระบายอากาศ  ตลอดจน
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ สาํหรับใชง้านในโครงการอยา่งสมบูรณ์ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นแบบและขอ้กาํหนดท่ี
จะไดก้ล่าวถึงต่อไป โดยท่ีวสัดุและอุปกรณ์ ตลอดจนการติดตั้งระบบต่างๆ ตอ้งมีความเหมาะสมกบัการใช้งาน 
ภายใตส้ภาพภูมิอากาศแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
  ก. ความสูงใกลเ้คียงระดบันํ้าทะเลปานกลาง 
  ข. อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 35.6 องศาเซลเซียส (96 องศาฟาเรนไฮท)์ 
  ค. อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮท)์ 
  ง. ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุดเฉล่ีย 79% 
  จ. ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ียตลอดปี 55% 
 
 1.2 วตัถุประสงค ์
  “ผูว้่าจ้าง” มีความประสงค์จะจดัหาและติดตั้งระบบระบายอากาศ ตามแบบก่อสร้างและรายการ
รายละเอียด 
 
 1.3 ขอ้กาํหนดรายละเอียดทัว่ไป 
  1) ผูรั้บจ้างตอ้งจัดหาแรงงานส่ิงของและอุปกรณ์ทุกอย่างสําหรับการติดตั้ ง เพื่อให้เป็นไปตาม
รูปแบบและรายการละเอียดท่ีกาํหนดน้ี รวมถึงส่ิงท่ีมิไดร้ะบุแต่จาํเป็นสาํหรับระบบปรับอากาศท่ีสมบูรณ์ตามหลกั
วิศวกรรมแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาส่ิงเหล่าน้ีมาติดตั้ง และตอ้งทดสอบจนสามารถใชง้านไดดี้ 
  2) ส่ิงของและอุปกรณ์ทุกช้ินจะตอ้งเป็นของใหม่ ผลิตจากโรงงานผูผ้ลิตโดยเฉพาะและตอ้งเป็น
โรงงานท่ีเช่ือถือได้ทางด้านวิศวกรรม ส่ิงของและอุปกรณ์ทุกช้ินจะตอ้งอยู่ในสภาพเรียบร้อยและยงัไม่เคยถูก
นาํไปใชท่ี้อ่ืนใดมาก่อน 
  3) ผูรั้บจ้างตอ้งทาํงานภายใตข้อ้บงัคบัท่ีทางวิศวกรท่ีปรึกษากาํหนดข้ึน เพื่อความปลอดภยัของ
อาคารและจะตอ้งชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่ทางผูว้า่จา้งในกรณีท่ีความเสียหายนั้นเกิดจากผูรั้บเหมาเองหรือตวัแทนของ
ผูรั้บเหมาไม่วา่กรณีใดๆ 
  4) ผูว้่าจา้งสงวนไวซ่ึ้งสิทธิในการเปล่ียนแปลงงานบางส่วน เพื่อใหไ้ดผ้ลและเป็นประโยชน์ดียิง่ข้ึน 
โดยจะไม่ทาํใหผู้รั้บเหมาเสียหายยิง่ข้ึน 
  5) ส่ิงของและอุปกรณ์ทุกช้ินท่ีผูรั้บจ้างนํามาทาํการติดตั้ง จะตอ้งเป็นท่ียอมรับและยินยอมจาก
วิศวกรและ/หรือผูค้วบคุมงานท่ีทางผูว้า่จา้งมอบหมายเสียก่อน 
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  6) ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาช่างฝีมือท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญ โดยเฉพาะมาทาํการติดตั้งเพ่ือให้
งานติดตั้งดาํเนินไปดว้ยดีและถูกตอ้งตามหลกัวิชา และจะตอ้งใชว้ิศวกรทาํหนา้ท่ีอาํนวยการติดตั้ง 
  7) แบบรูปท่ีแสดงไวใ้นแบบเป็นแบบไดอะแกรมท่ีแสดงไวเ้พื่อให้ผูรั้บจา้งทราบถึงแนวทางและ
หลกัการของระบบ รวมทั้งความตอ้งการของผูว้่าจา้งแบบรูปดงักล่าวไดแ้สดงแนวการเดินท่อต่างๆ และตาํแหน่งท่ี
ติดตั้งเคร่ือง และอุปกรณ์ใกลเ้คียงเดียวกบัความเป็นจริงอย่างไรก็ตาม ในการติดตั้งผูรั้บจา้งตอ้งตรวจสอบแบบ
สถาปนิก แบบโครงสร้าง และแบบระบบงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด พร้อมทั้งจดัทาํแบบ Shop drawing เสนอให้
ผูว้า่จา้งพิจารณาเห็นชอบก่อนทาํการติดตั้งจริงทุกคร้ังเพ่ือใหง้านติดตั้งดาํเนินไปโดยสะดวกไม่ขดัแยง้กบัระบบงาน
อ่ืน มีความถูกตอ้งทางดา้นเทคนิคในทุกๆ ทาง และสามารถบริการในภายหลงัไดเ้ป็นอยา่งดี 
  8) ในกรณีท่ีแบบและรายการละเอียดขดัแยง้หรือไม่ตรงกนั หรืออาจจะตีความหมายเป็นอยา่งอ่ืนได ้
ใหผู้รั้บเหมาสอบถามวิศวกรผูอ้อกแบบ ใหเ้ขา้ใจชดัเจนเสียก่อนกาํหนดเสนอราคามิฉะนั้นแลว้ในเวลาติดตั้งวิศวกร
ผูอ้อกแบบจะเป็นผูก้าํหนดให ้โดยถือประโยชนข์องผูว้า่จา้งเป็นสาํคญั 
  9) ก่อนกาํหนดส่งมอบงานงวดสุดทา้ย ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการเกบ็กวาดขนยา้ยส่ิงของอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การก่อสร้างหรือติดตั้งซ่ึงมิใช่ความตอ้งการงานนั้นออกไป รวมทั้งทาํความสะอาดบริเวณใหเ้รียบร้อย 
  10) งานของระบบระบายอากาศ ท่ีไปเก่ียวขอ้งกบังานดา้นอ่ืนให้เป็นหน้าท่ีขอ้งผูรั้บจ้างท่ีจะตอ้ง
ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหง้านสามารถดาํเนินไปดว้ยดี 
  11) ถา้มีงานเจาะพ้ืน หรือ ผนัง รวมทั้งงานร้ือถอนบางส่วนของสถานท่ีติดตั้ง ซ่ึงทาํให้เกิดความ
เสียหายอนัเน่ืองจากการทาํงาน เม่ือดาํเนินการเสร็จแลว้ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัการเปล่ียนแปลงซ่อมให้ใหม่พร้อมทั้ง
ทาสีใหเ้รียบร้อย โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมแต่ประการใดกบัผูว้า่จา้ง 
  12) ผูรั้บจา้งตอ้งรับผิดชอบในการจดัเก่ียวกบัการขนส่ง เคร่ืองและอุปกรณ์ถึงบริเวณสถานท่ีติดตั้ง 
รวมทั้งการเก็บรักษาและป้องกนัความเสียหายใดๆ อนัอาจจะเกิดข้ึน เช่น จากดินฟ้าอากาศ ภยัธรรมขาติ จากมนุษย์
หรือสัตว ์เป็นตน้ จนถึงวนัส่งมอบงาน การติดตั้ง การขนส่ง การใชแ้รงงาน การเก็บรักษาและการปฏิบติัการต่างๆ 
ซ่ึงจาํเป็นในการดาํเนินการติดตั้งใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด และหลกัวิชาการทางวิศวกรรม 
  13) ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าพลงังานและนํ้ าสะอาด ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาและเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมด
ในการจดัหาไฟฟ้า แสงสวา่งไฟฟ้า พลงังานและนํ้าสะอาดท่ีจาํเป็นเพื่อใชใ้นการก่อสร้างรายน้ี 
 
 1.4 แผนผงั แบบ และคู่มือ 
  1) แบบใชง้าน (Shop Drawing) ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแบบใชง้านและแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์
ตามท่ีผูว้่าจา้งเห็นว่าจาํเป็น สาํหรับพิจารณาก่อนดาํเนินการติดตั้งไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ขนาดของแบบตอ้งไม่เล็กกว่า
ของผูว้า่จา้ง 
  2) แผนผงัและแบบตามท่ีสร้างจริง (As built drawing) ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานไป
จากแบบ เช่น เปล่ียนแนวทางการเดินท่อ เป็นตน้ หรือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีผูว้่าจา้งไม่ไดจ้ดัทาํแบบใหผู้รั้บจา้ง
ตอ้งจดัทาํตามท่ีสร้างจริง โดยส่งตน้ฉบบัเขียนลงกระดาษเขียนแบบชนิดนํ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ 100/105 กรัม/ m2 และ
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แบบพิมพ ์1 ชุด ใหแ้ก่ผูว้่าจา้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีงานแลว้เสร็จ และผูว้่าจา้งจึงจะชาํระเงินงวดสุดทา้ยใหเ้ม่ือ
ไดต้รวจรับมอบงานแลว้ขนาดของแบบตอ้งเท่าแบบของผูว้า่จา้ง 
  3) หนังสือคู่มือการใช้งานและบาํรุงรักษา ผูรั้บจ้างตอ้งจัดรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใช้ทุกชนิด
ประกอบวิธีใช้ วิธีบาํรุงรักษาวงจนไฟฟ้าทั้ งภายนอก และภายในเคร่ือง รายการและไหล่และอ่ืนๆ เป็นด้วย 
ภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ จาํนวนสอง (2) ชุด มอบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งก่อนท่ีจะไดรั้บเงินงวดสุดทา้ย 
 
 1.5 ป้ายและเคร่ืองหมาย และวสัดุอุปกรณ์ 
  1) ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหา หรือจดัทาํป้ายช่ือเป็นตวัหนงัสือและ เคร่ืองหมายแสดงต่างๆ เพื่อแสดงช่ือ
และขนาดของอุปกรณ์และการใชง้าน โดยใชภ้าษาไทยและ/ หรือภาษาองักฤษ 
  2) ป้ายช่ือให้ทาํดว้ยแผ่นพลาสติกพื้นสีดาํ แกะสลกัตวัอกัษรสีขาวขนาดโตอย่างนอ้ย ½ น้ิว และ
เคลือบพลาสติกอีกชั้นหน่ึง ป้ายตอ้งยดึติดใหม้ัน่คงถาวรป้ายช่ือดงักล่าวจะตอ้งจดัหาใหก้บัอุปกรณ์ต่อไปน้ี คือ แผง
ควบคุมไฟฟ้า 
  3) สีท่ีใชพ้่นตวัหนงัสือและเคร่ืองหมายใหใ้ชสี้สเปรยก์ระป๋องได ้โดยจะตอ้งจดัทาํแบบสาํหรับการ
พน่สี 
  4) วสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ จะตอ้งมีเคร่ืองหมายและอกัษรยอ่ หรือขอ้ความท่ีสั้นกะทดัรัดง่ายต่อการ
เขา้ใจ 
 
 1.6 ขอบเขตของงาน 
  1) ผูรั้บจา้งตอ้งจดัเตรียมแผนงาน กรรมวิธีดาํเนินการ ตลอดจนบุคลากร ให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด
ทุกประการ เพื่อใหง้านในความรับผดิชอบ บรรลุผลและประโยชนสู์งสุดแก่ผูว้า่จา้ง 
  2) ผูรั้บจ้างต้องจัดหา ติดตั้ งและทดสอบเคร่ือง วสัดุ-อุปกรณ์ ระบบระบายอากาศและระบบท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ซ่ึงติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคารดงัแสดงไวใ้นแบบ และขอ้กาํหนด เพื่อให้ใชง้านไดส้มบูรณ์ 
และถูกตอ้งตามความประสงคข์องผูว้า่จา้ง 
  3) ระบบระบายอากาศและระบบท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
   ก. พดัลมระบายอากาศ 
   ข. ท่อระบายอากาศเสีย และท่อลมอากาศบริสุทธ์ิ  
   จ. ระบบไฟฟ้ากาํลงั และไฟฟ้าควบคุม  
 
 1.7 สถาบนัมาตรฐาน 
  ถา้มิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน มาตรฐานทัว่ไปของ วสัดุ-อุปกรณ์ การประกอบและการติดตั้งท่ีระบุไวใ้น
แบบและรายละเอียดประกอบแบบ เพ่ือใช้อา้งอิงสําหรับงานตามสัญญาในโครงการน้ี ให้ถือตามมาตรฐานของ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 ก. สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม    (มอก., ไทย) 
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 ข. กฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 ค. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถมัภ)์  (วสท., ไทย) 
 ง. มาตรฐานการพลงังานแห่งชาติ      (ไทย) 
 จ. กฎและระเบียบการไฟฟ้าทอ้งถ่ินท่ีกาํหนด คือ การไฟฟ้านครหลวง  (ไทย)  
  หรือการไฟฟ้าภูมิภาค 
 ฉ. Association of Home Appliance Manufacturers   (AHAM, สหรัฐอเมริกา) 
 ช. Air Moving and Conditioning Association    (AMCA, สหรัฐอเมริกา) 
 ซ. American National Standards Institute    (ANSI, สหรัฐอเมริกา) 
 ฌ. American Petroleum Institute     (API, สหรัฐอเมริกา) 
 ญ. American Society of Heating, Refrigerating   (ASHRAE, สหรัฐอเมริกา)  
  and Airconditioning Engineers 
 ฎ. American Society of Mechanical Engineer    (ASME, สหรัฐอเมริกา) 
 ฏ. American Society of Testing Materials    (ASTM, สหรัฐอเมริกา) 
 ฐ. British Standards       (BS, องักฤษ) 
 ฑ. Deutsche Industrials Norms     (DIN, เยอรมนั) 
 ณ. Factory Mutual Standards     (FM, สหรัฐอเมริกา) 
 ฒ. International Electrotechnical Commission    (IEC) 
 ด. Japanese Industrial Standard     (JIS, ญ่ีปุ่น) 
 ต. Provincial Electricity Authority     (PEA, ไทย) 
 ถ. National Electrical Code      (NEC, สหรัฐอเมริกา) 
 ท. National Electrical Manufacturers Association   (NEMA, สหรัฐอเมริกา) 
 ธ. National Fire Protection Association    (NFPA, สหรัฐอเมริกา) 
 น. National Electrical Safety Code     (NESC, สหรัฐอเมริกา) 
 บ. Sheet Metal and Airconditioning Contractors   (SMACNA, สหรัฐอเมริกา) 
  National Assciation, Inc. 
 ป. Underwriter Laboratory, Inc.     (UL, สหรัฐอเมริกา) 
 ผ. Verband Deutscher Electrotechniker    (VDE, เยอรมนั) 
  
 1.8   สถาบนัตรวจสอบ 
  ในกรณีท่ีตอ้งทดสอบคุณภาพ วสัดุ-อุปกรณ์ ท่ีใชง้านตามสญัญาน้ี อนุมติัใหท้ดสอบสถาบนัดงัต่อไปน้ี 
  ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
  ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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  ง. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  จ. สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
  ฉ. สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 
2.    เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIRCONDITIONING) 
 2.1   ความตอ้งการทัว่ไป 
  เคร่ืองปรับอากาศชุดหน่ึงๆ ประกอบดว้ยเคร่ืองระบายความร้อน (Condensing Unit) ซ่ึงใชคู่้กนักบัเคร่ือง
เป่าลมเยน็ (Fan Coil Unit) ทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในต่างประเทศหรือประกอบในประเทศ
ภายใตลิ้ขสิทธ์ของผลิตภณัฑน์ั้น โดยท่ีเคร่ืองระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled 
Condensing Unit) ซ่ึงเม่ือใชคู่้กบัเคร่ืองเป่าลมเยน็ตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํและมีหลกัฐานยนืยนัแลว้ จะตอ้งสามารถทาํ
ความเยน็รวม (Matching Capacity) ไดต้ามขอ้กาํหนดในรายการอากาศก่อนเขา้คอยลร้์อน (Condenser Coil) ท่ี
อุณหภูมินํ้ายาทางดา้นดูดกลบั (Saturated Suction Temperature) ไม่เกิน 45F 
 
 2.2   เคร่ืองส่งลมเยน็และเคร่ืองจ่ายลมเยน็ (FAN COIL UNIT & AIR HANDLING UNIT)  
  เคร่ืองส่งลมเยน็แต่ละชุดจะตอ้งสามารถส่งลมเยน็ไดไ้ม่นอ้ยกว่าจาํนวนลมท่ีระบุไวใ้นแบบและรายการ
อุปกรณ์ พดัลมท่ีใชเ้ป็นแบบ Centrifugal Blower ลมเขา้ได ้ 2 ทาง (DWDI) หรือแบบกรงกระรอก สาํหรับ
เคร่ืองแบบติดผนงั พดัลมตวัเดียวหรือสองตวั ติดตั้งอยูบ่นเพลาเดียวกนั มอเตอร์ขบัพดัลมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 1 
แรงมา้ข้ึนไป ตอ้งมีเคร่ืองช่วยสตาร์ทแบบ Direct-Oo-Line Starter หรือตามท่ีกาํหนดในแบบ มอเตอร์ขบัพดัลม
แบบ Direct-Drive หรือผา่นสายพาน มู่เลยต์วัขบัเป็นแบบปรับความเร็วรอบดว้ยสายพานได ้(สาํหรับเคร่ืองส่งลม
เยน็ขนาดใหญ่กว่า10 ตนัความเยน็ข้ึนไป) ตวัพดัลมจะตอ้งไดรั้บการตรวจหรือปรับทางดา้น Statically และ 
Dynamically Balanced มาแลว้จากโรงงานผูผ้ลิต ตวัถงัเคร่ืองส่งลมเยน็และเคร่ืองจ่ายลมเยน็ทาํดว้ยเหล็กอาบ
สังกะสีหรือเหลก็ดาํความหนาไม่นอ้ยกว่า 0.8 มม. หรือพลาสติก HIPS (High Impact Polystyrene) พ่นสีกนัสนิม
และสีภายนอกผา่นการอบแหง้อยา่งดี ภายในตวัเคร่ืองจะตอ้งหุม้ฉนวนความร้อนท่ีมีความหนาเพียงพอท่ีจะป้องกนั
การกลัน่ตวัของไอนํ้ าในอากาศซ่ึงสัมผสักบัโลหะไดป้ระกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผูผ้ลิตถาดนํ้ าท้ิงบุดว้ย
ฉนวน Closed Cell Self Extinguishing หรือ PE Foam ซ่ึงกนันํ้ าไดมี้ความหนาไม่นอ้ยกว่า 5 มิลลิเมตร ส่วนคอลย์
เยน็ (Evaporator Coil) เป็นแบบ Direct Expansion ทาํดว้ยท่อทองแดงอยา่งแขง็ มีครีบอลูมิเนียมอดัติดแน่นกบัท่อ
ดว้ยวิธีทางกล (Mechanical Bonded) มีจาํนวนแถวไม่นอ้ยกว่า 2 แถว จาํนวนครีบไม่นอ้ยกว่า 12 ครีบต่อความยาว
หน่ึงน้ิวหรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต  
  อุปกรณ์ประกอบของเคร่ืองเป่าลมเยน็มีดงัต่อไปน้ี  
  ก.  Thermostatic Expansion Valve เฉพาะสาํหรับเคร่ืองขนาดตั้งแต่ 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป  
  ข.  Capillary TUBE หรือ Orifice (อาจใชส้าํหรับเคร่ืองขนาดตั้งแต่ 4 ตนัความเยน็ ลงมา)  
  ค.  Overload Protection For Fan Motor  
  ง.  Drain And Drain Pan  
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  จ.  3/4 Inch Thick Cleanable Type Air Filter (Aluminium Type) หรือ 1/4 Inch Polyester Synthetic 
Fiber Filter   
 
 2.3  เคร่ืองระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) 
  แบบเป่าลมร้อนข้ึนดา้นบนหรือดา้นขา้ง ประกอบดว้ย Compressor เป็นแบบ  Welded Shell Hermetic 
Type หรือ Semi-Hermetic Type Single or Dual Circuits of Refrigeration นํ้ ายาสารทาํความเยน็ของ
เคร่ืองปรับอากาศใหใ้ชน้ํ้ ายา R-32, R-410A, R-407C  ตอ้งไม่เป็นสารท่ีทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม  ระบบ
ไฟฟ้า 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ต ตามท่ีกาํหนดในแบบ โดยหา้มทาํการดดัแปลงหรือ
ใชห้มอ้แปลง แปลงแรงดนัไฟฟ้าอีกที รายละเอียดอ่ืนๆ มีดงัต่อไปน้ี   
  1) Compressor แต่ละชุดตอ้งติดตั้งอยูบ่นฐานท่ีแขง็แรงและมีลูกยางกนักระเทือนรองรับ 
  2) ตวัถงัเคร่ืองระบายความร้อนทาํดว้ยเหลก็อาบสังกะสีหรือเหลก็แผ่นพ่นสีกนัสนิมและสีภายนอก
อยา่งดี ซ่ึงทนทานต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร 
  3) พดัลมระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal ขบัดว้ยมอเตอร์ชนิด Weather 
Proof  ใชก้บัระบบไฟ 220 โวลต ์1 เฟส 50 เฮิร์ต 
  4) แผงระบายความร้อน (Conden Coil) ทาํดว้ยท่อทองแดงหรืออลูมิเนียม มีครีบระบายความร้อนทาํ
ดว้ยอะลูมิเนียมชนิด Plate Fin Type อดัติดแน่นกบัท่อดว้ยวิธีกล จาํนวนครีบระบายความร้อนไม่นอ้ยกว่า 12 ครีบ 
ต่อความยาวหน่ึงน้ิวฟุต หรือตามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  5) อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเคร่ืองระบายความร้อนมีดงัน้ี 
   - Thermal Overload Protection Devices for Compressor 
   - Overload Protection for Fan Motor 
   - Compressor Contactor 
   - Low Pressure Switch 
   - Refrigerant Filter Drier (สาํหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป) 
   - Sight Glass (สาํหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป) 
   - Suction Line Shut-Off Valves (สาํหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป) 
   - Liquid Line Shut-Off Valves (สาํหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป) 
   - Hot Gas Line Shut-Off Valves (สาํหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป) 
   - Refrigerant Charging Port 
   - Time Delay Relay 
   - Crankcase Heater (สาํหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ข้ึนไป)  
  6)  ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศท่ีใชจ้ะตอ้งไดรั้บมาตรฐาน มอก. หรือฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต 
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 2.4   การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ (SPLIT TYPE SYSTEM) 
  การติดตั้งระบบปรับอากาศใหเ้ป็นไปตามแบบสาํหรับเคร่ืองเป่าลมเยน็ การติดตั้งอาจเคล่ือนยา้ยจุดติดตั้ง
ไดต้ามความเหมาะสมและความเห็นชอบของผูคุ้มงาน การติดตั้งเคร่ืองระบายความร้อนใหร้องรับทุกเคร่ืองดว้ยขา
เหลก็ มีลูกยางกนักระเทือนรองรับช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ใหท้าสีกนัสนิมและทาสีภายนอกอีกชั้นหน่ึง การติดตั้งสวิทซ์
ปิด-เปิด และเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (THERMOSTAT) ใหติ้ดตามจุดท่ีกาํหนดใหใ้นแบบหรือรายการ ในกรณีท่ีมี
อุปสรรคเก่ียวกบัโครงสร้างของอาคารทาํให้ไม่สามารถติดตั้งไดต้ามจุดท่ีกาํหนดในแบบ ผูคุ้มงานจะเป็นผู ้
กาํหนดให้ใหม่เวลาทาํการติดตั้งการติดตั้งเคร่ืองส่งลมเย็นขนาดใหญ่ท่ีใช้สายพานขบัให้มี VIBRATION 
ISOLATORS รองรับเพื่อป้องกนัการสั่นสะเทือน การติดตั้งระบบปรับอากาศให้คาํนึงถึงเร่ืองเสียงเป็นสาํคญัดว้ย 
โดยเม่ือเดินเคร่ืองปรับอากาศจะตอ้งมีเสียงดงันอ้ยท่ีสุด 
 
 2.5   การทดสอบ 
  1) การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบ สาํหรับเคร่ืองเป่าลมเยน็การติดตั้งอาจเคล่ือนยา้ย
จุดติดตั้งไดต้ามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้ง การติดตั้งเคร่ืองระบายความ
ร้อนให้รองรับทุกเคร่ืองดว้ยขาเหล็กมีลูกยางกนักระเทือนรองรับ ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กให้ทาสีกนัสนิมและทาสี
ภายนอกอีกชั้นหน่ึง 
  2) การติดตั้งสวิตชปิ์ด-เปิด และเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ใหติ้ดตั้งตามจุดท่ีกาํหนดใหใ้น
แบบหรือรายการ ในกรณีท่ีมีอุปสรรคเก่ียวกบัโครงสร้างของอาคารทาํให้ไม่สามารถติดตั้งไดต้ามจุดท่ีกาํหนดใน
แบบ คณะกรรมการตรวจการจา้งจะเป็นผูก้าํหนดใหใ้หม่เวลาทาํการติดตั้ง 
  3) การติดตั้งเคร่ืองเป่าลมเยน็ใหมี้ Vibration Isolators รองรับเพื่อป้องกนัการสัน่สะเทือน 
 
