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ข้อกาํหนดทั่วไป 
โครงการปรับปรุงอาคาร  5  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
ในการปฏิบัติงานการก่อสร้าง หากข้อความของข้อกําหนดทั่วไปขัดแย้งกับสัญญาหลัก ให้ถือปฏิบัติตาม

สัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสาํคัญ  
    
1. วัตถุประสงค์ 

วตัถปุระสงค์หลกัของการก่อสร้างเพ่ือให้ได้ผลงานการก่อสร้างท่ีมีมาตรฐาน มีคณุภาพดี มีสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้
ทันทีเป็นอย่างดี เม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีความมั่นคงถาวร มีฝีมือการทํางานท่ีประณีต ละเอียด ถูกต้องตามหลัก
วิชาการช่างท่ีดีทกุประการ และมีความถกูต้องตามมาตรฐาน และบทบญัญติัแหง่กฎหมายท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด 
 
2.    ขอบเขตของงาน 

 
2.1   สถานที่ตัง้ของการก่อสร้าง 

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาโดยผู้ รับจ้างต้องเตรียมพืน้ท่ีสําหรับก่อสร้างอาคารใหม่ และจะต้อง
ทําการก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ
สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องของ โครงการปรับปรุงอาคาร  5  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

2.2   งานท่ีจะต้องทํา 
ผู้ รับเหมาก่อสร้าง จะต้องจดัหาวสัดกุ่อสร้าง แรงงาน ตลอดจนอปุกรณ์ เคร่ืองจกัรกลท่ีจําเป็นต้องใช้ในการ

ก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสาร และระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอคัคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้ในอาคารตามแบบและรายการ
ประกอบแบบเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีดีในทกุๆ กรณี หากพบว่าแรงงานและอปุกรณ์ก่อสร้างท่ีผู้ รับจ้างจดัหามาไม่เหมาะสมกบั
สภาพงานคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิจะสัง่เปล่ียนแปลงแก้ไข เพ่ือให้การดําเนินงานได้ผลตามความมุ่งหมายของ
สญัญา และแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งาน
ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ ท่ีจะก่อสร้างประกอบด้วยงานก่อสร้างงาน 
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาลและป้องกนั
อคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
3.   การดาํเนินงานโดยทั่วไป 
 
 3.1 อาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 3.1.1 ผู้ ควบคุมงาน  มีหน้าท่ีควบคุมและตรวจงาน ทําการทดสอบและวิเคราะห์ผลการทํางานของ 
ผู้ รับจ้าง 
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  1) ผู้ควบคมุงานมีอํานาจออกคําสัง่ คําแนะนํา หรืออนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยถือว่าเป็นข้อ
ผกูมดัผู้ รับจ้าง เหมือนคําสัง่สถาปนิก/วิศวกรเอง 
  2) ผู้ควบคุมงานไม่มีอํานาจท่ีจะยกเว้นความรับผิดชอบใดๆ ของผู้ รับจ้างตามสญัญาและไม่มี
อํานาจเก่ียวกบัการเพิ่มราคาคา่ก่อสร้างหรือทํางานเปล่ียนรูปไป 
  3) การท่ีผู้ควบคุมงานไม่คดัค้านการทํางานใดๆท่ีผู้ รับจ้างกระทําไปโดยพลการ ไม่อาจลบล้าง
อํานาจของผู้วา่จ้าง หรือสถาปนิก/วิศวกร ท่ีจะไมเ่หน็ชอบกบังานหรือสิง่ของนัน้ๆ 
 3.1.2  สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง 
 1) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีอํานาจท่ี
จะออกคําสัง่เพิ่มเติมได้อีก ในระหว่างงานกําลงัดําเนินอยู่ในเม่ือสถาปนิก/วิศวกรเห็นสมควร เช่น วิธีการใช้วสัดท่ีุถกูต้อง 
หรือการดําเนินการส่วนใดควรจะทําก่อนหรือหลงั เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกบังานส่วนอ่ืนๆ (ทัง้นี ้ไม่หมายถึงการทําให้
ราคาเพิ่มขึน้หรือต่ําลง) ในขณะก่อสร้างหรือภายหลงัได้ ผู้ รับจ้างจะต้องทําตามและยอมรับคําสัง่นัน้ๆในขณะก่อสร้าง 
 2) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีอํานาจท่ี
จะสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้รือ้ถอนวสัดสุิ่งของใดๆก็ตามท่ีเห็นว่าไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในแบบรูป และสญัญาออกจาก
บริเวณงานเปล่ียนวสัดุสิ่งของท่ีถูกต้องมาแทน  รือ้ถอนงานใดๆท่ีฝีมือการทํางานหรือวสัดุสิ่งของท่ีใช้ไม่เป็นไปตามตาม
รายการแบบรูปและสญัญาแล้วให้สร้างใหม่ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามคําสัง่ดงักล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะว่าจ้างผู้ อ่ืน
มาปฏิบติัตามคําสัง่นัน้ตามคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง 
โดยผู้ รับจ้างต้องเสียคา่ใช้จ่ายทัง้หมดและยอมให้ผู้วา่จ้างหกัเงินท่ีจะจ่ายให้กบัผู้ รับจ้างมาชดเชยการนี ้
 3) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะ
เข้าไปในบริเวณงาน หน่วยงาน/โรงงาน และทกุๆแหง่ท่ีมีการเตรียมงาน หรือแหลง่ผลติเก็บรักษาวสัดสุิ่งของท่ีจะนํามาใช้ใน
การก่อสร้าง ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีคอยให้ความสะดวกในการนําเข้าไปในสถานท่ีตา่งๆเหลา่นัน้ 
 4) สถาปนิก/วิศวกร กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ใดท่ีได้รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง  มีอํานาจใน
การเปลี่ยนแปลงแบบรูป และรายละเอียดประกอบแบบ ตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างเพ่ือท่ีจะให้อาคารมัน่คงแข็งแรง 
หรือทําให้ประโยชน์ในการใช้สอยดีขึน้ โดยไมทํ่าให้ราคาก่อสร้างเพิ่มขึน้หรือลดลงและผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตาม 

  3.1.3 ผู้ รับจ้าง 
  1) หากผู้ รับจ้างไม่เข้าใจในแบบหรือรายการก่อสร้าง หรือจะเป็นวสัดท่ีุใช้ หรือวิธีการทําก็ตาม 
ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ควบคุมงาน และสถาปนิก/วิศวกร จะเป็นผู้ ชีแ้จงข้อสงสัยนัน้ๆเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้
รายละเอียดเป็นแบบเพิ่มเติม ห้ามมิให้ผู้ รับจ้างตดัสนิใจทําอยา่งใดอยา่งหนึง่เอง ผลเสียท่ีเกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ทัง้หมด 
  2) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางผงัการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปตลอดจนการ
แก้ไขท่ีตัง้ระดบั ขนาด และแนวต่างๆของงาน จดัหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และแรงงานให้เพียงพอ หากมีการวางผงัผิดพลาด
จะต้องแก้ไขใหม่ให้เป็นท่ีเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องบํารุงรักษาหลักฐานแนวหมุดต่างๆท่ีใช้ในการวางผังให้คงสภาพ
เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
  3) ให้ถือว่าผู้ รับจ้างเป็นผู้ มีความชํานาญการก่อสร้างและฝีมือดี โดยสถาปนิก/วิศวกรของ 
ผู้ รับจ้างเอง คอยควบคมุอยูอ่ยา่งใกล้ชิด ฉะนัน้ ความผิดพลาดตา่งๆท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานตรวจพบ อาจจะ
ช้าหรือเร็วก็ตาม มิได้หมายความว่าสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานบกพร่องในหน้าท่ี และหากมีการผิดพลาดเกิดขึน้
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เน่ืองจากกรณีใดๆก็ตาม เวลาท่ีต้องเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ผู้ รับจ้างจะนํามาเป็นข้ออ้างให้ร่วมรับผิดชอบไม่ได้เป็นอนั
ขาด 
   4) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจดัสง่ตวัอยา่งเพ่ืออนมุติัและสัง่ซือ้ในเวลาอนัเหมาะสม 
  5) ผู้ รับจ้างจะเก็บรักษาวสัด ุเคร่ืองมืออย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการ ในกรณีท่ีการเก็บบกพร่อง 
สถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคุมงานจะแนะนําให้ผู้ รับจ้างปฏิบัติ จัดหา หรือระวังรักษาให้ดีขึน้ เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
จะต้องปฏิบติัตาม 
  6) ในงานบางส่วนท่ีจําเป็นจะต้องทํา จดัทําเป็นตวัอย่างในหน่วยงานเพ่ือแสดงถึงคณุภาพและ
ฝีมือเป็นมาตรฐานการปฏิบติังาน ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บรักษาตวัอยา่งท่ีได้รับอนมุติัและดําเนินการตามนัน้ 
  7) ผู้ รับจ้างจะต้องระวังไม่ให้เกิดขึน้โดยเด็ดขาดในเร่ืองก่อความรําคาญ หรือเดือดร้อนต่อ
ทรัพย์สนิ หรือบคุคลในบริเวณ หรือนอกบริเวณก่อสร้าง 
  8) ในระหว่างการทํางานตามสญัญา เม่ือใดก็ตามท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานเห็นว่า
จะต้องเร่งงาน ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามคําสัง่และคําแนะนําของสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้ควบคมุงานท่ีจะให้หยดุงานในท่ี
แห่งหนึ่ง แล้วย้ายคนงานไปยังอีกท่ีแห่งหนึ่งเพ่ือความเหมาะสม ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามท่ีสถาปนิก/วิศวกร หรือผู้
ควบคมุงานสัง่การ 
  9) เพ่ือให้การดําเนินงานก่อสร้างบรรลุเป้าหมายโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ผู้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบติัตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการทํางานก่อสร้าง และคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน โดยไม่มี
เง่ือนไขหรือข้อเรียกร้องอ่ืนใด 
 

3.2   แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 
การก่อสร้างจะต้องทําตามแบบรูป และรายการประกอบแบบก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารการเซ็น

สญัญาโดยเคร่งครัด ข้อความใดท่ีปรากฏในรายการประกอบแบบแต่ไม่มีแสดงในแบบหรือมีแสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏใน
รายการประกอบแบบ ให้ถือเสมือนว่าข้อความนัน้มีปรากฏอยู่ในรายการก่อสร้างและในแบบแล้วในกรณีท่ีมีการขดัแย้งกนั
ระหวา่งแบบกบัรายการก่อสร้าง จะต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้วินิจฉยัและตดัสินโดยยติุท่ีสิ่งท่ีดีกว่าเสมอไป 
และหากข้อความของข้อกําหนดในเลม่นีข้ดัแย้งกบัสญัญาหลกัให้ถือปฏิบติัตามสญัญาหลกัเป็นสําคญั และมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยุธยาจะสงวนสิทธ์ิท่ีจะเพิ่ม ลด หรือเปล่ียนแปลง วสัดกุ่อสร้างในระหว่างการก่อสร้างได้ โดยแสดง
ราคา และระยะเวลาการทํางานจริงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านัน้ และให้ถือว่างานเพ่ิมลดหรือเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ ดงักล่าว
เป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี ้

3.3   ลาํดับการดาํเนินงาน 
3.3.1 สํานกังานชัว่คราว, โรงเก็บวสัดกุ่อสร้างและบ้านพกัคนงานผู้ รับจ้าง จะต้องจดัสร้างโรงเก็บวสัด ุ

ก่อสร้างให้สะอาดและเรียบร้อย ซึง่จะต้องให้มีคณุภาพดีอยูเ่สมอตามหลกัวิชาช่างท่ีดีหากผู้ รับจ้างต้องการสร้างท่ีพกัให้แก่
คนงานก่อสร้าง จะต้องได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทัง้นีจ้ะต้องรักษาความสะอาดเรียบร้อยตลอดจน
ระบบสุขาภิบาลและระบบอ่ืนๆ  โดยเคร่งครัด  ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหมวดนีต้ลอดจนค่าใช้จ่ายทุกอย่าง 
ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือสถานการณ์อ่ืนใดอนัอาจจะเกิดขึน้แต่เพียง 
ผู้ เดียว 
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3.3.2 ผู้ รับจ้าง ต้องเตรียมพืน้ท่ีก่อสร้างโดยการรือ้ถอนอาคารเดิมออกตามความจําเป็น ก่อนเร่ิมทํางาน
ต้องขออนญุาตตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทกุครัง้ไป อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีรือ้ถอนออกมา หากนําไปใช้ใหม่ได้ต้องนําไป
เก็บไว้ ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนด 

3.3.3 ผู้ รับจ้างต้องมีบคุลากรประจําท่ีสนามอยา่งน้อย นอกเหนือจากคนงานก่อสร้าง คือ  
 - วิศวกรโครงการ ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
 - วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล) ประสบการณ์ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
 - ช่างเขียนแบบเพ่ือเตรียมแบบก่อสร้างทกุประเภทและรวมรวมแบบ ประสบการณ์ไม่น้อย

กวา่ 5 ปี 
3.3.4 ผู้ รับจ้าง ต้องวางแผนงานการก่อสร้างอย่างละเอียดโดยเร่ิมตัง้แต่การทํา WBS (Work Break down 

Structure), การทํา Activities list และกําหนด duration, skill and unskilled labor, ทํา Resource leveling จากข้อมลูท่ี
เตรียม ให้ใช้ CPM เป็นการวางแผนทัง้ระบบ โดยมี Activities แต่ละอย่างมีระยะเวลาไม่เกิน 14 วนัทําการ โดยกําหนด
วนัหยุดทุกอย่างลงด้วย จากข้อมูลท่ีเตรียมให้นําไปวางแผนอย่างละเอียด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Project, หรือ 
โปรแกรม Primavera หรือโปรแกรมอ่ืนท่ีใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ในการวางแผน, ติดตาม, และควบคมุ
การทํางานทัง้ระบบ โดยให้มีการปรับปรุงทกุๆ 1 เดือน และส่งพร้อมรายงานประจําเดือน โดยรายงานในส่วนของการ
วางแผน จะต้องประกอบด้วยรายการอยา่งต่ําดงัตอ่ไปนีคื้อ 

- Site Layout 
- Work Break down Structure 
- CPM Network diagram 
- Master Schedule 
- Procurement Schedule 
- Human Resource Schedule 
- Machine Schedule 
- Shop Drawing Schedule 
- S-Curve 
- Monthly Schedule 
- Weekly Schedule 
- ถ้ามีการลา่ช้าให้เสนอวิธีเร่งรัดให้ทนัตามแผนงาน และเสนอวิธีทํางานให้มีประสทิธิภาพมาด้วย 
- ค่า FF และ TF ของ CPM ถือว่าเป็นของคณะกรรมการตรวจการจ้างเท่านัน้ ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างสงวนสทิธ์ิในการนําไปทํางานเพิ่มได้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
 3.3.5 ผู้ รับจ้าง ต้องเสนอแผนงานอ่ืนๆ อีก เช่น แผนงานหลกั (Master Schedule) แผนงานเร่ืองแรงงาน
งานเคร่ืองจกัร, แผนงานกําลงัคน, แผนงานสง่วสัดเุข้าหน้างาน แผนงานการเสนอ Shop Drawing และ Construction 
Drawing เป็นต้น เพ่ือให้การก่อสร้างถกูต้องตามกฎหมาย ผู้ รับจ้างต้องส่งรายช่ือวิศวกร และสถาปนิก ท่ีควบคุมงาน 
ดังกล่าวตามกฎหมายควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม โดยเซ็นใบควบคุมงาน และใบอนุญาตวิชาชีพควบคุม ส่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างก่อนเร่ิมทํางาน เพ่ือใช้เป็นใบรับรองการควบคมุงานตามกฎหมาย  
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3.3.6 การขออนมุติัวสัดกุ่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบวสัดอุปุกรณ์ทกุอย่างท่ีระบใุห้ทดสอบตาม
แบบรายการก่อสร้างตลอดจนค่าใช้จ่ายในการทดสอบทกุอย่าง โดยการทดสอบวสัดอุุปกรณ์จะต้องทําโดยสถาบนัท่ีได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วย                                              

3.3.7 คณะกรรมการตรวจการจ้างสงวนสิทธ์ิในการสัง่หยดุงาน ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่ทํางานดําเนินตาม
แบบและรายการประกอบแบบทัง้นีผู้้ รับเหมาก่อสร้างจะไมส่ามารถอทุธรณ์ร้องขอเวลาและคา่เสียหายใดๆ                                                     

3.3.8   การจดัทํารายงาน 
1)   รายงานประจําวนั 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํารายงานประจําวนัตามแบบฟอร์มเอกสาร ซึ่งได้รับการอนมุติัจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้าง รายงานประจําวนันีจ้ะต้องประกอบด้วย ดงันี ้

- จํานวนพนกังาน คนงานทกุประเภทของผู้ รับจ้างในหน่วยงานก่อสร้าง  
- วสัดท่ีุมีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง วสัดท่ีุสง่เข้ามาและวสัดท่ีุได้ใช้ไป 
- อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 
- ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
- อปุสรรคและความลา่ช้าของงานก่อสร้าง 
- คําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและการเปล่ียนแปลงในงานก่อสร้างท่ีคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างสัง่ให้ทํา 
- แบบก่อสร้างและแบบแก้ไขท่ีได้รับจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
- เหตกุารณ์พิเศษตา่งๆ รวมทัง้การเกิดอบุติัเหตขุึน้ในบริเวณก่อสร้างและผู้มาเย่ียมหน่วยงาน

ก่อสร้าง  
2)   รายงานประจําเดือน 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํา และส่งรายงานประจําเดือนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 4 ชุด 
ภายใน 7 วนัแรกของเดือนถดัไปตามแบบฟอร์มของเอกสารซึ่งได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมลูสรุปจากรายงานประจําวนัความก้าวหน้าของงานในช่วงเดือนท่ีผ่านมา และเปรียบเทียบความก้าวหน้าของงาน
กบัแผนงานก่อสร้างทัง้หมด รวมทัง้รูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานในแตล่ะเดือนอยา่งน้อย 6 รูป 

3.3.9   การประชมุในระหวา่งการก่อสร้างอาคาร 
1) ผู้ รับจ้าง ต้องเข้าร่วมประชมุท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจดัให้มีขึน้เป็นประจําในระหวา่งการ

ก่อสร้าง และผู้ รับจ้างต้องให้ผู้จดัการงานก่อสร้าง / วิศวกร หรือผู้ รับผิดชอบในงานก่อสร้างของตนเข้าร่วมประชมุด้วย การ
ประชุมดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นประธานในท่ีประชุม และผู้ รับจ้างต้องผกูพนัตนกบัข้อตกลงท่ีมีขึน้ใน
ระหวา่งการประชมุนัน้ตามท่ีมีบนัทกึการประชมุ ซึง่จะเสนอให้ผู้ รับจ้างรับรองในการประชมุครัง้ตอ่ไป 

2)   ในกรณีทั่วไปให้ถือว่า จะต้องมีการประชุมในระหว่างการก่อสร้างอย่างน้อยสัปดาห์ละ          
1 ครัง้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเรียกประชมุนอกจากนีต้ามสถานการณ์ และความจําเป็นได้ 

3) ผู้ รับจ้างอาจขอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแก้ไขบนัทึกการประชุมท่ีกล่าวข้างต้นได้ และ
ให้มีการบนัทกึข้อโต้แย้งดงักลา่วไว้ในบนัทกึการประชมุครัง้ถดัไป  

4)  ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีจดัให้มีสถานท่ีห้องประชมุ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการประชมุดงักลา่ว
ตลอดระยะเวลาก่อสร้างอาคาร 
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3.3.10   ผู้ รับจ้าง จะต้องทําแผนการดําเนินการก่อสร้างรวม และแผนย่อยเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ตรวจสอบ หากมีการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมผู่้ รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือในการปรับแผนการก่อสร้างใหมด้่วย 

3.3.11   ผู้ รับจ้างต้องทํา As Built Drawing ให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง เม่ือเสร็จงานในแต่ละงาน
นัน้ๆ และผู้ รับจ้างจะต้องทํา Shop Drawing ส่งมอบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทกุครัง้ท่ีแบบก่อสร้างไม่ระบวุิธีการ  
ผู้ รับจ้างจะไมทํ่างานท่ีไมมี่แบบหรือแบบระบรุายละเอียดไมเ่พียงพอ  

3.3.12  มติท่ีประชมุของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ถือวา่สิน้สดุ 
3.3.13 ถ้าผู้ รับจ้างสงสยัในรายละเอียด หรือข้อกําหนดของสญัญานีห้รือถ้าปรากฏว่าแบบหรือรายการ 

ก่อสร้างของสญัญานีค้ลาดเคล่ือนหรือขัดแย้งกันผู้ รับจ้าง จะต้องสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน โดยคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างจะเสนอวินิจฉยัการก่อสร้างให้เจ้าของโครงการตดัสินใจและสิ่งใดท่ีไม่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างแต่
จําเป็นต้องทําเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีถกูต้องบริบรูณ์และวิธีปฏิบติัการช่างท่ีดีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้าง
ทําการนัน้ๆ โดยผู้ รับจ้างไมเ่รียกร้องคา่จ้างและคา่วสัดกุ่อสร้างเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด   

3.3.14  ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ประสงค์จะเปล่ียนแปลงเพิ่ม หรือ ลด จากแบบตามสญัญาก่อสร้าง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องจ่ายคา่จ้างเพิ่มหรือลดลงกบัเวลา เพิ่ม หรือ ลด การทํางานแล้วแต่กรณี ตามท่ีจะตกลง
กนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนัน้และให้ถือวา่การตกลงดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่แหง่สญัญานี ้

3.3.15   เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายวสัดกุ่อสร้าง เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ และอปุกรณ์
ก่อสร้างของผู้ รับจ้าง และทําความสะอาดเก็บกวาดกลบเกล่ียพืน้ท่ีท่ีทําการก่อสร้าง และรือ้ถอนอาคารชัว่คราวออกจาก
บริเวณงานให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ จ้างให้รับมอบงานแล้ว                                                             

3.3.16 ผู้ รับจ้าง ต้องทําการประกนัความเสียหายทกุประเภท (Contractor‘s all Risks) ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ก่อสร้าง 

 
3.4 การเตรียมอุปกรณ์, วัสดุก่อสร้างและแรงงาน 

3.4.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาอปุกรณ์ตลอดจนเคร่ืองไม้เคร่ืองมือท่ีดีท่ีใช้ในการทํางานเป็นไปตามแบบและ
รายการประกอบแบบท่ีจะใช้ในงานนี  ้นอกจากวัสดุอุปกรณ์ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะจัดหาให้ตามท่ีระบุไว้ใน
สญัญา ซึ่งวสัดท่ีุจดัหาให้นีจ้ะนําออกไปบริเวณท่ีก่อสร้างไม่ได้นอกจากจะมีการอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้าง 

3.4.2   วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้างจะต้องมีคุณสมบัติดีและใหม่ซึ่งจะต้องได้รับ
อนมุติัให้ใช้ในการก่อสร้างจงึจะนําไปใช้ในการก่อสร้างได้   

3.4.3 ผู้ รับจ้างต้องจดัให้มีอปุกรณ์สํานกังานท่ีจําเป็น เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสารขนาดไม่น้อยกว่า A3, 
โทรศพัท์, โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, เคร่ืองปริน้เตอร์ขนาด A3 พร้อมท่ีจะใช้งานประจําสํานกังานสนามตลอดเวลา 

 
3.5   ข้อกาํหนดของผู้รับจ้างในการก่อสร้าง 
 งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การทํางานซึง่ต้องปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
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3.5.1 ผู้ รับจ้าง ต้องจดัให้มีเคร่ืองมืออปุกรณ์เคร่ืองป้องกนั และเคร่ืองอํานวยความสะดวกทัง้หลายไว้ในท่ี
ก่อสร้าง เพ่ือการทํางานและลดการเส่ียงภยัน้อยลง 

3.5.2 ผู้ รับจ้าง ต้องจดัให้มีสภาพการทํางานท่ีดีไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ และชีวิตของคนงานรวมทัง้ต้อง
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายต่างๆ แก่พนักงาน คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างรวมทัง้ผู้มาเย่ียมดูงาน
ก่อสร้างด้วย ทัง้นีจ้ากการจดัสภาพการทํางานต้องให้เป็นไปตามข้อบญัญติัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3.5.3   ผู้ รับจ้างต้องจดัทําเคร่ืองหมายต่างๆ ให้เห็นได้ชดัเจนติดตัง้ในสถานท่ีจะเป็นอนัตรายแก่ พนกังาน 
คนงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคมุงานก่อสร้างและบคุคลอ่ืนๆ ท่ีเข้าไปในบริเวณก่อสร้าง 

3.5.4   ในการก่อสร้างหรือทํางานใดๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพ
และชีวิตของบคุคลต่างๆ หรือของทรัพย์สินคณะกรรมการตรวจการจ้าง อาจสัง่ให้ผู้ รับจ้างป้องกนัเหตนุัน้ได้ หากผู้ รับจ้าง
ไมป่ฏิบติัตามคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้หยดุการทํางานนัน้ได้และจะถือเป็นเหตขุอต่อระยะเวลาการก่อสร้าง
อีกไมไ่ด้ 

 
 3.6 การส่งมอบงานและระยะเวลาการประกันซ่อมแซม 

3.6.1   การมอบงาน 
1) ผู้ควบคมุงานจะทําบญัชีงานท่ีต้องแล้วเสร็จ (PUNCH LIST) และตรวจสอบทดลองตามบญัชี

งาน พร้อมทัง้ออกหนงัสือรับรองขัน้ต้น และจดัทําบญัชีงานท่ีต้องแก้ไข (LIST OF DEFECT WORK) ให้แก่ผู้ รับจ้างเพ่ือการ
ดําเนินการไปขัน้สดุท้ายให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ (FINAL COMPLETION) ซึง่ต้องอยูภ่ายในกําหนดเวลาแล้วเสร็จตามสญัญา 

2)   การตรวจงานครัง้สดุท้ายจะประกอบไปด้วยฝ่ายคณะกรรมการตรวจการจ้าง และฝ่ายผู้ รับจ้าง 
โดยจะทําการตรวจสอบ ทดสอบอาคาร ส่วนประกอบอาคาร ระบบต่างๆ ประกอบอาคารอย่างละเอียดหากมีข้อบกพร่อง
ตา่งๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างต้องรีบดําเนินการให้สมบรูณ์ เรียบร้อยโดยเร็ว 

3) การซอ่มแซม บริเวณโดยรอบสถานท่ีก่อสร้างท่ีเกิดความเสียหาย อนัเน่ืองจากการทํางานของ
ผู้ รับจ้างงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้า-ส่ือสารและระบบปรับอากาศ งานระบบสขุาภิบาล
และป้องกันอัคคีภัย และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง จะต้องดําเนินการซ่อมแซมให้เสร็จ
เรียบร้อยทกุประการก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย 

4) การทําความสะอาดสถานท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดสถานท่ีให้เรียบร้อยและคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างสามารถใช้งานได้ทนัทีหลงัจากการตรวจรับและส่งมอบงานแล้ว ส่วนการตกแต่งบริเวณผู้ รับจ้าง
จะต้องกลบเกล่ียพืน้ดินให้เรียบร้อยภายใน 7 วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 

5) กญุแจต่างๆ ผู้ รับจ้าง จะต้องทําป้ายถาวรแจ้งรายละเอียดไว้กบัลกูกญุแจให้ตรงกบัแม่กญุแจ
ทกุชนิด โดยเตรียมเก็บไว้ในตู้กระจกอย่างดี และต้องส่งมอบให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้างทนัที เม่ือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรับมอบงานแล้ว และห้ามผู้ รับจ้าง จําลองกญุแจเหลา่นีโ้ดยเดด็ขาดไมว่า่กรณีใดๆ 

3.6.2   ระยะเวลาประกนัการซอ่มแซม 
ในระยะเวลา 2 ปี ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานก่อสร้างแล้วในระหว่างนี ้ถ้ามีความบกพร่อง 

ความเสียหาย ความทรุดโทรมท่ีเกิดขึน้แก่อาคารอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดความไม่รอบคอบละเลยของผู้ รับจ้างใน 
ขณะทําการก่อสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือใช้งานได้ดีดงัเดิมโดยทนัทีท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และจะเรียกร้องคา่ใช้จ่ายตา่งๆ เพิ่มเติมไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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3.6.3 การสง่มอบอปุกรณ์และรายการเอกสาร 
 1) คู่มือสําหรับการดูแลรักษา ผู้ รับจ้างจะต้องรวบรวมคู่มือและข้อแนะนําของบริษัทผู้ ผลิต

สําหรับวสัดแุละอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีนํามาติดตัง้ในอาคารนี ้
 2) ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการจดัหาวิทยากร ผู้ ชํานาญงานของบริษัทผู้ผลิตอปุกรณ์ท่ีนํามาติดตัง้

อาคารมาอบรมหรือแนะนําให้บุคลากรของผู้ ว่าจ้างรับทราบเก่ียวกับการดูแลรักษาการใช้งาน หรือซ่อมบํารุงเบือ้งต้น 
จนกวา่จะมีความเข้าใจสามารถปฏิบติังานได้ 

 3) ผู้ รับจ้างจะต้องมอบเคร่ืองมือและชิน้ส่วนอะไหล่ท่ีมีมากับอุปกรณ์ให้ผู้ ว่าจ้างเก็บรักษา
ทัง้หมด 

 4) หนงัสือรับประกนัคณุภาพจากผู้ผลิตหรือตวัแทน หรือผู้ ติดตัง้สําหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ทกุชนิด โดยมีกําหนดระยะเวลารับประกนัอยา่งน้อยเทา่กบัระยะเวลาบํารุงรักษาตามสญัญาก่อสร้าง 

 5) ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุและ/อุปกรณ์งานตกแต่งสถาปัตยกรรม เพ่ือสํารองในการ
บํารุงรักษาอาคารหลงัการรับมอบงานในปริมาณ และตามรายการท่ีผู้ ว่าจ้างกําหนด โดยจัดเตรียมส่งมอบกับผู้ ว่าจ้าง 
พร้อมกบัการสง่มอบอาคาร ทัง้นี ้รวมถงึตามข้อกําหนดเฉพาะงานในแตล่ะระบบด้วย 

 
3.7 แผนการทาํงาน 

3.7.1  ให้ผู้ เสนอราคาเสนอแผนการทํางานประกอบในเอกสารเสนอราคาด้วย โดยแผนการทํางานจะต้อง
ประกอบด้วยแผนดงัตอ่ไปนีคื้อ 

1) Site Layout 
2) Work Break down Structure 
3) CPM Network diagram 
4) Master Schedule 
5) Procurement Schedule 
6) Human Resource Schedule 
7) Machine Schedule 
8) Shop Drawing Schedule 
9) S-Curve 
10) Monthly Schedule 
11) Weekly Schedule 

 
3.8 วธีิการทาํงาน 

3.8.1 ให้ผู้ เสนอราคาเสนอวิธีการก่อสร้างระบบกนัดินและระบบไม้แบบท่ีจะใช้ในการทํางาน ระบบคอนกรีต
ผิวเปลือย อยา่งละเอียด และเสนอวิธีการทํางานทกุๆ อย่างท่ีมีในโครงการ เพ่ือให้ได้งานมีคณุภาพดีท่ีสดุและทํางานสําเร็จ
ได้ตามจดุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างสงูสดุ 

3.8.2 ผู้ รับจ้าง ต้องเสนอวิธีการทํางานทัง้ระบบ เพ่ือให้ได้งานท่ีสมบรูณ์ 
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3.9   สถาบันตรวจสอบ 
ในกรณีท่ีต้องทดสอบคณุภาพ วสัด-ุอปุกรณ์ ท่ีใช้งานตามสญัญานี ้อนมุติัให้ทดสอบสถาบนัดงัตอ่ไปนี ้
ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ค. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ง. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
จ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ฉ. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ช. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
ซ.  การไฟฟ้าท้องถ่ินท่ีกําหนด (สําหรับงานระบบไฟฟ้าฯ) 
ฌ. สถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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เงื่อนไขประกอบสัญญาการก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงอาคาร  5  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ในการปฏิบัตงิานการก่อสร้าง หากข้อความของเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้างขัดแย้งกับสัญญาหลักให้ถือ
ปฏบัิตติามสัญญาการก่อสร้างหลักเป็นสาํคัญ  
        
1.   สถานที่ก่อสร้าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการก่อสร้างงานนี ้ณ ท่ีดินของ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
2.   เงื่อนไขในแบบแปลนรายการก่อสร้าง 

2.1   การตรวจสอบแบบแปลน รายการและสภาพของสถานท่ี ท่ีจะทําการก่อสร้างและทําการแก้ไข 
2.1.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องตรวจสอบแบบแปลน รายการก่อสร้างกบัสถานท่ีจริงให้เข้าใจแจ่มแจ้งโดยตลอด 

เพ่ือมิให้มีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างเหน็วา่แบบแปลนรายการก่อสร้างไมช่ดัเจนขดัแย้งหรือมีข้อสงสยัไม่
เข้าใจส่วนหนึ่งส่วนใดเก่ียวกบัแบบแปลน รายการก่อสร้างสถานท่ีก่อสร้างนัน้ๆ ให้ผู้ รับจ้างสอบถามโดยตรง หรือแจ้งให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสมก่อนการดําเนินงานต่อไป เพ่ือคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างจะได้แก้ไขแบบแปลน รายการหรือข้อความเพ่ิมเติมให้ถูกต้องและทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีลายเซ็นของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างกํากบัในแบบแปลน รายการข้อความแก้ไขทกุฉบบั หากมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดเน่ืองจาก 
ผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามท่ีกลา่วไว้นี ้หรือดําเนินการไปก่อนประการใดก็ตามผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบท่ีจะต้องแก้ไขให้
ถกูต้องตามคําแนะนําของ คณะกรรมการตรวจการจ้างนัน้ โดยไมเ่รียกร้องเป็นมลูคา่หรืออ่ืนใดเพิ่มเติม 

2.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบ สํารวจ และรังวดัสถานท่ีก่อสร้างเพ่ือสํารวจเก่ียวกบัทางเข้าพืน้ท่ี ท่ี
จะใช้สําหรับเคร่ืองอปุกรณ์การก่อสร้างต่างๆ ท่อประปาสาธารณะ สายไฟฟ้า ทางระบายนํา้สาธารณะและระยะต่างๆ ให้
แน่นอนจนจดัวางตําแหน่งแนวระยะสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ให้ถกูต้องตามรูปแบบ รายการตามสญัญา จดัทําระดบัมาตรฐาน 
ตรวจสอบสิ่งก่อสร้างข้างเคียงต่างๆ ท่ีจําเป็นท่ีระบไุว้ในงานบริเวณและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร การ
อา่นแบบ อา่นระยะในแบบ และกะขนาดให้ผู้ รับจ้างถือระยะตวัเลขในแบบแปลนรายละเอียดเป็นเกณฑ์ในกรณีท่ีสงสยัจะมี
ความขดัแย้งคลาดเคล่ือนหรือไม่เข้าใจประการใดก็ตามเก่ียวกบัแบบแปลนรายละเอียดกบัสถานท่ีก่อสร้างจริง ผู้ รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัที หลกัฐานในการตรวจสอบรังวดัและรายละเอียดต่างๆ ดงักล่าวนัน้ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําให้ชดัเจนเรียบร้อย เสนอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนจึงจะดําเนินงานขัน้ต่อไป 
หลกัฐานดงักล่าวจะต้องเสนอล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั นบัจากวนัทําสญัญานี ้การปักผงัท่ีตัง้สิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตาม
สญัญาและการตกลง การวางแนวไฟฟ้า นํา้ใช้ชั่วคราว สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เส้นทางลําเลียงขนส่ง และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น
เพ่ือให้งานก่อสร้างดําเนินไปได้เรียบร้อยตามสญัญาผู้ รับจ้างจะต้องทําเป็นรูปแบบและหลกัฐานพร้อมรายละเอียดต่างๆ ให้
ชดัเจนครบถ้วนเหมาะสม ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั หากมีข้อขดัแย้ง
ใดๆ ให้ผู้ รับจ้างจดัเป็นหลกัฐานพร้อมรายละเอียดให้ชดัเจน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและปฏิบติังานต่อไปได้
ตามการวินิจฉยั และเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างนัน้ ความลา่ช้าเน่ืองจากการนีจ้ะด้วยเหตใุดก็ตาม  ผู้ รับจ้าง
จะหยิบยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 
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2.1.3  การกําหนดระดบั ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ สว่นการวางแนวอาคารให้เป็นไปตามแบบ หรือ
ตามท่ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนด 

2.2   ความคลาดเคล่ือนในแบบแปลน รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบและการแก้ไข 
2.2.1   แบบแปลนรายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบ มีไว้เพ่ือความสะดวกของผู้ รับจ้างในการท่ีจะ

ดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์จึงอาจมีความคลาดเคล่ือน ขาดตกบกพร่อง และความผิดพลาดอยู่บ้าง แต่
วตัถปุระสงค์ของคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการให้ผู้ รับจ้างทําการก่อสร้างงานตา่งๆ ท่ีระบไุว้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยโดย
สมบูรณ์ด้วยความมั่นคงแข็งแรง และถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนัน้หากมีงานใดท่ีจะต้องทําเพิ่มเติม เน่ืองจาก
ความคลาดเคล่ือน ขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดของแบบแปลนรายละเอียด และข้อกําหนดประกอบแบบแล้ว  
ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจากผู้วา่จ้างมิได้  

2.2.2   สิง่ใดท่ีสงสยัวา่ จะมีการคลาดเคล่ือนของแบบแปลน รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบขดัแย้ง
กนัผู้ รับจ้าง จะต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉยัให้ โดยคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง จะถือเอาความถูกต้องในวิชาช่างและความเหมาะสมเป็นหลกัในการปฏิบติั และผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขและ
ดําเนินการก่อสร้างตามคําวินิจฉยันัน้ทนัที 

2.2.3   สิ่งใดท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลนรายละเอียด และข้อกําหนดประกอบแบบแล้วแต่ในทางปฏิบติังาน
ช่างไม่อาจระบไุว้ได้ครบถ้วน เช่น ความอ่อนแก่ของสี การติดตัง้ รูปร่างลกัษณะและสิ่งปลีกย่อยต่างๆ ตลอดจนรูปขยาย
รายละเอียด เป็นต้น คณะกรรมการตรวจการจ้างจะชีแ้จงอธิบาย รายละเอียดให้ขณะพาดสูถานท่ีหรือขณะทําการก่อสร้าง 
การชีแ้จงรายละเอียดนีถื้อเป็นสว่นประกอบของแบบแปลนรายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบครัง้นีด้้วย  

2.2.4   หากผู้ รับจ้างปฏิบติัไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาช่างหรือทําด้วยฝีมือไม่ประณีตเรียบร้อย คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างมีสิทธ์ิสัง่ให้ผู้ รับจ้างรือ้ถอน หรือทําใหม่ตามความเหมาะสมซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามคําสัง่ทนัที และใน
กรณีนีผู้้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ ไมไ่ด้ 

2.3    แบบใช้งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings)      
2.3.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัทําแบบใช้งาน (Shop Drawing) งานระบบวิศวกรรมโครงสร้าง โยธา งานระบบ 

งานระบบสถาปัตยกรรม และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําและส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา
ตรวจสอบอนมุติัลว่งหน้า ก่อนดําเนินการใช้และติดตัง้ไม่น้อยกว่า 14 (สิบส่ี) วนั หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เหน็เหมาะสม และผู้ รับจ้างต้องไมดํ่าเนินการก่อสร้างหรือติดตัง้งานนัน้ๆ จนกวา่จะได้รับการอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการพิจารณาอนมุติัแบบใช้งานดงักลา่วแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลา 14  
(สิบส่ี) วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแบบใช้งานท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ การพิจารณาอนมุติัแบบใช้งานจะใช้ข้อกําหนดตามเอกสาร
สญัญา กฎเกณฑ์ในวิชาชีพแตล่ะสาขาเป็นมาตรฐาน 

2.3.2   แบบใช้งาน (Shop Drawings) จะต้องแสดงรายละเอียดของวสัด ุขนาด รูปร่าง ลกัษณะ ชนิด 
ตําแหน่ง ระยะ ระดับ แนว รายละเอียดประกอบแบบ และ ข้อมูลเก่ียวข้อง รายละเอียดประกอบติดตัง้ให้ชัดเจน ด้วย
มาตราส่วนเหมาะสมเป็นไปตามข้อกําหนดของสถาปนิก วิศวกร แขนงช่างนัน้ๆ แบบใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบจาก
สภาพสิ่งก่อสร้างท่ีแท้จริง นํามาเป็นพืน้ฐานในการทําแบบใช้งาน หากแบบใช้งานนัน้ๆ กระทําขึน้และได้รับการพิจารณา
อนมุติัไปก่อนถงึกําหนดการใช้งานจริงให้ผู้ รับจ้างทําการตรวจสอบปรับแก้ไขให้เหมาะสม ถกูต้อง กบัสภาพการก่อสร้างจริง
ในแต่ละส่วนของงานก่อสร้างนัน้ๆ โดยยึดหลักมาตรฐานข้อกําหนดไว้ดังในข้อ 2.4.1 เป็นบรรทัดฐานและต้องให้
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คณะกรรมการตรวจการจ้างแขนงงานช่างนัน้ๆ ตรวจสอบพิจารณาใหม่ในเวลาท่ีเหมาะสม จนได้รับการอนมุติัจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเสียก่อนจงึจะนําไปทําการก่อสร้างติดตัง้ได้ 

2.3.3   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําแบบใช้งานสําหรับงานก่อสร้างในขัน้ตอนต่างๆ (นอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้
ข้างต้น) เม่ือ  

1)   แบบก่อสร้างไมช่ดัเจนเพียงพอหรือมีปัญหาในการก่อสร้าง 
2) จดุตําแหน่งของรูปแบบสว่นตา่งๆ โดยทัว่ไปควรทําแบบใช้งาน  
3) คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ทําแบบใช้งาน 
หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบัติตามท่ีระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จนเกิดหรือเป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาด 

บกพร่องขึน้ในงานส่วนใดๆ ให้ถือว่าผู้ รับจ้างฝ่าฝืนสญัญา และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขข้อบกพร่องผิดพลาดนัน้ๆ 
ให้ถกูต้องเรียบร้อยเสียก่อน จงึจะทํางานสว่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องต่อไปได้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควร 
โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

2.3.4   ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบใช้งานตา่งๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบพร้อมหนงัสือ
แจ้งสง่และสําเนาเพ่ือการอนมุติัอยา่งน้อย 5 ชดุ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 

2.3.5   เม่ืองานก่อสร้าง งานประกอบการติดตัง้ต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องนําแบบใช้งาน Shop 
Drawings งานนัน้ๆ มาตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยครบถ้วน ตรวจตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างทกุสว่น
ทกุประเภท ผ่านการพิจารณาตรวจสอบอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะรวมลําดบัอย่างเป็น
ระเบียบครบถ้วนเพ่ือใช้เป็นแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) แบบตามการสร้างจริง จะต้องมีขนาดเท่ากบัแบบ
ก่อสร้างใช้มาตราส่วนเดียวกันในการเขียนแบบ ตามแบบก่อสร้างตามสญัญา หรือตามคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
กําหนดให้ โดยต้องแสดงส่วนต่างๆ และรายละเอียดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากแบบก่อสร้างตามสญัญาก่อสร้างและการตกลง
ต่างๆ อย่างชดัเจนครบถ้วนโดยผู้ รับจ้างต้องจดัทําบนกระดาษไข จดัมอบแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) ท่ี
ตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 1 ชดุ และจดัทําเป็นสําเนากระดาษไขจํานวน 2 ชดุ 
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการสง่มอบงานงวดสดุท้าย เพ่ือประกอบเป็นผลงานสดุท้าย มิฉะนัน้จะถือว่างวดสดุท้าย
ตามสญัญา และการตกลงก่อสร้างตา่งๆ ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์สง่มอบงานไมไ่ด้ 

2.3.6   เพ่ือให้การจดัทําแบบใช้งาน (Shop Drawings) และแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) ได้
ตามมาตรฐานข้อกําหนดต่างๆ โดยถกูต้องครบถ้วน ผู้ รับจ้างต้องจดัและใช้บคุคลท่ีมีคณุวฒิุประสบการณ์ความชํานาญ 
พร้อมอปุกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เหมาะสม และเพียงพอทํางาน ตามท่ีระบไุว้นัน้ๆ จนงานเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนสมบรูณ์
ตามแบบสญัญาก่อสร้างและข้อตกลงตา่งๆ ทกุประการ 

2.4   การรักษาแบบในท่ีก่อสร้าง   
2.4.1   ผู้ รับจ้าง จะต้องเก็บแบบแปลนพร้อมทัง้รายการก่อสร้างไว้ ณ สถานท่ีก่อสร้างอย่างน้อย 1 ชดุ ให้ 

จดัเรียงลําดบัและเยบ็เลม่ไว้อยา่งมีระเบียบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบได้ทกุเวลา 
2.4.2 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดแบบและรายการท่ีจําเป็นสําหรับการก่อสร้างในงานแต่ละประเภท และงานท่ี 

เก่ียวข้องให้ผู้ปฏิบติังานได้ศึกษา และตรวจสอบได้ทกุเวลาเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างถกูต้องและไม่ชกัช้า อนัเป็นผลเสียหาย
แก่การปฏิบติังานและการก่อสร้าง 
 
3.   ระเบียบข้อปฏบัิตแิละสทิธิต่างๆ 
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3.1    การจดัหา การขออนญุาต การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัต่างๆ การป้องกนัอนัตราย ความเสียหายทรัพย์สิน
และบคุคล 

3.1.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องเป็นผู้จัดหา และเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายเพ่ือเตรียมการ และดําเนินการเก่ียวกับวัสด ุ
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร อปุกรณ์สิ่งของต่างๆ นํา้ประปา และไฟฟ้า ท่ีใช้ในการก่อสร้าง การขนส่ง แรงงานและช่าง 
ฝีมือ ความปลอดภัยและอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นเหมาะสมกับสภาพงานจนงานเสร็จเรียบร้อย ตามท่ีระบุไว้ในรูปแบบและ 
รายละเอียดและข้อกําหนดตา่งๆ ภายใต้การเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3.1.2 ผู้ รับจ้างเป็นผู้ขออนุญาตสิ่งปลกูสร้างชั่วคราวต่างๆ และการใช้สถานท่ีทัง้ในและนอกบริเวณเขต 
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตามสัญญา และการตกลงต่างๆ และเป็นผู้ ขออนุญาตใช้นํา้ประปา ไฟฟ้าชั่วคราวและโทรศัพท์ 
ชัว่คราวจากการไฟฟ้าฯ และองค์การโทรศพัท์ ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตต่างๆ ดงักล่าว หรือค่าใช้จ่ายเพ่ือการใช้และ 
ติดตัง้ต่างๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังานก่อสร้างเพ่ือให้งาน ก่อสร้างดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว ราบร่ืน เรียบร้อย สําเร็จสมบูรณ์
ตามวตัถปุระสงค์ และสญัญาให้ถือเป็นหน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ โดยไมมี่ข้อแม้ใดๆ  

3.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน กฎเทศบญัญัติและข้อระเบียบต่างๆ เพ่ือ 
ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ออกค่า 
ใช้จ่ายชดเชยคา่เสียหายนัน้ๆ โดยไมมี่ข้อแม้เก่ียงงอนใดๆ ทัง้สิน้  

3.1.4 ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัรักษาอาคารสิ่งปลกูสร้างและทรัพย์สินต่างๆ ทัง้ในและนอกบริเวณงานก่อสร้าง
ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาตามสญัญา และการตกลงต่างๆ รวมทัง้ทรัพย์สินถนนและสาธารณปูโภคต่างๆ 
มิให้เกิดอนัตรายเสียหาย ตลอดระยะเวลาทําการก่อสร้าง จนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้
เรียบร้อยแล้ว หากมีความเสียหายหรืออนัตรายใดๆ เกิดขึน้ กบัสิ่งปลกูสร้างถนนสิ่งสาธารณปูโภคหรือทรัพย์สินต่างๆ ผู้ รับ
จ้างจะต้องรับผิดชอบ ชดใช้ค่าเสียหายของสิ่งนัน้ๆ ทัง้หมดให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หรือตามท่ี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ได้กําหนดตกลงไว้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ ทัง้สิน้  

 ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินงานด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง ปลอดภยัและเหมาะสมป้องกนัอนัตราย เหตรุ้าย 
อบุติัเหตุต่างๆ มิให้เกิดขึน้แก่ผู้ควบคุมงาน ช่าง คนงาน เน่ืองจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีและผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบ 
ตอ่อนัตรายท่ีเกิดขึน้ กบับคุคลดงักลา่วโดยจ่ายคา่รักษาและชดใช้คา่เสียหายแก่บคุคลนัน้ๆ โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ  

3.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดดําเนินการป้องกันอันตราย อุบัติเหตุ ให้ความปลอดภัยอย่างเพียงพอโดยไม่
ประมาทเลินเล่อ และไม่เพิกเฉยแก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตลอดจนบุคลากรทุกคน ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานตาม 
หน้าท่ีเก่ียวกับงานก่อสร้าง ทัง้ในบริเวณงานก่อสร้างหรือในสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีการเตรียมและดําเนินการเก่ียวกับงาน 
ก่อสร้างตามสัญญาและการตกลงต่างๆ หากมีความเสียหาย อันตรายหรือการเรียกร้องดําเนินคดีใดๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม
กฎหมายอนัเก่ียวกบัความเสียหาย อนัตรายประการใดๆ ซึง่เกิดกบับคุคลดงักลา่วข้างต้น อนัเกิดขึน้จากหรือเกิดขึน้ระหว่าง
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ีเ ก่ียวกับงานก่อสร้างนัน้หรือเกิดขึน้จากความประมาทเลินเล่อและการเพิกเฉยหรือ 
บกพร่อง ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ารักษา ค่าเสียหายตามการเรียกร้องนัน้ๆ 
โดยไมมี่ข้อแม้ใดๆ  

3.2   วสัดอุปุกรณ์ 
3.2.1 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้จะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพเรียบร้อย และได้มาตรฐานไม่เคยผ่านการใช้งานท่ี

ใดมาก่อน มีคณุภาพท่ีดีถกูต้องตามข้อกําหนดในแบบและข้อกําหนดประกอบแบบ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําประกอบติดตัง้ 
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และตกแต่งวสัดท่ีุนํามาใช้ในการก่อสร้าง ด้วยฝีมือท่ีดีมีคณุภาพตามจดุประสงค์ของแบบ รายการ และข้อตกลงหากมีการ
เสียหายในระหวา่งการก่อสร้างหรือระยะสญัญาเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องนําของใหมม่าเปล่ียนให้โดยไมคิ่ดมลูคา่ 

3.2.2   วสัดอุุปกรณ์ใดๆ ท่ีกําหนดให้ใช้ตามแบบรูปรายการตามสญัญาก่อสร้างหรือให้ใช้ในงานก่อสร้าง     
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งและรายละเอียดของวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ตามท่ีระบไุว้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างร้อง
ขอรวมทัง้กรรมวิธีในการปฏิบติัคณุสมบติัของวสัดอุปุกรณ์และบริษัทผู้ผลิตพร้อมทัง้แจ้งยืนยนัความพร้อมในการจดัซือ้หา
เตรียมการติดตัง้โดยครบถ้วนให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพิจารณาอนมุติัลว่งหน้าในระยะไม่เกินกว่า 30 (สามสิบ) วนั 
นบัจากวนัเร่ิมงานก่อสร้างตามท่ีระบไุว้ในสญัญาก่อนการดําเนินงานติดตัง้และผู้บริหารก่อสร้างจะตรวจอนมุติัตวัอย่างใน
เวลา 15 (สบิห้า) วนั  นบัจากวนัท่ีได้รับตวัอย่างและรายละเอียดครบถ้วนแล้ว วสัดอุปุกรณ์ตามท่ีได้รับการพิจารณาอนมุติั
แล้วเท่านัน้ ท่ีผู้ รับจ้างจะนําไปสัง่ซือ้ได้ และนําไปดําเนินการก่อสร้างให้ทนัตามเวลาท่ีมีการระบตุกลงยืนยนัไว้ ผู้ รับจ้างจะ
อ้างเหตผุลในการอนมุติัวสัดอุปุกรณ์ตวัอยา่ง ในการตอ่สญัญาการก่อสร้างหรือการเรียกร้องใดๆ เพิ่มเติมไมไ่ด้  

 ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดต้องติดป้ายบอกช่ือวสัดอุปุกรณ์ วนั เดือน ปี ท่ีส่งข้อมลู รายละเอียด
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ตวัอย่างวสัดอุปุกรณ์ท่ีส่งให้ตรวจต้องมีขนาดพอท่ีจะแสดงให้เห็นประเภทลกัษณะผิวสี คณุภาพ
และการตกแตง่ 

3.2.3 บรรดาวสัดสุิ่งของท่ีใช้ในการก่อสร้างทกุชนิด ท่ีปรากฏในแบบรูปและรายละเอียดและข้อกําหนด
ประกอบแบบก่อสร้าง หรือไม่ได้ระบุแต่จําเป็นต้องนํามาประกอบงานก่อสร้างเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง จะต้องเตรียมการ
เอาไว้ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาสมควร ผู้ รับจ้างจะอ้างว่าไม่มีในท้องตลาดหรือขาดตลาด หรือต้องสัง่จากต่างประเทศ หรือ
ต้องรอให้ครบอายกุารใช้งาน (แล้วแตช่นิดของวสัด)ุ แล้วนําเหตผุลเหลา่นัน้ ไปเป็นข้ออ้างเป็นเหตใุห้การก่อสร้างต้องชะงกั 
หรือลา่ช้าไมท่นักําหนดสญัญาและขอตอ่ระยะเวลาสญัญาไมไ่ด้ 

3.2.4   วสัดอุปุกรณ์ใดๆ ท่ีไม่อาจหามาได้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพเท่าหรือเทียบเท่า
มาแทน ทัง้นีต้้องส่งตวัอย่างหรือทําตวัอย่างพร้อมรายละเอียดและการปฏิบติังานต่างๆ เช่นท่ีกล่าวไว้ในข้อ 3.2.2 ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจด ูและได้รับการอนญุาตให้ใช้ได้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ก่อนจงึจะดําเนินงานได้ 

3.2.5   คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ท่ีจะไม่อนุมัติให้ใช้วัสดุอ่ืนใดท่ีไม่ตรงตามดังระบุในแบบและ 
รายการ หากเหน็วา่ไมจํ่าเป็นและผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดชุนิด ท่ีมีคณุภาพและลกัษณะตรงตามท่ีระบใุนแบบแปลน และ
รายการมาใช้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งใดๆ 

3.2.6   หากวสัดอุปุกรณ์ใดๆ ท่ีผู้ รับจ้างเสนอใช้จําเป็นต้องมีการทดลองคณุภาพ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการทดลองและทดสอบคุณภาพทัง้สิน้ หากมีการเสียหายใดๆ เกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและ 
ไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติม 

3.3   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และเคร่ืองจกัร นัง่ร้าน เคร่ืองหมายเพ่ือให้ความปลอดภยั 
3.3.1   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัร นัง่ร้าน ตลอดจนอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีนํามาใช้ในการก่อสร้าง ต้องเป็นชนิด

ท่ีเหมาะสมกบัชนิดของงาน มีประสิทธิภาพสงู มัน่คงและปลอดภยัจากอนัตรายอนัอาจจะเกิดกบัคนงาน คนภายนอกและ
ทรัพย์สนิข้างเคียง ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายอนัอาจเกิดขึน้ได้นอกเหนือจากสว่นท่ีได้รับการชดใช้จาก
ประกนัภยั  
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3.3.2   ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของทางการในการขออนญุาตใช้หรือติดตัง้
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร เคร่ืองใช้ นั่งร้าน อุปกรณ์ต่างๆ สําหรับงานก่อสร้างในสัญญาและผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําติดตัง้ 
เคร่ืองหมายบริเวณท่ีจะเกิดอนัตราย อบุติัเหตหุรือจดัทําสิ่งป้องกนัชัว่คราวบริเวณอนัตรายนัน้รวมทัง้ต้องดแูลรักษาความ
ปลอดภยัตลอดระยะเวลาก่อสร้างในสญัญา 

3.3.3   เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ชนิดใดท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมในการนํามาใช้ในการก่อสร้าง หรือไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังาน อาจสัง่ให้นําออกจากสถานท่ีก่อสร้าง และ 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ชนิดท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้ใช้ได้มา
ปฏิบติังานทนัที 

3.4   ช่างฝีมือและคนงาน  
ผู้ รับจ้างจะต้องหาช่างฝีมือ และคนงานท่ีมีความสามารถและความชํานาญในงานแต่ละประเภทมาปฏิบติังาน 

ถ้าปรากฏว่าช่างฝีมือและคนงานนัน้ปฏิบติัไม่ดีพอ ประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่มีหลกัการช่างท่ีดี คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง มีสิทธิท่ีจะสัง่เปล่ียนช่าง คนงาน เพ่ือให้ได้งานท่ีประณีตเรียบร้อยมีมาตรฐานถกูต้องตามแบบแปลนรายการข้อตกลง
และถกูต้องตามกฎหมายและเทศบญัญัติ การแจ้งเปล่ียนช่างและคนงานนีผู้้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบติัจดัหาช่างและคนงาน
ให้เหมาะสมทนัที โดยไมมี่ข้อเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ  

ผู้ รับจ้างต้องมีหน้าท่ีในการป้องกนัดแูลรักษา ไม่ให้เกิดความเสียหายอนัตรายใดๆ แก่สิ่งปลกูสร้างทรัพย์สิน 
ช่างและคนงานตลอดจนบุคคลต่างๆ ท่ีปฏิบัติงานในงานก่อสร้างนีข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
และผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้หากมีเหตอุนัตรายเสียหายใดๆ เกิดขึน้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว โดยไม่มีข้อแม้
ใดๆ ทัง้สิน้ 

3.5   ผู้ควบคมุงานประจําของผู้ รับจ้าง  
3.5.1   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามกฎหมาย ประกอบด้วยสถาปนิกและวิศวกร ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเหน็วา่มีความสามารถและเหมาะสมทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน และควบคมุงานการ
ก่อสร้างให้เป็นไปอยา่งถกูต้องและมีคณุภาพท่ีดีทกุประการ 

3.5.2   ผู้ควบคมุงานก่อสร้างหรือผู้แทนของผู้ รับจ้างจะต้องมีคณุวฒิุดงัตอ่ไปนี ้
1)   เป็นสถาปนิกท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) ประเภทภาคีขึน้ไป 
2)   เป็นวิศวกรท่ีมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภทภาคีขึน้ไป 
3)   เป็นผู้ ท่ีเคยผา่นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างมาเป็นอยา่งดี 
4)   เป็นผู้ ท่ีมีประวติัการทํางานดี มีความตัง้ใจและเอาใจใสใ่นการปฏิบติังานตามหน้าท่ีเป็นอย่าง

ดีและให้ความรับผิดชอบในหน้าท่ี 
5)  ต้องเป็นผู้ ท่ีมีอปุนิสยั เข้ากบัผู้ ร่วมงานอ่ืนได้เป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน

ก่อสร้างกบัทกุฝ่ายได้ดี 
3.5.3 ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายช่ือพร้อมทัง้ประวัติการทํางานของผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ให้

คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างอนมุติัแล้วจงึปฏิบติังานได้ 
3.5.4   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําตารางปฏิบติังาน พร้อมทัง้แจ้งกําหนดเวลาในการควบคมุงานของสถาปนิก 

และวิศวกรควบคมุงานของผู้ รับจ้าง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติั 
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3.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องให้ผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างตามคณุวฒิุท่ีระบใุนข้อ 3.5.2 และตามตาราง
ท่ีอนมุติัโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างในข้อ 3.5.3 ปฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังานในข้อ 3.5.4 อย่างเคร่งครัดท่ีสดุ 
มิฉะนัน้จะถือวา่ผิดสญัญา  

3.5.6   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัวางแผนให้มีผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง ปฏิบติังานให้เป็นอย่างดี และไม่
ชกัช้าจนเป็นผลเสียหายแก่งาน 

3.5.7 ผู้ รับจ้าง และผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างจะต้องศึกษา แบบและรายการก่อสร้างอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
และต้องวางแผนงานโครงการล่วงหน้า เพ่ือจดัเตรียมงานได้อย่างถกูต้องและมีหลกัการของช่างท่ีดี เป็นไปตามกฎข้อบงัคบั
การทํางานก่อสร้างท่ีกําหนดไว้ 

3.5.8 ช่าง และคนงานของผู้ รับจ้างท่ีดําเนินงานก่อสร้างตามสญัญา จะดําเนินงานไปโดยลําพงั โดยไม่มี
วิศวกร และผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างคอยติดตามตรวจสอบดแูลชีแ้นะแก้ไขความถกูต้องของงานก่อสร้างในแต่ละส่วน 
แต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างไม่ได้และคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสัง่ไม่รับงานในแต่ละส่วน แต่ละ 
ขัน้ตอนของงานก่อสร้างนัน้ๆ ไว้ได้จนกว่าผู้ รับจ้างได้แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมจึงได้ดําเนินงานนัน้ๆ ต่อไปได้โดยฝ่าย 
ผู้ รับจ้างจะโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.5.9   หากวิศวกร หรือสถาปนิกควบคุมประจํา หรือผู้ควบคุมประจํางานการก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่อยู่
ควบคุมงานก่อสร้าง ณ ท่ีก่อสร้างในระหว่างมีการดําเนินงานก่อสร้าง ไม่ว่าในลักษณะใดท่ีจําเป็นต้องมีวิศวกร หรือ
สถาปนิกควบคมุประจํางาน หรือผู้ควบคมุงานควบคมุ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสัง่ระงบังานก่อสร้าง
ในส่วนงานนัน้ๆ หรืองานก่อสร้างสมัพนัธ์ต่อเน่ืองได้ จนกว่าจะมีวิศวกรควบคมุประจํางาน และผู้ควบคมุประจํางานของ 
ผู้ รับจ้างเข้าประจําควบคมุงานและจดัดําเนินงานอย่างเหมาะสม จึงจะให้ดําเนินงานก่อสร้างในส่วนท่ีถกูระงบังานไว้นัน้
ต่อไปได้ และโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งเหตผุลด้วยวาจาและลายลกัษณ์อกัษรการสัง่ระงบัและการให้ทํางาน
ตอ่ไปให้ผู้ รับจ้างทราบทนัที 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างสงสยัว่างานก่อสร้างไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้องตามแบบและ 
รายการก่อสร้าง หรือเป็นปัญหา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิและอํานาจสัง่ระงบังานส่วนนัน้ๆ ได้ชัว่คราวและแจ้ง
การวินิจฉยัจากผู้บริหารการก่อสร้างทนัที ท่ีได้สัง่ระงบังานดงักลา่ว และการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างถือเป็น
ข้อชีข้าด โดยผู้ รับจ้างจะนํามาโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

3.5.10 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิ ท่ีจะขอให้เปล่ียนผู้ควบคมุงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างใหม่ได้ หาก
พิจารณาเห็นว่า ผู้ควบคมุงานก่อสร้างนัน้ไม่เหมาะสม หรือมีความบกพร่องในหน้าท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาผู้ควบคมุงาน
ก่อสร้าง ท่ีมีคณุวฒิุ และความสามารถ และมีความเหมาะสมตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างมาปฏิบติังานในหน้าท่ีทนัที  

3.5.11  คําแนะนําหรือคําชีแ้จงใดๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ให้แก่ผู้ควบคมุงานของผู้ รับจ้างนีถื้อว่า
ได้แจ้งโดยตรงตอ่ผู้ รับจ้างแล้ว 

3.6   การตรวจและการทดลองงานวสัด ุ
3.6.1 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ีจะเข้าตรวจ และควบคุมการก่อสร้างในบริเวณงานก่อสร้าง 

อาคารโรงงานหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ของผู้ รับจ้างซึง่มีการเตรียมการและดําเนินการต่างๆ สําหรับการ    ก่อสร้างตามสญัญานีไ้ด้
ในทกุเวลาท่ีเห็นสมควร โดยผู้ รับจ้างและผู้ รับจ้างช่วงจะต้องรับผิดชอบจดัอํานวยความสะดวกให้ความปลอดภยัรวมทัง้ 
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จดัหาเคร่ืองใช้อปุกรณ์ท่ีจําเป็นเหมาะสมให้พร้อม เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ใช้สิทธิทําการดงักล่าวข้างต้นนัน้
ได้โดยสมบรูณ์ 

3.6.2 ในกรณีท่ีระบไุว้ในรายการ หรือตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตามกฎเทศบญัญัติ
หรือระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีกําหนดให้ต้องทําการตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานใดๆ เก่ียวกบัคณุภาพความเหมาะสมหรือ
ความมัน่คงผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบลว่งหน้าเป็นเวลา 15 วนั เพ่ือ
ตรวจหรือทดสอบวสัดหุรืองานนัน้ๆ จนกวา่จะได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจงึจะลงมือปฏิบติังานนัน้ตอ่ไปได้ 

 อนึ่ง วสัดสุิ่งของอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้รวมทัง้การติดตัง้ใดๆ ในสว่นต่างๆ ของงานก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น
ในระยะก่อนการใช้ระหว่างใช้หรือใช้ไปแล้วประการใดก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ 
ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการโดยเคร่งครัดตามท่ีมีรายการข้อกําหนดไว้นัน้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เหน็สมควรสัง่ให้ดําเนินการจนได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการพิจารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

3.6.3 งานส่วนใดท่ีระบุในรายการ หรือตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ท่ีจะต้องมีการตรวจ
พิจารณาตามลําดบัขัน้จงึจะอนมุติัดําเนินการต่อไปได้ผู้ รับจ้างจะต้องถือปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด หากมีสว่นใดท่ีจดัทําไป
ก่อนโดยมิได้รับการพิจารณาอนุมติั คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ีจะสัง่ให้รือ้ถอนหรือทบุส่วนนัน้ได้ และผู้ รับจ้าง
จะต้องจดัทําใหมโ่ดยไมคิ่ดมลูคา่หรือเรียกร้องโต้แย้งใดๆ เพิ่มเติม 

3.6.4 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างวัสดุทัง้หมดท่ีใช้ในการก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ
อนมุติัก่อนทําการติดตัง้ ในกรณีท่ีวสัดหุรือชิน้ส่วนท่ีจะส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอนมุติัมีขนาดใหญ่ไม่
สะดวกในการขนส่ง เช่น หน้าต่างประตู หรือส่วนอ่ืนๆ ให้ผู้ รับจ้างจัดทําแบบตัวอย่างขึน้ ณ ท่ี ก่อสร้าง เพ่ือให้ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจอนมุติัก่อนท่ีจะทําการติดตัง้หรือก่อสร้างวสัดหุรือชิน้ส่วนนัน้ๆ ในส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือของ
อาคารวสัดกุ่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างของอาคารจะต้องนําเสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างเช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการควบคมุคณุภาพ และความสามารถ
ในการรับนํา้หนกัของคอนกรีต โดยการให้หล่อแท่งคอนกรีตเพ่ือนําไปทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแท่งคอนกรีตเพ่ือการ
ทดสอบนี ้โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้ในการทําแทง่คอนกรีตและการทดสอบ 

3.7   สทิธิของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการแก้ไขงาน  
3.7.1  คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจ และสิทธิในการสัง่ให้แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงงานใดๆ ท่ีไม่ถกูต้อง

หรือไมต่รงกบัท่ีระบไุว้ในแบบและรายการตามข้อตกลงในสญัญา 
3.8  สทิธิของผู้ รับจ้างในการปฏิบติัตามสญัญา 
 หากคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สามารถจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างตามข้อตกลงในสญัญาภายใน

กําหนดระยะเวลาหนึง่ภายหลงัท่ีผู้ รับจ้างได้ย่ืนเอกสารเบิกเงินคา่ก่อสร้างท่ีสร้างเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับ
รองการสง่งานนัน้แล้ว  ผู้ รับจ้างมีสทิธิท่ีจะร้องขอและทวงถามได้ 

3.9  การประกนัความเสียหายทกุประเภท 
 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาและจดัทําประกนัภยัพร้อมชําระเบีย้ประกนัในลกัษณะ Contractor’s all Risks  

เต็มมูลค่าโครงการโดยให้ความคุ้ มครองถึงผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ในโครงการด้วย กรมธรรม์นีใ้ห้ระบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยาเป็นผู้ รับผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกนัภยันีต้้องมีระยะเวลาการเอาประกนัภยัตัง้แต่เร่ิมงานก่อสร้างจนถึง
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กําหนดการรับมอบงานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ ในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ ผู้ รับ
จ้างหรือผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ท่ีทําให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าความเสียหายส่วนแรก (Minimum 
Deductibles) และค่าความเสียหายส่วนท่ีเกินจากมลูค่าท่ีเอาประกนัไว้ รวมทัง้เบีย้ประกนัภยัดงักล่าวมาแล้วทัง้หมดไม่
เป็นผลให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบใดๆ ตามสญัญานี ้โดยผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ ท่ีมิได้ระบุ
ไว้ในกรมธรรม์ ผู้ รับจ้างจะต้องทําประกนัภยัสําหรับวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีพกัคนงานและโรงงานก่อสร้าง หรือ
อ่ืนๆ ในกรณีท่ีมิได้ระบไุว้ในกรมธรรม์ฉบบันี ้
 
4.   เงื่อนไขในหน้าที่และความรับผิดชอบการดาํเนินงาน 

4.1   การจดัวางแผนงานและการปฏิบติั 
4.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนงาน การจดัดําเนินงานโครงการก่อสร้าง ทัง้หมดอย่างสมบูรณ์ (Complete 

Project Management) ให้ถกูต้องเหมาะสมสอดคล้องกบัสญัญาและข้อกําหนดตกลงต่างๆ แสดงลําดบัขัน้ตอน ชนิด 
ลกัษณะ ปริมาณระยะเวลา ผลงาน และมลูค่างาน ความสมัพนัธ์สอดคล้องของงานแต่ละขัน้ตอนของแขนงงานและของ
งานทัง้หมด รวมทัง้รายละเอียดท่ีจําเป็นอ่ืนๆ พร้อมหนงัสือแจ้งความสามารถความรับผิดชอบ การดําเนินงานตามแผนงาน
นัน้จดัแยกเป็นชดุ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาลว่งหน้าอย่างมากไม่เกิน 15 วนั (นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญา
นี)้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะใช้เวลาพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบ (นบัจากวนัท่ีได้รับหนังสือนัน้) ในระยะเวลา
ประมาณ 15 วนั 

 ในกรณีท่ีจําเป็นต้องมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนงานของอาคาร หรือขัน้ตอนการทํางาน เพ่ือทํา
การขนสง่ หรือเก็บสต็อกวสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องไม่คิดค่าก่อสร้างหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมราคาก่อสร้าง
ในภายหลงัมิได้ 

4.1.2 ในการทํางานก่อสร้างแต่ละส่วน หรือแต่ละขัน้ตอนของงานก่อสร้างผู้ รับจ้าง จะต้องจดัทําแผนงาน
ละเอียดอย่างเหมาะสมกบังาน พร้อมการคาดคะเนผลและปริมาณของงานนัน้ๆ ทกุระยะ 7 วนัและ 1 เดือน (หรือใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร) จดัให้สอดคล้องกบัแผนงานโครงการก่อสร้างทัง้หมดท่ีจดัวางไว้นัน้ 
ส่งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาล่วงหน้าก่อนดําเนินงานดงักล่าว และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการทํางานไป
ตามแผนงานนัน้ ไมว่า่จะได้รับการพิจารณาเหน็ชอบหรือไมป่ระการใดก็ตาม 

4.1.3   ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างทํางานก่อสร้างลา่ช้า กว่าแผนงานท่ีวางไว้หรือมีลกัษณะชีบ้่งว่างานก่อสร้างจะไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีจัดวางไว้นัน้ๆ ไม่ว่าจะมีเหตุสืบเน่ืองจากการทํางานของผู้ รับจ้างเอง หรือจากเหตุอ่ืนใดก็ตาม
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้างเร่งทํางานทัง้กลางวัน กลางคืนและในวันหยุด ได้โดยผู้ รับจ้างจะเรียก
คา่จ้างเพิ่มเติมไมไ่ด้ นอกจากนีย้งัเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขจดัแผนงานหลกัใหม ่ของแตล่ะสว่นแตล่ะขัน้ตอนและ
ของโครงการก่อสร้างทัง้หมด ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนดสัญญาและการตกลงท่ีมีไว้แต่เดิมหรือตามท่ีจะได้มี
ข้อกําหนดตกลงไว้นัน้ๆ  

การจัดแก้ไขปรับปรุงแผนงานนัน้ๆ ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัวางแผนงานดงักล่าวไว้ข้างต้น 
หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสมจึงจะทํางานก่อสร้างต่อไปได้และผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขปรับปรุงการ
ทํางานและปริมาณงานตามข้อกําหนดตา่งๆ สอดคล้องเหมาะสมกบัแผนงานท่ีแก้ไขเหน็ชอบนัน้ 

4.2   การแจ้งผลงานและหลกัฐาน 
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ในระยะการทํางานก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามข้อกําหนดสัญญาและการตกลงต่างๆเป็นหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบในรูปของรายงานประจําเดือนคือ 

4.2.1 การจัดเตรียมงาน การใช้วสัดุแรงงานแต่ละขัน้ตอนแต่ละแขนงในแต่ละสปัดาห์ แต่ละเดือน (ใน
ลกัษณะตาราง) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควร 

4.2.2   ผลการทดสอบตรวจสอบวสัด ุและงานก่อสร้างต่างๆ พร้อมความเห็นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 

4.2.3 ปริมาณผลความก้าวหน้าของงานแตล่ะขัน้ตอนของแตล่ะแขนงงาน และของงานทัง้หมดท่ีเสร็จ แจ้ง
ความสําเร็จหรืออุปสรรคความช้าเร็วเทียบกับผลงานท่ีกําหนดเห็นชอบไว้ในลกัษณะเปรียบเทียบด้วยตารางและ BAR 
CHART ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 

4.2.4   ภาพถ่ายผลงานความก้าวหน้าของงานแต่ละเดือน (เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้าง
ตามสญัญา) รวมทัง้ภาพถ่ายการทดสอบวสัดกุ่อสร้างการตรวจสอบข้อชํารุดบกพร่องและการแก้ไขการประกอบติดตัง้และ
งานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะสําคญัต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรบนัทึกภาพไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงความ 
ถกูต้องเรียบร้อยของการทํางานตามข้อกําหนดสญัญาตา่งๆ 

4.2.5   แบบฟอร์ม ตารางแสดงรายการใช้วสัด-ุแรงงาน ตามตารางแสดงผลความก้าวหน้างานแต่ละขัน้ตอน
ของงานทัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดแนะนํา หรือพิจารณาเห็นชอบ โดยต้อง
จดัทําด้วยปริมาณให้เพียงพอกบัการใช้งานจนงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 ภาพถ่ายผลความก้าวหน้าของงานและการตรวจสอบ ทดสอบ วัสดุติดตัง้แก้ไขต่างๆ ท่ีกําหนด
ต้องการนัน้จะต้องเป็นภาพถ่ายท่ีครอบคลมุงานอย่างทัว่ถึงชดัเจนด้วยภาพถ่ายขนาดไม่เลก็กว่า 3.5" x 5" และจํานวน
ภาพถ่ายตามความเหมาะสมของงาน พร้อมข้อความรายละเอียดประกอบให้เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองนําสง่
เอกสารหลกัฐานตา่งๆ ควรจดัแยกเป็นชดุๆ พร้อมหนงัสือนําสง่ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควร 

4.3   การปฏิบติังานในเวลาปกติและการปฏิบติังานในเวลาพิเศษ 
4.3.1   การปฏิบติังานก่อสร้างตามปกติในแต่ละวนั ผู้ รับจ้าง ช่างคนงานทกุแขนงงานก่อสร้างของผู้ รับจ้าง

จะต้องปฏิบติัตามกฎข้อบงัคบัท่ีกําหนดไว้ข้างต้น และผู้ รับจ้างหรือผู้แทนผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีในการปฏิบติัและรับผิดชอบอีก
ดงันี ้

1)  แจ้งขอการทํางานแตล่ะวนัโดยแจ้งลว่งหน้าก่อนการทํางานปกติอย่างน้อย 1 วนั ประกอบด้วย 
ขอบเขต ตําแหน่ง ชนิดลกัษณะ ระยะเวลา ปริมาณงาน จํานวน ช่าง คนงาน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ท่ีสําคญัผงัสงัเขปปริมาณ
งานท่ีกะจะทําเสร็จในแตล่ะวนั พร้อมทัง้แจ้งการจดัการป้องกนัอนัตรายความเสียหายให้เหมาะสมตามความจําเป็นกบัสภาพ
ของงาน โดยจะต้องแยกแยะจดัทําให้สอดคล้องกับแผนงานละเอียดและแผนงานทัง้โครงการท่ีได้กําหนดหรือได้รับการ
เหน็ชอบไว้นัน้ๆให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแตล่ะกรณีงาน พิจารณาเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะทํางานนัน้ได้ 

 หากผู้ รับจ้าง ทํางานไม่เสร็จตามท่ีแจ้งขอไว้ในแต่ละวนัและมีงานแก้ข้อบกพร่องต่างๆ (หรือ
งานตรวจสอบตา่งๆ) ซึง่จะต้องทําควบคูไ่ปกบังานในแตล่ะวนัถดัไปเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งขอทํางานดงักลา่วนัน้ 
กับงานท่ีกําหนดจะทําในวันถัดไปด้วยวิธีการแจ้งขอทํางานแต่ละวัน ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วแตก่รณีงาน ให้พิจารณาตรวจสอบเหน็ชอบอนมุติัแล้วจงึดําเนินการได้ 
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2)   แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแตก่รณี ให้ทําการตรวจสอบการประกอบการติดตัง้การ
แก้ไขตา่งๆ รวมทัง้วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในงานแตล่ะขัน้ตอนและของแตล่ะแขนงงานหรือตามท่ีมีการระบตุรวจสอบทดสอบให้
ตรวจสอบทดสอบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามกําหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบหรือเห็น
เหมาะสมแล้วจงึทํางานขัน้ตอ่ไปได้ 

3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างมีความเห็นให้แก้ไข ชนิด ลกัษณะ ปริมาณงานวิธีการ
ทํางานหรืออ่ืนๆ ให้เหมาะสมประการใดก็ตามผู้ รับจ้างและผู้แทนผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต้องปฏิบติัไปตาม
ความคิดเห็นและการพิจารณาเพ่ือให้งานแต่ละขัน้ตอนและงานส่วนอ่ืนๆ ท่ีต่อเน่ืองดําเนินต่อไปได้ไม่หยดุชะงกัล่าช้าเป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องกําหนดระยะเวลาการแจ้งและดําเนินงานตรวจสอบทดสอบรวมทัง้งานแก้ไข
ตา่งๆ จนได้ผลถกูต้องเรียบร้อยตามกําหนดและด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองโดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4)   เวลาปฏิบติังานปกติของผู้ รับจ้างเร่ิมจาก 8.00 น. จนถึงเวลา 17.00 น. ในกรณีจําเป็นต้อง
ปฏิบติังานเกินกําหนดเวลาปกติ เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายต่องานนัน้ได้ ให้ผู้ รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ทราบทกุครัง้ และให้ปฏิบติังานตามข้อกําหนดการทํางานตา่งๆ ท่ีระบไุว้รวมทัง้ข้อกําหนดการปฏิบติังานในเวลาพิเศษ ตาม
กฎข้อบงัคบัในกฎหมายแรงงานด้วย 

5) การจดัเอกสารหลกัฐานการทํางานในเวลาปกติต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
ต้องจดัทําแยกเป็นชดุๆ พร้อมสําเนาและหนงัสือนําสง่มาท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควรเหมาะสม 

4.3.2   การปฏิบติังานในเวลาพิเศษ 
1) ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีความจําเป็น ต้องปฏิบัติงานจนล่วงเลยกว่าเวลาปกติหรือจําเป็นต้อง

ปฏิบติังานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างต้องแจ้งแผนงานชนิดลกัษณะการจัดเรียงการดําเนินงานการตรวจสอบต่างๆ วสัดุ
อปุกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีสําคญัจําเป็น ช่าง คนงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาท่ีคาดคะเนไว้ ความสะดวก ความปลอดภยั การ
ป้องกนัอบุติัเหตแุละอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมเพียงพอกบังาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาอนั
สมควรทกุครัง้ และผู้ รับจ้างต้องปฏิบติังานไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควรเหมาะสม พร้อมทัง้ผู้ รับจ้างต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายและความเสียหายใดๆก็ตามอนัเกิดจากการทํางานเกินเวลาปกติทัง้สิน้ การจดัสง่เอกสารหลกัฐาน การ
ทํางานเกินเวลาปกติให้ปฏิบติัเช่นเดียวกบัการจดัสง่เอกสารทํางานในเวลาปกติ หรือตามท่ีผู้บริหารก่อสร้างเหน็สมควร 

2) หากคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาเห็นว่างานนัน้จําเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง หรือผู้บริหารงานก่อสร้างตรวจตราควบคมุดแูลงานก่อสร้างนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวก ให้ความปลอดภยั 
ป้องกนัอบุติัเหตอุนัตรายต่างๆ ตามท่ีมีข้อกําหนดไว้เช่นเดียวกบัการทํางานในเวลาปกติแก่ผู้บริหารก่อสร้าง และผู้ รับจ้าง
จะต้องจ่ายคา่ปฏิบติังานเกินเวลาปกติให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้บริหารงานก่อสร้างนัน้ในอตัราเหมารวมชัว่โมงละ 
400 บาท ของวิศวกร และ 200 บาท ของช่างเทคนิค ต่อคนทํางานของผู้ควบคมุงานท่ีทํางานล่วงเวลา โดยนบัเวลาจาก
เวลาทํางานปกติจนเสร็จงานท่ีจะต้องตรวจตราดแูล (การนบัเวลาในกรณีผู้ รับจ้างเร่ิมงานก่อนเวลาปกติ และจําเป็นต้องมี
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือตวัแทนตรวจตราควบคุมดูแลก็ให้นบัเวลาท่ีเพิ่มนัน้ไปจนถึงเวลาท่ีเร่ิมปฏิบติังานปกติ) 
ช่วงเวลาการทํางานปกติ หมายถึง ช่วงเวลา 8.00 - 17.00 น. ของวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ ของแต่ละสปัดาห์ (ยกเว้นเฉพาะ
วนัหยดุประจําปีของผู้บริหารก่อสร้าง ซึง่ประกาศตามกฎหมายแรงงาน 

3) แบบฟอร์มเก่ียวกับการแจ้งขอทํางานแต่ละวนั (ทัง้ในเวลาปกติและนอกเวลาปกติ) การ
ตรวจสอบการประกอบติดตัง้ส่วนงานก่อสร้างต่างๆ การขอทํางานคอนกรีต การตรวจสอบทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
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บนัทึกการสัง่งานของผู้ รับจ้างและอ่ืนๆ ท่ีกล่าวไว้ข้างต้นเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้หรือเห็นชอบโดยผู้ รับจ้างต้องเตรียมแบบฟอร์มเหลา่นีใ้ห้แล้วเสร็จเรียบร้อยไว้ลว่งหน้า 
ก่อนเร่ิมงานก่อสร้างอยา่งน้อย 15 วนั ด้วยปริมาณพอเพียงกบังานก่อสร้างท่ีจะต้องให้เสร็จตามสญัญาและการตกลงต่างๆ 
นัน้ 

4.4   การร่วมมือในการปฏิบติังานและการประสานงาน 
4.4.1    ผู้ รับจ้างต้องจดัตวัแทนผู้ มีอํานาจเต็มเข้าร่วมประชมุ ระหว่างผู้ รับจ้างกบัคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ซึ่งอาจจะรวมถึง สถาปนิก วิศวกร ตวัแทนของคณะกรรมการตรวจการ การประชุมดงักล่าวจะมีขึน้ทุกๆ 7 วนั ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควรเรียกประชมุกรณีเร่งดว่น 

4.4.2   ผู้ รับจ้างและบคุลากรของผู้ รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกนัและร่วมกนั
จดัหาวิธีป้องกนัความเสียหาย อนัเน่ืองมาจากความประมาทเลนิเลอ่หรือความรู้เทา่ไม่ถึงการณ์ ท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนการ
รักษาทรัพย์สนิของแตล่ะฝ่ายและสว่นรวมให้พ้นจากอนัตราย ซึง่อาจเกิดจากอคัคีภยัและการสญูเสีย ผู้ รับจ้างและบคุลากร
ของผู้ รับจ้างแต่ละองค์กร ต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายในกรณีท่ีเกิดการเสียหายงานฝ่ายอ่ืน ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง 

4.4.3  ผู้ รับจ้าง ต้องกําหนดระเบียบการปฏิบติังานของลกูจ้าง ช่างคุมงาน ในการปฏิบติังานตามเวลาท่ี
กําหนด และเลิกงานในเวลาท่ีกําหนดตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ และผู้ รับจ้างต้องกําหนดระเบียบข้อบงัคบัในการใช้สถานท่ี
และบริเวณก่อสร้าง เช่น ห้ามเล่นการพนัน การใช้ห้องนํา้-ห้องส้วม ท่ีผู้ รับจ้างจัดไว้ให้ การทําครัว และการเข้าอยู่อาศยั
อย่างเป็นระเบียบไม่ขดัต่อสขุภาพอนามยั โดยผู้ รับจ้างต้องปิดประกาศระเบียบต่างๆ เหลา่นี ้ณ ท่ีพกัและท่ีปฏิบติังานของ
ลกูจ้าง ช่าง คนงาน แจ้งให้ทราบโดยทัว่กนั พร้อมทัง้วางหลกัเกณฑ์ถือเป็นระเบียบปฏิบติัอย่างเคร่งครัดถ้าผู้ ใดฝ่าฝืน เป็น
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องพิจารณาลงโทษให้ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ออกจากงาน หรือลงโทษให้เหมาะสมแก่กรณีเหต ุ

4.5   การใช้สถานท่ีและบริเวณ การทําความสะอาด 
4.5.1   การใช้สถานท่ีและบริเวณ 

1)  มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไม่อนุญาตให้ผู้ รับจ้างปลกูสร้างท่ีพกัคนงานอยู่ใน
ขอบเขตของบริเวณและสถานท่ีทําการก่อสร้าง ยกเว้นการจดัสร้างท่ีเก็บวสัดเุคร่ืองมือ สมัภาระและท่ีทํางานช่าง คนงาน 
เทา่นัน้ 

2) ผู้ รับจ้าง จะต้องไม่ติดตัง้หรือบรรทุกวสัดุ หรืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรท่ีมีนํา้หนัก
บรรทุกมากเกินไป อันอาจเกิดอันตรายแก่โครงสร้างหรือส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้ หรือท่ีซึ่งคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างเหน็ไมส่มควร 

3)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําเคร่ืองหมาย หรือป้ายชีแ้จงในการใช้สถานท่ี การป้องกันอุบัติเหต ุ
อนัตราย ความเสียหายตา่งๆ อยา่งเหมาะสมและตามคําสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควร 

4)   ในกรณีท่ีต้องการสถานท่ีและบริเวณสําหรับปฏิบติังานเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากการก่อสร้าง
ธรรมดา หรือในกรณีท่ีจะต้องใช้สถานท่ีและบริเวณสําหรับปฏิบติังานในเวลากลางคืน ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนงัสือขออนญุาต
เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาทกุกรณีและเม่ือได้รับพิจารณาเห็นชอบแล้ว ผู้ รับจ้างจึงเข้าไปใช้สถานท่ีบริเวณ
งานนัน้และปฏิบติังานนัน้ได้ 
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5)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัเก็บวสัดท่ีุใช้สําหรับการก่อสร้างและวสัดท่ีุใช้แล้วหรือเหลือใช้และเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจร หรือการขนส่งให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบติังาน และต้องปลอดภยัจากอบุติัเหตแุละอคัคีภยัและเหมาะสมกบัทกุสภาพดินฟ้า อากาศ และสิง่แวดล้อมตา่งๆ  

6)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดหาป้ายสญัญาณต่างๆ รวมทัง้ไฟสญัญาณในเวลากลางคืนติดตัง้ไว้ด้วย
เพ่ือป้องกันอันตรายแก่ประชาชนผู้สญัจรไปมาอนัตรายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้สญัจรไปมาหรือเกิด
ขึน้กับอาคารทรัพย์สินท่ีอยู่ใกล้เคียง อันมีสาเหตุมาจากงานก่อสร้างนีแ้ล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบชดใช้ความ
เสียหายนัน้ๆ แตผู่้ เดียว 

4.5.2   การทําความสะอาดสถานท่ี 
1)   ในระยะเวลาก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องจดัการขนเศษไม้ เศษวสัดอ่ืุนๆ นัง่ร้านหรือแบบไม้ และ

วสัดท่ีุไม่ได้ใช้นําไปทิง้หรือจดักองไว้อย่างเป็นระเบียบ ไม่เกะกะกีดขวางการทํางานต่างๆ และรักษาอาคารสิ่งปลกูสร้าง 
และบริเวณท่ีทําการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยอย่างเหมาะสม และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็น 
สมควรอยูเ่สมอ 

2)   เม่ืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องกลบหลมุและบ่ออนั
เกิดจากการรือ้ถอน หรือเกิดจากการก่อสร้างต่างๆ และต้องเก็บสิ่งท่ีเหลือใช้ต่างๆ จากการก่อสร้างออกไปจากอาคารและ
บริเวณ รวมทัง้ต้องเกล่ียปรับแตง่ระดบัดินให้เรียบร้อยเหมาะสม อยูใ่นสภาพท่ีเข้าใช้สอยตามวตัถปุระสงค์ความต้องการได้
ทนัที 

3)  ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมิได้จัดทําความสะอาดอาคาร และบริเวณสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ใน
ระยะเวลาตามท่ีกําหนดให้ปฏิบติัหรือท่ีระบไุว้คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจ้างให้ผู้ อ่ืนเข้าจดัการได้ และคิดค่าใช้จ่าย
จากผู้วา่จ้างโดยหกัเงินคา่ก่อสร้างงวดสดุท้ายตามเง่ือนไขในสญัญาการตกลง 

4.6   การจดัตัง้โรงงาน ท่ีทํางานชัว่คราว การสขุาภิบาล และการจดัทําป้ายงาน    
4.6.1   การจดัตัง้โรงงานท่ีทํางานชัว่คราว  

1)  ผู้ รับจ้าง จะต้องตัง้โรงงาน และท่ีทํางานชั่วคราวในสถานท่ีก่อสร้างท่ีคณะกรรมการตรวจ 
การจ้างจะกําหนดบริเวณให้และให้มีความมัน่คงเรียบร้อยตลอดระยะเวลางานก่อสร้างตามสญัญาและการตกลงตา่งๆ 

2) ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัเก็บวสัดมีุอปุกรณ์สําหรับใช้ในการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบและปราศจาก
ภัยต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องมีท่ีพักสําหรับคนเฝ้าอาคารท่ีก่อสร้างไว้อย่างเป็นสดัส่วน ในจํานวนท่ีเหมาะสม เม่ืองานเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รือ้ถอนออกให้เรียบร้อยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหานํา้ประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้ากําลงัท่ีจําเป็น
สําหรับการก่อสร้าง และใช้งานทัว่ไปและต้องเป็นผู้ขออนญุาต และออกค่าใช้จ่ายในการขออนญุาต และดําเนินการติดตัง้
และการใช้จ่ายตา่งๆ ทัง้สิน้ 

3)   ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดระเบียบและรักษาความสะอาดโรงงานและท่ีทํางานชัว่คราวต่างๆ อย่าง
สม่ําเสมอจนกวา่งานจะแล้วเสร็จเรียบร้อยและให้เคล่ือนย้ายออกไปจากบริเวณก่อสร้างทัง้หมดเม่ือสิน้สดุการก่อสร้างแล้ว 

4.6.2   การสขุาภิบาล 
1)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําท่อระบายนํา้จากสขุภณัฑ์ จากการก่อสร้างและการใช้งานทัว่ไป ออกไป

ให้พ้นบริเวณท่ีทําการก่อสร้างโดยไมเ่สียหายเดือดร้อนกบัสิง่แวดล้อมข้างเคียงตา่งๆ  
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2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําส้วม และห้องนํา้ให้มิดชิด และสะอาดถูกอนามัยและให้มีจํานวนมี 
เพียงพอสําหรับคนงาน และจะต้องจดัวางระเบียบให้คนงานทกุคนใช้ห้องนํา้และห้องส้วมท่ีจดัขึน้ และห้ามโดยเด็ดขาด 
มิให้คนงานใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร หรือบริเวณอาคารสิ่งปลกูสร้างเป็นท่ีถ่ายอจุจาระและปัสสาวะ นอกจากห้องนํา้ 
ห้องส้วมท่ีจดัไว้เฉพาะคนงาน และให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบติัอย่างเข้มงวดและสม่ําเสมอจนกว่าจะสง่มอบงานให้ผู้ว่าจ้างได้รับ
มอบงานเรียบร้อยแล้ว  

3)   ให้ผู้ รับจ้างทําการรือ้ถอนอาคาร สิง่ปลกูสร้าง อปุกรณ์ชัว่คราวเหลา่นีไ้ปให้พ้นสถานท่ีปลกูสร้าง
เม่ืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและให้ทําความสะอาดอาคารและบริเวณตามสญัญาและการตกลงต่างๆ ให้เรียบร้อยและ
ใช้งานได้ทนัที 

4.7  การทํางานก่อสร้างเฉพาะสว่น และสว่นเก่ียวเน่ืองตา่งๆ  
ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสั่ง และทํางานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มเติมจากระเบียบกฎเกณฑ์ 

ข้อกําหนดท่ีกลา่วไว้ข้างต้นดงัตอ่ไปนี ้
4.7.1   การตรวจสอบจดัทําตําแหน่งแนว ระยะ ระดบัตา่งๆ กลา่วคือ 

1)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบตําแหน่งหมุดหลกัเขตท่ีดินแนวระดับ ตําแหน่ง ระยะของ
บริเวณท่ีดินกบัของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ท่ีระบไุว้ในสญัญาการตกลงต่างๆ ของบริเวณสิ่งข้างเคียงท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีจะใช้ 
อ้างอิงตา่งๆ รวมทัง้จะต้องจดัทําการป้องกนัดแูลรักษาไว้เป็นอยา่งดี เพ่ือใช้เป็นหลกัยดึถืออ้างอิงในการบอกตําแหน่ง ระยะ 
ระดับ แนวต่างๆ กับของงานก่อสร้าง ตามรูปแบบรายละเอียดข้อกําหนดตกลงต่างๆ ตลอดระยะเวลาทํางานจนงาน
ก่อสร้างตา่งๆ เสร็จเรียบร้อยและผู้วา่จ้างได้รับมอบงานนัน้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

2)   ในการทํางานก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการตรวจสอบแนว ตําแหน่ง ระยะ ระดบัของอาคาร
สิง่ปลกูสร้างตา่งๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีกําลงัทําการก่อสร้างกบัแนวตําแหน่ง ระยะ ระดบั และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีกําหนด
ไว้ทกุครัง้ก่อนท่ีจะทําการก่อสร้างในส่วนนัน้ หรือการทําการก่อสร้างขัน้ต่อไป และต้องแจ้งหลกัฐานผลการตรวจสอบอย่าง
ชดัเจน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบไว้ทกุครัง้หากการตรวจสอบต่างๆ แต่ละครัง้ดงักล่าวมีผลคลาดเคล่ือนจากท่ี
กําหนดไมว่า่ประการใดผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคล่ือนนัน้ๆพร้อมข้อมลูรายละเอียดหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ อย่าง
ชดัเจนเหมาะสมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบวินิจฉยันัน้ๆ ทนัที โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ 

3)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระยะ ตําแหน่ง ระดบั แนว ด่ิง ฉาบท่ีแน่นอนถกูต้องของโครงสร้างหลกั 
โครงสร้างส่วนประกอบ ผนงัส่วนต่อเน่ืองต่างๆ เพ่ือเป็นตําแหน่ง ระยะ แนว ระดบั หลกัสําคญังานก่อสร้างต่างๆ เช่น งาน
สขุาภิบาล งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ การติดตัง้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ต่างๆ และงานรายละเอียด
ตามข้อกําหนดต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัเป็นต้นไปให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
ก่อนการทํางานก่อสร้างส่วนนัน้หรืองานขัน้ต่อไปของส่วนต่อเน่ืองทกุครัง้และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบปฏิบติัไปตามการ
พิจารณานัน้โดยไมมี่ข้อเก่ียงงอนใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7.2   การกําหนดระยะ ขนาด และสว่นเก่ียวข้องจากท่ีก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการสํารวจ ตรวจสอบ วดั
ช่วงระยะ ลักษณะ ขนาด ตําแหน่ง ระดับแนวต่างๆ ตามสภาพความเป็นจริงของงานก่อสร้างเฉพาะส่วน และส่วน 
เก่ียวข้องท่ีจะทําการสัง่วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ต่างๆ หรือปฏิบัติงานก่อสร้างส่วนใดๆ ของอาคาร สิ่งปลกูสร้างหรือการ 
ติดตัง้นัน้ๆ หากวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ ท่ีจะสัง่หรือนํามาใช้ เพ่ือให้พอดีช่วงระยะตรงตามตําแหน่งได้ แนว ระดบั ขนาด 
ลกัษณะ ทัง้ในเฉพาะส่วนและส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองของอาคารสิ่งปลกูสร้างส่วนต่างๆ คลาดเคล่ือนไปจากระยะ ตําแหน่ง แนว 
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ระดบั และอ่ืนๆ ท่ีระบุไว้ในรูปแบบรายการ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งความคลาดเคล่ือนต่างๆ พร้อมหลกัฐานอย่างชัดเจนให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาทนัที และให้ผู้ รับจ้างปฏิบติัไปตามการพิจารณาไว้เท่านัน้การแจ้งส่งหลกัฐาน 
ดงักล่าว ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและรับผิดชอบดําเนินการดงักล่าวไว้ข้างต้นนัน้ๆ ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างต้องสัง่หรือทําการประกอบ 
ติดตัง้วสัดท่ีุมีขนาดหรือระยะตําแหน่ง ระดบั แนว ลกัษณะแตกต่างไปจากรูปแบบรายการรายละเอียดข้อกําหนดต่างๆ แต่
ให้พอดีและเหมาะสมกบัชว่งระยะ ตําแหน่ง แนว ระดบั ลกัษณะ ขนาดของงานก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้สมัพนัธ์สอดคล้องกบั
งานก่อสร้างสว่นตอ่เน่ืองใดๆ ตามสภาพความเป็นจริงนัน้ๆ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องปฏิบติังาน
ดงักลา่วเหลา่นัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสม ตรงตามพิจารณากําหนดไว้โดยจะเรียกร้องค่าชดใช้หรือโต้แย้งเก่ียงงอนใดๆ 
มิได้ทัง้สิน้ 

4.7.3   การเตรียมงานเพ่ือการก่อสร้างอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการและจดัทําช่อง รู คร่าว พกุ 
สว่นยดึเช่ือมโยง คํา้ยนัตา่งๆ หรือสว่นท่ีจําเป็นต้องจดัทําในสว่นตา่งๆ และงานสว่นต่อเน่ืองท่ีเก่ียวข้องงานก่อสร้างนัน้ๆ ให้
ได้ขนาด  ระยะ  ระดับ  แนว  ด่ิง  ฉาบด้วยวิ ธีการจัดทําอย่างถูกต้องเหมาะสม  ตามรูปแบบ  รายละเอียดและ 
ข้อกําหนดประกอบแบบและได้มาตรฐานของงานก่อสร้างแต่ละแขนงงานช่างนัน้ๆ ด้วยวิธีการทํางานของช่างท่ีดีให้เสร็จ
เรียบร้อยก่อนดําเนินงานขัน้ต่อไปในแต่ละส่วนนัน้ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งหลกัฐานพร้อมรายละเอียดการเตรียมและจดัทํา
การตา่งๆ       ดงักลา่วอย่างชดัเจนให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) พิจารณาตรวจสอบเห็นชอบเสียก่อน 
หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคล่ือนเสียหายเกิดขึน้ในสว่นนัน้ๆ ไม่ว่าประการใด เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องทําการเคล่ือนย้าย 
รือ้ถอน เปล่ียนแปลงให้ถกูต้องเรียบร้อยเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการ
จ้างจะเหน็สมควรเสียก่อน จงึจะทํางานขัน้ตอ่ไปได้ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการปฏิบติังานดงักลา่วนัน้ทัง้สิน้โดยไม่มี
ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องระวงัในการปฏิบติังานมิให้เกิดความเสียหายแก่งานของผู้ รับจ้างรายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
ในการก่อสร้างได้ และหากเกิดการเสียหายขึน้เน่ืองจากการปฏิบติังานของผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนัน้ๆ 
ในกรณีท่ีมีการขดัแย้งหรือไม่สามารถตกลงกนัได้ ให้ถือคําวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นการตดัสิน หากงาน
ใดท่ีผู้ รับจ้างได้จดัทําไปแล้วเกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้หากปรากฏว่างาน
ใดเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมไว้สําหรับการก่อสร้างท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับงานอ่ืน แต่มิได้จัดทําไว้ผู้ รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัทําไว้ทัง้สิน้ 

4.7.4   ผู้ รับจ้าง จะต้องระมดัระวงักวดขนัการปฏิบติังานก่อสร้างต่างๆของผู้ รับจ้างมิให้เกิดความเสียหาย
ขึน้กบังานของผู้ รับจ้างรายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและหากเกิดการเสียหายขึน้ เน่ืองจากการปฏิบติังานก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่ว่า
เป็นกรณีใดๆ เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําให้มีสภาพถูกต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดความ
ต้องการและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควร รวมทัง้ต้องชดใช้ความเสียหายนัน้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด  อนึ่ง 
หากปรากฏวา่การก่อสร้างสว่นใดๆ ตามข้อกําหนดรายละเอียดข้อตกลงหรือตามมาตรฐานงานก่อสร้างแขนงงานนัน้ๆ หรือ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของช่างท่ีดีถือเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมไว้สําหรับการทํางานก่อสร้างท่ี 
จําเป็นและเก่ียวข้อง หรือต่อเน่ืองกับงานอ่ืนแต่ผู้ รับจ้างมิได้จัดเตรียมไว้จะด้วยเหตุประการใดก็ตาม ผู้ รับจ้างจะต้อง 
รับผิดชอบในการจดัทําให้ถกูต้องเหมาะสม ตามข้อกําหนด ตกลงความต้องการทัง้สิน้ โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4.7.5   ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจดัดําเนินการเก่ียวกบัวสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ตา่งๆ ในงานก่อสร้างเพิ่มเติมจากท่ีกําหนดไว้ดงันี ้
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1)   วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ ตามรูปแบบรายการข้อกําหนดประกอบแบบจะต้อง
ได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ ทดสอบ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ใช้ได้รวมทัง้จะต้องจดัสง่หลกัฐาน ตวัอย่าง
รายละเอียดสิ่งต่างๆ ดงักล่าวเหล่านัน้ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกร้องต้องการและดําเนินการตามข้อกําหนด
ต่างๆ ท่ีระบไุว้จนเป็นท่ีเรียบร้อยเสียก่อนผู้ รับจ้างจึงจะสัง่ทําและนําใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ได้ รวมทัง้การ
เก็บรักษาตามท่ีกําหนดตกลงไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างรายละเอียดผลการทดสอบวสัดผุสมคอนกรีต (Mix Design) 
เหล็กเสริมคอนกรีต และเหล็กโครงสร้างต่างๆ (ด้วยวิธีการและการจดัส่งตามท่ีระบุไว้) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณาตรวจสอบเหน็ชอบให้ใช้จงึนําไปใช้ อนึ่งคอนกรีตท่ีผสมใช้เองในหน่วยงานจะต้องผสมตามท่ีกําหนดให้ใช้โดยต้อง
มีการจดัเตรียมและใช้ภาชนะท่ีตวงวดัส่วนผสมให้เหมาะสมตลอดระยะการก่อสร้างมีสดัส่วนมาตรฐานตามอตัราส่วนท่ี
กําหนดสมัพนัธ์เหมาะสมกบัความจแุละการทํางานของเคร่ืองผสมคอนกรีตท่ีผสมใช้ในแต่ละครัง้ด้วยวิธีการผสม และการ
ใช้งานคอนกรีตตามข้อกําหนดรายละเอียดท่ีระบไุว้อย่างถกูต้องครบถ้วนและต้องรับรองความถกูต้องการผสมคอนกรีตใน
การใช้งานและต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง (แล้วแต่กรณีงาน) ทกุครัง้ หากผู้ รับจ้างมีความ
จําเป็นต้องเปล่ียนแปลงสว่นผสมวสัดอุปุกรณ์ใดๆ ก็ให้ปฏิบติัไปตามข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในบททัว่ไป ข้อ 3.2 และท่ีกลา่วไว้
ข้างต้น 

2) ก่อนการส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เข้าในบริเวณก่อสร้างทุกครัง้ ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องกําหนดวัน
เวลา ประเภท ชนิด ลกัษณะ จํานวนรายละเอียดท่ีจําเป็นเหมาะสมของวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั เพ่ือการตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมกบัการนําเข้าไว้และการใช้ทํางาน 

3)   หากผู้ รับจ้างนําวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ เข้ามาในบริเวณท่ีก่อสร้างรวมทัง้ จัด ทําการใ ช้ประกอบ 
ติดตัง้ในงานก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใดโดยท่ียังไม่ได้มีการตรวจสอบ ทดสอบ พิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างดังกล่าวไว้ข้างต้นให้เป็นท่ีเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องทําการขนย้ายรือ้ถอนเอาออกไปจาก
บริเวณท่ีก่อสร้างทนัที และหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อนึ่งในกรณีท่ีผู้ รับจ้าง
นําวสัดกุ่อสร้างตา่งๆ ตามรูปแบบ ข้อกําหนดประกอบแบบเข้าบริเวณท่ีก่อสร้าง และจดัทําใช้ประกอบติดตัง้ในงานก่อสร้าง
ตา่งๆ โดยมิได้ผา่นการตรวจสอบ ทดสอบเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างตามท่ีระบไุว้ข้างต้นให้เรียบร้อยเสียก่อน 
หากปรากฏวา่การพิจารณาตรวจสอบ ทดสอบไม่ถกูต้องตามข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ และตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นไม่เหมาะสมไม่สมควรนํามาใช้งานก่อสร้างต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้าย รือ้ถอน จัดหา เปล่ียนใช้ให้ถกูต้อง
ตามข้อกําหนดประกอบแบบและตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็สมควรโดยไมใ่ห้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหาย
ใดๆ กบังานก่อสร้างตา่งๆ  

4)   ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจตราดแูลป้องกนัรักษาวสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีระบไุว้ใน
รูปแบบ รายละเอียดและข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบทดสอบ เห็นชอบให้นําเข้าใช้ประกอบ 
ติดตัง้ในงานก่อสร้างตา่งๆ ท่ีระบไุว้ตลอดระยะการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้วหาก
ปรากฏว่าก่อนการใช้ระหว่างการใช้งาน หรือหลงัการใช้งานก่อสร้างต่างๆ รูปลกัษณะ คณุสมบติั ของวสัดกุ่อสร้างต่างๆ 
เหล่านัน้เปล่ียนแปลงไปไม่ถกูต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ และหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรไม่
เหมาะสมต่างๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องรื อ้ถอนขนย้าย  แก้ไข  จัดหาใช้ประกอบติดตัง้ใ ห้คงสภาพ  คุณภาพถูกต้อง 
เรียบร้อยเหมาะสม ตามข้อกําหนดตามต้องการ และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควรโดยไม่เกิดความล่าช้า 
และไมก่่อให้เกิดความกระทบกระเทือนเสียหายใดๆกบัการก่อสร้าง 
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5)   การทดสอบ ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ ทดสอบ การเก็บตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อกําหนดต่างๆ ท่ีระบไุว้รวมทัง้ข้อกําหนด การตรวจสอบ ทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ
งานช่าง สาขานัน้ๆ เม่ือได้ผลการทดสอบตรวจสอบถกูต้องเหมาะสมท่ีกําหนดความต้องการ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเห็นสมควรเหมาะสม ผู้ รับจ้างจึงจะทํางานก่อสร้างสว่นต่อเน่ืองหรืองานขัน้ต่อไปได้ หากผลการตรวจสอบทดสอบ
งานก่อสร้างตา่งๆไมถ่กูต้องเหมาะสมตามข้อกําหนดต่างๆ ดงักลา่ว ผู้ รับจ้างต้องแก้ไขจดัทําจนได้ผลตามเกณฑ์ข้อกําหนด
นัน้ๆ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเห็นสมควรจึงจะทํางานก่อสร้างขัน้ต่อไปหรืองานก่อสร้างส่วน 
ต่อเน่ืองต่อไปได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัดําเนินการและรับผิดชอบกําหนดการปฏิบติัการ ตรวจสอบ ทดสอบ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จน
ได้ผลการตรวจสอบ ทดสอบถกูต้องตามข้อกําหนดตา่งๆ ดงักลา่วโดยไม่ให้เกิดความลา่ช้ากระทบกระเทือนเสียหายกบังาน
ก่อสร้างต่างๆ หากมีความล่าช้าเสียหายใดๆเกิดขึน้กับงานก่อสร้างสืบเน่ืองจากการทํางานต่างๆ ดังกล่าวไว้ในบท 
ทัว่ไปข้อ 4.2 และท่ีกลา่วไว้ข้างต้นเหลา่นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจดัทําและชดใช้ทัง้สิน้โดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ  

6)  สถาบันต่างๆ ท่ีผู้ รับจ้างจะใช้เป็นท่ีทําการทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
กําหนด ไว้ดงันี ้

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขต ธนบรีุ ลาดกระบงั  และ 
- สถาบนั หรือหน่วยงาน ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ความเหน็ชอบ 

7)   เน่ืองจากอาคารนีมี้ด้านติดกบัย่านชมุชน ซึ่งในระหว่างก่อสร้างอาจจะสร้างปัญหาเดือดร้อน
ให้ผู้อยูอ่าศยัใกล้เคียงเน่ืองจากเสียง ฝุ่ น หรือสาเหตอ่ืุนๆ เพ่ือเป็นการลดปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ให้ผู้ รับจ้างจดัการป้องกนัโดยใช้
ผ้าใบหรือวสัดอ่ืุนในทํานองเดียวกนัทกุด้านตลอดเวลาตลอดทกุๆชัน้ ในขณะก่อสร้าง นอกจากนีถ้้าหากมีวิธีการใดท่ีจะลด
ปัญหารบกวนตอ่บคุคลท่ีสาม หรือป้องกนัอนัตรายอ่ืนๆได้แล้วเป็นหน้าท่ีท่ีผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทนัทีโดยไมช่กัช้า 

4.8   การเบิกเงินคา่ก่อสร้าง  
4.8.1 ผู้วา่จ้างจะจ่ายเงินคา่ก่อสร้างตามสญัญานีใ้ห้แก่ผู้ รับจ้างเป็นงวดๆ ตามงวดงานท่ีได้ทําสญัญา 
4.8.2   การคิดปริมาณงานท่ีจะขอเบิกเงินแตล่ะงวดให้คิดถงึวนัสดุท้ายของแตล่ะงวด 
4.8.3   ในการย่ืนเสนอขออนมุติัเบิกเงินค่าก่อสร้างรายงวด ผู้ รับจ้างจะต้องทําหนงัสือขอเบิกเงินพร้อมทัง้

รายละเอียดปริมาณงานท่ีได้ทําไปแล้วงวดนัน้ๆ ย่ืนเสนอต่อประธานกรรมการตรวจการจ้าง โดยจะต้องแนบเอกสาร 
ดงัตอ่ไปนีพ้ร้อมกบัหนงัสือขอเบิกเงินแตล่ะงวดด้วย จงึจะถือวา่หนงัสือขอเบิกเงินงวดนัน้ๆ ถกูต้องสมบรูณ์  

1) รายงานความก้าวหน้าและภาพถ่ายของผลงานท่ีได้กระทําแล้ว 
2) ปริมาณงานและจํานวนเงินท่ีขอเบิกในแตล่ะงวดนัน้ๆ 
3) รายการยอดเงินท่ีจะต้องหกัออกจากยอดเงินรวมของแตล่ะงวด 

4.8.4   ภายใน 3 วนัทําการ นบัแต่ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับทราบหนังสือขอเบิกค่าก่อสร้าง 
รายงวดจากผู้ รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้างในงวดนัน้ๆ ว่าได้กระทําไปถูกต้อง
ครบถ้วนแล้วตามรายการท่ีขอเบิกมาหรือไม่ หากยงัมีข้อบกพร่องใดๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องทําหนงัสือแจ้ง
ให้แก่ผู้ รับจ้างทราบถึงข้อบกพร่องนัน้ๆ ซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้ถกูต้องครบถ้วนตามรายการท่ีได้รับ
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แจ้งนัน้เสียก่อน คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะพิจารณาอนมุติัเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจ่ายเงินค่าก่อสร้างใน
งวดนัน้ๆ ให้ 

4.8.5   หลงัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ทําการตรวจสอบปริมาณงานว่าถกูต้องตรงกบัจํานวนเงินท่ี
ขอเบิกมาในงวดนัน้ๆ โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ แล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทําหนังสือยืนยันการจ่ายเงินเพ่ือ
พิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างตอ่ไป 

4.8.6   ในการจ่ายเงินคา่ก่อสร้างตามสญัญานี ้จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ รับจ้างเป็นเช็คในนามของผู้ รับจ้างเทา่นัน้ 
4.8.7   เม่ือผู้ รับจ้างได้รับเช็คชําระค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินแสดงจํานวน

เงินเป็นตวัเลขและหนงัสือตรงตามจํานวนเงินท่ีได้รับนัน้ (และอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายระบไุว้) นําสง่ผู้ว่าจ้างทนัทีท่ีได้รับชําระ
คา่ก่อสร้างนัน้ 

4.8.8   ผู้ รับจ้างจะต้องมีหน้าท่ีเสียภาษีเงินได้ ภาษีการค้าและภาษีบํารุงท้องท่ีตามจํานวนค่าก่อสร้างท่ี 
ได้รับ และให้ถือปฏิบติัตามระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ   

4.8.9  การตรวจสอบผลงานของผู้ รับจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างให้ถือว่าเป็นเพียงการตกลงหรือ
รับรองเพ่ือเบิกจ่ายเงินงวดค่าก่อสร้างให้แก่ผู้ รับจ้างเท่านัน้ โดยไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบและรับมอบงานแต่ประการใด  
ผู้ รับจ้างจะอ้างเอาการตรวจสอบผลงานดงักลา่วเพ่ือให้พ้นจากความรับผิดชอบตอ่การชํารุดบกพร่องของงานไมไ่ด้ 

4.9  การยบัยัง้การจ่ายเงินคา่ก่อสร้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิท่ีจะยบัยัง้การจ่ายเงินค่าก่อสร้างสว่นใดสว่นหนึ่งหากพิจารณาเห็นว่าเป็น

การป้องกนัสทิธิและรักษาผลประโยชน์ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ตามสญัญาในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
4.9.1     งานท่ีได้ทําไปแล้วไมถ่กูต้องหรือไมต่รงตามท่ีกําหนดในแบบและรายการ หรือตามข้อตกลงหรือ 

ผู้ รับจ้างมิได้แก้ไขให้ถกูต้อง 
4.9.2    มีหลกัฐานยืนยนัท่ีจะต้องเรียกร้องคา่ชดใช้ หรือได้รับการเรียกร้องคา่ชดใช้ในการเสียหายใดๆ  
4.9.3   ผู้ รับจ้างไมย่อมจ่ายเงินคา่จ้างแก่คนงาน หรือคา่วสัดตุามข้อตกลงและตามวิธีการปฏิบติัทัว่ๆ ไป 
4.9.4   การปฏิบติังานของผู้ รับจ้างทําให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน   

4.10 การสง่มอบงานและรับมอบงาน   
4.10.1  ในระยะท่ีงานก่อสร้างต่างๆ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องทําการเคล่ือนย้าย รือ้ถอน 

เปล่ียนแปลง แก้ไขวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีนํามาใช้หรือนํามาปฏิบัติและงานต่างๆ ซึ่งไม่ถูกต้องตามท่ีระบุในรูปแบบ 
ข้อกําหนดประกอบแบบต่างๆ หรือไม่ถกูต้องตรงตามคําสัง่และคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าไม่เหมาะสม รวมทัง้การ
ตรวจสอบ การปฏิบติัตา่งๆ ดงักลา่วนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเร่งรีบดําเนินการโดยไมมี่ข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ทัง้สิน้ 

4.10.2  เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการเปล่ียนแปลง แก้ไข วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และข้อบกพร่องของงานต่างๆ 
เหล่านัน้รวมทัง้ได้ทําการทดสอบ ตรวจสอบงานต่างๆ (ท่ีมีข้อกําหนดตกลงให้ตรวจสอบ ทดสอบ) เสร็จเรียบร้อยถกูต้อง
ตามสญัญาข้อกําหนดตกลงต่างๆ ท่ีมีไว้ พร้อมทัง้ได้แจ้งส่งหลกัฐานการดําเนินการนัน้ๆ อย่างครบถ้วนให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจสอบหรือพบเห็นว่าวสัดหุรืองานและการดําเนินการต่างๆ ยงัมีข้อผิดพลาดบกพร่องใดๆ อีก เป็นหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องรีบปฏิบติัและแก้ไขให้เสร็จถกูต้องเรียบร้อยครบถ้วน  ตามข้อกําหนดต่างๆ ทนัที
และจนกวา่คณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม ผู้ รับจ้างจงึจะแจ้งการสง่มอบงานแก่ผู้ว่าจ้างได้ การพิจารณาวินิจฉยั
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ต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการนีถื้อเป็นอนัยติุ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัไปตามการพิจารณาวินิจฉยัโดยไม่คิด
คา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ และจะมีข้อบิดพริว้โต้แย้งเรียกร้องประการใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

4.10.3  หากผู้ รับจ้างไมทํ่าการเคล่ือนย้าย รือ้ถอน เปล่ียนแปลง แก้ไขวสัดเุคร่ืองมือ อปุกรณ์งานท่ีไม่ถกูต้อง
ต่างๆ ภายในระยะเวลา 7 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถือว่าผู้
รับจ้างกระทําผิดสญัญาและการตกลงต่างๆ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิทําการเคล่ือนย้าย รือ้ถอน เปล่ียนแปลง 
แก้ไข วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์หรืองานต่างๆ ท่ีไม่ถกูต้องเรียบร้อยนัน้ให้ถกูต้องเรียบร้อยจนเป็นท่ีน่าพอใจ ค่าใช้จ่ายในการ
นีใ้ห้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิหกัชดใช้คืนจนครบถ้วนจากเงินค่าก่อสร้างงวดสดุท้าย หรือจากเงินประกนั หรือมี
สิทธิท่ีจะทําการขายวสัดนุัน้ และหากจํานวนเงินท่ีขายวสัดเุพ่ือชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนแปลง แก้ไขวสัดหุรืองานนัน้
หรือให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างชดใช้ค่าใช้จ่ายนัน้คืนให้ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จน
ครบถ้วน โดยผู้ รับจ้างจะบิดพลิว้โต้แย้งขอผ่อนปรนใดๆ ไม่ได้ทัง้สิน้ หากการเปล่ียนแปลงแก้ไขต่างๆ เหล่านีข้องผู้ รับจ้าง
เป็นเหตใุห้ผู้ รับจ้างส่งมอบงานไม่ได้หรือไม่ทนัตามกําหนดสญัญาการตกลงใดๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบชดใช้
คา่เสียหาย ตามท่ีมีข้อกําหนดตกลงไว้หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะเหน็สมควร โดยผู้ รับจ้างจะหลบเล่ียงโต้แย้ง
ใดๆ ไมไ่ด้ 

4.10.4  เม่ืองานก่อสร้างตา่งๆ เสร็จครบถ้วนถกูต้องเรียบร้อยตามกําหนดการตา่งๆ แล้วและก่อนการสง่มอบ
งานงวดสดุท้าย ผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนขนย้ายสมัภาระงานชัว่คราวต่างๆ ท่ีจะทําขึน้ใช้ในงานก่อสร้างนัน้ ทัง้ท่ีอยู่ในและ
นอกบริเวณท่ีก่อสร้างโดยรอบออกไปให้หมดสิน้พร้อมกนันีผู้้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบุไว้ในบททัว่ไปข้อ 
4.5.2) และตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร หากผู้ รับจ้างมิได้ทําการตามท่ีระบุไว้ต่างๆ ดังกล่าวไว้นี ้
ภายในระยะเวลา 7 วนั  หลังจากท่ีได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิดําเนินการตามท่ีระบไุว้ในบททัว่ไปข้อ 4.5.2) ข้อ 3) ได้โดยผู้ รับจ้างจะโต้แย้ง เก่ียงงอน
ใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

4.10.5 เม่ือผู้ รับจ้าง ได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ส่งมอบงานก่อสร้าง ตามข้อกําหนดตกลงตามสญัญา
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้แล้ว เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องทําหนังสือแจ้งส่งมอบงาน 
ก่อสร้างนัน้ๆ (ทํานองเดียวกนักบัการแจ้งการสง่มอบงวดงานและขอเบิกเงินงวดค่าก่อสร้าง) ให้ทนัภายในกําหนดสญัญา
ตามตกลง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้กําหนดการรับมอบงานก่อสร้างนัน้ต่อไป พร้อมกบัการแจ้งสง่มอบงาน
ก่อสร้างตา่งๆ นัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําและสง่ 

1)   สง่มอบอปุกรณ์ เคร่ืองมือตา่งๆ เช่น กญุแจ รายละเอียดตา่งๆ ท่ีใช้ในอาคารปลกูสร้างทัง้หมด 
2)  ข้อแนะนําการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมทัง้ข้อแนะนําของผู้ผลิต วัสดุ

อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ทกุชนิดท่ีนํามาใช้ติดตัง้ในสิ่งก่อสร้างตามสญัญาและการตกลง รวมทัง้มอบเคร่ืองมือ เคร่ือง
อะไหลท่ี่มากบัอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ให้ผู้วา่จ้างทัง้หมด 

3)   หลกัฐานแสดงการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพและการใช้วัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองใช้
ต่างๆ ของงานระบบประปา สุขาภิบาล การกําจัดนํา้เสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบวิศวกรรมโครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม และงานโยธาต่างๆ รวมทัง้หนังสือรับประกันคุณภาพ วัสดุเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตัง้และใช้กับ 
สิง่ปลกูสร้างตามข้อกําหนดสญัญาตามตกลงหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็เหมาะสม 
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4)  สง่มอบแบบตามการสร้างจริง (AS Built Drawings) โดยครบถ้วนถกูต้องตามการสร้างจริง 
ทกุประการและตามท่ีระบไุว้ในข้อ 3.4  

5) ส่งมอบเอกสารคํา้ประกนัความรับผิดชอบงานก่อสร้างต่อจากการรับมอบงานไว้ของผู้ว่าจ้าง
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามข้อกําหนดตกลงสญัญา 

4.10.6  ผู้ รับจ้าง จะต้องดแูลรักษาทําความสะอาดอาคาร อปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สิ่งปลกูสร้าง งาน
บริเวณและอ่ืนๆ ตามข้อตกลงสัญญาให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยถูกต้องปลอดภัยตามข้อกําหนดตกลง และตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าเหมาะสม คณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับมอบงานนัน้ๆ จากผู้ รับจ้างเพ่ือดําเนินการ
ตามสญัญาต่อไป หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่างานก่อสร้างต่างๆ ยงัมีข้อบกพร่องไม่สมควรจะรับมอบ
งาน คณะกรรมการตรวจการจ้างจะแจ้งระงับการรับมอบงานนัน้ๆ ไว้จนกว่าผู้ รับจ้างจะได้ทําการแก้ไขงานนัน้ๆ (ด้วย
ค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง) ให้เรียบร้อยจนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นเหมาะสม จึงจะรับมอบงานนัน้ๆ ไว้จาก 
ผู้ รับจ้าง พร้อมกนันัน้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้กําหนดการจ่ายเงินงวดสดุท้ายและเงินค่าก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีการ 
ตกลงกันไว้ กําหนดเง่ือนไข ระยะเวลา หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ในการติดตามดูแลซ่อมแซมแก้ไข
ข้อบกพร่องงานสิง่ปลกูสร้างตา่งๆ และอ่ืนๆ ให้ผู้ รับจ้างถือปฏิบติัตามสญัญาและการตกลงตอ่ไป 

4.11 การรับผิดชอบงานตอ่จากการรับมอบงาน และการจ่ายเงินงวดสดุท้าย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับมอบงานก่อสร้างต่างๆ ตามสญัญา และการตกลงต่างๆ ไว้จากผู้ รับจ้าง

เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องกระทําหน้าท่ีรับผิดชอบคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์ ฝีมืองานของงาน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
เหลา่นัน้ต่อไปอีกอย่างน้อย 2 ปี ภายหลงัจากการท่ีสง่งานงวดสดุท้ายแล้ว หรือตามระยะเวลาท่ีระบไุว้ในข้อตกลงสญัญา 
และเง่ือนไขตามตกลงรับมอบงานก่อสร้างนัน้ๆ โดยจะต้องส่งมอบหนงัสือคํา้ประกนัความรับผิดชอบดงักล่าวไว้ในวงเงิน
เท่ากบัร้อยละตามประกาศของทางราชการ ของราคาค่าก่อสร้างแต่ละส่วนให้แก่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
รวมทัง้ยงัคงต้องมีพนัธะผกูพนัรับผิดชอบต่ออาคารสิ่งปลกูสร้างต่างๆ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายระบไุว้ด้วย โดยนบัเร่ิมวนั
รับผิดชอบดงักล่าวข้างต้นจากวนัท่ีผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสดุท้ายของงานหรือตามการตกลงรับมอบของงานนัน้ๆ และ
ถ้าหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้กบัวสัด ุอปุกรณ์ฝีมือ การปฏิบติังานของสิ่งปลกูสร้างต่างๆ เหล่านัน้อนัสืบเน่ืองมาจาก
การทํางานของผู้ รับจ้าง ไม่ว่าจะด้วยเหตกุรณีใดๆ ภายในระยะเวลาแห่งความรับผิดชอบดงักล่าวเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง
จะต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไข หรือเปล่ียนแปลงให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมภายใน 10 วนั หรือตามความจําเป็นรีบด่วน
ของความเสียหายนัน้ๆ หลงัจากท่ีได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา หากผู้ รับจ้างไม่มาจดัการซ่อมแซม
แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงสิ่งชํารุดหรือบกพร่องเสียหายนัน้ๆ ภายในระยะเวลา 10 วนั หลงัจากท่ีได้รับแจ้งให้ทราบแล้ว หรือ
ตามเวลาจําเป็นรีบด่วนท่ีแจ้งให้ทราบความเสียหายนัน้ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสิทธิท่ีจะดําเนินการ
ซ่อมแซมแก้ไข หรือจดัทําไปได้เองจนเหมาะสมกบัความต้องการโดยคิดค่าใช้จ่ายทัง้สิน้จากผู้ รับจ้าง และผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ จากหนงัสือรับประกนัความรับผิดชอบงานของผู้ รับจ้างได้ตามแต่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างจะเหน็สมควร โดยผู้ รับจ้างจะมีข้อโต้แย้งเรียกร้องใดๆ ไมไ่ด้ทัง้สิน้ 