 2.6 ระบบท่อนํ้ายาและท่อนํ้าท้ิง (REFIGERANT AND DRAIN PIPING SYSTEM) 
  1) ระบบท่อนํ้ ายาใชท่้อทองแดง (Copper Tube Hard Drawn Type L) ท่อ Suction จะตอ้งหุม้ฉนวน 
Closed Cell Foamed Elastomer หนาไม่ตํ่ากว่า 3/4 น้ิว หรือตามท่ีระบุในแบบ ท่อนํ้ ายา Suction และ Liquid ใหเ้ดิน
แยกจากกนัโดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะท่ีห่างกนัไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุม้ท่อส่วนท่ีรัด Clamp ใหส้อดคลอ้งแผน่
สงักะสีกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 10 เซนติเมตร หุม้รอบฉนวนก่อนรัด Clamp 
  2) การเดินท่อนํ้ ายาจะตอ้งเดินขนานหรือตั้งฉากกบัอาคาร ท่อส่วนท่ีเจาะทะลุตวัในอาคารให้ใส่ 
Pipe Sleeves ทุกแห่งและอุดช่องวา่งดว้ยวสัดุกนันํ้า ท่อทั้งหมดท่ีเดินบนดาดฟ้าใหร้องรับดว้ยเหลก็ตวั C ขนาด 475 
มิลลิเมตร x 40 มิลลิเมตร x 5 มิลลิเมตร โดยเหลก็รับดงักล่าวตอ้งอยูห่่างกนัไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวของเหลก็
รองรับตอ้งมากพอท่ีจะรับ Clamp ยดึท่อทั้งหมดได ้
  3) ท่อนํ้ าท้ิงจาก Floor Drain ของห้องเคร่ืองปรับอากาศต่อเขา้กบัท่อนํ้ าฝนของอาคาร ผูรั้บเหมา
ระบบปรับอากาศตอ้งดาํเนินการหุม้ฉนวน Closed Cell Foamed Elastomer 0 3/4 ตลอดแนวนอนของท่อ 
  4) ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เขา้กบัระบบท่อนํ้ายาสาํหรับเคร่ืองปรับอากาศทุกชุดมีดงัน้ี 
   4.1) Filter Drier 
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   4.2) Thermostatic Expansion Valve (สาํหรับเคร่ืองขนาดตั้งแต่ 30,000 BTUH ข้ึนไป) 
   4.3) SighT Glass 
  4.4) อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น 
 
 2.7 ระบบควบคุม (CONTROL SYSTEM) 
  1) ระบบควบคุมใชร้ะบบไฟฟ้า 24 โวลต ์รายละเอียดเป็นไปตามท่ีบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศ
กาํหนดเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) จะตอ้งมีส่วนท่ีตั้งอุณภูมิไดติ้ดตั้งตามจุดท่ีกาํหนด ระบบปรับอากาศ
ตอ้งมีระบบควบคุมเช่ือมโยงกนั (Interlocking System) ระหว่างเคร่ืองระบายความร้อนและเคร่ืองเป่าลมเยน็ เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เคร่ืองระบายความร้อนทาํงานเม่ือมอเตอร์พดัลมเยน็ไม่ทาํงาน หรือเคร่ืองระบายความร้อนทาํงาน
ก่อนเคร่ืองเป่าลมเยน็ ในวงจรควบคุมจะตอ้งมีการใส่ฟิวส์ไวด้ว้ย 
  2) สวิตชปิ์ด-เปิด เคร่ืองปรับอากาศขนาด 10 ตนัข้ึนไปใหใ้ชเ้ป็นแบบ Push Button Switch พร้อม
ดว้ยหลอดสัญญาณ (Pilot Lamp) ชนิด Neon Type แต่ละหลอดเพ่ือแสดง เม่ือมอเตอร์ของเคร่ืองเป่าลมเยน็ทาํงาน
และเคร่ืองระบายความร้อนตามลาํดบั 
  3) เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดเลก็ (FCU ) เป็นชนิด Wire 
Remote 3-Fan Speed, ON/OFF Switch และเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ สาํหรับเคร่ืองปรับอากาศ
ขนาดใหญ่ (AHU Code) เป็นชนิด ON/OFF Switch  
 
3.    เคร่ืองปรับอากาศแบบปรับปริมาณนํา้ยาอตัโนมัต ิ(VRF) 

3.1   ความตอ้งการทัว่ไป 
เคร่ืองปรับอากาศแบบปรับปริมาณนํ้ายาอตัโนมติั (Variable Refrigerant Flow, VRF) เป็น

เคร่ืองปรับอากาศแบบขยายตวัรับความร้อนโดยตรง (Direct Expansion Type) โดยเคร่ืองปรับอากาศชุดหน่ึงๆ 
ประกอบดว้ยคอนเดนซ่ิงยนิูตท่ีเป็นแบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit) ซ่ึงสามารถใช้
คู่กบัเคร่ืองส่งลมเยน็ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในแบบและรายการประกอบแบบ โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 

- สภาวะอากาศก่อนเขา้คอลย์เยน็ (Air Temperature Entering Cooling Coil) 27CDB / 19CWB 
- สภาวะอากาศก่อนเขา้คอลย์ร้อน (Ambient Entering Air Temperature) 35CDB / 28.3CWB 

  คอนเดนซ่ิงยนิูตและสามารถทาํงานไดท่ี้ 20% ของภาระความเยน็ท่ีตอ้งการและสามารถควบคุมไดจ้าก
ระบบควบคุมกลาง (Central Control Unit) โดยคอนเดนซ่ิงยนิูต (Condensing Unit) และเคร่ืองส่งลมเยน็ (Fan Coil 
Unit) ทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผูผ้ลิตในประเทศไทย, ญ่ีปุ่น, สหรัฐอเมริกา หรือยโุรป ภายใต้
ลิขสิทธ์ิของผลิตภณัฑน์ั้นและตอ้งเป็นยีห่อ้เดียวกนั    

 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นโครงการจะตอ้งมีใชแ้พร่หลายในประเทศไทยมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 10 
ปีและคิดเป็นจาํนวนตนัความเยน็ไม่นอ้ยกวา่ 1,500 ตนั ซ่ึงใชส้ารทาํความเยน็ R-410A  

3.2   เคร่ืองคอนเดนซ่ิงยนิูต (CONDENSING UNIT) 
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คอนเดนซ่ิงยนิูตเป็นแบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit) ท่ีมีการประกอบ
เรียบร้อยและผา่นการทดสอบจากโรงงานผูผ้ลิต เป็นแบบเป่าลมร้อนข้ึนดา้นบน ตามท่ีระบุหรือแสดงในแบบ ใช้
กบัระบบนํ้ายา R-410A 

- โครงสร้างภายนอก (Casing) ทาํจากแผน่เหลก็ท่ีผา่นขบวนการกนัสนิมหรือ Fiberglass Reinforced 
Polyester และผา่นขบวนการเคลือบอบสี ซ่ึงสามารถป้องกนัการกดักร่อนจากบรรยากาศภายนอกได้
เป็นอยา่งดี เหมาะสาํหรับการติดตั้งกลางแจง้  ตวัโครงจะตอ้งมัน่คงแขง็แรง  ไม่สัน่สะเทือน   หรือ
เกิดเสียงดงัเม่ือใชง้าน 

- คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบ Hermetic Scroll Compressor ระบายความร้อนดว้ยนํ้ายาและมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มีอุปกรณ์ป้องกนัเม่ือเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑห์รือกระแสสูงเกินเกณฑ ์การทาํงาน
ของคอมเพรสเซอร์ควบคุมดว้ย Microprocessor และสามารถปรับรอบการทาํงานของมอเตอร์ดว้ย 
Inverter ตามภาระความเยน็ท่ีตอ้งการได ้   ในกรณีท่ีคอนเดนซ่ิงยนิูตมีจาํนวนคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 
ชุดข้ึนไปนั้น            ในแต่ละยนิูตของคอนเดนซ่ิงยนิูตจะตอ้งมีคอมเพรสเซอร์ ท่ีใช ้Inverter ควบคุม
อยา่งนอ้ย 1 ชุด  

- แผงระบายความร้อนของคอนเดนซ่ิงยนิูตหรือคอลย์ร้อน ทาํดว้ยท่อทองแดงท่ีถูกอดัติดเขา้กบัครีบ
อลูมิเนียมชนิด Plate Fin Type โดยตอ้งผา่นการทดสอบรอบร่ัวและการขจดัความช้ืนมาจากโรงงาน
ผูผ้ลิต 

- พดัลมของคอนเดนซ่ิงยนิูต     เป็นแบบใบพดั (Propeller) หรือแบบกรงกระรอก (Centrifugal) 
ขบัเคล่ือนโดยตรงจากมอเตอร์เป็นชนิดท่ีมี External Static Pressure ไม่นอ้ยกวา่ 0.20 น้ิวนํ้า และตอ้ง
ไดรั้บการถ่วงดุลย ์(Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผูผ้ลิต 

- มอเตอร์พดัลมเป็นแบบหุม้ปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกนัเม่ือเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ มีระบบหล่อ
ล่ืนตลบัลูกปืนหรือแบบปลอกท่ีมีระบบหล่อล่ืนอยา่งระยะยาว 

- ระบบควบคุม  มีแมกเนติกคอนแทรคเตอร์ , เคร่ืองป้องกนัเม่ือความดนัสูงเกินเกณฑ ์  ( High 
Pressure Cut Out )  และมีฟิวส์ป้องกนัวงจรควบคุม 

- ระบบไฟฟ้า 380 V/3Ph/50Hz หรือตามท่ีระบุในแบบ 
3.3  เคร่ืองส่งลมเยน็ (FAN COIL UNIT) 
 เคร่ืองส่งลมเยน็ (Fan Coil Unit) ตอ้งถูกประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผ้ลิตในประเทศไทย , 

ญ่ีปุ่น , สหรัฐอเมริกา  หรือยโุรปและเป็นผลิตภณัฑย์ีห่อ้เดียวกบัคอนเดนซ่ิงยนิูต  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- เคร่ืองส่งลมเย็นต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าท่ีแสดงค่าในแบบมีอุปกรณ์ควบคุมนํ้ ายาเป็นแบบ 

Microprocessor ซ่ึงเช่ือมโยงสัญญาณกบัชุดควบคุมของคอนเดนซ่ิงยนิูตมีชุด Liquid Electronic 
Expansion Valve เป็นตวัควบคุมปริมาณนํ้ายาโดยทาํงานร่วมกบั Thermostat และชุดควบคุม 

- โครงสร้างภายนอก (Casing) เป็นแบบท่ีตกแต่งเสร็จ  ทาํดว้ยแผน่เหลก็ท่ีผา่นกระบวนการเคลือบ
และอบสีหรือวสัดุท่ีทนต่อการเป็นสนิม  เช่น  ไฟเบอร์กลาส  พลาสติกอดัแรง  ภายในบริเวณท่ี
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จาํเป็นใหบุ้ดว้ยฉนวนยางหรือฟองนํ้าหรือวสัดุเทียบเท่า  มีถาดนํ้าท้ิงท่ีหุม้ดว้ยฉนวนดงักล่าวในการ
ใชง้านปกติจะตอ้งไม่เกิดหยดนํ้าเกาะท่ีภายนอกของตวัโครง   

- พดัลมส่งลมเยน็  เป็นพดัลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan, Turbo Fan)  หรือแบบใบพดัยาว (Cross 
Flow Fan)  ขบัเคล่ือนโดยตรงดว้ยมอเตอร์  ซ่ึงสามารถปรับความเร็วไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2 ระดบั  ใบพดั
และตวัพดัลมทาํมาจากพลาสติกหรือเหลก็อาบสงักะสี  ไดรั้บการถ่วงสมดุลยท์ั้ง Static และ 
Dynamic ความดงัของเสียงไม่เกิน 50 dBA เม่ือเดินท่ีรอบสูง (High) 

-  มอเตอร์พดัลมเป็นชนิด Permanent Split Capacitor สามารถปรับความเร็วรอบไดอ้ยา่งนอ้ย 2 จงัหวะ 
(High -Low) และมีอุปกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ใชร้ะบบไฟฟ้า  220V./1Ph./50Hz. 

- แผงระบายความร้อนของเคร่ืองส่งลมเยน็หรือคอยลเ์ยน็  (Evaporator Coil)  เป็นท่อทองแดงท่ีถูกซ่ึง
ยดึติดกนัอยา่งสมํ่าเสมอโดยวิธีกล (Mechanical Bonding) หรือถูกอดัเขา้กบัครีบอลูมิเนียม     โดย
ตอ้งผา่นการทดสอบรอบร่ัวและการขจดัความช้ืนมาจากโรงงานผูผ้ลิต 

- ระบบควบคุม  มีสวิทช ์เปิด/ปิด เคร่ืองและปรับความเร็วรอบพดัลม พร้อมทั้งสวิตชเ์ทอร์โมสแตต อยู่
ท่ีเคร่ืองหรือเป็นชนิดแบบตั้งแยก Remote Type) ตามท่ีระบุในแบบ  

- แผงกรองอากาศเป็นแบบอลูมิเนียม , ใยสงัเคราะห์ หรือ Resin Net ท่ีสามารถถอดลา้งทาํความสะอาด
ได ้

- เคร่ืองส่งลมเยน็ชนิด Cassette Type ทุกรุ่นจะตอ้งเป็นชนิดท่ีมีป๊ัมนํ้าท้ิงในตวัเคร่ือง (Drain Lift 
Pump) และตอ้งสามารถยกระดบันํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20" จากระดบัฝ้าเพดานพร้อมทั้งมีระบบตดัการ
ทาํงานของเคร่ืองส่งลมเยน็เม่ือป๊ัมนํ้าท้ิงมีปัญหาไม่ทาํงาน    มีระดบัเสียงขณะ Pump ทาํงานไม่เกิน 
50 dBA 

- คอยลเ์ยน็ชนิดติดตั้งในฝ้าต่อท่อลม 
-  คอยลเ์ยน็มีความหนาไม่เกิน 300 มม. สามารถปรับความแรงลมได ้3 ระดบั และสามารถปรับ

ความดนัสถิตภายนอกไดต้ั้งแต่ 30 Pa - 200 Pa 
- ใชม้อเตอร์กระแสตรงในการขบัเคล่ือนพดัลม โดยท่ีมอเตอร์น้ีตอ้งสามารถปรับเปล่ียนความดนั

สถิตภายนอกไดท้ั้งระดบัปานกลางและระดบัสูงเพ่ือความสะดวกในการออกแบบและติดตั้ง
ระบบ 

- ถาดนํ้ าท้ิงตอ้งมีการเคลือบสารป้องกนัแบคทีเรียท่ีใชป้ระจุเงินในการป้องการการเจริญเติมโต
ของเช้ือรา แบคทีเรียและเมือกต่างๆท่ีเป็นตน้เหตุของการอุดตนัและกล่ินไม่พึงประสงค ์

- คอยลเ์ยน็ตอ้งมีป๊ัมระบายนํ้ าติดตั้งมาเป็นมาตรฐานจากโรงงาน และสามารถดนันํ้ าไดสู้งไม่ตํ่า
กวา่ 700มม. 

- คอยลเ์ยน็ชนิดติดผนงั 
- ใบปรับทิศทางลมตอ้งสามารถปรับได ้5 ระดบัในแนวระดบัและสามารถปรับให้ส่ายอตัโนมติั

เพื่อให้การกระจายลมเป็นไปอย่างเหมาะสมได้โดยใช้รีโมทคอนโทรล และต้องกลับมาท่ี
ตาํแหน่งเดิมก่อนท่ีจะปิดเคร่ืองทุกคร้ังท่ีเคร่ืองเร่ิมทาํงานข้ึนอีกคร้ัง 
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- กรอบตวัเคร่ืองดา้นนอกตอ้งเป็นแบบเรียบเพ่ือใหง่้ายต่อการทาํความสะอาด 
- ตวัเคร่ืองตอ้งถูกออกแบบมาสาํหรับต่อกบัท่อระบายนํ้ าไดท้ั้งทางดา้ยซา้ยและขวาของตวัเคร่ือง

เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง 
- คอยลเ์ยน็ตอ้งมีป๊ัมระบายนํ้าเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถดนันํ้าไดสู้งไม่ตํ่ากวา่ 1,000 มม. 

 
4.   พดัลมระบายอากาศ 
 4.1 ความตอ้งการทัว่ไป 
  1)   พดัลมระบายอากาศตอ้งเป็นรุ่นมาตรฐาน (STANDARD MODEL) ของผูผ้ลิตท่ีออกแบบมา
สาํหรับใชก้บัระบบไฟฟ้า 50 เฮิร์ต และมีความสามารถในการระบายอากาศไดไ้ม่นอ้ยกว่าขอ้กาํหนดในรายการ
อุปกรณ์ 
  2)  GRAVITY SHUTTER ตอ้งเป็นแบบท่ีทนทานต่อการใช้งานภายนอกอาคารไดเ้ป็นอย่างดี 
(WEATHER PROOF) ใบ ปิด-เปิด ทาํดว้ยอะลูมิเนียมหลายใบเรียงซอ้นกนั ประกอบอยู่ในโครงเหล็กแขง็แรง 
ปลายใบในส่วนท่ีปิดซอ้นกนัตอ้งแนบสนิท สามารถป้องกนัลมและฝนภายนอกไม่ใหผ้า่นเขา้ในอาคารได ้
  3)  โดยทัว่ไปความดงัของเสียงจะตอ้งไม่เกิน 70 DBA (RE 10-12 WATTS) ท่ี OCTAVE BAND 2-8 
และสาํหรับพดัลมท่ีติดตั้งในลกัษณะ FREEBLOW จะตอ้งดงัไม่เกิน 50 DBA (RE 10-12 WATTS) ท่ี OCTAVE 
BAND 2-8 ถา้หากเสียงดงัเกินกว่าน้ีจะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงท่ีเหมาะสม เพื่อลดระดบัเสียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี
เทียบเท่ากนัน้ี  
  4)   ถา้หากระบุเป็นอย่างอ่ืน มอเตอร์ท่ีใชข้บัเคล่ือนพดัลมผ่านชุดสายพานขบัเคล่ือน เป็นแบบ TEFC, 
SQUIRREL CAGE, INDUCTION MOTOR ใชก้บัระบบไฟฟ้า 380 โวลต ์3 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 220 โวลต ์1 เฟส 
50 เฮิร์ต  มาตรฐาน IEC, SYNCHRONOUS SPEED 1,450 RPM, INSULATION CLASS B, ROTOR TORQUE 
CLASS 1.3  สาํหรับมอเตอร์ขนาดเลก็กกว่า 0.05 KW (3/4 HP) และ ROTOR TORQUE CLASS 1.6 สาํหรับ
มอเตอร์ท่ีโตกว่าและเท่ากบั 0.05 KW (3/4 HP), CLASS OF PROTECTION ไม่ตํ่ากว่า IP44, MOUNTING 
ARRANGEMENT จะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการติดตั้งพดัลมขนาดของมอเตอร์ (NAMEPLATE KW RATING) 
ของพดัลมท่ีมีใบพดัแบบ BACKWARD CURVE หรือ AEROFOIL จะตอ้งมากกว่ากาํลงัท่ีตอ้งการขบัพดัลมสูงสุด 
(MAXIMUM BRAKE HORSE POWER)   ท่ีจุดเลือกใชง้านตามท่ีระบุไวไ้ม่นอ้ยกว่า 15% และสาํหรับพดัลมท่ีมี
ใบพดัแบบ FORWARD CURVE ขนาดของมอเตอร์ท่ีตอ้งการขบัพดัลมสูงสุด ท่ีจุดเลือกใชง้านตามท่ีระบุไวไ้ม่
นอ้ยกวา่ 30% 
 
 4.2 พดัลมแบบติดผนงั (PROPELLER TYPE) 
  1)   ใบพดัลมและโครงทาํดว้ยเหล็กอะลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่านกรรมวิธี
ป้องกนัสนิมมาจากโรงงานผูผ้ลิต ถา้ติดตั้งในบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นสาํนกังานท่ีตอ้งการความสวยงามจะตอ้งเป็น
รุ่นท่ีออกแบบมาใหมี้รูปร่างท่ีสวยงาม 
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  2)   GRAVITY SHUTTER ติดตั้งไวท่ี้ดา้นลมออก ขณะพดัลมหยดุหมุนสามารถปิดไดส้นิทเป็นแบบ 
MULTIBLADE GRAVITY SHUTTER 
  3)   พดัลมท่ีติดตั้งยดึกบัผนงัอาคาร ตอ้งมีแผน่ยางรองโดยรอบพดัลมกบัผนงั ความหนาของยางรองไม่
นอ้ยกวา่ 3 มิลลิเมตร (1/8 น้ิว) 
  4)   ใบพดัลมชนิดทาํดว้ยเหล็กหรืออะลูมิเนียมตอ้งมี WIRE GUARD ป้องกนัอนัตรายยดึติดกบัโครง
พดัลมทางดา้นดูดอากาศเขา้ 
 
 4.3 พดัลมระบายอากาศแบบฝังเพดาน (CEILING MOUNTED TYPE) 
  1)   ความทัว่ไป 

 พดัลมจะตอ้งไดรั้บการออกแบบสาํหรับการติดตั้งฝังเพดาน และมีทางออกสาํหรับต่อท่อลมพร้อม
กบั SHUTTER กนัลมไหลยอ้นกลบั  
  2)   โครงสร้าง 

 พดัลมมอเตอร์ จะตอ้งติดตั้งอยูใ่นกล่องโลหะท่ีมัน่คงแขง็แรงและพน่สีตามมาตรฐานของโรงงาน 
  3)   FAN WHEEL 

 ทาํดว้ยเหล็ก, อลูมิเนียม หรือพลาสติก และไดรั้บการถ่วง และติดตั้งศูนยใ์ห้สมดุลทั้งในขณะหยุด
น่ิงและหมุน 

 
 4.4 พดัลมแบบติดผนงัใบพดั 16 น้ิว 
  1)   ใบพดั 3 ใบพดั  ตะแกรงถ่ีเป็นพิเศษ ปรับแรงลมได ้3 ระดบั 
  2)   สัง่งานดว้ยเชือก 2 เส้นทั้งแบบควบคุมความแรงและควบคุมการส่าย 
  3)   มอเตอร์แบบปิด ป้องกนัฝุ่ นละอองและส่ิงแปลกปลอม 
  4)   THERMAL FUSE ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน 
  5)   CUREENT FUSE ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือไฟฟ้าลดัวงจร 
  6)   มาตรฐาน PREMUIM SAFETY ใชช้ิ้นส่วนท่ีไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภยั 
  7)   ผา่นการรับรองคุณภาพและความปลอดภยัจาก สนง.มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
  8)   ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001 
  9)   ผลิตภายใตม้าตรฐาน ROHS  
  10)   ประหยดัไฟสูงสุดเบอร์ 5 
  11)   รับประกนัมอเตอร์และอะไหล่ภายในเคร่ืองอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 
 4.5 พดัลมเพดานใบพดั 56 น้ิว 
  1)   ใบพดั 3 ใบพดั ปรับแรงลมได ้3 ระดบั 
  2)   สวิตซ์แบบโรตาร่ีแยกอิสระจากตวัพดัลม 



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       70/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  3)   ใบพดัเหลก็เคลือบพิเศษ 
  4)   มอเตอร์แบบปิด ป้องกนัฝุ่ นละอองและส่ิงแปลกปลอม  
  5)   THERMAL FUSE ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน 
  6)   CUREENT FUSE ตดัไฟอตัโนมติัเม่ือไฟฟ้าลดัวงจร 
  7)   มาตรฐาน PREMUIM SAFETY ใชช้ิ้นส่วนท่ีไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภยั 
  8)   ผา่นการรับรองคุณภาพและความปลอดภยัจาก สนง.มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 
  9)   ผลิตจากโรงงานท่ีไดม้าตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001 
  10)   ผลิตภายใตม้าตรฐาน ROHS 
  11)   รับประกนัมอเตอร์และอะไหล่ภายในเคร่ืองอยา่งนอ้ย 1 ปี 
 
5.   ระบบไฟฟ้า 
 5.1 ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
  1)   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามแบบและรายละเอียดตั้งแต่การติดตั้ง
แผงควบคุมไฟฟ้า เดินท่อร้อยสาย ลากสายไฟเขา้สาย ตลอดจนเดินสายวงจรควบคุมจากแผงควบคุมไฟฟ้าไปยงัแผง 
Remote Control จนครบถว้น เพ่ือใหร้ะบบปรับอากาศและระบายอากาศทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
  2)   ระบบไฟฟ้าทั้งหมดเป็น 3 Phase 4 Wire 380/220 V. 50 Hz. With Ground และมาตรฐานการติดตั้ง 
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัระบบของการไฟฟ้านครหลวง และ/หรือ NEC 
  3)   ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและทาํการติดตั้ง โดยร่วมมือกบัผูรั้บเหมาไฟฟ้าอาคารอยา่ง
ใกลชิ้ด เพื่อใหไ้ดว้สัดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการติดตั้งมีมาตรฐานไม่ดอ้ยกวา่ และถา้เป็นไปไดว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้
ควรเป็นของท่ีมาจากผูผ้ลิตเดียวกนั 
  4)   ขนาดของมอเตอร์ท่ีระบุในแบบเป็นเพียงการประมาณเท่านั้น หากผูรั้บจา้งใช้มอเตอร์ท่ีมีขนาด
แรงมา้แตกต่างออกไปจากท่ีไดป้ระมาณไว ้ผูรั้บจา้งตอ้งตรวจสอบและเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น Circuit 
Breaker, Starter, สายไฟฟ้า และท่อร้อยสาย ให้สอดคลอ้งกบัท่ีใชง้านจริง โดยท่ีค่าใชจ่้ายทั้งหมดอยู่ในความ
รับผดิชอบของผูรั้บจา้ง 
  5)   ระบบสีของสายไฟฟ้าใหใ้ชด้งัน้ี 
 PHASE A                     :   สีนํ้ าตาล 
                          PHASE B                     :  สีดาํ 
 PHASE C                     :   สีเทา 
 NEUTRAL        :   สีฟ้า 
                          GROUND                     :   สีเขียว 
   หากสายไฟฟ้าท่ีผลิตมีเพียงสีเดียว ให้ใชป้ลอกพลาสติกหรือเทปท่ีมีสีตามกาํหนดให้พนัไวท้ั้ง 2 
ปลาย 
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  6)   การต่อสายดิน (Ground) ของระบบไฟฟ้า, การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า และการเลือกขนาดของ
สายจะตอ้งเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้านครหลวง และ NEC ฉบบัล่าสุด 
  7)   ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีการป้องกนัไฟและควนัลามตามหวัขอ้ท่ี 300-21 ของ NEC และ ASTM โดยท่ีผู ้
รับจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการลุกลามของไฟและควนั ตามช่องเปิดของทางเดินไฟฟ้าทั้งหมด 
อุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งเป็นอุปกรณ์หรือวสัดุท่ี UL รับรองหรือมาตรฐานท่ีเทียบเท่า โดยท่ีวสัดุนั้นๆ จะตอ้งเป็นกนัไฟ
ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง และสามารถถอดออกไดง่้ายเม่ือมีแกไ้ขในภายหลงั 
 