 
 



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรม  
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1. งานพืน้  
 

ให้ผู้ รับจ้างจัดหาตัวอย่างต่างๆ ของวัสดุให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เม่ืออนุมัติเห็นชอบแล้วจึงจะ
ดําเนินงาน กรณีมีข้อปฏิบติัของผู้ผลติ หรือตวัแทนจําหน่าย ให้ปฏิบติัตามข้อปฏิบติันัน้ 
 

1.1   งานพืน้คอนกรีตผิวขัดมัน 
1) พืน้ปนูทรายขดัมนัและปนูทรายผสมสีขดัมนั 

เตรียมผิวพืน้และปรับระดับให้เรียบร้อยตามแบบท่ีกําหนดให้ด้วยปูนทราย ความหนาไม่ต่ํากว่า  
2 ซม. ก่อนท่ีพืน้ปนูทรายจะแข็งตวัให้โรยผงปนูซีเมนต์ทบัหน้าให้ทัว่ขดัแต่งผิวด้วยเกรียงเหลก็หรือเคร่ืองขดัผิวจนมนัและ
เรียบสม่ําเสมอกนั 

สําหรับปูนทรายผสมสีให้ผสมแห้งพร้อมกบัปูนซีเมนต์ และทรายคลกุเคล้ากนัจนทัว่ ผสมนํา้และ
ดําเนินการเทตามกรรมวิธีในการทําปนูทรายขดัมนั 

ถ้าไม่ได้กําหนดเป็นอย่างอ่ืนไว้ในแบบก่อสร้าง การตีเส้นบนผิวคอนกรีตให้ใช้เส้น Elastic, PVC, 
Nylon กลมขนาด dia 1/4" ผิวเรียบตึงและตรงตามแนวกดให้เป็นรอยแนบติดเสมอผิวเม่ือดึงเส้นออกให้แต่งแนวจน 
เรียบร้อย 

2) พืน้ปนูทรายผสมนํา้ยากนัซมึ 
กรณีท่ีระบใุห้ผสมนํา้ยากนัซมึในพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูนํา้ เช่น ภายในถงัเก็บนํา้ ห้องนํา้ หรือ ระเบียง เป็น

ต้น ให้เสนอชนิดของนํา้ยากนัซมึและข้อมลูทางเทคนิคเพ่ือขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานก่อนดําเนินงาน 
ให้ผสมนํา้ยาไปพร้อมกบัการผสมปนูซีเมนต์ และ หิน หรือทรายคลกุเคล้าให้เข้ากนั ตามสดัส่วนท่ี

บริษัทผู้ผลติกําหนดให้ ห้ามผสมนํา้ยากนัซมึในปนูฉาบหรือคอนกรีตท่ีผสมเสร็จแล้ว  
 

1.2   งานพืน้คอนกรีตผิวปาดเรียบ 
การทําผิวปาดเรียบหลงัจากเทพืน้ คสล. แล้วผิวยงัหมาดๆ อยูใ่ห้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ ห้ามผู้ รับจ้างแยก

ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทําผิวหยาบในวนัหลงั เพราะผิวปนูทรายจะแตกร้าวได้ในภายหน้า และจะต้องทําการบ่ม
พืน้ทนัทีท่ีทิง้ให้พืน้ดงักลา่วเซ็ทตวัแล้ว ภายใน 24 ชัว่โมง โดยการ ใช้กระสอบชบุนํา้คลมุ หรือปัน้ขอบดินเหนียวขงันํา้ให้
ความชุ่มชืน้ไว้ตลอดเวลา 7 วนั 
 

1.3   งานพืน้ปูกระเบือ้งเซรามคิ หรือ แกรนิตโต้ 
1)   ข้อกําหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานกระเบือ้ง ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)  วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ไม่
บิดงอขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเม่ียม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมีใบสง่ของและ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดีในท่ีไมมี่ความชืน้ 
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 1.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอย่าง ชนิด และสีต่างๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อม
รายละเอียด และขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแต่ละชนิด เช่น กระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอก เป็น
ต้น ให้ผู้ควบคมุงาน หรือผู้วา่จ้าง พิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 
 1.4)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
 - แบบแปลน หรือรูปด้าน ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแตล่ะชนิด 
 -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบ มมุ รอยตอ่ การลดระดบั การยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ 
หรือเส้นขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แตล่ะสว่น 
 -  แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้ท่อนํา้สําหรับจ่ายเคร่ืองสขุภณัฑ์ท่ี
ผนงัช่องระบายนํา้ทิง้ท่ีพืน้ ตําแหน่งท่ีติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 1.5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัท่ีระบใุห้ทําระบบกนัซมึ หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้
ประเภทซีเมนต์เบส 2 สว่นผสม ชนิดทา โดยดําเนินงานตามท่ีผู้ผลิตแนะนํา ภายใต้การควบคมุของผู้ควบคมุงาน แล้วจึง
ทําการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องนํา้หรือพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน เป็นต้น 

2)  วสัด ุ
 2.1)  กระเบือ้งเซรามิค หากไม่ระบใุนแบบให้ใช้ผิวกนัล่ืนสําหรับปพืูน้ และผิวมนัสําหรับบผุนงั ความ
หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. สําหรับกระเบือ้งขนาด 8”x8” และหนาไม่น้อยกว่า 7 มม.สําหรับกระเบือ้งขนาด 12”x12” สําหรับ
กระเบือ้งแกรนิตโต้ ขนาด 24”x24” ให้มีความหนาไมน้่อยกวา่ 9 มม.ขอบตดัเรียบ 
 2.2)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวสัดปุนูทรายปรับระดบัพืน้ กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น
ตวัได้ดีสําหรับติดกระเบือ้ง วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัการซึมของนํา้ปนูและสียาแนว   วสัดยุาแนวกระเบือ้งชนิดป้องกนั
ราดํา Wax เคลือบผิวกระเบือ้ง และ วสัดุอ่ืนๆ ตามระบุในแบบต่อคณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อน
ดําเนินงาน หากไมร่ะบเุป็นอ่ืนในแบบ ให้ใช้ยาแนวโทนสีเดียวกบักระเบือ้ง หรือเข้ม หรือออ่นกวา่เลก็น้อย  

3) วิธีการดําเนินงาน 
 3.1)  การเตรียมผิว 
 3.1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมัน เศษปูน
ทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
 3.1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะปกูระเบือ้ง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความเอียงลาด
ตามต้องการสําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้ปนูฉาบ
สําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบกุระเบือ้ง 
 3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบ่ม
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 
 3.1.4)  การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉล่ียสีของกระเบือ้งให้
สม่ําเสมอทั่วกันและเพียงพอกับพืน้ท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้ง แล้วจึงนํากระเบือ้งไปแช่นํา้ก่อนนํามาใช้ หรือปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 
 3.1.5)  กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่เคลือบผิว ก่อนการปูหรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยาเคลือบใส 
เพ่ือป้องกนัการซมึของนํา้ปนูและสียาแนว โดยเคลือบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อยา่งน้อย 2 เท่ียว 
 3.2)  การปหูรือบกุระเบือ้ง 
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 3.2.1)  ทําการวางแนวกระเบือ้ง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ีได้รับ
อนมุติั แนวกระเบือ้งทัว่ไปหากไม่ระบใุนแบบให้ห่างกนั 2 มิลลิเมตร หรือชิดกนักรณีเป็นกระเบือ้งแกรนิตโต้ขอบตดั หรือ
ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 3.2.2)  เศษของแผ่นกระเบือ้งจะต้องเหลือเท่ากนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกนัทกุด้าน
ทัง้พืน้และผนงั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 
คร่ึงความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องนํา้ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัท่ีคมเป็นพิเศษ 
 3.2.3)  ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทั่ว ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบือ้ง 
ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้หรือผนงั แล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนมุติั
จากผู้ควบคมุงานก่อน 
 3.2.4)  ติดตัง้และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวท่ีวางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนด
ของกาวซีเมนต์ท่ีใช้ ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและทําการติดตัง้ใหม ่
 3.2.5)  ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
 3.2.6)  หลงัจากปหูรือบกุระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไม่ถกูกระทบกระเทือนเป็นเวลาอย่าง
น้อย 48 ชัว่โมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวสัดยุาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบือ้ง หรือตามวตัถปุระสงค์
ของผู้ออกแบบ 
 

1.4    งานกรวดล้าง ทรายล้าง และหนิล้าง 
1)  ข้อกําหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานหินล้าง/กรวดล้าง ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผ่นตวัอย่างหินล้าง/กรวดล้างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด
เมด็หินและกรวด ลวดลาย และวสัดแุบง่ช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลือกและอนมุติัก่อนดําเนินการ 
 1.3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน หรือ รูปด้านของงานหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด ระบสีุและขนาดเม็ดหินหรือกรวด
ให้ชดัเจน 
 -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิว้ แสดงอตัรา
ความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แตล่ะสว่น 
 -  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง
ระบายนํา้ท่ีพืน้ ตําแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 1.4)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ผนังหรือส่วนของอาคารอ่ืนๆ เปรอะเปื้อน 
และป้องกนัไมใ่ห้ทอ่นํา้หรือทางระบายนํา้ตา่งๆ อดุตนัเสียหาย 

2)  วสัด ุ
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 2.1)  หิน ให้ใช้หินอ่อนคดัและล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกนัโดยร่อนผ่าน
ตะแกรงหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 3-4 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน และ/
หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 2.2)  กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเมด็กลมและล้างจนสะอาด ปราศจากสิง่อ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกนั
โดยผ่านตะแกรงร่อน หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 2-3 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุ
งาน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 2.3)  ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ทัว่ไปสีเทา และสีฝุ่ น จะต้องได้รับการอนมุติั
ก่อนดําเนินการ 
 2.4)   การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะร่อง หรือใช้ 
PVC ขนาด 6x10 มิลลเิมตร สําหรับการฝังเส้นแบง่ช่อง ขนาดช่องไมเ่กิน 2.00x2.00 เมตร 

3)  วิธีการดําเนินงาน 
 3.1)  การเตรียมผิว 

3.1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะทําผิวหินล้าง/กรวดล้างให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด และล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 

3.1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะทําหินล้าง/กรวดล้าง จะต้องเทปนูทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความ
เอียงลาดตามต้องการ สําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้
ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้าง/กรวด
ล้างประมาณ 15 มิลลเิมตร 

3.1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการบ่ม
ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการทําผิวหินล้าง/กรวดล้างได้ 
 3.2)  การทําผิวหินล้าง / กรวดล้าง 
 3.2.1)  จดัวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตามท่ีได้รับอนมุติั แบ่งเป็นช่องๆ ตาม 
Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั ยดึเส้นแบง่ด้วยปนูทราย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 
 3.2.2)  ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้างจะต้องรดนํา้ทัว่บริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยนํา้ปนู 
ซิเมนต์ข้นเป็นตวัประสานก่อน จงึฉาบหรือเทผิว 
 3.2.3)  ผสมหินหรือกรวด อตัราสว่น ปนูซีเมนต์ 1 สว่น หินหรือกรวด 3 สว่น ผสมกบันํา้สะอาด
ให้ข้นพอเหมาะกบัการใช้งาน ฉาบหรือเทลงในพืน้ท่ีแล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดบัเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิง้ไว้ให้ผิวปนู
เร่ิมหมาดประมาณ 30 นาที จงึทําการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ่มนํา้สะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้างผิวหน้าให้ทัว่หลายครัง้ จนเห็น
เมด็หินหรือเมด็กรวดชดัเจน ทิง้ไว้ให้แห้ง 1 วนั 
 3.2.4)  ใช้กรดเกลือผสมนํา้สะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทัว่ผิวหน้าหลายครัง้ จน
คราบปนูออกหมด เหน็เมด็หินหรือกรวดชดัเจนและสวยงาม 
 3.2.5)  การทําให้ทําทีละช่องพอเหมาะกับเวลาและช่างฝีมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดต้องแน่น
สม่ําเสมอกนัได้ด่ิงหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้า 

 3.3 ) การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 
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  3.3.1)  ผิวหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด เม่ือทําเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง เรียบ
สม่ําเสมอ ในกรณีท่ีเกิดมีรอยด่าง แตกร้าวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตวัไม่สม่ําเสมอกนั หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้ รับ
จ้างจะต้องดําเนินการแก้ไข โดยทบุออกแล้วทําให้ใหม่ทัง้ช่อง และให้ได้สีท่ีสม่ําเสมอทัว่ทัง้บริเวณ โดยค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้าง 
  3.3.2)  หลงัจากทําผิวหินล้าง/กรวดล้างแล้วเสร็จ ทิง้ให้ผิวหินล้าง/กรวดล้างแหง้ โดยไม่ถกู
กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วนั แล้วล้างทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้ และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
จากนัน้เคลือบผิวด้วย Wax หรือนํา้ยา Rain Coating ให้ทัว่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
  3.3.3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้งานหินล้าง/กรวดล้างของผนังและพืน้ สกปรกหรือ
เสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 

1.5   งานพืน้หนิขัดกับที่ 
1)  ข้อกําหนดทัว่ไป 

 1.1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานหินขดั ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผ่นตวัอย่างหินขดั ขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาดเม็ดหินและ
กรวด ลวดลาย และวสัดแุบง่ช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลือกและอนมุติัก่อนดําเนินการ 
 1.3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน, รูปด้านของงานหินขดัทัง้หมด ระบสีุและขนาดเมด็หินหรือกรวดให้ชดัเจน 
 -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มมุ รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือชนิดของเส้นแบ่งแนว
ของพืน้แตล่ะสว่นตามผงัลายพืน้หรือตามมาตรฐานการทํางาน 
 -  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง
ระบายนํา้ท่ีพืน้ ตําแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 1.4)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกันและระมัดระวังมิให้ผนังหรือส่วนของอาคารอ่ืนๆ เปรอะเปื้อน 
และป้องกนัไมใ่ห้ทอ่นํา้หรือทางระบายนํา้ตา่งๆ อดุตนัเสียหาย 

2) วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้ในงานหินขดั ประกอบด้วย 
2.1) หินเกล็ด หินเกล็ดท่ีใช้คือ หินอ่อนสีสนัต่างๆ ขนาดของหินเกล็ดท่ีใช้ หากมิได้ระบรุายละเอียด

ในแบบก่อสร้างให้ใช้สว่นผสมของหินขนาดเบอร์  3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้าเข้าด้วยกนั หินท่ีใช้ต้องมีคณุภาพดีโดยจะต้อง
มีเนือ้ละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย สีสนัสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   หรือสนิมหวัอยู่ในเนือ้ไม่ผยุุ่ย หินเกล็ด
คณุภาพดีจะให้พืน้หินขดัท่ีมีความมนัเงางามสงู 

2.2) ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ขาวเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1 
2.3) สีผสมซีเมนต์สีท่ีใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสนัตา่งๆ นัน้  เป็นสารสงัเคราะห์ประเภท 

Metals Oxide  ท่ีจําหน่ายโดยทัว่ไปจะมีอยู ่6  สี  คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นํา้ตาล  (ซึง่มาจากสารสงัเคราะห์ประเภท  Ferric 
Oxide)  สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) คณุสมบติัของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถ
กระจายและผสมผสานกบัเนือ้ซีเมนต์ได้ดี ไมซี่ดจางและคงทน 
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2.4) ผู้ รับจ้างต้องทําลวดลายของพืน้และบอกชนิดและสีของเส้นแบ่งพืน้และวสัดุอ่ืนๆ ให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

3) วิธีการดําเนินงาน 
3.1) การเตรียมพืน้ท่ีควรทําเส้นแบ่งพืน้ท่ีแล้วเทปนูทรายปรับระดบั เม่ือปนูทรายหมาดๆ ควรใช้ไม้

กวาดทางมะพร้าวตดัปรายขดูแล้วทิง้ไว้ให้แห้งแล้วหลอ่นํา้เลีย้งทิง้ไว้ประมาณ 1 คืน ก่อนทําการหลอ่หินขดั 
3.2) การหล่อหินเกล็ดท่ีจะใช้ควรผ่านการล้างและร่อนฝุ่ นละอองท่ีเคลือบเม็ดหินอ่อนเสียก่อน   

สดัสว่นของหิน หากมิได้ระบรุายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้หินเบอร์ 2,3,3 1/2 และ 4  การคละหินเป็นดงันี ้ปนูซีเมนต์
ขาว 1 ถงุ  หินเกลด็เบอร์ 2  จํานวน  4  ถงั (ผสม 2 โรย 2) หินเกลด็เบอร์ 3  จํานวน  2  ถงั หินเกลด็เบอร์ 3 1/2 จํานวน  
2 ถงั  หินเกลด็เบอร์ 4  จํานวน  1  ถงั ในขัน้ตอนการหลอ่ ให้กลงึบดอดัด้วยลกูกลิง้ 2 ครัง้ 

3.3) การขดั ขัน้ตอนการขดัแบง่ออกเป็น 3 ชนิด คือ 
3.3.1) การขดัเพ่ือลอกผิวหน้าให้ขดัลอกผิวหน้าด้วยวสัดขุดัเบอร์ 46 และ 60 ตามลําดบั 
3.3.2) การขดัเพ่ือลบลอยขดูขีดหลงัจากผ่านการขดัหยาบแล้วควรทิง้ไว้อย่างน้อย 5 วนั จึง

จะทําการขดัตอ่โดยเบอร์ 240 ขดัในครัง้ท่ีสอง 
3.3.3)   การขดัเพ่ือให้ผิวล่ืนเป็นเงางามให้ใช้วสัดขุดัประเภทหินอ่อนหรือหินล่ืนป่ันลงไปบน

พืน้ผิวหน้าท่ีผา่นการขดัแล้วจากข้างต้น 
3.4) การลงนํา้มนัเพ่ือรักษาผิวพืน้หินขดั 

ก่อนทําการลงนํา้มนั ควรชําระล้างคราบสกปรก โดยใช้  Oxalic Acid (เงาซวั) ผสมนํา้แล้วป่ัน
ด้วยแปรงชําระล้างคราบสกปรกบนผิวหน้าของพืน้ให้สะอาดล้างออกแล้วทิง้ไว้ให้แห้งสนิท จึงทําการลงนํา้มนั ในการลง
นํา้มนัให้ใช้ขีผ้ึง้ละเลงลงบนพืน้แตเ่พียงเบาๆ จากนัน้ใช้แปรงใยมะพร้าวป่ันตาม ให้นํา้มนัซมึซบัลงในผิวพืน้จากนัน้ใช้ฝอย
เหลก็ป่ันทําความสะอาดคราบนํา้มนัขีผ้ึง้ออกจากผิวหน้า 

ภายหลงัการขดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบวา่ตอนใดไมเ่รียบ สีไมส่ม่ําเสมอ เป็นริว้รอยหรือกะเทาะ
แตกร้าว เสียหายใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซ่อมแซม หรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
ไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติมทัง้สิน้ 

1.6 งานบลอ็กปูพืน้ บลอ็กสนามหญ้า และขอบคันหนิ  
1)  ความต้องการทัว่ไป 

   1.1) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดีในการติดตัง้งาน งานบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหินตามระบใุนแบบ และรายการ
ประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสียหาย 
   1.2) ผู้ รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจกบัแบบทัง้หมดให้ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคมุงานทราบก่อน เพ่ือหาข้อยติุก่อน
ทําการก่อสร้าง 
   1.3) ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวสัด ุ วชัพืช และสิง่ไมพ่งึประสงค์อ่ืนใดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิด
ความไมส่ะดวกในการก่อสร้างและนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้าย เป็น
หน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
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   1.4) ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงั ตรวจสอบการปักผงัให้ถกูต้อง และให้ผู้ออกแบบอนมุติัการปักผงัวา่
ถกูต้องแล้วจงึเร่ิมงานขัน้ตอ่ไปได้ ทัง้นี ้ ผู้ รับจ้างจะต้องไมทํ่าการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทําให้สว่นตา่งๆ ของอาคาร และ
ระบบกนัซมึเกิดความเสียหาย 
   1.5) ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ ชีตํ้าแหน่ง
ให้ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด 
   1.6)  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุม่ และสนามหญ้าทัง้หมด ให้
สามารถระบายนํา้ได้ดี โดยไมมี่ผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุม่ และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ดินอดุตนั
ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผน่ Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าหม่ดิน (Palm Fiber) วางกัน้ก่อน
ถมดินและต้องเดินทอ่ระบายนํา้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน  
   1.7)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ตามชนิด สี และ
ลายท่ีกําหนด ขนาดเทา่กบัวสัดท่ีุจะใช้จริงไมน้่อยกวา่ 2 ตวัอยา่ง ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ตวัอยา่งดงักลา่วให้
รวมถงึตวัอยา่งการติดตัง้ และอปุกรณ์ประกอบท่ีจําเป็น เช่น การเข้ามมุ การบากเป็นต้น  
   1.8)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้ 

- แบบแปลน รูปด้าน รูปตดัของงานบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ลายหรือ
รอยตอ่ของบลอ็คปพืูน้และเศษของบลอ็คทกุสว่น ระบสีุและชนิดให้ชดัเจน 

- แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง บริเวณ
บอ่พกังานระบายนํา้ตา่งๆ เพ่ือสดงการระบายนํา้และป้องกนัทรายไหล เป็นต้น 

2)  ผลติภณัฑ์ 
   2.1) วสัดท่ีุนํามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหมท่ี่ได้มาตรฐานของผู้ผลติ คดัพิเศษ ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ 
และมีขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 
   2.2) หากมีการระบพุิเศษให้ใช้วสัดท่ีุรือ้จากของเดิม ให้ทําการสํารวจคณุภาพวสัด ุประเมินการนํามาใช้
ใหม ่โดยคดัเฉพาะวสัดท่ีุยงัคงมีสภาพสมบรูณ์ ไมแ่ตกหกัหรือมีรอยร้าว สีและขนาดเทา่กนักบัวสัดใุหม ่
  2.3) บลอ็กปพืูน้ทางเท้าสําหรับปพืูน้ภายนอก ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กชนิดความหนาของชัน้ผิวไมน้่อย
กวา่ 4 มม. ชนิดตามระบใุนแบบ หรือ ขนาด 22.5x11.25x6 ซม. (รูปคดกริช) และ ขนาด 11.25x11.25x6 ซม. (รูปคร่ึงคด
กริช) หรือ ขนาด 30x30x6 ซม. (เลือกสีภายหลงั) หรือตามแบบระบ ุ โดยมีความต้านแรงอดัเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 35 MPa. 
(ประมาณ 350 กก./ตร.ซม.) สีตามระบใุนแบบ ตามมาตรฐาน มอก.827-2531  
  2.4) บลอ็กสนามหญ้า ให้ใช้คอนกรีตบลอ็กสนามหญ้า ชนิดและสีตามท่ีระบใุนแบบ หรือ ขนาด 
40x25x8 ซม. (รูปคดกริช) (เลือกสีภายหลงั) หากเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขออาคารเขียว ให้เลือกใช้บลอ็กสนามหญ้าท่ี
มีพืน้ท่ีรูพรุนไมน้่อยกวา่ 50% ของพืน้ท่ีผิวหน้าของบลอ็ก 
  2.5) ขอบคนัหิน ให้ใช้ขอบคนัหินคอนกรีตขนาด 15x30x100 ซม.ปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิ และ
มีขนาดเทา่กนัทกุชิน้ 
  2.6) วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบ โดยได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน และตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

3) การดําเนินการ 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

 

   3.1) ผู้ รับจ้างจะต้องทําหารวดัและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ีจะปบูลอ็คปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้า
และขอบคนัหินก่อน เพ่ือความถกูต้องของขนาดและระยะตามความเป็นจริง 
   3.2) ผู้ รับจ้างต้องใช้ความระมดัระวงัในการก่อสร้างท่ีจะกระทบต่อรากต้นไม้ โดยเฉพาะการตดัรากท่ี
พาดผา่นแนวก่อสร้าง เน่ืองจากอาจจะสง่ผลตอ่การล้มของต้นไม้ในอนาคต 
   3.3) ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ คํานวน ออกแบบ ชนิดการใช้บลอ็กปพืูน้ตามลวดลาย บลอ็กสนามหญ้าและ
ขอบคนัหินในรูปแบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น ขอบเข้ามมุต่างๆ ตําแหน่งและจํานวนของบลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนั
หินสําหรับการยดึติดท่ีต้องการบาก เจาะรูและอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นพร้อมการตรวจสอบรอบบริเวณให้แข็งแรงและปลอดภยั  
   3.4) ผู้ รับจ้างจะต้องทําการปรับระดบัพืน้ดินเดิมให้เรียบร้อยก่อนการเทพืน้ปนูทรายปรับระดบัและ
ทรายรองพืน้ตามแบบ แล้วจงึทําการป ูกรณีท่ีพืน้ท่ีการก่อสร้างกระทบต่อไม้ยืนต้นใกล้เคียง หรือขอบของทางเท้าอยู่ชิดลํา
ต้นน้อยกวา่ 1 เมตร สามารถเสนอ Shop drawing ใช้หินคลกุบดอดัและทรายปรับระดบัได้ความความเหมาะสม  
   3.5) หากไม่มีระบใุนแบบ การปพืูน้บลอ็ก บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน ให้ใช้ข้อกําหนดของผู้ผลิต
หรือตาม Shop drawing ท่ีได้รับการอนมุติั 
   3.6) การเตรียมผิวและขัน้ตอนการทําโครงสร้างพืน้ทางและงานบลอ็กป ู

- เตรียมพืน้ดินเดิม โดยขดุเปิดหน้าดินลกึประมาณ 10-15 ซม. กําจดัหญ้าและวชัพืชออกให้หมด 
- เกล่ีย ปาด ปรับระดบัให้เรียบสม่ําเสมอ ตบอดัให้แน่น 
- วางขอบโดยรอบพืน้ท่ี วางขอบคนัหินหรือตกแต่งบริเวณขอบของพืน้ท่ีเพ่ือกําหนดขอบเขตและ

ป้องกนัการแยกตวัของแนวบลอ็ก 
- เทคอนกรีตหรือหินคลกุบดอดัทรายก่อนใส่ทรายหยาบปรับระดบั โดยมีความหนาหลงัจากบด

อดัแล้ว 3-5 ซม. 
- วิธีการติดตัง้บลอ็ก เร่ิมจากตรวจสอบระดบัและแนวในการป ูหากในแบบมีขอบคนัหินให้ทําการ

วางขอบคนัหินก่อน โดยขอบต้องไมย่บุหรือไม่แยกตวัออกเม่ือใช้งาน) และทําการปบูลอ็กตามลวดลายและสีท่ีระบใุนแบบ 
ปหูา่งกนัไมเ่กิน 4 มม. ดดับลอ็กให้ตรงและตดับลอ็กใสช่่องวา่งให้เตม็ 

- ใส่ทรายละเอียดอุดรอยต่อให้เต็มและเหลือค้างบนผิวบล็อกด้วย พร้อมบดอัดด้วยเคร่ือง 
PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือออก  

- กรณีบล็อกสนามหญ้าท่ีมีการระบุให้ปลกูหญ้าแซม ในช่องของบล็อกสนามหญ้า ให้ใส่ทราย
ละเอียดสงูถึงระดบักลางบล็อกและฉีกหญ้าเป็นแผ่นเล็กขนาดพอดีกบัช่องปลกูหญ้า ใส่ทรายละเอียดอดุรอยต่อระหว่าง
บลอ็กให้เตม็โดยเหลือค้างผิวบลอ็กเลก็น้อย พร้อมบดอดัด้วยเคร่ือง PLATE VIBRATOR 2-3 เท่ียว กวาดทรายสว่นท่ีเหลือ
ออก และทําการรดนํา้ให้หญ้าให้ชุ่ม โดยดขู้อกําหนดงานปลกูหญ้าเพิ่มเติม 
   3.7) ภายหลงัจากปแูผน่บลอ็กปพืูน้ บลอ็กสนามหญ้าและขอบคนัหิน เรียบร้อยแล้ว จะต้องทําความ
สะอาดให้เรียบร้อย แผน่บลอ็กท่ีแตกร้าว บิ่น หรือสีถลอกจะต้องเปล่ียนใหม ่
 

 1.7  งานพืน้ผิวคอนกรีตพมิพ์ลาย 

  1) ความต้องการทัว่ไป 
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บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

 

   1.1)   ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือ และความชํานาญ มีระบบ
ควบคุมคุณภาพท่ีดีในการติดตัง้งาน งานบล็อกปูพืน้ บล็อกสนามหญ้าและขอบคันหินตามระบุในแบบ และรายการ
ประกอบแบบ พร้อมมีวสัดปุ้องกนัความเสียหาย 
   1.2)   ผู้ รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจกับแบบทัง้หมดให้ละเอียด ตลอดจนขอบเขตของงาน และ
วตัถปุระสงค์ ดงัแสดงไว้ในแบบ ถ้าหากมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดๆ ให้แจ้งทางผู้ควบคมุงานทราบก่อน เพ่ือหาข้อยติุก่อน
ทําการก่อสร้าง 
   1.3)   ผู้ รับจ้างจะต้องขนย้ายเศษวสัดุ วชัพืช และสิ่งไม่พึงประสงค์อ่ืนใดในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิด
ความไม่สะดวกในการก่อสร้างและนําไปทิง้ภายนอกบริเวณท่ีก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรือ้ถอน และโยกย้าย เป็น
หน้าท่ีของผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทัง้สิน้ 
   1.4)   ผู้ รับจ้างจะต้องปักผงั ตรวจสอบการปักผงัให้ถูกต้อง และให้ผู้ออกแบบอนุมติัการปักผงัว่า
ถกูต้องแล้วจึงเร่ิมงานขัน้ต่อไปได้ ทัง้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการใดๆ ในงานปักผงัอนัจะทําให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร และ
ระบบกนัซมึเกิดความเสียหาย 
   1.5)   ให้ถือระดบัท่ีแสดงไว้ในผงัตามท่ีปรากฏในแบบเป็นมาตรฐาน ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ ชีตํ้าแหน่ง
ให้ก่อน ผู้ รับจ้างจะต้องควบคมุการปักผงั และการถ่ายระดบัให้ถกูต้อง เป็นไปตามแบบ และรายการโดยเคร่งครัด 
   1.6)   ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานระบบระบายนํา้ สําหรับต้นไม้ ไม้พุ่ม และสนามหญ้าทัง้หมด 
ให้สามารถระบายนํา้ได้ดี โดยไม่มีผลเสียหายเกิดขึน้กบัต้นไม้ ไม้พุ่ม และต้นหญ้า หากจดุระบายนํา้ใดท่ีอาจทําให้ดินอดุ
ตนัได้ ผู้ รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกนั โดยใช้แผ่น Geo composite หรือ Geo textile หรือผ้าห่มดิน (Palm Fiber) วางกัน้
ก่อนถมดินและต้องเดินทอ่ระบายนํา้เพิ่มเติมตามคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน  
   1.7)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งตวัอย่างพืน้ผิว ลายพืน้ ตามชนิด สี และลายท่ีกําหนด ขนาด 30 x 30 
ซม. บนแผน่ไม้อดั ให้ผู้ออกแบบอนมุติัก่อนการดําเนินการตามตวัอยา่งดงักลา่ว  
   1.8)   ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้ 

- แบบแปลน รูปตดัของพืน้ท่ีท่ีจะดําเนินการ ระบสีุ ลาย ความหนาพืน้ผิว รอยต่อกบัวสัดุ
อ่ืนๆ ให้ชดัเจน 

- แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อุปกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง 
บริเวณฝาบอ่พกังานระบายนํา้ตา่งๆ เป็นต้น 
  2 ) ผลติภณัฑ์ 

   2.1)   ผงสี ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ให้สีท่ีถกูต้องตามตวัอย่างท่ีได้รับการอนมุติั 
ปราศจากสิง่แปลกปลอมภายในผลติภณัฑ์ 
   2.2) อะคริลิกเคลือบ ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากสิ่งแปลกปลอมภายใน
ผลติภณัฑ์ 
   2.3)   แมพ่ิมพ์ลายต้องมีความแข็งแรง ไมบ่ิดงอ มีลายท่ีถกูต้องตามแบบท่ีได้รับการอนมุติั 
   2.4)  งานเทพืน้คอนกรีตได้มาตรฐานตามท่ีระบไุว้ในรายการเทพืน้คอนกรีต (ด ูข้อ 1 งานพืน้) 
  3)  การดําเนินการ 
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   3.1)    เตรียมพืน้ท่ีสําหรับการทําพืน้ผิวคอนกรีตพิมพ์ลายพร้อมกบัการเทพืน้คอนกรีต โดย
เตรียมพืน้ดินบดอดัทบัด้วยทราบปรับระดบั เทพืน้คอนกรีตตามมาตรฐานการดําเนินการก่อสร้างพืน้คอนกรีต ความหนา
ตามระบใุนแบบ  
   3.2)   วางเหลก็เสริม (Wire Mesh) และบนพืน้คอนกรีตท่ีเท และเทคอนกรีตทบัหน้าความหนา 3-5 
ซม. กําลงัอดั 240 ksc. หลงัจากนัน้จงึปาดปนูเรียบ 

 3.3)   โรยสีขัดพืน้ โดยการโรยสีเคลือบแกร่งบนพืน้คอนกรีตท่ีเตรียมไว้แล้วขัดหน้าให้มีความ
สม่ําเสมอ 

 3.4)   เม่ือทําการขดัสีแล้ว ใช้แมพ่ิมพ์ลายตามท่ีได้เสนอตวัอยา่งวสัดแุละได้รับการอนมุติัมาแล้ว กด
ทบัลงบนผิวหน้าคอนกรีตท่ียงัไม่แข็งสนิทแต่มีความคงตวัแล้ว ดําเนินการกดแม่พิมพ์เช่นนีใ้ห้ต่อเน่ืองกันจนทัว่บริเวณ
  

 3.5)   เม่ือดําเนินการกดแม่พิมพ์แล้วเสร็จ ทิง้ไว้ 1 วนั ให้พืน้ผิวแห้งสนิท แล้งล้างทําความสะอาด
ด้วยนํา้ และปลอ่ยให้แห้งสนิทอีกครัง้ 

 3.6)   เก็บตกแตง่ร่อง รายละเอียดสว่นตา่งๆ งาน แล้วเป่าทําความสะอาด 
 3.7)  เคลือบเงาด้วยอะคริลกิเคลือบเงาป้องกนัการเกิดตะไคร่นํา้ 
 3.8)  กวาดทําความสะอาดพืน้ผิวและบริเวณใกล้เคียงก่อนสง่มอบงาน 
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2. งานผนัง  
 

งานก่อผนงัตามท่ีระบไุว้ในแบบผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมทําแบบ SHOP DRAWING หรือแผงตวัอย่างในสว่นต่างๆ 
เพ่ือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนทําการติดตัง้ 

 
2.1    วัสดุ 

วสัดกุ่อท่ีใช้ต้องแข็งแกร่งปราศจากรอยชํารุดใดๆ อนัเป็นเหตใุห้เสียกําลงัมีขนาดสม่ําเสมอกนัไม่บิดโค้งและ
เป็นของใหมก่ารขนย้ายและการเก็บรักษาต้องกระทําด้วยความระมดัระวงัมิให้แตกชํารุดหรือมีรอยเปรอะเปือ้น 

2.1.1 อิฐมอญหรืออิฐก่อสร้างสามญัขนาดเลก็หรืออิฐมอญชนิดก้อนใหญ่ตามระบใุนแบบ 
 ต้องเป็นอิฐท่ีมีคณุภาพเผาไฟสกุทัว่เนือ้แข็งแกร่งไม่มีโพรงไม่แตกร้าวรูปร่างขนาดได้มาตรฐานไม่

แอ่นบิดงอจะต้องดดูนํา้ไม่เกิน 25% และจะต้องต้านทานแรงอดัสงูสดุไม่น้อยกว่า 100 กก./ตร.ซม. หรือมีคณุสมบติั
เทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐาน มอก. 77-2545 

2.2.2 อิฐมอญกลวง 
  ต้องเป็นอิฐท่ีมีคณุภาพดีผลิตขึน้ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  มอก. 153- 2540 เป็นอิฐ

โปร่งท่ีมีโพรงหรือรูอยา่งขนานกนัทําด้วยเคร่ืองจกัรไมแ่ตกร้าวบิดงอ  
2.2.3  คอนกรีตบลอ็กรับนํา้หนกั (Hollow load-bearing concrete masonry units)  
 ต้องเป็นชนิดรับแรงได้มาตรฐาน มอก. 57-2533 ขนาด 70x190x390 มม. หรือ 90x190x390 หรือ 

140x190x390 มม. หรือ 190x190x390 ตามแบบระบหุรือเทียบเทา่โดยเสนอตวัอยา่งก่อนดําเนินการ 
2.2.4  คอนกรีตมวลเบา 
 ต้องเป็นชนิดอบไอนํา้ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 600 กก./ตรม. หรือมาตรฐาน G4 ได้มาตรฐาน 

มอก. 1505-2541 ขนาด 75x200x600 มม.หรือตามแบบระบ ุ 
2.2.5 บลอ็คคอนกรีตระบายอากาศชนิดช่องโลง่สําเร็จรูป ขนาด 19x19x9 ซม. หรือ 19x39x9 ซม. 
 ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ผสมทรายละเอียดผิวเรียบเนียน ไมต้่องฉาบผิวทบัหน้า  
2.2.6 บล็อคคอนกรีตระบายอากาศชนิดลิน้กันฝนสองชัน้ หรือชนิดลับแล หรือสกรีนบล็อคขนาด 

19x19x9 ซม. หรือ 19x39x9 ซม. ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผสมทรายละเอียด และยดึเกาะระหว่างชิน้ด้วย
ปนูกาว ผิวเรียบเนียน ไมต้่องฉาบผิวทบัหน้า 

2.2.7 ปนูซีเมนต์ 
 ต้องใช้ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์คณุภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย มอก.80-

2517 (ปนูซิเมนต์ผสม) ต้องเป็นปนูใหมไ่มร่วมตวัจบักนัเป็นก้อนแข็ง 
2.2.8  ปนูขาว 
 ต้องใช้ปนูขาวหินท่ีเผาสกุดีแล้วต้องเป็นปนูใหมไ่มร่วมตวัจบักนัเป็นก้อนแข็ง 
2.2.9 ปนูก่อ 
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 มีสว่นผสมของปนูซิเมนต์ 1 สว่น กบัทรายสะอาด 4 สว่น (ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16 ทัง้หมด) โดย
ตวงแห้งต้องคอยผสมบอ่ยๆ จากเวลาผสมนํา้ยาลงไปจนใช้ก่อเสร็จไมค่วรช้ากว่า 1 ชัว่โมงให้ผสมนํา้จํานวนพอควรแล้วใช้
ให้เสร็จเม่ือใสนํ่า้ลงไปแล้วในบางกรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะกําหนดให้ผสมปนูขาวลงไปด้วย 1 สว่น 

2.2.10 ปนูก่อผนงัภายนอก 
   ควรใช้ซีเมนต์ 1 สว่นและทรายหยาบ 4 สว่น หรือ ทรายละเอียด 4 สว่น (ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 40) 

นํา้พอสมควร 
2.2.11  ทราย 
 ต้องเป็นทรายนํา้จืด ปราศจากสิง่เจือปนในปริมาณท่ีจะทําให้เสียความแข็งแรง มีขนาดคละกนัดงันี ้
2.2.12  นํา้ 
 ต้องเป็นนํา้จืดท่ีสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนจําพวกแร่ธาต ุ กรด ด่าง และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ใน

ปริมาณท่ีจะทําให้ปนูก่อเสียความแข็งแรง 
2.2.13  ตะแกรงลวด 
 ตะแกรงลวดท่ีใช้ยดึผนงัก่ออิฐ ต้องเป็นชนิดอาบสงักะสีขนาดช่อง 1/4” 
2.2.14  เหลก็เสริม 
 ต้องใช้เหลก็ GRADE SR 24 มีคณุภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย มอก.20-

2543 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต: เหลก็กลม 
 

2.2 การเกบ็รักษา 
วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคงการเก็บเรียงซ้อนกันควรสูงไม่เกิน  

2 เมตร บริเวณท่ีเก็บจะต้องไม่ถกูสิ่งสกปรกหรือนํา้ท่ีจะก่อให้เกิดตะไคร่นํา้หรือราได้ทัง้นีว้สัดกุ่อท่ีมีสิ่งสกปรกจบัแน่นหรือ
อินทรีย์วตัถ ุเช่น ราหรือตะไคร่นํา้จบัจะนําไปใช้ก่อไมไ่ด้ 
 

2.3 การก่อ 
2.3.1 ผนงัก่อบนพืน้ คสล. ทกุแหง่ ผิวหน้าของพืน้ คสล. จะต้องสกดัผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและ

ราดนํา้ให้เปียกเสียก่อนท่ีจะก่อผนังและโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและโดยรอบห้องนํา้จะต้องเท
คอนกรีตกว้างเทา่กบัผนงัก่อและสงูจากพืน้  คสล. 10 ซม. ก่อนจงึก่อผนงัทบัได้เพ่ือกนันํา้ร่ัวซมึ 

2.3.2 ผนงัก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกดัผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและราดนํา้
ให้เปียกเสียก่อนก่อนท่ีจะก่อผนงัและจะต้องย่ืนเหลก็ขนาด  dia.6  มม.  ยาว 30 ซม.ทกุระยะไม่เกิน 80 ซม.ท่ีเตรียมไว้
ในขณะเทคอนกรีตเสาผนงัก่อทัง้หมดจะต้องเสริมด้วยเหลก็ก้างปลาขนาด 10x20  มม.ตามแนวนอนตลอดความยาวของ
กําแพงปลายทัง้ 2 ด้านจะอยู่ระดบัเดียวกบัเหลก็ท่ีย่ืนออกจากเสาเหลก็ก้างปลาจะต้องฝังเรียบในแนวปนูก่อขนาดความ
กว้างของเหลก็ก้างปลาจะต้องมีความกว้างเทา่กบัความกว้างของวสัดท่ีุใช้ก่อผนงัเพ่ือช่วยปิดผนงัก่อ การต่อเหลก็ก้างปลา
ให้ตอ่ซ้อนทบักนัอยา่งน้อย 20 ซม. 

2.3.3 การก่อคอนกรีตบล็อกหรืออิฐบล็อกระบายอากาศให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้งโดยไม่
จําเป็นต้องนําไปแช่นํา้หรือสาดนํา้ก่อนเว้นแต่ว่าต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่านัน้เร่ิมจากการทําความ
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สะอาดบริเวณท่ีจะก่ออิฐตีเส้นแนวก่อให้ถกูต้องตามแบบทําความสะอาดก้อนอิฐ เร่ิมก่อโดยใช้ปนูก่อก่อไปตามแนวท่ีจะ
ก่ออิฐ แล้ววางอิฐแถวแรกบนปนูก่อให้ได้แนวระดบัและแนวด่ิง และก่ออิฐแถวต่อไปผู้ รับจ้างจะต้องเสียบเหลก็ไม่น้อยกว่า 
Dia. 6 มิลลิเมตร เพ่ือยดึอิฐระหว่างแถว  และขณะเทคอนกรีตโครงสร้างสําหรับงานผนงัก่อคอนกรีตบลอ็ก เช่น ข้างเสาท่ี
จะก่ออิฐชนทกุระยะตามด่ิงไม่เกิน 0.40 เมตร ปลายเหลก็ในเสา ค.ส.ล.จะต้องงอขอ สว่นของเหลก็ท่ีย่ืนนอกเสายาวไม่
น้อยกว่า 0.30 เมตร หรือจะใช้วิธีติดตัง้ด้วย Expansion Bolts ในภายหลงั ซึง่จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน
ก่อน การก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดบัและแนวด่ิง โดยการถ่ายระดบันํา้ขึงเอ็นและใช้ลกูด่ิงอย่างน้อยทกุความสงู 0.50 เมตร 
การก่ออิฐแต่ละครัง้จะต้องมีความสงูไม่เกินกว่า 1.00 เมตร และจะต้องทิง้ไว้อย่างน้อย 3 ชัว่โมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 
1.00 เมตร แล้วทําคานทบัหลงัโดยการก่อคอนกรีตบลอ็กโชว์แนวตรงกนัตามแนวด่ิงและแนวนอน ทกุๆ 5 ก้อนจะต้องเสียบ
เหลก็ 2 เส้นไม่น้อยกว่า Dia. 9 มิลลิเมตร ตลอดความสงูผนงัไม่เกิน 2.00 เมตร และยาวไม่เกิน 3.00 เมตร หรือก่อ
คอนกรีตบล็อกตามแบบ หรือคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน ช่องท่ีเสียบเหล็กจะต้องเท
คอนกรีตให้เต็มช่อง การตดัคอนกรีตบลอ็กจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม แต่งแนวร่อง
ปนูก่อให้สวยงาม โดยใช้ปนูฉาบชนิดละเอียด 

2.3.4 การก่อผนงัจะต้องได้แนว ได้ด่ิงและได้ระดบัและต้องเรียบ โดยการทิง้ด่ิงและใช้เชือกดงึจบัระดบัทัง้ 
2 แนวตลอดเวลาผนงัก่อท่ีก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบใุนแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสาเอน็หรือทบัหลงัโดยรอบ 

2.3.5 แนวปนูจะต้องหนาประมาณ 1 ซม.  และต้องใสป่นูก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวสัดกุ่อนการเรียง
ก่อต้องกดก้อนวสัดกุ่อ  และใช้เกรียงอดัให้แน่นไมใ่ห้มีซอกมีรูห้ามใช้ปนูก่อท่ีกําลงัเร่ิมแข็งตวัหรือเศษปนูก่อท่ีเหลือร่วงจาก
การก่อมาใช้ก่ออีก 

2.3.6 การก่อผนงัในช่วงเดียวกนัจะต้องก่อให้มีความสงูใกล้เคียงกนั ห้ามก่อผนงัส่วนหนึ่งส่วนใดสงูกว่า
สว่นท่ีเหลือเกิน 1 เมตร และผนงัก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวนันัน้ ส่วนบนของผนงัก่อท่ีก่อค้างไว้จะต้องหาสิ่งปกคลมุเพ่ือ
ป้องกนัฝน 

2.3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระบบ 
ไฟฟ้าระบบสขุาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกดัและการเจาะผนงัก่อเพ่ือติดตัง้ระบบดงักล่าว จะต้องย่ืนขออนมุติั
จากสถาปนิกเสียก่อน เม่ือได้รับการอนมุติัแล้วจึงจะดําเนินการได้ทัง้นีจ้ะต้องดําเนินการสกดัเจาะด้วยความประณีตและ
ต้องระมดัระวงัมิให้ผนงัก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

2.3.8 ผนังก่อท่ีไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวด่ิงและได้แนวระดับ
ผิวหน้าเรียบได้ระดบัอยา่งสม่ําเสมอ   โดยแนวปนูก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากท่ีระบเุป็นอย่างอ่ืนแล้วให้
ใช้เคร่ืองมือขดูร่อง รอยแนวปนูก่อลกึเข้าไปประมาณ 5 มม.  และผนงัก่อโชว์แนวภายนอกอาคาร เม่ือปนูแห้งแข็งตวัดีแล้ว  
ผู้ รับจ้างจะต้องทิง้ให้ผนงัแห้งสนิท พร้อมทัง้ทําความสะอาดผนงัให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยนํา้ยาประเภท  Silicone   เพ่ือกนั
ซมึและป้องกนัพวกรา ตะไคร่นํา้จบั 

2.3.9 ผนงัก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนงัชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่างกึ่งกลาง
ของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลกึ 12 มม. กว้างเท่ากบัความหนาของผนงัไว้ท่ีข้างเสา และ
ใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนงัก่อ 

2.3.10 ผนงัท่ีก่อชนคาน คสล. หรือพืน้ คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 วนัเพ่ือให้ปนูก่อแข็งตวัและทรุดตวัจนได้ท่ีเสียก่อนจงึทําการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพืน้ได้ 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page    2-4/12

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 

 

2.3.11 ผนงัก่อท่ีก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับนํา้หนกัเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั หลงัจากก่อ
ผนงัเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 
2.4 การทาํเสาเอน็และคานเอน็ คสล.  

2.4.1 เสาเอ็นท่ีมมุผนงัก่อทกุมมุหรือท่ีผนงัก่อหยดุลอยๆ โดยไมติ่ดเสาคสล. หรือตรงท่ีผนงัก่อติดกบัวงกบ 
ประต-ูหน้าตา่งจะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เลก็กว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากบัผนงัก่อเสาเอ็นจะต้อง
เสริมด้วยเหลก็ 2-dia.9 มม. และมีเหลก็ปลอก dia.  6 มม. @ 20 ซม. เหลก็เสริมเสาเอ็นจะต้องฝังลกึลงในพืน้  และคาน
ด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนงัก่อท่ีกว้างเกินกว่า  3 เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งคร่ึงช่วงสงูตลอดความสงูของผนงั
คอนกรีตท่ีใช้เทเสาเอน็ จะต้องใช้สว่น 1:2:4 โดยปริมาณ สว่นหินให้ใช้หินเลก็ 

2.4.2 คานทบัหลงั ผนงัก่อท่ีก่อสงูไม่ถึงท้องคาน หรือพืน้ คสล. หรือผนงัท่ีก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง หรือ
เหนือวงกบประต-ูหน้าต่างท่ีก่อผนงัทบัด้านบนจะต้องมีคานทบัหลงัและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามท่ีระบมุาแล้ว 
และผนงัก่อท่ีสงูเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทบัหลงัตรงกลางช่วงเหลก็เสริมคานทบัหลงัจะต้องต่อกบัเหลก็ท่ีเสียบไว้ใน
เสาหรือเสาเอน็ คสล. 

2.4.3   การทําเสาเอ็นในผนงัคอนกรีตบลอ็กให้เสียบเหลก็ 2  dia. 9  มม.  ในช่องบลอ็ก  @ 2.00 ม.  และเท
ปนูทรายให้เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบลอ็กโชว์แนวให้ใช้คานทบัหลงั (Lintel Block) รูปตวั U ใส่
เหลก็และกรอกปนูทรายให้เตม็ช่อง 

2.4.4   การเซาะร่องกนัแตก (CONTROL JOINTS) ให้ทําขนาดกว้าง 1 ซม. ลกึ 1.5 ซม. 
 

2.5 การทาํความสะอาด 
เม่ือก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําความสะอาดผิวหนงัแนวปนูก่อทัง้ 2 ด้านให้ปราศจากเศษปูนก่อ

เกาะติดผนงั เศษปนูท่ีตกท่ีพืน้จะต้องเก็บกวาดทิง้ให้หมด ให้เรียบร้อยทกุครัง้ก่อนปนูแข็งตวั 
 

2.6 การตกแต่งผิวผนัง 
2.6.1     การฉาบปนู 

   1)  ขอบเขตของงาน 
   งานฉาบปนู หมายรวมถงึงานฉาบปนูผนงัวสัดกุ่อสร้างผนงั ค.ส.ล.และงานฉาบปนู โครงสร้าง 
ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพืน้ตลอดจนฉาบปนูในสว่นท่ีมองเหน็ด้วยตาทัง้หมดนอกจากจะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 
   2)  หลกัการทัว่ไป 
    ก) การฉาบปูนทัง้หมดเม่ือฉาบครัง้สุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด
สม่ําเสมอไมเ่ป็นรอยคล่ืนและรอยเกรียงได้ด่ิงได้ระดบัทัง้แนวนอน และแนวตัง้ มมุทกุมมุจะต้องตรงได้ด่ิงและฉาก (เว้นแต่
ท่ีระบไุว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 
    ข)  หากมิได้ระบลุกัษณะการฉาบปนูเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งให้ถือว่าเป็นลกัษณะการฉาบ
ปนูเรียบทัง้หมด 
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    ค) ผนงัฉาบปนูการฉาบปนูให้ทําการฉาบปนู 2 ครัง้เสมอ คือ ฉาบปนูรองพืน้และฉาบปนู
ตกแตง่ 
  3)  วสัด ุ

   ก) ปนูซีเมนต์ให้ปนูซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 80-2517 
  ข) ทรายเป็นทรายนํา้จืดท่ีสะอาดคมแข็งปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือเคลือบ

อยู ่
   ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100% 
   ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 8 100% 
   ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90% 
   ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 30 35-70% 
   ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30% 
   ผา่นตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10% 

 ค) นํา้ยาผสมปนูฉาบนํา้ยาผสมปนูฉาบท่ีผู้ รับจ้างใช้ผสมแทนปนูขาวให้ใช้ได้ตามสดัสว่น 
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตและไม่มีสว่นผสมของ CHLORIDE ไม่กดัมือคณุภาพเทียบเท่ามาตรฐาน BS 4887 Mortar 
admixtures. Specification for air-entraining (plasticizing) admixtures โดยจะต้องได้รับการอนมุติัจากบริษัทท่ีปรึกษา
แล้วจงึจะใช้แทนได้ 

 ง) นํา้ ต้องใสสะอาดปราศจากนํา้มนักรดต่างๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาต ุและสิ่งสกปรกเจ่ือ
ปน ห้ามใช้นํา้จาก ค ูคลอง หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนญุาตและนํา้ท่ีขุ่นจะต้องทําให้ใสและตกตะกอนเสียก่อนจึงจะ
นํามาใช้ได้  
   4) สว่นผสมปนูฉาบ 
    ปนูฉาบรองพืน้อตัราสว่น 1:3 โดยใช้ปนูซีเมนต์ 1 สว่น ผสมกบัทรายกลาง 3 สว่น 
   5) การผสมปนูฉาบ 
    ก) การผสมปูนฉาบจะต้องนําส่วนผสมเข้ารวมกันด้วยเคร่ืองผสมคอนกรีตการผสม
ด้วยมือจะอนมุติัให้ใช้ได้ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานพิจารณาเหน็วา่ได้คณุภาพเทียบเทา่ ผสมด้วยเคร่ือง 
    ข) ส่วนผสมของนํา้จะต้องพอเหมาะกบัการฉาบปนูไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทําให้ปูน
ฉาบไมย่ดึเกาะผนงั 
   6) การเตรียมผิวฉาบปนู 
    ก) ผิว ค.ส.ล. ผิวท่ีจะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อนอาจโดยการสกดัผิวหน้าหรือ
ใช้ทรายพ่นขดั หรือใช้แปรงลวดขดัหรือใช้กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกบันํา้ 1:6 สว่น ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้องล้างและขจดั
ผงเศษวสัดอุอกให้หมดก่อนนํา้มนัทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขดัล้างออกให้สะอาดด้วยเช่นเดียวกนัแล้วราดนํา้
และทานํา้ปนูซีเมนต์ข้นๆ ให้ทัว่เม่ือนํา้ปนูแห้งแล้ว ให้สลดัด้วยปนูทราย 1:1 โดยใช้แปรงหรือไม้กวาดจุ่มสลดัเป็นมดัๆ ให้
ทัว่ ทิง้ให้ปนูทรายแห้งแข็งตวัประมาณ 24 ชม. จงึราดนํา้ให้ความชุ่มชืน้ตลอด 48 ชม. และทิง้ไว้ให้แห้งจงึจะดําเนินงานขัน้
ตอ่ไป 
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    ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่างๆ จะต้องทิง้ไว้ให้แห้งและทรุดตัวจนคงท่ีแล้ว
เสียก่อน (อย่างน้อยหลงัจากก่อผนงัเสร็จแล้ว 7 วนั) จึงทําการสกดัเศษปนูออก ทําความสะอาดผิวให้ปราศจากไขมนัหรือ
นํา้มนัตา่งๆ ฝุ่ นผง 
   7) การฉาบปนู 
    ก) การฉาบปนูรองพืน้จะต้องตัง้เฟีย้มทําระดบัจบัเหล่ียม เสาคานขอบค.ส.ล. ต่างๆ ให้
เรียบร้อยได้แนวด่ิงและแนวระดับผนังและฝ้าเพดานควรจะทําระดับไว้เป็นจุดๆให้ทั่วเพ่ือให้การฉาบปูนรวดเร็วและ
เรียบร้อยขึน้โดยใช้ปนูเค็ม สว่นผสมปนูซีเมนต์ 1 สว่น ทรายละเอียด 1 สว่น ภายหลงัปนูท่ีตัง้เฟีย้มทําระดบัเสร็จเรียบร้อย
และแห้งดีแล้ว ให้ราดนํา้หรือฉีดนํา้ให้บริเวณท่ีจะฉาบปนูตามอตัราส่วนผสมและวิธีผสมตามท่ีกําหนดให้แล้วให้ฉาบปนู
รองพืน้ได้ระดบัใกล้เคียงกนักบัระดบัแนวท่ีเฟีย้มไว้ (ความหนาของปนูฉาบรองพืน้ประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบ
อดัปนูให้เกาะติดแน่นกบัผิวพืน้ท่ีฉาบปนู และก่อนท่ีปนูฉาบรองพืน้จะเร่ิมแข็งตวัให้ขดูขีดผิวหน้าของปนูฉาบให้ขรุขระเป็น
รอยไปมาโดยทัว่กนั เพ่ือให้การยดึเกาะตวัของปนูฉาบตกแตง่ยดึเกาะดีขึน้ เม่ือฉาบปนูรองพืน้เสร็จแล้ว จะต้องบ่มปนูฉาบ
ตลอด 48 ชม. และทิง้ไว้ให้แห้งก่อน 7 วนั จงึทําการฉาบปนูตกแตง่ได้ การฉาบปนูภายนอกตรงผนงัวสัดกุ่อท่ีผนงัก่อต่อกบั
โครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกนัการแตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT 
STRIPS ตอกตะปยูดึยาวตลอดแนวรอยตอ่แล้วจงึทําการฉาบปนูรองพืน้ได้ 
    ข) การฉาบปนูตกแต่งก่อนฉาบปนูตกแต่งให้ทําความสะอาดและราดนํา้บริเวณท่ีจะ
ฉาบปนูให้เปียกโดยทัว่กนัเสียก่อนจึงฉาบปนูตกแต่งได้ โดยใช้อตัราสว่นผสมตามท่ีกําหนดให้และฉาบปนูให้ได้ตามระดบั
ท่ีเฟีย้มไว้ การฉาบปนูในชัน้นีใ้ห้หนาไมเ่กิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอดัปนูให้เกาะติดแน่นกบัชัน้ปนูฉาบรองพืน้ และ
ต้องหมัน่พรมนํา้ให้เปียกชืน้ตลอดเวลาฉาบขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดบัเรียบร้อยตามท่ีต้องการด้วยเกรียงไม้ยางเพ่ือ
ป้องกนัการเว้าหรือแอน่ของผิวปนูฉาบสําหรับช่องเปิดตา่งๆ ต้องฉาบปนูให้ได้มมุของเปิดเหลา่นีต้ามท่ีกําหนดไว้โดยท่ีด้าน
ของมมุได้ระดบัเดียวกนั ไมเ่ว้าหรือปตูลอดแนว 
    ค) การฉาบปนูในลกัษณะพืน้ท่ีกว้างการฉาบปนูตกแต่ง หรือฉาบปนูรองพืน้บนพืน้ท่ี
ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบตัง้ ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ
ก่อสร้างได้ระบใุห้มีแนวเส้นแบ่งท่ีแสดงไว้อย่างชดัเจน ผู้ รับจ้างจะต้องขอคําแนะนําพิจารณาจากผู้ควบคมุงานในการแบ่ง
แนวเส้นปนูฉาบหรือให้ใสแ่ผน่ตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยดึปนูฉาบตลอดแนว หากผู้
รับจ้างมิได้ปฏิบติัตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสัง่ให้เคาะสกัดปูนฉาบออกแล้วฉาบใหม่โดยผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทัง้หมด ในกรณีท่ีระบุให้ฉาบปนูขัดผิวมนัให้ฉาบปูนตกแต่งปรับให้ได้ระดบัตกแต่งผิวจน
เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้นํา้ปนูข้นๆ ทาโบกทบัหน้าให้ทัว่ ขดัผิวเรียบด้วยเกรียงเหลก็ ในกรณีท่ีระบใุห้ฉาบปนูผสมนํา้ยากนัซึม
ขดัผิวมนั ปนูฉาบชัน้รองพืน้และปนูฉาบชัน้ตกแต่งจะต้องผสมนํา้ยากนัซึม ลงในส่วนผสมของปนู ทราย ตามอตัราส่วน
และคําแนะนําของผู้ผลติโดยเคร่งครัดและทําการขดัผิวมนัดงัท่ีระบใุนรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างนี ้
  ง) ถ้าปนูฉาบผนงัหนามากกว่า 1.5 ซม.แล้วควรแบ่งทําเป็น 2 ชัน้ และชัน้นอกให้ใช้
ทรายละเอียดทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ ว่าจ้างอาจสัง่ลดหรือเพิ่มส่วนผสมก็ได้
แล้วแตช่นิดของงาน 
   8) การซอ่มผิวฉาบปนู 
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    ผิวปูนฉาบท่ีแตกร้าว หลดุร่อนหรือปนูไม่จับกบัผิวพืน้ท่ีท่ีฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอยสกัด
ต่างๆ จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะสกดัปนูฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทําผิวให้ขรุขระฉีดนํา้
ล้างให้สะอาดแล้วฉาบปนูใหม่ตามข้อการฉาบปนูข้างต้นด้วยทรายท่ีมีขนาดและคณุสมบติัเดียวกนักบัผิวปนูเดิม ผิวปนูท่ี
ฉาบใหมแ่ล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเนือ้เดียวกบัผิวปนูเดิม ห้ามใช้ฟองนํา้ชบุนํา้ในการตกแตง่ผิวปนูฉาบซอ่มนี ้
   9) การป้องกนัผิวปนูฉาบ 
    จะต้องบม่ผิวปนูฉาบท่ีฉาบเสร็จใหม่ๆ  แตล่ะชัน้ให้มีความชืน้อยูต่ลอดเวลา 82 ชม. โดยใช้นํา้
พ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกนัและหลีกเล่ียงมิให้ถกูแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพดัจดั การบ่มผิวนี ้ให้
ผู้ รับจ้างถือเป็นสิง่สําคญัท่ีจะต้องให้การดแูลเป็นพิเศษด้วย 

2.6.2 การฉาบปนูขดัมนั 
 กรรมวิธีการทํางานเหมือนการฉาบปนูในข้อ  2.6.1 หลงัจากฉาบปนูผิวหน้าและปรับจนได้ระดบั

ตกแตง่ผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมนํา้ และโรยปนูซีเมนต์ผงทบัหน้าให้ทัว่ ขดัผิวให้เรียบมนัด้วยเกรียงเหลก็ 
2.6.3 การฉาบปนูขดัมนักนัซมึ 
 ขณะผสมปนูฉาบทัง้ 2 ชัน้ ให้ผสมนํา้ยากนัซมึ มีสดัสว่นตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติแล้วจงึฉาบ 
 

2.7 งานกรวดล้างและหนิล้าง 
2.7.1  ข้อกําหนดทัว่ไป 

 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ แรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญ มีระบบ
ควบคมุคณุภาพท่ีดี ในการติดตัง้งานหินล้าง/กรวดล้าง ผนงัและพืน้ ตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 2)   ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผน่ตวัอยา่งหินล้าง/กรวดล้างขนาด 300x300 มิลลิเมตร แสดงสี ขนาด
เมด็หินและกรวด ลวดลาย และวสัดแุบง่ช่อง ให้ผู้ควบคมุงาน และ/หรือ ผู้ออกแบบคดัเลือกและอนมุติัก่อน 
ดําเนินการ 
 3)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดัของงานหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด ระบสีุและขนาดเม็ดหินหรือ
กรวดให้ชดัเจน 
  -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ แนวเส้นแบ่งช่องหรือเส้นขอบคิว้ แสดง
อตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แตล่ะสว่น 
  -  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้อปุกรณ์งานระบบท่ีเก่ียวข้อง ช่อง
ระบายนํา้ท่ีพืน้ ตําแหน่งติดตัง้สวิทช์ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 4)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกนัและระมดัระวงัมิให้ผนงัหรือส่วนของอาคารอ่ืนๆ เปรอะเปือ้น 
และป้องกนัไมใ่ห้ทอ่นํา้หรือทางระบายนํา้ตา่งๆ อดุตนัเสียหาย 

2.7.2  วสัด ุ
 1)  หิน ให้ใช้หินอ่อนคดัและล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียงกันโดยร่อน
ผ่านตะแกรงหากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 3-4 มิลลิเมตร ชนิด ขนาด และสีของหินจะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
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 2)  กรวด ให้ใช้กรวดทะเลคดัเม็ดกลมและล้างจนสะอาด ปราศจากสิ่งอ่ืนเจือปน ขนาดใกล้เคียง
กนัโดยผา่นตะแกรงร่อน หากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้ขนาด 2-3 มิลลเิมตร ชนิด ขนาด และสี จะต้องได้รับอนมุติัจากผู้ควบคมุ
งาน และ/หรือ ผู้ออกแบบก่อนดําเนินการ 
 3)  ปนูทรายปรับระดบัพืน้ ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ทัว่ไปสีเทา และสีฝุ่ น จะต้องได้รับการอนมุติั
ก่อนดําเนินการ 
 4)   การแบ่งช่อง หากไม่ระบใุนแบบ ให้ใช้ไม้สกัขนาด 5x10 มิลลิเมตร สําหรับการเซาะร่อง หรือ
ใช้ PVC ขนาด 6x10 มิลลเิมตร สําหรับการฝังเส้นแบง่ช่อง ขนาดช่องไมเ่กิน 2.00x2.00 เมตร  

2.7.3  วิธีการดําเนินงาน 
 1)  การเตรียมผิว 
  1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะทําผิวหินล้าง/กรวดล้างให้สะอาด ปราศจากฝุ่ นผง คราบ
ไขมนั เศษปนูทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด และล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
  1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะทําหินล้าง/กรวดล้าง จะต้องเทปูนทรายปรับระดับ ให้ได้ระดับและ
ความเอียงลาดตามต้องการ สําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบไุว้ในหมวดงานฉาบปนู 
โดยใช้ปนูฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงโดยเหลือความหนาสําหรับทําผิวหินล้าง/
กรวดล้างประมาณ 15 มิลลเิมตร 
  1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการ
บม่ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการทําผิวหินล้าง/กรวดล้างได้ 
 2)  การทําผิวหินล้าง / กรวดล้าง 
  2.1)  จดัวางแนวเส้นแบ่งขนาดช่องด้วยไม้หรือ PVC ตามท่ีได้รับอนมุติั แบ่งเป็นช่องๆ ตาม 
Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั ยดึเส้นแบง่ด้วยปนูทราย ให้ได้แนวตรงและได้ระดบั ทิง้ไว้ให้แห้งอยา่งน้อย 24 ชัว่โมง 
  2.2)  ก่อนฉาบผิวหรือเทผิว ผู้ รับจ้างจะต้องรดนํา้ทัว่บริเวณให้ชุ่ม แล้วสลดัหรือเทด้วยนํา้
ปนูซิเมนต์ข้นเป็นตวัประสานก่อน จงึฉาบหรือเทผิว 
  2.3)  ผสมหินหรือกรวด อตัราส่วน ปนูซีเมนต์ 1 ส่วน หินหรือกรวด 3 ส่วน ผสมกบันํา้
สะอาดให้ข้นพอเหมาะกบัการใช้งาน ฉาบหรือเทลงในพืน้ท่ีแล้วตบให้แน่น แต่งให้ได้ระดบัเสมอเส้นแบ่งช่อง แล้วทิง้ไว้ให้
ผิวปนูเร่ิมหมาดประมาณ 30 นาที จึงทําการล้างผิวโดยใช้แปรงจุ่มนํา้สะอาด ค่อยๆกวาดหรือล้างผิวหน้าให้ทัว่หลายครัง้ 
จนเหน็เมด็หินหรือเมด็กรวดชดัเจน ทิง้ไว้ให้แห้ง 1 วนั 
  2.4)  ใช้กรดเกลือผสมนํา้สะอาด 1:20 ใช้แปรงจุ่ม ค่อยๆ กวาดให้ทัว่ผิวหน้าหลายครัง้ จน
คราบปนูออกหมด เหน็เมด็หินหรือกรวดชดัเจนและสวยงาม 
  2.5)  การทําให้ทําทีละช่องพอเหมาะกบัเวลาและช่างฝีมือ เม็ดหินหรือเม็ดกรวดต้องแน่น
สม่ําเสมอกนัได้ด่ิงหรือได้ระดบัตลอดผิวหน้า 

2.7.4  การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 
 1)  ผิวหินล้าง/กรวดล้างทัง้หมด เม่ือทําเสร็จแล้วจะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ด่ิง เรียบสม่ําเสมอ ใน
กรณีท่ีเกิดมีรอยด่าง แตกร้าวหรือเม็ดหิน/กรวด กระจายตวัไม่สม่ําเสมอกนั หรือความไม่เรียบร้อยใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง
ดําเนินการแก้ไข โดยทบุออกแล้วทําให้ใหมท่ัง้ช่อง และให้ได้สีท่ีสม่ําเสมอทัว่ทัง้บริเวณ โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 
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 2)  หลังจากทําผิวหินล้าง/กรวดล้างแล้วเสร็จ ทิง้ให้ผิวหินล้าง/กรวดล้างแหง้ โดยไม่ถูก
กระทบกระเทือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 วนั แล้วล้างทําความสะอาดอีกครัง้ด้วยนํา้และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด 
จากนัน้เคลือบผิวด้วย Wax หรือนํา้ยา Rain Coating ให้ทัว่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

 3)  ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไม่ให้งานหินล้าง/กรวดล้างของผนงัและพืน้สกปรกหรือเสียหายตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 
2.8 งานกระเบือ้ง 

2.8.1  ขอบเขตของงาน 
 1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพแรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญมีระบบ

ควบคมุคณุภาพท่ีดีในการติดตัง้งานกระเบือ้งตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 
 2)  วสัดท่ีุนํามาใช้ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิตปราศจากรอยร้าวหรือตําหนิใดๆ ไม่

บิดงอขนาดเท่ากนัทกุแผ่น ให้ใช้คณุภาพท่ี 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเม่ียม บรรจใุนกลอ่งเรียบร้อย โดยมีใบสง่ของและ
ใบรับรองคณุภาพจากโรงงานผู้ผลติ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษาไว้อยา่งดีในท่ีไมมี่ความชืน้ 

 3)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่ง ชนิด และสีตา่งๆ ของกระเบือ้ง, เส้นขอบคิว้, วสัดยุาแนว พร้อม
รายละเอียด และขัน้ตอนในการติดตัง้งานกระเบือ้งแต่ละชนิด เช่น กระเบือ้งปพืูน้ กระเบือ้งผนงัภายในและภายนอก เป็น
ต้น ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 

 4)  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
  -  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของการปกูระเบือ้งทัง้หมด ระบรุุ่น ขนาด ของกระเบือ้งแต่ละ

ชนิด 
  -  แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบ มุม รอยต่อ การลดระดับ การยกขอบ แนวของเส้น

รอยตอ่ หรือเส้นขอบคิว้ และเศษของกระเบือ้งทกุสว่น แสดงอตัราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของนํา้ของพืน้แต่ละ
สว่น 

  -  แบบขยายอ่ืน ท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น ตําแหน่งติดตัง้ท่อนํา้สําหรับจ่ายเคร่ืองสขุภณัฑ์
ท่ีผนงัช่องระบายนํา้ทิง้ท่ีพืน้ ตําแหน่งท่ีติดตัง้สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 

 5)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบกนัซมึพืน้หรือผนงัท่ีระบใุห้ทําระบบกนัซมึ ก่อนการเทพืน้ปนูทราย
ปรับระดบัหรือฉาบปนูรองพืน้ผนงั แล้วจึงทําการติดตัง้กระเบือ้ง เช่น ระบบกนัซมึพืน้ห้องนํา้หรือพืน้ชัน้ลา่งท่ีติดกบัพืน้ดิน 
เป็นต้น 

2.8.2  วสัด ุ
 วสัดท่ีุนํามาใช้ ต้องเป็นวสัดใุหม่ท่ีได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใดๆ 
รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบใุนแบบ ให้ใช้กระเบือ้งชัน้คณุภาพท่ี 1 ขนาดให้
เป็นไปตามแบบคณุสมบติัไมต่ํ่ากวา่ มอก. 37-2529 กระเบือ้งดินเผาปพืูน้ เป็นกระเบือ้งสําหรับปพืูน้ทัง้หมด 

 1)  กระเบือ้งเซรามิค หากไม่ระบุในแบบให้ใช้ผิวกันล่ืนสําหรับปูพืน้ และผิวมันสําหรับบุผนัง 
ความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม. สําหรับกระเบือ้งขนาด 8”x8” และหนาไมน้่อยกวา่ 7 มม.สําหรับกระเบือ้งขนาด 12”x12”และ
หนาไมน้่อยกวา่ 9 มม.สําหรับกระเบือ้งขนาด 24”x24” 
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 2)  ให้ผู้ รับจ้างเสนอรายละเอียดและตวัอย่างวสัดปุนูทรายปรับระดบัพืน้ กาวซีเมนต์ชนิดยืดหยุ่น
ตวัได้ดีสําหรับติดกระเบือ้ง วสัดติุดกระเบือ้งและวสัดยุาแนวกระเบือ้ง ตามมาตรฐาน ANSI A118.1 Dry-Set Portland 
Cement วสัดนํุา้ยาเคลือบใสป้องกนัการซมึของนํา้ปนูและสียาแนว   วสัดยุาแนวกระเบือ้งชนิดป้องกนัราดํา Wax เคลือบ
ผิวกระเบือ้ง และ วสัดอ่ืุนๆ ตามระบใุนแบบตอ่คณะกรรมการตรวการจ้างหรือผู้ควบคมุงาน ก่อนดําเนินงาน 

2.8.3  การติดตัง้ 
 1)  การเตรียมผิว 
  1.1)  ทําความสะอาดพืน้ผิวท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้งให้ปราศจากฝุ่ นผง คราบไขมนั เศษปูน

ทราย หรือสิง่สกปรกอ่ืนใด แล้วล้างทําความสะอาดด้วยนํา้ 
  1.2)  สําหรับพืน้ท่ีจะปูกระเบือ้ง จะต้องเทปูนทรายปรับระดบั ให้ได้ระดบัและความเอียง

ลาดตามต้องการสําหรับผนงัจะต้องฉาบปนูรองพืน้ให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ตามท่ีระบุไว้ในหมวดงานฉาบปนู โดยใช้ปนู
ฉาบสําเร็จรูปชนิดหยาบ เพ่ือให้ได้ผิวพืน้หรือผิวผนงัท่ีเรียบและแข็งแรงก่อนการปหูรือบกุระเบือ้ง 

  1.3)  หลงัจากเทพืน้ปนูทรายปรับระดบั หรือฉาบปนูรองพืน้ผนงัแล้ว 24 ชัว่โมง ให้ทําการ
บม่ตลอด 3 วนั ทิง้ไว้ให้แห้ง แล้วจงึเร่ิมดําเนินการปกูระเบือ้งพืน้ หรือบกุระเบือ้งผนงัได้ 

  1.4)  การเตรียมแผ่นกระเบือ้ง จะต้องแกะกล่องออกมา ทําการเฉล่ียสีของกระเบือ้งให้
สม่ําเสมอทั่วกันและเพียงพอกับพืน้ท่ีท่ีจะปูหรือบุกระเบือ้ง แล้วจึงนํากระเบือ้งไปแช่นํา้ก่อนนํามาใช้ หรือปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน 

  1.5)  กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่เคลือบผิว ก่อนการปหูรือบจุะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยาเคลือบใส 
เพ่ือป้องกนัการซมึของนํา้ปนูและสียาแนว โดยเคลือบให้ทัว่ผิวหน้าและขอบโดยรอบรวม 5 ด้าน อยา่งน้อย 2 เท่ียว 
  2)  การปหูรือบกุระเบือ้ง 
  2.1)  ทําการวางแนวกระเบือ้ง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตาม Shop Drawing ท่ี
ได้รับอนุมติั แนวกระเบือ้งทัว่ไปหากไม่ระบุในแบบให้ห่างกนั 2 มิลลิเมตร หรือชิดกนั ตามชนิดของกระเบือ้งหรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
  2.2)  เศษของแผน่กระเบือ้งจะต้องเหลือเทา่กนัทัง้ 2 ด้าน แนวรอยต่อจะต้องตรงกนัทกุด้าน
ทัง้พืน้และผนงั หรือตาม Shop Drawing ท่ีได้รับอนมุติั การเข้ามมุกระเบือ้งหากไมร่ะบใุนแบบ ให้ใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา 
คร่ึงความหนาของแผ่นกระเบือ้งประกบเข้ามุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ห้องนํา้ต่างๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยเคร่ืองมือตดัท่ีคมเป็นพิเศษ 
  2.3)  ทําความสะอาดพืน้ผิว แล้วพรมนํา้ให้เปียกโดยทัว่ ใช้กาวซีเมนต์ในการยึดกระเบือ้ง 
ด้วยการโบกให้ทัว่พืน้หรือผนงั แล้วจึงปหูรือบกุระเบือ้ง ให้ปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตกาวซีเมนต์ โดยได้รับการอนมุติั
จากผู้ควบคมุงานก่อน 
 2.4)  ติดตัง้และกดแผ่นกระเบือ้งตามแนวท่ีวางไว้ให้แน่นไม่เป็นโพรง ภายในเวลาท่ีกําหนด
ของกาวซีเมนต์ท่ีใช้ ในกรณีท่ีเป็นโพรง หรือไมแ่น่น หรือไมแ่ข็งแรง จะต้องรือ้ออกและทําการติดตัง้ใหม ่
 2.5)  ไมอ่นญุาตให้บกุระเบือ้งทบัขอบวงกบใดๆ ทกุกรณี 
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 2.6)  หลงัจากปูหรือบุกระเบือ้งแล้วเสร็จ ทิง้ให้กระเบือ้งไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลา
อย่างน้อย 48 ชั่วโมง แล้วจึงยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุยาแนว โดยใช้สีท่ีใกล้เคียงหรืออ่อนกว่าสีกระเบือ้ง หรือตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 
 2.7) ทําความสะอาดผิวกระเบือ้ง แล้วลง Wax ขดัให้ทัว่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

2.8) กระเบือ้งดินเผาท่ีไม่ได้เคลือบผิว หลงัจากปเูสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยนํา้ยา
เคลือบใสประเภท PENETRATION SEALER ให้ทัว่พืน้อยา่งน้อย 2 เท่ียว 

 
2.9  งานผนังหนิขัด  

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวสัดุและอุปกรณ์ท่ีจําเป็นตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด และจัดส่งตวัอย่าง
ให้กบัคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

วสัดท่ีุใช้ในงานหินขดั ประกอบด้วย 
1) หินเกล็ด หินเกล็ดท่ีใช้คือ หินอ่อนสีสนัต่างๆ ขนาดของหินเกล็ดท่ีใช้ หากมิได้ระบรุายละเอียด

ในแบบก่อสร้างให้ใช้สว่นผสมของหินขนาดเบอร์ 2, 3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้าเข้าด้วยกนั หินท่ีใช้ต้องมีคณุภาพดีโดย
จะต้องมีเนือ้ละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย สีสนัสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   หรือสนิมหวัอยู่ในเนือ้ไม่ผยุุ่ย หิน
เกลด็คณุภาพดีจะให้ผิวหินขดัท่ีมีความมนัเงางามสงู 

2) ปนูซีเมนต์ขาว ปนูซีเมนต์ขาวเป็นปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1    
3) สีผสมซีเมนต์สีท่ีใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสนัตา่งๆ นัน้  เป็นสารสงัเคราะห์ประเภท 

Metals Oxide  ท่ีจําหน่ายโดยทัว่ไปจะมีอยู ่6  สี  คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นํา้ตาล  (ซึง่มาจากสารสงัเคราะห์ประเภท  Ferric 
Oxide)  สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganess Oxide) คณุสมบติัของสีผสมซีเมนต์จะต้องสามารถ
กระจายและผสมผสานกบัเนือ้ซีเมนต์ได้ดี ไมซี่ดจางและคงทน 

4) ผู้ รับจ้างต้องทําลวดลายของผนังและบอกชนิดและสีของเส้นแบ่ง และวัสดุอ่ืนๆ ให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 

ภายหลงัการขดัเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สีไม่สม่ําเสมอ เป็นริว้รอยหรือกะเทาะ
แตกร้าว เสียหายใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการซ่อมแซม หรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดย
ไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติมทัง้สิน้ 

  
      2.10 บัวเชงิผนัง 
 ให้ปฏิบติัตามรายการ ดงันี ้
 ให้ผู้ รับจ้างจัดทําแบบแปลนทุกชัน้แสดงแนวบัวเชิงผนังแต่ละชนิด เพ่ือขออนุมัติก่อนดําเนินการตาม
รายละเอียดดงันี ้

1) บวัเชิงผนงัของพืน้เซรามิค ให้บดุ้วยแผ่นเซรามิค สงู 8”หรือ 12” หรือ 24” ตามขนาดกระเบือ้งปพืูน้ สี
ตามท่ีกําหนดให้ 
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2) บวัเชิงผนงัของพืน้ทรายล้าง, กรวดล้าง, หินล้าง, กระเบือ้งยาง, หินแกรนิต, หินอ่อนและหินขดั ให้ใช้
วสัดชุนิดเดียวกนัสงู 4" รายละเอียดการติดตัง้ตามแบบระบ ุโดยทางผู้ รับจ้างต้องจดัทําแบบรายละเอียดการติดตัง้ก่อน
ดําเนินการ 

3) บวัเชิงผนงัสําหรับพืน้ปพูรม ถ้ามิได้ระบใุนแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชดัเจน ให้ติดตัง้บวัเชิงผนงัไม้สกั
สงู 4”  

 ในส่วนอ่ืนๆ ถ้าหากมิได้ระบใุนแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชดัเจน ให้ใช้บวัเชิงผนงัวสัดชุนิดเดียวกนักบัวสัดุ
พืน้สงู 4”  
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3.   งานหลังคา และระบบกันซมึ  
  

3.1 ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
หลงัคาทัว่ไป ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดดงันี ้
3.1.1 หลงัคาจะต้องติดตัง้ให้ถกูหลกัการติดตัง้ตามมาตรฐานสากลหรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพืน้หลงัคามี

ความเอียงลาดลงสู่รางระบายนํา้ตามท่ีกําหนดทัง้นีใ้ห้การระบายนํา้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมิให้นํา้ขงัอยู่บนหลงัคา 
และรางระบายนํา้ได้การระบายนํา้ให้เป็นไปตามรายการก่อสร้างงานประปางานระบายนํา้ทิง้และนํา้โสโครกตามแบบ
สขุาภิบาล 

3.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัการซึมของนํา้ท่ีจะซึมลงในพืน้หลงัคาคสล.โดยการทําระบบกนัซึมโดยใช้ 
Water Proof ชนิดมี Topping 

3.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของหลงัคาในระยะเวลา 2 ปี หากเกิดรอยร้าวแตกหรือร่ัวไหล
เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 2 ปี ภายหลงัการสง่มอบงานแล้วผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําใหม่ หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่
คิดมลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้ 

3.1.4 งานสว่นครอบหลงัคาท่ีเป็นปนูปัน้, ปีกนกหรือ Flashing หากมิได้แสดงในแบบแต่เป็นงานในสว่น
ท่ีจะทําให้ไมเ่กิดการร่ัวซมึและเป็นผลดีแก่อาคารผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและดําเนินการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
3.2 ชนิดของหลังคา 

3.2.1 หลงัคา คสล.  
1) การเตรียมการ 
 หลงัคา คสล. คอนกรีตต้องเป็นมวลแน่น และจะต้องผสมนํา้ยากนัซมึลงไปในสว่นผสมของ

คอนกรีตขณะผสมคอนกรีตในโม่ผสมเพ่ือให้ส่วนผสมเข้ากนัดี ขนาด ปริมาณของนํา้ยา วิธีใช้ให้ใช้ตามคําแนะนําและ
กรรมวิธีของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัดโดยได้รับการอนุมติัและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วดําเนินการเท
คอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีตโดยเคร่งครัดพร้อมทัง้จดัปรับระดบัผิวคอนกรีตให้มีความเอียงลาดไปยงั
จุดระบายนํา้ตามท่ีระบุในแบบก่อสร้างแล้วจึงขัดผิวของคอนกรีตให้เรียบในขณะท่ีผิวของคอนกรีตยงัหมาดๆ อยู่ และ
ดําเนินการบม่คอนกรีตตามรายละเอียดในหมวดงานคอนกรีต 

2) การดําเนินการระบบกนัซมึ 
ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุ แรงงาน  อปุกรณ์ท่ีจําเป็นในการก่อสร้างในงานป้องกนัความชืน้   

ตามท่ีระบุในแบบและรายการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งเอกสารประกอบคณุภาพวสัดขุองผู้ จําหน่ายหรือผู้ผลิตท่ีได้
กําหนดไว้พร้อมหลกัฐานเพ่ือขออนมุติั 

การดําเนินการ 
หากไม่ได้ระบุเป็นอ่ืนในแบบให้ใช้ระบบกันซึมประเภท POLYURETHANE สตูรนํา้ชนิด

ยืดหยุ่นพิเศษมีค่าความยืดหยุ่น (ELONGATION OF BREAK) ไม่น้อยกว่า 350% ให้ทําการทารองพืน้ 1 เท่ียว และทา
กนัซมึในอตัราประมาณ 0.7 กก./ตรม. อยา่งน้อย 2 เท่ียวความหนารวมประมาณ 0.7-1.0 มม.บริเวณท่ีเป็นมมุพืน้ชนผนงั
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ให้ทําการลบมมุ หรือใช้ POLYURETHANE SEALANT ยาแนวรอยต่อตลอดแนว และทําบวัผนงัเป็นกนัซมึต่อเน่ืองขึน้มา
อยา่งน้อย 10 ซม. การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลติ  

การทําชัน้Topping ถ้ามีระบไุว้ในแบบ 
ให้ดําเนินการตามท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง,หากรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบแบบ

ก่อสร้างมิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน การทําชัน้ Topping สําหรับหลงัคา คสล. ให้ดําเนินการดงันี ้ 
ชัน้ Topping ต้องเทหนาไม่น้อยกว่า 3 ซม. สงูสดุ 5 ซม.เสริมตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 4 

มม. # 200 x 200 มม.เพ่ือช่วยลดการแตกร้าว และทกุๆ ระยะประมาณ 3 x 4 ม.หรือระยะใกล้เคียงกนัตามความ
เหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 4 ม.ให้ทําร่อง Expansion Joint กว้างไม่น้อยกว่า 1 ซม. ฝังอดุด้านลา่งของร่องด้วยแผ่น Joint 
Filler โดยเว้นร่องสว่นบนไว้ลกึไม่เกิน 1 ซม. สําหรับอดุยาแนวกนันํา้ด้วยวสัด ุJoint Sealant ระหว่าง Joint Sealant กบั 
Joint Filler ต้องมีแผ่น Bond Breaker หรือกระดาษเทปกาวผิวมนัคัน่ไว้เพ่ือไม่ให้ติดกนัโดยเสนอรายละเอียดก่อน
ดําเนินการ 

การรับประกนั 
การดําเนินการงานติดตัง้ให้ปฏิบัติตามขัน้ตอนและคําแนะนําของผู้ ผลิตผู้ รับจ้างจะต้อง

รับประกนัคณุภาพของวสัดแุละการดําเนินการติดตัง้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5  ปี หลงัจากวนัทํางานแล้วเสร็จทัง้นีจ้ะต้องมี
หนังสือรับประกันผลงานมอบไว้ให้กับผู้ ว่าจ้างเป็นหลักฐานในระยะเวลารับประกันถ้ามีการร่ัวซึมอันเกิดจากการ
เส่ือมสภาพของวสัดหุรือจากกการบกพร่องในการดําเนินการผู้ รับประกนัจะต้องทําการซ่อมแซมให้หายร่ัวซึมโดยเร็ว เม่ือ
ได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้าง โดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ  

3.2.2 หลงัคาแผน่เหลก็ลอนเคลือบสี METAL SHEET 
1) วสัด ุและอปุกรณ์ 

 หลงัคาเหลก็รีดลอน (Metal Sheet) โทนสีตามแบบระบแุผ่นเหลก็มีค่า Yield strength ไม่
น้อยกว่า 550 mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสมอลูมิเนียมกับสังกะสี ไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตรม. (2 ด้าน) เคลือบสี 
Polyester 2 ด้าน ความหนาแผ่นเหลก็ไม่รวมชัน้เคลือบสี(BMT) ต้องไม่ต่ํากว่า 0.35 มม.ความหนาเม่ือรวมชัน้เคลือบสี
แล้ว (TCT) ต้องไม่น้อยกว่า 0.43 มม. ติดตัง้ด้วยระบบ Bolt หรือ Boltless ตามแบบระบ ุโดยหากเป็นระบบ Boltless ให้
ทําการยิงสกรูท่ีปลายหลงัคาบริเวณตลอดแนวชายคาทกุสนัลอนอยา่งน้อย 2 แถวของแป   

 พร้อมติดตัง้แผ่นฉนวนกนัความร้อนชนิด Polyethylene ชนิดมี Aluminum foil 2 ด้าน ความ
หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ติดตัง้ระหว่างแผ่นหลงัคากบัแปด้วย METAL STRIP ตามมาตรฐานผู้ผลิต หรือฉนวน Rockwool 
หนาไม่น้อยกว่า 50 มม.ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 40K หรือตามแบบระบ ุชนิดมีฟอยล์อลมิูเนียมหุ้ม ติดตัง้ระหว่างแป
โดยใช้ตะแกรงลวดเช่ือมรองด้านใต้หรือตามคําแนะนําของผู้ผลติหรือฉนวนประเภทอ่ืนตามระบไุว้ในแบบ (ถ้ามี)  

 แผ่นหลงัคาบริเวณสนัหลงัคาต้องมีการพบัแผ่นกันนํา้ย้อน โดยดําเนินการตามคําแนะนํา
ของผู้ผลติ Flashing Metal Sheet ให้ใช้ผลติภณัฑ์เดียวกบัผู้ผลติหลงัคาเหลก็รีดลอน รูปแบบมาตรฐาน เว้นแต่กําหนดไว้
ในแบบ ปลายแผ่น flashing ท่ีชนลอนหลงัคาต้องทําการตดัด้วยเคร่ืองมือเฉพาะหรือใช้วสัดปิุดตามรูปลอนหลงัคาพอดี 
รอยต่อระหว่างแผ่น flashing กบัหลงัคาหรือ Flashing ด้วยกนัเอง ให้ยาแนวด้วย Silicone ตลอดแนว การยดึด้วยโบลต์

ให้ใช้โบลต์และผลติภณัฑ์ตดิตัง้ตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
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 หลงัคาชนิดโปร่งให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากเรซิน เสริมด้วยแผ่น Fiberglass Mesh เคลือบ
ด้วยฟิล์ม Polyester ชนิดป้องกนัรังสี UV นํา้หนกัแผ่นไม่น้อยกว่า 2,400 กรัม/ตารางเมตร ค่าการส่งผ่านของแสงไม่เกิน 
40% ขึน้ลอนตามหลงัคาเหลก็รีดลอน ยึดด้วยโบลต์ รองด้วยแหวน Stainless เสริมยางชนิด EPDM การติดตัง้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลติ 

 
2) การดําเนินการ 

 ติดตัง้แปเหล็กโดยใช้แปเหล็กชนิด และขนาดตามท่ีกําหนดในแบบและระยะห่างของแปให้
ติดตัง้ตามท่ีกําหนดในแบบโดยมีการยึดกับจันทนัหลงัคาอย่างมัน่คงแข็งแรงตามท่ีกําหนดในแบบและจะต้องจดัปรับ
ระดบัรวมทัง้แนวของแปให้ตรงสม่ําเสมอเท่ากนัตลอดการติดตัง้การต่อเช่ือมจะต้องใช้ช่างท่ีมีฝีมือมีความชํานาญและ
เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดีทัง้นีแ้ปเหล็กจะต้องได้รับการดําเนินการป้องกันสนิมตามกรรมวิธีท่ีสถาปนิกกําหนดให้ 
สําหรับการมุงวัสดุตัง้แต่การเตรียมการวิธีการมุงระยะการซ้อนแผ่นและติดตัง้ครอบมุงรวมทัง้การติดตัง้อุปกรณ์ยึด
ประกอบต่างๆ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เม่ือดําเนินการมงุกระเบือ้งหลงัคาเสร็จ
แล้วแนวลอนกระเบือ้งรวมทัง้ชายกระเบือ้งจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อยโดยจะต้องตรวจตราความเรียบร้อยของหลงัคา
ไม่ให้มีรอยแตกร้าว  หรือเสียหาย  หากมีการชํารุดเสียหาย ซึง่มีผลทําให้เกิดปัญหาในการใช้งานจะต้องเปล่ียนใหม่แก้ไข
จนถกูต้องตามกรรมวิธีของผู้ผลติ และต้องทําความสะอาดปราศจากฝุ่ นผงเศษวสัดตุ่างๆ บนหลงัคาและท่อรางระบายนํา้ 
ทัง้นีจ้ะต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึของหลงัคาก่อนสง่มอบงาน 

3.2.3 รางนํา้สงักะสีหรือรางนํา้สเตนเลส, รางนํา้สําเร็จรูป 
 ความหนาของแผน่สงักะสีตามแบบระบ ุ(หากไมร่ะบใุห้ใช้สงักะสีเบอร์ 20)ไม่มีรอยร่ัวหรือสนิมการ

ติดตัง้ต้องวางซ้อนในแผน่กระเบือ้งและยดึติดกบัแประยะไมน้่อยกวา่ 30 ซม.การเช่ือมให้เช่ือมด้วยอาร์กอน 
 รางนํา้สแตนเลส ใช้ GRADE 304 หากไม่ระบใุนแบบให้ใช้ความหนา 1 มม. เช่ือมแบบ Argon 

Weld มีระยะเหล่ือมระหวา่งแผน่ด้านนอกของราง 1 ซม. 
 การพบัรางต้องพบัย้อนขึน้เพ่ือกนัการย้อนของนํา้ฝนการต่อลงท่อระบายนํา้จะต้องมีการป้องกนั

การร่ัวในจดุตอ่ให้ได้ผลดีและหากจําเป็นต้องมีการตอ่แผน่ ห้ามตอ่แนวรางนํา้ตามแนวยาวโดยให้ตอ่ตามแนวขวางเทา่นัน้ 
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4.   งานฝ้าเพดาน 
 
 4.1  ขอบเขตของงาน 

4.1.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพแรงงานท่ีมีฝีมือและความชํานาญมีระบบควบคุม
คณุภาพท่ีดีในการติดตัง้งานฝ้านเพดานตามระบใุนแบบและรายการประกอบแบบ 

4.1.2  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างและประสานงานกบัผู้ ติดตัง้งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบังานฝ้าเพดาน เช่น งานเตรียมโครงเหล็กยึดวงกบประต ูโครงเหล็กในฝ้าสําหรับยึดลวดแขวน
โครงเคร่าฝ้าเพดาน, ยึดดวงโคม, ยึดท่อลมของระบบปรับอากาศ เป็นต้น เพ่ือให้งานฝ้านเพดานแข็งแรง และเรียบร้อย
สวยงาม 

4.1.3  ในกรณีท่ีจําเป็นต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดานสําหรับซ่อมแซมงานระบบต่างๆ ของอาคารหรือ
ซ่อมแซมหลงัคาในภายหลงัผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ให้แข็งแรงและเรียบร้อย ตามท่ีกําหนดในแบบหรือตามวตัถปุระสงค์ของ
ผู้ออกแบบ 

4.1.4  ระดบัความสงูของฝ้าเพดานให้ถือตามระบใุนแบบแต่อาจเปล่ียนแปลงได้เลก็น้อยตามความเห็นชอบ
ของผู้ควบคมุงาน 

4.1.5  ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างพร้อมรายละเอียดและขัน้ตอนการติดตัง้ งานฝ้าเพดาน เช่น แผ่นยิบซัม่
โครงเคร่าผนงัและฝ้าเพดานพร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการสัง่ซือ้ 

4.1.6  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคมุงานพิจารณาอนมุติัก่อนการติดตัง้ ดงันี ้
   1)  แบบแปลน, รูปด้าน, รูปตดั ของผนงัหรือฝ้าเพดานแสดงแนวโครงเคร่าระยะและตําแหน่งสวิทช์
ปลัก๊ ดวงโคม หวัจ่ายลม หวัดบัเพลงิและอ่ืนๆ ให้ครบถ้วนทกุระบบ 
   2)  แบบขยายการติดตัง้บริเวณขอบมมุรอยตอ่การชนผนงัและโครงสร้างของอาคาร 
   3)  แบบรายละเอียดการยดึห้อยแขวนกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงหลงัคาหรือผนงัอาคาร 
   4)  แบบขยายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือจําเป็น เช่น การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟ ท่อนํา้ทิง้ของระบบปรับ
อากาศ สวิทช์ ปลัก๊ ช่องซอ่มบํารุง เป็นต้น 
 
 4.2  วัสดุ 

4.2.1  แผ่นยิบซัม่หนา 9 มิลลิเมตร หรือ 12 มิลลิเมตร หรือตามระบใุนแบบ ชนิดธรรมดา, กนัชืน้, บฟุอยล์ 
สะท้อนความร้อนหรือกนัไฟ ตามระบใุนแบบ ขนาด 1.20x2.40 เมตร แบบขอบลาดสําหรับผนงัหรือฝ้าฉาบเรียบรอยต่อและ
ขอบเรียบสําหรับฝ้า T-Bar  

4.2.2  โครงเคร่าผนงัเหลก็ชบุสงักะสี ขนาดไม่เลก็กว่า 30x70 มิลลิเมตร ความหนาของแผ่นเหลก็ไม่ต่ํากว่า 
0.50 มิลลเิมตร ระยะหา่งของโครงเคร่าตัง้ทกุ 400 มิลลเิมตร  

4.2.3  โครงเคร่าฝ้าเพดานฉาบเรียบรอยต่อให้ใช้เหล็กชบุสงักะสี ขนาดไม่เล็กกว่า 14x37 มิลลิเมตร ความ
หนาของแผ่นเหลก็ไม่ต่ํากว่า 0.47 มิลลิเมตร ระยะห่างของโครงเคร่าหลกั (วางตัง้) ทกุ 1.00 เมตร โครงเคร่ารอง(วางนอน) 
ทกุ 400 มิลลิเมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทกุระยะ 1.00x1.20 เมตรพร้อมสปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูป
ปีกผีเสือ้  
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4.2.4  โครงเคร่าฝ้าเพดาน T-Bar ให้ใช้เหลก็ชบุสงักะสีเคลือบสีขาวจากโรงงาน ความหนาของแผ่นเหลก็ไม่
ต่ํากว่า 0.30 มิลลิเมตร พบัขึน้รูป 2 ชัน้ โครงเคร่าหลกัสงูไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร ระยะห่างทกุ 600 มิลลิเมตร โครงเคร่า
ซอยสงูไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร ระยะห่างทกุ 1.20 เมตร ลวดแขวนขนาด Dia. 4 มิลลิเมตร ทกุระยะ 1.20x1.20 เมตร 
พร้อมสปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูปผีเสือ้  

4.2.5  คิว้เข้ามุมต่างๆ สําหรับผนังและฝ้าเพดานยิบซั่มให้ใช้คิว้สําเร็จรูปโดยได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคมุงาน 

4.2.6  ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีสว่นผสมของ ASBESTOS ขนาดกว้าง 3” และ 6” หนาไม่
น้อยกว่า 8 มม. หรือตามแบบระบุโครงคร่าวเหล็กชุบสงักะสี มอก.1427-2540 ให้ผู้ ว่าจ้างเสนอตวัอย่างฝ้าเพดานต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินงาน 

4.2.7  ฝ้าเพดานแผ่น Fiber Cement ชนิดไม่มีสว่นผสมของ ASBESTOS ขนาด 1.20x2.40 ม. หนาไม่น้อย
กว่า 6 มม. หรือตามแบบระบโุครงคร่าวเหลก็ชบุสงักะสี มอก.878-2537 ยาแนวรอยต่อ 5 มม.ด้วย PU หรือตามแบบระบใุห้
ผู้วา่จ้างเสนอตวัอยา่งฝ้าเพดานตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนดําเนินงาน 

4.2.8  ฝ้าเพดานยิปซัม่ชนิดฉลรูุลดเสียงสะท้อน ขนาด 1200x2400 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า12 มม. กรุ
แผน่ซบัเสียงด้านหลงัฉลรูุส่ีเหล่ียมจตัรัุส พืน้ท่ีเจาะรู 13-16.5 % รอยต่อให้ใช้เทปประสานและปนูฉาบรอยต่อตามคําแนะนํา
ของผู้ผลิต การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยให้เสนอรูปแบบของฝ้าและการติดตัง้ต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างก่อนดําเนินการ 

4.2.9 ฝ้าเพดานอะคสูติก ขนาด 600 x 1200 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม.ขอบบงัใบ ผลิตจากแผ่นใย
แร่เคลือบสีสําเร็จจากโรงงาน คา่การดดูซบัเสียง (NRC) ไมน้่อยกวา่ 0.50 ตามมาตรฐาน ASTM  

4.2.10 ฝ้าเพดานเหล็กรีดลอนเคลือบสีความสงูและรูปแบบของลอนตามกําหนดในแบบแผ่นเหล็กกล้ามีค่า 
Yeild strength ไม่น้อยกว่า 550 mpa เคลือบผิวด้วยโลหะผสมอลมิูเนียมกบัสงักะสีไม่น้อยกว่า 100 กรัม/ตรม. (2 ด้าน) 
เคลือบสี POLYESTER ความหนารวมหลงัคาเหล็กไม่รวมชัน้เคลือบ (Base Metal Thickness) ไม่น้อยกว่า 0.42 มม.  
รอยตอ่ระหวา่งแผน่ให้ปิดด้วย FLASHING METAL SHEET ดําเนินการตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

4.2.11 ฝ้าเพดาน Aluminum Composite หนา 4 มม. ผิวด้านนอกเคลือบด้วยสี PVDF (Polyvinylidene 
Fluoride) หรื อ F.E.V.E.มีการรับประกนัสินค้านานไม่น้อยกว่า 10 ปี เคลือบสีหนา 31 ไมครอน/ชัน้ รวมสีผิวทัง้ 3 ชัน้ 58 
ไมครอนและด้านหลงัเคลือบสีกนัสนิม (Chromate Treatment) ให้ผู้ รับจ้างดําเนินการตามแบบระบโุดยการติดตัง้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลิตและให้เสนอ Shop Drawing รูปแบบและการติดตัง้แก่กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อน
ดําเนินการ 

 
 4.3  การตดิตัง้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างฝีมือท่ีดี มีความชาญในการติดตัง้ ฝ้าเพดานทกุสว่นท่ีติดตัง้แล้วจะต้องได้ระดบัและ
เส้นแนวตรงเรียบร้อยหรือลวดลายได้ฉากตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดด้วยความประณีตเรียบร้อย 

4.3.1  การติดตัง้โครงเคร่าฝ้าฉาบเรียบรอยตอ่และแผน่ยิบซัม่ 
 1)  หาระดบัรอบห้องแล้วยึดรางระดบัโดยรอบโดยยึดฉากริมฝ้าฉาบเรียบกบัผนงัโดยรอบให้มัน่คง
แข็งแรงได้แนวและระดบัท่ีต้องการด้วยพกุเหลก็ ยดึฉากเหลก็ 2 รู เข้ากบัใต้ท้องพืน้อาคารชัน้ถดัไปท่ีระยะ 1.00x1.20 เมตร 
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ด้วยพกุเหล็ก 6 มิลลิเมตร (1.00 เมตร คือระยะห่างของโครงเคร่าหลกั) ให้เสริมโครงเคร่าหลกัชุดแรกห่างจากผนงั 150 
มิลลเิมตรในกรณีเป็นโครงหลงัคาเหลก็ให้ยดึกบัแนวจนัทนัหลกัโครงสร้างเป็นหลกัโดยให้ยดึเป็นตาราง 1.00 x1.00 มม 
   2) วดัระยะความสงูจากฉากริมถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพ่ือตดัลวด 4 มิลลิเมตรและประกอบชดุหิว้
โครง โดยใช้สปริงปรับระดบัและงอปลายด้านหนึ่งของลวด 4 มิลลิเมตร เป็นขอไว้ (หรืออาจใช้ฉากริมแทนในกรณีมีช่องว่าง
ระหวา่งฝ้าเพดานและใต้ท้องพืน้น้อยกวา่ 200 มิลลเิมตร) 
   3)  นําชดุหิว้โครงท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีติดตัง้ไว้ทัง้หมด 
   4)  นําโครงเคร่าหลักขึน้วางลงในขอของชุดหิว้โครงจนเต็มพืน้ท่ีติดตัง้จะได้โครงเคร่าหลักทุก
ระยะหา่ง 1.00 เมตร 
 5)  นําโครงเคร่าซอยขึน้ยึดติดกบัโครงเคร่าหลกัโดยใช้ตวัล็อคโครง ให้ได้แนวตัง้ฉากกบัโครงคร่าว
หลกั โครงคร่าวซอยจะห่างกนัทกุระยะ 40 ซม. สําหรับแผ่นยิบซมัหนา 9 มม. โดยจะเป็นลกัษณะตาราง 40 x 100ซม. และ 
60 ซม. สําหรับแผน่ยิบซมัหนา 12 มม. โดยจะเป็นลกัษณะตาราง 60 x 100 ซม. 
   6)  ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอยา่งละเอียดท่ีสปริงปรับระดบัก่อนยกแผน่ยิบซัม่ขึน้ติดตัง้ 
   7)  นําแผ่นยิบซัม่ขอบลาดขึน้ติดตัง้กบัโครงเคร่าซอยให้ด้านยาว (2.40 เมตร) ตัง้ฉากกบัแนวโครง
เคร่าซอย ปลายของแผ่นด้าน 1.20 เมตร จะต้องสลบัแนวกนั 1.20 เมตร ยดึโดยใช้สกรูยิบซัม่ขนาด 25 มิลลิเมตร ควรเร่ิมยิง
สกรูจากหวัหรือท้ายแผ่นไล่ไปด้านท่ีเหลือให้ห่างจากขอบแผ่นประมาณ 10 มิลลิเมตร การยึดสกรูให้ยึดตามแนวโครงเคร่า
ซอยหา่ง 240 มิลลเิมตร และยดึบริเวณขอบแผน่ด้าน 1.20 เมตร หา่ง 150 มิลลเิมตร 
   8) ติดตัง้คิว้เข้ามมุ สําหรับทกุขอบ ทกุมมุ เพ่ือความเรียบร้อยและสวยงาม 
 9)  วิธีการฉาบรอยตอ่แผน่ยิบซมั 

ก)  ครัง้ท่ี 1 (รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิว้) 
 -  ใช้เกรียงโป้วตกัปนูฉาบ ปาดทบัรอยตอ่ 
 -  ปิดทับด้วยผ้าเทปตามแนวดังกล่าวโดยให้กึ่งกลางเทปอยู่ตรงแนวรอยต่อรีดเทปให้

เรียบเป็นเนือ้เดียวกนักบัปนูฉาบ 
ข)  ครัง้ท่ี 2 (รอยฉาบกว้างประมาณ 6 นิว้ ทบัแนวเดิม) 
 -  ใช้เกรียงโป้วตกัปนูฉาบ ฉาบทบัผ้าเทปอีกครัง้โดยให้เรียบเสมอผิวหน้าแน่น ทิง้ไว้

ประมาณ 2-3 ชัว่โมง 
ค)  ครัง้ท่ี 3 (รอยฉาบกว้าง 12 นิว้) 
 -  ใช้สันเกรียงฉาบขูดหน้ารอยต่อให้เรียบฉาบทับแนวฉาบเดิมด้วยเกรียงฉาบทิง้ไว้

ประมาณ24 ชัว่โมง 
 -  ใช้กระดาษทรายละเอียดเบอร์ 3-4 ขดัแตง่รอยฉาบให้เรียบร้อย 

  4.3.2  การติดตัง้โครงเคร่าฝ้า T-Bar และแผน่ยิบซัม่ 
   1)  ยดึฉากริม T-Bar กบัผนงัโดยรอบให้ได้ระดบัท่ีต้องการ และยดึฉากเหลก็ 2 รู เข้ากบัใต้ท้องพืน้
อาคารชัน้ถดัไป ท่ีระยะ 1.20x1.20 เมตร ด้วยพกุเหลก็ 6 มิลลเิมตร 
   2)  วดัระยะความสงูจากฉากริม T-Bar ถึงท้องพืน้ชัน้ถดัไป เพ่ือตดัลวด 4 มิลลิเมตร และประกอบ
เข้ากบัขอหิว้ T-Bar โดยใช้สปริงปรับระดบัทําด้วยสแตนเลสรูปปีกผีเสือ้ งอปลายด้านหนึง่ของลวด 4 มิลลเิมตร เป็นขอไว้ 
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   3)  นําชดุแขวนท่ีประกอบไว้ขึน้แขวนกบัฉากเหลก็ 2 รู ท่ีเตรียมไว้ทัง้หมด 
   4)  นําโครงเคร่าหลกัขึน้เก่ียวกบัชดุแขวนท่ีเตรียมไว้โดยเก่ียวขอหิว้เข้าในรูบนสนัของโครงเคร่าหลกั
จนเตม็พืน้ท่ีติดตัง้ ให้ได้โครงเคร่าหลกัทกุระยะหา่ง 1.20 เมตร ให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัผนงัห้อง 
   5)  สอดโครงเคร่าซอย 1.20 เมตร เข้าในรูเจาะของโครงเคร่าหลกัทกุระยะ 600 มิลลิเมตร โดยวาง
ให้ได้ฉากกบัโครงเคร่าหลกัวางโครงเคร่าขนาด 0.60x1.20 เมตร หากต้องการขนาดโครงเคร่า 0.60x0.60 เมตร ให้เพิ่มโครง
เคร่าซอย 600 มิลลเิมตร เสียบลงในช่องระหวา่งกลางของโครงเคร่าซอย  
1.20 เมตร 
   6)  ปรับระดบัโครงเคร่าทัง้หมดอย่างละเอียดท่ีสปริงปรับระดบั ก่อนวางแผ่นฝ้าเพดานท่ีทาสีหรือ
ตกแตง่เรียบร้อยแล้วขนาด 595x595 มิลลเิมตร หรือ 595x1195 มิลลเิมตร ตามต้องการ 

 
4.4  การบาํรุงรักษา 

งานยิบซัม่บอร์ดฉาบเรียบท่ีติดตัง้เสร็จแล้วจะต้องได้แนวระดบัและแนวฉากท่ีเรียบร้อยสวยงามงานฝ้าเพดาน 
T-Bar จะต้องได้แนวของ T-Bar ท่ีตรง ไม่คดเคีย้ว ได้แนวระดบัและแนวฉากท่ีเรียบร้อยสวยงามงานทาสีให้ปฏิบติัตามท่ีระบุ
ไว้ในหมวดงานทาสีผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัไมใ่ห้งานยิบซัม่บอร์ดสกปรกหรือเสียหายตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
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5. งานประต ู- หน้าต่าง 
 

งานในหมวดนี ้รวมถงึงานติดตัง้ประตไูม้ พร้อมวงกบไม้วงกบอลมิูเนียมวงกบเหลก็ประตชู่อง Duct และประตไูม้อ่ืนๆ 
ประตหูน้าต่างท่ีนํามาติดตัง้ในงานก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามแบบ และขนาดท่ีได้กําหนดก่อสร้างและผู้ รับจ้างจะต้องวดั
ขนาดประตหูน้าตา่งท่ีแท้จริงโดยละเอียดจากสถานท่ีก่อสร้างอีกครัง้ ก่อนปฏิบติัการ 

 
5.1 ขอบเขตทั่วไป 

5.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการติดตัง้ประตหูน้าตา่งให้มัน่คงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวกเม่ือปิดจะต้องสนิท
เรียบร้อยป้องกนัลมและฝนได้เป็นอย่างดีเม่ือเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมีอปุกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายให้กบัประตู
หน้าต่างหรือผนงั การประกอบติดตัง้จะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความชํานาญเฉพาะด้านการติดตัง้และแบ่งช่องให้พอดีกบั
ช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทบัแนบสนิทและป้องกนัการร่ัวไหลของนํา้ฝนได้เป็นอย่างดีและยึดติดกบัอาคารมัน่คง
แข็งแรง 

5.1.2 การป้องกันการร่ัวซึมรอยต่อวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอิฐให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุกันซึม 
โดยได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องดําเนินการตามท่ีระบโุดยเคร่งครัดเพ่ือป้องกนั 
การร่ัวซึมโดยเด็ดขาดหากมีการร่ัวซึมเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5.1.3 การติดตัง้ประต-ูหน้าตา่ง ทกุจดุต้องมีคานเอน็ทบัหลงัเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหลก็ยืน 2 dia 9 
มม. เหลก็ปลอก dia 6 มม. @ 0.20 

 
5.2 ประตู และหน้าต่างไม้ (Wood Doors and Windows) 

5.2.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาวสัด ุอุปกรณ์  และแรงงานในการติดตัง้ประตแูละหน้าต่างไม้ ให้เป็นไปตามระบุใน

แบบรูปและ รายการละเอียด 
5.2.2 วสัด ุ
1) วงกบประต-ูหน้าต่างไม้ทัง้หมดให้ใช้ไม้แดงหรือตะเคียนทอง (นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ) 

เป็นไม้ท่ีผา่นการอบแห้งดีแล้วมาตรฐานไม้ชัน้ 1 ต้องไม่แตก ไม่บิด ไม่คดงอ ไม่มีกระพีไ้ม้ ไม่มีรูหรือตาไม้ไม่มีรอยมอดกิน
การเข้าไม้จะต้องให้ถกูต้องตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 วงกบและบานกรอบไม้สําหรับประตแูละหน้าต่างวงกบไม้
จะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบหากไมไ่ด้ระบใุห้ใช้ 

ก. ขนาด 2” x 4” สําหรับบานท่ีใช้ห้องทัว่ไป 
ข.  ขนาด 2” x 5” สําหรับห้องนํา้หรือผนงัห้อง(ท่ีติดตัง้ประต)ูด้านหนึ่งบกุระเบือ้งเคลือบท่ีมีความ

หนาไมเ่กิน 9.5 มม. 
ค.  ขนาด 2” x 6” สําหรับ 

-  ผนงัด้านหนึง่บหุินออ่น,แกรนิตหรือกระเบือ้งเคลือบท่ีมีความหนามากกวา่ 9 มม. 
- ประตท่ีูด้านหนึง่ติดตัง้บานมุ้งลวดกรอบบานไม้ 
-  ประต ู2 บาน ท่ีติดตัง้ซ้อนกนัในวงกบเดียวกนั 
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- ประตบูานเล่ือน เป็นต้น 
ง.  การจดัทําวงกบไม้ จะต้องไส บงัใบ เซาะร่อง อย่างประณีต เรียบร้อยการประกอบวงกบ 

จะต้องเข้าไม้โดยการเจาะเข้าเดือยและเข้ามมุอย่างประณีต ได้ด่ิงได้ฉากหรือได้แนวตามท่ีกําหนดห้ามประกอบกนัโดยวิธี
ตดัชนโดยเดด็ขาด 

จ.   บงัใบของวงกบตวัล่างของหน้าต่างทัว่ไปต้องลกึ 1.5 ซม. และวงกบประตท่ีูเปิดสู่
ภายนอกบงัใบธรณีต้องลกึ 2 ซม. ร่องสําหรับติดตัง้กระจกขนาดกว้าง 9 มม. 

ฉ.  วงกบประตหูรือธรณีประตท่ีูเปิดสู่ภายนอกจะต้องจดัทําบวักนันํา้ สนักัน้นํา้และส่วน
เอียงเพ่ือให้นํา้ไหลออก โดยย่ืนให้พ้นขอบผนงัและทําร่องกนันํา้ด้านลา่ง เพ่ือกนันํา้ไหลย้อนสูผ่นงัและยาแนวด้วยวสัดกุนั
ซมึ 
2) งานบานประต-ูหน้าตา่งไม้ 

บานประตูไม้อดัสําเร็จรูปขนาดและความหนามาตรฐานให้ใช้ประตูไม้อดัท่ีผลิตจากโรงงานประตูทุกบาน
จะต้องมีความหนา 35 มม. หรือตามแบบกําหนด 

ก.  ไม้อดัท่ีใช้ประกอบประตตู้องเป็นแผ่นไม้อดั ชัน้คณุภาพ 1 ตามมาตรฐาน มอก.178-2549 ประตไูม้
อดั ตามท่ีระบใุนแบบจะต้องมีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก.192-2549 ผิวหน้าโดยทัว่ไปใช้ไม้อดัสกั(ยกเว้นท่ีระบไุว้
เป็นพิเศษในแบบ) 

-  ประตสูว่นท่ีอยูภ่ายในอาคารให้ใช้ประตไูม้อดัชนิดใช้ภายใน 
-  ประตท่ีูมีส่วนใดส่วนหนึ่งติดต่อกบัภายนอกอาคารและประตหู้องนํา้-ห้องส้วม ให้ใช้ 

ประตไูม้อดัชนิดใช้ภายนอก 
ข.  ใบบานต้องมีขนาด และ ลกัษณะ ตามท่ีกําหนดในแบบก่อสร้าง ไม่โก่ง ไม่ปิด ไม่งอ ไม่

มีรอยตําหนิ เช่น รอยแตก รู หรือ ตาไม้ ห้ามใช้ประตขูนาดใหญ่กวา่มาตดัให้เลก็ลง 
ค.  การปรับใบบาน ต้องปรับให้พอดีกบับงัใบของวงกบ ห่างกนัไม่เกิน 2 มม.เท่ากนัตลอด

ทัง้แนว 
ง.  บานหน้าตา่งคูบ่งัใบเป็นมมุฉากเพ่ือป้องกนัแสงลอด 
จ.  บานหน้าต่างเม่ือปรับเสร็จแล้วกรอบคิว้บานและกรอบโดยรอบของบานจะต้องได้ด่ิง

ระดบั(เม่ือติดตัง้มุ้งลวดแล้วจะได้แนวกนั) 
ฉ.  อปุกรณ์บานจะต้องติดตัง้ให้ได้ ด่ิง ระดบั การเจาะรูกลอน รูจะต้องพอดีกบักลอน และ

ต้องแตง่ผิวไม้รูกลอนให้สวยงาม 
ช.  การใส่บานพบัของบานจะต้องยึดบานพบัด้วยน๊อตเกลียวปล่อยขนัด้วยไขควงให้แน่น

ห้ามใช้ค้อนตอกโดยเดด็ขาด เพราะจะทําให้บานตก และบานหลดุออกได้ 
ซ.  การเจาะไม้เพ่ือใส่อุปกรณ์บานจะต้องเจาะไม้ให้พอดีกับอุปกรณ์เพ่ือความเรียบร้อย

สวยงาม 
ฌ.  การติดตัง้บานเลื่อน ตวัรางเล่ือนจะต้องสัน้กว่าวงกบ 10 ซม. เพ่ือการซ่อมแซม ซึ่ง

อาจจะเกิดขึน้ได้ (เปล่ียนล้อเล่ือนออกโดยไมต้่องรือ้ชดุบานเล่ือนออกทัง้หมด) 
ญ.  การตัง้กนัชนบานเล่ือนจะต้องให้พอดีกบับานท่ีจะชนวงกบ และพอดีกบัมือจบั (ไม่ถกู

บานหนีบมือ) 
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ฎ.  ไม้บงัรางจะต้องใส่บานพบั 2 อนัด้านบนเพ่ือการซ่อมบํารุงโดยเม่ือเปิดไม้บงัรางแล้ว
จะต้องมองบานพบัไมเ่หน็ (บานพบัฝังซอ่นอยูด้่านในของไม้บงัราง) 

ฏ.  บานเล่ือน ตวับงัคบับานด้านลา่งจะต้องเซาะร่องบานโดยเหลือริมด้านข้างไว้ประมาณ 
5 ซม. เพ่ือป้องกนับานหลดุและความเรียบร้อยและติดตัง้ตวักนัแกว่งท่ีพืน้หรือวงกบ เพ่ือวงกบจะได้ไม่ต้องเซาะร่องวงกบ
ป้องกนัไมใ่ห้ฝุ่ นลงร่องได้ 
 3) บานประตไูม้จริง จะต้องประกอบขึน้จากไม้สกัทองเกรด 1และจะต้องประกอบมาจากโรงงาน
ให้เรียบร้อยการบากและการเข้าไม้จะต้องแน่นและสนิทแข็งแรง ตามมาตรฐาน มอก. 504-2527 และมีขนาดตามระบใุน
แบบ 
 ก.  กรณีประตบูานคู่ท่ีใช้เปิด-ปิดทางเดียวตรงขอบบานประตูทัง้สองสมัผสักันให้ทําบงัใบบาน
ประต ู
 ข.  ถ้าเปิด-ปิดสองทางขอบบานประตทูัง้สองสมัผสักนัให้ทําขอบบานเรียบ 

4) ประตบูานเกล็ดไม้ ให้ใช้ไม้สกัคดัเกรดเอียงซ้อนจดัจํานวนเกล็ดและระยะซ้อนให้เหมาะสมกับ
ขนาดความสงูของบาน สว่นความหนาของเกลด็ท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกบัขนาดความกว้างของบาน 
5.2.3  การดําเนินงาน 

1) ไม้วงกบทกุตวัก่อนนําไปติดตัง้ให้ทาด้วยเชอร์แลคขาว 1 ครัง้ เม่ือติดตัง้แล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้
ฉากถกูต้องตามหลกัวิชาช่างท่ีดี และตรงตามท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ 

2) ยดึไม้วงกบกบัสว่นท่ีเป็นคอนกรีต ให้ติดตัง้โดยทําการฝังพกุไม้เตรียมไว้ก่อน แล้วจึงติดตัง้วง
กบเข้ากบัพกุไม้ในภายหลงั โดยยดึด้วยตะปเูกลียว 

3) การติดตัง้วงกบไม้กบัส่วนท่ีเป็นผนงัก่ออิฐหรือคอนกรีตบล๊อค จะต้องเทเสาเอ็นและทบัหลงั
คอนกรีตเสริมเหลก็ระหวา่งอิฐหรือคอนกรีตบล๊อคกบัวงกบไม้ทกุแหง่ 

4) ห้ามไม่ให้ตอกตะปดู้านหน้าและด้านในของวงกบทกุวงและจะต้องรักษาผิวของไม้วงกบ โดย
การตีไม้อดัชนิดบาง (หนา 3 มม.) ปิดผิวไม้ ตอกตะปเูข็มยดึเข้ากบัวงกบ ท่ีหน้าวงกบตวัข้างและตวัลา่งของวงกบหน้าต่าง
และประต ู

5) การติดตัง้บานประตไูม้ จะต้องใช้ช่างฝีมือดี ท่ีมีความชํานาญในการติดตัง้ มาดําเนินการด้วย
ความประณีต เรียบร้อย เม่ือติดตัง้แล้ว จะต้องได้ด่ิง ได้ฉาก ได้ระดบั ทัง้ในแนวตัง้และในแนวนอน รวมทัง้จะต้องมีความ
มัน่คง แข็งแรง สามารถ เปิด-ปิด ได้โดยสะดวก 

6) ควรมีการตรวจสอบแนวด่ิง – ฉาก ก่อนการฉาบปนูอีกครัง้หนึง่ 
7) การทาสีงานวงกบไม้และบานประตไูม้ ให้ดรูายละเอียดท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบ

แบบในงานทาสี และในตารางรายการประต-ูหน้าต่าง ประกอบการดําเนินงาน โดยให้ถือปฏิบติัตามท่ีระบใุนรายละเอียด
ผลติภณัฑ์ และดําเนินการตามมาตรฐาน ผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

 
 

 
5.3 ประตูหน้าต่างอลูมเินียม (Aluminum Doors and Windows) 

5.3.1 ขอบเขตของงาน 
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งานในหมวดนีร้วมถึงงานติดตัง้ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย-กรอบอลูมิเนียมวงกบ
อลมิูเนียม และงานอลมิูเนียมอ่ืนๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด ขนาดความหนาและนํา้หนกั Section ทกุ
ชิน้ส่วนจะต้องไม่เล็ก หรือบางกว่าท่ีระบไุว้ในแบบสถาปัตยกรรมและมีความผิดพลาดท่ียอมให้ตามมาตราฐานการรีด
โลหะสเกล (AA Aluminium Standard&Data LSA) หากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน ให้ยดึรูปแบบและดําเนินการดงันี ้

5.3.2 คณุสมบติัของวสัด ุ
1)  เนือ้อลมิูเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่า โดยมี Ultimate tensile strength ไม่น้อย

กวา่ 151.7 เมกะปาสกาล (22,000 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) ซึง่จะต้องมีขนาดหน้าตดัท่ีเหมาะสม หรือตามท่ีระบไุว้ในแบบและ
รายการประกอบแบบ 

2)   ผิวของอลมิูเนียมจะต้องเป็นสีธรรมชาติ (Natural Anodized) หรือตามระบใุนแบบ ความหนา
ของฟิล์มท่ีเคลือบ จะต้องไมต่ํ่ากวา่ 15 ไมครอน ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ +2 ไมครอน 

3)  สกรูยดึ วงกบ และยดึตวับานทกุตวัต้องใช้ชนิดท่ีเป็นสแตนเลสเทา่นัน้ 
4)  สกรูท่ีขนัติดกบัสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือผนงัฉาบปนู ให้ใช้สกรูท่ีใช้ร่วมกบัพกุโลหะท่ี

เหมาะสมโดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
5)  ยางอดักระจก (Gasket) ให้ใช้ชนิด Neoprene หรือชนิด EPDM หรือเทียบเทา่ 
6)  สกัหลาด (Wool Pile) ซึ่งเสียบท่ีกรอบบานประตูโดยรอบ ต้องได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานก่อนนํามาใช้ 
7)  รอยตอ่รอบๆ วงกบอลมิูเนียมทัง้ภายนอกและภายใน สว่นท่ีติดกบัปนูฉาบ หรือคอนกรีต หรือ

วสัดอ่ืุนใด จะต้องเซาะร่องกว้างประมาณ 5 มิลลิเมตร ลกึ 3 มิลลิเมตร ยาแนวด้วยวสัดยุาแนวชนิดทาสีทบัได้ ของและ
จะต้องรองรับด้วยBacking หรืออ่ืนๆ ตามคําแนะนําของผู้ผลติวสัดยุาแนว โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 

สว่นรอยตอ่กระจกกบักระจก และกระจกกบัอลมิูเนียม หรือกระจกกบัวสัดอ่ืุนให้ยาแนวด้วยซิลิโคน
ของ ชนิดป้องกนัคราบสกปรก (Non-Staining) ตามคําแนะนําของผู้ผลิตซิลิโคน โดยได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน ให้
ใช้สีท่ีใกล้เคียงหรือสีเดียวกันกับสีของอลูมิเนียมการยาแนวรอยต่อต่างๆ จะต้องทําด้วยฝีมืประณีตและสวยงามทัง้
ภายนอกและภายใน 

8) ขนาดความหนา และนํา้หนกัของ Section ทกุอนัจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าท่ีระบุในแบบ 
โดยทัว่ไป ความหนาของอลมิูเนียม จะเป็นดงันี ้

- อลมิูเนียมชุดหน้าต่าง-ประตู บานเล่ือน และช่องแสงทัว่ไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.75 
มม. 