 5.2   สายไฟฟ้า 
  1)   สายไฟฟ้าท่ีใชท้ั้งหมดตอ้งเป็นสายทองแดงหุม้ฉนวน และไดม้าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมตาม 
มอก.11-2553 
  2)   สายไฟฟ้าเมนใหใ้ชส้ายชนิด THW. IEC01 เท่านั้น และสายตั้งแต่ 6 ตารางมิลลิเมตรข้ึนไป ใหใ้ช้
เป็นสายตีเกลียว 
  3)   สายไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งเดินในระบบท่อร้อยสาย 
  4)   การดึงสายควรใชอุ้ปกรณ์ช่วยการดึงสายและใชอุ้ปกรณ์หล่อล่ืน ซ่ึงตอ้งเป็นชนิดท่ีผูผ้ลิตสายไฟ
แนะนาํไวเ้ท่านั้น 
  5)   สายไฟฟ้าสาํหรับ Remote Control ให้ใชส้ายตีเกลียวขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตร และสามารถทน
แรงดนัไฟฟ้าท่ีใชง้านได ้
  6)   การต่อสายไฟฟ้าเขา้อุปกรณ์ทุกชนิด ตอ้งใชข้ั้วต่อสายแบบยึดดว้ยสกรูและตอ้งใชเ้คร่ืองมือกลอดั
ย ํ้าในการต่อสายเขา้กบัหวัต่อ และพนัดว้ยเทปท่ีมีคุณสมบติัเป็นฉนวนไฟฟ้า และไม่หลุดลอกในระหวา่งการใชง้าน 
  7)   สายไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งมี Cable Identification บ่งถึงขนาด เพื่อสะดวกในการบาํรุงรักษา 
  8)   การติดตั้งสายไฟฟ้าจะตอ้งทาํหลงัจากท่ีวางท่อร้อยสายเสร็จเรียบร้อยแลว้เท่านั้น และตอ้งรักษา
ความสะอาดภายในท่อตลอดเวลา ตั้งแต่เร่ิมการติดตั้ง หากมีปัญหาข้ึน ใหท้าํการชกัท่อลา้งจนแน่ใจวา่สะอาดจึงลาก
สายได ้
 
 5.3  ท่อร้อยสายไฟ 
  1)   ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาและติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น กล่องต่อสายขอ้
โคง้ ขอ้ต่ออ่อน เป็นตน้ ใหค้รบถว้นถูกหลกัสวยงามตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบ 
  2)   ท่อร้อยสายไฟชนิด Intermediate Metallic Conduit (IMC) จะเป็นท่อเหลก็แขง็ผา่นการชุบสังกะสี
มาแลว้ ใชส้าํหรับติดตั้งในบริเวณดงัน้ี คือ Motor Feeder, Service Entrance, ฝังใตดิ้น, ฝังคอนกรีต เดินในท่ีในหรือ
นอกอาคาร สาํหรับชนิด Electrical Metallic Tubing (EMT) ตอ้งเป็นท่อเหลก็บางผา่นการชุบสงักะสี ใชติ้ดตั้งไดทุ้ก
บริเวณเวน้แต่ท่ีระบุใหใ้ชท่้อ IMC และท่ออ่อน 
  3)   ท่ออ่อนท่ีใชร้้อยสายไฟฟ้าจะตอ้งทาํจาก Galvanized Steel บริเวณท่ีช้ืน ตอ้งใชท่้อแบบกนันํ้า 
  4)   Conduit fitting จะตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดของ NEMA และ UL 514 
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  5)   ท่ีปลายท่อทุกจุดท่ีต่อเขา้ยงัอุปกรณ์จะตอ้งมี Lock Nut และ Bushing อยูทุ่กจุด 
  6)   Junction และ Pull Box ตอ้งเป็นกล่องเหลก็ชุบสงักะสี และท่ีช้ืนจะตอ้งเป็นแบบ Cast Aluminium 
  7)   การเดินท่อใหพ้ยายามเดินในแนว Corridor และตอ้งขนานหรือตั้งฉากกบัตวัอาคาร 
  8)   ท่อร้อยสายไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งมีแถบสีเป็นสญัลกัษณ์ติดเป็นช่วงๆ ไปอยา่งนอ้ยไม่เกินทุก 3 เมตร 
หรือจุดท่ีมี Junction หรือ Pull Box จะตอ้งมีแถบสีท่ีท่อในระยะท่ีไม่เกินกว่า 30 เซนติเมตร จาก Box ผูค้วบคุมงาน
จะเป็นผูก้าํหนดสีให ้
 
 5.4 แผงสวิตชแ์ละอุปกรณ์ 
  1)   แผงสวิตช์ใหญ่ให้ข้ึนรูปด้วยเหล็กฉากหนา 3 มิลลิเมตร ฝาและผนังตู้ทาํด้วยเหล็กกล้าหนา 2 
มิลลิเมตร ตวัตูพ้่นสีกนัสนิมแลว้จึงค่อยพ่นสีเทาทบัหนา้อีกจนสวยงาม บานประตูมีกุญแจปิดล็อคได ้สายไฟฟ้าท่ี
ต่อเช่ือมกนัให้เดินแบบฉากให้เป็นท่ีเรียบร้อย ตวัตูส้ามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 500 โวลท์ ฝาตูแ้ละ
กุญแจตอ้งยึดแน่นทนได ้เม่ือเกิดการลดัวงจรด้วยกระแสไฟไม่น้อยกว่า 50 กิโลอมัแปร์ ตวัตูโ้ดยทัว่ไปตอ้งได้
มาตรฐานตาม ANSI หรือ VDE 
  2)   Circuit Breaker ท่ีใชท้ั้งหมดตอ้งมาจากผูผ้ลิตเดียวกนั เป็นแบบ Molded Case สามารถทน
กระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่ตํ่ากว่าท่ีระบุในแบบ Circuit Breaker ของทั้งระบบตอ้งทาํงานสอดคลอ้งกนั โดยท่ีหากเกิด
ไฟฟ้าลดัวงจรข้ึน Breaker ตน้ทางท่ีใกลท่ี้สุดจะตอ้ง Trip ก่อนเสมอ และตอ้งสามารถทนค่า Short Circuit ไดด้ว้ย 
  3)   Starter เป็นแบบ Direct-on-line โดยทัว่ไปใชส้าํหรับมอเตอร์ตั้งแต่ 7.5 แรงมา้ลงมาและเป็นแบบ 
Star-delta สาํหรับมอเตอร์ท่ีมีค่ามากกว่า 7.5 แรงมา้ข้ึนไป ยกเวน้จะมีการระบุแตกต่างไปในแบบ Starter จะตอ้ง
ประกอบดว้ย Magnetic Contactor กบั Thermal Overload Relay แบบ 3 Heater Elements 
  4)   อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นจะตอ้งมีเช่น Voltmeter, Ammeter, Selector Switch, Fuse Push Button 
Switch, Indication Lamp และอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแบบใหผู้รั้บจา้งเป็นผูจ้ดัหาและติดตั้งใหค้รบถว้น 
 
6. รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 รายละเอียดในหมวดน้ีได้แจ้งถึงรายช่ือผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งน้ี
คุณสมบติัของอุปกรณ์นั้นๆ ตอ้งไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีไดก้าํหนดไว ้และการพจิารณาของผู้ว่าจ้างทีจ่ะอนุมัติ
หรือไม่ถือเป็นที่ส้ินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผูว้่าจา้งเป็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกบัวสัดุ
และอุปกรณ์ท่ีกาํหนด ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการน้ีทั้งส้ิน 
  1.  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) 
  -  Daikin 
  -  Trane 
  -  Carrier 
  -  Mitsubishi 
 2. เคร่ืองปรับอากาศแบบปรับปริมาณนํ้ายาอตัโนมติั (VRF) 
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  -  Daikin 
  -  Mitsubishi 
  -  Hitachi 
  -  Trane 
  -  Toshiba 
 3.  พดัลมติดตผนงั (Propeller Type) 
  -  Misubishi 
  -  Pannasonic 
  -  Kruger 
  -  Wolter 
  -  Nicotra 
 4.  พดัลมติดแขวนฝ้า (Ceiling Mounted Type) 
  -  Misubishi 
  -  Pannasonic 
  -  Kruger 
  -  Wolter 
  -  Nicotra 
 5.  พดัลมติดผนงัใบพดั 16 น้ิว (Wall Type) 
  -  Misubishi 
  -  Pannasonic 
  -  Toshiba  
 6.  พดัลมติดผนงัใบพดั 30 น้ิว (Wall Type) 
  -  Delton 
  -  Yamabishi 
  -  Twister  
 7.  พดัลมติดเพดานใบพดั 56 น้ิว  
  -  Misubishi 
  -  Pannasonic 
  -  Toshiba  
 8.  Refrigerant Pipe 
  - Valor 
  - Kembla 
  - Cambridge 
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 9.  Close Cell Electrometric Insulation 
  - Aero Flex 
  - Max Flex 
  - K Flex 
  - หรือเทียบเท่า  
 10.  Condensate Drain Pipe (PVC) CLASS 8.5 TIS.17-2532 
  - ตราท่อนํ้าไทย 
  - ตราชา้ง 
 11. รางครอบท่อนํ้ายา 
  - M & E  
  - หรือเทียบเท่า 
 12.  Flexible Pipe Conection 
  - Mason 
  - Metraflex 
  - Tozen 
  - หรือเทียบเท่า 
 13. Spiral Duct 
  - Esco 
  - หรือเทียบเท่า 
 14. Diffuser And Grill 
  - Komfort Flow  
  - Esco Flow  
  - CFM Per Cool 
  - หรือเทียบเท่า 
 15. Vibration Mounting 
  - Mason 
  - Vibration Mounting And Controls 
  - Tozen 
  - หรือเทียบเท่า 
 16. Circuit Breaker  
  -  Square-D 
  -  ABB 
  -  MEM 
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  -  Merlin Gerin 
  -  Siemens 
 17. Cable 
  -  Phelps Dodge 
  -  Thai Yasaki 
  -  Bangkok Cable 
 18. Conduit 
  -  Matsushita 
  -  TPS 
  -  TAS  
  -  RSI 
  -  TAS 
  -  PAT 
  -  CDC 
 

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าท่ีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจาํหน่ายใน
ท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระบบงานระบบประปาและประปาและสขุาภบิาลสขุาภบิาล  
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งานระบบประปาสุขาภิบาลและดับเพลงิ 
 
1. งานระบบสุขาภบิาลและดบัเพลงิ ประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 
  1.1  ระบบนํ้าประปา 
     ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้งท่อจากท่อประปาจากอาคารขา้งเคียงหรือท่อเมนไปยงัถงัเก็บนํ้ าใตดิ้น / บนดินและ
บริเวณอ่ืน ๆ  ภายในโครงการตามท่ีกาํหนดในแบบแปลน 
 1.2 ท่อนํ้าโสโครก (S) เป็นท่อนํ้าท้ิงจากส้วมและโถปัสสาวะ ส่วนท่อนํ้ าเสีย (Waste) (W)   เป็นท่อนํ้ าท้ิงจาก
ท่อนํ้ าลา้งพ้ืน และอ่างลา้งมือของหอ้งนํ้ า – หอ้งส้วม และท่อนํ้ าท้ิงของ Service Sink จะไหลลงสู่ระบบบาํบดั ก่อน
ปล่อยไปบาํบดัท่ีระบบส่วนกลางของสถาบนัฯ 
 1.3 ท่อระบายอากาศ (Vent) (V) ต่อตรง หรือต่อรวมกบัท่ออากาศของนํ้ าโสโครก ท่อนํ้ าลา้งไปยงัหลงัคา
ตามตาํแหน่งท่ีกาํหนดท่ออากาศของบ่อบาํบดัใหต่้อร่วมกนัสู่หอ้งท่อ (Shaft) ข้ึนสู่หลงัคาของอาคาร ตอนปลายท่อ 
ถา้ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน แบบแปลนใหติ้ดสามทาง และตะแกรงทองเหลืองกนัแมลง 
      1.4   ระบบระบายนํ้าฝน 
        ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้งท่อระบายนํ้าฝนรับนํ้าจากอาคาร ซ่ึงรับนํ้าจากหลงัคาของอาคาร, Slab เพื่อปล่อยเขา้
ท่อระบายนํ้ าคอนกรีตเสริมเหลก็ (RCP) และบ่อพกั ตามท่ีกาํหนดในแบบแปลน ก่อนปล่อยออกมาสู่ระบายนํ้ าฝน
นอกอาคาร 
 1.5 ระบบบาํบดันํ้าเสีย 
         หมายถึงระบบบาํบดันํ้ าเสียส่วนท่ีใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าเสียให้ดีข้ึนก่อนท้ิง ซ่ึงสามารถบาํบดันํ้ า
ท้ิง และนํ้ าโสโครกจากกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีความสกปรกในรูปของภาระบรรทุกทางอินทรีย ์โดยสามารถบาํบดันํ้ า
เสียได ้และนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัจะตอ้งมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานการออกแบบ 
 
2.  การตดิตั้งระบบท่อต่าง ๆ 
     2.1  การกาํหนดขนาดของท่อสุขาภิบาลของอาคาร ผูรั้บจา้งตอ้งให้วิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมประเภทสามญัวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร เป็นผูก้าํหนดขนาดท่อทั้งหมดและลงนามรับรองมาให้กรรมการ
ตรวจการจา้งพิจารณา ขอ้กาํหนดทัว่ไป 
  2.1.1 อุปกรณ์และวสัดุใช้งานต่างๆ ท่ีนํามาติดตั้ งจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและมี 
คุณภาพถูกตอ้งในแบบรูปรายการตามท่ีกาํหนด หากมิไดร้ะบุไวต้อ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์มี คุณภาพมาตรฐานสากล เป็น
ท่ียอมรับของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
         2.1.2   การเดินท่อจะตอ้งติดตั้งดว้ยความชาํนาญและประณีต ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ท่อทุกท่อ ตอ้งวาง
ให้ไดแ้นวเรียงกนัเป็นระเบียบ ท่อทุกท่อตอ้งมีท่ีแขวน Hanger และท่ีรองรับ Support ยึดติดกบัโครงสร้างอยา่ง
แขง็แรงเป็นระยะๆ ดว้ย Expansion Bolt หากมีความจาํเป็นตอ้งใหล้อดท่อผา่นกาํแพง ทะลุพื้น หรือคานคอนกรีต
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ซ่ึงไดรั้บการยินยอมจากวิศวกรโครงสร้างแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมปลอก Sleeve ฝังให้ถูกตอ้งตามตาํแหน่ง 
และระดบัก่อนเทคอนกรีต 
  2.1.3 ฝีมืองาน ผูรั้บจา้ง จะตอ้งใชช่้างฝีมือดี ซ่ึงชาํนายงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบติั งาน
ติดตั้งระบบท่อ เคร่ืองครุภณัฑ ์เคร่ืองจกัร วสัดุ-อุปกรณ์ และจะตอ้งควบคุมการทาํงาน ของช่างเหล่าน้ีใหด้าํเนินไป
โดยชอบดว้ยหลกัปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
     1)  การตดัท่อแต่ละท่อน จะตอ้งใหไ้ดร้ะยะสั้นพอดี ตามความตอ้งการท่ีจะใช ้ณ จุดนั้นๆ ซ่ึง เม่ือ
ต่อท่อบรรจบกนัแลว้ จะไดแ้นวท่อท่ีสมํ่าเสมอไม่คดโก่งและคลาดเคล่ือนจากแนวไป 
     2)  การวางท่อ จะตอ้งวางในลกัษณะท่ีเม่ือเกิดการหดตวั หรือการขยายตวัของท่อเน่ืองจาก การ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การหดตวัหรือการขยายตวัของท่อนั้นจะไม่ให้เกิดการเสียหายเกิดข้ึนแก่ตวัท่อหรือแก่ส่ิง
ใกลเ้คียง ระบบท่ีมีการหดตวัและการขยายตวัมากตอ้งจดัใหมี้ Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในท่ีๆ จาํเป็น
และเหมาะสมดว้ย ถึงแมจ้ะไม่ไดก้าํหนดไวใ้นแบบแปลนกต็าม 
    3)  การตดัต่อท่อ ใหใ้ชเ้คร่ืองสาํหรับต่อท่อโดยเฉพาะ และจะตอ้งควา้นปากท่อขดุเศษท่ียงัติดคา้ง
อยูป่ากท่อออกเสียให้หมด การจะทาํเกลียวจะตอ้งใชเ้คร่ืองทาํเกลียวท่ีมีฟันคม เพื่อใหฟั้นเกลียวเรียบและไดข้นาด
ตามมาตรฐาน 
   4) ทุกจุดท่ีตอ้งเปล่ียนแนว หรือทิศทางของท่อ ใหใ้ชข้อ้ต่อตามความเหมาะสม (ขอ้ต่อ หมายถึง 
ขอ้โคง้ ขอ้งอ สามทาง ส่ีทาง เป็นตน้) และหากมีการเปล่ียนขนาดของท่อ ณ จุดใด ใหใ้ชข้อ้ลดหรือขอ้เพิ่ม เท่านั้น 
 
   2.2   ชนิดของท่อระบบต่างๆ  
         ผูรั้บจา้งจะตอ้งใชว้สัดุใหถู้กตอ้งตามท่ีกาํหนดดงัน้ี 
 

ชนิดของท่อ วสัดุทีใ่ช้งาน 

ท่อประปา (CW)  
 
 
 
 
 
 

1.    ท่อนํ้าประปานอกอาคาร 
- ท่อเมนนํ้าประปาท่ีต่อจากท่อเมนประปานอกโครงการ 
ฯ มาใชใ้นโครงการฯ และเดินฝังดิน ใหใ้ชท่้อโพลิเอ
ทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) PN10 PE100 ตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.982-2556 

2. ท่อนํ้าประปาในอาคารถา้ในแบบไม่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืน 
- ให้อาคาร ใชท่้อ PP-R (80) (Polypropylene Random 
Copolymer) ชั้น SDR 11 (PN10) ผลิตอา้งอิงตามมาตรฐาน 
DIN 8077 / DIN 8078 หรือไดรั้บการรับรองจากสถาบนั 
DVGW  
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ชนิดของท่อ วสัดุทีใ่ช้งาน 

ท่อนํ้าเสีย (W) ,ท่อนํ้าโสโครก (S)  และท่อ
อากาศ (V) 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ท่อระบายนํ้าโสโครก และท่อระบายนํ้าเสีย (Soil and 
Waste Pipe) S,W 
- ท่อในอาคารและท่อในร่ม ให้ใช้ท่อ Poly Vinyl 

Chloride (PVC) Class 8.5 ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ี มอก. 17 – 2532 

- กรณีท่อฝังดินและนอกอาคารหรือตากแดดถา้ในแบบม่
ไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืนใช ้Poly Vinyl Chloride (PVC) 
Class 13.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ี 
มอก. 17 – 2532  

2. ท่อท่ี Pump สูบส่งนํ้ าเสียจากบ่อเกรอะไปบาํบดัท่ีบ่อ
บาํบดันํ้ าเสีย ใช้ท่อ HDPE (High Density 
Polyethylene) PN 16 ตามมาตรฐาน DIN 8074, 8075 
และตามมาตรฐานสากล ISO 161, 2506, 3607 

ท่อระบายนํ้าจากหอ้งแลป็ปฏิบติัการเคมี ใชท่้อพีพี (PP) BS. 4991-1974 

ท่อระบายนํ้าฝน (R) 1.  ท่อระบายนํ้าฝนในอาคาร 
-  ท่อในอาคารและท่อในร่มให้ใช้ท่อ Poly Vinyl 

Chloride (PVC) Class 8.5 ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ี มอก. 17 – 2532 

-  กรณีท่อฝังดินและนอกอาคารหรือตากแดดถา้ในแบบ
ไม่ไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืนใช ้Poly Vinyl Chloride (PVC) 
Class 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ี
มอก.17 – 2532 

2.   ท่อระบายนํ้ าฝนนอกอาคารใหใ้ชท่้อคอนกรีตเสริมเหลก็
(Rein Force Concrete Pipe – RCP) ชนิดปากล้ินรางชั้น 
2 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ี มอก. 128-
2518 และบ่อพกันํ้ า (Manhole – MH) ตามท่ีกาํหนดไว้
ในแบบ แปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

ท่อนํ้าดบัเพลิง (FW) ใชท่้อเหลก็ดาํ BSP (Black Steel Pipe) ชนิด Schedule # 40 
ผลิตตามมาตรฐาน  ASTM A53 

  



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       79/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

หมายเหต ุขอ้ต่อของท่อระบบต่างๆ ใหใ้ชแ้บบท่ีมีมาตรฐานมากกวา่ท่อท่ีติดตั้ง 1 ระดบั (Class) 
 
 2.3 การต่อท่อ 
  2.3.1  การต่อท่อเขา้หากนัหรือการต่อท่ออุปกรณ์เคร่ืองใชต่้าง ๆ จะตอ้งคาํนึงถึงการบาํรุงรักษา ถอด
อุปกรณ์ซ่อมแซม และการขยบัตวัของโครงสร้าง 
  2.3.2    การต่อท่อพีวีซี (PVC) ให้ดาํเนินการตามมาตรฐานของผูผ้ลิตและสาํหรับท่อระบายนํ้ าให้ใชข้อ้
ต่อสามทาง Y 45 องศา เท่านั้น 
  2.3.3 การต่อท่อพีพี-อาร์ (PP-R) ขนาดตั้งแต่ 20-160 มม. เป็นแบบ ระบบเช่ือมสอด (Socket Fusion) 
หรือตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต และให้ใชท่้อและขอ้ต่อจากผูผ้ลิตรายเดียวกนั ทั้งน้ีช่างท่ีทาํการติดตั้งท่อจะตอ้งผ่าน
การฝึกอบรมจากบริษทัผูผ้ลิต และมีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมจากบริษทัผูผ้ลิต 
        2.3.4   การต่อท่อ Polyethylene (PB), High Density Polyethylene (HDPE) และ Propylene (PP) ส่วนท่ี
ฝังในผนงัใหใ้ชช้นิดเช่ือม ส่วนอ่ืนๆ ใหด้าํเนินการตามมาตรฐานผูผ้ลิต ยกเวน้ หา้มต่อท่อแบบแฟลร์ (Cold Flare) 
ส่วนท่ีจาํเป็นตอ้งถอดใหเ้ป็นชนิดหนา้จานหรือชนิดท่ีสามารถถอดซ่อมได ้
            2.3.5  การต่อท่อเหลก็อาบสงักะสีต่อแบบใชเ้กลียว การต่อเกลียวใหใ้ชส้าํหรับท่อประปา เท่านั้น 
   1) ตั้งแต่ 3 น้ิวและน้อยกว่า ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสีชนิดเกลียวต่อด้วยเกลียวตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ี มอก. 249-2520 การต่อท่อเหลก็อาบสงักะสี เกลียวท่อ (เกลียวนอก) และเกลียวของขอ้ต่อ 
(เกลียวใน จะตอ้งไดม้าตรฐานของผูผ้ลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 227-2521 และ 281-2521 หรือมาตรฐาน ASTM, 
BS หรือ JIS แลว้แต่กรณี โดยตดัฟันเฉพาะเกลียวตวัผูเ้ท่านั้น แลว้สวมขอ้ต่อเกลียวเขา้ไปและตอ้งหมุนเกลียวเขา้ไป
ในขอ้อยา่งนอ้ย 5 เกลียว เม่ืออดัแน่นแลว้เกลียวจะตอ้งเหลือไม่เกิน 2 เกลียว แต่การพนัเกลียวใหใ้ชเ้ทปสาํหรับการ
ต่อท่อเหลก็อาบสงักะสี โดยเฉพาะหา้มใชเ้ชือกใยปอ หรือวสัดุอ่ืนพนั 
   2)  สาํหรับท่อขนาดตั้งแต่ 4 น้ิว และมากกวา่ใหต่้อดว้ย Grooved Coupling แบบ Flange หรือหนา้
จาน 
          2.3.5   การต่อท่อเหล็ก ต่อโดยใช้อุปกรณ์ปลอกรัด ตวัปลอกรัดและอุปกรณ์ทาํดว้ยเหล็กกลา้ไร้สนิม 
เกรด 304 ปลอกยางทาํดว้ยยางสงัเคราะห์ชนิดพิเศษ Neoprene 
          2.3.6  การต่อท่อดบัเพลิง ใชข้อ้ต่อแบบ Malleable Thread Fitting การเช่ือมต่อเป็นแบบ Mechanical & 
Grooved Joint ทนต่อความดนัได ้300 ปอนดต่์อตารางน้ิว 
         2.3.7   การต่อท่อคอนนกรีตเสริมเหลก็ (RCP) โดยใชป้ากแตรยาดว้ยซีเมนต ์ท่อสอดจะตอ้งสอดลึกเขา้
ไปถึงกน้ปากแตร และพอกดว้ยซีเมนตโ์ดยรอบ และตลอดความยาวของท่อท่ีเหล่ือมกนั แลว้พอกดว้ยซีเมนตผ์สม
ทรายละเอียด อตัราส่วน 1: 2 ผสมนํ้าพอประมาณ ปิดทบัตามความยาวของรอยต่อของท่อสวม และปาดผิวหนกัเป็น 
45  เสมอขอบนอกของท่อสวมโดยรอบ 
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 2.4  ทีแ่ขวนและทีร่องรับท่อ (Hanger & Support) 
   การแขวน และรองรับท่อท่ีเดินในอาคารไม่ฝังดิน จะตอ้งยดึกบัโครงสร้างของอาคารไวอ้ยา่งมัน่คงและ
แขง็แรงทุกระยะตามตารางท่ีกาํหนด หรือในช่วงท่ีมีการเปล่ียนทิศทาง โดยใชเ้หล็กแขวน และรองรับท่อตามแบบ 
ทาสีกนัสนิม Red Lead Primer 1 คร้ังแลว้ทาสีดว้ยสีนํ้ ามนัอีก 2 คร้ัง ท่ีแขวนและรองรับท่อ จะตอ้งทาํดว้ยเหล็ก
เหนียว และสามารถปรับระยะความสูงตํ่าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 น้ิว และในบริเวณท่ีมีการสั่นสะเทือนของท่อไปยงั
โครงสร้างอาคารจะตอ้งมี Spring Isolation รองรับ 