-  อลมิูเนียมชดุประตบูานเปิด ความหนาไมน้่อยกวา่ 2.0 มม.และ ให้เสริมความหนาบริเวณ
ท่ีติดบานพบัปีกผีเสือ้ด้วยแผ่นอลมิูเนียมหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และ/หรือ เสริมด้วยพกุไม้เนือ้แข็งเข้าไปในเส้นวงกบ
ตลอดความสงูของบาน เพ่ือเพิ่มความแข็งแรงบริเวณท่ียิงสกรูเข้าไป 

- อลมิูเนียมชดุหน้าตา่ง- ประตสูวิง ความหนาไมน้่อยกวา่ 2.0 มม. 
- อลมิูเนียมชดุบานกระทุ้งความหนาไมน้่อยกวา่ 1.75 มม. 
- เกลด็อลมิูเนียม ชนิดพบัปลายกนันํา้ฝน ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 1.5 มิลลเิมตร 
- ชดุหน้าตา่ง-ประตบูานเล่ือน มีปีกกนันํา้ขนาดกว้าง 2 ซม. โดยรอบ 
- อลมิูเนียมตวัประกอบตา่งๆ ความหนาไมต่ํ่ากวา่ 1.0 มิลลเิมตร 
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- วงกบอลมิูเนียมสําหรับประตภูายในทัว่ไป ถ้าไม่ได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างเป็นอย่างอ่ืน ให้
ใช้ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 1-3/4" X 4" 

- Flashing อลมิูเนียมในสว่นท่ีมองไมเ่หน็ ความหนาไมน้่อยกวา่ 2.0 มิลลเิมตร 
- Flashing อลมิูเนียมในสว่นท่ีมองเห็น และ/หรือเป็นแผ่นผิวของผนงัอาคาร ความหนาไม่

ต่ํากวา่3.0 มิลลเิมตร 
- กรอบบานมุ้งลวด หนาไม่ต่ํากว่า 1.5 มิลลิเมตร ขนาดต้องสามารถติดตัง้อปุกรณ์ปิด - 

เปิดได้ 
5.3.3 แบบขยาย 

แบบขยายแสดง  Section และรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบรูปเป็นเพียงข้อกําหนดเพ่ือใช้แสดง
มาตรฐานของ Section และการประกอบติดตัง้สําหรับอาคารในสญัญานีเ้ท่านัน้ ผู้ รับจ้างมีสิทธิในการเปล่ียนแปลงรูปร่าง
ของ Section และรายละเอียดต่างๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี ้และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างจงึจะทําการติดตัง้ได้ 

1) Section ต่างๆ เม่ือประกอบเป็นชดุแล้วจะต้องมีนํา้หนกัรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 95% ของ
นํา้หนกัรวม/ความยาวท่ีกําหนดในแบบ 

2) มาตรฐานในการประกอบและติดตัง้ใกล้เคียงกบัท่ีระบใุนแบบรูป 
3) มาตรฐานในการกนันํา้ (Water Tight) เทียบเทา่กบัท่ีระบใุนแบบและรายการ 
4) Section ท่ีนํามาติดตัง้ จะต้องมีขนาด ความหนา และนํา้หนกั ตามท่ีขออนมุติั โดยยินยอมให้

เกิดความผิดพลาด (Allowable Tolerance) ตาม มอก.284-2530 
5.3.4 แบบใช้งาน 

1) ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบใช้งาน (Shop Drawing) และตวัอย่างวสัด ุอปุกรณ์ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอนมุติัก่อน จงึจะทําการติดตัง้ได้ 

2) แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ การยึด การกันนํา้ และจะต้องแสดงระยะ
ตา่งๆ โดยละเอียด 

5.3.5 การประกอบและติดตัง้ 
1) ก่อนติดตัง้วงกบอลมิูเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคานให้เรียบร้อยก่อน จึงติดตัง้ 

วงกบอลมิูเนียมได้ 
2) การติดตัง้ จะต้องเป็นไปตามระบใุนแบบและรายการละเอียด 
3) การติดตัง้อลมิูเนียม จะต้องกระทําด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
4) การติดตัง้วงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ด่ิง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือ

โครงสร้าง โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง ตะปเูกลียวสําหรับยดึงานอลมิูเนียมติดกบัปนู จะต้องใช้ร่วมกบัพกุชนิดท่ีทําด้วยไน
ลอ่น ระยะท่ียดึจะ ต้องไมเ่กินกวา่ 50 เซนติเมตร การยดึจะต้องมัน่คงแข็งแรง ตะปเูกลียวท่ีใช้ทัง้หมดให้ใช้ชนิดสเตนเลส 

5) วงกบประตหูน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอดุด้วย Calking Compound ชนิด One Part 
Polyurethane หรือ Silicone Sealant และจะต้องรองรับด้วย Polyurethane Joint Backing เสียก่อน ท่ีจะทําการ 
Caulking โดยจะต้องทําความสะอาดรอยต่อให้สะอาด ปราศจากคราบนํา้มนัและสิ่งสกปรกเสียก่อน ในกรณีจําเป็น
จะต้องใช้ Primer ช่วยในการอดุยาแนว ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามกรรมวิธีของผู้ผลิตวสัดอุดุยาแนวอย่างเคร่งครัด โดย
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เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง แล้วแต่งแนวให้เรียบร้อย ขนาดของรอยต่อจะ ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 มม. แต่ไม่เกิน 10 
มม. 

6) การติดตัง้กรอบบานประตูหน้าต่างทัง้หมด จะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อยเป็นไปตาม
หลกัวิชาช่างอลมิูเนียมท่ีดี 

7) การต่ออลมิูเนียมทัง้หมดจะต้องแข็งแรง สนิทและเรียบร้อยตามหลกัวิชาช่างอลมิูเนียมท่ีดี
อปุกรณ์สําหรับยดึรอยตอ่ จะต้องเป็นชนิดซอ่นภายในทัง้หมด 

8) ผิวสมัผสัของอลมิูเนียมกบัโลหะชนิดอ่ืน จะต้องทาด้วย Alkali-Resistant Bituminum Paint 
หรือ Zinc-Chromate Primer หรือ Isolator Tape ตลอดบริเวณท่ีโลหะทัง้สองสมัผสักนัเสียก่อน จงึทําการติดตัง้ได้ 

9) ประต-ูหน้าต่างบานเล่ือน จะต้องมีระบบป้องกนัมิให้บานหลดุได้อย่างปลอดภยั ช่องเปิด
ประต-ูหน้าตา่งอลมิูเนียมจะต้องเตรียมช่องระบายนํา้ออกได้อยา่งเพียงพอเม่ือนํา้ฝนสาดเข้าในช่องเปิด 

10)  ภายหลงัการติดตัง้ประต ูหน้าตา่งอลมิูเนียม พร้อมอปุกรณ์ประกอบทัง้หมด จะต้องได้รับการ
ปรับให้อยูใ่นลกัษณะท่ีเปิด-ปิด ได้สะดวกไมติ่ดขดั 

11)  วงกบและกรอบบานประต-ูหน้าตา่งอลมิูเนียม เม่ือติดตัง้แล้วเสร็จ ผู้ รับจ้างจะต้องติด Plastic 
Tape ป้องกนัผิวของวสัดเุอาไว้ เพ่ือให้ปลอดภยัจากนํา้ปนูหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจจะทําความเสียหายกบัวงกบ และกรอบบาน 
ห้ามใช้นํา้มนัเคร่ือง หรือนํา้มนัทาผิวอลมิูเนียม เพ่ือป้องกนันํา้ปนูเป็นอนัขาด 

12)  ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดผิวสว่นท่ีเป็นอลมิูเนียมของบานประต-ูหน้าต่าง ทัง้ด้านนอก
และด้านในให้สะอาด ปราศจากคราบปนู สี หรือสิ่งอ่ืนใด เพ่ือให้ดเูรียบร้อยไม่กีดขวางการยาแนวของ Sealant และการ
ทํางานของอปุกรณ์ประต-ูหน้าต่าง ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ใช้เคร่ืองมือทําความสะอาดท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผิวของ
อลมิูเนียม 

5.3.6 อปุกรณ์ 
1) ตะปคูวงทกุตวัท่ีขนัติดกบัวสัดชุนิดอ่ืนท่ีไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกบัพกุพลาสติกทํา

ด้วย Nylon 
2) ตะปคูวงทกุตวัท่ีมองเห็นด้วยตา จะต้องทําด้วย Stainless Steel สําหรับส่วนท่ีมองไม่เห็น 

อนญุาตให้ใช้ตะปคูวงชนิดท่ีชบุ CAD-Plated ได้ทกุระยะ 40 ซม. 
3) ฉากสําหรับยึดชิน้ส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่างๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาด

เหมาะสมกบั Section แตล่ะอนั 
4) ยางขอบกระจก ให้ใช้ยาง PVC ผลติในประเทศ 
5) Door Closer สําหรับบานเปิดทกุบานให้ใช้ชนิดฝังในพืน้ หรือในเฟรมก็ได้แต่ต้องไม่มีธรณี

ประตแูบบ Heavy Duty Double Action สามารถเปิดค้าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และวิธีการติดตัง้จะต้อง
เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลติ โดยได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6) กญุแจสําหรับประตบูานเปิดทกุช่อง ให้ใช้ Dead Lock ชนิด Heavy Duty หากมิได้ระบเุป็น
อยา่งอ่ืน 

7) กลอนสําหรับประตบูานเปิดคู ่ให้ใช้ชนิดฝังเรียบในบาน Flush Bolt 
8) อปุกรณ์ประตหูน้าต่าง Aluminum บานเล่ือน โครงและกลอ่งรางเล่ือนจะต้องตรงไม่คดงอติด       

ลกูล้อสําหรับบานเล่ือนประตหูรือหน้าต่างบานละ 2  ชดุ ลกูล้อจะต้องเป็น Nylon  แข็งแกนระบบลกูปืน มีความแข็งแรง
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คล่องตวัและทนทานต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ขนาดและชนิดของลกูล้อต้องใช้ให้เหมาะสมกบัขนาดและนํา้หนกัของ
บานประตหูรือหน้าตา่ง 

9) กญุแจสําหรับประต-ูหน้าต่างบานเล่ือนพร้อมมือจบัอลมิูเนียมชนิดฝังในบาน Standard One 
Point 

10) ประตแูละหน้าต่างบานเล่ือนทกุบานจะต้องมีระบบป้องกนัมิให้ล้อหลดุจากราง เฉพาะประต ู
และหน้าตา่งท่ีอยูภ่ายนอกอาคาร รางเล่ือนตวัลา่งจะต้องเจาะรูขนาด 6 มม.  ระยะหา่ง 30 ซม.  เพ่ือ ระบายนํา้ออกจากราง 

11) มุ้งลวด ให้ใช้มุ้ งลวด Nylon โดยจะต้องมีจํานวนช่องตาข่ายด้านตามยาวของม้วนไม่ต่ํากว่า 
16 ช่องตอ่1 นิว้ จํานวนช่องตาข่ายด้านตามขวางของม้วนไม่ต่ํากว่า 18 ช่องต่อ 1 นิว้ จดัชดุให้เหมาะสมกบัขนาดของช่อง
เปิดท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ หรือดีกวา่ มอก. 313-2522 

12) อปุกรณ์หน้าต่างบานเปิดหรือกระทุ้ ง บานพบัปรับระดบัขนาดไม่ต่ํากว่า 16" หรือตามคํา 
แนะนําของบริษัทผู้ผลติ มือจบั ก้านโยก ชนิด Lock ได้ในตวั ตรงกลางบานหน้าตา่ง 

5.3.7 การทําความสะอาด 
วงกบและกรอบอลูมิเนียม เม่ือติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้างจะต้องพ่น Stripable PVC  

Coating เพ่ือป้องกนัผิวของวสัดใุห้ทัว่ 
 

5.4 ประตูหนีไฟ 
เป็นประตเูหล็กทนไฟ ท่ีจะต้องได้รับการรับรองอตัราการทนไฟตามมาตรฐานสากลสําหรับบนัไดหนีไฟ ทาง

หนีไฟ และอ่ืนๆ ท่ีระบใุห้ใช้ประตบูานเด่ียวเปิดทางเดียวเปิดออกสูภ่ายนอก ขนาดบาน ประมาณ 0.90 x 2.00 ม. หรือตาม
แบบกําหนด ผลิตด้วยเหลก็กล้าพิเศษ ความหนา 1.2 มม.กําหนดให้ ความหนาของบานประตไูม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร 
พบัขึน้รูปเป็นตวับาน แบบ Reinforce Double Skin Hollow Shell มีบดุ้วย Rock Wool การประกอบตวับานประตเูป็น
แบบ Interlock และ Spot weld ซึง่ไม่ทําให้ประตยืูดหดตวัได้เม่ือเกิดเพลิงไหม้ และไม่เห็นรอยเช่ือมจากภายนอก ภายใน
บานประตบูรรจดุ้วยแผง Honey Comb ยึดติดกบัตวับานด้วยกาวชนิดพิเศษเพ่ือเป็นโครงเสริมความแข็งแกร่งของบาน
ประตทูัง้บาน ป้องกนัการบิด งอ ของบานประตเูม่ือเกิดเพลิงไหม้ โดยให้ประตสูามารถทนไฟได้ไม่ต่ํากว่า 2 ชัว่โมง วงกบ
ประตจูะต้องปัน้รูปในลกัษณะบงัใบคู่ผลิตด้วยเหลก็เหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกบัตวับาน หนาไม่น้อยกว่า 1.5 ม.ม. และมี
แถบยางกนัควนั Neoprene ติดรอบวงกบเพ่ือป้องกนัควนัไฟ บานพบัให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตท่ีทนไฟได้ ชนิด
บานเด่ียว เจาะช่องกระจกใส่กระจกลวดตามแบบ ชุดประตูทนไฟทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน British 
Standard หรือ UL List พร้อมกญุแจชนิด F และ Door Closer ชนิดเปิดได้ทางเดียว ไมเ่ปิดค้าง 

 
5.5 อุปกรณ์ประตู และหน้าต่าง 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์สําเร็จสําหรับประตูหน้าต่างทัง้หมดให้ใช้ชนิดชนิดชุบ
โครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมนัและเรียบไมข่รุขระ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5.5.1 บานพบั (Hinge) 
ให้ใช้บานพบั Stainless โดยมีรายละเอียดการติดตัง้ดงันี ้
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1) ประตไูม้ขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม.และบานพบัประตเูปิดไม้อดัทัว่ไป ต้องเป็นชนิด Ball 
Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ทําจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จํานวน 3 ตวัตอ่บานประต ูต้องได้มาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 759-2531 

บานพบัสําหรับประตแูละหน้าตา่ง : บานพบัสองปีก หรือมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงตามหมวด1 ข. 
2) ประตไูม้ขนาดกว้างเกิน 90 ซม. ขึน้ไปและบานพบัประตเูปิดไม้อดัทัว่ไป ต้องเป็นชนิด Ball  

Bearing (ชนิดมีลกูปืน) ทําจาก Stainless Steel ชนิด 4 แหวน ขนาด 4” X 3” จํานวน 4 ตวัตอ่บานประต ูต้องได้มาตรฐาน
อตุสาหกรรม มอก. 759-2531 

บานพบัสําหรับประตแูละหน้าตา่ง : บานพบัสองปีก หรือมาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงตามหมวด1 ข. 
3) ประตบูานเปิดเหลก็ทัง้หมดให้ติดบานพบัชนิดมีแหวนลกูปืน (Ball Bearing Hinge) ขนาด 4” 

x 5” ติดบานละ 4 ชดุ หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลติประตเูหลก็ 
5.5.2 กญุแจ (Lock Set) 

ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบใุห้ชดัเจนให้ถือตามรายการ คือ กญุแจลกูบิดเป็นกญุแจลกูบิดแบบมีลิน้
ตวักญุแจ ลกูบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน ชนิด Heavy Duty มี UL LISTED รับรองคณุภาพ ANSI 
GRADE2 แต่ละชดุจะต้องมีลกูกญุแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 756-2535 
ระบบกญุแจจะต้องมีลกูกญุแจ Master Key 3 ดอก/ชัน้ และ Grand Master Key 3 ดอกสง่ให้ผู้ว่าจ้าง กลอนห้องนํา้แบบ
วา่ง-ไมว่า่งชนิดรูปส่ีเหล่ียมโครเมียมมนั และให้ใช้กญุแจตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1)  กญุแจ A ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อคภายนอกด้วยกญุแจ และล็อคภายในด้วยปุ่ มกดหรือบิด 
ลอ็คลกูบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคณุภาพ ANSI GRADE2 การติดตัง้กญุแจ
ชดุ A ให้ติดตัง้ท่ีประตบูานเด่ียว โดยทัว่ไปบานละ 1 ชดุ และประตบูานคู่ทกุช่อง ช่องละ 1 ชดุ (ยกเว้นประตบูานเปิดคู ่
สแตนเลส และประตท่ีูระบใุนข้อ 2-6 ตอ่ไปนี)้ 

2)  กญุแจ B ให้ใช้กญุแจลกูบิดชนิดลอ็คภายในด้วยปุ่ มกด หรือลกูบิดทําด้วย Stainless Steel 
กญุแจชดุ B ให้ติดท่ีประตหู้องนํา้ทัว่ไปบานละ 1 ชดุ (ยกเว้นห้องนํา้สาธารณะตามข้อ 3) 

3) กญุแจชุด C  (ทางเข้าห้องนํา้) ให้ใช้กุญแจลกูบิดชนิดล็อค และคลายล็อคด้วยกุญแจ 
ลกูบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลกูปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคณุภาพมี ANSI GRADE2  กญุแจชดุ D  ให้ติดท่ี
ทางเข้าประตหู้องนํา้ยอ่ย บานละ 1 ชดุ 

4) กญุแจชดุ D กญุแจลกูบิดชนิดภายนอกลอ็คตลอดเวลา ภายในเป็นแป้นบิดลอ็ค 
5) กญุแจชดุ E (ทางเข้าห้องนํา้ห้องย่อย) กญุแจสําหรับห้องนํา้สาธารณะ ให้ใช้ชนิดท่ีภายใน

เป็นกลอน ภายนอกมีเคร่ืองหมายแสดงว่ากําลงัมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตวัอักษร เป็นต้น อุปกรณ์
ทัง้หมดทําด้วย Stainless Steel หรือท่ีมีคณุภาพเทียบเท่ากญุแจชดุ C ให้ติดตัง้ท่ีประตหู้องนํา้รวม (ห้องนํา้สาธารณะ) 
บานละ 1 ชดุ 

6) กญุแจ F ให้ใช้กญุแจ Exit Devices มือผลกัด้านในเป็นชนิด Flat Bar Panic Exit Device 
(TOUCH BAR) ด้านนอกเปิดประตไูด้ด้วยกญุแจ ลกูบิดด้านนอก กญุแจชดุ F ให้ติดท่ีประตเูข้าบนัไดหนีไฟทัว่ไปทกุประต ู
ประตลูะ 1 ชดุ 

7) กญุแจชดุ G กญุแจช่อง DUCT (ENGINEERING KEY) ให้ใช้ติดต่อท่ีประต ูDUCT ทกุช่องๆ
ละ 1 ชดุ 
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8) H กญุแจคล้องสายยใูช้ย่ีห้อเดียวกบัลกูบิด 
9)  MASTER KEY กญุแจชดุ A,D,E,F,H และกญุแจของประตอูลมิูเนียมและกญุแจบานกระจก

เปลือย และกญุแจประตทูกุชนิด ยกเว้นเอน็จิเนียร่ิงคีย์จะต้องเป็นกญุแจย่ีห้อเดียวกนัและจะต้องมี MASTER KEY ประจํา
ชัน้ ชัน้ละ 1 ชดุ พร้อมทัง้ GRAND MASTER KEY ประจําอาคาร นอกจากนีจ้ะต้องทํา Grand Grand Master Key กบั
อาคารข้างเคียงในระบบเดียวกนัอีกด้วย 

5.5.3 DOOR CLOSER 
ประตใูห้ติดตัง้ DOOR CLOSER 
1) ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ให้ใช้ชนิด STANDARD-DUTY สามารถเปิดค้าง 90 องศา 

ติดตัง้ทางด้านบนของบานประต ูบานละ 1 ชดุ ติดตัง้ท่ีบานประตท่ีูกว้างไม่เกิน 100 มม. บานละ 1 ชดุ และต้องมี UL 
LISTED รับรองคณุภาพ 

2) DOOR CLOSER (สําหรับท่ีใช้กบัประตทูางเข้าห้องนํา้รวม) ให้ใช้ชนิด STANDARD DUTY 
ชนิดไมเ่ปิดค้าง ติดตัง้บานละ 1 ชดุ มี UL 

3) DOOR CLOSER สําหรับประตกูนัไฟให้ใช้ชนิดไมเ่ปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลกับานประตู
ได้สนิทติดตัง้ท่ีบานประตเูหลก็ บานละ 1 ชดุ มี UL 

4) ชนิดเปิดสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังพืน้ สามารถเปิดค้างได้ และสามารถ
ปรับองศาการตัง้ค้างได้ในตวัโช๊คอพัเอง และสามารถรับนํา้หนกัได้ 300 กก. 

5.5.4 ตะปเูกลียว 
อปุกรณ์สําเร็จทัง้หมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปเูกลียวท่ีทําด้วยวสัดชุนิดเดียวกบัอปุกรณ์ 

และมีขนาดท่ีแข็งแรงและเหมาะสม ตะปเูกลียวจะต้องเป็นชนิดหวัเรียบฝังในอปุกรณ์ 
5.5.5 กนัชนประต ู
ประตทูกุบานท่ีไมไ่ด้ระบใุห้ติดตัง้ Door Closer ให้ติดตัง้กนัชนประตดูงันี ้

1) ประตทูัว่ไป (ยกเว้นประต ูDuct และ Shaft) ให้ติดกนัชนปุ่ มยางกนัชน ชนิดมีขอยดึบานประตู
ทําด้วย Stainless Steel ติดบานละ 1 ชดุ 

2) ประตหู้องนํา้ทกุบาน ให้ติดชนประตชูนิดมีปุ่ มยาง พร้อมขอแขวนเสือ้ทําด้วย Stainless Steel 
เสนอตวัอยา่งอนมุติัก่อนทําการติดตัง้ 

5.5.6 กลอน 
ประตชู่องท่ีมีบานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนท่ีบานประตดู้านขวา 2 ตวัท่ีด้านบน และด้านลา่งของบาน กลอนท่ี

ใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบาน หรือตามแบบกําหนด ติดตัง้ด้านความหนาของบานประตชู่องรับกลอนประตจูะต้องทํา
ด้วยโลหะชนิดเดียวกบักลอนฝังเรียบในพืน้ ขนาด 6” ผิวทําด้วย Stainless Steel ผิว Satin 

5.5.7 มือจบั 
- ประตทูกุบานท่ีเป็นบานคูใ่ห้ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชดุ 
- ในสว่นของประตชู่องชาร์ป ให้ติดตัง้มือจบัฝังเรียบในบาน ผิวทําด้วย Stainless Steel 

5.5.8 รางเล่ือน 
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รางเล่ือนสําหรับประตูบานเล่ือนทัง้หมด ให้ใช้รางเล่ือนชนิดแขวนด้านบนขนาดตามคําแนะนําของ
บริษัทผู้ผลติ การติดตัง้รางเล่ือนให้ติดตัง้พร้อมอปุกรณ์ครบชดุ,รางเล่ือนสําหรับบานเล่ือนขนาดใหญ่จะต้องมี Guide Rail 
ด้วย 

5.5.9 อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประตูหน้าต่าง
อลมิูเนียม 

5.5.10 ประตบูานสวิงใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- DOOR CLOSER 
- DEAD LOCK 
- FLUSH BOLT (สําหรับบานสวิงคู)่ 

5.5.11 ประต-ูหน้าตา่งบานเล่ือนใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- ROLLER 
- FLUSH PULL HANDLE/LOCK 

5.5.12 หน้าตา่งบานกระทุ้งใช้อปุกรณ์ดงันี ้
- 4 BAR HINGE ขนาด 10”, 14”, 18” และขนาด 20” 
- HANDLE/LOCK 

5.5.13 วสัดยุาแนวและ SEALANT (ดรูายละเอียดงานยาแนว) 
 

5.6 ประตูและวงกบเหลก็ 
 5.6.1 บานประตเูหลก็สําหรับงานทัว่ไปและงานป้องกนัเสียง ให้ใช้ประตบูานเด่ียวหรือบานคู่เปิดทางเดียว 
ขนาดบานตามระบใุนแบบก่อสร้าง ตวับานผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสงักะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized 
Steel) หนาไม่ต่ํากว่า 1.20 มม. และเคลือบผิวทบัอีกชัน้ด้วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของบานประต ู38 มม. พบั
ขึน้รูปเป็นตวัแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการประกอบด้วยบานประตเูป็นแบบเช่ือมต่อ
ชนขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตกูบัลิน้ภายในโดยรอบตลอดขอบประตโูดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประต ู
เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษภายในบานประตทูกุจดุ อาทิ บริเวณท่ีติดตัง้บานพบั โชคอพัประต ูกญุแจลกูบิด หรือกญุแจ
เสริม 
 5.6.2 วงกบผลิตด้วยแผ่นเหลก็กล้าเคลือบสงักะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา 1.5 
มม. และเคลือบผิวทับอีกชัน้ด้วย ZINE PHOSPATE กําหนดขนาดเท่ากับ 50x100 มม. เคลือบด้วยสีผง 
EPOXY/POLYESTER อบท่ีอณุหภมิู 200 องศาเซลเซียส บโุดยรอบตลอดบ่า    วงกบด้วยยางชนิด SPONGE RUBBER  
ท่ีเคลือบผิวอยา่งแข็งแรงป้องกนัยางฉีดขาด เพ่ือปิดกัน้ไมใ่ห้เสียงเลด็ลอดผา่นประตแูละรองรับการกระแทกของประต ู

- วงกบสําหรับประตท่ีูใช้ในงานทัว่ไป ให้ใช้ชนิด 3 ขา 
- วงกบสําหรับประตท่ีูใช้ในงานป้องกนัเสียงและกลิน่ ให้ใช้ชนิด 4 ขา 
การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
 

5.7 ตัวอย่าง 
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ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งอปุกรณ์สําเร็จสําหรับประตหูน้าตา่งทกุชิน้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างอนมุติัก่อนจึงทํา
การติดตัง้ได้ 

 
5.8 การตดิตัง้ 
การติดตัง้อุปกรณ์สําเร็จ สําหรับประตูหน้าต่างจะต้องเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด และตาม

คําแนะนําของบริษัทผู้ผลติจําหน่ายทกุประการ 
5.9 การทาํความสะอาด 
ภายหลงัการติดตัง้อปุกรณ์ทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมทัง้หาเคร่ืองป้องกนั

ไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย เช่น  ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย อุปกรณ์ท่ีเสียหายจะต้อง
เปล่ียนใหมจ่งึสง่มอบงานได้ 
 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page        6-1/2

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 
 

6.   งานกระจก 
  

6.1 ขอบเขตของงาน  
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และแรงงานในการติดตัง้งานกระจก กระจกตะกัว่แผ่นอะคริลิกและงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้เป็นไปตามระบใุนแบบรูปและรายการก่อสร้าง 
 

6.2 วัสดุและประเภทของกระจก 
6.2.1 กระจกใส (Polished Plate หรือ Clear Float Glass) ให้ใช้กระจกท่ีผลิตด้วยระบบโฟลตเพ่ือให้ได้

กระจกแผ่นท่ีมีคณุภาพผิวทัง้ 2 ด้าน ขนานและเรียบสนิทขนาดและความหนาตามระบใุนแบบรูปและรายการละเอียดให้
ใช้กระจกท่ีผลติด้วยระบบโฟลตมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่ มอก.880-2547 

6.2.2 กระจกฝ้า กระจกฝ้าให้ใช้ชนิดลายผ้ามีคณุภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 54-2516 ขนาดความ
หนาตามระบใุนแบบ 

6.2.3 กระจกเงา กระจกเงาทัง้หมดให้ใช้ชนิดเคลือบเงาปรอทด้วยไฟฟ้าจะต้องเป็นกระจกท่ีไม่หลอกตา 
ความหนาของกระจกจะต้องไม่น้อยกว่า 1/4 นิว้ ตดัและเจียรนยัขอบเรียบร้อยมาจากโรงงานขนาดตามระบใุนแบบรูป
และรายการละเอียด มีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่ มอก.1732-2541 

6.2.4    กระจกสะท้อนแสง (Reflective Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้กระจกใส เคลือบผิวด้านในสี
เขียว และมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.1344-2541 

6.2.5      กระจกสีตดัแสง (Tinted Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้กระจกใสผสมสี (เขียว) ในเนือ้
กระจก และมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.1344-2541, 1345-2539 

6.2.6  กระจกลามิเนต (Laminate Glass) ให้ใช้กระจกตัง้แต่สองแผ่นขึน้ไปประกบด้วยกนั โดยมีชัน้ฟิล์ม 
(Polyvinyl Butyral หรือ PVB) กัน้กลางเพ่ือยดึกระจกไม่ให้แตกร่วงหลน่ ชนิดและความหนาของกระจกกําหนดในแบบรูป 
หากมิได้กําหนดไว้ให้ใช้ความหนา 3+0.76+3 มม. มอก. 1222-2539 

6.2.7 กระจกเทมเปอร์ (Tempered Safety Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้กระจกใส ความหนา
ตามแบบระบหุรือมาตรฐานผู้ผลติและมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.965-2537 

6.2.8 กระจกนิรภยั (Safety Glass) ถ้าไม่ได้ระบเุป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้กระจกใส ความหนาตามแบบระบุ
หรือมาตรฐานผู้ผลติและมีคณุภาพเทียบเทา่หรือดีกวา่มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 

6.2.9 พตัตี ้(Putty) ให้ใช้พตัตีช้นิดท่ีใช้สําหรับโลหะและไม้ 
6.2.10 ความหนาของกระจก  
 -  สําหรับประตบูานเปิดและบานสวิงอลมิูเนียม ให้ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม.  
 -  สําหรับช่องแสงประกอบบานประต,ูบานหน้าต่างหรือช่องแสงท่ีมีพืน้ท่ีไม่เกิน 20 ตารางฟตุ ให้

ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. หากเกิน 20 ตารางฟตุให้ใช้ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.และต้องได้รับการอนมุติัจากผู้
ควบคมุงานก่อน  

 -  บานเกลด็ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 6 มม.  
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 -  ช่องแสงทางหนีไฟความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.เสริมลวดเป็นตะแกรงส่ีเหล่ียมภายในเนือ้
กระจก สามารถทนไฟได้อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง  

 -  กระจกนิรภยั(Tempered Glass) ความหนาไมน้่อยกวา่ 12 มม.  
 - สําหรับกระจกประตหูรือหน้าตา่งท่ีมีการเจียรขอบความหนาไมน้่อยกวา่ 8 มม. 
 - สําหรับกระจกหลงัคา SKY - LIGHT ต้องใช้กระจกนิรภยัชนิดอดัซ้อน 2 ชัน้ (LAMINATED 

GLASS) ความหนาไมน้่อยกวา่ 8 มม. 
 - สําหรับกระจกประเภทอ่ืนให้ใช้ความหนาไมน้่อยกวา่ 5 มม.เว้นแตร่ะบใุนแบบรูปเป็นอยา่งอ่ืน 
 

6.3 การตดิตัง้ 
6.3.1 การติดตัง้กระจกต้องเป็นไปตามระบุในแบบก่อสร้าง ทัง้ขนาด ความหนาประเภทของวัสดุและ

รูปร่างของวสัด ุ
6.3.2 การติดตัง้จะต้องกระทําโดยช่างผู้ ชํานาญงานโดยเฉพาะการติดตัง้จะต้องเรียบร้อยและ 

แข็งแรง กระจกทัง้หมดจะต้องตดัและแต่งขอบให้เรียบร้อยภายหลงัจากติดตัง้กระจกเรียบร้อยแล้วจะต้องไม่เห็นรอยตดั
ขอบกระจก 

6.3.3 กระจกท่ีติดตัง้ภายในกรอบไม้ทัง้หมดจะต้องอดุด้วยพตัตีเ้พ่ือกนักระจกลัน่ 
6.3.4 การติดตัง้กระจกในบานประตหูน้าต่าง และช่องแสงไม้จะต้องเซาะร่องไม้ให้พอดีกบัขนาดความ

หนากระจกไม่คบัและหลวมจนเกินไปใช้ Putty ชนิดใส อดุกรอบกระจกทัง้ 2 ด้านการติดตัง้กระจกในวงกบหรือกรอบ
อะลมิูเนียมจะต้องมีขอบยางหรือ พี.วี.ซี.อดักรอบแผ่นกระจกในกรอบอะลมิูเนียม ขอบยางท่ีใช้จะต้องมีขนาดพอดีกบัร่อง 
กรอบอะลมิูเนียม และความหนาของแผน่กระจก 

การติดตัง้กระจกในวงกบหรือกรอบเหลก็ ให้ติดแนบกบักรอบบานหรือวงกบโดยเจาะรู DIA. 1.5 มม. ทกุ
ระยะ  30 ซม.  แล้วใช้ขอลวดสปริง DIA.  1 มม. เก่ียวเสียบในรูเกาะกระจกไว้  อดั Putty รอบกระจกทัง้ด้านนอกและด้าน
ในเฉพาะด้านนอก ให้ปาด Putty เฉียงเป็นสามเหล่ียมโดยรอบให้ใช้ Putty ยางสีเทามีคณุสมบติัเหนียวยดึกระจกและวสัดุ
อ่ืนได้เป็นอยา่งดีไมแ่ห้งกรอบแตกร้าว หลดุร่อนเม่ือถกูแดดหรือฝน เฉพาะงานท่ีต้องป้องกนันํา้ไหลซมึเข้าโดยเด็ดขาด ให้
ใช้ Caulking Compound 

เม่ืองานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เช็ดทําความสะอาดกระจกทกุชนิดในอาคารก่อนสง่มอบงาน ถ้ากระจก
แผน่ใดมีตําหนิ รอยขดูขีด แตกร้าว ผู้ รับจ้างจะต้องรีบจดัการเปล่ียนให้ใหมท่นัที 
 

6.4 ตัวอย่าง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องส่งตวัอย่างกระจกทกุชนิด และแผ่นอะคริลิกให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนมุติั

ก่อน จงึดําเนินการติดตัง้ได้ 
 
6.5 การทาํความสะอาด 
 เคร่ืองหมายต่างๆ บนบานกระจกจะต้องลบออกให้หมด ก่อนส่งมอบงาน ผู้ รับจ้างจะต้องเช็ดกระจก 

ทุกบานให้สะอาดกระจกท่ีแตกร้าวจะต้องเปล่ียนใหม่เศษกระจกท่ีไม่ใช้แล้วจะต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยภายในวันท่ี
ติดตัง้กระจก 
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7.   งานยาแนว 
 
7.1.  ข้อกาํหนดทั่วไป  
 งานยาแนว (JOINT SEALANTS) ตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง รวมถึงหมวด
ต่างๆ ทัง้หมดถ้าได้กล่าวถึงในหมวดอ่ืนๆ แล้วให้ใช้หมวดนีป้ระกอบด้วยผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมรายละเอียดต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนนําไปใช้งาน และหากรอยต่อใดท่ีต่อยาแนว
แตมิ่ได้กําหนดในแบบผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อย 
 
7.2.  วัสดุ 

7.2.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัดท่ีุเหมาะสมกบัการยาแนวตามแบบท่ีกําหนด รวมทัง้รอยตอ่ใดท่ีต้องยาแนวแต ่
มิได้กําหนดในแบบผู้ รับจ้างจะต้องยาแนวรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อยด้วย 

7.2.2  วสัดท่ีุใช้จะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ท่ีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนสง่อยู่ในสภาพเรียบร้อย โดยมีรายละเอียด
ช่ือสนิค้า ชนิดผลติภณัฑ์ รุ่น หมายเลขการผลติ และอ่ืนๆอยา่งสมบรูณ์ชดัเจน 

7.2.3  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเก็บวสัดตุามคําแนะนําของผู้ผลติ 
7.2.4  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําระบบบนัทกึการหมนุเวียนของวสัดดุงันี ้

ก.  วนัท่ีท่ีรับของ 
ข.  ช่ือสนิค้าและหมายเลขผลติภณัฑ์ 
ค.  หมายเลขการผลติ 
ง.  บนัทกึใบรับประกนัคณุภาพ หรือ COA (Certificate of Analysis) จากผู้ผลิตในทกุหมายเลขการ

ผลติ 
จ.  วนัท่ีเบิกของไปใช้ 
ฉ.  จํานวนของท่ีเบิกไปใช้ 
ช.  ช่ืองานท่ีนําไปใช้ 

7.2.5  วสัดท่ีุใช้ต้องเป็นวสัดชุนิดท่ีเหมาะสมกบัวสัดแุละประเภทของงานนัน้ๆ และวสัดจุะต้องได้รับมาตรฐาน
ดงันี ้

ก.  สําหรับรอยตอ่ประเภท Curtain wall (4-sided และ 2-sided), งานโครงสร้าง (Structural Glazing 
Sealant) 

-  สําหรับ 2-part ใช้ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants, Type M, Class 12.5, Use G, O 

-  สําหรับ 1-part ใช้ตามมาตรฐาน ASTMC1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G,O 

-  สําหรับ 1-part สีใส ใช้ตามมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural 
Silicone Sealants, Type S, Class 12.5, Use G, O 

-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 
Sealants 
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ข.  สําหรับงานกระจกเปลือยท่ีสงูกวา่ 3 เมตร (Float, Plate, Tinted, Tempered) สีใส 
-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, M, G, A 
-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C1184 Standard Specification for Structural 

Silicone Sealants 
-  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อย กวา่ ±25% 

ค.  สําหรับงานกระจกเปลือย (Laminated, Insulated, Reflective) 
-  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 
-  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 

ง.  สําหรับงานยาแนวกระจก/กรอบบาน, งานกนัร่ัวซมึ (Weatherproofing) 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, M, G, A 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
จ.  สําหรับงานยาแนวแผน่หินแกรนิต 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
 -  วสัดยุาแนวต้องไมมี่การคายตวัของ plasticizer 
ฉ.  สําหรับงานยาแนวแผน่ Aluminum Composite 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 50, Use NT, G, A, M, O 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±50% 
 -  วสัดยุาแนวต้องไมมี่การคายตวัของ plasticizer 
 - วสัดยุาแนวต้องไมผ่ลติคราบนํา้มนั (Non-Stain Sealant) 
ช.  สําหรับงานยาแนวสขุภณัฑ์กบักระเบือ้งเคลือบหรือหินแกรนิต สําหรับงานห้องครัวและห้องนํา้ 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±25% 
 -  มีสารยบัยัง้การเกิดเชือ้รา 
ซ.  สําหรับงาน Precasted Concrete หรืองานยาแนวท่ีต้องการทาสีทบั 
 -  โพลียรีูเทนยาแนว  
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±35% 
ฌ.  สําหรับงานยาแนววงกบ/ปนู 
 -  โพลียรีูเทนยาแนว 
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 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 
Sealants, Type S, Grade NS, Class 35, Use NT, M, A, O 

 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±35% 
ญ.  สําหรับงานพืน้ 
 -  โพลียรีูเทนยาแนว 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants, Type S, Grade P, Class 25, Use T, M 
 -  วสัดยุาแนวต้องมีความสามารถในการรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ไมน้่อยกวา่ ±25% 
ฎ.  งานกนัไฟ 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐานASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealant Type S, Grade NS, Class 25 
 -  วสัดยุาแนวต้องได้รับมาตรฐาน ASTM E841 หรือ UL1479 Standard Test Method for Fire 

Tests of Through Penetration Fire Stops 
 

7.3.  ตัวอย่างวัสดุ 
 สถาปนิก ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ กําหนดสีของยาแนวท่ีใช้ 

7.3.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาตวัอย่างวสัดท่ีุจะใช้ทกุอย่างท่ีเก่ียวข้องไม่น้อยกว่า 2 ตวัอย่างต่อรายการ และสง่ให้
ผู้ออกแบบเพ่ือขออนมุติัและตรวจสอบตามความต้องการของผู้ออกแบบก่อนท่ีจะนําไปใช้งาน 

7.3.2  ผู้ รับจ้างต้องนําสง่รายละเอียดสนิค้า (Product Manufacturer’s Specification) จากบริษัทผู้ผลติ 
7.3.3  สําหรับซิลิโคนยาแนวผู้ รับจ้างต้องส่งผลการทดสอบซิลิโคนยาแนวกบัวสัดท่ีุจะยาแนวจากห้องปฏิบติัการ

ของผู้ผลติซิลโิคนยาแนวท่ีสถาปนิกรับรองก่อนท่ีจะลงมือทํางาน ผลการทดสอบขัน้ต่ําท่ีต้องการประกอบด้วย 
ก.  การทดสอบการยดึเกาะของวสัดกุบัยาแนว (Adhesion-In-Peel Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ

ASTM C794 
ข.  การทดสอบการเข้ากนัได้กบัวสัดทุัง้หมดท่ีใช้ร่วมกนั (Compatibility Test) กบัซิลิโคนยาแนวท่ีใช้ 

ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C1087 
ค.  การทดสอบการเกิดคราบในวสัดจุากซิลิโคนยาแนว (Stain Test) ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM 

C1248 
ง.  สําหรับซิลิโคนยาแนวงานโครงสร้าง (Structural Glazing Sealant) ผู้ รับจ้างต้องส่งรายงานการ

ควบคมุคณุภาพ ได้แก่ เอกสารการทดสอบการยดึติดท่ีสถานท่ีก่อสร้าง (Site Adhesion Test) หรือเอกสารการตรวจสอบ
การยดึติดโดยการรือ้ยาแนว (Deglazing) 

จ.  ข้อแนะนําจากห้องปฏิบติัการเก่ียวกบัความจําเป็นในการใช้สารรองพืน้ (Primer) ชนิดของสารรอง
พืน้และข้อแนะนําชนิดของสารละลายในการทําความสะอาด 
 7.3.4  สําหรับซิลโิคนยาแนวผู้ รับจ้างจะต้องสง่ผลการตรวจสอบแบบรอยต่อ (Print Review) จากฝ่ายเทคนิคของ
ผู้ผลติซิลโิคนยาแนวท่ีสถาปนิกรับรองก่อนท่ีจะลงมือทํางาน 
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7.4.  การตดิตัง้ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ ดําเนินการหรือช่างฝีมือท่ีมีความชํานาญมีประสบการณ์ในการติดตัง้ โดยปฏิบติัตาม
กรรมวิธีและคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติอยา่งเคร่งครัด โดย 

7.4.1  การเตรียมผิวงาน ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบสถานท่ีให้เรียบร้อย แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อน
ดําเนินการ 

7.4.2  ผู้ รับจ้างทําความสะอาดผิวงานให้สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่ น ผง คราบ นํา้มนั สนิม ด้วยสารละลายท่ี
บริษัทผู้ผลติแนะนํา ผ้าท่ีใช้ต้องเป็นผ้าฝ้ายขาว 100% ใช้ผ้าผืนแรกชบุสารละลายเช็ดท่ีผิวงานแล้วใช้ผ้าผืนท่ีสองเช็ดตาม
เพ่ือเป็นการดดูซบัสิง่สกปรก และไขมนัทนัทีก่อนท่ีสารละลายจะระเหย 

7.4.3  สําหรับพืน้ผิวคอนกรีตให้ใช้แปรงขดัทําความสะอาด แล้วเป่าด้วยลมจากเคร่ืองอดัแรงดนัสงู 
7.4.4  สําหรับพืน้ผิวโลหะ เช่นอลมิูเนียม ต้องทําความสะอาดพืน้ท่ีท่ีจะยาแนวให้สะอาด โดยปราศจากสนิม 

คราบไขมนั คราบนํา้มนั เทป รอยเปรอะเปือ้นตา่งๆ เช็ดให้สะอาด และทิง้ให้แห้งก่อนยาแนว 
7.4.5  ทาสารรองพืน้ (ถ้าจําเป็น) เพียงบางๆ ทิง้ไว้ให้แห้ง 20-30 นาทีโดยประมาณ 
7.4.6  ติดเทปโฟม (Spacer) ยางหนนุ (Setting Block) โฟมหนนุ (Backer Rod) แถบกนัการยดึติด (Bond 

Breaker) และอ่ืนๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลติยางยาแนว หรือตามแบบท่ีกําหนด 
7.4.7  สดัส่วนความลกึและความกว้างของรอยต่อของยางยาแนวต้องปฏิบติัตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตอย่าง

เคร่งครัดหรือตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดและมีความปราณีต ไม่มีฟองอากาศในยาแนว ปาดตบแต่งผิวของยาแนวด้วยแท่ง
ปาดให้สะอาดเรียบร้อย 

 
7.5.  การทาํความสะอาด 
 ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดบริเวณทํางานทุกแห่งหลังจากติดตัง้ระบบกันไฟลามแล้วด้วยความปราณี
เรียบร้อยก่อนการอนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนสง่มอบงาน 
 
7.6.  การรับรอง 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพ คณุสมบติัของวสัด ุ และการติดตัง้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต เม่ือติดตัง้
แล้วจะต้องไม่มีการหลดุร่อน หรือมีตําหนิใด ๆ หากเกิดการดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีด้วยความ
ประณีตเรียบร้อย โดยไม่คิดมลูค่าใด ๆ ทัง้สิน้ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและความเห็นชอบของผู้ออกแบบใน
ระยะเวลาการรับประกนัไมน้่อยกวา่ 10 ปี 
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8.  งานห้องนํา้  
 

8.1 ขอบเขตของงาน  
งานในหมวดนี ้รวมถึงงานติดตัง้เคร่ืองสุขภัณฑ์  อุปกรณ์ห้องนํา้และงานท่ีเก่ียวข้องเคร่ืองสุขภัณฑ์และ

อปุกรณ์ห้องนํา้ทัง้หมด ให้เป็นไปตามระบใุนรูปแบบและรายการละเอียด  
ในกรณีท่ีเป็นงานปรับปรุงเปล่ียนแปลงบนโครงสร้างเดิมผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบตําแหน่งงานระบบท่ี

จะไปเช่ือมตอ่และโครงสร้างพืน้หรือผนงัท่ีต้องทําการติดตัง้ทอ่ ให้มีความปลอดภยัและ 
การติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ให้เตรียมท่อนํา้ทิง้ท่อนํา้ใช้ และท่อส้วมสําหรับสขุภณัฑ์ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตโดยเว้น

ขนาดช่อง และตําแหน่งให้พอดีกับขนาดช่องท่อทุกๆ ห้องจะต้องมีตะแกรง กรองผงสําหรับนํา้ทิง้ตามความลาดเอียงท่ี
แสดงไว้ในแบบสขุภณัฑ์ท่ีติดตัง้แล้วต้องยึดแน่นกบัพืน้และผนงั ได้ขนาดและระยะท่ีถกูต้อง โดยทดสอบให้ใช้ได้ดีทกุส่วน
เม่ือติดตัง้แล้วจะต้องระมัดระวังมิให้ชํารุดเสียหายหรือเป็นตําหนิก่อนส่งมอบงาน หากสุขภัณฑ์ท่ีติดตัง้แล้วเกิดชํารุด
เสียหายใดๆ ผู้ รับจ้างต้องเปล่ียนให้ใหมห่รือซอ่มแซมแก้ไขให้อยูใ่นสภาพดีทกุประการโดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆ เพิ่มเติมทัง้สิน้ 

1) ท่ีใส่สบู่ให้ใช้ชนิดเคลือบฝังในผนงัขนาด 4"x8" ตามระบใุนแบบ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า 
มอก.797-2531 

2) ท่ีใส่กระดาษชําระ ให้ใช้ชนิดเคลือบตามระบุในแบบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า มอก.797-
2531 

3) ท่ีแขวนผ้าให้ใช้ชนิดขอแขวนติดตรงประต ูหรือตามระบใุนแบบ 
4) Flush Valve ให้ใช้ Flush Valve สําหรับปัสสาวะชายขนาด 3/4" 
5) ก๊อกนํา้ ก๊อกเด่ียวสําหรับอ่างให้ใช้ชนิดปิดเปิดด้วยมือบิดตามระบุในแบบให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี     

คณุภาพเทียบเทา่ มอก.343-2523 
6) คอหา่น (P-Trap) คอหา่นสําหรับอา่งล้างหน้าทัง้หมดให้ใช้ Bottle Trap 
7) ฝักบวัก้านแข็ง ให้ใช้ฝักบวัติดผนงัชนิดปรับจํานวนนํา้ (Jet Flow) และหวัฝักบวัสา่ยได้ทําด้วยโลหะชบุ

โครเมียม ผลติในประเทศ หรือตามระบใุนแบบ 
8) ฝักบัวชําระ ให้ใช้ฝักบัวสายอ่อน หัวฝักบัวเป็นชนิดหัวฉีด (Jet-Spray) มีท่ีเปิดนํา้ท่ีหัวฝักบัว 

ติดตัง้พร้อมวาล์วปิดเปิด 
9) โถส้วมแบบนัง่ยองให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.794-2531 
10) โถส้วมแบบนัง่ราบชนิดตัง้พืน้ ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเท่า มอก.792-2531 และถงัพกันํา้ และ

ฝาปิดมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.793-2531 
11) ท่ีนั่งและฝาปิดส้วม (Seat) ท่ีนั่งและฝาปิดส้วมชนิดนั่งราบ   ให้ใช้ชนิดพลาสติกอย่างหนาสีขาว 

(ด้านลา่งของท่ีนัง่เรียบ) ผลติภายในประเทศ 
12) อปุกรณ์หม้อนํา้ชกัโครก อปุกรณ์หม้อนํา้ให้ใช้ย่ีห้อเดียวกนักบัสขุภณัฑ์ 
13) ทอ่นํา้ทิง้ มีตระแกรงกนัผงทําด้วยทองเหลือง มีท่ีดกักลิน่ ฝาเป็นเกลียวถอดออกล้างได้ขนาด DIA.2" 
14) สะดืออา่งล้างหน้าพร้อมสายโซ ่ให้ใช้ย่ีห้อเดียวกนักบัสขุภณัฑ์ 
15) ก๊อกนํา้ทัว่ไป ให้ติดตัง้ก๊อกเด่ียวออกผนงั ชนิดปิดเปิดด้วยมือบิด  
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16) อา่งล้างหน้า ให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก. 791-2531 
17) โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนติดผนงัให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพเทียบเทา่ มอก.795-2531 
 

8.2 โถปัสสาวะชาย 
- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
- ใช้กบัฟลชัวาล์วชนิดปุ่ มกดหรือตามแบบระบ ุ
- สีขาว 
- ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้อยา่งละเอียดเสนอก่อนทํางาน 
- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
 

8.3 โถส้วมชนิดน่ังราบใช้กับฟลัชแทงค์ 
- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
- มีขนาดประมาณ 680x735x540 มม. 
- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
- สีขาว 
- ชกัโครกด้วยระบบไซฟอนเจ็ต 
-    โถส้วมสําหรับห้องนํา้ผู้พิการให้ใช้รุ่นความสงูท่ีนั่งไม่ต่ํากว่า 400 มม.โดยได้รับการอนุมติัจากเจ้าของ

โครงการ 
- ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้เสนอก่อนทํางาน 
 

8.4 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ 
- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
- มีขนาดไมน้่อยกวา่ 460x415x200 มม. 
- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
- สีขาว 
- ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้เสนอก่อนทํางาน 
 

8.5 อ่างล้างหน้าแบบแขวน 
- ให้ทําตามแบบรูปและรายการ 
- มีขนาดประมาณ 500 x 420 x 200 มม. 
- โถและอปุกรณ์เป็นผลติภณัฑ์จากบริษัทเดียวกนั 
- สีขาว 
- ให้สง่ตวัอยา่งและรายละเอียดการติดตัง้เสนอก่อนทํางาน 
 
 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-A/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรม Page    8-3/3

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์  จํากดั 
 

8.6   การทดสอบและการทาํความสะอาด 
 เคร่ืองสขุภณัฑ์และอุปกรณ์ทัง้หมดภายหลงัจากการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบการ
ร่ัวซึม และกําลงัดนัของนํา้เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ท่ีติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้ เรียบร้อยจึงส่ง
มอบงานได้ 
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9.  งานทาสี 
  

9.1 ขอบเขตของงาน และข้อกาํหนดทั่วไป 
9.1.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดอุปุกรณ์เคร่ืองใช้และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือดําเนินการทาสีให้

สัมพันธ์กับงานในส่วนอ่ืนๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ จัดเตรียมสีท่ีจะใช้จะต้องทํางานด้วยความระมัดระวังและ 
ถูกต้องตามหลกัวิชาช่างต้องเก็บไว้ในสถานท่ีก่อสร้างท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดให้เม่ือจะนําไปใช้ให้แจ้ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทกุครัง้ 

9.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและแจ้งปริมาณของสีแต่ละชนิดท่ีจะใช้ทาอาคารโครงการ
นีใ้ห้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิเข้าตรวจสอบคณุภาพและจํานวนของสีได้
ตลอดเวลาการก่อสร้าง 

9.1.3 ห้ามนําสีเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืน หรือชนิดและหมายเลขนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไว้มาใช้หรือ
นํามาผสมเป็นอนัขาด 

9.1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมการป้องกันมิให้สีเปรอะเปื้อนวัสดุอ่ืนๆท่ีติดตัง้ไว้แล้วหรืออยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงซึง่อาจเกิดขึน้จากการทาสี 

9.1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างท่ีมีฝีมือดีมีประสบการณ์และชํานาญงานโดยเฉพาะมาทํางานสี สีท่ีทา 
แล้วจะต้องเรียบสม่ําเสมอกนัตลอดปราศจากรอยต่อหรือรอยแปรง ไม่ไหลเยิม้ ไม่มีรอยหยดของสีหากมีส่วนใดท่ีสงสยั
หรือไมส่ามารถทาสีได้ตามข้อกําหนดผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทนัที 

9.1.6 ห้ามทาสีในขณะท่ีฝนตก ความชืน้ในอากาศสงู และห้ามทาสีภายนอกอาคารหลงัฝนหยุดใหม่ๆ 
จะต้องทิง้ไว้อยา่งน้อย 72 ชัว่โมง 

 
9.2 วัสดุ 

9.2.1 สีท่ีใช้ในการก่อสร้างให้ใช้สี Acrylic ชนิดกนัเชือ้ราและปลอดจากสารตะกัว่และปรอท ท่ีมีคณุภาพ
เทียบเท่า  หรือดีกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ี  272-2531สีทั ง้หมดจะต้อง เ ป็นสี ท่ีผลิตขึ น้ โดยมี 
ตวัยาป้องกันการขึน้ราของสีกันสนิม อนัเกิดจากโลหะป้องกันด่างอนัเกิดจากคอนกรีตและกําแพงอิฐจะต้องเป็นสีท่ีมี
ความคงทนถาวรไม่ร่อนหลดุง่ายสีท่ีนํามาใช้ในงานจะต้องบรรจกุระป๋องหรือภาชนะ ซึ่งออกมาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
ภาชนะท่ีใสสี่นัน้จะต้องเรียบร้อย ไม่ชํารุด มีช่ือบริษัทผู้ผลิต และหมายเลขต่างๆ ติดอยู่อย่างสมบรูณ์ การทาสีให้ใช้สีชนิด
ท่ีระบไุว้ในรายการก่อสร้าง และ 

 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างระบุให้ใช้อย่างเคร่งครัด ห้ามนําสีชนิดท่ีนอกเหนือไปจากท่ี
กําหนดไว้มาใช้ผสม หรือทาเป็นอนัขาดผู้ รับจ้างจะต้องส่งแผ่นสีตวัอย่างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจเลือกชนิด
และสีก่อนลงมือดําเนินการ และต้องสง่ลว่งหน้าในเวลาพอสมควรเพ่ือการออกแบบสีตอ่ไป 

9.2.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสัง่ซือ้สีโดยตรงจากบริษัทผู้ผลติ  หรือจากตวัแทนของบริษัทผู้ผลิต ปริมาณสีท่ีได้สัง่
มาเพ่ืองานนีจ้ริงสีจะต้องซือ้ใหม่ทัง้หมดห้ามนําสีของเก่าท่ีเหลือจากงานอ่ืนมาใช้โดยเด็ดขาดทกุครัง้ท่ีจะนําสีเข้ามายงั
บริเวณก่อสร้างสําหรับทาตวัอาคารจะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างรับทราบและตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อนจึง
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จะนําไปดําเนินการได้กระป๋องสีท่ีใช้แล้วห้ามนําออกนอกบริเวณก่อสร้างจะต้องเก็บกระป๋องสีเหล่านีร้วบรวมไว้ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบอีกครัง้หนึง่ก่อน 

9.2.3 ห้ามนําสีอ่ืนนอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้กําหนดให้ใช้เข้ามาในบริเวณ 
ก่อสร้างเป็นอนัขาด 

9.2.4 สิ่งอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบในการทาสีท่ีไม่ได้ระบไุว้ เช่น นํา้มนัสนหรือสารละลายต่างๆ ซึง่ต้องใช้ควบคู่
กนัไปในระบบการทาสี ให้ใช้ผลติภณัฑ์ของผู้ผลติสีนัน้ๆ 

 
9.3 การเตรียมพืน้ผิว 

9.3.1 ผิวปนูฉาบผิวคอนกรีต จะทาสีจะต้องแห้งสนิทสะอาดปราศจากฝุ่ นผงคราบสกปรกรอยแตกร้าวและ
คราบไขมนัตา่งๆ ร่อง รูพรุน ทัง้หมดต้องอดุให้เรียบร้อยด้วย Cement Filler  

9.3.2 ผิวไม้จะต้องแห้งมีความชืน้ไม่เกิน 18% ไสแต่งเรียบร้อย ซ่อมอุดรูรอยแตกต่างๆ ของผิวไม้ให้
เรียบร้อยด้วย Wood Sealer แล้วทําการขดัให้เรียบร้อยด้วยกระดาษทราย ทําความสะอาดให้เรียบร้อย 

9.3.3 ผิวโลหะให้ขดัรอยต่อเช่ือม ตําหนิต่างๆ ให้เรียบและปราศจากสนิม ทําความสะอาดผิวหน้าไม่ให้มี
ไขมนัหรือนํา้มนัจบั   แล้วจงึทาสีรองพืน้กนัสนิมสว่นท่ีเป็นรูให้อดุด้วย Caulking Compound 

 
9.4 การทาสี 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน ให้ปฏิบติัดงัรายละเอียด ตอ่ไปนี ้
9.4.1 งานคอนกรีต ปนูฉาบ ภายนอก 

1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนํา้พลาสติกชนิดทา

ภายนอก (ตามระบใุนแบบ) 2 เท่ียว 
3) เป็นสี Acrylic กนัเชือ้รา 

9.4.2 งานคอนกรีต ปนูฉาบ ภายใน 
1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Acrylic Alkali Resisting Primer 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีประเภท Acrylic Plastic Emulsion Paint หรือสีนํา้พลาสติกชนิดทาภายใน 

(ตามระบใุนแบบ) 2 เท่ียว 
3) เป็นสี Acrylic  

9.4.3 งานโลหะเหลก็ 
1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Red Lead 1 เท่ียว และประเภท Red Lead Iron Oxide อีก 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั 2 เท่ียว 

9.4.4 งานโลหะสงักะสีหรือกลัวาไนซ์ 
1) ทารองพืน้เท่ียวแรกด้วยสีรองพืน้ประเภท Wash Primer 1 เท่ียว และ รองพืน้เท่ียวท่ีสองด้วย

สีรองพืน้ประเภท Zinc Chromate 1 เท่ียว 
2) ทาทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั 2 เท่ียว 
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9.4.5 งานหินล้าง, กรวดล้าง หรือทรายล้าง 
1) ทาเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบใสประเภท Silicone Water Repellent 3 เท่ียว (ในอตัรา 8-10 

ตร.ม. ตอ่แกลลอน) 
9.4.6 งานพืน้ไม้ปาร์เก้ หรือไม้เนือ้แข็ง 

1) ทาเคลือบด้วยนํา้ยาเคลือบแข็งประเภท Polyurethane 3 เท่ียว 
9.4.7 งานไม้ภายนอกและภายใน 

1) ทารองพืน้ด้วยสีประเภท Aluminium Wood Primer ท่ีมีคณุภาพในการป้องกนัยางไม้ 1 
เท่ียว 

2) ทาทบัด้วยสีประเภท Acrylic 100% จํานวน 2 เท่ียว 
3) ยกเว้นสว่นท่ีระบใุห้ย้อมสีธรรมชาติให้ย้อมสีด้วย Vanish หรือ Lacquer  

 9.4.8 งานคอนกรีตปนูฉาบภายนอก สีชนิดมี Texture ให้เสนอตวัอยา่งสีก่อนดําเนินการ 
  

9.5 การฝีมือ 
การทาสี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสีหรือตามแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้

ก่อนทาสีต้องทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยปราศจากรอยแปรงและรอยชํารุด ขรุขระหากจําเป็นให้ใช้กระดาษทราย
ขัด ต้องใช้ช่างฝีมือดี  ประณีต  มีความชํานาญ ส่วนท่ีทาทัว่ทุกซอกทุกมมุและ สม่ําเสมอ ปราศจากรอยแปรงลกูกลิง้ 
แปรงท่ีใช้ต้องสะอาด การทาสีแต่ละชัน้จะต้องให้หนาพอและเป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิตสีหรือตามแต่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้ ภายหลงัจากทาสีแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดไม่ทําให้สีท่ีทาไว้เดิม
เสียหายหากมีรอยชํารุดเสียหายต้องตกแตง่แก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสง่มอบงาน 

 
9.6 การรับรองความเสียหาย 

9.6.1 สีชนิดใดท่ีนํามาใช้จะต้องมีคณุภาพเป็นของใหม่และเป็นสีชนิดท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานไม่หลดุ
หรือลอกหรือแตกภายในกําหนดเวลาอันสมควรผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ ว่าจ้างตามสญัญานีด้้วยและผู้ รับจ้าง
จะต้องทําการตกแตง่ซอ่มแซมให้เรียบร้อยตามสญัญาวา่ด้วยการรับรองคณุภาพวสัดแุละฝีมือปฏิบติังานเป็นระยะเวลา 2 
ปี ภายหลงัสง่มอบงาน 

9.6.2 ผู้ รับจ้างจะต้องนําหลกัฐานใบรับรองการใช้สีจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงกบัคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 

9.6.3 หากผู้ รับจ้างไม่ปฏิบติัตามรายการก่อสร้างงานทาสีข้อ 1 - 6 คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิท่ี
จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างขูดล้างสีท่ีทาไว้แล้วออกหมดแล้วทาสีใหม่ให้เรียบร้อยโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเงินค่าจ้างเพิ่มเติมไม่ได้ 
หรือผู้ รับจ้างจะต้องถกูปรับคา่เสียหายทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
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10. งานภมิูสถาปัตยกรรม 
 
10.1 รายละเอียดทั่วไป 

10.1.1  การติดตัง้และกรรมวิธีของการใช้วสัดตุ่างๆจะต้องสอดคล้องกบัระเบียบกฏเกณฑ์ของสมาคมหรือรัฐ 
(ถ้ามี) 

10.1.2  ข้อกําหนดต่างๆ ในผังหรือแบบหรือรายละเอียดของแบบถือเป็นข้อผูกมัดร่วมกันในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงหรือผิดไปจากแบบตวัแทนของเจ้าของโครงการจะได้รับการแจ้งให้ทราบ 

10.1.3  ก่อนการลงมือขุดหน้าดินและลงมือก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในกรณีท่ีมีท่อ
สายไฟ หรือทอ่ประปาหรือต้นไม้อยูท่ี่สถานท่ีก่อสร้างท่ีตา่งไปจากแบบ 
 10.1.4  การขุดร่องใดๆก็ตามในบริเวณใต้กลุ่มของต้นไม้เดิมท่ีมีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้างท่ีจําเป็นต้องรักษาไว้
จะต้องขดุด้วยความระมดัระวงัเพ่ือจะไมทํ่าลายรากต้นไม้ท่ีมีลําต้นขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางเกินกวา่ 2.5 ซม. (ถ้ามี) 
 10.1.5  ห้ามการใช้เคร่ืองจกัรหรือปรับระดบัดินใดๆภายใต้ต้นไม้ใหญ่เดิมท่ีจําเป็นต้องรักษาไว้ (ถ้ามี) 
 10.1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบระดบัดินท่ีสถานท่ีก่อสร้างเปรียบเทียบกบัผงัการปรับระดบัดิน เพ่ือให้เกิดการ
ระบายนํา้ท่ีดีและปราศจากบริเวณนํา้ขงัใดๆ ในสถานท่ีก่อสร้างอยา่งเดด็ขาด 
 10.1.7   ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ตวัแทนของเจ้าของโครงการทราบก่อนการลงมือก่อสร้างและตลอดระยะเวลาในการ
ก่อสร้างถงึความก้าวหน้าและปัญหาในการก่อสร้างอยา่งน้อยสปัดาห์ละ 1  ครัง้ 
 

10.2   ดนิและเคร่ืองปลูก 
10.2.1   ทัว่ไป 

         ดินท่ีใช้แบง่เป็น  2  ชนิด   
ก.  “ดินผสม” ใช้ปรับหน้าดินและใสก่ระบะต้นไม้ ให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้

- หน้าดิน PH 5 - 6.5 5 สว่น 
- ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอก 1 สว่น 
- เปลือกถัว่หรือแกลบ 1 สว่น 

ข.   “ดินปลกู” ใช้ใสห่ลมุปลกูต้นไม้พุม่และไม้คลมุดินให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
- หน้าดิน  PH 5 - 6.5 3 สว่น 
- ปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้ว 1 สว่น  
- เปลือกถัว่หรือแกลบ,ขยุมะพร้าวและใบไม้ผ ุ 1 สว่น 

  ค.   “ดินปลกู” ไม้พุม่ ไม้คลมุดิน บริเวณดาดฟ้าให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
- หน้าดิน 3 สว่น   
- ปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้วหรือปุ๋ ย  กทม.  เบอร์ 902  ร่วนละเอียด  1 สว่น 
- เปลือกถัว่ 0.5 สว่น 
- เมด็โฟม 0.5 สว่น 
 

ง.   “ดินปลกู” สนามหญ้า บริเวณดาดฟ้าให้ใช้อตัราสว่น ดงัตอ่ไปนี ้
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 - หน้าดิน 1.5 สว่น 
 - ทรายละเอียดร่อน 1.5 สว่น 
 - ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย  กทม. 1 สว่น 
 - เปลือกถัว่บด 1 สว่น 

จ.   “ดินปลกู” เฟ่ืองฟ้า ให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 - หน้าดิน 2 สว่น 
 - กาบมะพร้าวสบัก้อนโต  5  ซม.   3 สว่น 
 - ปุ๋ ยคอกสลายตวัแล้วหรือมลูเป็ดไก่  1 สว่น 
 - หญ้าคา หัน่ชิน้ยาว  3  ซม. 2 สว่น 
 - แกลบดิบ 1 สว่น 

 ฉ.  เคร่ืองปรุงดินผิวหน้าก่อนปหูญ้า ให้ใช้อตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
 - ทรายหยาบร่อนละเอียด 1 สว่น 
 - ปุ๋ ยหมกัร่อนละเอียด 2 สว่น 
 - ขีเ้ถ้าแกลบร่อนละเอียด 1 สว่น  
 -  ละอองข้าวร่อนละเอียด 1 สว่น 
 - เปลือกถัว่, ขยุมะพร้าวและใบไม้ผ ุ 1 สว่น 

10.2.2   หน้าดิน (Top soil) 
          หมายถึงดินดีท่ีนํามาจากแหล่งภายนอกบริเวณ โดยจะต้องเป็นหน้าดินจากท้องนา สวน หรือเชิงเขา 
ต้องเป็นดินร่วนไม่เหนียวจดั ไม่มีเกลือหรือเคมีอ่ืนใดเจือปนปราศจากเศษวชัพืช เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็ก ไม้ แก้วแตก 
พลาสติก ถงุพลาสติก โลหะ ตลอดจนวชัพืชใดๆเจือปน มีความชืน้พอเหมาะไมเ่หลวเละหรือแห้งสนิทหรือป่นเป็นผง 

10.2.3   แหล่งดิน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแหล่งดินว่าได้มาจากท่ีใดเป็นลายลกัษณ์อกัษรและต้องได้รับการอนมุติั
จากผู้ควบคมุงานเสียก่อนจงึจะนําดินเข้ามาในบริเวณได้ 

10.2.4   การทดสอบดินและการปรับปรุง ก่อนการตกลงซือ้ดิน ผู้ รับจ้างควรตรวจสอบคณุสมบติัของดินท่ีบ่อดิน
เสียก่อน โดยดินท่ีนําเข้ามาใช้ปลกูต้นไม้ในบริเวณจะต้องมีคณุสมบติัดงันี ้  
               คา่ไฮโดรเจนไอออน  (pH)      5.5 - 7.5 
 คา่อินทรีย์วตัถโุดยนํา้หนกั      3 %   (110 C)   ขึน้ไป 
 คา่ของเกลือไมเ่กิน  (EC1 : 5  ท่ี  25 C)  0.75  มิลลโิมห์ 
 ฟอสฟอรัส     15  ppm. 
 โปแตสเซ่ียม      60  ppm. 

10.2.5   ปุ๋ ยและเคร่ืองปรุงดิน 
1)   ปุ๋ ยเคมี 

- ปุ๋ ยยูเรีย  ใช้ปุ๋ ยชนิดเกล็ดผงสีขาวท่ีสะอาด แห้ง บรรจุในถุง หรือภาชนะท่ีมีสภาพดี มี
ไนโตรเจนไมน้่อยกวา่ ร้อยละ  46   

- ปุ๋ ยเมลด็ ใช้ปุ๋ ยเมลด็สีนวลหรือสีเทาตามท้องตลาดทัว่ไป สตูร N-P-K  15  -15-15  เมลด็ปุ๋ ย
จะต้องแห้ง  ปราศจากสิง่เจือปนอ่ืนๆและบรรจใุนถงุหรือภาชนะท่ีเหมาะสม  
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- ปุ๋ ยละลายนํา้ ใช้ปุ๋ ยเมลด็เคลือบสารละลายช้า (slow  release)  สตูร N-P-K  15-15-15  ของ
ออสโม-โค๊ตหรือเทียบเทา่ท่ีได้รับการอนมุติั จากภมิูสถาปนิก 

2)   ปุ๋ ยคอก  ปุ๋ ยอินทรีย์ และปุ๋ ยหมกั 
- ปุ๋ ยคอก  มลูสตัว์  เช่น โค กระบือ สกุร เป็ด ไก่  ต้องเป็นปุ๋ ยท่ีเก่ากองหมกัทิง้ไว้แล้วไม่น้อยกว่า  

3  เดือน สะอาดปราศจากเศษอิฐ หิน ไม้ ดิน แก้ว โลหะ ฯลฯ  ตลอดจนเศษถงุพลาสติก หญ้า ฟางมลูโค กระบือ อนญุาต
ให้มีเศษฟางเจือปนได้ไม่เกินร้อยละ 10  โดยปริมาตร มลูสกุร เป็ด- ไก่ มีแกลบละเอียดเจือปนได้ ไม่เกิน ร้อยละ 20  โดย
ปริมาตรปุ๋ ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ ย กทม. เบอร์ 902  

- ปุ๋ ยหมัก ใช้ปุ๋ ยหมักจากเศษอินทรีย์วัตถุใดๆ ก็ได้ท่ีหมักโดยวิธีแอโรบิค (aerobic) โดยมี
อตัราสว่น C/N  ไมเ่กินกวา่ 30 /1  

- อินทรีย์วตัถอ่ืุนๆ ต้องเป็นชนิดท่ีได้รับการอนมุติัจากภมิูสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3)    วสัดปุรุงดินอ่ืนๆ 

- เปลือกถัว่ ใช้เปลือกถัว่ลิสงเก่าท่ีกองหมกัไว้แล้วไม่น้อยกว่า 90 วนัการตากแดดแห้งสนิทแล้ว 
ปราศจากเชือ้รา โรค และแมลง 

- แกลบดําใช้แกลบดําจากเปลือกข้าวเผาใหม ่สะอาดหยาบไมป่่นจนเป็นผงละเอียด 
- ขยุมะพร้าว  ใช้ขยุมะพร้าวท่ีสะอาดใหม ่
- กาบมะพร้าวสบั ใช้กาบมะพร้าวติดเปลือกผิวนอกท่ีแห้งและสะอาดสบัเป็นชิน้ 
- วสัดอ่ืุนๆ ต้องเป็นวสัดท่ีุได้รับการอนมุติัจากภมูสถาปนิกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
10.3   การเตรียมปลูก 

10.3.1  การเตรียมปรับระดบัดิน 

1) การปรับหน้าดิน  จะต้องเป็นไปตามรายละเอียดท่ีได้ระบุไว้ในแบบ  และรายละเอียดประกอบ
แบบ 

2)  ชนิดของดินท่ีจะนํามาใช้ปรับระดบัให้ใช้ “ดินผสม” ตามสตูรในข้อ 2.1 ก.  โดยก่อนการทําการใส่
ดินผสมผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ควบคมุงานว่าได้ตรวจสอบเคร่ืองและระบบการระบาย
นํา้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

3)  ขนาดของดินท่ีเป็นก้อน  จะต้องได้รับการย่อยเป็นขนาดเลก็กว่า  1-2  ซม.  ผิวหน้าดินท่ีปรับแล้ว
จะต้องเรียบ  และนุ่มนวลไมส่ะดดุเป็นลกูคล่ืน  เม่ือมีการปรับเปล่ียนเนิน 

4)  ความชนัสงูสดุทัว่ไป  ยกเว้นการอนมุติัพิเศษจากผู้ออกแบบ เป็นลายลกัษณ์อกัษร  จะต้องไม่เกิน 
3 : 1 ในสว่นท่ีไมเ่ป็นสนามหญ้า และจะต้องไมเ่กิน 4 : 1  ในบริเวณสนามหญ้า สว่นแปลงปลกูพืชพนัธุ์จะมีความชนัต่ําสดุ  
2%  ยกเว้นแปลงท่ีอยู่ในระยะ 1.00 ม.  จากลานปพืูน้แข็งจะมีความชนัเท่ากบั  2% ความชนัช่วงลานปพืูน้แข็งจะต้องไม่
น้อยกวา่ 1%  

5)  หน้าดินท่ีจะต้องจดันําเข้าในแปลงปลกูวสัดพืุชพนัธุ์  จะต้องลกึไม่น้อยกว่า 15 ซม.  จะต้องเป็น
ดินท่ีมีคณุภาพเทา่กบัท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดประกอบแบบหมวดดินและเคร่ืองปลกู 

6)  การระบายนํา้  จะต้องมีทิศทางไหลออกจากตวัอาคารหรือสิง่ก่อสร้างเสมอ 
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7)  ร่องรอยของการถูกกัดกร่อนเซาะพังของหน้าดิน จะต้องได้รับการซ่อมแซมกลบถมหน้าดินให้
เรียบร้อย 

8)  มมุเปล่ียนในการปรับดิน จําเป็นต้องได้รับการปรับลบมมุให้โค้งเรียบสวยงาม รวมทัง้ทางลาด 
สว่นยอด และปลายเนิน 

9)  แปลงปลกูวสัดพืุชพนัธุ์ และสนามหญ้า จะต้องได้รับการบดอดัดินเทา่ 80 %   
10)  หน้าดินท่ีได้ระดบัแล้ว จะต้องต่ํากวา่ผิวของสว่นลาดปพืูน้แข็งใกล้เคียง เทา่กบั 2.5  ซม.  เสมอ 
11)  เม่ือปรับระดบัเสร็จแล้ว จะต้องให้ทางภมิูสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานได้ตรวจสอบถึงความถกูต้อง

และเหมาะสมก่อนดําเนินการขัน้ตอ่ไป  และบริเวณใกล้เคียงจะต้องสะอาดปราศจากร่องรอยดิน 
12)  เม่ือภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว  จึงทําให้การปักหมุดตําแหน่ง

ต้นไม้ใหญ่ตามแบบและโรยปูนขาวแสดงตําแหน่งและรูปร่างของแปลงปลกูตามแบบปลกูไม้พุ่มและคลมุดินเพ่ือให้ภูมิ
สถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานตรวจสอบก่อนการดําเนินงานขัน้ตอ่ไป 

10.3.2  การเตรียมดินปลกู 
1)  การเตรียมแปลงปลกู 
 ส่วนของแปลงปลูกท่ีติดกับสนามหญ้าจะต้องทําร่องดินสบั“รูปตวัวี”เพ่ือเป็นการแยกสนามกับ

แปลงปลกูเพ่ือความสะดวกในการตดัหญ้าและรักษาแนวไม้คลมุดินให้เรียบร้อยอยู่เสมอร่องดินสบัควรกว้างประมาณ 10 
ซม.   

และลกึ  10  ซม. ยกเว้นบริเวณท่ีกําหนดไว้เป็นวสัดอ่ืุนตามแบบ 
 2)  การเตรียมดินปลกูนอกสถานท่ี  
      ผู้ รับจ้างอาจเตรียมดินปลกูจากนอกสถานท่ีได้หากสะดวกกว่าโดยเฉพาะกรณีท่ีมีฝนตกหนกั หรือ

ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีอปุกรณ์การผสมดินพร้อมอยูน่อกสถานท่ี 
 ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างจะเตรียมดินปลกูนอกสถานท่ี ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ภมิูสถาปนิกหรือผู้ควบคมุ

งานเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้ส่งตัวอย่างดินท่ีผสมแล้วตามสูตรท่ีกําหนดให้ 3 ถุงๆละ 500 กรัม หากปรากฎใน
ภายหลังว่าการผสมดินดังกล่าวไม่เป็นไปตามสูตร ผู้ รับจ้างจะต้องขนดินออกจากบริเวณโดยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง
สว่นผสมพิเศษ  ในกรณีท่ีต้นไม้แต่ละชนิดต้องการเคร่ืองปลกูท่ีแตกต่างกนัการเพิ่มส่วนของอินทรีย์วตัถ ุปุ๋ ย วสัดปุรับปรุง
ดิน ให้ผู้ รับจ้างทําเฉพาะดินปลกูชัน้บน โดยการควยคมุของผู้ควบคมุงาน 
 
10.4   การปลูกพืชพันธ์ุ 

10.4.1   การปลกูหญ้า 
1)  การเตรียมหญ้าและการปลกูหญ้า   

- ชนิดของหญ้าหญ้าท่ีใช้ปลกูในบริเวณให้เป็นไปตามกําหนดในแบบรูปรายการตามสญัญาจ้าง  
- การป ูใช้วิธีปเูป็นแผ่น  แผ่นหญ้าจะต้องมีขนาด 50 x 50  ซม. หญ้ามีความเขียวสดชุ่มช่ืน แผ่

สมบรูณ์ ดินท่ีติดมากบัหญ้าจะต้องมีความสม่ําเสมอหญ้าท่ีเหลือง แห้ง หรือไม่สมบูรณ์ ขาดแหว่งจะถกูคดัออกผู้ รับจ้าง
ควรเตรียมดินสนามให้พร้อมท่ีจะปไูด้จึงนําหญ้าเข้ามาในบริเวณหญ้าท่ีนํามากองไว้เกิน 3 วนั จะถกูคดัออกก่อนทําการป ู
จะต้องปรับทรายแล้วจึงใส่เคร่ืองปรับปรุงดินพร้อมทัง้ปรับละบดอัดอีกครัง้หนึ่งให้เรียบและรดนํา้ให้ชุ่มช่ืนการปูหญ้า 
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จะต้องปูให้รอยขอบต่อแผ่นชิดสนิทและเรียบเสมอกันขอบเข้ามุมหรือโค้งจะต้องตัดให้เรียบคมด้วยมีดหรือกรรไกรท่ี
เหมาะสมเม่ือปเูสร็จแล้วให้รดนํา้ให้ชุ่มแล้วใช้ลกูกลิง้บดให้แผน่หญ้าแนบแน่นกบัผิวดิน 

2)  การดแูลรักษาสามหญ้าในระหว่างความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ระยะการดแูลรักษาตามสญัญา  
ผู้ รับจ้างจะต้องดแูลรักษาสนามหญ้าท่ีจดัทําเสร็จแล้วให้อยู่ในสภาพท่ีดีตลอดเวลาจนถึงวนัส่งมอบงานและหลงัส่งมอบ
งานแล้วการรดนํา้หลงัจากทําการปหูญ้าไปแล้วผู้ รับจ้างจะต้องรดนํา้สนามในปริมาณท่ีเหมาะสม วนัละ 2 เวลา เป็นเวลา  
1  สปัดาห์  หลงัจากหนึ่งสปัดาห์ไปแล้วให้รดนํา้ในเวลาเช้าหรือเย็นให้ชุ่ม วนัละ 1 ครัง้ เป็นเวลาอีก 1 สปัดาห์  เม่ือครบ
กําหนดแล้วให้หยดุรดนํา้สองวนั ทําการตดัหญ้าใสปุ่๋ ยแล้วจึงเร่ิมทําการรดนํา้ต่อไปในสปัดาห์ท่ี 3  ให้รดนํา้ให้ชุ่มโชก 2 วนั 
ตอ่ ครัง้ จนถงึวนัสง่งานการรดนํา้จะต้องรดนํา้ด้วยหวัฉีดฝอยไมร่ดนํา้มากและเร็วจนนํา้ไหลไปตามผิวดิน ปริมาณนํา้ให้อยู่
ในดลุยพินิจของผู้ รับจ้างให้หญ้าเจริญเติบโตได้ดีโดยไมแ่ฉะเกินไปในวนัฝนตกมากผู้ รับจ้างอาจงดรดนํา้ได้การถอนวชัพืชผู้
รับจ้างจะต้องทําการถอนวชัพืชออกทนัทีตลอดเวลาท่ีทําการดแูลรักษาท่ีกําหนดไว้ในสญัญา 
การบดสนามหลงัจากการบดด้วยลกูกลิง้ครัง้แรกแล้วเป็นเวลา 2 สปัดาห์ ผู้ รับจ้างต้องนําลกูกลิง้มากลิง้บดสนามท่ีไม่เรียบ
ให้เรียบร้อยอีกครัง้หลงัจากนัน้ให้ทําการบดสนามทกุๆ 30 วนั  จนกว่าจะหมดสญัญาการดแูลรักษาการบดควรรดนํา้ให้ดิน
ฟเูสียก่อนการแตง่ผิวหน้าในกรณีท่ีมีการยบุของดินเกิดขึน้และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการบดลกูกลิง้ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ปุ๋ ย 
กทม. 902  ผสมกบัทรายละเอียดอตัราสว่น 1 : 1 ร่อนผ่านตะแกรงมุ้งลวด แล้วนํามาโรยตามรอยยบุของสนามทกุครัง้ท่ีทํา
การตดัหญ้าและบดลกูกลิง้   

10.4.2  การปลกูต้นไม้ใหญ่  ปาล์ม  และต้นไม้เลก็ 
1)  หลมุปลกู 
 ผู้ รับจ้างต้องทําการขุดหลมุปลกูต้นไม้ใหญ่ให้ได้ขนาดหลมุตามกําหนดในแบบแปลน โดยให้ทํา

การขดุหลมุหลงัจากปรับระดบัดินได้แล้ว ขนาดหลมุปลกูให้ได้ตามแบบ 
2)  ดินปลกูและการปลกู  

- ดินปลกู  ให้ใช้ดินปลกูตามอตัราสว่นในข้อ 2.1. ข  ถงึ ฉ  ตามชนิดพนัธุ์ไม้ท่ีได้ระบไุว้ 
- การปลกู  ผู้ รับจ้างจะต้องระมดัระวงัอย่างสงูในการยกต้นไม้ออกจากกระถาง ภาชนะหรือท่ี

ปลกูชนิดอ่ืนๆ  เช่น เข่ง ลงัไม้ เพ่ือไม่ให้ระบบรากของต้นไม้เสียหาย   การแกะกระสอบหุ้มตุ้มดิน จะต้องกระทําด้วยความ
ระมดัระวงัอยา่งย่ิง  และป้องกนัมิให้ดินหลดุจากตุ้ม  การปลกูต้นไม้ต้องให้ได้ระยะตามแบบกําหนดไว้  จึงทําการยกต้นไม้
ลงหลมุ ตัง้ให้ต้นไม้ตรงได้แนวใช้มือหรือเท้ากดพอแน่น  แล้วจงึเติมดินลงไปอีก  ครัง้ละ  15  ซม. เม่ือถงึระดบัท่ีกําหนดแล้ว
ให้รดนํา้ให้ชุ่มโชก และทิง้ไว้ไมร่ดนํา้เป็นเวลา  3  วนั 

- การแตง่ผิวหน้าหลมุปลกู หลงัจากการปลกูแล้วผู้ รับจ้างจะต้องทําการเก็บกวาดสิ่งสกปรก ดิน
ปลูก เศษวัสดุหุ้มตุ้มดิน เชือกกระทง ฯลฯ ออกไปให้หมด เม่ือรดนํา้ทิง้ไว้ครบ 3 วันแล้ว ให้ทําการแต่งพรวนหรือเสริม
ผิวหน้าของหลมุปลกู 

3)  การคํา้ยนัต้นไม้ 
 จะต้องกระทําทนัทีหลงัการปลกูและหลงัจากการใสไ่ม้คํา้ยนั (หรือยดึด้วยลวดสลิงตามแบบแล้ว) 

ต้นไม้จะต้องตัง้ตรงแผก่ิ่งก้านได้ตามปกติ ไม้คํา้ยนัจะต้องเรียบแข็งไมผ่กุร่อน ขนาดของไม้และกรรมวิธีในการยดึต้นไม้และ
การจดัปักไม้คํา้ยนัต้องป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ 
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10.5 วัสดุพืชพันธ์ุ 
10.5.1  ปริมาณและขนาด   

1)  ปริมาณ  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาต้นไม้ให้ได้ครบพอเพียงแก่งาน  ปริมาณของต้นไม้ท่ีแสดงในตาราง
ต้นไม้เป็นแต่เพียงตวัเลขสงัเขปท่ีเตรียมขึน้เพ่ือความสะดวกของผู้ รับจ้างเท่านัน้ จํานวนต้นไม้ในแบบต้นไม้ถือว่ามีความ
ถกูต้องเหนือกวา่จํานวนท่ีบอกไว้ในตารางต้นไม้(ในกรณีท่ีมีความคลาดเคล่ือนไม่ตรงกนั) สว่นบริเวณไม้พุ่มและไม้คลมุดิน 
เจ้าของโครงการมีความประสงค์ท่ีจะเร่งเสริมในกรณีท่ีให้พนัธุ์ไม้แน่นโดยเร็วสามารถกระทําได้โดยเพ่ิมปริมาณพนัธุ์ไม้ได้
อีกไมเ่กินร้อยละ 10  และแจ้งผู้ รับจ้างทราบก่อนการดําเนินการ   

2)  ขนาดต้นไม้  ต้นไม้ใหญ่ถือขนาดของเส้นผา่ศนูย์กลางลําต้นเป็นสําคญั ขนาดความสงูอาจผนัแปร
ได้ตามความเหมาะสม แตไ่มน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในตารางต้นไม้และไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 10 

3)  ขนาดของไม้พุ่มถือความสงูและระยะแผ่ รวมทัง้จํานวนต่ําสดุของก่ิงสาขาและจํานวนต่ําสดุของ
ใบ(บางชนิด) ไม้เลือ้ยต้องมีความยาวเม่ือยืดแล้วไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร  หรือตามท่ีระบใุนรายการต้นไม้ ขนาดของต้นไม้
ต่ําสดุจะวดัหลงัจากทําการตดัแตง่ก่อนทําการปลกู 

10.5.2  ช่ือของต้นไม้ 
  ถือตามช่ือทางวิทยาศาสตร์เป็นสําคญัช่ือสามญัถือตามทะเบียนพรรณไม้ประดบัของสมาคมไม้ประดบั

แหง่ประเทศไทย และ/หรือ ช่ือพรรณไม้ในเมืองไทย พ.ศ.  2525  โดย ดร. สะอาด  บญุเกิด  และคณะ 
 การค้านกบัช่ือ หากมีขึน้  ผู้ รับจ้างจะต้องปรึกษาหารือกบัภมิูสถาปนิกจนได้ข้อยติุเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนจึงนํามาปลกูได้ การตรวจชนิดของพรรณไม้  อาจทําภายหลงัการปลกูและก่อนการตรวจรับงานหากตรวจพบว่าผู้ รับ
จ้างนําต้นไม้ผิดชนิดมาปลกูจะต้องขนย้ายออก  และนําชนิดท่ีถกูต้องมาปลกูใหมโ่ดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง 

10.5.3  เง่ือนไขอ่ืนๆ 
1)  ต้นไม้ใหญ่  ไม้พุ่ม ไม้เลือ้ย และไม้คลุมดินทุกชนิด จะต้องงาม แข็งแรงและขึน้ตามสภาวะ

ธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค  
2) การวดัเส้นผา่ศนูย์กลางของต้นไม้ จะวดัสงูจากโคนหรือระดบัดินธรรมชาติ  30  ซม. 
3)  ต้นไม้ท่ีวดัได้ขนาดตามกําหนด แต่มีรูปร่างไม่สมดลุย์ ระหว่างระยะแผ่และความสงู หรือบิดงอน่า

เกลียดหรือแตกก่ิงเป็นมมุแหลม จะถกูคดัออก 
4)  ต้นไม้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่กําหนดในแบบอาจนํามาใช้ได้  แต่ผู้ รับจ้างจะคิดราคาเพิ่มขึน้จากท่ีเสนอ

ไว้เดิมไมไ่ด้ 
5)  ผู้ รับจ้างจะถือเอาความสงูท่ีเกินกําหนด มาชดเชยกบัขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางท่ีเลก็กวา่ไมไ่ด้ 
6)  ต้นไม้ท่ีนํามาปลกูจะต้องเจริญงอกงามในกระถางหรือภาชนะ ขนาดเท่าท่ีกําหนดไว้ในแบบ โดยมี

ระบบรากเจริญเตม็กระถางแล้ว ห้ามมิให้ใช้ต้นไม้ขนาดเลก็เปล่ียนใสก่ระถางใหญ่ โดยท่ีรากยงัไมเ่จริญเตม็ในดินใหม ่
7)  ขนาดของตุ้มดินของต้นไม้ท่ีนํามาปลกูจะต้องมีขนาดส้นผ่าศนูย์กลางกว้างอย่างน้อยเป็น 6 (หก) 

เท่า ของขนดเส้นผ่าศนูย์กลางลําต้น (ซึ่งวดัจากโคลนต้นสงู 30  ซม.) และความสงูของตุ้มดิน จะต้องสงูประมาณ 2 ใน 3 
ของความกว้างพุม่ใบของต้นไม้ท่ีย้ายมา ขนาดตุ้มดินท่ีเลก็กวา่กําหนด หรือตุ้มดินแตก ระบบรากได้รับความเสียหายจะถกู
คดัออก 

8)  สําหรับต้นไม้ท่ีขดุย้ายตุ้มดินจะต้องห่อหุ้มด้วยกระสอบป่านและผกูมดัอย่างแน่นหนาป้องกนัตุ้ม
ดินแตก 
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9)  ต้นไม้หรือไม้พุม่ท่ีไมแ่ข็งแรง โอนเอนยืนต้นเอง โดยปราศจากไม้คํา้ยนัไมไ่ด้ จะถกูคดัออก 
10)  ต้นไม้ใหญ่จะต้องมีลําต้นตรง มีรูปทรงงาม ปราศจากความเสียหายจากการหกัของก่ิงก้าน ยอด 

(Leader) ต้องไมห่กั ยอดท่ีมีอยูต้่องเป็นยอดเด่ียว เว้นแตจ่ะกําหนดให้มีหลายยอดได้ 
11)  ต้นไม้ท่ีเปลือกฉีกขาด เป็นปุ่ มปม มีรอยถกูเสียดสีหรือมีก่ิงหกัท่ีไมไ่ด้รับการตดัแตง่และทาสี หรือมี

เปลือกหุ้มมิดแล้วจะถกูคดัออก 
12)  ต้นไม้ท่ีขยายพนัธุ์โดยการปักชําจะต้องสมบรูณ์และมีรากเจริญงอกงามดีแล้ว 
13)  ต้นไม้ท่ีนํามาปลกูทกุชนิดต้องได้รับการ “ฝึก” ให้คุ้นกบัสภาวะของแสงมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 (หก) 

สปัดาห์ ต้นไม้ท่ีนํามาปลกูในร่มหากทิง้ใบหรือต้นไม้ท่ีนําไปปลกูกลางแจ้งแล้วใบแห้งเฉาจะถกูคดัออก 
14)  การเปล่ียนแปลงต้นไม้ท่ีไม่ได้ขนาดหรือรูปทรงตามท่ีระบุในแบบแปลนควรกระทําใน 15 วัน 

หลงัจากท่ีผู้ รับจ้างได้รับแจ้งจากภูมิสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงาน ไม้พุ่มและไม้คลมุดินควรเปล่ียนภายใน 7 วนั  หลงัจาก
ได้รับแจ้ง 
 
10.6  การปลูกพืชพันธ์ุชัน้ดาดฟ้า  ( ถ้ามี ) 

10.6.1  ก่อนการใส่กรวดหรือหินก่อสร้างเบอร์  2  และทรายผู้ รับจ้างจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน
เสีย     ก่อนว่าได้ตรวจสอบการต่อท่อเพ่ือการระบายนํา้เรียบร้อยแล้ว จากนัน้ให้ทําตามกรรมวิธี ดงัแสดงในแบบ เม่ือใส่
ทรายหยาบแล้วให้ทําการบดอดัร้อยละ  80   

10.6.2  การวางวัสดุลดนํา้หนักเคร่ืองปลูกได้แก่ กระถางพลาสติก ควรจัดวางให้กระจายเป็นระเบียบ วาง
กระถางคว่ําแนบกบัพืน้ดาดฟ้า โดยไมมี่กรวดหรือหินก่อสร้างเบอร์ 2 เลด็ลอดเข้าภายในกระถางได้ 

10.6.3  การผสมเม็ดโฟมกับดินปลูก ในอตัราส่วนโดยปริมาตรของเม็ดโฟมต่อดินปลกูเป็นอัตราส่วนตามข้อ  
10.1 ค  คลกุเคล้าสว่นผสมให้ทัว่โดยไม่มีปริมาณของเม็ดโฟมเป็นกระจกุ กลุ่มเกินกว่า 5 ซม. โดยเด็ดขาด หากพบว่าเกิด
กรณีดงักลา่ว ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องทําการผสมดินใหม ่และขจดัปัญหาดงักลา่วให้หมดสิน้ไป 

10.6.4  ดินปลกู สนามหญ้าให้ใช้อตัราสว่นตามข้อ 10.1 ง  และดินปลกูเฟ่ืองฟ้าให้ใช้อตัราสว่นตามข้อ  10.1 จ   
10.6.5  เม่ือเรียบร้อยแล้วใส่เคร่ืองปรุงดิน โดยมีอตัราส่วนตามข้อ  10.1 ฉ  หนา  5 ซม. ปรับให้เรียบ บดด้วย

ลกูกลิง้ให้ได้ความลาดเอียงตามแบบแล้วปดู้วยหญ้านวลน้อยรดนํา้ให้ชุ่มและบดด้วยลกูกลิง้อีกครัง้หนึ่ง ตามรายละเอียด
การปลกูหญ้าหมวดท่ี 10.1 

 
10.7   การดูแลรักษางานภูมทิัศน์ 

10.7.1  ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับชอบในการดแูลรักษางานภมิูทศัน์ตามสญัญาต่อไป เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  120  

วัน(หนึ่งร้อยย่ีสิบวัน)  หลังจากคณะกรรมการได้ตรวจรับงานงวดสุดท้าย ในระหว่างเวลาแห่งสัญญานี ้ผู้ รับจ้างต้อง
รับผิดชอบในงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

10.7.2  การดแูลสนามหญ้า 
 การปฏิบติัถือตามข้อ 2.4.1   
10.7.3  การดแูลต้นไม้พุม่และไม้คลมุดิน 
 1)  รดนํา้ตามระยะเวลาท่ีสมควรตามขนาดและชนิดของพนัธุ์ไม้ 
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 2)  ตดัแตง่ให้ปุ๋ ยตามหลกัปฏิบติัท่ีดีของวิชาพืชสวนหรือโดยคําสัง่ของผู้ควบคมุงาน 
 3)  บําบดัรักษาให้ยากําจดัแมลงและโรคท่ีเกิดแก่พนัธ์ไม้ 
 4)  เปล่ียนพนัธุ์ไม้ท่ีตายหรือไมเ่จริญ 
 5)  ปรับปรุงซอ่มแซมการคํา้ยนัพนัธุ์ไม้ท่ีหลวมหรือคลอน ถอนวชัพืชโคนพนัธุ์ไม้ตา่งๆ 
10.7.4 การดแูลต้นไม้ใหญ่ 
 1)  รดนํา้และให้ปุ๋ ยตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
 2)  ตดัแตง่และรักษาโรคแมลงตามความจําเป็น 
10.7.5  เปล่ียนต้นไม้ท่ีตายหรือไมเ่จริญ 
10.7.6  ปรับปรุงซอ่มแซมการคํา้จนุต้นไม้ท่ีหลวมหรือคอน พรวนดิน ถอนวชัพืชและแตง่ขอบ 
10.7.7  การทําความสะอาดบริเวณทัว่ไป 
 ผู้ รับจ้างมีหน้าท่ีรับผิดชอบตอ่เศษหญ้า ใบไม้ ก่ิงไม้ ถงุพลาสติก หรือภาชนะเศษดิน ฯลฯ ท่ีเกิดจากงาน

ดแูลรักษาดงักลา่วตลอดเวลาท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบงานและเฉพาะในวนัท่ีผู้ รับจ้างทําการ การทําความสะอาดถนนลานบ่อนํา้พ ุ
(ถ้ามี) และสนามประจําวนั ไมอ่ยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

 
10.8   อุปกรณ์และการดูแลรักษา 

ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาอปุกรณ์และกําลงัคนมาดแูลรักษาบริเวณ และภูมิทศัน์ให้เหมาะสมกบัข้อกําหนดในสญัญา 
เจ้าของงานและภมิูสถาปนิกหรือผู้ควบคมุงานมีสิทธิสัง่ให้ผู้ รับจ้างเพ่ิมอปุกรณ์และคนงานได้และหากเห็นว่าผู้ รับจ้างขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําการละเลยไม่ปฏิบติัตามสญัญาเจ้าของงานมีสิทธิในการริบเงินงวดสดุท้ายของผู้ รับจ้าง  
และนําไปวา่จ้างบคุคลอ่ืนมาทําการแทนได้ 
 เคร่ืองมือท่ีผู้ รับจ้างควรมีนอกเหนือไปจากเคร่ืองมือและวสัดธุรรมดา  มีดงันี ้
      1) รถตดัหญ้าแบบโรตาร่ีท่ีมีใบมีดคม   เสียงคอ่ย 
            2)  เคร่ืองพน่ปุ๋ ยและยาขนาด  18  ลติร   เคร่ืองยนต์เบนซิน 
        3)  เคร่ืองตดัหญ้าชนิดด้ามยาวสะพายบา่ 
    4) เคร่ืองมือตดัแตง่ต้นไม้ครบชดุพร้อมสีทาแผลต้นไม้ 
 10.8.1 ตารางปฏิบติัการดแูลรักษา 
            ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําตารางเวลาและรายการดแูลรักษาท่ีแน่นอนชดัเจนเสนอผู้ว่าจ้างก่อนวนัส่งมอบ
งานไมน้่อยกวา่  2  สปัดาห์   และจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่จ้างและผู้ควบคมุงานก่อนจงึจะนําไปปฏิบติัได้ 
   การดแูลรักษาหลงัจากสง่มอบงานแล้ว   ผู้ รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่านํา้และค่าไฟฟ้า สว่นค่านํา้มนัเชือ้เพลิง
รถตดัหญ้า   และเคร่ืองพ่นยาเป็นของผู้ รับจ้าง   ผู้ รับจ้างพึงกําชบัคนในบงัคบัของผู้ รับจ้างมิให้ส่งเสียงดงั   แต่งกายไม่
สุภาพหรือแสดงกริยาไม่ดีในระหว่างปฏิบัติงาน   อนึ่งในการจัดตารางดูแลรักษา  ผู้ รับจ้างพึงตรวจสอบศึกษาเวลา
ปฏิบติังานของพนกังานและต้องจดัตารางเวลาให้เกิดผลกระทบตอ่การทํางานน้อยท่ีสดุ 
 
10.9   การส่งตัวอย่างวัสดุ 

ผู้ รับจ้างต้องสง่ตวัอยา่งวสัดใุนหมวดท่ี 2 ภายในเวลา 15 วนั   หลงัจากวนัเซน็สญัญา 
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10.9.1  ตวัอยา่งดินผสมและดินปลกูถงุละ  1  กก.  จํานวน 3 ถงุ เม่ือได้รับอนมุติัแล้วจงึนําดินเข้าบริเวณได้  ภมิู
สถาปนิกหรือผู้ควบคุมงานจะทําการตรวจสอบดินอีกครัง้หนึ่ง  หากไม่เป็นไปตามตวัอย่างท่ีอนุมติั  ผู้ รับจ้างต้องขนดิน
ออกไปด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้าง   

10.9.2  ปุ๋ ย ถงุละ 250 กรัม   ชนิดละ  3  ถงุ 
10.9.3  ปุ๋ ยคอกปุ๋ ยอินทรีย์และปุ๋ ยหมกัถงุละ 100 กรัม  ชนิดละ  3  ถงุ 
10.9.4  วสัดปุรุงดิน   ถงุละ100 กรัม  สําหรับเปลือกถัว่ถงุละ 500 กรัมสําหรับอิฐหกัและทราย หยาบอย่างละ  

2  กก. 
10.9.5  การติดช่ือ  ผู้ รับจ้างต้องติดช่ือของวสัดแุละแหลง่ท่ีมาและวนัท่ีท่ีได้รับมาโดยชดัเจนทัง้ในถงุ            

และในรายการสง่วสัดตุวัอยา่งถงุควรใช้ถงุพลาสติกใสชนิดหนา        
 
10.10  ระบบรดนํา้ต้นไม้ 

10.10.1 การจดัหาผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์ แรงงานอ่ืนๆ มาทําการให้เรียบร้อยตามแบบ 
10.10.2  หวัก๊อกนํา้รดนํา้ต้นไม้ ขนาดหวัก๊อกนํา้ ขนาดป๊ัมนํา้ ขนาดของท่อนํา้ และระบบควบคมุให้เป็นไปตาม

ขนาดผู้ควบคมุงานกําหนด 
 

10.11  ระบบดวงโคม  (ถ้ามี) 
10.11.1  การจดัหา  ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัหาวสัด ุ อปุกรณ์  แรงงาน และอ่ืนๆ มาทําการก่อสร้างและเดินสายระบบ 

ควบคมุ  และติดตัง้ดวงโคมตามแบบไฟฟ้า 
10.11.2  วสัดุและกรรมวิธีการก่อสร้าง  ขนาดสาย  การเดินสาย  ระบบควบคุม  ให้ดูแบบไฟฟ้า ส่วนรูปแบบ

ลกัษณะและตําแหน่งดวงโคมให้เป็นไปตามแบบดวงโคมของงานภมิูทศัน์ 
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11. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 

 งานกระเบือ้งพืน้และผนัง 
 -  Cotto 
 -  RCI (Royal Ceramic Industry) 
 -  Campana 
 -  MDC โดยบริษัท แมททีเรียล ดีไซน์ เซน็เตอร์ จํากดั 
 -  หรือเทียบเทา่ 

 งานพืน้กระเบือ้งยาง ชนิดม้วน 
 - Armstrong รุ่น Simpurity by VISPAC 
 - TOLI รุ่น Hitoe 
 - TAJIMA รุ่น Premaleum 
 - GERFLOR รุ่น Mipam Atlas 
 - หรือคณุภาพเทียบเทา่  

 กาวซีเมนต์สาํหรับตดิกระเบือ้ง 
 -  กาวซีเมนต์ จระเข้สีแดง หรือ สีทอง (กรณีปทูบัผนงัไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือพืน้ท่ีอยูใ่กล้ถนนท่ีมีแรงสัน่สะเทือน)  
 -  กาวซีเมนต์ย่ีห้อ Weber 
 -  กาวซีเมนต์ย่ีห้อ DAVCO 
 -  หรือเทียบเทา่ 

 งานวัสดุกันซมึโพลียูรีเทน  
 -  LANKO 453 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd. 

-  GEQCO FLEX PU ของบริษัท Proofcoat Chemical Co.,Ltd.  
-  UNICONS PU-02 ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd. 
-  DURASEAL900 ของบริษัท ดรูากรีต จํากดั 
-  Primiproof PX ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 
-  PANDEX K-ONE- 60 ของบริษัท CIVIL MASTER CONSTRUCTION จํากดั 
-  หรือเทียบเทา่ 

 งานวัสดุกันซมึชนิด CEMENT BASED ความยืดหยุ่นสูง 
 -  LANKO 228 ของบริษัท ParexGroup Co.,Ltd. 

-  FORMDEX UNIFLEX ของบริษัท Proofcoat Chemical Co.,Ltd.  
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-  UNICONS F-035 ของบริษัท Advance Material Service Co,.Ltd. 
-  Hydroseal Max 1 ของบริษัท ดรูากรีต จํากดั 
-  Primiproof Cem2 ของบริษัท Prime Constructive Product and Service จํากดั 
-  หรือเทียบเทา่ 

 หลังคาแผ่นรีดลอนเคลือบสี Metal Sheet  
-  Bluescope steel by Bluescope Lysaght (Thailand) limited 
-  Bluescope steel by All Season ของ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
-  Bluescope steel by TPC ของบริษัท ธิติพฒัน์ คอร์เปอร์เรชัน่ จํากดั 
-  Bluescope steel by Thai Syncon and Supples Co.,Ltd. 
-  หรือผลติภณัฑ์เหลก็ Bluescope คณุภาพเทียบเทา่  

 หลังคาโปร่งแสง FIBERGLASS แบบมีรูปลอน 
 -  Topglass ของบริษัท Adventure Thai Co.,Ltd. 
 -  Ampelite ของบริษัท Ampelite Fibreglass (Thailand) Co.,Ltd. 
 -  Space ของบริษัท Space Sales & Marketing Co.,Ltd. 
 -  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 ฝ้าเพดาน, ผนังยปิซ่ัม รวมทัง้โครง และอุปกรณ์ทัง้หมด 
-  GYPROC / Thai Gypsum  
-  Siam Gypsum Industry ตราช้าง  
-  หรือเทียบเทา่ 

 วัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ (มอก.1427-2540) 
 -   Smartboard  
 -   Shera (เฌอร่า)  
 -   Conwood 
 -   หรือเทียบเทา่ 

 แผ่น Aluminium Composite 
 -  ALPOLIC 
 -  ALUTECH 
 -  ALCOTOP 
 -  KNAUF 
 -  หรือเทียบเทา่ 

 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง  
-  Hafele’  
-  Yale  
-  Schlarge 
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-  V.V.P. 
-  หรือเทียบเทา่ 

 กระจก  
-  Thai Asahi  
-  TGSG  
-  Guardian  
-  หรือเทียบเทา่ 

 สีนํา้อะคริลิคแท้ ชนิดทาภายนอกเกรด 10 ปี / ชนิดทาภายใน / สีนํา้มัน / สีทาฝ้าเพดาน 
 -  CAPTAIN (Studio (Semi-Gloss) / Shield plus / High gloss enamel / Shield Pus for Ceiling) 

-  TOA (Shield 1 NANO (Semi-gloss) / Shield 1 NANO (Semi-gloss) / GLIPTON Enamel / Shield 1 
NANO for Ceiling (Matt) )  

- BEGER (Begershield Weather Guard (Semi-gloss), Begershield Weather Guard (Semi-gloss), 
BEGER Shield super gloss enamel / Synotex for Ceiling) 

-  หรือเทียบเทา่ 
-  หรือเทียบเทา่ 

 สีทาโลหะและสีชนิดพเิศษ (EPOXY, POLYURETHANE) 
-  TOA (EPOGUARD ENAMEL ,TOP GUARD) 
-  TOA-CHUGOKU PAINT (EPICON FINISH, UNY MARINE HS)  
-  BEGER (Duraguard Epoxy Top Coat, Durathane Polyurethane Top Coat)+ 
-  CAPTAIN (EasyGuard, PU SuperGuard) 
-  หรือเทียบเทา่ 

 ฉนวนแผ่น PolyEthylene  
 -  MIRON product by M-PE Insulation Co.,Ltd. 
 -  Polyethylene sheet product by  MIC-CELL Co.,Ltd. 
 -  หรือเทียบเทา่ 

 ประตูเหลก็กันไฟ 
 -  SKB ของบริษัท L’AQUATECH Co.,Ltd. 
 -  SMC ของบริษัท Sun Metal Co.,Ltd. 
 -  Diamond Door ของบริษัท Thai Steel Door Limited Partnership 
 -  SPR ของบริษัท ศภุริช จํากดั 

-  หรือเทียบเทา่ 

 จมูกบันได/บัวเชงิผนังสาํเร็จรูป  
 -  APACE 
 -  KOENIG 
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 -  INFINITE 
 -  ALLOY 

-  หรือเทียบเทา่ 

 แผ่นลามเินตสาํหรับงานตกแต่งภายใน 
 -  WilsonArt 
 -  EDL 
 -  GreenLam 

-  หรือเทียบเทา่ 

 พืน้คอนกรีตพมิพ์ลาย 
-  ผลติภณัฑ์โดย  VISTA INNO STAMPED CONCRETE 
-  ผลติภณัฑ์โดย  SCG STAMPED CONCRETE 
-  ผลติภณัฑ์โดย SUPERIOR STAMPED CONCRETE 
-  หรือเทียบเทา่ 

 บลอ็คปูถนนคอนกรีตสาํเร็จรูป 
-  SCG Landscape 
-  CPS : CCP Paving stones co,.ltd. 
-  หรือเทียบเทา่ 

 ฝ้าเพดานอลูมิเนียมสาํเร็จรูป / แผงบังแดด / ระแนงตกแต่งอลูมเินียมสาํเร็จรูป 
-  ผลติภณัฑ์โดย FAMELINE Co.,Ltd. 
-  ผลติภณัฑ์โดย  MVP4STARS Co.,Ltd. 
-  ผลติภณัฑ์โดย The TIDE METAL Co.,Ltd. 
-  หรือเทียบเทา่ 

 อฐิโบราณ 
-   บริษัท อิฐเอเชีย จํากดั 
-  บริษัท อิฐแดง 2009 จํากดั 
- หจก.ทรัพย์บญุสง่ 
- หรือคณุภาพเทียบเทา่ 

 สุขภัณฑ์ห้องนํา้  
-  Cotto 
-  American Standard 
-  Karat  
-  หรือเทียบเทา่ 

หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน
ทอ้งตลาด หรือมีเหตขุดัข้องทีไ่ม่สามารถจดัหาได ้จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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 สุขภัณฑ์ห้องนํา้ให้เทียบจากรุ่นที่ระบุต่อไปนี ้ 
 อา่งล้างหน้า ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์      COTTO C-007 JADE 
 อา่งล้างหน้า ชนิดฝังคร่ึงเคาน์เตอร์     COTTO C-02117 UNIQUE 
 อา่งล้างหน้า ชนิดแขวนผนงั       COTTO C-0141 BRIO 
 ทอ่นํา้ทิง้อา่งล้างหน้า       COTTO CT680 (HM) 
 ทอ่นํา้ทิง้อา่งล้างจาน (ซิงค์) (หรือระบเุป็นพิเศษ)    COTTO CT683 (HM) 
 ทอ่นํา้ทิง้โถปัสสาวะชาย       COTTO CT681 (HM) 
 สะดืออา่งล้างหน้า        COTTO CT670V (HM) 
 ก๊อกอา่งล้างหน้า        COTTO CT1113A (HM) 
 ก๊อกอา่งล้างจาน (ซิงค์) (หรือระบเุป็นพิเศษ)    COTTO CT1118A (HM) 
 ก๊อกเด่ียวติดผนงั        COTTO CT175C11 (HM) 
 วาล์วเปิดปิดฝักบวั        COTTO CT1115A (HM) 
 วาล์วเปิดปิดนํา้เข้า-ออกทัว่ไป      COTTO CT179 (HM) 
 วาล์วเปิดปิดนํา้เข้า 1 ทาง ออก 2 ทาง      COTTO CT1053 (HM) 
 วาล์วโถปัสสาวะชายชนิดปุ่ มกด      COTTO CT474N (P)(HM) 
 โถชกัโครกชนิดนัง่ราบ แบบ FLUSH TANK     COTTO C-12377 CHLOE 
 (สําหรับห้องผู้บริหารหรือระบเุป็นพิเศษ)    
 โถชกัโครกชนิดนัง่ราบ แบบ FLUSH TANK     COTTO C-1403 EMMA 
 (สําหรับห้องนํา้ทัว่ไป)    
 โถปัสสาวะชายชนิดปุ่ มกด (ขนาดประมาณ 475 x 355 x 725 มม.)  COTTO C-303 SANTANA 
 แผงกัน้โถปัสสาวะ สําเร็จรูป      COTTO 
  ท่ีใสก่ระดาษชําระ        COTTO C-836 
 สายฉีดชําระสายออ่น       COTTO CT993H#WH (HM) 
 ฝักบวัพร้อมสาย 1 ฟังก์ชัน่      COTTO Z75H#WH(HM) 
 กระจกเงาติดผนงั (ยาวตลอดความยาวเคาน์เตอร์)  สัง่ผลติหน้างาน 
 กระจกเงาชนิดแยกชิน้พร้อมชัน้วางของติดผนงั     COTTO MM006 
 ตะแกรงระบายนํา้ท่ีพืน้ชนิดกนักลิน่      COTTO CT640Y4P (HM) 
 ตะขอแขวนผ้า        COTTO CT0021 (HM) 
 อา่งล้างจาน (ซิงค์)       COTTO CT823SD 

 
 
 
 

 



งานสถาปัตยกรรมงานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในตกแต่งภายใน  
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1. การดาํเนินงานทั่วไป 
 
1.1 การเตรียมงานของผู้รับจ้าง 

1.1.1  สํารวจสภาพของหน่วยงานท่ีจะทําการตกแต่งภายใน ตรวจวดัระยะขนาดของอาคาร อปุกรณ์ ไฟฟ้า
และงานท่อนํา้โดยละเอียดเพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่ง ภายในซึ่งจะต้องปรับตาม
หน่วยงานและอปุกรณ์เคร่ืองใช้ดงักลา่ว 

1.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการศึกษาแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบตลอดจนขัน้ตอนการ
ดําเนินงานตา่งๆ รวมถงึการประสานงานกบัผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ อย่างละเอียดถ่ีถ้วน ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างมีข้อสงสยัต้องการ
คําชีแ้จงจากผู้ออกแบบผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดเวลา/สถานท่ีเพ่ือให้ผู้ออกแบบเข้าร่วมให้คําแนะนําและชีแ้จงเก่ียวกบั
แบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างตลอดจนตอบคําถามข้อสงสยัต่างๆ ท่ีผู้ เข้าร่วมประกวดราคาเสนอ
คําถามเป็นคําชีแ้จงเก่ียวกบังานก่อสร้างสญัญาเง่ือนไข หรืออ่ืนๆ โดยจะถือคําชีแ้จง คําแนะนําเหล่านัน้เป็นส่วนหนึ่ง
ของเอกสารประกอบสญัญาในระหว่างการก่อสร้าง มิให้ผู้ รับจ้างทํางานโดยปราศจากแบบก่อสร้างและคําแนะนําท่ี
เหมาะสมผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่งานทัง้หมดรวมทัง้แก้ไขให้ถกูต้องหากผู้ รับจ้างทําไปโดยพลการ 

1.1.3 จัดหา จัดซือ้ และนําวัสดุอุปกรณ์ประกอบการตกแต่ง ช่างเทคนิค ช่างฝีมือและแรงงานตลอดจน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือดําเนินการตกแต่งตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้เสร็จสมบรูณ์ทนัตาม
เวลาท่ีกําหนดในสญัญาจ้างเหมางานตกแตง่ภายใน 

1.1.4 หาวิธีในการปฏิบติังานเพ่ือมิให้เป็นการรบกวนต่อการทํางานของบคุคลข้างเคียงหรือผู้ รับเหมาราย
อ่ืนๆ เช่น การเก็บรักษาวสัดุตกแต่ง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล หรือเศษวสัดเุหลือใช้การรักษาความสงบในระหว่างการ
ปฏิบติังานและอ่ืน ๆ 
 
1.2 การประสานงานกับผู้รับจ้างรายอ่ืน ๆ 
 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานให้ความยินยอมและให้ความร่วมมือในการติดต่อหรือตกแต่งแก่ผู้ รับ
จ้างรายอ่ืนท่ีปฏิบติังานอันไม่รวมอยู่ในงานตกแต่งภายใน และให้มีแผนปฏิบัติงานท่ีประสานกันเพ่ือให้ปฏิบติังาน
เป็นไปตามแผนงานนัน้ๆ เช่น งานติดตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้าเคร่ืองปรับอากาศและงานด้านสุขาภิบาลจนแล้วเสร็จและ
สามารถใช้การได้ดีจนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบ หากเกิดเหต ุให้เกิดความเสียหาย ให้เกิดความลา่ช้าและ
อาจเกิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้างอนัเน่ืองมาจากความไม่ประสานงานกนั ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและไม่นํามาเป็นเหตุ
ในการขอต่ออายสุญัญารวมทัง้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดแก่ผู้ว่าจ้างและต้องไม่นํามาเป็นเหตเุรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ 
 
1.3 การจัดแผนงาน 
 ผู้ รับจ้างต้องจดัทําแผนงานนําเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ว่าจ้างภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งการ
ตดัสนิใจให้เป็นผู้ ดําเนินการตกแตง่ภายในซึง่จะต้องประกอบด้วย 
 1.3.1 เวลาเร่ิมงานการตกแตง่ภายในแตล่ะขัน้ตอน 
 1.3.2 เวลาการจดัหาวสัดกุ่อสร้างและอปุกรณ์ 
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 1.3.3 การเตรียมงานขัน้ตอนและดําเนินการประกอบงานท่ีโรงงาน 
 1.3.4 ระยะเวลาติดตัง้ ณ หน่วยงาน 
 1.3.5 เวลาแล้วเสร็จของงานตกแตง่ภายในทัง้หมดโดยมีข้อแม้ตามเง่ือนไขท่ีทางผู้วา่จ้างได้กําหนดไว้ 
และต้องแสดงแผนภมิูสถิติความก้าวหน้าของการปฏิบติังานตกแต่งทกุประเภทโดยแสดงไว้ ณ หน่วยงานท่ีดําเนินการ
ตกแตง่เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 
1.4 ผู้รับเหมาช่วง 
 ในกรณีท่ีงานตกแต่งทัง้หมดจะต้องใช้ช่างหรือผู้ รับเหมาช่วงหรือผู้ ชํานาญงานด้านฝีมือหรือเทคนิคพิเศษหาก
ปรากฏว่าช่างของผู้ รับจ้างหรือผู้ รับจ้างช่วงไม่มีฝีมือหรือมีความรู้ความสามารถไม่เหมาะกบังานหรือเป็นผู้ ท่ีมีความ
ประพฤติไม่เรียบร้อยผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในผลงานการปฏิบติังานของช่างหรือผู้ รับเหมาช่วงท่ีได้ดําเนินงานไปแล้ว
โดยยดึถือความเสียหายอนัเกิดขึน้แก่งานตกแตง่เป็นของผู้ รับจ้างในทกุกรณี 
 
1.5  สวัสดกิารและความปลอดภัย 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างการบาดเจ็บการเสียชีวิตอนัเกิดจาก
อุบัติเหตุในการตกแต่งของผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือช่างและคนงานของผู้ รับเหมาตลอดจนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐม
พยาบาลและสวสัดิการให้คนงานตามสมควร 
 
1.6  การป้องกันความเสียหายอันจะเกดิขึน้กับอาคาร 
 ผู้ รับจ้างต้องระมัดระวังไม่ให้การทํางานเกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารรวมทัง้โครงสร้างอาคารและ
สว่นประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่น อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึน้ผู้ รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบในการซอ่มแซมแก้ไขด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองจนได้รับความพอใจจากผู้วา่จ้าง 
 
1.7  การควบคุมบุคคลภายนอก 
 ผู้ รับจ้างต้องควบคมุบคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกบังานตกแต่งเข้ามาในบริเวณท่ีทําการตกแต่งเป็นอนัขาดและจะต้อง
รับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในทกุกรณี 
 
1.8  ผู้ควบคุมงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจ้างหรือแต่งตัง้หวัหน้าคุมงานตกแต่งหรือผู้ รับผิดชอบงานเพ่ือเป็นตวัแทนรับผิดชอบงานทุก
ชนิดของผู้ รับจ้างทัง้ด้านโรงงานและการติดตัง้ท่ีสถานท่ีตกแต่งในกรณีท่ีมีข้อผิดพลาดข้อสงสยัใดๆ ขณะท่ีผู้ รับจ้างไม่
อยู่หวัหน้าคมุงานจะต้องเป็นผู้ ท่ีสามารถเข้าใจในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบอย่างดีและมีความรู้ใน
การใช้วสัดแุละอปุกรณ์การตกแตง่หากพบว่าหวัหน้าคมุงานผู้นัน้ไม่มีประสิทธิภาพหรือความสามรถในการทํางานและ
ในการปฏิบติังานอนัจะทําให้เกิดผลเสียหายกบังานผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะขอเปล่ียนหวัหน้าคมุ
งาน 
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1.9  การตรวจงาน 
 ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ ออกแบบมีสิทธิตรวจงานและดูความคืบหน้าของงานระหว่างการ
ดําเนินงานตกแตง่ทัง้ท่ีโรงงานและหน่วยงานท่ีทําการตกแต่งทกุเวลาเพ่ือตรวจสอบและวดัผลการดําเนินงานให้ถกูต้อง
โดยผู้ รับจ้างต้องแสดงสถิติของการปฏิบติังานทกุขัน้ตอนตามความเป็นจริงตัง้แต่เร่ิมลงมือก่อสร้างจนกระทัง้แล้วเสร็จ
สมบรูณ์อีกทัง้การอํานวยความสะดวกในการตรวจงานในหน่วยงาน 
 
1.10  การส่ังซือ้ของและวัสดุ 
 วสัดแุละอปุกรณ์การตกแตง่บางอยา่งซึง่จําเป็นต้องสัง่ซึอ้พิเศษผู้ รับจ้างต้องสัง่ของนัน้ๆ ลว่งหน้าหรือตรวจสอบ
จํานวนว่ามีมากพอท่ีจะใช้หรือไม่เพ่ือจะได้ทนักบัการประกอบและดําเนินงานทนัตามสญัญาท่ีกําหนดไม่ว่าวสัดนุัน้จะ
สัง่ซือ้ภายในประเทศหรือจากตา่งประเทศหากการดําเนินการสัง่ซือ้ลา่ช้าด้วยเหตผุลใดก็ตามผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
ในทกุกรณีโดยปราศจากเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
 
1.11  การใช้วัสดุเทียบเท่าและการใช้วัสดุอ่ืนแทน 
 ในกรณีท่ีวสัดหุรืออปุกรณ์ตกแต่งท่ีกําหนดให้ตามแบบรายละเอียด และรายการประกอบแบบไม่สามารถท่ีจะ
จัดหาได้ในท้องตลอดผู้ รับจ้างต้องย่ืนขออนุมัติการใช้วัสดุเทียบเท่าโดยต้องนําเสนอวัสดุท่ีขอเทียบเท่ามากกว่า 1 
รายการ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบคณุภาพได้ตามความประสงค์และระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอเทียบเท่านัน้หากวสัดหุรือ
อปุกรณ์ท่ีขอเทียบเทา่ราคาต่ํากวา่วสัดท่ีุกําหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้ รับจ้างยินดีท่ีจะให้ผู้
ว่าจ้างหกัเงินในส่วนของวสัดท่ีุขาดไปเม่ือมีการจ่ายเงินในงวดต่อไป หรือถ้าหากราคาสงูกว่าเดิม ผู้ รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมไม่ได้ ฉะนัน้ในการขอวสัดเุทียบเท่าหรือใช้วสัดแุทนให้ใช้วสัดท่ีุมีราคาและคณุภาพใกล้เคียงกบั
วัสดุท่ีกําหนดให้ในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบแต่ทัง้นีจ้ะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลตามลําดับ 
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ข. ตวัแทนผู้วา่จ้าง 
ค. ผู้ออกแบบ 

 
1.12 แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 แบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบในงานนีท้ัง้หมดเป็นลิขสิทธ์ิของผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างผู้ ร้บจ้างจะ
นําไปใช้ในงานของท่ีอ่ืนๆ ไม่ได้และผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบคืนเม่ืองาน
ตกแตง่ทัง้หมดได้สิน้สดุลง 
 
1.13  ข้อขัดแย้งในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 ในการปฏิบติังานตกแต่งภายในหากมีข้อขัดแย้งหรือประสบปัญหาอนัเป็นข้อขัดแย้งในวิธีปฏิบติังานอนัเกิด
จากแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบให้ผู้ รับจ้างแจ้งตอ่ผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาทนัทีก่อนท่ีจะลง
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มือดําเนินการตอ่ไปตามท่ีกําหนดไว้ โดยต้องไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรายละเอียดและรายการประกอบ
แบบแตอ่ยา่งใด 
 
1.14  ระยะและมาตรฐานต่าง ๆ 
 ขนาดและมาตรฐานส่วนต่างๆ ท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบการอ่านแบบให้ถือ
ความสําคญัตามลําดบัตอ่ไปนี ้

ก.  แบบรูป 
ข.  ระยะท่ีเป็นตวัเลข 
ค.  อกัษรท่ีปรากฏอยูใ่นแบบรูป 
ง.  แบบขยาย, แบบขยายเพ่ิมเติม 
จ.  แบบขยายท่ีได้รับอนมุติั 

 การวดัจากแบบโดยตรงอาจทําให้เกิดความผิดพลาดได้หากผู้ รับจ้างยงัมีข้อสงสยัอยู่ให้ทําการสอบถามจากผู้
ควบคมุงานก่อนลงมือทําการก่อสร้างห้ามทําโดยพลการ 
 
1.15  การเปล่ียนแปลงในการตกแต่ง 
 ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบ มีสทิธิท่ีจะสัง่เปล่ียนแปลงรายละเอียดวสัดแุละอปุกรณ์ตกแต่ง
หรือเปล่ียนแปลงรูปแบบตามสภาพของสถานท่ีติดตัง้เพ่ือให้ได้ซึ่งประโยชน์ใช้สอยและให้ได้มาซึง่งานท่ีสมบรูณ์โดยท่ี
การเปล่ียนแปลงนีไ้มไ่ด้ทําให้ราคาคา่ก่อสร้างตกแตง่สงูขึน้ 
 
1.16  การตกแต่งที่ไม่ตรงกับแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 ในกรณีท่ีมีการตรวจพบว่าผู้ รับจ้างทําการตกแต่งไม่ตรงตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบผู้ว่า
จ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างและผู้ ออกแบบมีสิทธิให้ผู้ รับจ้างทําการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้อง
คา่เสียหายหรือตอ่สญัญาไมไ่ด้ไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิน้ 
 