ตารางระยะช่วงยดึท่อ 

Pipe  Dia. 
(Inch) 

Road Dia. 
(Inch) 

Steel Pipe 
Max.Span (FT) 

PVC. Pipe 
Max.Span (FT) 

HOR. VERT. HOR. VERT. 
1/2 or Smaller 3/8 6 8 3 5 

3/4 3/8 6 8 3 5 
1 3/8 8 10 3 5 

1 1/4 3/8 8 10 4 6 
1 1/2 3/8 9 10 4 6 

2 3/8 10 12 5 8 

2 1/2 1/2 10 12 5 8 

3 1/2 10 12 6 10 

4 5/8 10 12 6 10 
5 5/8 12 12 8 12 
6 1/2 12 12 8 12 
8 3/4 12 12 10 14 

10 7/8 12 12 10 14 
12 7/8 12 12 12 16 

 
 2.5  การตดั เจาะ และซ่อมส่ิงกดีขวาง 
        2.5.1  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งรับผิดชอบการตดั เจาะ ส่ิงกีดขวางท่ีจาํเป็นต่อการติดตั้ง เช่น การเจาะ ผนงั พื้น 
การเจาะฝ้าเพดาน เป็นตน้ โดยจะตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อไม่ใหเ้กิดผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร
และไม่ทาํใหค้วามเรียบร้อยของอาคารตอ้งเสียไป รวมทั้งจะตอ้งแจง้ใหว้ิศวกรโครงการฯ ทราบก่อนท่ีจะดาํเนินการ
ตดั เจาะ 
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       2.5.2  หากมีส่ิงก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้รายละเอียดใหแ้ก่ผูค้วบคุมงาน
เสียก่อนจึงจะปฏิบติังานได ้
         2.5.3   การตดั เจาะ และซ่อมส่ิงกีดขวางน้ี ผูรั้บจา้งตอ้งใชช่้างท่ีมีความชาํนาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ
และจะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั 
  2.5.4 ทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอพร้อมกนัทั้งหมด รวมทั้งวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชเ้พื่อขออนุมติั
ก่อน   
 2.6 ปลอกลอดท่อ (Sleeves) 
               สําหรับท่อท่ีเดินผ่านฐานราก พื้นผนงั ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะตอ้งรองดว้ยปลอกตามขนาดท่ี
พอเหมาะกบัท่ีสอดเขา้มาเสียก่อน และผูรั้บจา้งจะตอ้งตรวจสอบรายละเอียดของแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลน และติดตั้งปลอกรองท่อไวต้ามจุดท่ีจาํเป็นถึงแมจ้ะไม่แสดงไวใ้นรายละเอียดของแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนกต็าม ซ่ึงจะตอ้งติดตั้งโดยอาศยัหลกัเกณฑด์งัน้ี.- 
  2.6.1   ตรงตาํแหน่งท่ีท่อ ปล่อง ฯลฯ ทุกจุด ท่ีจะตอ้งเดินผ่านเพดาน พื้น หรือกาํแพง หรือคอนกรีต ให ้
เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งท่ีจะตอ้งจดัหาติดตั้ง Sleeves หรือ Blocking ต่างๆ ท่ีจาํเป็น 
  2.6.2   สาํหรับฐานราก ใหใ้ชป้ลอกเหลก็หล่อ 
  2.6.3   สาํหรับผนงัท่ีรับนํ้าหนกั หรือฝากั้น ใหใ้ชป้ลอกเหลก็หล่อ เหลก็เหนียว หรือเหลก็กลา้  
  2.6.4   Sleeves ท่ีผา่นกาํแพงภายนอก ตอ้งป้องกนัมิใหน้ํ้ าซึมผา่นไดแ้ละทาํดว้ยเหลก็ดาํ Schedule 40 
  2.6.5   Sleeves ท่ีผา่นกาํแพงอิฐภายใน ใชท่้อเหลก็อาบสงักะสี Class B 
  2.6.6  Sleeves ท่ีผา่นกาํแพงอิฐ หรือคอนกรีตท่ีไม่จาํเป็น ตอ้งเป็นแบบกนัซึม ใหใ้ชท่้อเหลก็อาบสังกะสี 
Class B 
  2.6.7  Sleeves ท่ีผ่านกาํแพงภายในท่ีจาํเป็นตอ้งเป็นแบบกนัซึม ไม่ให้นํ้ าซึมผ่านให้ใช้ท่อเหล็กดาํ 
Schedule 40 ตอ้งเช่ือมแผ่นเหล็กเป็นปลอกกนันํ้ า (Flashing) ภายนอกของท่อ (รวมฉนวนหุ้ม ถา้มี) ท่ีลอดผ่าน
ภายในไม่ตํ่ากวา่ 1 น้ิว และผูรั้บจา้งตอ้งใชใ้ยแอสเบสตอสอดัช่องวา่งระหวา่งท่อกบั Sleeves ใหแ้น่นทุกแห่ง 
  2.6.8 Sleeves ตอ้งมีเส้นผ่าศูนยก์ลางภายใน ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนยก์ลางภายนอกของท่อรวมทั้ง
ฉนวนหุม้ (ถา้มี) ท่ีลอดผา่นภายในไม่นอ้ยกวา่ 1 น้ิว และตอ้งยาวตลอดช่วงทะลุ ยกเวน้ เม่ือท่อนั้นตอ้งเดินทะลุผา่น
ฐานราก หรือผนงัท่ีรับนํ้ าหนกั ในกรณีน้ีตอ้งใหป้ลอดท่อโตกว่าท่อท่ีจะลอดอยา่งนอ้ย 1.5 น้ิว และผูรั้บจา้งตอ้งใช้
ใยแอสเบสตอสอดัช่องวา่งระหวา่งท่อกบั Sleeves ใหแ้น่นทุกแห่ง 
  2.6.9  ปลอกรองท่อท่ีพื้นอาคาร 
   จะตอ้งฝังใหป้ากปลอกรองท่อสูงกวา่ระดบัพื้นท่ียงัไม่ไดต้บแต่งไม่นอ้ยกวา่  2.5 ซ.ม. และสูงจาก
พื้นท่ีตกแต่งแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 น้ิว เพ่ือป้องกนันํ้าไหลผา่นช่องลงไป และหลงัจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ ใหอ้ดั
ช่องระหว่างท่อกบัปลอกท่อดว้ย Mineral Wool แลว้อุดช่วงหวัทา้ยดว้ย Sealant หรือ Caulking Compound และ
เรียบร้อยจนแน่ใจว่านํ้ าร่ัวซึมผ่านไม่ได ้หรือถา้เป็นผนงักั้นไฟฟ้าอุดช่องว่างดว้ยสารทนไฟอย่างนอ้ย 2 ชม. ตาม
มาตรฐาน ป้องกนัอคัคีภยัของ ว.ส.ท. โดยจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้อกแบบก่อน 
  2.6.10  แผน่ปิดพ้ืน ผนงัและเพดาน 
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          แผ่นปิดพ้ืน ผนงัและเพดานทุกๆ จุดท่ีท่อเดินทะลุผ่านผนงั ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคาร ซ่ึง ตบ
แต่งผวิหนา้แลว้ ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัการปิดช่องโหวท่ั้งทางเขา้และทางออกของท่อ ดว้ยเพดานอลูมิเนียมหนา 2 ซ.ม. 
ซ่ึงมีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบๆ ท่อไดอ้ยา่งมิดชิด แผน่อลูมิเนียมท่ีใชท่ี้เพดานและผนงัจะตอ้งปิดดว้ยสลกัแบบ
เซ็ทสกรู หา้มใชค้ลิปสปริง แผน่ดงักล่าวตอ้งไดรั้บการทาสีกนัสนิม และสีท่ีเขา้กบับริเวณโดยรอบท่ีตั้ง 
         2.6.11  ในกรณีท่ีท่อลอดผา่นผนงั พื้น เพดาน ซ่ึงปรากฏแก่สายตาผูพ้บเห็นได ้จะตอ้งใชป้ลอกท่อลอดท่ี 
ชุบโครเมียม หรือทองเหลืองหล่อ เพ่ือความสะดวก 
         2.6.12  หากท่อท่ีจะผ่านทะลุพื้นอาคาร มีจาํนวนหลายท่อดว้ยกนั ให้เจาะพ้ืนอาคารเป็นช่องให้ท่อผ่าน
การใชป้ลอกรองช่องท่ีเจาะน้ี และตอ้งเสริมกาํลงัตามความจาํเป็นและเหมาะสมในอาคาร คอนกรีตโดยตอ้งไดรั้บ
การอนุมติัจากวิศวกรโครงการฯเสียก่อน 
  2.6.13 หากประสงคจ์ะติดตั้งปลอกรองท่อนํ้าไว ้ณ จุดใด กใ็หติ้ดตั้งในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว 
  2.6.14 ในผนงัอิฐใหติ้ดตั้งปลอกรองท่อน้ี ในขณะท่ีก่ออิฐมาถึงท่ีจุดนั้น 
 
 2.7  การป้องกนัความเสียหายระหว่างการตดิตั้ง 
       ใหป้ฏิบติัตามแนวทางดงัต่อไปน้ี.- 
                2.7.1  ท่อต่างๆ ท่ีติดคา้งอยู่เน่ืองจากยงัทาํงานต่อไปได ้หรือละไปทาํงานอ่ืน ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีปลัก๊อุด 
หรือมีฝาเกลียวครอบไวป้้องกนัมิใหเ้ศษปูน หรือนํ้าลงไปในท่อระหวา่งก่อสร้างได ้
             2.7.2  อุปกรณีท่ีติดตั้งแลว้ตอ้งปกคลุมอย่างมิดชิดเพ่ือป้องกนัจากฝุ่ น และปูน ตลอดจนการกระแทก 
จากงานก่อสร้าง 
       2.7.3   วาล์วนํ้ า ขอ้ต่อ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ สําหรับการติดตั้งท่อให้ตรวจดูภายในและทาํความ
สะอาดภายในใหท้ัว่ถึงก่อนนาํมาประกอบติดตั้ง 
  2.7.4   เคร่ืองสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ ให้หุ้มห่อหรือป้องกนัไว  ้เพื่อมิให้เกิดการแตกหัก บุบสลายหรือ
เสียหายข้ึน 
  2.7.5 เม่ือไดก้ระทาํการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ จะตอ้งตรวจดูความเรียบร้อย และความสะอาดเคร่ือง
สุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์เหล่าน้ีอยา่งทัว่ถึง เพ่ือส่งมอบงานในสถานะท่ีปราศจากตาํหนิ ขอ้บกพร่อง และใชก้ารไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
       2.8   การตดิตั้งท่อประปา 
     2.8.1  จะตอ้งคาํนึงถึงการยืดหด และการขยบัตวัของท่อต่างๆ ตามจุดท่อต่อแยกหรือท่อเมน จะตอ้งมี 
Expansion Joint ตามจุดต่างๆ ท่ีกาํหนดในแบบหรือในตาํแหน่งท่ีจาํเป็นให้มีความยาวเพียงพอต่อการยืดหดตาม
ความจาํเป็น 
  2.8.2  วาล์ว หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีติดตั้งในระบบจะตอ้งอยู่ในตาํแหน่งท่ีสะดวกต่อการใช้งานหรือถอด
บาํรุงรักษาไดส้ะดวก โดยตอ้งมี Union ตามความจาํเป็น 
  2.8.3 ในระบบท่อความดนั ใหติ้ดตั้ง Automatic Air Vent ณ จุดท่ีสูงสุดของระบบท่อ โดยมีขนาดดงัน้ี 
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   1)  ขนาด   1 / 2”  “สาํหรับท่อมีขนาดนอ้ยกวา่ 4” 
               2)  ขนาด   3 / 4”  “สาํหรับท่อขนาดเท่ากบั และมากกวา่ 4  
   และตอ้งติดตั้ง Drain Valve ณ จุดท่ีตํ่าท่ีสุดของระบบ ทั้งน้ีจะแสดงไวใ้นแบบแปลนหรือไม่กต็าม 
  2.8.4 ท่อโลหะท่ีวางอยูใ่นดิน จะตอ้งทาดว้ยล้ินโคท้ 1 ชั้น แลว้พบัดว้ยผา้ดิบ จากนั้นใหท้าดว้ยล้ินโคท้ 
อีก 1 ชั้น ทั้งน้ีใหร้วมทั้งท่ีรองรับท่อดว้ย 
  2.8.5 การเดินท่อประปา ใหใ้ส่ประตูนํ้ารวมและประตูนํ้าแยกแต่ละชั้น แต่ละส่วน แต่ละหอ้งหรือแต่ละ
กลุ่มของเคร่ืองสุขภณัฑแ์ละตอ้งเป็นไปตามแบบแปลน เพื่อความสะดวกในการซ่อมแซมแกไ้ขหรือติดตั้งเพ่ิมเติม
ในอนาคตได ้
  2.8.6 การต่อท่อจากประธานแยก เขา้เคร่ืองสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ทั้งหมด ห้ามต่อ โดยตรง ให้ต่อท่อ
แยก โดยให้ยเูนียนก่อนทุกคร้ังยกเวน้เคร่ืองสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์นั้นๆ ไดมี้ขอ้ชนิดท่ีสามารถถอดออกไดโ้ดยง่าย
ติดมาดว้ยแลว้ และการต่อยเูนียนหา้มติดตั้งในกาํแพง เพดาน หรือฝากั้น 
  2.8.7 การติดตั้ง Stop Valve ไวท่ี้ท่อนํ้าก่อนเขา้สายอ่อนของสุขภณัฑทุ์กตวั และอุปกรณ์ทุกแห่ง 
  2.8.8 ในจุดท่ีนํ้ าไหลกลบัได ้และถา้การไหลของนํ้าจะนาํส่ิงสกปรกเขา้สู่ระบบของท่อนํ้า หรือไม่ก็ตาม
จะตอ้งติดตั้ง Vacuum Breakers ไวด้ว้ย และสาํหรับ Flush Valve จะตอ้งมี Vacuum Breakers เป็นส่วนประกอบ
ส่วนหน่ึง 
  2.8.9 ยูเน่ียน (Union) ให้ติดตั้งยูเน่ียนไวท้างด้านใตน้ํ้ าของวาล์วทุกตวั และก่อนท่อจะเขา้เคร่ือง
สุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทั้งหมด ยกเวน้ กรณีท่ีเคร่ืองสุขภณัฑน์ั้นๆ ไดมี้ขอ้ต่อชนิดท่ีสามารถถอดท่อออกไดง่้ายติดมา
ดว้ยแลว้ การติดตั้งยเูนียนนั้น หา้มติดฝังไวฝั้งไวใ้นกาํแพง เพดานหรือฝากั้น 
  2.8.10 วาลว์ (Valve) ตอ้งมีขนาดเท่ากบัท่อนํ้ าอุปกรณ์ดงักล่าวติดตั้งอยู ่ยกเวน้ วาลว์ควบคุม (Control 
Valve) สเทรนเนอร์ (Strainer) และขอ้ต่ออ่อน (Flexible Connection) คือ ตอ้งมีขนาดตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ 
  2.8.11 วาลว์ขนาด 4 น้ิว และใหญ่กว่า ท่ีติดตั้งอยูสู่งเกิน 1.50 เมตร จากพื้นตอ้งติดตั้ง Chain Whell และ
โซ่ทาํดว้ยเหลก็ไม่เป็นสนิมหอ้ยลงมา สูงจากพ้ืนประมาณ 1.00 เมตร พร้อมท่ีคลอ้งโซ่ในตาํแหน่งท่ีเหมาะสม 
 
 2.9    การตดิตั้งท่อระบายนํา้ฝน 
  ท่อระบายนํ้าฝน ใหติ้ดตั้งดงัท่ีกล่าวในการติดตั้งท่อฝังใตดิ้น 
 
 2.10  การตดิตั้งท่อนํา้โสโครก 
  ท่อนํ้าโสโครก (S), ท่อนํ้าเสีย (W), และท่ออากาศ (V) 
  2.10.1  ท่อในแนวด่ิงทุกท่อ จะตอ้งเรียงกนัเป็นระเบียบ สะดวกแก่การเปิดตรวจซ่อมบาํรุงรักษา 
       2.10.2  การต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัท่อโสโครก และท่อนํ้ าท้ิง ตอ้งเป็นระยะตามกาํหนดในแบบ และ
ทาํมุมกบัแนวด่ิงประมาณ 45 องศา 
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  2.10.3 การต่อท่อระบายอากาศเขา้กบัท่อโสโครกและนํ้ าท้ิง ในแนวระดบัใตท้อ้งนํ้ าจะตอ้งต่อดา้นบน
ของท่อ และเอียงทาํมุมไม่นอ้ยกว่า 45 องศา จากแนวด่ิงทะลุพื้นผ่านกาํแพงเขา้ฝ้าเพดานของอีกชั้นแลว้ต่อเขา้ท่อ
เมนของระบบระบายอากาศ 
  2.10.4 การติดตั้งท่อสุขาภิบาล จะตอ้งติดตั้งอย่างเรียบร้อย และมัน่คงไม่มีการร่ัวซึม ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
กาํหนดพ้ืนคอนกรีตของหอ้งนํ้า ใหถู้กตอ้งตามตาํแหน่งของเคร่ืองสุขภณัฑ ์
  2.10.5 ท่อระบายอากาศ จะตอ้งติดตั้งให้ปลายท่อบนอยูพ่น้หลงัคาข้ึนไปเป็นระยะไม่นอ้ยกว่า 1 เมตร 
พร้อมขอ้ต่อสามทาง และตะแกรงกนัแมลงความถ่ีไม่นอ้ยกว่า 100 ช่องต่อตารางน้ิว หุ้มปลายท่อทุกจุดหรือตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแบบแปลน 
  2.10.6 ปลายล่างของท่อระบายอากาศ ให้ต่อในลกัษณะท่ีว่า หากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดขา้งในท่อ
แลว้จะถูกนํ้าชะลา้งใหไ้หลออกไปทางท่อระบายอากาศได ้นัน่คือ ตอ้งทาํมุม 45๐ กบัท่อแนวนอน 
  2.10.7 Air Chamber (AC) ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดตั้ง Air Chamber ไวท่ี้ปลายสุดของท่อแยกท่ีต่อกบัเคร่ือง
สุขภณัฑ ์Air Chamber จะตอ้งมีขนาดไม่เลก็กว่าท่อท่ีแยกเขา้เคร่ืองสุขภณัฑน์ั้นๆ และจะตอ้งมีขนาดไม่เลก็กว่า 3 / 
4 น้ิว และยาวไม่นอ้ยกว่า 18 น้ิว ท่ีปลายของ Air Chamber ใหใ้ส่ Cap อุดและเช่ือมโดยรอบเพื่อป้องกนัลมร่ัวจาก 
Air Chamber 
  2.10.8 ในระหวา่งการติดตั้งท่อท่ีงานคา้งอยูไ่ม่เสร็จเรียบร้อย ตอ้งอุดปลายท่อป้องกนัมิใหเ้ศษปูน และ
เศษขยะเขา้ท่อได ้
  2.10.9 จะต้องมีช่องทาํความสะอาดท่อ ทุกจุดท่ีมีการเปล่ียนทิศทางของแนวท่อนํ้ าท้ิงหรือท่อนํ้ า
โสโครก และท่อท่ีมีความยาวมากจะใส่ช่องทาํความสะอาดท่อดงัน้ี 
   1)  ทุกระยะไม่เกิน 30 เมตร สาํหรับท่อแนวระดบัขนาดใหญ่กวา่ 4 น้ิว 
                      2)  ทุกระยะไม่เกิน 20 เมตร สาํหรับท่อแนวระดบัขนาด 4 น้ิวลงมา 
      สาํหรับท่อแนวด่ิงตามกาํหนดในแบบ หรืออยา่งนอ้ยทุกระยะ 20 เมตร 
   2.10.10  ช่องทาํความสะอาดสําหรับท่อใต้ดิน หรือฝังในคอนกรีตจะต้องเป็นแบบติดตั้ งระดับพ้ืน        
(Floor Clean Out) แบบฝาสแตนเลส หรือทองเหลืองชุบโครเม่ียม ตามรายละเอียด กาํหนดไวใ้นแบบ 
  2.10.11 ท่อสุขาภิบาลในแนวระดบั หากมิไดก้าํหนดในแบบ จะตอ้งมีความลาดเอียงตามทิศทางการไหล
ดงัน้ี 
   1) ท่อระบายนํ้าในแนวระดบั 
    1.1)  จะตอ้งวางโดยมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกว่า 1 : 25 สาํหรับท่อท่ีมีขนาด 3” และนอ้ย
กวา่ 
          1.2)  และมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกวา่ 1: 50 สาํหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 3” 
                                  1.3)  ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบติัดงักล่าวได ้ใหท้าํ Shop Drawing ส่งตรวจไปยงัท่อเมนระบาย
อากาศหา้มต่อท่อลดระดบัท่ีทาํใหน้ํ้ าขงัในท่อโดยเดด็ขาด 
           2.10.12  ขอ้ต่อต่างๆ ท่ีใชก้บัท่อนํ้าท้ิง และท่อส้วมตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี 
    ขอ้โคง้ 90๐     ใชข้อ้โคง้ยาว (Long Sweep Bend) 
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    สามทาง   ใชส้ามทาง Y หรือ TY 
    ส่ีทาง    ใชส่ี้ทาง W หรือ Double Y 
           2.10.13  ท่อท่ีจาํเป็นตอ้งเดินทะลุพื้น หรือกาํแพงอาคารนอกบริเวณ Pipe Chease และไม่มีประตูปิด 
จะตอ้งยกขอบและยาอุดโดยรอบ ป้องกนัการร่ัวซึมได ้และมีฝาครอบรอบๆ ตามรายละเอียดกาํหนดในแบบแปลน 
 
   2.11 ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ 
         2.11.1   ระบบท่อนํ้ าท่ีใชใ้นการบริโภคนั้น ห้ามต่อ บรรจบกบัระบบท่อโสโครกและท่อระบายนํ้ าท้ิง 
เดด็ขาด 
  2.11.2  หากแนวของท่อนํ้ าท่ีใชใ้นการบริโภคจะตอ้งเดินขนาน หรือตดักบัแนวของท่อโสโครกหรือ 
ท่อระบายนํ้ าท้ิงแลว้ แนวท่ีขนานหรือตดักนันั้น ท่อนํ้ าท่ีใช้ในการบริโภคจะตอ้งอยู่เหนือท่อโสโครก หรือท่อ
ระบายนํ้าท้ิงเป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร 
  2.11.3  หา้มท่อระบายนํ้ าระบบปรับอากาศ (Condensate Air) ท่อระบายนํ้ าจากหอ้ง AHU กบัระบบท่อ
นํ้าโสโครกหรือนํ้าเสียเดด็ขาด ใหต่้อท่อระบายนํ้าเพื่อป้องกนักล่ินอนัไม่พึงปรารถนาเขา้สู่ระบบปรับอากาศ (AIR) 
 
     2.12  การตดิตั้งท่อทีฝั่งใต้ดนิ ให้ปฏบิตัดิงันี ้
       2.12.1  กน้ร่อง ตอ้งกระทุง้ดินใหแ้น่น โดยตลอด ถา้ดินเดิมไม่ดีตอ้งขดุออกใหห้มด แลว้นาํวสัดุอนัซ่ึง 
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้งมาใส่แทน แลว้กระทุง้ใหแ้น่น 
      2.12.2  แนวท่อ ตอ้งตรงไม่คดไปมา ความลาดถูกตอ้งตามแบบ หรือตามท่ีกาํหนด 
      2.12.3  รอยต่อทุกรอยต่อ ตอ้งแน่นสนิทนํ้าซึมไม่ได ้เม่ือหยดุพกังานตอ้งปิดปากท่อเพื่อป้องกนัมิใหน้ํ้ า 
ทราย ดิน เขา้ไปในท่อ 
  2.12.4 ท่อลอดถนนตอ้งเทหุ้มดว้ยคอนกรีตหยาบหนา ไม่น้อย 10 ซม. และดินท่ีอยู่ใตแ้ละเหนือ ท่อ
ส่วนน้ีจะตอ้งกระทุง้ใหแ้น่นๆ เป็นชั้นๆ ไป 
  2.12.5 ท่อลอดถนน จะตอ้งเดินภายในปลอกรองท่อ (Sleeve) ถา้ไม่ไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนปลอก
รองท่อ ทาํดว้ย ค.ส.ล. หรือท่อแอสเบสตอส และเทหุ้มดว้ยคอนกรีตหนาไม่นอ้ยกว่า 10 เซนติเมตร หรือท่อ GSP 
(Galvanized Steel Pipe) ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนและดินท่ีอยูใ่ตแ้ละเหนือส่วนน้ี จะตอ้ง
กระทุง้ใหแ้น่นเป็นชั้นๆ ไป โดยจะเสนออนุมติัจากวิศวกรโครงการอนุมติัก่อน 
  2.12.6 ท่อโลหะท่ีวางอยูใ่นดิน จะตอ้งทาดว้ยฟล้ินโคท้ 1 ชั้น แลว้พบัดว้ยผา้ดิบ จากนั้นใหท้าดว้ยฟล้ิน
โคท้อีด 1 ชั้น ทั้งน้ีรวมทั้งท่ีรองรับท่อดว้ย 
 
 2.13  ปลายทางของท่อนํา้ และท่อระบายนํา้ 
  หากในแผนผงัหรือแบบแปลนปรากฏว่ามีท่อนํ้ าหรือท่อระบายนํ้ าแสดงไว ้สําหรับต่อเติมขยายออกไป
ในอนาคตแลว้ จะตอ้งต่อท่อเหล่าน้ีออกไปใหพ้น้จากตวัอาคารไม่นอ้ยกว่า 1.50 เมตร แลว้ใชป้ลัก๊อุดหรือฝาครอบ
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เกลียวปิดไว ้และหากจาํเป็นจะตอ้งกลบดินในระยะน้ีเสียก่อน ก็อาจจะทาํใหไ้ดโ้ดยตอกหลกัปักป้ายแสดงตาํแหน่ง
ปลายท่อเหล่าน้ีไว ้
 
3.  อุปกรณ์ประกอบระบบ 
 3.1  Valve 
      3.1.1    Gate & Globe Valve สาํหรับขนาดท่อ ½ น้ิว ถึง 2 ½ น้ิว 
   Type &   : Non Rising, Screw Over Bonnet 
   Class   : 125 lbs 
   Body   : Brass 
   Bonnet   : Brass 
   Disc   : Cast Bronze or Brass 
   Connection   : Threaded End 
  3.1.2 Butterfly Valve สาํหรับขนาดท่อ 3 น้ิว 
   Type   : Gear Operated, Wafer Type 
   Class   : 125 lbs 
   Body   : Cast Iron with Inner Lining 
   Disc   : Ductile Iron w/hard Choromium Plated 
   Resilient Seal  : Buna-n 
   Connection   : Flang & Bolting 
  3.1.3  Sluice Gate ประตูระบายนํ้าขนาด 600 มม. พร้อมเคร่ืองยกแบบพวงมาลยัมือหมุน ขนาด 500 กก. 
   เหลก็หล่อ   :  มาตรฐาน JIS G 5501 ชนิดคุณภาพ  FC 250 
   เหลก็เหนียว  :  มาตรฐาน มอก.1479-2541  ชนิดคุณภาพ   SS 400 

โครงยก :  เหลก็รูปพรรณ มาตรฐาน มอก.1227-2539  ชนิดคุณภาพ SS 400 
   กา้นยก   :  ใชเ้หลก็เพลาขาว มาตรฐาน มอก.864 2532 ชนิดคุณภาพ SS 400 
   สลกัเกลียว  :  ใชต้ามมาตรฐาน มอก. 171-2530 ชั้นสมบติั 8.8 
   สีเคลือบบานระบายประตูนํ้าและอุปกรณ์  : โคลทาร์อีพอ็กซ่ี 77 (สีดาํ) 
 
   3.2  Flexible Rubber Joint  
  Type    : Double – Spherical Sharp 
  Class    : 125 lbs 
  Bust Pressure  : 1000 psi 
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 3.3  Automatic Air Vent 
  จะตอ้งติดตั้งตามกาํหนดในแบบ และตาํแหน่งท่ีไม่ไดแ้สดงในแบบ แต่อาจจะเกิด Air Pocket ได ้
  Type    : Direct Acting Floating Type 
  Class    : 125 lbs 
  Size    : Min 1/2 inch dia. 
 