1.17  การเสนอแบบขยายเท่าของจริง (Shop Drawing) 
 ก่อนท่ีงานตกแต่งจะดําเนินการผู้ รับจ้างต้องเสนอแบบขยายเท่าของจริงหรือตามท่ีผู้ออกแบบกําหนดโดยเสนอ
แก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาอนมุติั โดยเฉพาะแบบท่ีต้องการความประณีตและงาน
ท่ีต้องการความสวยงามฯลฯ ทัง้นีห้ากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไปก่อนโดยพลการและมีผลเสียหายแก่งานตกแต่งผู้ว่าจ้าง
หรือตวัแทนของผู้วา่จ้างและผู้ออกแบบมีสทิธิท่ีจะสัง่ระงบัหรือแก้ไขโดยผู้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ มิได้ 
 
1.18  การเสนอตัวอย่างเฟอร์นิเจอร์และตัวอย่างวัสดุ 
 ก่อนการดําเนินการประกอบเฟอร์นิเจอร์ทกุชิน้ผู้ รับจ้างต้องเสนอตวัอย่างท่ีประกอบเสร็จแล้วอย่างละ 1 ชิน้ ต่อ
ผู้ออกแบบและผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนมุติั และเพ่ือทําการปรับปรุงในกรณีท่ีผู้ออกแบบมีความประสงค์ท่ีจะทําการ
ปรับปรุงตวัอย่างเฟอร์นิเจอร์นัน้ๆ จนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่าจ้างและผู้ออกแบบและให้ยึดถือตวัอย่างท่ีได้รับอนมุติันี ้ซึ่ง
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รวมถึงงานด้านฝีมือและความสวยงามเป็นหลกัในการประกอบ เฟอร์นิเจอร์ชิน้อ่ืนต่อไปโดยถือว่าตวัอย่างนีเ้ป็นส่วน
หนึ่งของสญัญาผู้ รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมมิได้อนึ่งถ้ามีปญหาเก่ียวกับวสัดุหรืออุปกรณ์สําเร็จรูปต่างๆ ท่ีมี
รูปทรงลักษณะผิวสีหรือลวดลายอัน จะก่อให้เกิดความแตกต่างกันในด้านความงามผู้ รับจ้างต้องส่งรูปแบบหรือ
ตวัอยา่งวสัดหุรืออปุกรณ์นัน้ๆ ให้ผู้ออกแบบตรวจเลือกก่อนนําไปดําเนินการหากผู้ รับจ้างดําเนินการติดตัง้หรือประกอบ
อปุกรณ์ตา่งๆท่ีมิได้รับความเหน็ชอบแล้วผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ท่ีผู้ออกแบบหรือวา่จ้างเห็นชอบมาเปล่ียน
ให้ทนัที 
 
1.19  การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องปฏบัิตดิังต่อไปนี ้
 1.19.1  ทําความสะอาด 
ผู้ รับจ้างจะต้องเก็บกวาดทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้ เรียบร้อยวสัดท่ีุไม่ใช้
แล้วต้องทําการขนออกให้พ้นบริเวณทัง้หมดและปัดกวาดอาคารให้สะอาดนอกจากนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาด
เป็นพิเศษสําหรับงานดงัตอ่ไปนี ้

ก.  ทําความสะอาดกระจกทัง้หมดผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยฟ้อนและสีบนกระจกล้างพร้อมขดัเงาและ
จะต้องระมดัระวงัไมใ่ห้กระจกมีรอยขดูขีดใดๆ 

ข.  ทําความสะอาดงานทกุชิน้ท่ีทาสี ตกแต่งและย้อมสีผู้ รับจ้างจะต้องลบรอยเคร่ืองหมายรอยฟ้อน
รอยนิว้มือดินและ/ หรือขีฝุ้่ นจากงานทาสีตกแตง่และย้อมสี 

ค.  รือ้งานเคร่ืองป้องกนัชัว่คราวออกผู้ รับจ้างจะต้องรือ้ถอนเคร่ืองป้องกนัชัว่คราวออกให้หมดทํา
ความสะอาดและขดัพืน้เม่ืองานเสร็จสมบรูณ์ 

ง.  ทําความสะอาดและขัดงานไม้ทัง้หมดผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดหรือขัดงานไม้เม่ืองาน
เสร็จสมบรูณ์ 

จ.  ทําความสะอาดและขัดอุปกรณ์โลหะของงานทัง้หมดผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดและขัด
อปุกรณ์โลหะของงานทัง้หมด รวมทัง้ขดัรอยฟ้อน ฝุ่ นละออง สี ฯลฯ เม่ืองานเสร็จ 

ฉ.  ขัดรอยจุด ขีดิ้น และสีจากงานปูพึน้กระเบือ้ง ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดสิ่งติดตัง้และ
อปุกรณ์ทัง้หมด ลบรอยฟ้อน สี ขีฝุ้่ น และสิง่สกปรกทัง้หมด 

ช.  ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําความสกปรกหรือเสียหายใดๆ ให้เกิดแก่งานของผู้ รับจ้างรายอ่ืนๆ ใน 
บริเวณโครงการเดียวกนั 
 1.19.2  การรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้าง 
  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างของเดิมหรือสิง่กีดขวางใดๆ ในบริเวณ หน่วยงาน
ทัง้หมดวสัดุท่ีรือ้ถอนออกหมดเหล่านัน้จะเป็นกรรมสิทธิของผู้ ว่าจ้างนอกจากผู้ ว่าจ้างจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยทํา
หนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการเก็บวสัดดุงักลา่วและนําไปเก็บไว้ในท่ีท่ีผู้วา่จ้างต้องการ 
 1.19.3  การกําจดัวสัดท่ีุรือ้ถอน 
  วสัดกุ่อสร้างอปุกรณ์ เฟอร์นิเจอร์และอ่ืนๆ ท่ีรือ้ถอนออกจะเป็นกรรมสิทธิของผู้ว่าจ้างผู้ รับจ้างจะต้อง
กําจดัวสัดท่ีุไมใ่ช้ตามแตผู่้วา่จ้างจะสัง่ 
 1.19.4  การทดสอบอปุกรณ์ตา่ง ๆ 
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  ผู้ รับจ้างต้องทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์บานเปิดรางเล่ือน กุญแจ ไฟฟ้า ประปาอุปกรณ์
เคร่ืองใช้และอ่ืนๆ จนสามารถใช้การได้ดีทุกจุดในกรณีท่ีผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างหรือผู้ ออกแบบมีความ
ประสงค์จะทําการทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนนําไปใช้ติดตัง้เพ่ือทํางานจริงผู้ รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบตามท่ีผู้
ว่าจ้างหรือตวัแทนของผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบกําหนดโดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทัง้หมดและจะไม่นํามาเป็นเหตุ
เรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ 
 1.19.5  กญุแจ 
  ผู้ รับจ้างต้องจดัทําป้ายรายละเอียดไว้กบัลกูกญุแจ รวมทัง้ Master Key (ถ้ามี)ให้ตรงกบักญุแจทกุ
ชนิดและต้องสง่มอบให้ผู้ว่าจ้างทัง้หมดทนัทีเม่ือผู้ว่าจ้างรับมอบงานลกูกญุแจเหลา่นีต้้องอยู่ในความดแูลของผู้ รับจ้าง
เป็นอย่างดีห้ามจําลองลกูกุญแจเหล่านีโ้ดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดหากผู้ รับจ้างทําลกูกุญแจหาย ผู้ รับจ้างต้องเปล่ียน
กญุแจชดุนัน้ใหมโ่ดยจะคิดเงินเพิ่มไมไ่ด้ 
 1.19.6  การปฏิบติันอกเหนือจากนีใ้ห้ถือตามข้อตกลงและสญัญาจ้างเหมาตกแต่งภายในระหว่างผู้ ว่าจ้าง
และผู้ รับจ้าง 
 1.19.7  ในการส่งมอบงานผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทุกอย่างท่ีระบุให้เสร็จเรียบร้อยจนใช้การได้ภายใน
กําหนดเวลาท่ีระบไุว้ในสญัญา 
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2. ข้อกาํหนดทั่วไป (GENERAL SPECIFICATION) 
 
2.1 งานไม้ 

2.1.1  วสัด ุ
 - ไม้ทั่วไปท่ีนํามาใช้ภายในการก่อสร้างตกแต่งยกเว้นงานชั่วคราว เช่น ไม้แบบ ไม้ค่ํายัน เป็นต้น 

จะต้องแห้งไม้ท่ีมีนํา้หนกัเบากว่าปกติ หรือมีรอยแตกร้าวหรือมีตาหรือรูห้ามนํามาใช้ตกแต่งนอกจากจะได้รับอนญุาตเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทน ฯ ไม้ท่ีมีเนือ้ไม้แหวง่ท่ีขอบไม้เกินกว่า 1/5 เท่าของหน้าแคบ ห้ามนํามาใช้ทําการ
ตกแตง่ 

 - ไม้เนือ้แข็งนอกจากระบไุว้เป็นพิเศษ ไม้ท่ีใช้ในการตกแต่งทัง้หมด (ยกเว้นงานชัว่คราว) ให้ใช้ไม้เนือ้
แข็งไม้เนือ้แข็งท่ีจะใช้จะต้องเป็นไม้เนือ้แข็งท่ีมีคณุสมบติัตามมาตรฐานกรมป่าไม้ ได้แก่ ไม้มะคา่ ไม้แดง ไม้ประดู ่ไม้เค่ียม 
ไม้ยมหิน ไม้รัง ไม้เตง็ ไม้พลวงและไม้ตะเคียนทอง 

 - ไม้เนือ้ออ่น ไม้สําหรับทําเคร่าหรือเคร่าฝ้าเพดาน อนญุาตให้ใช้ไม้ยางได้แต่จะต้องผ่านการอบ และ
อัดนํา้ยาแล้วการอัดนํา้ยาไม้จะต้องมีคุณภาพไม่น้อยกว่าคุณภาพอัดนํา้ยาของโรงงานอัดนํา้ยาไม้ขององค์การ
อตุสาหกรรมป่าไม้ คือ ก่อนอดันํา้ยาจะต้องอบไม้ให้แห้งประมาณ 30% แล้วจงึทําการ อดันํา้ยาโดยใช้อดันํา้ยาอบแห้งคร่ึง
ปอนด์ ตอ่ไม้ 1 ลกูบาศก์ฟตุ ไม้สําหรับทําเคร่าฝ้าหรือเคร่าฝ้าเพดาน จะต้องไสเรียบมาจากโรงงานทัง้หมด ถ้าไม่ได้ระบใุน
แบบ ให้ใช้ไม้ยางอาบนํา้ยาจากโรงงาน ห้ามใช้เศษไม้ท่ีประกอบเป็นแบบเทคอนกรีตมาทําการก่อสร้างตกแตง่เดด็ขาด 

 - ไม้วงกบ ไม้สําหรับทําวงกบทัง้หมด นอกเหนือจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบ ให้ใช้ไม้มะค่า ขนาด
ของไม้วงกบตามระบใุนแบบ 

2.1.2  ขนาดของไม้ 
 ไม้สําหรับทําการตกแต่งทัง้หมด (ยกเว้นไม้สกั) ยอมให้เสียเนือ้ไม้เป็นคลองเล่ือย โดยให้ขนาดเล็กกว่าท่ี

ระบใุนแบบได้แตเ่ม่ือตกแตง่พร้อมท่ีจะประกอบเข้าเป็นสว่นของอาคารจะต้องมีขนาดเหลือไมน้่อยกวา่ดงันี ้
  ไม้ขนาด 1/2." ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 3/8 " 
  ไม้ขนาด 1" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 13/16" 
  ไม้ขนาด 1 1/2" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 1 5/16" 
  ไม้ขนาด 3" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 2 11/16" 
  ไม้ขนาด 4" ไสตกแตง่แล้วเหลือไมเ่ลก็กวา่ 3 5/8" 
2.1.3 การเข้าไม้ 
 การบากไม้ก็ดี หน้าไม้ท่ีประกบกนัก็ดี จะต้องขีดเส้นฉากวดัมมุให้ถกูต้องจึงเล่ือยเจาะไส ตกแต่งให้ หน้า

ไม้สนิทเตม็หน้าท่ีประกบกนั 
2.1.4 ไม้ทัง้หมดท่ีไสตกแต่งและประกอบเข้ารูปแล้วจะต้องได้รับการอดุโป้วร่องรอยต่างๆ และขดัด้วยกระดาษ

ทรายให้เรียบร้อยแล้วจงึทาสีหรือแชลแลคทบัตามระบใุนรายการ 
2.1.5 งานไม้สําหรับงานเฟอร์นิเจอร์ 
 -     คณุภาพไม้ 
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  ไม้ท่ีนํามาใช้ในงานต้องเป็นไม้ตดัแล้วไม่มีรอยบ่ิน แตกร้าวบิดงอ ไม่มีตาไม้หรือกะพีไ้ม้ หรือตําหนิ
อ่ืนๆ และต้องเป็นไม้ท่ีผา่นการอบหรือผึง่ให้แห้งสนิทไมเ่กิดปัญหาจากการยดึ หด บิด งอ ในภายหลงั 

- ชนิดของไม้ 
 โครงเฟอร์นิเจอร์ โดยทัว่ไปใช้ไม้ขนาด 1" X 2" ในสว่นท่ีเป็นโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้จาก

ภายนอกให้ใช้ไม้ส้กเนือ้หรือไม้เนือ้แข็งอ่ืนๆ ตามท่ีระบ ุและไม้ท่ีใช้ต้องสามารถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกนัได้ ยกเว้นท่ีระบเุป็น
อย่างอ่ืนในส่วนท่ีเป็นโครงภายในหรือไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก ให้ใช้ ไม้ยมหอมหรือไม้เนือ้แข็ง ห้ามใช้ไม้
เนือ้อ่อนเป็นอนัขาด วสัดท่ีุกรุในสว่นภายนอกหรือสามารถมองเห็นได้ให้ใช้ใม้อดัหนา 4 มม. และในสว่นท่ีรับนํา้หนกัหนา 
6 มม. หรือไม้ส้กจริงตามระบหุรือนอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืน หรือต้องพ่นสีสว่นการกรุไม้ภายในตู้หรือสว่นท่ีไม่สามารถ
มองเหน็ให้ใช้ไม้อดัหนา 4 มม. ยกเว้นในสว่นท่ีต้องรับนํา้หนกัให้ใช้ไม้อดัยางหนา 6 มม. 

- ขนาดของไม้ 
 ขนาดท่ีระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ คือขนาดของไม้ท่ียงัไม่ได้ไสเรียบและการนํา

ไม้ท่ีไสเรียบทัง้หมดมาใช้ขนาดต้องไม่เล็กกว่าท่ีระบุเกิน 4 มม. และไม้ท่อนใดท่ีมีนํา้หนักเบาหรือเป่ือยห้ามนํามาใช้
เดด็ขาด 

- โครงภายในให้ใช้ไม้ยมหอมทัง้หมด 
- ไม้อดัสกั เป็นไม้อดัสกัคณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คดัลายขนาดความหนาตามแบบ 
- ไม้อดัยางคณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 
2.1.6  งานประกอบ ยดึ หรือติดตัง้โครงไม้ 
 การติดตัง้โครงไม้ทัง้หมด ต้องตัง้แนวให้ได้ระดับและได้ฉาก ทัง้แนวตัง้และแนวนอนตามท่ีกําหนด 

ระยะห่างของโครงไม่เกินกว่า 0.40 ม. นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนการเข้าไม้ต้องเข้าเดือย เข้ามุมห้ามตีชนหรือโดย
พิจารณาตามความเหมาะสมกรณีท่ีจะต้องมีการตอ่ไม้ให้ตอ่ท่ีแนวการแบง่ช่วงห้ามต่อในสว่นกลางของการแบ่งนอกจากท่ี
จําเป็น 

2.1.7 การแบง่ช่วงหรือระยะตา่งๆ 
 ผู้ รับจ้างต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ ของหน่วยงานท่ีติดตัง้หรือเคร่ืองใช้ท่ีจะต้องติดตัง้ในงานก่อน

เร่ิมดําเนินการประกอบและติดตัง้การแบ่งช่วงโครงแนวตัง้ให้ยึดระยะท่ีได้ตรวจสอบจาก สถานท่ีและเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็น
แนวในการแบ่งหากถกูต้องตรงกบัช่วงท่ีกําหนดให้ตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ และสามารถบรรจหุรือ
ติดตัง้เคร่ืองใช้ท่ีกําหนดให้ก็ให้ดําเนินการต่อไปได้ ในกรณีท่ีต้องทําการปรับขนาดระยะต่างๆ ตามแบบรายละเอียดและ
รายการประกอบแบบ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหน่วยงานจริงให้ผู้ รับจ้างทําการปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือตวัแทน ฯ ก่อนดําเนินการ
หากมีข้อบกพร่องหรือเสียหายอนัเน่ืองมาจากการท่ีไม่ได้ตรวจสอบขนาดดงักล่าว ผู้ รับจ้างต้องยินดีท่ีจะแก้ไขจนกระทัง่
เป็นท่ีพอใจของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ โดยจะเรียกคา่ใช้จ่าย ใดๆ เพิ่มไมไ่ด้ 

2.1.8  การเข้ามมุและการเข้าเดือยตา่งๆ 
 การเข้าไม้หรือเข้ามมุต่างๆ ของการตกแต่งต้องสนิทและได้ฉากหรือได้ระดบัแนวตัง้หรือแนวทางการเข้า

ไม้หรือเข้าเดือยเข้ามมุต้องทําด้วยความประณีตทกุจุด ต้องอดัแน่นด้วยกาวท่ีใช้กบังานไม้โดยเฉพาะ มีประสิทธิภาพท่ี
คงทนและเหนียวแน่นห้ามเจือปนสารอ่ืนท่ีทําให้ประสิทธิภาพของกาวเจือจางลง เช่น นํา้หรือนํา้มนัต่างๆ การเข้าเดือยทกุ
อนัต้องมีขนาดไม่ต่ํากว่า3/8 นิว้ หรือ คร่ึงหนึ่งของหน้าตดัไม้อดัด้วยกาวแดง (กาวผง) ทิง้ไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิท การ



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-I/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานสถาปัตยกรรมตกแตง่ภายใน Page       2-3/13

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

ตอกตะปท่ีูมีความยาวมากกว่า 1 นิว้ ให้ใช้สว่านเจาะนําก่อน และต้องตอกตะป ูตดัหรือทบุหวั และส่งให้จมในเนือ้ไม้
ก่อนท่ีจะอดุหวัตะป ูการตอกอยา่ให้ปรากฏรอยค้อนท่ีผิวได้ 
 
2.2  งานโลหะ 
 2.2.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุแรงงาน และอปุกรณ์การติดตัง้งานโลหะทัง้หมดท่ีระบไุว้ในแบบ 
 2.2.2 แบบขยาย 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแบบขยายและ Shop Drawing ของงานท่ีจําเป็นให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ ตรวจ 
ก่อนจงึจะทําการก่อสร้างตกแตง่ได้ แบบขยายเหลา่นีจ้ะต้องแสดงขนาดจดุเช่ือมและระยะตา่งๆ โดยละเอียด 
 2.2.3 ตวัอยา่ง 
  โลหะท่ีจะนํามาติดตัง้จะต้องส่งตัวอย่างให้ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนฯ ตรวจเสียก่อนภายหลังจากท่ีได้รับ
อนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึทําการติดตัง้ได้ 
 2.2.4 วสัด ุ
  วสัดท่ีุเป็นเหล็กทกุชนิดจะต้องมีคณุภาพดีไม่มีตําหนิหรือเป็นสนิมมีมาตรฐานสามารถรับความเค้นและ
เครียดและพิกดัตา่งๆ ตามมาตรฐานของการผลติทัว่ไปและต้องมีขนาดตามระบใุนแบบ 
 2.2.5 การประกอบและติดตัง้ 
  งานโลหะเบ็ดเตล็ดทัง้หมดจะต้องมีขนาดและรูปร่างตามระบใุนแบบขยายการพบัตดัหรือตดัต่อ จะต้อง
เรียบร้อยได้ฉาก ได้แนวและระดบัรอยตอ่ตา่งๆ จะต้องเรียบและสนิทการยดึด้วย น็อตสกรู ทกุแห่งต้องใสแ่หวนรองรับและ
ขนัสกรูจนแน่น 
 2.2.6 การตกแตง่ 
  วสัดท่ีุเป็นเหลก็ทัง้หมดจะต้องล้างให้สะอาดปราศจากสนิมรอยต่อและรอยเช่ือมต่างๆ จะต้องขดัตกแต่ง
ให้เรียบร้อยและทาสีกนัสนิมก่อนจงึทําการทาสีทบัหน้าตามระบใุนงานทาสีได้ 
 
2.3  งานผนัง 
 งานผนงัโครงเคร่าโลหะ, ผนงักรุยิบซมับอร์ด 
 2.3.1 วสัด ุ
  แผน่ยิบซมับอร์ดใช้ชนิดหนา 12 มม. ชนิดปลายลาดเหมาะสําหรับใช้ฉาบเรียบเคร่าผนงัใช้ชนิดเหลก็อาบ
สงักะสีขนาดกว้างไม่ต่ํากว่า 90 มม. ประกอบด้วย C Section ใช้ทางตัง้และ U Section ใช้แนวนอนระยะห่างของโครง
เคร่า @ 0.40 X 1.20 # การต่อเคร่าในแนวตัง้กบัแนวนอนพยามยามให้มีผิวหน้าเสมอกนัเพ่ือป้องกนัมิให้แผ่นเป็นคล่ืน 
Comer Bead และ Casing Bead จะต้องจดเตรียมไว้ติดตัง้สําหรับแผ่นยิบซมัท่ีชนกบัช่องเปิดของวงกบประตหูน้าต่าง
หรือช่องเปิดต่างๆ ในส่วนท่ีผนังยิบซมัชนกับผนังอ่ืนๆ หรือโครงสร้างและตามตําแหน่งท่ีผู้ควบคุมงานเห็นสมควรแผ่น 
Corner Bead และ Casing Bead จะต้องใช้แผน่เหลก็ชบุสงักะสีความหนาไมต่ํ่ากวา่ 0.5 มม.รอยชนตา่งๆ ของแผ่นยิบซมั
กบัวงกบประตหูน้าตา่งหรือผนงัชนอ่ืน หรือโครงสร้างจะต้องเว้นร่องไว้ 6-8 มม. แล้วฉีดด้วย Silicone 
 2.3.2  ตวัอยา่ง 
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  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งวสัดตุา่งๆ มาเพ่ือพิจารณาและอนมุติัก่อนติดตัง้ 
 2.3.3  การติดตัง้ 
  ผนงัยิบซมัฉาบเรียบโครงเคร่าเหลก็จะต้องได้ด่ิง ได้ฉากกบัผนงัด้านอ่ืนๆ ความเรียบของผิวในระยะความ
ยาว 1.20 จะต้องไมเ่ป็นแอง่หรือนนูเกิน 2 มม. 
  การติดตัง้จะต้องเป็นไปตามท่ีปรากฏในแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบพร้อมทัง้มี อปุกรณ์
มาตรฐานต่างๆ ท่ีบริษัทผู้ผลิตกําหนดไว้ติดตัง้ให้ครบถ้วน C Section ในแนวด่ิงจะต้องยึดกบัโครงสร้างทัง้ด้านบนและ
ด้านลา่งสําหรับท่ีหยดุลอยโดยไมช่นกบัผนงัอ่ืนๆ หรือโครงสร้าง C Section ด้านริมสดุจะต้องใช้ Section คู ่
 2.3.4  การป้องกนั 
  ผนงัท่ีได้กรุและฉาบแนวแล้วจะต้องได้รับการดแูลมิให้โดนนํา้ นํา้มนั หรือคราบตา่งๆ ความชํารุดของผิวท่ี
เกิดขึน้ไม่ว่าจะด้วยเหตใุดก็ตามจะต้องเปล่ียนซ่อมแซมแผ่นยิบซมัการเปล่ียนแผ่นยิบซมัจะต้องเปล่ียนในสว่นท่ีโครงเคร่า
และริมด้านท่ีจะต้องฉาบรอยต่อจะต้องทําให้เหมือนแผ่นชนิดปลายลาดการเปล่ียนแผ่นจะต้องเปล่ียนเป็นพืน้ท่ี 1/2 แผ่น 
หรือเตม็แผน่ตามท่ีผู้ควบคมุงานจะเหน็สมควร 
 2.3.5 ผนงักรุวสัดอ่ืุน 
  ผนงัท่ีระบุให้กรุวสัดอ่ืุนตามแบบให้ใช้โครงเคร่าเช่นเดียวกบัผนงักรุยิบซมับอร์ดและการใช้กรรมวิธีการ
ติดตัง้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติหรือตามท่ีระบเุป็นพิเศษตามแบบ 
 2.3.6   ผนงักรุไม้อดัสกั โครงเคร่าไม้ 
  วสัดไุม้อดัสกัขนาดหนา 4 มม. คณุภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรด เอ คดัลาย การติดตัง้กรุไม้อดั
สกัลงบนไม้อดัยางหนา 6 มม. โครงไม้ยางขนาดระบตุามแบบอดัด้วยกาวให้แน่นสนิท ขดัแต่งผิวและรอยต่อให้เรียบร้อย
เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วผิวไม้อดัจะต้องเรียบไมเ่ป็น รอยคล่ืน รอยตา่งๆ ให้เป็นไปตามระบใุนแบบหรือรายการประกอบ 
 2.3.7  งานผนงัพิเศษ 
  ผนงัชนิดอ่ืนท่ีระบตุามแบบ ให้ใช้กรรมวิธีการประกอบและติดตัง้ตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือตามท่ี
มีการระบเุป็นพิเศษตามรายละเอียดในแบบก่อสร้าง 
 
2.4  งานทาสี 
 2.4.1  ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นสําหรับการทาสีอาคารทัง้หมดท่ีระบุในแบบ
รายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 2.4.2  รายการทัว่ไป 
  สีท่ีใช้และสีรองพืน้ จะต้องปฏิบติัตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ามทําการผสมสีอ่ืนใด
นอกเหนือไปจากนัน้ในการทาสีภายหลงัจากท่ีแห้งแล้วสีเดียวกนัจะต้องปรากฏเหมือนกนัทกุประการหากสีท่ีทาไม่เท่ากนั
ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําสีในบริเวณท่ีตา่งกนัเสียใหม ่
 2.4.3  วสัดทุัว่ไป 
  สีท่ีใช้ให้ใช้สี ICI หรือ Pam mastic หรือ Sherwin Williams หรือท่ีระบเุป็นอยา่งอ่ืนตามแบบ 
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  - ชนิดของสี งานเหลก็ให้ทาเคลือบด้วยสีกนัสนิม Oxide Primer แล้วทาทบัด้วยสีนํา้มนั Gross Paint 
สว่นงานไม้ให้ทาเคลือบด้วยสีนํา้ Gross Paint วิธีการทาสีให้เป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลติ 
  - ช่างทาสีต้องเป็นช่างสีท่ีมีความชํานาญ มีผู้ควบคมุงานคอยดแูลตลอดเวลาห้ามการทาสีขณะท่ีฝน
ตกอากาศชืน้จดั หรือบนผิวท่ียงัไมแ่ห้งสนิท 
  - การเตรียมผิวสําหรับงานไม้ มีข้อควรปฏิบติัดงันี ้
   การทาสีบนพืน้ผิวไม้ ขึน้อยู่กบัความชืน้ของเนือ้ไม้ถ้าไม้ยงัมีความชืน้สงูมากไม่ควรทาสีควรปล่อย
ทิง้ไว้ให้แห้งด้วยการตากหรือการอบจนเหลือความชืน้ประมาณ 14%-18% รอยต่อหรือส่วนของไม้ท่ีจะต้องนําไปประกบ
กบัวสัดอุยา่งอ่ืน เช่น ผนงัอิฐ ผนงัซีเมนต์ ผนงัปนูปลาสเตอร์ควรทาสีรองพืน้ก่อนนําไปประกบติดกนั 
  - พืน้ผิวใหม ่
   :  ให้แน่ใจวา่ไมไ่ด้ผา่นการอบหรือตากจนแห้งดีแล้ว 
   :  รอยแตกร้าวเป็นรู ต้องทําการอดุแตง่ด้วยวสัดท่ีุแข็งพอและขดัให้เรียบเสมอกนั 
   :  ส่วนท่ีเป็นตาไม้ต้องตกแต่งให้เรียบร้อย ถ้าตาใหญ่ให้เจาะและอุดด้วยไม้ชนิดเดียวกันขัดให้
เรียบ 
   :  รอยตอ่ ลิน้ ร่องตา่งๆ ท่ีทําจากโรงงาน จะต้องทาสีรองพืน้ก่อนท่ีจะนํามาประกอบ 
   :  ในการประสานชิน้สว่นตา่งๆ หากมีการตดั เล่ือย สว่นใดๆ ให้ทาสีรองพืน้ทนัที 
   :  เช็ดฝุ่ นออกให้หมด 
   :  ทาสีด้วยสีรองพืน้ไม้อลมิูเนียม A 915-3687 หนึง่ครัง้ 
  - งานทาสีทัง้หมดจะต้องเรียบร้อยสม่ําเสมอไม่มีรอยแปลงรอยหยดสีและข้อบกพร้องอ่ืนใดต้องทํา
ความสะอาดรอยเปือ้นสีบนกระจก พืน้ ฯลฯ งานทาสีจะต้องได้รับการตรวจตราและได้รับความเหน็ชอบจากผู้ออกแบบ 
  - งานฝีมือ สีท่ีทาจะต้องทําด้วยความประณีตตามกรรมวิธีการผลิตการผสมสีและการเก็บรักษา
จะต้องรัดกมุไมใ่ห้มีวสัดอ่ืุนปนหรือชิน้สีท่ีค้างจากการทาจะต้องนําไปทําลายทนัทีนอกบริเวณ หน่วยงาน 
  - วิธีการทาสี สีท่ีทาจะต้องทาด้วยแปรงหรือเคร่ืองพน่หรือลกูกลิง้ 
   :  จะต้องทาในขณะท่ีอณุหภมิูเดียวกนั 
   :  ผิวหน้าขณะทาจะต้องสะอาด และจะขดับางๆ ก่อนทาสีซํา้ลงไป 
   :  สีท่ีทาด้วยแปลงจะต้องเรียบไปทางเดียวกนั เม่ือเสร็จแล้วจะต้องมองไมเ่หน็แนวแปรง 
   :  ลกูกลิง้ จะกระทําได้เม่ือทาสีขัน้ท่ีสอง 
   :  สีพ่น จะกระทําโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้จะต้องสะอาดมีขนาดและ
กําลงัตามวิธีการของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ สําหรับกระป๋องสี เม่ือทําการใช้แล้วจะต้องทบุหรือทําลายให้เห็นเด่นชดัสว่นสีท่ีบรรจุ
มาในกระป๋องท่ีบบุเหน็ได้ชดัไมอ่นญุาตให้นํามาใช้ในการทาสี 
 
2.5  งานกระจก 
 2.5.1  วสัด ุ
  กระจกท่ีใช้จะต้องผลิตโดยกรรมวิธี Float Process ผิวหน้า 2 ด้านเรียบสนิทไม่เป็นฟองอากาศหรือคล่ืน
ไม่แตกร้าวหรือมีรอยขดูขีดใดๆ ทิง้สิน้ชนิดและขนาดของกระจกต้องได้ตามท่ีระบไุว้ในแบบ กระจกเงาใช้กระจกท่ีมีความ
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หนาตามแบบผลติโดยกรรมวิธี Float Process ไมเ่ป็นคล่ืน ฟองอากาศ หรือรอยแตกขดูใดๆ ด้านหลงัเคลือบด้วยสารเงิน 2 
ครัง้ โดยวิธีชบุด้วยไฟฟ้าและทาสีรองพืน้ทบัหน้าอีก 1 ชัน้ กระจกเงานีผู้้ รับจ้างจะต้องรับประกนัความเสียหายจากการท่ี
สารเคลือบหลงัหลดุไปเป็นระยะเวลา 5 ปี จนกว่าท่ีทําการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่ภายใน 1 เดือน นบัตัง้แต่
ได้รับหนงัสือแจ้งจากผู้วา่จ้างโดยไมคิ่ดมลูคา่เพิ่มเติม 
วสัดยุดึกระจกและอดุกนัซมึ (Glazing Material) ประกอบด้วย 
  - วตัถแุผ่นกระจกกบักรอบกระจก(Neo plane Gasket) ทําด้วย Neo plane ลกัษณะเป็นเส้นยาว
รูปร่างขนาด และการใช้งานเป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลติกระจกแนะนํา หรือตามท่ีระบใุนแบบ 
  - วสัดอุดุกนัซมึ(Sealant Compound) ลกัษณะปรากฏอยู่ในหลอดใช้งานโดยเคร่ืองมืออดัฉีดวสัดนีุ ้
เป็นสว่นผสมของ Silicone Rubber ในส่วนท่ีจําเป็นจะต้องใช้ (การใช้งาน ดเูร่ืองงาน ประตหูน้าต่างอลมิูเนียม)การอดุ
จะต้องเป็นสดัสว่นระหวา่งกว้างและลกึเทา่กบั 2 ตอ่ 1 ความ ลกึต้องไมน้่อยกวา่ 6 มม. 
  - แท่นรองรับและยดึกนักระจก (Setting Block and Spacer Shine) ทําจาก Vinyl หรือ Neo plane 
รูปร่างขนาดความหนาและการติดตัง้เป็นไปตามคําแนะนําของบริษัทผู้ ผลิตกระจกทําหน้าท่ีรองรับกระจกกับกรอบ
ด้านลา่งและด้านข้างให้พอเพียง สําหรับอดุวสัดกุนัซมึและการ ขยายตวัของกระจก สีต้องกลมกลืนกบัวสัดกุนัซมึ กระจกท่ี
มีความกว้าง 50 นิว้ ต้องมีแทน่ รองรับทกุด้านและแตล่ะด้านมีอยา่งน้อย 4 จดุ ตวัริมหา่งจากขอบ ¼ เทา่ ของความกว้าง 
แตล่ะด้านเพ่ือให้เกิดระยะหา่งของขอบกระจกกบักรอบอยา่งน้อย 3/16” สําหรับกรอบอลมิูเนียม 
 2.5.2  ตวัอยา่งวสัด ุ
  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างวสัด ุพร้อมการประมลูงานของกระจกแต่ละชนิดท่ีใช้งานขนาดไม่ต่ํา กว่า 
30 X 30 ซม. ความหนาตามแบบพร้อมยางยึดกระจกวสัดอุดุกนัซึมโดยจะต้องมีเคร่ืองหมายช่ือบริษัทผู้ผลิต รายการ 
Specification แสดงคณุสมบติัของวสัดแุนบมาด้วยชนิดของวสัดท่ีุจะนํามาใช้ในหน่วยงานจะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบเป็นลาย ลกัษณ์อกัษรก่อนเทา่นัน้ 
 2.5.3  วสัดกุระจกทกุชนิดจะต้องมีคณุสมบติัเทียบเทา่มาตรฐาน ( Federal Specification DD-G-45 LA ) 
 2.5.4  การเตรียมการติดตัง้ลกัษณะหน้าตดัและขนาดจะต้องเหมือนกรอบอลมิูเนียมตาม Shop Drawing ท่ี
เสนอผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบพิจารณาจะต้องไห้ได้ตรงฉากการยดึแต่ละกรอบทําด้วย Screw, Rivet, Bolt 
และ Nail Head จะต้องทําอยา่งแข็งแรงวางอยูใ่นตําแหน่งท่ีถกูต้องตามแบบระยะเอียงของกรอบคลาดเคล่ือนจากการเป็น
ฉากได้ไม่เกิน 1/8” ของช่วงกรอบแต่ละด้านรอยต่อสว่นมมุต้องป้องกนัสภาพจากอากาศภายนอกได้ดี ขนาดกว้างลกึและ
สว่นยดึกระจกจะต้องแข็งแรงพอสําหรับการรับนํา้หนกัและการขยายตวัของกระจกในกรณีท่ีกรอบเป็นเหลก็หรือไม้จะต้อง
เคลือบผิวกรอบก่อนทําการติดตัง้กระจก 
 2.5.5  การติดตัง้กระจก 
  - กระจกจะต้องขดัขอบไม่ให้เกิดความแหลมคมการติดตัง้ให้พอดีกบักรอบท่ีจะทําการติดตัง้สําหรับ
กระจกนิรภยั (Tempered Glass) จะต้องตดัเจาะมาจากโรงงานในหน่วยงานห้ามใช้กรรมวิธีใดๆ ท่ีจะทําให้ขนาดรูปร่าง
เปล่ียนไปการติดตัง้ต้องได้แนวด่ิงทัง้สองระนาบวางบนแทน่รองรับและยดึกบักระจกในตําแหน่งท่ีผิวหน้ากระจกประกบกบั
ตวักรอบบานได้พอเหมาะหลงัจากนัน้อุดวสัดุกันซึมกรรมวิธีการจัดวางลกัษณะของตวัรองรับและอุดยึดกันซึมจะต้อง
เป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลติกระจกแนะนําและทําตาม Shop Drawingท่ีเสนอผู้วา่จ้างเพ่ืออนมุติัแล้ว 
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  - การขดูเช็ดวสัดกุนัซมึท่ีเป็นสว่นเกินต้องใช้นํา้ยาทําความสะอาดหรือ Thinner ท่ีผู้วา่จ้างอนมุติั แล้ว
วสัดอุดุยดึและกนัซึมห้ามใช้ตวัละลายสว่นใดผสมเพ่ือให้คณุภาพอ่อนตวัลงก่อนการใช้วสัดอุดุยดึจะต้องทําความสะอาด
กรอบบานให้สะอาดปราศจากฝุ่ นผงสนิมหรือคราบนํา้มนัการ อดุยดึวสัดกุนัซมึต้องไม่ทําในขณะอณุหภมิูต่ํากว่า 40 องศา
ฟาเรนไฮต์ 
  - การใสก่ระจกจะต้องจดัวางแท่นตวัรองรับและยึดขอบด้านล่างและด้านข้างกระจกลกัษณะการจดั
วางให้ทําตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติกระจกและตวัรองรับ 
  - ห้ามกระทบกระเทือน หรือโยกย้ายกระจกท่ีอุดด้วยวัสดุกันซึมแล้วรวมทัง้ห้ามเปิดปิดส่วนท่ีเป็น
ประตหูน้าตา่ง จนกวา่วสัดอุดุยดึกนัซมึจะแห้งตวั 
  - ผู้ รับจ้างจะต้องส่งผู้ เช่ียวชาญมาควบคมุการทํางานขณะติดตัง้กระจกจนกว่างานจะแล้วเสร็จการ
ทําความสะอาดกระจกหลงัการติดตัง้เม่ืองานติดตัง้กระจกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทํา ความสะอาดกระจกทัง้สองหน้า
นํา้ยาทําความสะอาดจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้าง หรือตัวแทนฯ ก่อน ผิวกระจกเม่ือเสร็จแล้วก่อนรับงาน
จะต้องไม่มีรอยขดูขีดแตกร้าวหลงัจากติดตัง้กระจกเสร็จแล้ว ผู้ รับจ้างต้องทําใบรับประกนัอย่างน้อย 1 ปี หากผลเสียหาย
อนัเกิดจากการติดตัง้เกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนให้ใหม่ไม่เกิน 1 เดือนหลงัจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างไม่
ต้องจ่ายเงินเพิ่มแตป่ระการใด 
2.6  งานตกแต่งผิว 
 2.6.1  ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ประกอบท่ีจําเป็นเพ่ือทํางานให้แล้วเสร็จตาม
วตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบเพ่ือให้งานเรียบร้อย และสมบรูณ์ 
 2.6.2  วสัด ุ
  วสัดท่ีุใช้กรุตกแต่งผิวทกุชนิด ต้องเป็นวสัดท่ีุได้มาตรฐาน เรียบร้อยสมบรูณ์ตามชนิดและขนาด ของวสัดุ
นัน้ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
 2.6.3  ตวัอยา่ง 
  ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอตวัอย่างของวสัดแุต่ละประเภทท่ีจะใช้ในงานตกแต่งต่อผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติพร้อมรายละเอียด ช่ือบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่วย กรรมวิธีในการ ประกอบติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทัง้รายละเอียดอ่ืนๆ (ถ้ามี) วสัดท่ีุได้รับการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์ อกัษรจากผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบและได้ผ่านการ
ตรวจสอบคณุภาพจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ แล้วเทา่นัน้ ท่ีจะนําไปใช้งานได้ 
 2.6.4  การประกอบติดตัง้ 
  การประกอบและติดตัง้วสัดชุนิดต่างๆ ต้องเป็นไปตามกรรมวิธีท่ีถกูต้องของบริษัทผู้ผลิต หรือ ตามท่ีระบุ
ไว้ในแบบ ซึง่ได้รับอนมุติัจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ แล้วเทา่นัน้ 
 2.6.5  ชนิดของวสัด ุ
  พรม : ชนิด ขนาด และกรรมวิธีการปพูรม ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบหรือกรรมวิธีของ บริษัทผู้ผลติ 
หินอ่อน- หินแกรนิต (Granite) : ชนิดและขนาดของหินอ่อนหรือหินแกรนิตในแต่ละส่วน ให้เป็นไป ตามท่ีระบใุนแบบ
รายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
  วอลล์เปเปอร์ : 
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   - ชนิดและขนาดของ Wallpaper ต้องได้มาตรฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบรายละเอียด และ
รายการประกอบแบบ 
   - ตวัอยา่งผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอยา่งวสัดแุละอปุกรณ์พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ออกแบบเพ่ือพิจารณาอนมุติัก่อนนําไปติดตัง้วสัดุท่ีได้รับการอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการตรวจสอบ
คณุภาพจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้จงึจะนําไปใช้งานได้ 
   - การเตรียมพืน้ผิว ผิวท่ีจะบุวอลล์เปเปอร์จะต้องเรียบไม่เป็นคล่ืนในกรณีท่ีผนังไม่เรียบหรือ
เป็นคล่ืนให้ผู้ว่าจ้างใช้ Gypsum Plaster ฉาบให้เรียบและต้องทําความสะอาดผิวหน้าของผนงัส่วนท่ีบใุห้เรียบร้อยก่อน
ดําเนินการโดยถือวา่งานสว่นนีอ้ยูใ่นสญัญาวา่จ้างผู้ รับจ้างจะเรียกร้องคา่ใช้จ่ายเพิ่มไมไ่ด้ 
   - การบวุอลล์เปเปอร์ให้เป็นไปตามกรรมวิธีของบริษัทผู้ผลิตหรือท่ีระบใุนแบบรายละเอียดหรือ
รายการประกอบแบบ 
  STAINLESS STEEL: 
   - ชนิดและขนาดของ Stainless Steel ต้องได้มาตรฐานตามท่ีระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือ
รายการประกอบแบบ 
  - ตวัอยา่ง ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ตวัอย่างหรือวสัดแุละอปุกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ออกแบบเพ่ืออนมุติัก่อนนําไปติดตัง้วสัดท่ีุได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและผ่านการตรวจสอบคณุภาพจาก
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้ จงึจะนําไปใช้งานได้ 
  - การติดตัง้ให้ติดตัง้ Stainless Steel บนไม้อดัยางหนา 10 มม. โครงเคร่า 1" X 2" @ 0.40 # อดัด้วย
กาวของแผ่น Stainless steel ยดึด้วย Screw Stainless Steel ในสว่นท่ีจําเป็น แล้วจึงนําไปติดตัง้ในสว่นท่ีกําหนด เม่ือ
ติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ผิว Stainless steel ต้องเรียบไม่เป็นคล่ืน แนวเส้นตรง รอยเช่ือมต่าง ๆ ให้ปัดหรือขดัให้เรียบเป็นผิว
เดียวกนั 
 ทองเหลือง : 
  - ข้อกําหนดเหมือน Stainless Steel 
 แผ่นพลาสตกิลามเินต : 
  - ชนิดและขนาดต้องได้มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
  - ตวัอย่างผู้ รับจ้างต้องจดัส่งตวัอย่างหรือวสัดแุละอปุกรณ์พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้าง
หรือผู้ออกแบบเพ่ืออนมุติัก่อนนําไปติดตัง้วสัดท่ีุรับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผู้
วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้ จงึจะนําไปใช้งานได้ 
  - การเตรียมพืน้ผิวท่ีจะกรุ ปัดผงฝุ่ น เศษสิ่งของต่างๆ ตามซอกมมุออกให้หมด พืน้ผิวจะต้อง สะอาด
ปราศจากเศษวสัดแุละคราบนํา้มนัตา่งๆ 
  - การกรุแผน่พลาสติกลามิเนตให้ทากาวยางท่ีผิวทัง้สองสว่นท่ีจะกรุและแผ่นพลาสติกลามิเนต ทิง้ให้
แห้งแล้วอดัติดกนัให้แน่นด้วยแม่แรงหรือสิ่งกดทบัอ่ืนๆ อย่าให้มีฟองอากาศหรือเป็น คล่ืนจนกว่ากาวจะแห้งสนิท แล้วจึง
ทําการแต่งขอบ ลบมมุ ในกรณีท่ีมีการเข้ามมุให้ส่วนท่ีอยู่ด้านบนทบัขอบส่วนท่ีอยู่ด้านล่าง อดัขอบให้แน่นจนกาวแห้ง
สนิทแล้งจึงแต่งขอบลบมมุสําหรับรอยต่อของแผ่นพลาสติกลามิเนตมีความยาวเกินกว่า 2.40 เมตร ให้ต่อส่วนกลางของ
ส่วนท่ีกรุออกเป็น 3 หรือ 4 ส่วน หรือตามท่ีระบุไว้ในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบ แบบ การต่อต้องตรงกนัทัง้
สว่นบนและสว่นลา่ง 
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2.7  งานเฟอร์นิเจอร์ 
 2.7.1  งานเฟอร์นิเจอร์ในงานตามสญัญานีมี้ความหมายรวมถงึเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดกบัท่ีหรือเฟอร์นิเจอร์ ติดผนงั 
(Fixed Furniture) เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Loose Furniture or Movable Furniture) และ งานอ่ืนๆ ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา 
จดัซือ้ประกอบและติดตัง้ให้เรียบร้อยสมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์ของแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ 
 2.7.2  การตรวจสถานท่ี 
  ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการตรวจสอบระยะต่างๆ จากหน่วยงานจริงก่อนการดําเนินงาน เพ่ือให้ทราบ ระยะ
และปัญหาในการดําเนินงาน ณ หน่วยงาน หากมีข้อขดัแย้งหรือมีปัญหาเก่ียวกบัรายละเอียด หรือรายการประกอบแบบให้
แจ้งต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบก่อนการดําเนินการ โดย ให้ยึดถือคําวินิจฉยัของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือ
ผู้ออกแบบเป็นข้อยติุ 
 2.7.3  วสัดแุละอปุกรณ์ตา่งๆ 
ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบ 
 2.7.4  ตวัอยา่ง ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่ตวัอยา่งผ้า วสัดแุละอปุกรณ์ พร้อมกรรมวิธีการติดตัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้ออกแบบเพ่ืออนมุติัก่อนนําไปติดตัง้วสัดท่ีุได้รับการอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการตรวจสอบคณุภาพจากผู้
วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบแล้วเทา่นัน้จงึจะนําไปใช้งานได้ 
 2.7.5  งานเฟอร์นิเจอร์เข้าท่ีหรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงั (FixedFurniture) หรือ Built-in Furniture 
  - การติดตัง้ 
   ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์เข้าท่ีหรือเฟอร์นิเจอร์ติดผนงัช่วงระยะต่างๆ ผู้ รับจ้างต้องเตรียมเพ่ือการ
ตดัต่อเข้ามมุกับหน่วยงานก่อนการติดตัง้หากเฟอร์นิเจอร์ท่ีจะติดตัง้ปิดบงัอปุกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ผู้ รับจ้างต้อง
เคล่ือนย้ายหรือปรับอปุกรณ์ตา่งๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมด้วยทัง้นีต้้องผ่านการอนมุติัและตรวจสอบจาก
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนฯ หรือ ผู้ออกแบบก่อน 
  - การตรวจสอบ 
   ในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบมีสิทธิตรวจและดคูวามคืบหน้า
ของงานระหว่างดําเนินการทัง้ท่ีโรงงานและ ณ หน่วยงานท่ีก่อสร้างได้ทกุเวลาตัง้แต่เร่ิมดําเนินงานจนกระทัง้แล้วเสร็จ
สมบรูณ์ผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความสะดวกในการตรวจงานได้ตลอดเวลา 
  - การประกอบ 
   ทําตามแบบรายละเอียดและรายการประกอบแบบ ประกอบไม่ให้ใช้ตะปเูกลียวสําหรับใช้งานไม้
แบบฝังในเนือ้ไม้ อดุด้วยพดุดี ้ขดัด้วยกระดาษทรายแต่งผิวนอกการประกอบหรือเข้าไม้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ คือ ตะปเูกลียว เข้าเดือยไม้ เข้าแบบ ปากฉลาม และอดักาวแน่น การติดตัง้ต้องเข้าท่ีสนิท ได้ระดบัทัง้
ทางตัง้และทางนอน และยดึเข้าท่ีอยา่งถาวร 
  - งานโครงไม้ 
   ทําตามข้อกําหนดในหมวดงานไม้ 
  - บานเปิด, บานเล่ือนและลิน้ชกัตา่ง ๆ 
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   กรอบบานเปิดบานเล่ือนและหน้าลิน้ชกัท่ีมองเห็นได้จากภายนอกทัง้หมดใช้ไม้สกักรุไม้อดัสกัหรือ
ตามท่ีระบใุนแบบรายละเอียดขนาดตามท่ีระบใุนแบบรายละเอียดหรือรายการประกอบแบบไม้พืน้ลิน้ชกัทัง้หมดใช้ไม้อดั
ยางมีความหนา 6 มม. ตู้บานเปิดทกุบานติดก้ามปจูบับานทกุบาน ลิน้ชกัติดรางเล่ือนตามรายการประกอบแบบ 
  - งานไฟฟ้าและโทรศพัท์ในเฟอร์นิเจอร์ 
   เน่ืองจากมีการเดินสายไฟฟ้า และสายโทรศพัท์ในเฟอร์นิเจอร์บางแบบโดยจะทําการร้อย สายไฟ
และติดตัง้เต้ารับไฟฟ้าท่ีเฟอร์นิเจอร์นัน้ๆ แบบและเฟอร์นิเจอร์ท่ีจะต้องดําเนินการเดิน สายไฟ ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า และ
สวิทซ์ระบบปรับอากาศให้ผู้ รับจ้างปรึกษาผู้ว่าจ้างหรือ ตวัแทนฯหรือผู้ออกแบบก่อนดําเนินการประกอบงานเฟอร์นิเจอร์
ทัง้หมด 
 2.7.6        งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวั (Loose Furniture or Movable Furniture) 
  การตรวจสอบงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้ทําตัวอย่างตามท่ีกําหนดในแบบรายละเอียดหรือรายการ
ประกอบแบบตามขัน้ตอนเพ่ือตรวจสอบแก้ไขให้ถกูต้องดงันี ้
  - เก้าอีแ้ละโซฟา เม่ือทําโครงเหลก็หรือโครงไม้ สานผากระสอบกรุ No Sag Spring บฟุองนํา้ หุ้ม ผ้า
ด้ายดิบเสร็จ ให้ผู้ออกแบบตรวจสอบและอนมุติั แล้งจึงหุ้มผ้าจริงได้เพ่ือนําเสนอผู้ว่าจ้างตรวจสอบอนมุติัและรับไว้เป็น
ตวัอยา่งเพ่ือควบคมุมาตรฐานและถือเป็นจํานวนหนึง่ของงานใน สญัญา 
  - โต๊ะและตู้ต่างๆ เม่ือทําโครงประกอบไม้ติดตัง้บานประตูและลิน้ชักเสร็จนําเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบตรวจเพ่ืออนมุติัแล้วให้ทําสี ติดตัง้อปุกรณ์ต่างๆ นําเสนอผู้ว่าจ้าง หรือตวัแทนฯ ตรวจสอบอีกครัง้
และรับไว้เป็นตวัอยา่งเพ่ือควบคมุมาตรฐานและถือเป็นจํานวนหนึง่ของสญัญา 
  - การส่งมอบงานผู้ รับจ้างจะต้องจดัส่งงานเข้าท่ีตามตําแหน่งท่ีระบใุนแบบรายละเอียดและรายการ
ประกอบแบบตามสภาพท่ีเรียบร้อยการตรวจรับงานเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัท่ีจดัวาง 
ถกูต้องตามตําแหน่งท่ีระบุในแบบ หรือตามตําแหน่งท่ีผู้ออกแบบระบุเท่านัน้ จะไม่ตรวจนบั เฟอร์นิเจอร์ลอยตวัท่ีอยู่ใน
โกดงั โรงงาน หรือสถานท่ีอ่ืน ๆ ทัง้สิน้ 
  - งานตู้ โต๊ะ และเก้าอีต้า่ง ๆ 
   :  งานประณีตท่ีมองเห็นทัง้หมดเป็นไม้สกัไม้อดัสกัทัง้หมดนอกจากจะระบเุป็นอย่างอ่ืนทําสีตาม
รายการและตวัอยา่ง 
   :  พลาสติกลามิเนต ทัง้หมดสําหรับหน้าโต๊ะและตู้ความหนา 1 มม. สีและคณุภาพตามตวัอย่างท่ี
ระบใุนแบบขนาดและรอยตอ่ทําตามแบบการติดตัง้ทําตามกรรมวิธีหรือคําแนะนํา ของบริษัทผู้ผลติหรือผู้แทนจําหน่าย 
   :  หนงัเทียม คณุภาพและสีตามตวัอย่างท่ีระบใุนแบบ ขนาด และรอยต่อตามแบบให้ใช้กาว ลา
เทก็ซ์ในการติดตัง้ 
 2.7.7  การกรุผิวหน้า 
  ไม้อัด : 
  - ในการกรุผิวหน้างานเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้อดัการเข้าไม้ให้ใช้กาวทาท่ีโครงและส่วนท่ียึดติดก่อนท่ีจะ
ยดึด้วยตะปพูกุหรือตดัหวัและส่งให้ลกึลงไปในเนือ้ไม้การตอกตะปตู้องทําด้วยความประณีต ไม่มีรอยหวัฆ้อนปรากฏท่ีผิว
ระยะตอกตะปตู้องห่างไม่เกิน 20 ซม. และต้องอดัแนวต่อไว้จนกว่ากาวจะแห้งสนิทในกรณีท่ีต้องทําการต่อไม้อดัตามแนว
ยาวเกินกว่า 2.40 เมตร ให้กรุลายไม้ขวางแนวความยาวของตู้  นอกจากจะมีวสัดอ่ืุนกรุทบัหน้าขอบและสนัไม้อดัทัง้หมด
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ต้องไสให้เรียบและได้แนวก่อนทําการกรุและต้องไม่มีรอยห่างระหว่างโครงกบัไม้อดัและต้องไม่ปิดหวัไม้อดัโดยใช้ผิวไม้สกั
ในสว่นท่ีสามารถมองเห็นได้จากภายนอกต้องหรือใช้ไม้ยางหรือไม้เนือ้แข็งในสว่นท่ีไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกไม้
อดัท่ีใช้ให้มีคณุภาพมาตรฐานเทียบเทา่ของบริษัท ไม้อดัไทยบางนา จํากดั 
  แผ่นพลาสตกิลามเินต : 
  - ก่อนการดําเนินการให้ตรวจสอบขนาดและสว่นท่ีจะกรุและตดัแตง่พลาสติกลามิเนตให้ได้ขนาดแล้ว
ทําความสะอาดส่วนท่ีจะกรุปัดผงฝุ่ น เศษไม้ต่างๆ ตามซอกมมุออกให้หมดก่อนท่ีจะทากาวยางท่ีผิวและส่วนท่ีจะประกบ
ติดกนัและอดัติดแน่นอยา่ให้มีฟองอากาศหรือเป็นคล่ืนและอดัด้วยแม่แรงหรือสิ่งกดทบัอ่ืนๆ จนกาวแห้งสนิทและแต่งขอบ
ลบมมุเลก็น้อยในกรณีท่ีมีการเข้ามมุ ให้สว่นท่ีอยูด้่านบนทบัขอบสว่นท่ีอยูด้่านลา่งและอดัขอบให้แน่น 
  STAINLESS STEEL: 
  - Stainless Steel ท่ีใช้ความหนาตามท่ีกําหนดและเรียบสม่ําเสมอก่อนติดตัง้ต้องปรับแต่งสว่นท่ีจะ
ทําการกรุให้ลบมุมส่วนท่ีเป็นสันหรือเหล่ียมส่วนวิธีการติดตัง้เหมือนแผ่นพลาสติกลามิเนต แต่ให้พับซ่อนขอบแผ่น 
Stainless steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้องเรียบ ไม่เป็นคล่ืนแนวสนัต้องตรง รอยเช่ือมต่างๆ ให้ขดัหรือปัดให้
เรียบเป็นผิวเดียวกนั 
 2.7.8  งานสีและการทําผิว 
  หมายถึงการพ่น, การทํา, การลงขีผ้ึง้, การทํานํา้มนัต่างๆ ตลอดจนงานตกแต่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะ คล้ายคลงึ
กนัยกเว้นสว่นท่ีกําหนดให้เป็นวสัดอ่ืุน 
  ขัน้ตอนการทาํสี 
  ประเภทสี: 
  - สีนํา้มนั ทาหรือพน่ผิวไม้หรือโลหะตา่ง ๆ 
  - ทาแชลแลคและทานํา้มนั ทาหรือพน่บนผิวไม้ 
  - สีอ่ืน ๆ จะระบเุพิ่มเติมไว้เฉพาะงาน หรือเป็นพิเศษเฉพาะแหง่ 
  การเตรียมงานรองพืน้ 
  - งานไม้ 
   ส่วนท่ีเป็นงานไม้จะต้องแห้งสนิท ปัดฝุ่ นผงและเศษวสัดตุ่างๆ ให้ปราศจากรอยสกปรกหรือ คราบ
นํา้มนัยํา้หวัตะปใูห้จมลงไปในเนือ้ไม้ และอดุรอยต่อต่างๆ ให้เรียบร้อย ใช้กระดาษทราย ขดัไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ท่ีทํา
สําเร็จจากโรงงาน ต้องทาสีรองพืน้หรือทาสีในชัน้แรกตาม ข้อกําหนดก่อนท่ีจะนํามาติดตัง้ 
  - สว่นท่ีเป็นโลหะ 
   ก่อนอ่ืน ต้องทําความสะอาดผิวโลหะให้ปราศจากรอยสนิมฝุ่ นและละอองต่างๆ หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ 
โดยใช้กระดาษทรายหรือแปรงลวดขดัและล้างด้วยนํา้ยาก่นสนิม เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนท่ีจะทาสีรองพืน้เรดอ๊อก
ไซด์หรือดําเนินการทาสีหรือผิวท่ีระบใุห้ 
  การดาํเนินงาน 
  การดําเนินงาน หรือทําผิวทัว่ไปให้ปฏิบติัตามหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
  - สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เหมาะในการทาสีผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทาสี หรือผิวในขณะท่ีมีดินฟ้าอากาศ
ไม่เหมาะเช่น ในวนัท่ีมีอากาศชืน้หรือมี ฝนตก ห้ามทาสีในบริเวณท่ีเปียกชืน้ หรือมีฝุ่ นละออง เม่ือมีการทาสีครัง้ท่ี 2 หรือ
ในการทาสีแต ่ละครัง้ ต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทเสียก่อน 
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  - การทาสีทกุครัง้ 
   ผู้ รับจ้างจะต้องปิดบริเวณอ่ืนๆ ท่ีไม่ได้ทาสีให้เรียบร้อยด้วย Tape และแกะออกเม่ือทาสีหรือผิว 
เสร็จแล้ว 
  - ก่อนทาสีจริงทกุครัง้ 
   ผู้ รับจ้างต้องเสนอตวัอย่างสีจริงครัง้สดุท้าย ให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนฯ หรือผู้ออกแบบพิจารณา ก่อน 
หรือแสดงตวัอยา่งของสีของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทน หรือผู้ออกแบบ โดยทาพืน้ผิวนัน้ ๆ เป็นเนือ้ท่ีประมาณ 1 ตารางเมตร ทกุ 
ๆ พืน้ผิวท่ีจะต้องทําสีหรือผิว หากผู้ รับจ้างดําเนินการไปโดยพลการ   ผลเสียหายท่ีเกิดขึน้นัน้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบใน
การแก้ไขเปล่ียนแปลงจนเป็นท่ี พอใจแก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนโดยคา่ใช้จ่ายเป็นของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ 
  - การเก็บรักษาสี 
   การเก็บรักษาสีจะต้องเก็บในท่ีไมอ่บชืน้ และทกุสีท่ีกําหนดต้องจดัแยกแตล่ะชนิดอยา่ให้ปะปนกนั 
  การย้อมสีและพ่นสีไม้ 
  หลกัการย้อมสีและพน่สีไม้โดยทัว่ไปมีดงันี ้
  การย้อมสีไม้: 
  - ยํา้หวัตะปตูา่งๆ ให้จมลงในเนือ้ไม้ 
  - อดุรอยตอ่, หวัตะปมูมุตา่งๆ ด้วยพดุดีห้รือดินสอพองผสมแชลแลค 
  - ขดัผิวให้เรียบด้วยกระดาษทรายหยาบถ้ามีรอยขรุขระให้อดุแต่งอีกครัง้ และขดัด้วยกระดาษทราย
เหมือนครัง้แรก 
  - ปิด Tape กนัแนวสว่นท่ีไมย้่อมสี 
  - ลงฝุ่ นจีนย้อมผิว และขดัมนัให้เรียบร้อยตามสีท่ีต้องการ (เฉพาะการทําสีโอ๊ค) 
  - การทานํา้มนัหรือสีจริงครัง้ท่ี 1 หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไม่เรียบขดัด้วยกระดาษทรายละเอียดแต่ง
ลายและรอยตอ่ตา่งๆ 
  - ทานํา้มนัหรือสีจริงครัง้ท่ี 2 หากมีรอยขนแปรงให้ขดัให้เรียบร้อยลงลกูประคบแต่งสีอีกครัง้สดุท้าย
ก่อนท่ีจะเคลือบผิวอีกครัง้ 
  การทานํา้มันหรือสี 
  การทานํา้มนัหรือสีในสว่นท่ีมองไมเ่หน็ได้จากภายนอกตู้ให้ดําเนินการดงันี ้
  - ย่ําหัวตะปู และอุดด้วยพุดดี ้ขัดผิวและปัดฝุ่ นละอองให้เรียบร้อยและปิด Tape กันส่วนท่ีไม ่
ต้องการ 
  - ทาสีนํา้มันหรือสีจริงครัง้ท่ี 1 และขัดผิวให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะทาสีจริงครัง้สุดท้ายงานทาสี
เฟอร์นิเจอร์ทัง้หมดนีใ้ห้เสนอตัวอย่าง 1 ตารางฟุตเพ่ืออนุมัติงานสีไม้สําหรับเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัทัง้หมดให้ปฏิบัติตาม
ขัน้ตอนดงันี ้
  - สีไม้ เป็นสีแลคเกอร์มนักลบัด้าน 
  - ชัน้ท่ี 1 ให้ขดัด้วยกระดาษทรายละเอียดโดยตลอดผิวนอกท่ีมองเหน็ 
  - ชัน้ท่ี 2 ให้ลงแชลแลคขาวใส 
  - ชัน้ท่ี 3 ให้ลงแชลแลคโดยใช้ลกูประคบโดยตลอด 
  - ชัน้ท่ี 4 ให้ขดัด้วยกระดาษทรายนํา้โดยตลอด 
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  - ขัน้ท่ี 5 ให้พน่แลคเกอร์ด้านโดยตลอด 
  - ชัน้ท่ี 6 ให้ขดักระดาษทรายนํา้โดยตลอดอีกครัง้ 
  - ชัน้ท่ี 7 ให้พน่แลคเกอร์ด้านขัน้สดุท้าย 2 ครัง้โดยตลอดสว่นสีของเนือ้ไม้ให้ทําตามตวัอยา่ง 
 
2.8 งานมู่ล่ีอลูมเินียม 25 มม. (HORIZONTAL BLIND PERMA SYSTEM) 
 มูล่ี่อลมิูเนียม 25 มม. (1 นิว้) ประกอบขึน้จากโครงสร้าง และระบบท่ีแข็งแรง ดงัตอ่ไปนี ้
 2.8.1  Slatใบมู่ล่ีความหนา 0.22 มม. ทําด้วยอลมิูเนียมชนิดพิเศษ แข็งแรง ผ่านการอบสี Enamelled Alloy 
อยา่งดี ไมล่อก 
 2.8.2  Cord เชือกดงึ และเชือกร้อยใบ ทําด้วยใยสงเคราะห์เทอร์ลีน 100% ไมยื่ด ไมห่ด แช่นํา้ได้ เป็นสี เดียวกบั
ใบมา่น 
 2.8.3  Head Rail ตวัรางเหลก็เส้นใหญ่และแข็งแรง ขนาด 38 X 28 มม. สามารถทําได้กว้างถงึ 3.40 เมตร 
 2.8.4  Cord Clocker ตวัล็อกทําด้วยเฟืองโลหะเหลึอง จํานวน 6 ชิน้ เพ่ือเพิ่มความละเอียดในการหยดุทกุ
ตําแหน่งไมเ่ป็นสนิม ลอ็กง่าย และสนิท 
 2.8.5  Tilt Mechanism ตวัปรับใบทําด้วยโลหะหมนุทดบนเฟืองพลาสติกอยา่งดีเพ่ือความแข็งแรงใช้นํา้หนกัเบา
ในการพลิกใบ และไร้เสียงรบกวน ไม่ต้องบํารุงรักษาตลอดอายกุารใช้งาน แกนเป็น พลาสติก Acrylic ชนิดใสมีความ
ยืดหยุน่สงู และทนทาน 
 2.8.6  Size ขนาดพืน้ท่ีของมูล่ี่เหมาะสมตอ่ 1 ชดุไมค่วรเกิน 6 ตรม. และสามารถทําได้ถงึ 8 ตรม. 
 