 3.4 ประตูกนันํา้ไหลย้อนกลบั (Check Valves) 
  ทนแรงดนัใชง้านไม่นอ้ยกว่า 200 ปอนดต่์อตารางน้ิวของนํ้ า แบบ Silent Check Valve, Stainless Steel 
Spring 
             3.4.1  สาํหรับ Water Supply Pump ใหเ้ป็นชนิด Hydraulically Operated Pilot Control,Modulating 
Tape เป็นเหลก็หล่อชนิด Globe Pattern, Pilot Operate รวมทั้งอุปกรณ์การปรับความเร็วของการ เปิด ปิด ครบชุด 
   1) สาํหรับหนา้ Pump เป็นแบบ Slow Closing 
         3.4.2  สาํหรับเคร่ืองสูบนํ้าชนิดอ่ืน ทาํดว้ยเหลก็หล่อ 
  3.4.3  สาํหรับ Check Valves ท่ีใชก้บังานทัว่ไป 
   1)  Check Valves ขนาด 2 – 1 / 2 น้ิวและเลก็กวา่ ใหใ้ชช้นิดต่อดว้ยเกลียว ตวัเรือนทาํดว้ย Bronze 
แบบ Swing Type Disc, Intergral Seat, Screwed Cap 
   2) Check Valves ขนาด 3 น้ิวและใหญ่กว่า จะตอ้งเหมาะกบัการต่อระหว่างหนา้แปลน ANSI 
Class 150 เป็นแบบ Washer Type, Spring-Operated,Non-Stem Check Valves ตวัเรือนทาํดว้ยเหลก็หล่อ (Cast 
Iron),Disc ทาํดว้ย Aluminum Bronze Seal ทาํดว้ย  Buna-N ทาํดว้ย Stainless Steel 
 
     3.5  ประตูนํา้กรองผง (Water Strainer) 
  เป็นรูปตวั Y- Pattern (Y- Type) มีแผน่ตะแกรงดกัผงทาํดว้ย Stainless Steel ท่ีสามารถถอดออกลา้งได้
โดยไม่ตอ้งถอด Stainer ทั้งตวัออกจากระบบท่อนํ้ า สามารถทนแรงดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 175 psi (Pressure 
Rating) 
  3.5.1  ขนาด 2-1 / 2 น้ิวและเลก็กว่า ตวัเรือน (Body) ทาํดว้ยบรอนซ์ (Bronze), Cap ทาํดว้ย Brass ต่อ
แบบเกลียว (Thearded Ends) รูตะแกรงไม่โตกว่า 1.6 มิลลิเมตร ท่ีแผ่นปิดทา้ยตะแกรงตอ้งติดตั้งวาล์วระบาย
ตะกอนท้ิง ขนาดไม่เลก็กวา่ 3 / 4 น้ิว พร้อมทั้งมีท่อสั้น และฝาปิด (Cap) ปลายท่อท้ิงไวด้ว้ย 
  3.5.2   ขนาด 3 น้ิวและใหญ่กวา่ ตวัเรือน (Body) ทาํดว้ยเหลก็หล่อ (Cast Iron) ต่อแบบหนา้แปลน  
รูตะแกรงไม่โตกว่า 3 มม. ท่ีแผน่ปิดทา้ยตะแกรงตอ้งติดตั้งวาลว์ระบายตะกอนท้ิง (Blow Off Valve) ไม่เลก็กว่า ¾ 
น้ิว พร้อมทั้งมีท่อสั้น และเปิดฝา (Cap) ปลายท่อท้ิงดว้ย สามารถทนแรงดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 175 ปอนด์ต่อ
ตารางน้ิวของนํ้า 
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  3.5.3   สเทรนเนอร์ ใช้สําหรับต่อตา้นนํ้ าเขา้เคร่ืองสูบนํ้ า และท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน 
แรงดนัใชง้าน (W.O.G. Pressure Rating) ไดไ้ม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางน้ิว แผ่นตะแกรงดกัผงทาํดว้ย 
Stainless Steel สามารถถอดออกลา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดเทรนเนอร์ทั้งตวัออกจากระบบท่อนํ้า 
 
 3.6   Stop Valve  
     ทาํจากทองเหลืองชุบโครเมียม รับแรงดนันํ้ าไดสู้งสุด 600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ทนความร้อนไดถึ้ง 
180 องศา มีลกัษณะหยดุการไหลของนํ้ าโดยอตัโนมติั เม่ือหมุนก๊อกนํ้ าเขา้ไปในอุปกรณ์ติดตั้งน้ี วาลว์จะเปิดโดย
อตัโนมติัและก๊อกนํ้ าสามารถใชไ้ดต้ามปกติ เม่ือถอดก๊อกนํ้ าออก วาลว์อตัโนมติัจะปิดทนัทีนํ้ าจะหยดุไหลเช่นกนั 
โดยใชห้ลกัการแรงดนัของนํ้าเป็นตวัดนัวาลว์นํ้าใหปิ้ดเองโดยอตัโนมติั สามารถหยดุนํ้าได ้100%  
 
 3.7   อุปกรณ์ไล่อากาศอตัโนมัต ิ(Automatic Air Vent) (AAV) 
    เป็นแบบ Direct Acting Float Type ใหใ้ชข้นาด 3/4 น้ิว ออกแบบมาใชท้นแรงดนัขณะใชง้านได ้ไม่นอ้ย
กวา่ 14 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (200 ปอนดต่์อตารางน้ิว) 
 
 3.8   ช่องระบายนํา้ทีพ่ืน้และช่องทาํความสะอาด 
  ช่องระบายนํ้ าจะตอ้งทาํดว้ยโลหะชั้นดี แขง็แรงและเหนียว การหล่อจะตอ้งไดเ้น้ือโลหะท่ีดี  ไม่มีรูพรุน
หรือแขง็เป็นจุดแตกร้าว หรือขอ้บกพร่องอ่ืนใด จะตอ้งเกลาให้เรียบเหล็กหล่อจะตอ้งไม่เป็นชนิดท่ีนาํมาตกแต่งรู
พรุน เพื่อทาํให้อยูใ่นลกัษณะดีข้ึนความหนาของเหล็กตอ้งไม่นอ้ยกว่า 6 ม.ม. ขนาดของท่อระบายนํ้ าท้ิงให้เป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบแปลน flashing ของท่อท่ีทะลุข้ึนไปบนหลงัคาตอ้งทาํดว้ยแผน่เหลก็อาบสังกะสีและจะตอ้งรัด
หรือเช่ือมเขา้กบัตวัท่อระบายนํ้าท้ิง เพ่ือท่ีจะกนันํ้าซึมหรือร่ัว 
  3.8.1 ช่องระบายนํ้ าพ้ืน (Floor Drain and Shower Drain) สาํหรับหอ้งนํ้ าและทัว่ไปเป็นแบบแบนราบ
กบัพื้นหรือ Scupper Drain ระบายนํ้ าท่ีพื้น จะตอ้งเป็นเหลก็หล่อทั้งตวั โดยท่ีตะแกรงส่วนบนเป็นทองเหลืองหล่อ
ชุบโครเมียมขดัมนั ก่อนติดตั้งตะกร้าท่ีเก็บผงถอดไดแ้ละมีตะแกรงกนัเอียงเม่ือใช้ติดตั้งกบัพื้นกนัซึมจะตอ้งใช ้
Flashing Clamp 
  3.8.2 ช่องระบายนํ้าฝน (Roof Drain) 
            เป็นแบบดอกเห็ด จะตอ้งเป็นเหลก็หล่อทั้งตวัโดยท่ีมีตะแกรงส่วนบนเป็นทองเหลืองชุบโครเมียม
สามารถถอดไดแ้ละมีปีก (Flashing) กนันํ้าซึมขนาดและตาํแหน่งใหเ้ป็นแบบไป ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน 
          3.8.3   ช่องทาํความสะอาดท่ีพื้น (Floor Clean Out) 
    ช่องทาํความสะอาดท่ีพื้นและจะตอ้งทาํเคร่ืองหมายเพ่ือใหส้ังเกตไดช้ดัเจน ส่วนบนจะ ตอ้งเป็น
ทองเหลืองหล่อชุบโครเมียม 
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 3.9 แทรป (Trap) 
  แทรปตอ้งทาํด้วยทองเหลืองหล่อ เหล็กหล่อ และ/หรือ เหล็กหล่ออาบสังกะสี (ดูรายการสถาปนิก
ประกอบด้วย) ทาํเป็นช้ินเดียวกันตลอดและตอ้งมีซีลไม่น้อยกว่า 6 ซม. ต้องทาํด้วยวสัดุ และ/หรือ กรรมวิธี
เช่นเดียวกบัท่อท่ีต่อบรรจบ ทั้งน้ีนอกจากแทรป ขนาด 5 ซม. I.P.S. หรือเลก็กว่า ซ่ึงไม่ฝังดิน จะตอ้งเป็นทองเหลือง
เท่านั้น แทรปสาํหรับสุขภณัฑท์ั้งหมด ทาํดว้ยทองเหลืองหล่อเป็นช้ินเดียวแบบตวั “P” (P – Trap) พร้อมช่องทาํ
ความสะอาด 
 
4.  การทาํเคร่ืองหมายท่อ 
 4.1  สาํหรับท่อประเภทต่างๆ ส่วนของท่อท่ีเดินลอย ใหท้าสีตลอดเส้นท่อ และมีตวัหนงัสือระบุประเภทของ
ท่อ และลูกศรแสดงทิศทางการไหลของนํ้าเป็นระยะดงัน้ี 
 
  ชนิดของท่อ    สี   ตวัอกัษรและสีตวัอกัษร 
  ท่อประปา    เขียว   “ประปา” สีเขียว 
  ท่อนํ้าโสโครก (ส้วม)  ดาํ   “โสโครก” สีดาํ 
  ท่อนํ้าเสีย    เทา   “นํ้าท้ิง” สีเทา 
  ท่อระบายอากาศ   เหลือง   “อากาศ” สีเหลือง 
  ท่อนํ้าดบัเพลิง   แดง   “ดบัเพลิง” สีแดง 
  ท่อระบายนํ้าฝน   สีเดียวกบัท่ีติดผนงั 
 4.2    การทาสี 
  4.2.1   พื้นผิวโลหะของเคร่ืองจกัร วสัดุ และอุปกรณ์ จะตอ้งป้องกนัการผุกร่อนตามมาตรฐานของโรง   
งานผูผ้ลิต หรือทาสีตามท่ีระบุไวใ้นรายการประกอบแบบ 
  4.2.2 ใหใ้ชเ้คร่ืองขดัสนิม แปรงลวด หรือใชว้ิธีพ่นทราย ทาํความสะอาดผิวงามไม่ให้มีคราบสนิมและ
วตัถุแปลกปลอมอ่ืนๆ จากนั้นจึงใชน้ํ้ าประเภทระเหยไว เช่น ทินเนอร์ ทาํความสะอาดผิวงานอีกคร้ังหน่ึง ก่อนทาสี
รองพ้ืนตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสี 
  4.2.3 วสัดุและอุปกรณ์ท่ีทาํดว้ย PVC, Stainless, Aluminium หรือผิวโลหะท่ีอาบสังกะสีจะตอ้งใช ้
Wash Primer ทาผวิงานก่อนทาสีขั้นต่อไป 
  4.2.4 ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใช ้ใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุดงัน้ี 
 

ชนิดของวสัดุ ประเภทของสีทีใ่ช้ 
(1) Black Steel Pipe, Black Steel Hanger & Support, 
Galvanized Steel Pipe & Sheet, Galvanized Hanger & 
Support 

สีรองพ้ืน   ; Zinc- Chlorinated 
               :  Chromate, Rubber 
สีชั้นกลาง  : สีประเภท Chlorinated 
                 : Rubber 
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ชนิดของวสัดุ ประเภทของสีทีใ่ช้ 
สีทบัหนา้   : สีประเภท Chlorinated 
                 : Rubber 

(2) PVC Pipe  สีชั้นกลาง  : สีประเภท Chlorinated 
                 : Rubber 
สีทบัหนา้   : สีประเภท Chlorinated 
                 : Rubber 

(3) Cast Iron Pipe, Underground Steel Pipe สีชั้นกลาง   : Coal Tar Epoxy 
สีทบัหนา้     : Coal Tar Epoxy 

(4) Stainless Steel Pipe & Sheet Aluminum Sheet สีชั้นกลาง   : สีประเภท Alkyd 
สีทบัหนา้     : สีประเภท Alkyd 

   
  4.2.5 ผูรั้บจ้าง ตอ้งทาสีท่อพร้อมตวัอกัษร และลูกศร แสดงชนิดของท่อ และทิศทางการไหลตามท่ี
กล่าวไวแ้ลว้ในเร่ืองโคท้สีและสญัลกัษณ์ 
  4.2.6 ผูรั้บจา้ง ตอ้งจดัทาํป้ายช่ือ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ท่ีแสดงในแบบ 
อาจใชว้ิธีเขียน พน่สี หรือ 
  4.2.7 ทาํเป็นแผน่ Laminate Plastic 
 
5.  อุปกรณ์ประกอบสําหรับท่อสุขาภบิาล 
     5.1   อุปกรณ์ประกอบท่อสุขาภิบาลจะต้องเป็นอุปกรณ์ท่ีออกแบบสําหรับใช้งานระบบท่อสุขาภิบาล 
โดยเฉพาะ ตามมาตรฐานของผลิต 
     5.2   ผูรั้บจ้าง จะตอ้งจดัส่งตวัอย่างอุปกรณ์ประกอบสําหรับงานสุขาภิบาลตามกาํหนดในแบบพร้อมด้วย 
Catalog Specification ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งผา่นก่อนการติดตั้ง 
 
6.  อุปกรณ์ระบบบาํบดันํา้เสีย 
 ระบบบาํบดันํ้ าเสียเป็นระบบบาํบดัสาํเร็จรูป ชนิดใชแ้บคทีเรียย่อยสลาย สําหรับอุปกรณ์ประกอบบ่อเกรอะ 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 
 
7.  วธีิการทดสอบและทาํความสะอาดท่อ 
 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งทาํการทดสอบท่อ และระบบต่างๆ ต่อหนา้คณะกรรมการตรวจการจา้ง และวิศวกรผูอ้อกแบบ
ตามวิธีการกาํหนดใหติ้ดตั้งเสร็จระยะตามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้
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 7.1 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งทดสอบท่อประปาทุกช่วงท่ีติดตั้งเสร็จ ดว้ยแรงดนัของนํ้ าไม่ตํ่ากว่า 100 ปอนด์/ตร.น้ิว 
เป็นเวลา 2 ชั้วโมง จะตอ้งไม่มีรอยร่ัวซึมปรากฏใหเ้ห็น จึงจะดาํเนินงานขั้นต่อไป วาลว์หรืออุปกรณ์ท่ีทนความดนั
ไม่ได ้จะถอดออกหรือติดตั้งภายหลงัการทดสอบท่อแลว้ เม่ือติดตั้งเสร็จทั้งระบบและทาํการทดสอบรวมแลว้ ตอ้ง
ทาํความสะอาดและลา้งฆ่าเช้ือดว้ยนํ้าผสมคอนกรีตทั้งระบบ 
 7.2 ระบบท่อสุขาภิบาล 
  ผูรั้บจา้ง เม่ือติดตั้งท่อสุขาภิบาลของแต่ละห้องนํ้ าเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตอ้งทาํการทดสอบหารอยร่ัวซึม
ดว้ยการเติมนํ้ าสูงจากพ้ืนชั้นนั้นประมาณ 3 เมตร โดยอุด Outlet ต่างๆ ดว้ย Plug PVC  หรือ Plug ยางแบบอดัแน่น
ดว้ยน๊อต (หา้มใชก้ระดาษและซีเมนตอุ์ด) ท้ิงไว ้2 ชัว่โมง จะตอ้งไม่ปรากฏรอยร่ัวซึมจึงดาํเนินงานขั้นต่อไปได ้
 
8.  บญัชีรายช่ืออุปกรณ์และวสัดุ 
 รายการ     รายละเอยีด 
 1.  Roof Drain (RD)   ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 2.  Floor Drain (FD)   ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 3.  Floor Clean Out (FCO)  ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 4.  Flexible Joint (stainless)  ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 5.  Air Vent Cap (ACV)  ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 6.  Air Chamber (AC)   ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 7.  Valve ต่างๆ    ตวัอยา่งพร้อม Drawing หรือ Catalog 
 
9.  บญัชีรายช่ืออุปกรณ์ และวสัดุมาตรฐาน  
 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งใชอุ้ปกรณ์และวสัดุมาตรฐาน ตามบญัชีรายช่ือท่ีกาํหนดให้เพื่อให้ผลงานไดต้ามคุณภาพท่ี
กําหนดไว้ หากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถหาได้ให้ทาํหนังสือช้ีแจงเหตุผล และเสนอยี่ห้อเปรียบเทียบพร้อม
รายละเอียดทางเทคนิค เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจา้งล่วงหนา้ก่อนจดัซ้ือ และใชง้านอยา่งนอ้ย 60 วนั 
 
10.  การทดสอบ 
        10.1  ในการทดสอบระบบท่อต่างๆ นั้น ก่อนปิดฝ้าเพดาน ก่อนการปิดผนงั หรือถมดินผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผู ้
จดัหาแรงงานและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชส้าํหรับระบบการทดสอบ ณ สถานท่ีก่อสร้างตามรายละเอียดของ
งานท่ีแสดงในแบบแปลนทั้งหมด จนเสร็จสมบูรณ์พร้อมท่ีจะใชง้านได ้ค่าใชจ่้ายในการทดสอบทั้งหมดนั้นผูรั้บจา้ง
เป็นผูอ้อกเองทั้งส้ิน 
       10.2  ขณะท่ีทาํการทดสอบในระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิงทั้งหมดนั้น จะตอ้งกระทาํโดยมีวิศวกรควบคุม
และตวัแทนของคณะกรรมการตรวจการจา้ง ร่วมในการทดสอบทุกคร้ัง และเม่ือผา่นการทดสอบ จึงจะทาํการกลบ 
ถม ฝัง หรือก่อสร้างส่ิงอ่ืนทับหรือปิดบังได้ถ้าการทดสอบปรากฏว่าไม่ผ่าน ผูรั้บจ้าง จะต้องทาํการค้นหา
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จุดบกพร่องและแกไ้ขก่อนจะทาํการทดสอบใหม่ และตอ้งมีผูแ้ทนของเจา้ของร่วมในการทดสอบใหม่น้ีดว้ย เม่ือ
เห็นวา่ผา่นจึงจะทาํการดาํเนินการอ่ืนต่อไปได ้
       10.3   ผูรั้บจา้ง ตอ้งทาํตารางแผนงาน แสดงกาํหนดการทดสอบเคร่ืองจกัร และระบบ รวมทั้งจดัเตรียมเอกสาร
แนะนาํ จากผูผ้ลิต ในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอผูค้วบคุมงาน ก่อนทาํการทดสอบอยา่งนอ้ย 14 วนั 
เพื่อตรวจสอบ 
        10.4   อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการทดสอบ ผูรั้บจา้งตอ้งจดัการทั้งหมด 
        10.5  ผูรั้บจา้ง ตอ้งทาํการทดสอบ เคร่ืองจกัร และระบบ ตามหลกัวิชาการ มาตรฐาน และรายการ ประกอบ 
แบบแปลน โดยมีผูค้วบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้งอยูร่่วมขณะทดสอบดว้ย 
        10.6  รายงานขอ้มูล ในการทดสอบ (Test Report) ใหท้าํเป็นฟอร์ม เสนออนุมติัต่อผูค้วบคุมงาน ก่อนทาํการ 
ทดสอบ และหลงัการทดสอบ ผูรั้บจา้งตอ้งกรอกขอ้ความ ตามท่ีไดจ้ากการทดสอบจริง ส่งใหผู้ค้วบคุมงาน 
 10.7 ค่าใชจ่้ายต่างๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า นํ้ าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเคร่ืองจกัรและ
ระบบ จนถึงขั้นตรวจรับงานไดส้มบูรณ์เรียบร้อยตามสญัญา อยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 10.8 ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุ – อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น เพื่อการทดสอบงานท่ี แสดง
ในแบบแปลน และระบุไวใ้นท่ีน้ี จนงานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ใชง้านได ้
 10.9 ระบบทั้งหมด จะตอ้งทาํการทดสอบ โดยมีคณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงาน หรือตวั
แทนท่ีถูกมอบหมายร่วมอยูด่ว้ยก่อนท่ีจะกลบ ถม หรือ สร้างส่ิงอ่ืนปิดบงัทุกคร้ัง 
 10.10 การทดสอบระบบท่อในอาคาร จะตอ้งทาํการทดสอบก่อนท่ีคณะกรรมการตรวจการจา้งตีฝ้า เพดาน 
หรือ กระทาํการใดท่ีปิดบงัท่อ ส่วนระบบในส่วนท่ีฝังดินจะตอ้งทาํการทดสอบก่อนกลบฝัง 
 10.11 คณะกรรมการตรวจการจา้ง จะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหาย หรือขอ้บกพร่อง เน่ืองจากการทดสอบ 
 10.12 การทดสอบการทาํงาน (Operation Test) 
  10.12.1  ผูรั้บเหมา จะตอ้งทาํการทดสอบการทาํงานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ เพื่อพิสูจนใ์หเ้ห็นวา่ 
           1)  มีสมรรถนะการทาํงานไดต้ามหนา้ท่ีๆ ระบุในแบบแปลน 
                        2)  วาลว์ต่างๆ สวิตซ์ และอุปกรณ์ควบคุม ทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                              3)  วาลว์ต่างๆ สามารถเปิดไดสุ้ดและปิดไดส้นิทไม่ร่ัวซึม 
                        4)  เคร่ืองสูบนํ้าต่างๆ ทาํงานดว้ยเสียงท่ีไม่ดงัเกินกวา่ปกติ 
                        5)  เคร่ืองวดัต่างๆ ถูกตั้งไวอ้ยา่งถูกตอ้งและอ่านค่าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
          10.12.2  หากมีส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบ ไม่ผ่านการทดสอบการทาํงาน มีขอ้บกพร่อง หรือเสียหาย 
เน่ืองจากการทดสอบ ผูรั้บเหมา จะตอ้งรับผิดชอบโดยการปรับแก ้แกไ้ข หรือเปล่ียนใหม่ เพื่อใหก้ารทาํงานเป็นไป
อยา่งสมบูรณ์ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย ๆ เพ่ิม 
 10.13 การทดสอบระบบประปา ใหใ้ชน้ํ้ าท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานนํ้ าด่ืม อดัเขา้ไปในระบบท่ีมีแรงดนัสูง กว่า
ท่ีใชง้านร้อยละ50 หรือ 150% เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชม. แลว้จึงเร่ิมการตรวจหารอยร่ัว หากพบว่าส่วนใดของ
ระบบร่ัวหรือซึม จะตอ้งแกไ้ขใหเ้รียบร้อย 
 10.14 การทดสอบระบบระบายนํ้า (S, W, R) และระบายอากาศ (V) 
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  10.14.1  การทดสอบโดยการใชน้ํ้ า 
    1) ให้ปิดช่องทั้งหลาย ในระบบ หรือส่วนของระบบท่ีตอ้งการทดสอบ โดยใช้ปลัก๊อุดให ้
แน่น ยกเวน้ ช่องท่ีอยูร่ะดบัสูงสุด คือส่วนของท่อระบายอากาศ 
    2)  เติมนํ้าใหเ้ตม็ท่อ จนกระทัง่ระดบันํ้าข้ึนถึงจุดสูงสุดของท่อระบายอากาศเหนือหลงัคา 
    3)  แต่ละส่วนของระบบจะตอ้งไดร้ะบบการทดสอบภายใตค้วามกดดนัไม่ตํ่ากว่าความดนันํ้ า 
3 เมตร 
    4)  ท้ิงให้อยู่ในสภาพเช่นน้ี ไม่น้อยกว่า 3 ชม. แลว้ตรวจระดบันํ้ าถา้ระดบันํ้ าลดตํ่าลงไปไม่
เกิน 5 ซม. ถือวา่ใชไ้ด ้
    5)  ถา้จะทดสอบส่วนหน่ึงส่วนใดใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
    6)  ยกเวน้ ต่อท่อท่ีจะทาํการทดสอบข้ึนตามแนวด่ิง จากระดบัท่ีจะทาํการทดสอบ 3 เมตร แลว้
เติมนํ้ าจนถึงระดบัสูงสุดของท่อ เพ่ือใหเ้กิดแรงกดดนัจากนํ้ า (อาจใชเ้คร่ืองสูบนํ้ า เพื่อใหเ้กิดแรงกดดนัตามขนาดก็
ได)้ แลว้ใหต้รวจระดบัดงักล่าว 
  10.14.2 ถา้เป็นการทดสอบโดยใชอ้ากาศ 
    ใหก้ระทาํโดยต่อเคร่ืองอดัอากาศเขา้กบัระบบแลว้อุดช่องเปิดทั้งหมดให้แน่น อดัอากาศเขา้สู่
ระบบจนไดค้วามดนั 0.35 กก. ต่อ ตร.ซม. เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ชม. แลว้ตรวจรอยร่ัวท่อ ถา้ท่อนใดจะตอ้งฝังใน
ผนงัก่อนงานต่อท่อทั้งหมดจะแลว้เสร็จ ใหท้ดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยอดัทาํนองเดียวกนักบัท่ีกล่าวมาแลว้ในท่อ
ก่อนจะฝัง 
 10.15 การทดสอบท่อแรงดนั 
  คือ ท่อนํ้ าประปาเม่ือได้ทาํการติดตั้ งวางท่อเสร็จ และต้องก่อนท่ีจะต่อท่อเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ์และ
อุปกรณ์ทั้งหมด 
  10.15.1 สาํหรับท่อนํ้ าให้ใชสู้บอดันํ้ าเขา้ไปในระบบท่อจนไดแ้รงดนั 150 ปอนดต่์อตารางน้ิว (10.20 
กก.ต่อ ตร.ซม.) เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 ชม. แลว้ใหต้รวจรอยร่ัวท่อท่อนใดจะตอ้งฝังในผนงัก่อนงานต่อท่อทั้งหมด
จะแลว้เสร็จ ใหท้ดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยวิธีทาํนองเดียวกนักบัท่ีกล่าวแลว้ในท่อก่อนท่ีจะฝังท่อ 
  10.15.2 สําหรับจุดจ่ายนํ้ า สําหรับสุขภณัฑ์ประเภทต่างๆ ให้ Check ค่าความดนันํ้ า Minimum – 
Maximum ท่ีสุขภณัฑแ์ต่ละประเภทตอ้งการ ซ่ึงอาจ check เฉพาะจุดท่ี Critical คือจุดท่ีอยูใ่กลแ้ละไกลสุด หรือ
เฉพาะจุดท่ีสงสยั หรือทุกจุด โดยตอ้งไดรั้บการเห็นชอบก่อนการดาํเนินการ 
 10.16 การทดสอบหลงัจากติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑแ์ลว้  
  ทดสอบดว้ยควนั ให้เติมนํ้ าลงในท่ีดกักล่ินทั้งหมดท่ีมีอยู่แลว้พ่นควนัจากเคร่ืองพ่นควนัเข่าสู่ระบบ 
จนกระทัง่ควนัลอยข้ึนตรงปลายท่อบนหลงัคา จึงปิดปากท่อแลว้อดัควนัจนไดค้วามดนัเท่ากบัความดนัของนํ้ าสูง 
2.5 ซม. ความดนัน้ีจะตอ้งไม่ลดลงในช่วงเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที จึงจะถือวา่ไม่มีรอยร่ัว 
 10.17 เคร่ืองสูบนํ้ าต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลท่ีสาํคญั จะตอ้งตรวจสอบใหถู้กตอ้ง ตามขอ้กาํหนดของงาน
นั้น 
 10.18  เคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ อุปกรณ์ การควบคุม และท่อ ตอ้งทาํการทดสอบตามมาตรฐานท่ีไดก้าํหนด 
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 10.19 ท่อร่ัวหรือชาํรุดบุบสลาย หากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบ ปรากฏว่ามีท่อร่ัว หรือชาํรุดบุบสลาย
ไม่ว่าจะเป็นดว้ยความบกพร่องในคุณภาพของวสัดุหรือฝีมือการติดตั้งก็ดี ผูรั้บจา้งจะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่
ทนัที และคณะกรรมการตรวจการจา้งจะทาํการตรวจสอบใหม่อีกคร้ังหน่ึงจนปรากฏผลว่าระบบท่อท่ีติดตั้งนั้น
เรียบร้อยใชง้านไดถู้กตอ้งกบัความประสงคทุ์กประการ การซ่อมท่อร่ัวซึมนั้น ใหซ่้อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่หรือ
เปล่ียนของใหม่ใหเ้ท่านั้น หา้ม ใชค้อ้นย ํ้าท่ีรูร่ัวซึม หรือท่ีขอ้ต่อเป็นอนัขาด 
 10.20 การทดสอบท่อประปา 
  10.20.1  ท่อเมนในแนวด่ิง ใหท้ดสอบแรงดนัไม่ตํ่ากวา่ 250 psi เป็นเวลา 2 ชม. โดยไม่มีการร่ัวซึม 
  10.20.2  ท่อแยกเขา้หอ้งนํ้ าต่างๆ ใหท้ดสอบท่ีแรงดนัไม่นอ้ยกว่า 150 psi เป็นเวลา 2 ชม. โดยไม่มีการ 

ร่ัวซึม 
 10.21  การทดสอบระบบระบายนํ้าเสีย นํ้าท้ิง นํ้าฝน 
  จะทาํไดโ้ดยใชป้ลัก๊อุดทางออกของท่อท่ีจะทดสอบ แลว้เติมนํ้ าใหเ้ขา้เติมท่อจนกระทัง่ระดบันํ้ าข้ึน ถึง
จุดสูงสุดของท่อและท้ิงไวน้าน 30 นาที แลว้ตรวจระดบันํ้ า ถา้ระดบันํ้ าตกลงไม่เกิน 10 ซม. ถือว่าใชไ้ดใ้นกรณีการ
ทดสอบท่อเป็นส่วนๆ แยกจากกนั กใ็หป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีกล่าวมาแลว้ แต่ตอ้งต่อท่อจากส่วนท่ีทาํการทดสอบข้ึน
ในแนวด่ิงจากท่ีทาํการทดสอบ 3 เมตร และเติมนํ้ าจนถึงระดบัสูงสุดของท่อ เพื่อให้เกิดแรงกดของนํ้ า หรืออาจใช้
เคร่ืองสูบนํ้า เพื่อใหเ้กิดความดนัเท่ากบัความดนันํ้าสูง 3 เมตร น้ีกไ็ด ้
 10.22 การทดสอบระบบบาํบดันํ้าเสีย 
  เม่ือผูรั้บจา้ง ทาํการก่อสร้างและติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสียเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการทดสอบการ
เดินระบบ โดยใชน้ํ้ าสะอาด ช่วงเวลาการทดสอบอย่างนอ้ย จนกว่าระบบสามารถทาํงานได,้ รับนํ้ าเสียจริงเขา้มา
บาํบดัจนระบบคงท่ี ค่าใชจ่้ายในการทดสอบทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของผูว้่าจา้ง อน่ึงก่อนทาํการทดสอบ
อย่างนอ้ย 15 วนั และในช่วงท่ีมีการทดสอบ จะตอ้งมีวิศวกรผูค้วบคุมงาน หรือตวัแทนของผูว้่าจา้งอยู่ร่วมในการ
ทดสอบ จนกระทัง่การทดสอบเสร็จส้ิน หลงัการทดสอบเสร็จส้ิน ใหผู้รั้บจา้งจดัทาํคู่มือการบาํรุงรักษาระบบบาํบดั
นํ้าเสีย และอุปกรณ์ต่างๆ มอบใหแ้ก่ผูว้า่จา้งตามกาํหนด 
 
11.  การส่งมอบงานและการทดสอบ 
 ใหผู้รั้บจา้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 11.1   ผู ้รับจ้าง  จะต้องจัดหาอุปกรณ์  เคร่ืองมือทดสอบ  ทําการทดสอบความดันระบบท่อต่อหน้า
คณะกรรมการตรวจการจา้ง หรือผูแ้ทน ก่อนท่ีจะทาสีหรือก่อนท่ีจะส่งมอบงานช่วงนั้นๆ ตามลกัษณะงานและ
ความเหมาะสมทางเทคนิค 
 11.2   อุปกรณ์ต่างๆ ทางระบบสุขาภิบาล ตอ้งอยูใ่นสภาพใชง้านได ้หากมีจุดบกพร่องตอ้งแกไ้ขจนเป็นท่ีน่า
พอใจของคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 11.3  ผูรั้บจา้งตอ้งทาํความสะอาดระบบต่างๆ ให้เป็นท่ีเรียบร้อยและจดัทาํป้ายช่ือเป็นตวัหนงัสือและเคร่ือง 
หมายต่างๆ รหสัท่อ และลูกศร ตามมาตรฐานเก่ียวกบัความปลอดภยั และการบาํรุงรักษา 
 



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       95/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

12.  สี  
 ให้ใชสี้ประเภทอะคริลิก สาํหรับทาผนงัปูน และเหล็ก ทั้งภายในและภายนอกของอาคารทั้งหมด ให้ใชสี้นํ้ า
ประเภทอะคริลิก (Pure Acrylic Grade, Semi Gloss) ทา 3 ชั้น ไม่มีสีรองพ้ืน ส่วนท่ีเป็นเหลก็ใชป้ระเภท Acrylic 
Solvent Type รองพ้ืนดว้ยสีกนัสนิมโดยเฉพาะ วงกบประตู – หนา้ต่างไม ้และบานประตูไมท้ั้งหมด ทั้งดา้นในและ
ดา้นนอก ใหท้าดว้ยสี Solignum Timbertone หรือชนิดอ่ืนท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า 
 
13.  การทาและลงนํา้มัน 
 13.1  พื้นปูกระเบ้ืองยาง พื้นหินขดัในท่ีพื้นซีเมนตข์ดัมนั พื้นปูกระเบ้ือง ตอ้งลงข้ีผึ้งไม่นอ้ยกว่า 2 คร้ัง แลว้
ขดัดว้ยเคร่ือง 
 13.2  ส่วนท่ีเป็นไมท้ั้งหมดท่ีมีการหรือลงนํ้ ามนั แลว้จึงลงดว้ยแชลกอย่างน้อย 2 คร้ังทบัดว้ยวานิชดา้น 2 
คร้ัง สําหรับพื้นไมใ้ห้ลงดว้ยนํ้ ามนัเคลือบแข็งรักษาเน้ือไมข้องเทมเกรส หรือโพลิยเูทน หรือชนิดอ่ืนท่ีมีคุณภาพ
เทียบเท่า โดยให ้3 คร้ัง 
 
14.  ระบบบาํบดันํา้เสีย (Wastewater Treatment System) 
       14.1  ขอบเขตของงาน  
  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัหาแรงงาน เคร่ืองจกัร วสัดุ-อุปกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นในการติดตั้งเคร่ืองจกัร วสัดุ-
อุปกรณ์และอ่ืนๆ  รวมถึงตรวจสอบและทดสอบ ระบบบาํบดันํ้ าเสียและวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสีย ซ่ึงเกิดจากการใช้
นํ้ าของโครงการใหไ้ดคุ้ณภาพของนํ้าท้ิงตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมายกาํหนด ก่อนระบายนํ้าลงสู่แหล่งระบายนํ้ า
สาธารณะ ตามประกาศของสาํนกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ และจดัทาํคู่มือการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร 
วสัดุ-อุปกรณ์ และการวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าเสีย ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นแบบแปลนและ/หรือรายการละเอียดประกอบ
แบบแปลน 
  อน่ึง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํรายละเอียดของระบบบาํบดันํ้ าเสียดงักล่าว เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจ
การจา้งเกบ็ไวเ้ป็นเอกสารอา้งอิง  
 
 14.2 ข้อกาํหนดทัว่ไป 
  14.2.1  ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบไวน้ั้น ไดอ้อกแบบไวเ้ฉพาะ ดงันั้นหากจะมีการเปล่ียนแปลงตอ้งแจง้
คณะ กรรมการตรวจการจา้ง เพ่ือพิจารณาใหเ้หมาะสมและสามารถใชง้านไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 
  14.2.2  การเปล่ียนแปลงแกไ้ขงานโครงสร้าง ใหติ้ดต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
  14.2.3 การแกไ้ขความลึกขอบบ่อ ใหป้รึกษาคณะกรรมการตรวจการจา้ง ก่อนลงมือก่อสร้าง 
  14.2.4  ระดบันํ้ าในบ่อ กรณีท่ีระดบัท่อเขา้เปล่ียน ให้ยดึระดบัท่อนํ้ าเขา้เป็น Reference ของระดบันํ้ า 
ในบ่อ โดยใชย้ดึ ขนาดความกวา้งและความลึกของนํ้าตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ 
  14.2.5    ท่อนํ้ าเขา้-ออก จากบ่อ ตอ้งติดตั้งขอ้ต่อยืดหยุน่ (Flexible Connection) เป็น Stainless เพื่อ 
ป้องกนักรณีเกิดการทรุดตวัของดิน 
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  14.2.6    เคร่ืองจกัรและวสัดุ-อุปกรณ์ทั้งหมด จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑซ่ึ์งไดม้าตรฐาน ผลิตโดยบริษทัซ่ึง
เช่ือถือได ้และเคยใชง้านในระบบบาํบดันํ้าเสียมาแลว้ไดผ้ลดี ซ่ึงรายละเอียดของเคร่ืองจกัร และวสัดุ-อุปกรณ์แต่ละ
ชนิดจะแสดงไวใ้นหวัขอ้อ่ืน เคร่ืองจกัรและวสัดุ-อุปกรณ์ท่ีใชท้ั้งหมด จะตอ้งส่งตวัอยา่ง และ/หรือแบบแปลนเพื่อ
บ่งช้ีตาํแหน่ง และ/หรือแคตตาล็อก รวมถึงหน้าท่ีการใช้งานของแต่ละช้ิน เพื่อขออนุมัติหรือเทียบเท่าจาก
คณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนทาํการก่อสร้างหรือติดตั้ง 
  14.2.7  การอนุมติัเป็นเพียงการอนุมติัในหลกัการเท่านั้น โดยผูรั้บจ้างจะไม่สามารถนํามาใช้เป็น
ขอ้อา้ง หรือช่วยใหผู้รั้บจา้งพน้จากความรับผิดชอบ หากเคร่ืองจกัรหรือวสัดุ-อุปกรณ์นั้นไม่สามารถทาํงานไดต้าม
วตัถุประสงค ์หรือตามรายการละเอียดประกอบแบบแปลน 
  14.2.8 งานโลหะ ท่ีไม่ใช ้Stainless Steel ทุกชนิดใหท้าทบัดว้ย Epoxy สาํหรับโลหะอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 
  14.2.9  Media จะตอ้งวางในตาข่ายพลาสติก และป้องกนัการลอยตวั 
  14.2.10 ฝาบ่อ CI Cover เป็นฝาเหลก็หล่อชนิด Heavy Duty 
  14.2.11 ท่อระบบ Pump ใชท่้อเหลก็หล่อ Extra Heavy ต่อแบบหนา้จาน 
 
 14.3   มาตรฐานท่อและการต่อท่อ  
  14.3.1    ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) - PVC  
    1)  มาตรฐานการผลิตท่อ  
     ท่อพีวีซี ท่ีใชใ้ห้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.17-2523 ชั้นคุณภาพ 
13.5  
    2)  การต่อท่อ  
     การต่อท่อให้ใช้หน้าจานหรือขอ้ต่อตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบแปลน  ขอ้ต่อให้ใช้ของ
บริษทัผูผ้ลิตท่อในกรณีต่อท่ีต่อเขา้กบัเคร่ืองจกัร วสัดุ-อุปกรณ์ ใหใ้ชห้นา้จาน ท่ีมีขนาดและจาํนวนรูท่ีเหมาะสมกบั
วสัดุ-อุปกรณ์นั้นๆ 
 
 14.4    อุปกรณ์ประกอบ  
  14.4.1  ขอ้ต่อยดืหยุน่ (Flexible Joint) 
    1)  ทนแรงอดัระเบิดไม่ตํ่ากวา่ 55 KSC 
    2)  แรงดนัใชง้านสูงสุด 20 KSC 
    3)  แรงดนังานปกติ 10 KSC 
    4)  ต่อแบบ Flanged หรือ Sprawled 
    5)  เป็นชนิดเหลก็ไร้สนิม ความยาวไม่ตํ่ากวา่ 3 เท่าของขนาดท่อท่ีต่อ 
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 14.5  ถงับาํบดันํา้เสียสําเร็จรูป สําหรับอาคาร  
  ถงับาํบดันํ้ าเสียของอาคารใชเ้ป็นแบบถงัสาํเร็จรูป ติดตั้งในตาํแหน่งดงัแสดงในแบบแปลน  ถงับาํบดั
นํ้ าเสีย สําเร็จรูปเป็นระบบ Up flow Anaerobic Filter คือ ถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Tank)                           
มีรายละเอียดเฉพาะดงัน้ี 
  (1)   ถงักรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter Tank)  
   ถงักรองเป็นถงัท่ีบรรจุตวักลางพลาสติก เพื่อให้นํ้ าไหลผ่านในลกัษณะ UP FLOW เพื่อทาํการ
บาํบดันํ้าเสียก่อนไหลออกจากถงั  
   (1.1)   ตวัถงั Fiberglass Reinforce Plastic (FRP)  
   (1.2)   ท่อ/ขอ้ต่อ ใชท่้อ PVC หรือ Polyethylene (PE)  
   (1.3)   ฝาถงั เหลก็หล่อ  
   (1.4)   ตวักลาง (Media) Polyethylene (PE) Pall Ring Type  
   (1.5)   ปริมาณความจุ ตามท่ีระบุในแบบแปลน  
 
 14.6 การทดสอบ 
  เม่ือผูรั้บจา้ง ทาํการก่อสร้างและติดตั้งระบบบาํบดันํ้ าเสียเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการทดสอบการ
เดินระบบ โดยใชน้ํ้ าสะอาด ช่วงเวลาการทดสอบอย่างนอ้ย จนกว่าระบบสามารถทาํงานได,้ รับนํ้ าเสียจริงเขา้มา
บาํบดัจนระบบคงท่ี ค่าใชจ่้ายในการทดสอบทั้งหมด อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจการจา้ง อน่ึง
ก่อนทาํการทดสอบ ใหผู้รั้บจา้งจดัทาํวิธีการทดสอบ ส่งใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาก่อนทาํการทดสอบ
อยา่งนอ้ย 15 วนั และในช่วงท่ีมีการทดสอบ จะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจการจา้งอยูร่่วมในการทดสอบ จนกระทัง่
การทดสอบเสร็จส้ิน หลงัการทดสอบเสร็จส้ิน ใหผู้รั้บจา้งจดัทาํคู่มือการบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้ าเสีย และอุปกรณ์
ต่างๆ มอบใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจการจา้งตามกาํหนด 
 
 14.7 การทดสอบระบบท่อ และการทาํความสะอาด 
  ในการทดสอบระบบท่อต่างๆ นั้น ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูจ้ดัหาแรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใชส้ําหรับการทดสอบ ณ สถานท่ีก่อสร้าง ตามรายละเอียดของงานท่ีแสดงในแบบแปลนทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์
พร้อมท่ีจะใชง้านได ้ค่าใชจ่้ายในการทดสอบทั้งหมดนั้นผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกเองทั้งส้ิน ขณะท่ีทาํการทดสอบงานใน
ระบบทั้งหมด จะตอ้งกระทาํโดยมีคณะกรรมการตรวจการจา้งร่วมในการทดสอบทุกคร้ัง และเม่ือผา่นการทดสอบ
จึงจะทาํการกลบฝัง หรือก่อสร้างส่ิงอ่ืนทบัหรือปิดบงัได ้ถา้การทดสอบ ปรากฏว่าไม่ผ่าน ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการ
คน้หาจุดบกพร่อง และแกไ้ขก่อนจะทาํการทดสอบใหม่ และตอ้งมีคณะกรรมการตรวจการจา้ง ร่วมในการทดสอบ
ใหม่น้ีดว้ย เม่ือเห็นวา่ผา่นจึงจะทาํการดาํเนินการอ่ืนต่อไป 
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 14.8 ข้อมูลทางเทคนิค  
  ผูรั้บจา้งและ/หรือผูเ้สนอราคา จะตอ้งจดัส่งขอ้มูลทางเทคนิคของเคร่ืองจกัรและวสัดุ-อุปกรณ์มาพร้อม
กบัใบเสนอราคา เช่น ลกัษณะการทาํงาน  ผลการทดสอบ ประสิทธิภาพ ฯลฯ เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจ
การจา้งก่อนทาํการก่อสร้างหรือติดตั้ง อยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
 14.9    หนังสือแนะนําการใช้งานซ่อมบาํรุง  
  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งจดัส่งหนงัสือแนะนาํวิธีการใชง้าน วิธีแกปั้ญหาของเคร่ืองจกัร วสัดุ-อุปกรณ์และระบบ
พิมพ์เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  จาํนวน 3 ชุด ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซ่ึงโดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ย วิธีการติดตั้ง หลกัการทาํงาน หนา้ท่ีการทาํงาน การ Control วิธีการปรับแต่ง วิธีการบาํรุงรักษา และ
การซ่อมแซม การแกปั้ญหากรณีมีปัญหาต่างๆ เกิดข้ึน ฯลฯ 
 
 14.10 การตรวจรับงาน  
  ผู ้รับจ้าง จะต้องทําการตรวจสอบการทํางานของระบบ เคร่ืองจักรและวัสดุ-อุปกรณ์ และให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งแน่ใจว่าสามารถทาํงาน และมีความคงทนไดไ้ม่ตํ่ากว่าท่ีกาํหนดไวใ้นแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน  และตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ก่อนการ
ตรวจรับงาน โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายในการทดสอบเองทั้งส้ิน 
 
 14.11   การทดสอบระบบ 
  ผูรั้บจา้ง จะตอ้งทาํการทดสอบระบบ ทั้งในส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วนว่าสามารถใชง้านได้
เตม็ความสามารถ ตามวตัถุประสงคข์องงาน โดยค่าใชจ่้ายในการทดสอบทั้งหมดเป็นของผูรั้บจา้ง 
  14.11.1  การควบคุมระบบเบ้ืองตน้ (Start – Up) และรับประกนัคุณภาพ 
    ผูรั้บจ้าง จะตอ้งดาํเนินการเดินระบบให้นํ้ าท้ิงผ่านการบาํบดัมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ออกแบบ โดยจะตอ้งตรวจวดั หรือวิเคราะห์คุณภาพตวัอยา่งท่ีผ่านการบาํบดั จากสถาบนัการทดสอบของราชการ 
หรือหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนท่ีไดรั้บการอนุญาตจากทางราชการ ใหผู้ว้่าจา้งทุกๆ ราย 3 เดือน พร้อมรายงาน 
1 ฉบบั ตลอดระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัส่งมอบงานตามสัญญา ในกรณีท่ีคุณภาพนํ้ าท่ีผ่านการบาํบดัไม่ไดเ้กณฑ์
การออกแบบ ผูรั้บจ้างตอ้งรับผิดชอบดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบ จนสามารถใช้งานได้ตามวตัถุประสงค ์
ค่าใชจ่้ายในการทดสอบคุณภาพนํ้า และ/หรือค่าใช่จ่ายในการแกไ้ขปรับปรุงระบบทั้งหมดจะเป็นของผูรั้บจา้ง 
    1) Parameter ท่ีสาํคญัในการควบคุมท่ีจะตอ้งนาํเสนอประกอบในรายงาน 
     (1.1) นํ้าเสียก่อนเขา้สู่ในระบบ (Influent)   
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solid, SS 
    2) นํ้าเสียออกจากระบบ (Effluent) 
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     - pH 
     - BOD  
     - Suspended Solid, SS 
    ทั้งน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํการฝึกอบรมผูค้วบคุมโครงการ ให้ทาํการควบคุมระบบบาํบดันํ้ าเสีย
ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ 
  14.11.2 รายละเอียดเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
    1) การติดตั้งเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ประกอบ ให้ดาํเนินการตามกรรมวิธีของบริษทัผูผ้ลิต
โดยเคร่งครัด โดยก่อนทาํการติดตั้งผูรั้บจา้งตอ้งเสนอขออนุมติัการติดตั้งก่อนทาํการติดตั้ง 
 
15.  มาตรฐานผลติภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 15.1  วตัถุประสงค์  
  รายละเอียดในหมวดน้ีไดแ้จง้ถึงรายช่ือผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ ์วสัดุ - อุปกรณ์ ท่ีถือว่าไดรั้บการยอมรับ 
ทั้งน้ีคุณสมบติัของอุปกรณ์นั้นๆ ตอ้งไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีกาํหนดไว ้การเสนอผลิภณัฑน์อกเหนือจากช่ือท่ี
ให้ไวน้ี้ ตอ้งแสดงเอกสาร รายละเอียด และหลกัฐานอา้งอิงอย่างเพียงพอ เพื่อการพิจารณาอนุมติัให้ใชง้านโดยมี
คุณภาพเทียบเท่า 
 
 15.2  ตวัอย่างวสัดุ - อุปกรณ์  
  1) รายการมาตรฐานผลิตภณัฑส์าํหรับระบบสุขาภิบาลนํ้าดีและนํ้าเสีย 
   1.1) ท่อนํ้าดีในอาคาร ใชท่้อ PP-R (80) ชั้น SDR 11 (PN10) 
    - Fusiotherm 
    - Wefatherm 
    - Thai PP-R   
    - หรือเทียบเท่า 
   1.2) ท่อนํ้าดีเดินท่อใตดิ้น ใชท่้อ HDPE PN10/PE100 TIS.982-2556 
    -  พีบีไพพ ์(PBP) 
    -  ไทย เอเชีย พี.อี. ไพพ ์(TAP) 
    -  ไทยกา้วไกล (TGT) 
   1.3) ท่อระบายนํ้ าเสีย, นํ้ าโสโครก และท่อระบายอากาศ ใชท่้อพีวีซี (PVC) CLASS 8.5 
TIS.17-2532 
    -  ตราท่อนํ้าไทย 
    -  ตราชา้ง 
   1.4) ท่อระบายนํ้าจากหอ้งแลป็ปฏิบติัการเคมี ใชท่้อพีพี (PP) BS. 4991-1974 
    -  พีบีไพพ ์(PBP) 
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    -  OR EQUAL 
   1.5)   ถงัเกบ็นํ้าสแตนเลส 
    -  DAIMON 
    -  ADVANCE 
    -   หรืออ่ืน ๆ เทียบเท่า 
   1.6) BALL VALVE, GATE VALVE, CHECK VALVE, BUTTERFLY VALVE 
    -  HATTERSLEY 
    -  CRANE 
    -  NIBCO  
    -  EBRO 
    -  KITZ 
   1.7) WATER STRAINER 
    -  HATTERSLEY 
    -  CRANE 
    -  WATTS 
    -  KITZ 
   1.8) HOSE BIBB 
    -  SUNWA 
    -  OR EQUAL 
   1.9) WATER METER 
    -  THAI AICHI 
    -  AZAHI 
    -  KENT 
   1.10) FLEXIBLE JOINT CONNECTION 
    -  TOZEN 
    -  MASON 
    -  METRAFLEX 
   1.11) FLOOR DRAIN, FLOOR CLEAN OUT, CLEAN OUT 
    -  KNACK 
    -  TCP 
    -  หรืออ่ืน ๆ เทียบเท่า 
   1.12) SLUICE GATE 
    - มาตรฐานกรมชลประทาน หรือเทียบเท่า 
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  2)   รายการมาตรฐานผลิตภณัฑส์าํหรับระบบบาํบดันํ้าเสีย 
   2.1)  WASTE WATER TREATMENT PACKAGE 
    -   AQUA  
    -   BIOTECH 
    -   ENTECH 
    -   PREMIER PRODUCT (PP) 
    -   STAR 
    -   WATER TREAT 
    -   SANTECH 
   2.2) SUBMERSIBLE PUMP 
    -   GRUNDFOS 
    -   TSURUMI 
    -   KAWAMOTO 
    -   EBARA 
    -   SHIMAYWA 
   2.3) SUBMERSIBLE EJECTOR / AERATOR, SUBMERSIBLE SEWAGE PUMP 
    - GRUNDSFOS 
    -   TSURUMI 
    -   KAWAMOTO 
    -   SHINMAYWA 
    -   EBARA  
   2.4) CHEMICAL DOSING PUMP 
    -   PROMINENT 
    -   MILTON ROY 
 
 หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าท่ีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจาํหน่าย
ในท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้ 
 
 
 
 
 



อปุกรณป์ระกอบอาคารอปุกรณป์ระกอบอาคาร  
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อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
 
1.   ระบบเสาอากาศ วทิยุ-โทรทศัน์รวม 
 1.1 จานรับสัญญาณดาวเทยีมและอุปกรณ์ประกอบ  
  1.1.1 อุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียม (Antenna Dish) เป็นจานสายอากาศรูปโคง้พาราโบลา ทาํหนา้ท่ี
สะทอ้นคล่ืนสัญญาณท่ีส่งมาจากดาวเทียมใหไ้ปรวมกนัท่ีจุดโฟกสั ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ Feed Horn ทาํหนา้ท่ีรวบรวม
ความเขม้ของสัญญาณเพ่ือใหไ้ดค้วามเขม้ของสัญญาณท่ีเพียงพอท่ีจะกระจายเขา้สู่ระบบ SMATV จานรับสัญญาณ
ดาวเทียมจะตอ้งสามารถรับสญัญาณจากดาวเทียม THAICOM 5 โดยมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
  Diameter  :  6 FT. 
  F/D Ratio  :  0.38 
  Focal Length  :  115.8 cm. 
  Reflector  :  Mesh, Expanded Aluminium 
  Gain   :  41dB for C-Band 
  1.1.2 Low Noise Blockdown Converter (LNB) เป็นอุปกรณ์ขยายสัญญาณดาวเทียม ทาํหนา้ท่ีขยาย
สัญญาณท่ีรวบรวมไดจ้าก Feed Horn ให้แรงข้ึน เพื่อส่งต่อเขา้เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมต่อไป โดยการขยาย
สญัญาณของ LNB น้ีจะพยายามลดสญัญาณรบกวนท่ีเกิดข้ึนใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด ทั้งน้ี LNB จะตอ้งรับสัญญาณ ไดท้ั้ง
แกน Horizontal (H) และ แกน Vertical (V)  
 
 1.2 สายอากาศรับสัญญาณโทรทศัน์ภายในประเทศ (DIGITAL TV จะอยู่ในย่าน UHF) 
  เสาอากาศรับสัญญาณประกอบดว้ย ชุดรับสัญญาณอยา่งนอ้ย 5 ความถ่ีแบบ Digital TV โดยรองรับ ช่อง
รายการโทรทศัน์ เช่น ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 9, ช่อง NBT, ช่อง TBPS และอ่ืนๆ ในรูปแบบของ Digital TV ได้
โดยอาศยัคุณสมบติัของสายอากาศแบบ Digital antenna Boss Tech โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
  

 No. of 
Elements 

Gain 
(dB) 

Front- 
to-Back 

(dB) 

Wind load Impedance 
(Ohm) 

Channel VHF ≥9 ≥10 ≥24 >150 km/h 75 
Channel UHF ≥43 ≥16 ≥26 >120 km/h 75 

FM Dipole ≥1 0 >150 km/h 75 
 
 1.3  MULTI SWITCH 2X4  (แยก 2-4 จุดอสิระ) 
        -    ความถ่ีใชง้าน    900-2200 MHz 
  - รับสญัญาณในระบบดิจิตอลแบบแยกจุดอิสระ 
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  - ใชเ้ป็นสวิตช ์ตดัต่อแรงไฟ 13/14 V และ 17/18 V จากLNB 
  - เหมาะสาํหรับบา้นท่ีตอ้งการรับชมแยกอิสระ 3-4 จุด โดยใชรี้ซีฟเวอร์ จุดละ 1 เคร่ือง 
  - ติดตั้งง่าย ไม่ตอ้งใชไ้ฟเล้ียง 
  - รองรับดาวเทียม 1 ดวง 
  - มีวงจรขยายสญัญาณภายใน เหมาะกบัการเดินสายไกล 
  - ตวัเคร่ืองเป็นอลูมิเนียม ระบายความร้อนไดดี้ เปิดใชง้านไดเ้ป็นเวลานาน ยดือายกุารใชง้าน 
  - มี Power Supply ในตวัสาํหรับควบคุมการตดัต่อดา้น Input ไดถู้กตอ้ง 
  - สามารถใชไ้ดดี้กบัรีซีฟเวอร์ ทุกรุ่น 
 
 1.4    เต้าเสียบจ่ายสัญญาณ (OUTLET SOCKET)   
  1) เตา้เสียบสาํหรับจ่ายสัญญาณใหแ้ก่เคร่ืองรับ วิทย-ุโทรทศัน์ โดยทัว่ไปเป็นแบบ Flush Mounting 
ในกล่องโลหะท่ีเหมาะสมและมีฝาครอบปิด (Cover-Plate) ช้ินเดียว 
  2) เตา้เสียบท่ีใชอ้าจเป็นชนิด Loop-Through Network (Loop-Wired System) หรือ Tap-Off 
Network ได ้โดยตอ้งใชเ้ป็นชนิดเดียวกนัทั้งโครงการ และมีอุปกรณ์ประกอบการใชง้านเพ่ือความสมบูรณ์ของ
ระบบอยา่งครบถว้น 
  3) ในกรณีท่ีกาํหนดใหเ้ตา้เสียบเป็นแบบติดลอย (Surface Mounting) เตา้เสียบนั้นตอ้งมีกล่องบรรจุ
เฉพาะท่ีสวยงามเหมาะสมกบัการติดลอย 
 
 1.5   สายตวันําสัญญาณ (Coaxial Cable)   
  สายตวันาํสัญญาณตอ้งเป็น COAXIAL CABLE ชนิดท่ีเหมาะสมกบัการร้อยในท่อโลหะ มีใชง้าน
ดว้ยกนั 2 แบบ ถา้มิไดร้ะบุเป็นอ่ืนใดในแบบสายนาํสญัญาณจะตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
SPECIFICATION OF SMATV CABLE 

DESCRIPTIONS MAIN BRANCH 
Impedance 
Attenualtion per 100 m 
at     -  750 MH 
        -  2150 MH 
Conductor & Braid Shield 
Overlapping Foil 
Dielectric 
Jacket Cover 

75 Ohm 
 
<12 
<21 

75 Ohm 
 
<16 
<28 

All Copper 
Aluminum for main/Copper for branch 
Foam polyethylene 
PVC or PE 
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2. ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) 
 2.1 ความตอ้งการทัว่ไป 
  ขอ้กาํหนดน้ีครอบคลุมรายละเอียดการจดัหา และติดตั้งอุปกรณ์ ระบบโทรทศัน์วงจรปิดตามท่ี แสดงไว้
ในแบบและขอ้กาํหนด ให้สามารถใชง้านไดส้มบูรณ์ ตามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง โดยระบบต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรฐาน  
 2.2 ขอบข่าย 
  ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
  1. กลอ้งและเลนส์พร้อมอุปกรณ์ครอบกลอ้ง (Camera, Lens and Housing)  
  2. จอภาพ (Monitors) 
  3. เคร่ืองบนัทึกภาพ (Digital Video Recorder) 
  4. แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply Unit) 
  5. ท่อร้อยสาย, สายสญัญาณ และสายไฟฟ้าต่างๆ 
 2.3 คุณสมบติัทางเทคนิค Dome  IR  Network  Camera   เป็นกลอ้งวงจรปิดชนิดสี แบบ Dome IR Network 
Camera  
  1. มีตวัรับภาพชนิด Progressive Scan Sony STARVIS CMOS  ขนาด 1/2.8”ความละเอียด
2Megapixel หรือดีกวา่ 
  2. สามารถส่งสญัญาณภาพดว้ยความเร็ว 30 FPS ท่ีขนาดภาพ 1920  X 1080 หรือดีกวา่ 
  3. มีระบบการทาํงานแบบ ICR  Day Night สามารถแสดงภาพไดดี้ทั้งกลางวนัและกลางคืนโดยมี
การควบคุมการเคล่ือนท่ีของ IR Cut Filter ในตวักลอ้งโดยอตัโนมติัเม่ือเปล่ียนโหมด 
  4. มีเลนส์เป็นแบบ Fix ขนาด 3.6 มิลลิเมตร   
  5. มีความไวแสงตํ่าสุดไม่มากกว่า 0.05 lux สาํหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และ0.0009 lux 
สาํหรับการแสดง ภาพขาวดาํ (Night Mode) หรือดีกวา่ 
  6. มีระยะทาํการ Infrared ไม่นอ้ยกวา่ 25 เมตรหรือดีกวา่ 
  7. รองรับเทคโนโลยีการบีบอดัภาพ H.265 และ H.264 และ รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi 
Stream สามารถส่งสัญญาณภาพไดพ้ร้อมกนัอยา่งนอ้ย 3 steamsและในแต่ละStream สามารถ ตั้งค่าความละเอียด, 
Frame Rate, Bit Rate ไดห้รือดีกวา่ 
  8. สามารถเลือกขนาดภาพเป็น 1920x1080 ,1280x720 , 720x480 , 640x480, และ 320x240 ไ ด้
เป็นอยา่งนอ้ย 
  9. สามารถปรับ Shutter Speed ไดต้ั้งแต่  1/7-1/20000 s หรือดีกวา่ 
  10. มีฟังชัน่ WDR (Wide Dynamic Range )ช่วยให้สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีแสง
แตกต่างกนัมากได ้โดยมีค่า Dynamic Range อยา่งนอ้ย 120 dB หรือดีกวา่  
  11. มีฟังชนัในการตรวจจบัเม่ือ มีความเคล่ือนไหว (Motion Detection) สามารถกาํหนดพ้ืนท่ีในการ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหวได ้5 พื้นท่ี  
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  12. มีฟังชนัในการตรวจจบัเม่ือมีการปิดบงัหนา้กลอ้ง (Sabotage Detection)  
  13. มีฟังชนัในการตรวจจบัวตัถุท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ี(Zone Intrusion)  และตรวจนบัวตัถุท่ีเขา้มาในพ้ืนท่ี 
(Zone Counting) 
  14. มีฟังชัน่ปิดบงัพ้ืนท่ีหวงหา้ม (Privacy Mask) โดยสามารถเลือกพื้นท่ีปิดบงัไดอ้ยา่งนอ้ย 5 พื้นท่ี 
  15. มีฟังชัน่ปรับ frame rate อตัโนมติัตามความเคล่ือนไหว  (smart Frame rate) และปรับความคมชดั
ของภาพตามความเคล่ือนไหว (Smart ROI) เพ่ือช่วยประหยดัstorage ในการบนัทึกภาพ 
  16. สามารถจัดเก็บการตั้ งภาพท่ีแตกต่างกันในโหมดกลางวนัและกลางคืนได้และทาํงานโดย
อตัโนมติั 
  17. สนบัสนุน Network Protocol ไดแ้ก่ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 
RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, FTP, Zero Configure เป็นอยา่งนอ้ย 
  18. สามารถกาํหนดค่า Bit rate ไดต้ั้งแต่ 64k – 8000 kbps 
  19. มีระบบการปรับภาพแบบ Backlight Compensation , Auto White Balance และ สามารถปรับแต่
คุณสมบติัของภาพ Brightness , Contrast ,Saturation,และ Sharpness ได ้
  20. มีช่องในการเช่ือมต่อเครือข่ายชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100  Mbps Ethernet  
  21.  สามารถทาํงานตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) ได ้
  22. รองรับ Micro SDHC card 
  23. รองรับ มาตรฐาน ONVIF  Profile S,G และQ 
  24. ไดรั้บมาตรฐานรับรองคุณภาพCE , FCC หรือดีกวา่ 
  25. มีช่วงอุณหภูมิในการทาํงาน -20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือดีกวา่ 
  26. เป็นผลิตภณัฑท่ี์จดทะเบียนจากกลุ่มประเทศอเมริกา ยโุรป หรือ ญ่ีปุ่น 
  27. สินคา้รับประกนั 3 ปี 
  28. ตอ้งมีหนงัสือแต่งตั้งจากเจา้ของผลิตภณัฑ ์
 2.4 เคร่ืองบนัทึกภาพแบบดิจิตอล NVR SRA212N 
  รายละเอียดคุณลกัษณะ 
  1. เป็นเคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลท่ีประกอบเสร็จจากโรงงานผู ้ผลิตซ่ึงใช้
ระบบปฏิบติัการแบบ Linux 
  2. รองรับกลอ้งชนิด IP camera  ความละเอียด 1920x1080 ท่ีความเร็ว 30 ภาพต่อวินาทีไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 8 กลอ้ง 
  3. รองรับฮาร์ดดิสกภ์ายในตวัเคร่ืองได ้2 ลูกและในแต่ละลูกสามารถรองรับความจุไดสู้งสุด 4 TB 
รวม 8 TB เป็นอยา่งนอ้ย 
  4.  รองรับการบนัทึกภาพท่ีความละเอียด 5 Megapixelและสามารถบนัทึกภาพท่ีความละเอียด
1920x1080 ท่ีความเร็ว 30 ภาพต่อวินาทีพร้อมๆกนัไดทุ้กกลอ้ง  (1920x1080 @ 240 fps) 
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  5. สามารถแสดงผลภาพสดและภาพยอ้นหลงัไดท่ี้ความละเอียด Full HD 1920x1080 ความเร็ว 30 
ภาพต่อวินาที  
  6. มีระบบการบีบอดัสญัญาณภาพแบบ  H.264  หรือดีกวา่ 
  7. มีระบบบนัทึกภาพแบบ Smart Dynamic Streaming  โดยบนัทึกภาพ  2 stream  พร้อมกนั 
  8. รองรับการบนัทึกเสียงไดโ้ดยมีช่องสัญญาณเสียงเขา้ (Audio Input) ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่องและช่อง
สญัญาณเสียงออก (Audio Output) ไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง ขั้วต่อแบบ RCA 
  9. ช่องสัญญาณภาพออก (Video Output) แบบ HDMI (1920x1080,60Hz) ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง และ
แบบ VGA (up to 1920x1080,60Hz) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
  10. มีฟังชัน่ในการคน้หาและเช่ือมต่อกบักลอ้งไดโ้ดยอตัโนมติั (One click Installation) 
  11. มีรูปแบบการบนัทึกอยา่งนอ้ยดงัน้ี 
   - บนัทึกแบบการตรวจจบัความเคล่ือนไหวของวตัถุ (Motion Recording)  
   - บนัทึกต่อเน่ืองตลอดเวลา (Continuous Recording) 
   - บนัทึกเม่ือเกิดสญัญาณเตือนภยั (Alarm Recording) 
   - บนัทึกตามวนัเวลาท่ีกาํหนด (Scheduled Recording) 
  12. รองรับการบนัทึกภาพล่วงหนา้ก่อนเกิดเหตุการณ์ (Pre Recording) 5วินาทีและหลงัเกิดเหตุการณ์ 
(Post Recording) 255 วินาที 
  13. มีระบบการคน้หาภาพท่ีรองรับคน้หาภาพยอ้นหลงัไดด้งัน้ี 
   - คน้หาจากจากวนั,เวลา (Date/time) 
   - คน้หาจากเหตุการณ์ (Event) 
   - คน้หาโดยเลือกกลอ้ง (Channel)  
  14. สามารถแสดงผลภาพยอ้นหลงัไดท้ั้งแบบกลอ้งเดียวเตม็หนา้จอ(Full screen) และหลายกลอ้ง( 
Multi-screen) 
  15. รองรับการควบคุมเม่ือดูภาพยอ้นหลังได้ดังน้ี Play/Pause/Step/Fast Forward/Rewind/Fast 
Rewind 
  16. สามารถ export videoไดผ้า่นทาง USB ท่ีตวัเคร่ือง,หนา้ Web browser  และโปรแกรมศูนยก์ลาง
การจดัการ (CMS) 
  17. สนบัสนุน Network Protocol ไดแ้ก่ IPV4 ,IPV6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, 
SSL, RTP, RTSP, NTP  
  18. มีช่องในการเช่ือมต่อเครือข่ายชนิด  RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100 Mbps PoE (LAN) จาํนวนไม่
นอ้ยกวา่  8 ช่องและ10/1000Mbps (WAN) จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  1 ช่อง 
  19. รองรับการใชง้านไดห้ลายผูใ้ชง้านและสามารถตั้งค่าและกาํหนดสิทธ์ิของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งนอ้ย 3 
ระดบั 
  20. มีระบบ Watermark เพ่ือตรวจสอบการตดัต่อภาพ 
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  21. รองรับสญัญาณแจง้เตือนเขา้ (Alarm Input) 4ช่อง และสญัญาณแจง้เตือนออก (Alarm Output)  
1 ช่องหรือดีกวา่ 
  22. มีช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง 
  23. สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมศูนยก์ลางการจดัการ(CMS)ได ้ โดยโปรแกรม CMS นั้นรองรับ
เคร่ืองบนัทึกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 16 เคร่ือง  และจาํนวนกลอ้งไม่นอ้ยกวา่ 512 กลอ้ง 
  24. รองรับเมนูการใชง้านไดห้ลายภาษาและมีเมนูภาษาไทย 
  25. รองรับการเรียกดูภาพผา่นทาง iPhone / iPad , Android Phones/ Android tablets  
  26. มีช่วงอุณหภูมิในการทาํงาน 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือดีกวา่  
  27. เคร่ืองบนัทึกภาพตอ้งมีเคร่ืองหมายการคา้เดียวกบักลอ้ง 
  28. สินคา้ตอ้งรับประกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
  29. ไดรั้บมาตรฐานรับรองคุณภาพ CE ,FCC หรือดีกวา่ 
  30. ตอ้งมีหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทยท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง 
 
3. ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 317 
 3.1 ระบบเสียง 
 1. ไมโครโฟนไร้สายพร้อมไมโครโฟนชนิดมือถอื  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   มีไฟแสดงสญัญาณการทาํงานของเคร่ือง 
  -   มีตวัควบคุมความดงัของเสียง 
  -  เคร่ืองรับสญัญาณมีช่วงความถ่ีท่ีใชง้าน  UHF Band (656.125-678.500 MHz (D band)) 
  -  สามารถเปล่ียนความถ่ีใชง้านได ้10 channel 
  -   ความถ่ีตอบสนอง 100 Hz - 15kHz 
  -  ไดนามิคเรนจ ์    110  dB 
  -  ตวัเคร่ืองส่งมีกาํลงัส่ง High: 30mW, Low: 10 mW  
  -   ใชแ้บตเตอร่ีขนาด AA x 2 
  -   สามารถใชง้านไดน้าน 9 ชัว่โมง 
  -   มีสวิทซ์ เปิด – ปิด การทาํงาน  
  -   ชนิดของไมโครโฟนเป็นแบบไดนามิกไมโครโฟน  
  -   มีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากผูน้าํเขา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง และหนงัสือ
รับรองอะไหล่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 
 2. ไมโครโฟนชนิดคล้องหูแบบไร้สายพร้อมเคร่ืองรับสัญญาณ  
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  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   มีไฟแสดงสญัญาณการทาํงานของเคร่ือง 
  -   มีตวัควบคุมความดงัของเสียง 
  -  เคร่ืองรับสญัญาณมีช่วงความถ่ีท่ีใชง้าน  UHF Band (656.125-678.500 MHz (D band)) 
  -  สามารถเปล่ียนความถ่ีใชง้านได ้10 Channel 
  -   ความถ่ีตอบสนอง 100 Hz - 15kHz 
  -  ไดนามิคเรนจ ์    110  dB 
  -  ตวัเคร่ืองส่งมีกาํลงัส่ง High: 30mW, Low: 10 mW  
  -   ใชแ้บตเตอร่ีขนาด AA x2 
  -   สามารถใชง้านไดน้าน 9 ชัว่โมง 
  -   มีสวิทซ์ เปิด – ปิด การทาํงาน 
  หวัไมโครโฟนไร้สายแบบครอบศรีษะ 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  ชนิดคอนเดนเซอร์ 
  -  ทิศทางการรับ Omnidirectional 
  -  ความถ่ีตอบสนอง 20-20000 Hz 
  -  ความตา้นทาน 250 โอห์ม 
  -  อตัราส่วนต่อสญัญาณรบกวน  63 dB 
  -  ไดนามิคเรนจ ์    104  dB 
  -   มีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากผูน้าํเขา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง และหนงัสือ
รับรองอะไหล่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 
 3. ไมโครโฟนชนิดไดนามิค  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
   -  เป็นไมโครโฟนแบบมีสายใชส้าํหรับการสมัมนา  
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -  ความถ่ีตอบสนอง 70-16kHZ 
  -  ทิศทางการรับสญัญาณ แบบ Cardioid 
  -  ความไวในการรับสญัญาณ -55dB  
  -   ความตา้นทาน 300  Ohms  
  -   ขั้วต่อสญัญาณ  เป็นแบบชนิด XLRM 
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 4. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่อง สัญญาณ 
  มีคุณสมบติัดงัน้ี            
   -  เป็นเคร่ืองผสมสญัญาณเสียง 16 ช่องสญัญาณ  
  -  มีช่องต่อสญัญาณเขา้แบบ Microphone (XLR) / Line  12 ช่องสญัญาณ 
  -   มีช่องต่อสญัญาณเขา้แบบสเตอริโอ  2 ช่องสญัญาณ 
  -  มีช่องต่อสญัญาณออก 2 AUXESและสามารถเลือกเป็น PRE/POST 
  -  มีช่องต่อสญัญาออกแบบ REC OUT 2 ช่อง 
  - มีปุ่มปรับ3 BAND EQ สาํหรับช่องสญัญาณโมโน 
  - มีปุ่มเปิด/ปิด +48V Phantom  
  - ความถ่ีตอบสนองขาออก 20Hz-20kHz 
 
 5. ลาํโพงห้องควบคุม 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
   -   เป็นลาํโพงชนิด 2 ทาง  มีเคร่ืองขยายเสียงในตวั 
  -  ขนาดลาํโพงเบส 5 น้ิว ลาํโพงเสียงแหลมขนาด 1 น้ิว  
  -  มีการป้องกนัการรบกวนจากแม่เหลก็ของลาํโพง 
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -   ความถ่ีตอบสนอง               :  49 Hz - 43kHz 
  -   กาํลงัขบัขาออกต่อเน่ือง          :   LF= 50 W RMS, HF=25 W RMS 
  -   ความตา้นทานขาเขา้    :  XLR, 20 kOhm 
  - ความดงัสูงสุด                       : 108 dB  
 
 6. ลาํโพงคู่หน้า  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   เป็นลาํโพงชนิด 2 ทาง   
   -  ขนาดลาํโพงเสียงตํ่าขนาด 15 น้ิว แม่เหลก็ชนิด Neodymium 
  -  ลาํโพงเสียงแหลมขนาด 2 น้ิว ชนิดไทเทเนียม 
  -  ทิศทางการกระจายเสียง 90 องศาแนวนอน กบั 40 องศา แนวตั้ง  
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
   -   ความถ่ีตอบสนอง                         :  60 Hz - 18 kHz  +/-3 dB. 
   -  รองรับกาํลงัขบั                            :  700 W ท่ี 8 Ohms 
   -  ความดงัของลาํโพงสูงสุด                       :  131 dB peak 
  -  ความไวต่อสญัญาณท่ี 100dB (1W/1m) 
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   -  มีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากผูน้าํเขา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโดยตรงและ หนงัสือ
รับรองอะไหล่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 
 7. เคร่ืองควบคุมลาํโพง  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  เป็นเคร่ืองปรับแต่งสญัญาณเสียงระบบดิจิตอลขนาด 4 input  Balanced / 8 output balanced line  
   -  มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit A/D;D/A converters 
  -  สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทาํงานดว้ยคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยผา่นช่อง RS-232 และเช่ือมต่อ
ผา่นทาง Ethernet เพ่ือการควบคุมได ้ 
   -  สามารถปรับแต่งเสียงในการทาํงานแบบ EQ, Delay, Filter, Limiter, Compressor, Crossover ได ้
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -   ความถ่ีตอบสนองระหวา่ง         20 Hz – 20 kHz หรือดีกวา่ 
  -   มีค่า THD Distortion           นอ้ยกวา่ 0.007%  
   -  ไดนามิกเรนจ ์               :  >105dB 
   -  Crosstalk ( ch. To ch @ 1kHz) :  <-80 dB 
  -  Maximum Input                                        :  +24 dBu 
  -  Input Gain Range                                   :  0dB~+18dB  
  -  Sampling Rate                                       :  48 kHz  
  -  A/D - D/A Converter                              :  24 bit 
 
 8. เคร่ืองขยายเสียงสําหรับลาํโพงคู่หน้า  
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
   -  เป็นเคร่ืองขยายสญัญาณเสียงแบบสเตอริโอ กาํลงัขบั 500 วตัต ์ท่ี 8 โอห์ม หรือมากกวา่ 
  -  สามารถ Bridge ไดใ้หก้าํลงัขบั 1300 วตัตท่ี์ 8 โอห์ม หรือมากกวา่ 
  -  มีวงจรป้องกนัการเสียหายจาก ไฟกระแสตรง, อุณหภูมิ แยกอิสระแต่ละช่องสญัญาณ เป็นอยา่งนอ้ย 
  -  มีค่าความผดิเพ้ียนของสญัญาณ  นอ้ยกวา่ 0.02%  
  -  มีค่า Voltage Gain 34dB หรือดีกวา่ 
  -  เป็นวงจรขยายแบบ 2-tier Class H  
  -  สามารถตอบสนองความถ่ี 20Hz – 20kHz หรือกวา้งกวา่ 
  - มีพดัลมระบายความร้อนแบบปรับความเร็วรอบ การระบายอากาศแบบ Rear to Front  
  -  มีค่า Damping Factor มากกวา่ 300 ท่ี 8 โอห์ม 
  -  มีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากผูน้าํเขา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง และหนงัสือ
รับรองอะไหล่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
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 9. เคร่ืองขยายเสียงตดิเพดาน Ceiling  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  4 ช่องสญัญาณ ขาออก 
  4 ช่องสญัญาณ ขาเขา้ 
  มีคุณสมบติัดงัน้ี                                            
  -   กาํลงัขบัต่อช่อง 125 วตัต ์ท่ี 8 โอห์ม  
  -  อตัราส่วนต่อสญัญาณรบกวน >112dBA 
  -  สามารถตอบสนองความถ่ี :2 Hz - 40 kHz 
 
 10. ลาํโพงตดิเพดานขนาด 6 นิว้ 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
   -   เป็นลาํโพงเพดานแบบ 2 ทาง 
  -   ลาํโพงเสียงตํ่าขนาด 6 น้ิว เสียงสูงขนาด 0.75 น้ิว 
  -   กาํลงัขบัไม่นอ้ยกวา่ 60 วตัต ์
  -    ความตา้นทาน 6 โอหม ์
  -  Transformer Taps : 100 V ,70 V : ขนาดวตัตต์ามมาตรฐานผูผ้ลิต 
  -  มีกล่องโลหะครอบเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -  กาํลงัขบัขาออก     : 60W , 30W , 15W , 7.5W , OFF 
  -   ความถ่ีตอบสนอง   : 60 -24,000 Hz หรือกวา้งกวา่ 
  -   ความไวในการรับสญัญาณ    : 91 dB 
  -  ระดบัความดงัของเสียงไม่นอ้ยกวา่ 115 dB  
  -  ทิศทางการกระจายเสียง 90 องศา  
  -   จุดตดัความถ่ี 2.5 kHz 
 
 11. ขาไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะ 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   เป็นขาตั้งไมโครโฟนชนิดขาตั้งเป็นฐานกลม 
   -  ทาํดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงทนทาน 
  -   แกนของขาตั้งไมโครโฟนสามารถปรับได ้
 
 12. ขาไมโครโฟนชนิดตั้งพืน้ 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
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  -  เป็นขาตั้งไมโครโฟนชนิดขาตั้ง 3 ขา สามารถพบัเกบ็ได ้
  -  ทาํดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงทนทาน 
  -  สามารถปรับระดบัความสูงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 ซม 
 
 3.2 ระบบภาพ 
 1. จอภาพชนิดข้ึน-ลงดว้ยมอเตอร์ขนาด 159 น้ิว 16:9  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   เป็นจอรับภาพขนาด 159 น้ิวหรือมากกวา่ อตัราส่วน 16:9 ชนิดขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ 
  -  ปรับความสูงของจอ จากการเล่ือนจอ ข้ึน – ลง ไดทุ้กตาํแหน่ง และหยดุโดยอตัโนมติัเม่ือเล่ือน ข้ึน
สุด – ลงสุด 
  -  สามารถติดตั้งจอไดท้ั้งแบบแขวนเพดานหรือยดึติดกบัผนงั 
  -  เน้ือจอสีขาวทาํจากวสัดุ Fiber ให้ความเนียนเรียบ สามารถป้องกนัเช้ือรา ป้องกนัการติดไฟ และทาํ
ความสะอาดได ้
  -  เน้ือจอเป็นช้ินเดียวไม่มีรอยต่อ มีขอบจอสีดาํและดา้นหลงัจอเคลือบสีดาํ 
 
 2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ชนิดเลเซอร์ขนาด 6500 ลูเมนส์  
  คุณลกัษณะพิเศษ 
  2.1.   สามารถฉายภาพไดข้นาดใหญ่ 40 - 400 น้ิว  อายกุารใชง้านหลอด 20,000 ชัว่โมง 
  2.2.   ความละเอียดของภาพ  True WXGA (1,280 x 800 Dots) 16:10 
  2.3.   ใหค้วามสวา่งภาพถึง  6,500  Lumens  ใชห้ลอดชนิด  Laser Diode 
  2.4.   ใชแ้ผง LCD   ขนาด Panel  0.76” อตัราส่วน  16:10 
  2.5.   อตัราความคมชดั ( Contrast Ratio ) 3,000,000:1 
  2.6.   มีการกระจายแสง  (Uniformity)  90% 
  2.7.   ใชเ้ลนส์ประเภท  Poweredl Zoom / Focus throw ratio 1.6-2.8:1   
  2.8.   มีระบบการแกไ้ข Keystone ในแนวตั้ง +/- 25 องศา และแนวนอน ±35 องศา  
  2.9.   สามารถปรับ Len Shift แบบมอเตอร์แนวตั้ง +/-67% แนวนอน +/-35% 
  2.10. Light Sourceมีอายกุารใชง้าน 20,000 ชัว่โมง  
  2.11. มีคาํสัง่พิเศษ  
   -  สามารถติดตั้งเคร่ืองฉายในแนวตั้งได ้(Portrait) Image rotation 360-degree function 
   -  มีฟังกช์ัน่ fade in/out 
   -  มีระบบ Daylight View Basic 
   -  มีระบบ Detail Clarity Processor 4 ช่วยปรับความคมชดัและรายละเอียดของภาพ    
   -  มีระบบ Auto Image Rotation 
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   -  มีฟังกช์ัน่ Direct Power Off 
  2.12. มีช่องสญัญาณ  ดงัน้ี 
   -   1x Video In,2xHDMI In,2xRGB In 
   -   LAN RJ-45, Remote In      
  2.13. มีหนงัสือแต่งตั้งเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากผูน้าํเขา้ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูผ้ลิตโดยตรง และหนงัสือ
รับรองอะไหล่ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 
 3. เคร่ืองสลบัสญัญาณภาพแบบ Matrix  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   เป็นเคร่ืองสลบัสญัญาณภาพ HDMI แบบ Matrix 
  -   รองรับความละเอียดได ้ 4096x2160@24/25/30/50*/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 
20p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i" 
  -  มีสญัญาณขาเขา้เป็นแบบ HDBaseT ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
  -  มีสญัญาณขาเขา้เป็นแบบ HDMI ขั้วต่อแบบ HDMIไม่นอ้ยกวา่ 4 ช่อง 
  -  มีสญัญาณขาออกเป็นแบบ HDBaseTไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง 
  -  มีสญัญาณขาออกเป็นแบบ Mirrored HDMI ขั้วต่อแบบ HDMIไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง 
  -   มีระดบัสญัญาณ BANDWIDTH ไม่นอ้ยกวา่ 10.2 Gbps 
  -  มี Color depth  :8-bit, 10-bit, 12-bit 
  
 4 ตวัแปลงสญัญาณ SDI to HDMI 
  -  ช่องสญัญาณขาเขา้แบบ SD/HD/3G HD-SDI 
  -  ช่องสญัญาณขาออกแบบ HDMI 
  -  อตัราการส่งขอ้มูลสูงสุด 3 Gbps 
 
 5 กลอ้งความละเอียดสูง  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  เป็นกลอ้งถ่ายวีดีโอท่ีมีขนาดตวัรับภาพไม่นอ้ยกวา่ 1/2.8 Inch 2MP  CMOS 
  -  มีระบบ Pan/ Tilt /Zoomในตวัเอง 
  -  สามารถ Pan +/- 170 Degree  และ Tilt ได-้30 ถึง 90 Degree 
  -  สามารถถ่ายภาพในระบบ HDไดท้ั้ง โหมด 720P และ 1080i 
  -  ตวักลอ้งใชเ้ลนส์ซูมภายในตวัแบบ Optical Zoomไม่นอ้ยกวา่ 20 เท่า (20 X Optical Zoom) 
  -  สามารถตั้ง Preset มุมกลอ้งไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 128 Preset 
  -  รองรับ Wide Dynamic Range(WDR) 
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  -  มีขั้วต่อการควบคุม RS-232/RS-422 
 
 6. เคร่ืองควบคุมกลอ้ง 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  เป็นเคร่ืองควบคุมกลอ้งถ่ายภาพสญัญาณวงจรปิด ใชร่้วมกบัตวักลอ้งโดม 
  -  มี Joystick เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการควบคุมกลอ้ง 
  คุณสมบติัทางเทคนิค  
  -  ควบคุมการใชง้านผา่น RS-232C/RS-422 ได ้  
  -  จอภาพ Display เป็น OLED 
  -  สามารถควบคุมกลอ้งไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 6 กลอ้ง  หรือดีกวา่ 
 
 7. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  - เป็นอุปกรณ์ส่งสญัญาณภาพ CMOS ขนาด 1/3 น้ิว 
  - ความละเอียดภาพท่ีแสดง 5,000,000 พิกเซล 
  - เลือกความละเอียดได ้5 ระดบั XGA, SXGA, WXGA, 720P และ 1080P 
  - สามารถซูมภาพดว้ยเลนส์ได ้12 เท่า (Optical) และซูมดิจิตอลได ้40 เท่า (Digital) 
  - หมุนกลอ้งได ้330 องศาในแนวตั้ง 
  - สามารถหมุนภาพได ้0/90/180/270 องศาจากปุ่มกดท่ีตวัเคร่ืองฉาย 
  - ปรับความชดัแบบปรับเองดว้ยมือหรือแบบอตัโนมติั (Auto Focus) 
  - ปรับความสวา่งแบบปรับเองดว้ยมือและแบบอตัโนมติั (Auto IRIS) 
  - สามารถปรับความขาวไดอ้ตัโนมติั (Auto White Balance) 
  - มีระบบปรับภาพ Positive/Negative และมีระบบปรับภาพ สี หรือ ขาว/ดาํ 
  - มีระบบการหยดุภาพน่ิง (Image Freeze) 
  - สามารถบนัทึกภาพเก็บไวใ้นเคร่ืองได ้64 ภาพ และสามารถเลือกบนัทึกลงใน SD Card ได ้(บนัทึก
แบบ Full HD VDO ได)้ 
  - สามารถแสดงภาพได ้2 ภาพในจอเดียวกนัในแนวตั้ง เป็นภาพปัจจุบนัและภาพท่ีบนัทึกไว ้(Split 
Screen/Title) และซอ้นภาพแบบ PIP ได ้
  - มีไฟส่องวตัถุแบบ LED 2 แขนขนาด 1.5 W อายกุารใชง้าน 30,000 ชัว่โมง 
  - มีไฟท่ีฐานชนิด LED ขนาด 2.5 W 
  - มีช่องต่อสญัญาณ ดงัต่อไปนี 
  - ช่องสญัญาณเขา้ VGA x 2, HDMI x 1, Audio Mini Jack x 1, Mic Built-in x 1 
  - ช่องสญัญาณออก VGA x 1, HDMI x 1, Mic Built-in x 1 
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  - ช่องสญัญาณควบคุม PS/2 x 1, RS-232 x 1, USB Type B x 1, USB Type A x 1   
  - มีรีโมทไร้สาย สามารถควบคุมเคร่ืองดว้ยรีโมท พร้อมช่องเกบ็รีโมทในตวัเคร่ือง 
  - มีฟังกช์ัน่เขียนขอ้ความบนภาพ สามารถเปล่ียนขนาดเส้น และสีปากกาได ้
 
 8. ชุดรับส่งสญัญาณ HDMI และ IR 
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  - รองรับความละเอียดสญัญาณ 4Kx2K, 1080p 3D 
  - ระยะทางการส่งสัญญาณไกลสูงสุด 70 เมตร สําหรับ 1080p และ 30 เมตร สําหรับ 4K ผ่านสาย 
AT5e, CAT6 
  - รองรับ HDMI รุ่น 1.4 และอุปกรณ์ท่ีมี HDCP 
  - สามารถส่งไฟเล้ียงไปยงัเคร่ืองรับ หรือ PoC ได ้
  - รองรับ CEC 
  - ใชเ้ทคโนโลย ีHDBaseT ในการส่ง 
  - รองรับการใชง้าน IR แบบสองทิศทางได ้
  - มีไฟแสดงสถานะการทาํงาน 
  TPHD-BYE-T (เคร่ืองส่ง) 
  - ช่องต่อสญัญาณภาพ HDMI เขา้ 1 ช่อง 
  - ช่องต่อสญัญาณ IR (mini-jack 3.5 มม.) เขา้ 1 ช่อง 
  - ช่องต่อสญัญาณ HDBaseT (RJ45) ออก 1 ช่อง 
  TPHD-BYE-R (เคร่ืองรับ) 
  - ช่องต่อสญัญาณภาพ HDMI ออก 1 ช่อง 
  - ช่องต่อสญัญาณ IR (mini-jack 3.5 มม.) ออก 1 ช่อง 
  - ช่องต่อสญัญาณ HDBaseT (RJ45) เขา้ 1 ช่อง 
  TPUH406TV-US เคร่ืองส่งสัญญาณ HDMI หรือ VGA แบบติดผนงั ส่งสัญญาณไดไ้กลสูงสุด 70 เมตร 
พร้อมรองรับการรับไฟเล้ียงอุปกรณ์ PoH 
 
 9. เคร่ืองส่งสญัญาณภาพ HDMI บน STP ชนิดติดผนงั 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณภาพขาเขา้แบบ HDMI ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญา 
   -  มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณภาพขาเขา้แบบ VGA ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  - มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณเสียงขาเขา้แบบ stereo mini jack ขนาด 3.5 มม. 
  - มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณภาพและเสียงขาออกแบบ HDBaseT  ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  - มีปุ่มกดเลือกสญัญาณ (Input Select) ท่ีดา้นหนา้อุปกรณ์ 
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  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -   มีระดบัสญัญาณ BANDWIDTH ไม่นอ้ยกวา่ 6.75 Gbps 
  -  สามารถเดินสายสญัญาณ Cat6a/7 ไดร้ะยะไกลไม่นอ้ยกวา่ 70 เมตร  
  -   รองรับสญัญาณ Video Resolution ไม่นอ้ยกวา่ 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz  
  -  มีค่า Sample Rate 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz หรือดีกวา่ 
  - ไดรั้บมาตรฐาน CE , FCC หรือดีกวา่ 
  -  มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษทัผูผ้ลิต หรือ ตวัแทนจาํหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อประโยชนใ์นการบริการหลงัการขาย 
 
 10. เคร่ืองรับ/ส่งสญัญาณภาพ HDMI บน STP  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -    สามารถรับสญัญาณภาพ HDMI บนสาย CAT5e และ CAT6a รองรับ HDBaseT 
  -   มีช่องต่อสาํหรับ Firmware update ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -    มีระดบัสญัญาณ BANDWIDTH ไม่นอ้ยกวา่ 10.2 Gbps 
  -    สามารถเดินสายสญัญาณ CAT6a/7 @ 4K ไดร้ะยะไกลไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร  
  -    รองรับสญัญาณ HDCP 2.2 
  -    มีค่า Sample Rate ของสญัญาณเสียง 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz 
  -    มีค่า Bit Rate 24-Bit 
  -    มีพอร์ต RS-232 และ IR ใชส้าํหรับในการคอนโทรล 
  -   มีหนงัสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษทัผูผ้ลิต หรือ ตวัแทนจาํหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อประโยชนใ์นการบริการหลงัการขาย 
 
 11. เคร่ืองรับสญัญาณภาพ HDMI บน STP (box)  
  คุณสมบติัทัว่ไป 
   -   มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณภาพและเสียงขาเขา้แบบ HDBaseT  ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  -   มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณภาพขาออกแบบ HDMI ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  -    มีช่องต่อสาํหรับสญัญาณเสียงขาออกแบบ Stereo ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  -  มีช่องต่อสาํหรับควบคุม RS-232 ได ้
  -   มีช่องต่อสาํหรับ Firmware update ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสญัญาณ 
  คุณสมบติัทางเทคนิค 
  -   มีระดบัสญัญาณ BANDWIDTH ไม่นอ้ยกวา่ 6.75 Gbps 
  -   สามารถเดินสายสญัญาณ CAT6a/7 ไดร้ะยะไกลไม่นอ้ยกวา่ 70 เมตร 
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  -  รองรับสญัญาณ Video Resolution ไม่นอ้ยกวา่ 1080p@23/24/25/29/30/50/59/60Hz  
  -    มีค่า Sample Rate 44.1kHz, 48kHz, 96kHz,192kHz หรือดีกวา่ 
  - ไดรั้บมาตรฐาน CE , FCC หรือดีกวา่ 
  -  มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษทัผูผ้ลิต หรือ ตวัแทนจาํหน่ายใน
ประเทศไทย เพื่อประโยชนใ์นการบริการหลงัการขาย 
 
 12. จอแอลอีดีแสดงภาพ 32 น้ิว 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  หลอดภาพ LED ขนาด 32” 
  -  ความละเอียด Full HD 1,920 x 1,080 
  -  มีช่องต่อสญัญาณ HDMI/VGA ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
  -  สามารถควบคุมผา่นช่อง RS232 ได ้
 
  จอแสดงภาพ ขนาด 55 น้ิว 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -   จอภาพ LED ท่ีมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 55 น้ิว  
  -  มีความละเอียดภาพระดบั FHD, 1920x1080 จุด หรือดีกวา่  
  -   มีความสวา่งของจอภาพ (Brightness) ไม่นอ้ยกวา่ 350 cd/m²  
  -    มีอตัรา Contrast Ratio 1,200 : 1 หรือดีกวา่ 
  -  Response Time 9 ms (G to G)หรือมากกวา่ 
  -   รองรับมาตรฐาน UL /FCC เป็นอยา่งนอ้ย 
  -   ตอ้งมีช่องต่อ  HDMI, RGB, RS-232, RJ45,  USB  
  -   มุมมองภาพ 178 องศาในแนวนอน และ 178 องศาในแนวตั้ง  
  -    สามารถควบคุมการทาํงานไดด้ว้ย Remote Control แบบไร้สาย  
 
 13. เคร่ืองแปลงสญัญาณภาพ SDI เป็น HDMI 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  สามารถแปลงสญัญาณ SDI จากกลอ้ง เป็นสญัญาณ HDMI 
  -  รองรับความละเอียดสูงสุด 1080p 
 
 14. ขายดึเคร่ืองฉายภาพ 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  ทาํดว้ยวสัดุท่ีแขง็แรงทนทาน 
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 15 ตูเ้กบ็อุปกรณ์ขนาดกลาง 
  คุณสมบติัทัว่ไป 
  -  เป็นตูเ้กบ็อุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด 27U พร้อมพดัลมระบายอากาศ 
  -  ทาํดว้ยวสัดุท่ีเป็นเหลก็ อบสีอยา่งดี 
 
4. รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 รายละเอียดในหมวดน้ีได้แจ้งถึงรายช่ือผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทั้งน้ี
คุณสมบติัของอุปกรณ์นั้นๆ ตอ้งไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีไดก้าํหนดไว ้และการพิจารณาของผูว้่าจา้งท่ีจะอนุมติั
หรือไม่ถือเป็นท่ีส้ินสุด อย่างไรก็ดีหากว่าผูว้่าจา้งเป็นว่าจาํเป็นตอ้งมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกบัวสัดุ
และอุปกรณ์ท่ีกาํหนด ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้าํระค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการน้ีทั้งส้ิน 
 
 1) ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
  -  Chubb 
  -   Pelco 
  -  Bosch 
  -   Sanyo 
  -   Panasonic 
  -  DivioTec 
  - หรือเทียบเท่า 
 
 2)  ไมโครโฟนไดนามิคและไมโครโฟนแบบไร้สาย  
  -  SENNHEISE 
  -  SHURE 
  -  AUDIX  
  - AUDIO TECHNICA 
  - AKG 
  -   TOA 
  - JTS 
  -  หรือเทียบเท่า 
 
 3) ไมโครโฟนไร้สายแบบอนิฟาเรด 
  -  SENNHEISER 
  -  SHURE 
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 -  AUDIX  
 - AUDIO TECHNICA 
 - AKG 
 -   TOA 
 - JTS 
 -  หรือเทียบเท่า 
 
4) เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง  
 -  CREST AUDIO 
 -  MACKIE 
 -  YAMAHA  
 - ALLEN&HEATH 
 - SOUNDCRAFT 
 - MIDAS 
 -  หรือเทียบเท่า 
 
5) เคร่ืองควบคุมลาํโพง 
 - MEYERSOUND 
 - PEAVEY 
 - BOSE  
 -    DBX 
 - NEXO 
 - BIAMP 
 - หรือเทียบเท่า 
 
6) ลาํโพงห้องควบคุม 
 - YAMAHA 
 - PEAVEY 
 - VIETA  
 - BOSE 
 - RCF 
 -   TANNOY 
 - หรือเทียบเท่า 
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7) ลาํโพงตดิผนัง 
 - TOA 
 - BOSE 
 - RCF 
 - TANNOY 
 -   INTER  M 
 -   QUEST  
 - NEXO 
 - หรือเทียบเท่า 
 
 8)  ลาํโพงตดิเพดาน 
 - TOA 
 - EV 
 -  TANNOY  
 - RCF 
 -    JBL 
 - หรือเทียบเท่า 
 
9) เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 
 -  CREST AUDIO 
 -  ECLER 
 - AUSTRALIAN MONITOR  
 - BOSE 
 - QSC 
 - CROWN 
 - YAMAHA 
 -    TOA 
 - NEXO 
 - LABGRUPPEN 
 -  หรือเทียบเท่า 
 
10)  เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 - NEC 
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 - SANYO 
  - SONY  
 - PANASONIC 
 - หรือเทียบเท่า 
 

 11)  จอมอเตอร์ 
 - GYGAR 
 - DRAPER 
 - VERTEX  
 - OCEAN 
 - STEWART 
  - SUPER NOVA 
 - RAZR 
 - หรือเทียบเท่า 
 
12)  เคร่ืองสลบัสัญญาณแบบ MATRIX 
 - EXTRON 
 - CREATOR 
 - KRAMER  
 - หรือเทียบเท่า 
 
13)  เคร่ืองถอดรหัสสัญญาณเสียง  
 - KRAMER 
 - EXTRON 
 - CREATOR 
 - KRAMER  
 - หรือเทียบเท่า 
 
14)  เคร่ืองรับ-ส่งสัญญาณ HDMI 
 - EXTRON 
 - AVERMEDIA 
 - KRAMER 
 -    MTEK  



โครงการปรับปรุงห้องประชมุ 317 มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา FEC/W/2018-03 

Doc. No.   :  FEC/ARU29/SP-G/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  รายการประกอบแบบ Page       122/123  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 - ATLONA 
 - หรือเทียบเท่า 
  
15)  แอลอดี ีมอนิเตอร์ 
 - JVC 
 - SAMSUNG 
 - SONY  
 - PANASONIC 
 - SHARP 
 - LG 
 - หรือเทียบเท่า 
 
16)  เคร่ืองฉายภาพ 3 มิต ิ
 - CANON 
 - JVC 
 - ELMO 
  -   LUMENS 
 - RAZR 
 - หรือเทียบเท่า 
 
17)  กล้องหมุนรอบตวัและชุดควบคุม 
 - PANASONIC 
 - BOSCH 
 - SANYO  
 -    LUMENS 
 - BOLIN 
 - หรือเทียบเท่า 
 
18)  เคร่ืองแปลงสัญญาณ SDI เป็น HDMI 
 - EXTRON 
 - AVERMEDIA 
 - KRAMER 
 -    MTEK  
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 - BLACK MAGIC 
 - หรือเทียบเท่า 
 
19)  ชุดรับส่งสัญญาณ HDMI และ IR 
 -  Signady 
 - Kramer 
 - Atlona 
 -  หรือเทียบเท่า 
 
20) MATV System 
 -    PSI 
 - WISI 
 - INFOSAT 
 -    SAMART 
 -    FTE 
 - FRACARRO 
 - TELEVES 
 - KATHREIN 
 - TRIAX 
 - FUBA 
 - HIRSCHMANN 
 -    ARANTIA 
 - หรือเทียบเท่า 

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าท่ีระบุ ยกเว้นมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจาํหน่ายใน
ท้องตลาด จึงสามารถให้ใช้เทียบเท่าได้ 
 
 
 
 
 