2.9  งานม่านม้วนระบบมือดงึ (MECHOSHADE MANUAL SHADE SYSTEM) 
 มา่นม้วนระบบมือดงึ เป็นมา่นม้วนชนิดม้วน ขึน้-ลง ด้วยระบบโซด่งึ พร้อมผ้า Sunscreen กรองแสง 
 2.9.1  ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดงึ ทําจากพลาสติกอย่างดี (Dupont Derlin) พร้อมอปุกรณ์ผ้าเบรกสําหรับตัง้นํา้หนกั
ผ้า 
 2.9.2  ขาจบัเป็นแผน่เหลก็เตม็แผน่ ขึน้รูปหนา 3.20 มม. ยดึด้านหลงัเพ่ือรองรับชดุมา่น 
 2.9.3  แกนม้วนผ้าอลมิูเนียมเส้นผา่ศนูย์กลาง 37 มม. พร้อมร่องสําหรับสอดผ้าช่วยให้การถอดทําความสะอาด
หรือเปล่ียนมา่นทําได้ง่าย โดยไมต้่องถอดชดุขาจบั 
 2.9.4  โซด่งึสเตนเลสไมข่ึน้สนิม ระยะหา่งเมด็โซ ่6 มม. ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 4.40 มม. 
 2.9.5  กล่องม่านอลมิูเนียม รูปตวั L สามารถติดตัง้เพิ่มเติมเพ่ือบงัแกนม้วนผ้าให้ความสวยงามและความ
เรียบร้อยและทําสีได้ตามต้องการ 
 2.9.6  ม่านผ้า Thermoveil Sunscreen (เทอร์โมวิล ซนัสกรีน) ให้แสงผ่าน 2% - 5% เพ่ือกรองแสงใน
ขณะเดียวกนัสามารถมองผา่นผ้า เหน็ทศันียภาพภายนอกได้ ผ้าเป็นวสัดไุมล่ามไฟทําจาก Polyester ผสม PVC. 
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3. รายการมาตรฐานผลติภัณฑ์แนะนําให้ใช้ 
รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับทัง้นีค้ณุสมบติั

ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุอย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนดผู้
รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
3.1   งานปิดผิวลามเินต 
 -  Greenlam Laminate 
 -  EDL Laminates 
 -  Wilsonart Laminates 
 -   หรือคณุภาพเเทียบเทา่ 
 
3.2 งานม่านปรับแสง 
 -  บริษัท อินทรฉตัร โฮมเดคเคอร์ จํากดั 
 -  บริษัท อี.แอนด์ วี จํากดั (KACEE) 
 -  บริษัท มีสเตอร์ เคอร์เทน่(ประเทศไทศ จํากดั) 
 -  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
 
3.3 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Loose Furniture or Movable Furniture) 
 -  SIAM STEEL INTERNATION 
 -  ROCKWORTH 
 - LOGICA 
          -    SPK WICKER CO.LTD 
 -  หรือคณุภาพเทียบเทา่ 
 



งานงานโครงสรา้งโครงสรา้ง  
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 6.2  ทราย 6-1/7 
 6.3  หิน หรือ กรวด 6-1/7 
 6.4  นํา้ 6-1/7 
 6.5  คอนกรีต 6-2/7 
 6.6  การป้องกนัการซมึ 6-2/7 
 6.7  แบบหลอ่ 6-7/7 
7. มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีต        
 7.1  เหลก็เส้นเสริมคอนกรีต 7-1/4 
 7.2  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 7-2/4 
 7.3  การเก็บวสัด ุ 7-2/4 
 7.4  การดดัเหลก็เส้น 7-3/4 
 7.5  การตอ่เหลก็เสริม 7-3/4 
 7.6  การเก็บเหลก็เส้นตวัอยา่งเพ่ือการทดลอง 7-4/4 
8. การดดัและการตอ่เหลก็เส้น         
 8.1  การงอปลายเหลก็ 8-1/3 
 8.2  การวางเหลก็คาน 8-2/3 
 8.3  การตอ่เหลก็เสา 8-2/3 
9.  การเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า  
 9.1  ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าท่ีใช้ 9-1/4 
 9.2  การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสําหรับเหลก็แผน่และเหลก็รูปตา่งๆ 9-1/4 
 9.3  การตอ่เหลก็เส้นกลมและเหลก็ข้ออ้อย 9-4/4 
 9.4  การดําเนินการเช่ือม 9-4/4 
10.  งานโลหะ  
 10.1  ทัว่ไป 10-1/4 
 10.2  วสัด ุ 10-1/4 
 10.3  การกองเก็บวสัด ุ 10-1/4 
 10.4  การตอ่ 10-1/4 
 10.5  รูและช่องเปิด 10-1/4 
 10.6  การประกอบและการยกติดตัง้ 10-1/4 
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 เร่ือง หน้า 
 
 10.7  งานสลกัเกลียว 10-2/4 
 10.8  การตอ่และประกอบในสนาม 10-3/4 
 10.9  การป้องกนัเหลก็มิให้ผกุร่อน 10-3/4  
 10.10 การป้องกนัโครงสร้างเหลก็เน่ืองจากไฟไหม้ 10-4/4 
11 รายการมาตรฐานผลติภณัฑ์ 11-1/1 
12 ภาคผนวกงานโครงสร้าง ก 12-1/2 
 ภาคผนวกงานโครงสร้าง ข 12-2/2 
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คาํนํา 
 

 รายการฉบบันีใ้ห้เรียกวา่ “รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง” ให้อา่นประกอบและตีความร่วมกนักบัสญัญา
จ้างงาน ซึง่ผู้วา่จ้างทํากบัผู้ รับจ้าง 
 กรณีข้อความขดัแย้งกนัระหวา่งสญัญาจ้างงาน และข้อกําหนดนี ้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉยั และชีข้าด 
คําชีข้าดเช่นท่ีวา่นีใ้ห้ถือเป็นอนัยติุท่ีผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตาม 
 
1. วิเคราะห์ศพัท์ 

1.1 ผู้วา่จ้าง (OWNER) 
 หมายถงึ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาและ/หรือ ตวัแทนผู้วา่จ้าง ผู้ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลยั

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
1.2 ผู้ รับจ้าง (CONTRACTOR) 
 หมายถงึ บริษัท ...............................................จํากดั ซึง่เป็นผู้ รับจ้างท่ีทําสญัญา  
 งานก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม งานโยธา งานระบบไฟฟ้าส่ือสาร  งานระบบปรับอากาศ  งานระบบ

สขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และงานโครงสร้างสําหรับงานระบบ และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  โครงการปรับปรุงอาคาร  5  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

1.3 สถานท่ีก่อสร้าง 
 หมายถงึ ท่ีดินซึง่ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยากําหนดให้ตามแบบสถาปัตยกรรม   
1.4 วิศวกรผู้ออกแบบงานโครงสร้าง (Structural Engineer) 
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.5 สถาปนิกผู้ออกแบบ (Architect)   
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.6 วิศวกรผู้ออกแบบงานระบบ (System Engineer) 
 หมายถงึ บริษัท ฟิวเจอร์ เอน็จิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 
1.7 ผู้บริหารโครงการ (Construction Management) 
 หมายถงึ ..................................... แตง่ตัง้ขึน้ให้เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ดําเนินไปตามเง่ือนไข

สญัญา และถกูต้องตามหลกัวิชาช่าง แทน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
1.8 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 หมายถงึ คณะกรรมการท่ีผู้วา่จ้าง แตง่ตัง้ขึน้ในคราวเดียวให้เป็นผู้แทนควบคมุดแูล ในขณะระหวา่งการก่อสร้าง

ให้การก่อสร้างดําเนินไปตามเง่ือนไขแหง่สญัญา แทน มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
1.9 ตวัแทนผู้วา่จ้าง  
 หมายถงึ ผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาให้ควบคมุดแูลงานก่อสร้างงานนี ้
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1.10 งานก่อสร้าง 
 หมายถงึ งานก่อสร้างตามขอบเขตของงานตามสญัญาซึง่รวมถงึแรงงานหรือวสัดหุรือทัง้สองอยา่ง อปุกรณ์

เคร่ืองมือ การขนสง่ และสิง่อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานให้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา  
1.11 ผู้ควบคมุงาน  
 หมายถงึ  ผู้แทนเจ้าของโครงการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ควบคมุงาน 
1.12 ผู้ รับจ้าง  
 หมายถงึ  นิติบคุคลและตวัแทน หรือลกูจ้างของนิติบคุคลท่ีลงนามเป็นคูส่ญัญากบัเจ้าของโครงการ 
1.13 แบบประกอบสญัญา 
 หมายถงึ  แบบก่อสร้างทัง้หมด ท่ีมีประกอบในการทําสญัญาจ้างเหมาและแบบก่อสร้างท่ีมีการเปล่ียนแปลงแก้ไข 

และเพิ่มเติมโดยความเหน็ชอบของผู้คมุงานแล้ว 
1.14 รายละเอียดประกอบแบบ  
 หมายถงึ  ข้อความและรายละเอียดท่ีกําหนด และควบคมุคณุภาพ หรือ  ข้อกําหนด”ของ วสัด-ุอปุกรณ์ เทคนิค 

และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบังานก่อสร้างท่ีมีปรากฏ หรือไมมี่ปรากฏในแบบก่อสร้างตามสญัญานี ้
1.15 การอนมุติั 
 หมายถงึ  การอนมุติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากผู้ มีอํานาจหน้าท่ีในการอนมุติั 
1.16 ระบบประกอบอาคาร 
 หมายถงึ  ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสขุาภิบาล และ ระบบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนืองานสถาปัตยกรรมและ 

ก่อสร้าง 
     “มอก.” หมายถงึ   มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
 “ว.ส.ท” หมายถงึ   วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
 “ACI”  หมายถงึ   American Concrete Institute 
 “ASCE” หมายถงึ   American Society of Civil Engineers 
 “ASTM” หมายถงึ   American Society for Testing and Materials 
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1. งานดนิ 
 

ผู้ รับจ้าง จะต้องขุดและปรับพืน้บริเวณท่ีจะก่อสร้างให้ได้ระดับตามท่ีกําหนดในแบบแปลนในกรณีท่ีต้องรือ้ถอน
อาคารเดิม รวมทัง้สาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ท่ีอยู่ใต้ดินในบริเวณก่อสร้างสิ่งของท่ีรือ้ถอน และไม่ใช้ในการ
ก่อสร้าง ให้ทําการขนย้ายออกให้เรียบร้อยทนัที มิให้เกะกะทางสญัจรไปมาและบริเวณใกล้เคียง หากดินท่ีได้จากการขุด
ฐานรากไมเ่พียงพอในการปรับพืน้ท่ี ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ไปจดัหาดินสว่นท่ีขาดมาทัง้สิน้ 

 
1.1 การขุดดนิฐานราก 

1.1.1  ให้ขดุดินฐานรากมีความลกึ และกว้างตามท่ีกําหนดในแบบให้มีเนือ้ท่ีโดยรอบกว้างพอท่ีจะทําคํา้
ยนัและประกอบไม้แบบหรือถอดแบบและเทคอนกรีตได้สะดวก การขดุดินให้ใช้เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัร และให้ทําการสบู
นํา้ออกจากก้นบอ่และให้ตอนบนและก้นบอ่แห้งอยูต่ลอดเวลา 

1.1.2 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ แรงงาน ต้องเหมาะกับสภาพก่อสร้าง และได้รับความเห็นชอบจากผู้ แทนผู้
วา่จ้าง 

1.1.3 สําหรับพืน้ท่ีดินอ่อน การขุดดินท่ีอาจทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างข้างเคียงหรือท่ีมีอยู่
จะต้องทําการป้องกนัดิน ให้ถกูต้องตามความเหมาะสม 

1.1.4 โดยทั่วไป การขุดดินโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดินพังทลาย และไม่มีเคร่ืองมือกลหนักหรือวัสดุ
ก่อสร้างกองใกล้บริเวณนัน้ ความลาดของการขดุไม่ควรเกิน 1:3 สําหรับพืน้ท่ีมีการใช้เคร่ืองมือกลหนกั หรือกองวสัดใุกล้
อาคารข้างเคียง หรือสิง่ก่อสร้างท่ีมีความลาดท่ีขดุไมค่วรเกิน 1:4 ทัง้นี ้ความลกึของการขดุไมเ่กิน 3.00 ม. 

1.1.5 สําหรับการขุดดินท่ีมากกว่า 3.00 ม. โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันดินพงัทลายจะต้องทําการคํานวณ
ออกแบบโดยใช้คุณสมบัติดินตามท่ีเจาะสํารวจ ประเมินค่ามีความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ให้ผู้ รับจ้างก่อสร้างเสนอ
รายการคํานวณ ท่ีได้รับการรับรองโดยสามญัวิศวกร เสนอตอ่ผู้แทนวา่จ้าง เพ่ือพิจารณาอนมุติั 

1.1.6 ดินท่ีขุดขึน้มาได้ จะต้องนําออกไปกองให้ห่างจากจุดปากหลมุท่ีทําการขุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของ
ความลกึ ยกเว้นมีการป้องกนัดินพงัทลาย 

 
1.2 คานระดับดนิ 

ให้ปรับระดบัดินให้เรียบ และสม่ําเสมอ ด้วยทรายหยาบและคอนกรีตหยาบ  ก่อนเทพืน้และคานท่ีอยู่ระดบั
ดิน และหนนุด้วยลกูปนูให้เหล็กเสริมลอยจากคอนกรีตหยาบ ปรับระดบัตามระยะท่ีกําหนดให้หรืออาจใช้ไม้แบบรองใต้
คานตามวิธีประกอบไม้แบบมาตรฐาน และให้ถอดไม้แบบออกเม่ือเกล่ียปรับระดบัดิน 

 
1.3 การปรับระดับดนิ 

1.3.1 การปรับระดบัดินใต้พืน้และสว่นอาคารท่ีอยู่ติดดิน ให้ปรับระดบัดินปนทรายได้ระดบัพืน้ด้วยการใช้
เคร่ืองกระทุ้งดินอดัแน่นหนาไม่น้อยกว่า 6" ใต้ท้องพืน้และส่วนอาคารท่ีอยู่ติดดิน และปรับระดบัเรียบด้วยลกูกลิง้ เรียบ
สม่ําเสมอตามระดบัท่ีกําหนด 
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1.3.2 การปรับระดบัดินถมและบริเวณท่ีจอดรถ ให้ปรับระดบัด้วยดินปนทรายหรือทรายอดัแน่นบดด้วยรถ
บดถนนมีขนาดหนกัไม่น้อยกว่า 8 ตนั อดัดินแน่นหนาไม่น้อยกว่า 15 ซม. และปรับระดบัเรียบสม่ําเสมอและมีความเอียง
ลาดตามระดบัท่ีกําหนด 

1.3.3 การอดัและปรับระดบัดิน ให้ราดนํา้บนดินและทรายท่ีจะปรับระดบัให้ชุ่มมาก และรอจนดิน และ
ทรายท่ีปรับระดบัเร่ิมหมาดแล้วจึงกระทุ้งให้แน่น และจะต้องทําให้ดินเปียกหมาดๆ อยู่ตลอดเวลาท่ีบดหรือกระทุ้ งดินอดั
แน่นนัน้ 

 
1.4 การถมดนิ 

เม่ือจะทําการถมดินลงไปในแบบฐานราก กําแพงหรือการก่อสร้างใดๆ จะต้องทําการถอดไม้แบบเก็บกวาด
เศษไม้ ใบไม้และสิ่งของต่างๆ ท่ีไม่ต้องการออกให้หมดก่อนท่ีจะทําการถมดินการถมดินต้องถมครัง้ละไม่เกิน 15 ซม. และ
บดให้แน่นด้วยเคร่ืองกระทุ้ งดิน  การถมดินทบัคอนกรีตกําแพงหรือท่อระบายนํา้จะต้องได้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุงาน
เสียก่อนจึงจะลงมือถมดินได้ ผิวหน้าของดินท่ีถมแน่นเพ่ือรองรับส่วนก่อสร้างอ่ืนๆนัน้จะต้องมีผิวหน้าเรียบสม่ําเสมอได้
แนวและได้ระดับ จะต้องมีการระบายนํา้อย่างดีอยู่ตลอดเวลาหากมีรอยชํารุดเกิดขึน้ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการแก้ไขให้
เรียบร้อยก่อนท่ีจะทําการก่อสร้างสิง่อ่ืนใดทบัลงไปในบริเวณก่อสร้างนอกจากท่ีตัง้อาคารแล้วจะต้องจดัให้มีผิวหน้าของดิน
ถม แน่นมีทางลาดเอียงให้นํา้ไหลได้สะดวกตลอดเวลา 

 
1.5 การป้องกันดนิพังทลาย 
 1.5.1 ผู้ รับจ้าง ต้องเลือกใช้ระบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสภาพงาน และความปลอดภยัในกรณีท่ีงานนี ้

จําเป็นต้องทําระบบป้องกนัดินพงัทลาย 
 1.5.2 กรณีท่ีเลือกใช้ระบบเสาเข็มไม้ เข็มเหล็กพืด มีการคํา้ยนัในแนวระดบัหรือทแยง ผู้ รับจ้างจะต้อง

เสนอรายการคํานวณ เพ่ือยืนยนัความมัน่คงแข็งแรงในการเลือกใช้ขนาดความยาวของระบบกนัดินทะลายนัน้ 
 1.5.3 การป้องกันดินพงัทลายด้วยระบบ หรือวิธีการพิเศษจากข้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอข้อมลูทาง

เทคนิค ให้ผู้แทนผู้วา่จ้างพิจารณาก่อน 
 1.5.4 การฝากหรือยดึกบัโครงสร้างของระบบป้องกนัดิน จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 1.5.5 ผู้ รับจ้าง จะต้องจัดหาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมสําหรับการระบายนํา้มาประจํา ณ 

หน่วยงานก่อสร้าง 
 1.5.6 ผลกระทบของโครงสร้างอ่ืนๆจากการผิดพลาดของระบบป้องกันดิน หรือวิธีการขุดดินเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างก่อสร้าง ท่ีจะต้องแก้ไขทําขึน้มาใหม ่หรือสร้างทดแทนด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 
 
1.6 การระบายนํา้ 
 1.6.1 จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแล และควบคุมการระบายนํา้ภายในสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลาท่ีมี

ปัญหาเก่ียวกบันํา้ โดยเฉพาะพืน้ท่ีท่ีจะต้องเทคอนกรีต 
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 1.6.2 การระบายนํา้ออกจากสถานท่ีก่อสร้าง ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัการให้เหมาะสมกบัสภาพงานโดยไม่ทํา
ความเดือดร้อน หรือทําให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบคุคลอ่ืน เหตท่ีุเกิดขึน้จากเหตขุ้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องชดใช้
และแก้ไข โดยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง 

 
1.7 การถมดนิบ่อนํา้เดมิ (คูนํา้เดมิ) 
 1.7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการสบูนํา้ออกจากบ่อ หรือคนํูา้เดิม และทําการลอกผิวดินเลนออกไม่น้อยกว่า 

15 ซม. 
 1.7.2 ทําการถมดินด้วยดินคณุภาพตามท่ีได้รับการอนมุติัจากผู้แทนผู้วา่จ้าง 
 
1.8 การป้องกันแมลง มด และปลวก 
 1.8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทําลายแหลง่มด ปลวก หรือแมลงอ่ืนๆท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง 
 1.8.2 ก่อนเทพืน้ชัน้ล่าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําการป้องกนัแมลง มด ปลวก ด้วยสารเคมีและกรรมวิธีท่ีผู้ผลิต

แนะนํา ภายใต้การควบคมุของผู้ เช่ียวชาญกําจดัแมลง มด ปลวด ในระบบ PREVENTIVE SOIL TREATMENT โดยใช้
สารเคมี CHLORDANE เทา่นัน้ 

 1.8.3 ผู้ รับจ้างจะต้องป้องกนัผลกระทบจากการใช้สารเคมีข้างต้นต่อทรัพย์สิน หรือบุคคลภายนอกท่ีอยู่
ใกล้เคียง 

 
1.9 การเตรียมดนิสาํหรับปลูกต้นไม้ 
 1.9.1  ดินท่ีนํามาใช้ จะต้องเป็นดินคณุภาพดี มีแร่ธาตท่ีุเหมาะสม (N.P.K.) สําหรับต้นไม้ท่ีจะปลกู 
 1.9.2 ความหนาของชัน้ดินนี ้ต้องไมน้่อยกวา่ 15 ซม. จากดินถม และปราศจากวชัพืชหรือแมลง 
 1.9.3 มีความชืน้ท่ีเหมาะสม 
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2. มาตรฐานงานฐานราก 
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานงานนีใ้ช้สําหรับงานฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กทัว่ไป (นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะท่ีระบุเป็น

อยา่งอ่ืน) 
 
2.1 ฐานรากที่ต้องใช้เสาเขม็ 

2.1.1 ความลกึของฐานราก ขนาดและรายละเอียดการเสริมเหลก็ จะต้องเป็นไปตามแบบรายละเอียดท่ีได้
กําหนดให้ 

2.1.2 เสาเข็มท่ีใช้จะต้องมีคณุภาพและคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม ข้อ 3 ทกุประการ 
2.1.3 การยก การตอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานเสาเข็ม การทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนัก

บรรทกุของเสาเข็มให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็ม 
2.1.4 ฐานรากท่ีใช้เสาเข็มยาว การตอกเสาเข็มจะต้องตอกด้วยความระมดัระวงัมิให้เกิดความเสียหายแก่

อาคารข้างเคียง ความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายนัน้ๆ แต่ผู้ เดียว การตอก
เสาเข็มจะต้องตอกให้เป็นระเบียบ โดยตอกเสาเข็มเป็นแนวๆ หรือเสร็จเป็นฐานๆ ไปห้ามตอกสลบัไปสลบัมา 

2.1.5 ในกรณีท่ีเสาเข็มจมลงเร็วผิดปกติในขณะตอกสําหรับอาคารเดียวกนั ผู้ รับจ้างจะต้องรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานทราบทนัที  เพ่ือจะได้พิจารณาว่าควรจะแก้ไขอย่างไร คําวินิจฉยัดงักลา่วถือ
เป็นเดด็ขาด 

2.1.6 หากมีความจําเป็นจะต้องถมดินหรือทรายในบริเวณท่ีได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วการถมจะต้องถมด้วยความ
ระมดัระวงัมิให้เสาเข็มชํารุด  เอน  เอียง  หรือหนีศนูย์กลาง และเพ่ือมิให้เกิดปัญหาดงักล่าว ผู้ รับจ้างจะต้องถมดินหรือ
ทรายรอบเสาเข็มแต่ละต้นให้สงูกว่าระดบัอ่ืนๆ หากเกิดการชํารุดของเสาเข็มขึน้ไม่ว่ากรณีใด ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ
คา่เสียหายทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียว 

 
2.2 การขุดดนิเพ่ือทาํฐานราก 

2.2.1 การขดุบอ่ทําฐานราก   ผู้ รับจ้างจะต้องขดุให้ได้ขนาด  และระดบัตามแบบและรายละเอียดพร้อม
ทัง้ป้องกนัมิให้ดินทลายเกิดความเสียหายใดๆ   ซึง่อาจจะทําได้ด้วยการกัน้คอก หรือขดุดินลดเป็นชัน้ๆ ลงไป 

2.2.2 ดินท่ีขดุขึน้จะต้องนําไปกองไว้ให้เรียบร้อยตามคําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เม่ือทํา
ฐานรากเสร็จเรียบร้อยตามแบบและรายละเอียด แล้วผู้ รับจ้างจะต้องกลบบ่อดินท่ีได้ขดุขึน้ให้คงสภาพเดิม สว่นดินท่ีเหลือ
จะต้องทําการเกล่ียให้เรียบร้อยในพืน้ท่ีท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด 

2.2.3 ก่อนท่ีจะทําการกลบบ่อดิน ผู้ รับจ้าง จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ เพ่ือตรวจดู
ความเรียบร้อยของฐานรากท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเสียก่อนจงึจะทําการกลบดินได้ 

2.2.4 การกลบดินจะต้องถมเป็นชัน้ๆ  ชัน้หนึ่งๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. แล้วกระทุ้งให้แน่นทกุๆ ชัน้หาก
รายละเอียดได้ระบุความหนาแน่นของชัน้ดินท่ีถมแต่ละชัน้ไว้แล้ว การกระทุ้ งดินจะต้องทําด้วยเคร่ืองกล และค่าความ
หนาแน่นของชัน้ดินแตล่ะชัน้จะต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่คา่ท่ีได้กําหนดให้ 
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2.2.5 ก่อนท่ีจะเทคอนกรีตฐานราก ผู้ รับจ้างจะต้องสูบนํา้ก้นบ่อออกให้หมด ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการเทคอนกรีต   หากปรากฏว่าในบริเวณท่ีก่อสร้างนัน้ เป็นลุ่มนํา้มีนํา้มากและไม่สามารถจะสบูนํา้ในบ่อฐานราก
ให้แห้งทนัแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําบ่อดกันํา้ท่ีก้นบ่อมีความลกึมากกว่าระดบัก้นฐานรากจํานวนมากพอในบริเวณข้างเคียง 
พร้อมทัง้ใช้เคร่ืองสบูนํา้สบูนํา้ทิง้จากบอ่นํา้ทัง้นีเ้พ่ือให้ก้นบอ่ฐานรากปราศจากนํา้ 

2.2.6 ในการเทคอนกรีตฐานรากแตล่ะฐาน ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยเสียก่อนเม่ือได้รับความเหน็ชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้วจงึจะดําเนินการตอ่ไปได้ 
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3. งานเสาเข็มตอก 
 

3.1   ขอบเขตของงานเสาเขม็ตอก 
งานเสาเข็มรวมถึงการผลิต การจัดส่ง การทดสอบ และการตอกวัสดุรองรับฐานราก อาคารต่างๆ ตามท่ี

กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างตลอดจนการท่ีผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหาท่ีเกิดขึน้ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือ
สาธารณปูการตา่งๆ อนัเน่ืองมาจากการทํางานเสาเข็ม 

ผู้ รับจ้างจะต้องตอกเสาเข็ม ท่ีสามารถรับนํา้หนกัปลอดภยัตามท่ีกําหนดไว้ในแบบก่อสร้าง (Safty Factor = 
2.5) จํานวนตามแบบผงัฐานราก และความยาวของเสาเข็มขึน้อยูก่บัข้อมลูผลเจาะสํารวจดิน ณ สถานท่ีก่อสร้างจริงโดยใช้ 
Pilot Test จํานวน 4 จดุ ซึง่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้ กําหนดจดุในสนาม 

 
3.2   ข้อกาํหนดวัสดุเสาเขม็คอนกรีตเสริมเหลก็อัดแรงหล่อสาํเร็จ 

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จท่ีจะนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องผลิตจากโรงงานท่ีมีอปุกรณ์
พร้อมเพรียงสําหรับงานคอนกรีตอดัแรงและมีบคุลากรซึ่งได้รับอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (สาขา
วิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคมุการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างให้ทราบ
ถงึช่ือผู้ผลติพร้อมด้วยรายละเอียดของเสาเข็มท่ีเสนอขอใช้ 

เสาเข็มทกุต้นจะต้องมีเลข อกัษร หรือเคร่ืองหมายระบุช่ือผู้ผลิต วนัเดือนปีท่ีผลิต ตําแหน่งของจุดยก พืน้ท่ี
ภาคตดัขวางหรือเส้นผา่นศนูย์กลาง หรือเส้นรอบรูป และความยาวแสดงไว้ชดัเจน  

ข้อกําหนดในภาคนี ้ให้ใช้บงัคบัแก่เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์ใช้รับรอง
โครงสร้างท่ีตวัเสาเข็มรับแรงอดัเป็นสว่นใหญ่ 

3.2.1 ข้อกําหนดสําหรับวสัด ุ
1) ปนูซีเมนต์   
 ปูนซีเมนต์ท่ีใช้ผสมคอนกรีตเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง (Portland Cement 

Type I) หรือปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดแรงสงูเร็ว (Portland Cement Type III) ซึง่มีสว่นผสม คณุภาพและกรรมวิธี
การผลติเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM   หรือ มอก. สว่นผสมของปนูซีเมนต์ในคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ท่ีระบดุงันี ้

 
กําลงัอดัคอนกรีตทรงกระบอก ท่ีอาย ุ28 วนั ปนูซีเมนต์  ( กก./ลบ.ม.) 

280 375 
320 425 
350 450 

 
2) คอนกรีต 
 คอนกรีตท่ีใช้ในการผลติต้องวดัปริมาณสว่นผสมโดยวิธีชัง่นํา้หนกั ท่ีมีคณุภาพดีและสามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ้คอนกรีตต้องสม่ําเสมอและต้องหล่อต่อเน่ืองกันตลอดทัง้ต้น กําลังอัดต่างๆ ของ
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คอนกรีตเม่ือทดสอบจากแท่งตวัอย่างรูปทรงกระบอกขนาด เส้นผ่านศนูย์กลาง 15 ซม. สงู 30 ซม. ซึง่หลอ่ขึน้ตามมาตร-
ฐาน ว.ส.ท. ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดดงันี ้

2.1) กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตทัว่ไปท่ีอาย ุ28 วนั fc ไมน้่อยกวา่ 320 กก./ตร.ซม. 
2.2) กําลงัอดัประลยัของคอนกรีตอดัแรงท่ีอาย ุ28 วนั fc’ ไมน้่อยกวา่ 350 กก./ตร.ซม. 

2.3) กําลงัอดัของคอนกรีตอดัแรงก่อนจะตดัหรือปล่อยลวดเหล็กอดัแรง fci ไม่น้อยกว่า 
250 กก./ตร.ซม. 

2.4) กําลงัอดัท่ียอมให้คอนกรีตได้มากท่ีสดุขณะลอยตดัลวดหรือปลอ่ยลวดอดัแรง fci ไม่
มากกวา่    0.45 fc’ 

2.5) Effective Prestress อยา่งต่ํา 35 กก./ตร.ซม. และไมเ่กิน 0.20 fc 
2.6) ในระหว่างการเทคอนกรีตหรือการบ่มคอนกรีต ถ้าอณุหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส 

หรือ มากกวา่ 35 องศาเซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิูขณะเทคอนกรีตหรือระหว่างบ่มคอนกรีต และเก็บผลการบนัทกึ
ไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

3) เหลก็เสริม 
3.1) ลวดอดัแรง ไม่ว่าจะเป็นลวดเหล็กสําหรับงานคอนกรีตอดัแรง หรือลวดเหล็กตีเกลียว

จะต้องมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน ตารางท่ี 1  
3.2) เหล็กเสริม ไม่ว่าจะเป็นเหล็กปลอกหรือเหล็กเสริมพิเศษ จะต้องมีคณุสมบติัเป็นไป

ตามท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
สําหรับลวดเหลก็ท่ีใช้กบังานคอนกรีตอดัแรงชนิดลวดเหลก็ตีเกลียว (Strand) ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมหรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ อย่างไรก็ตามลวดเหลก็
ตีเกลียวท่ีใช้จะต้องมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง (3/8) นิว้ เกรด 250 ขึน้ไปและมี Breaking Strength ไม่น้อยกว่า 9070 กก.  
จํานวนของลวดเหล็กตีเกลียวให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่จะต้องไม่น้อยกว่าค่า
กําหนดตอ่ไปนี ้
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ตารางที่ 1 คุณสมบัตทิางกลของลวดอัดแรง 
 
 เส้นผ่านศูนย์กลาง        Tensile Strength      Proof Stress  ที่ 0.2% 
ช่ือขนาด    (มลิลเิมตร)  (กโิลกรัม/ตารางมลิลเิมตร)   (กโิลกรัม/ตารางมลิลเิมตร) 
  ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่มากกว่า 

PC 4 4.00 175 200 135 150 
PC 4A 4.00 175 200 150 170 

PC 5 5.00 175 200 130 150 
PC 5A 5.00 175 200 150 170 

PC 7 7.00 160 185 120 140 
PC 7A 7.00 160 185 135 160 

PC 9A 9.00 145 170 125 150 
      

A  หมายถงึ  ลวดเหลก็ประเภทคลายแรง   (Stress-Relieved) 

 
หมายเหตุ  ลวดอัดแรงกําลงัส่งนี ้ถูกดึงด้วยแรงระหว่าง 70-75% ของกําลงัประลยัสงูสดุ เพ่ือใช้เป็นกําลงัอดัแรงใน 
ขัน้แรก 
 

ตารางที่ 2 คุณสมบัตทิางกลของเหลก็เสริม 
 
  ความดงึเค้น  การทดสอบหาแรงเค้นดงึ  การทดสอบการดัดโค้งเยน็ 
สัญลักษณ์     สูงสุด  ความเค้นดงึ ความยืด 

(ร้อยละ) 
มุมดัดโค้งเยน็    เส้นผ่าน 

    ที่จุดคลาก  ศูนย์กลางภาย 
   (กก./ตร.ซม.)   (กก./ตร.ซม.)   ในส่วนโค้ง 

SR 24 3900 (Min.) 2400 (Min.) > 21 180 องศา 3 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

SD 30 4900 3000 18 180 องศา 4 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 

SD 40 5700 4000 18 180 องศา 5 เทา่ของเส้น 
     ผา่นศนูย์กลาง 
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ตารางที่ 3 จาํนวนอย่างน้อยที่ต้องมีของลวดเหลก็ตีเกลียว 
 
  ภาคตัดขวางของเสาเขม็ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดอัดแรง (มม.)    จาํนวนเส้น 

<  0.30 x 0.30 ม. 5 14 
>  0.30 x 0.30 ม. 5 16 

 
3.2.2 ข้อกําหนดสําหรับคณุสมบติัทางกายภาพ 

1) รูปร่าง เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรงหล่อสําเร็จจะต้องมีรูปร่างของภาคตดัขวางเป็นไป
ตามท่ีระบไุว้ในแบบหรือรายการก่อสร้างจดุศนูย์ถ่วงของภาคตดัขวางและจดุศนูย์กลางของเสาเข็ม จะต้องทบักนัเป็นจดุ
เดียว 

2) มิติ 
2.1) ระยะสัน้ท่ีสดุระหวา่งผิวเหลก็เสริมกบัผิวคอนกรีตจะต้องไมน้่อยกวา่ 2.5 ซม.  
2.2) ความกว้างท่ีน้อยท่ีสดุของภาคตดัขวางของเสาเข็มจะต้องไม่น้อยกว่า 5.0 ซม. หรือ  

2 เทา่ของระยะตามข้อ 2.1) บวกด้วยเส้นผา่นศนูย์กลางของเหลก็เสริมโดยใช้คา่ท่ีมากกวา่เป็นเกณฑ์  
2.3) ความยาวของเสาเข็มต้องเพียงพอท่ีจะทําให้เสาเข็มสามารถรับนํา้หนักบรรทุก 

ปลอดภยัได้ตามท่ีกําหนด 
3) เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ 

3.1) มิติของภาคตดัขวางแต่ละด้าน ณ ตําแหน่งใดท่ีวดัได้จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้
ไมเ่กิน   (+ 5.0 )% หรือ (- 2.5)%  

3.2) มิติของเส้นรอบรูป ณ ตําแหน่งใดท่ีวัดได้ จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้ไม่เกิน          
(+ 5.0) % หรือ (- 1.0)%  

3.3) ความยาวของเสาเข็มท่ีวดัได้จะคลาดเคล่ือนจากท่ีกําหนดได้ไมเ่กิน + 5 ซม.  
3.4) ปลายด้านตดัของเสาเข็มต้องมีผิวหน้าเรียบและตัง้ฉากกบัแนวแกนสะเทิน (Neutral 

Axis)   ของเสาเข็มโดยยอมให้มีความคลาดเคล่ือนไมเ่กิน + 2 องศา 
3.5) ความคดงอของเสาเข็มตามยาวขณะวางในภาวะปกติ โดยไม่ได้รับโมเมนต์ดัดจร

ระยะความงอท่ีสว่นใดๆ ของเสาเข็มนีถ้้าวดัระหว่างเส้นตรงท่ีต่อปลายทัง้สองข้างของสว่นงอกบัผิวด้านใดก็ตามต้องไม่เกิน 
1/360 เทา่ของความยาวของสว่นท่ีงอนัน้ 

3.2.3 ข้อกําหนดสําหรับจดุยกและการออกแบบ 
เสาเข็มทกุต้นจะต้องแสดงตําแหน่งจดุยกไว้ให้ชดัเจนถ้าออกแบบให้ยกเป็นจดุให้ทําเคร่ืองหมายทํา

เป็นรูร้อย หรือท่ีจบัยดึสําหรับยกไว้ โดยทัว่ไปการออกแบบจะต้องออกแบบให้เสาเข็มทกุต้นสามารถรับโมเมนต์ดดัได้ไม่ต่ํา
กวา่ 1.3 เทา่ ของโมเมนต์ดดัท่ีเกิดขึน้จากนํา้หนกัของตวัเสาเข็ม ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัในขณะขนสง่ 

3.2.4 การทดสอบการรับแรงท่ีเกิดขึน้จากการยกและการกระแทก 
1) เสาเข็มท่ีมีจดุยก 2 จดุให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุยก รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่ง

ใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  
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2) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวอยู่ตรงกึ่งกลางเสา ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีปลายทัง้สอง
ข้างของเสาเข็ม รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  

3) เสาเข็มท่ีมีจดุยกจดุเดียวซึง่ไมอ่ยูต่รงกลางของเสาเข็ม ให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุ
ยกกบัปลายด้านท่ีหา่งจากจดุยกมากกวา่ รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใด จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม.  

4) เสาเข็มท่ีมีจดุยกตัง้แต ่2 จดุขึน้ไปให้นําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับท่ีจดุยกตามจํานวนจดุยก
รอยร้าวท่ีเกิดขึน้ ณ ตําแหน่งใดๆ จะต้องกว้างไมเ่กิน 0.2 มม. 

 
3.3 การเตรียมการ 

ผู้ รับจ้างต้องทํารายการแสดงชนิดและปริมาณของวสัดท่ีุใช้ผลติเสาเข็มรวมทัง้รายการคํานวณและแบบแสดง
รายละเอียดเสาเข็มแก่คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาเป็นลําดับแรกก่อนการดําเนินงานตอกเสาเข็ม 
ผู้ รับจ้างจะต้องเตรียมแบบแปลนแสดงตําแหน่งของเสาเข็มท่ีจะตอก แผนลําดับการตอกเพ่ือเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้ รับจ้างจะต้องทําการรังวดั ปักผงัอาคาร และปักหมดุตําแหน่งท่ีจะตอกเสาเข็มแต่ละต้นให้
ชดัเจนทัง้อาคารหรือเฉพาะสว่นของอาคารตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะเร่ิมงานตอกเสาเข็มได้ 

ผู้ รับจ้างจะต้องจัดช่างสํารวจพร้อมอปุกรณ์ท่ีจะใช้รังวดักําหนดตําแหน่งเสาเข็มอย่างน้อย 1 ชุดไว้ประจํา                  
ณ สถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบปักหมดุเสาเข็มตลอดเวลา จนกวา่งานตอกเสาเข็มจะแล้วเสร็จ 

ระดบัอ้างอิงให้ถือตามท่ีระบุในแบบสําหรับระดบัหวัเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้เฉพาะสถานท่ีแต่ละแห่งให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณากําหนดระดบัการตอกสง่หวัเสาเข็มให้กบัผู้ รับจ้าง 

ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบตําแหน่งเสาเข็มถ้ามิได้กําหนดไว้ก่อนท่ีจะทําการ
ตอกเสาเข็มต้นนัน้ๆ หรือในบริเวณเฉพาะแห่งนัน้ ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง เม่ือได้รับอนมุติัแล้วจึงทําการตอกเสาเข็ม 
ดงักลา่วได้ 

 
3.4 การตอกเสาเขม็ 

3.4.1 เคร่ืองมือตอก 
การตอกเสาเข็มให้ใช้ปัน้จัน่ชนิด  Drop Hammer ซึ่งเป็นการตอกเสาเข็มโดยใช้ลกูตุ้มชนิดตอก

ปัน้จัน่ท่ีนํามาใช้ในการตอกเสาเข็มต้องอยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ดี รางสําหรับนําลกูตุ้มจะต้องได้ศนูย์และไม่คดงอ การ
เลือกลกูตุ้มท่ีใช้ตอกต้องพิจารณาให้สมัพนัธ์กบัเสาเข็ม และสภาพดินบริเวณก่อสร้างนํา้หนกัของลกูตุ้มไม่เบาเกินไปและ
ไม่หนกัเกินไป เกณฑ์การเลือกนํา้หนกัของลกูตุ้มให้พิจารณาสมัพนัธ์กบันํา้หนกัของเสาเข็มท่ีจะตอกตามตารางท่ี 4 แต่ไม่
วา่กรณีใดๆ นํา้หนกัของลกูตุ้มจะต้องไมน้่อยกวา่คร่ึงหนึง่ของนํา้หนกัของเสาเข็ม 
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ตารางที่ 4 แสดงนํา้หนักของลูกตุ้มตามขนาดความยาวเสาเขม็ 
 
               ความยาวของเสาเขม็              นํา้หนักตํ่าสุดของลูกตุ้ม 
                       (เมตร)                    (หน่วยตาม P)  

                   0 – 15                            P 
                   15 – 18                          3/4 (P) 
                   18 ขึน้ไป                          2/3 (P) 

                                                  P = นํา้หนกัของเสาเข็ม 

 
การเลือกใช้ปัน้จัน่ไม่ว่าชนิดใด ผู้ รับจ้างจะต้องเอาใจใสต่่อความกระทบกระเทือนซึ่งเกิดแก่อาคาร

ข้างเคียง รวมทัง้ต้องระมดัระวงัในเร่ืองกลิ่น เสียง และการฟุ้ งกระจายของควนัเสียไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกบัประชาชน
ผู้อาศยัอยูใ่กล้เคียงจนเกินควรคณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิขอให้ระงบัการตอกเสาเข็มไว้ก่อนหากปรากฏว่าผู้ รับจ้าง
ไมไ่ด้เตรียมการเพ่ือป้องกนัความเดือดร้อนไว้หรือการตอกเสาเข็มได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนจนเกินควรแก่ประชาชน  

อปุกรณ์อ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือให้งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จสมบรูณ์ผู้ รับจ้างต้องจดัหามาประจําไว้ใช้งาน 
เช่น รถยก อปุกรณ์ยกเสาเข็ม เคร่ืองจกัรปรับระดบัดิน เป็นต้น 

 3.4.2 ข้อกําหนดอ่ืน ๆ  
1) ในการเลือกใช้ลกูตุ้มสําหรับปัน้จัน่ตามข้อ (1) หากเกิดกรณีท่ีสงสยัว่านํา้หนกัของลกูตุ้มท่ีใช้

จะไม่เป็นจริงตามท่ีคํานวณได้ตามขนาดของลกูตุ้มคณะกรรมกาตรวจการจ้างมีอํานาจจะสัง่ให้ทําการทดสอบโดยวิธีอ่ืน
ใหม ่นอกเหนือจากวิธีคํานวณดงักลา่วแล้ว 

2)  หากเป็นท่ีปรากฏว่าเสาเข็มท่ีนํามาใช้ มีขนาดไม่ตรงตามกําหนดก็ดี หรือมีคุณภาพไม ่
เหมาะสมประการใดๆ ดงัท่ีได้กล่าวไว้ในข้อ 2 ก็ดี คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะปฏิเสธไม่ยอมรับ (Reject) 
เสาเข็มเช่นวา่นัน้  

3)  เสาเข็มท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้งานหากปรากฏว่ามีรอยร้าวเกิดขึน้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
เป็นผู้วินิจฉยัว่า เสาเข็มต้นนัน้ๆ จะอนญุาตให้นําไปใช้งานได้หรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการซ่อมแซมด้วยวิธีอย่างใดก่อน
นําไปใช้ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องยอมปฏิบติัตามคําแนะนําวินิจฉยันัน้ๆโดยไมบ่ิดพริว้ 

4)  เสาเข็มท่ีถกูปฏิเสธไมย่อมรับ (Reject) ตามข้อ 2.2) และ/หรือ 2.3) ผู้ รับจ้างจะต้องรีบขนย้าย
เสาเข็มเช่นวา่นัน้ออกไปเสียจากสถานท่ีก่อสร้างโดยมิชกัช้า 

3.4.3 วิธีการทํางาน 
1)  การตอกเสาเข็มทุกต้น จะต้องมีคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรู้การทํางานของผู้ รับจ้างอยู่

ตลอดเวลา จงึจะถือวา่ใช้งานได้ตามต้องการ 
2) การตอกเสาเข็ม จะต้องอยู่ห่างจากสิ่งก่อสร้างท่ีเป็น Structural Concreteไม่น้อยกว่า  

30 เมตร เว้นเสียแตว่า่สิง่ก่อสร้างนัน้ๆ มีอายเุกินกวา่ 7 วนั หลงัจากเทหลอ่แล้ว 
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3) การตอกเสาเข็ม จะต้องตอกเป็นลําดบัตามแผนการตอกเสาเข็มท่ีผู้ รับจ้างได้เสนอมาจะได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเว้นแต่มีเหตุจําเป็นหรือเหตุอันสมควรอ่ืนใดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างแล้ว 

4) ผู้ รับจ้าง จะต้องบนัทกึการตอกเสาเข็มโดยจะต้องประกอบข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
4.1)   วนั เวลา ท่ีตอกเสาเข็ม 
4.2)   ตําแหน่งของเสาเข็ม หรือเลขหมายของเสาเข็มท่ีตอก 
4.3)   ชนิดของเสาเข็ม ขนาดภาคตดัขวาง ความยาว 
4.4)   นํา้หนกัของตุ้มท่ีต้องตอก และระยะยก 
4.5) เวลาเร่ิมตอก และเวลาแล้วเสร็จ 
4.6) สภาพอากาศ  
4.7)   ผลการตอก (Blow Count) จํานวนครัง้ท่ีตอกสําหรับทกุ 30 ซม. ของช่วง 3 เมตร 

สดุท้าย และระยะท่ีเสาเข็มจมลงไป สําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้าย 
4.8)   ระดบัความลกึของปลาย และ/หรือหวัเสาเข็ม 
4.9)   ตําแหน่งของเสาเข็ม ภายหลงัการตอก 
4.10)  ลายมือช่ือผู้จดบนัทกึ และวิศวกรของผู้ รับจ้าง 
4.11) รายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดให้จดบนัทึกตวัอย่างแบบ 

ฟอร์มบนัทกึการตอกเสาเข็มคอนกรีตอดัแรงได้เสนอในภาคผนวก ก.  
อนึ่ง ผู้ รับจ้างจะต้องส่งบันทึกการตอกเสาเข็มนีใ้ห้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างทุกวัน

หลงัจากการตอกเสาเข็ม 
5) การตอกเสาเข็มทกุต้นจะต้องมีปลอกเหลก็   (Driving Cap)   รองรับหวัเสาเข็ม  
6) เข็มทกุต้นจะต้องตรวจสอบสภาพการรับนํา้หนกัโดยการบนัทกึข้อมลูการตอกตามแบบฟอร์ม

ภาคผนวก ก. ผลเฉล่ียจากการตอกครัง้สดุท้าย จะต้องมีระยะจมไม่มากกว่าตามภาคผนวก ข. จึงจะถือว่าเข็มนัน้รับ
นํา้หนกัได้ตามกําหนดในกรณีท่ีมีการหยดุตอกเม่ือยงัไม่ถึงระดบัท่ีต้องการด้วยเหตใุดก็ตาม เม่ือเร่ิมตอกใหม่จะต้องตอก
ให้จมมากกว่า 15 ซม.  ก่อนเร่ิมนบัการตอกเพ่ือคํานวณการรับนํา้หนกั หากตอกจากหวัเข็มถึงระดบัรากฐาน ระยะจมต่อ
การตอกแตล่ะครัง้ยงัไมไ่ด้ตามท่ีระบ ุให้ใช้เสาสง่ตอกจนมีระยะจมได้ตามท่ีกําหนด 

7)   การตอกเสาเข็มต้นหนึ่งๆ จะต้องตอกโดยต่อเน่ืองให้เสร็จโดยไม่มีการหยดุชะงกัหากมีอปุสรรค 
เกิดขึน้ ทําให้ต้องหยดุพกัการตอก หรือเกิดเหตผิุดปกติ เช่น เสาเข็มท่ีตอกลงไปจมผิดปกติผู้ รับจ้างต้องรีบรายงานเพ่ือขอ
คําวินิจฉยัจากคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว และต้องรีบแก้ไขอปุสรรคนัน้ให้ลลุว่งแล้วทนัการตอกเสาเข็มต่อไปตาม
คําวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจจ้าง 

8)  ในกรณีท่ีเสาเข็มตอกลงไม่หมด ให้ผู้ รับจ้างส่งผลบันทึกการตอกเสาเข็มให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างวินิจฉยัวา่เหน็สมควรให้ตดัเสาเข็มต้นใด ณ ตําแหน่งใด ผู้ รับจ้างจงึจะทําการตดัเสาเข็มตามคําวินิจฉยันัน้ได้  

9) ในกรณีท่ีต้องตดัหรือสกัดแต่งหวัเสาเข็ม ก่อนท่ีดําเนินการจะต้องหล่อคอนกรีตหยาบซึ่งใช้
รองฐานรากเสียก่อนหลงัจากนัน้จึงจะทําการตดัหรือสกดัแต่งเสาเข็มสว่นท่ีเกินทิง้ได้การตดั จะใช้ Pneumatic Tool สกดั 
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เล่ือย หรือหาเคร่ืองมืออ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง ห้ามมิให้ตดัเสาเข็มโดยใช้วตัถรุะเบิด หรือ
ใช้ฆ้อนปอนด์ทบุหวัเสาเข็มโดยเดด็ขาด  

 หากมีความเสียหายเกิดขึน้จากการสกดั หรือตดัหวัเข็ม ผู้ รับจ้างต้องทําการซอ่มแซมด้วยวสัดุ
และวิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเหน็ชอบโดยเร็ว  

 
3.5 คุณภาพของงาน 

ผู้ รับจ้าง จะต้องตอกเสาเข็มให้ตรงตามตําแหน่งท่ีกําหนดในแบบ ตําแหน่งของเสาเข็มจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 
7.5 ซม. ระดบัของหวัเสาเข็มท่ีตอกจะต้องได้ตามท่ีระบไุว้ในแบบ หรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด ผู้ รับจ้าง
จะต้องทํางานด้วยความระมดัระวงั มิให้เสาเข็มท่ีตอกเสร็จแล้วเอนเอียง หรือเสียศนูย์  

หากเกิดความเสียหายประการใด แก่เสาเข็มตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะเป็น 
ผู้วินิจฉยัร่วมกนัเพ่ือทําการแก้ปัญหาตามวิธีการดงันีคื้อ 

3.5.1 ปฏิเสธไม่รับรองเสาท่ีว่านัน้ แล้วดําเนินการตอกเสาเข็มซึ่งเป็นขนาด ชนิดและคุณภาพเดียวกัน 
เพิ่มเติมตามจํานวนท่ีจําเป็น เพ่ือความมัน่คงแข็งแรง และ/หรือ   

3.5.2 เปล่ียนแปลงขนาด รูปทรง และ/หรือ เหล็กเสริมของโครงสร้างส่วนท่ีต่อเน่ืองเพ่ือความมั่นคง
แข็งแรง ค่าใช้จ่ายท่ีต้องเพิ่มขึน้เน่ืองจากการดําเนินการตามข้อ (1)  และ  (2)  ให้เป็นภาระของผู้ รับจ้างเพียงฝ่ายเดียว
นอกจากนีภ้ายหลงัการตอกเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้หมด หากทําการขดุดินเพ่ือทําฐานราก ปรากฏว่าเสาเข็มของฐาน
รากไมค่รบจํานวน หรือ ศนูย์เสาผิดมากจนไม่อาจจะแก้ไขได้ ผู้ รับจ้างต้องรีบดําเนินการตอกเสาเข็มให้ใหม่จนครบถกูต้อง
ตามแบบแปลน และให้ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมกาาตรวจการจ้างเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตามและ
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้สิน้เพียงฝ่ายเดียว 

 
3.6 การตรวจสอบการรับนํา้หนักของเสาเขม็ในสนาม (ถ้ามี) 

ผู้ รับจ้าง จะต้องดําเนินการทดสอบการรับนํา้หนกัของเสาเข็มในสนาม (Pile Loading Test ) ตําแหน่งของ
เสาเข็มทดสอบ (Test  pile) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนด สว่นระเบียบวิธีการทดสอบให้ดําเนินการ
ตามท่ีระบรุายละเอียดในแบบรูป ผู้ รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึง่ได้รับการอนญุาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(สาขาวิศวกรรมโยธา) ทําหน้าท่ีควบคุมการทดสอบตลอดเวลา อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการทดสอบจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบว่ามีความถูกต้อง และให้ถืออตัราของระยะจมของเข็มนัน้ เป็นบรรทดัฐานของเข็มชนิดนัน้ๆ ทัว่ทัง้บริเวณได้ 
ภายหลงัจากท่ีได้ผลการทดสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจัดทําผลการทดสอบส่งวิศวกรจํานวน 3 ชุด ให้
ผู้ออกแบบและวิศวกรพิจารณา และหากคณะกรรมการตรวจการจ้างจะมีคําวินิจฉยัหรือสัง่การใดๆ ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติั
ตามโดยมิได้ชกัช้า  

 
3.7 การเสร็จสิน้งานเสาเขม็ 

3.7.1 การรือ้ถอนและเคล่ือนย้าย 
 ภายหลงัจากผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็มและปฏิบติัอ่ืนๆ ครบถ้วนตามสญัญาจ้างแล้วให้ผู้ รับจ้าง

รือ้ถอนและเคล่ือนย้ายอปุกรณ์และสมัภาระของผู้ รับจ้างออกจากหน่วยงานภายในระยะเวลาอนัสมควร  
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3.7.2 การทําความสะอาด 
 เศษวสัดท่ีุเกิดจากการทํางานเสาเข็ม เช่น เศษวสัดจุากการตดัเสาเข็ม ผู้ รับจ้างจะต้องนําไปทิง้นอก

สถานท่ีก่อสร้าง เว้นแตค่ณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 
อนึ่ง  หากเป็นท่ีปรากฏว่าผู้ รับจ้างบิดพลิว้ไม่ปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5 และ/หรือ 6 ให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างมีอํานาจท่ีจะสัง่และดําเนินการเช่นว่านัน้ให้ลลุ่วงด้วยวิธีการใดๆ โดยท่ีค่าใช้จ่ายในการดงักล่าวทัง้ปวงตก
เป็นภาระของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
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4. มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนักเสาเข็ม 
 ขอบข่าย 
 มาตรฐานนีใ้ช้บงัคบัสําหรับการทดสอบความสามารถในการรับนํา้หนักเสาเข็มในแนวด่ิงประกอบด้วยวิธีการ
ทดสอบแบบ Static Load Test, Dynamic Load Test และ Seismic Load Test เม่ือรายการก่อสร้างไม่ได้ระบรุายละเอียด
วิธีการทดสอบการรับนํา้หนกัไว้แล้ว ให้ดําเนินการทดสอบตามข้อ 4 มาตรฐานการทดสอบการรับนํา้หนกัเสาเข็ม 

 
4.1 วธีิการทดสอบเสาเขม็แบบ Static Load Test 
 4.1.1 ข้อกําหนดของเสาเข็มต้นท่ีจะทดสอบ (Driving Test Piles) 
  1) ลักษณะขนาดและความยาวของเสาเข็มจะต้องเหมือนกับเสาเข็มท่ีใช้ตอกจริงทุกอย่าง
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ตอกจะต้องเหมือนกบัท่ีใช้จริงด้วย 
  2) ถ้าตําแหน่งของเสาเข็มต้นท่ีจะทดสอบอยู่นอกผงั การตอกควรอยู่ใกล้กบัตําแหน่งของหลมุ
เจาะสํารวจดินซึง่ทราบคณุสมบติัของดินแล้วหรือต้องเป็นตําแหน่งท่ีคาดวา่ชัน้ดินตรงจดุนัน้จะเลวท่ีสดุ 
  3) ถ้าจะทําการทดสอบเสาเข็มต้นท่ีจะตอกไปแล้วในผงัจะต้องทดสอบต้นท่ี 
 3.1)  อยูใ่นบริเวณท่ีคาดวา่มีชัน้ดินเลวท่ีสดุ หรือ 
 3.2)  เสาเข็มหนีศนูย์มากท่ีสดุ หรือ 
 3.3)  มีคา่ Blow Count ต่ําหรือน่าสงสยั 

4)  เสาเข็มต้นทดสอบท่ีตอกใน Clay หรือ Silts ต้องรออย่างน้อย 7 วนั จึงจะเร่ิมการทดสอบ
นํา้หนกัแตถ้่าตอกในทรายให้รออยา่งน้อย 3 วนั 

5)  บนัทึกการตอกเสาเข็มพร้อมทัง้ค่าทรุดตวัสําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้าย กราฟแสดงการ
ทรุดตวัและคืนตวัของเสาเข็ม ถ้าใช้เสาเข็มสมอก็ให้บนัทึกค่าการทรุดตวัสําหรับการตอก 10 ครัง้สดุท้ายของการตอก
เสาเข็มสมอทัง้หมดด้วย 
 4.1.2 อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการเพิ่มนํา้หนกั 

 1)  ชดุเพิ่มนํา้หนกั  (Hydraulic Jack, Pressure Gauge) ต้องมีใบรับรองแสดงผลทดสอบการ
เพิ่ม หรือลดนํา้หนกั (Calibrated and Tested Report) มาแสดงก่อนใช้เคร่ืองมือชดุนีใ้นการปฏิบติังานใบรับรองต้องมี
อายไุม่เกิน 6 เดือน และจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ จะต้องสามารถควบคมุการเพ่ิมนํา้หนกัเม่ือทําการทดสอบได้ โดยยอมให้
ผิดพลาดได้ไมเ่กิน 5% ของนํา้หนกัท่ีกระทําตอ่เสาเข็ม 

 2) การเพิ่มนํา้หนกั โดยใช้ Hydraulic Jack ตวัเดียวหรือหลายตวัดนัโครงสร้างเหลก็ท่ีติดตายไว้
กับเสาเข็มสมอจํานวนเสาเข็มสมอต้องมากพอท่ีจะไม่ถอนเม่ือรับแรงดึงตลอดการทดสอบและต้องมีระยะห่าง (Clear 
Distance) จากเสาเข็มทดสอบไม่น้อยกว่า 5 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลางท่ีใหญ่ท่ีสดุของเสาเข็มสมอ แต่ต้องไม่น้อยกว่า  
2 เมตร 

 3) การเพิ่มนํา้หนกั โดยใช้ Hydraulic Jack ตวัเดียวหรือหลายตวัดนัโครงสร้างเหล็กท่ีเทิน
นํา้หนกัไว้นํา้หนกัท่ีวางไว้ทัง้หมดบนโครงสร้างเหล็กต้องมากกว่านํา้หนกัท่ีจะใช้ในการทดสอบไม่น้อยกว่า 10% จุดท่ี
รองรับนํา้หนกั (Supports) จะต้องให้หา่งจากผิวเสาเข็มทดสอบไมน้่อยกวา่ 1.5 เมตร (Clear Distance) 

4) การเพิ่มนํา้หนกัของ Hydraulic Jack ต้องกระทําได้อยา่งสม่ําเสมอ 
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 4.1.3 การวดัการทรุดตวัของเสาเข็ม 
 1) ทัว่ไป 

 1.1) มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ท่ีใช้ในการทดสอบต้องมีระบบและความ
ละเอียดในการวดัค่า (Division) เหมือนกนัหมดเพ่ือป้องกนัการผิดพลาดและสะดวกในการอ่านค่าต้องสามารถวดัค่าการ
ทรุดตวัได้ไมน้่อยกวา่ 50 มม.   และอา่นได้ละเอียดถงึ 0.25 ม.ม. หรือ 0.01 นิว้ 

 1.2) คานท่ีใช้รับมาตรต้องเป็นคานเหล็ก และติดตัง้แยกอิสระ โดยให้ยึดกบัเสาเข็มหรือ
เสาคอนกรีตท่ี ตอกลกึลงในดินไม่น้อยกว่า 1.00 ม.  โดยห่างจากเสาเข็มทดสอบเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2.50 ม. (Clear 
Distance) และต้องมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะไม่เกิดการโก่งตวั   และขยบัไปทางด้าน ข้างได้โดยท่ีปลายด้านหนึ่งของ
คานต้องยืดขยายตวัได้ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอณุหภมิู 

 1.3) ต้องมีการป้องกนัการกระทบ กระแทก เคร่ืองมือทัง้หมดท่ีติดตัง้ไว้รวมทัง้มีอปุกรณ์
ป้องกนัการเปล่ียนแปลง อณุหภมิูท่ีมากระทบตอ่อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีติดตัง้ไว้ 

 1.4) จดุท่ีรับขามาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุจดุต้องมีผิวหนาเรียบ เช่น แผ่น
กระจก 

 1.5) หวัเสาเข็มทดสอบ หรือคอนกรีตท่ีหลอ่หุ้มหวัเสาเข็มทดสอบต้องมีหน้าท่ีเรียบได้ฉาก
กบัแนวด่ิง 

 2)  การติดตัง้อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการวดัการทรุดตวัของเสาเข็มทดสอบ 
 2.1)  ติดตัง้มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) อย่างน้อย 1 ตวั ไว้บนคานรับมาตรท่ีอยู่

คนละด้านของหวัเสาเข็มทดสอบหรือ Pile Cap มาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) เหลา่นีต้้องให้ห่างจากจดุศนูย์กลาง
ของหวัเสาเข็มทดสอบเท่ากนัทัง้สองด้านและอยู่ตรงข้ามในแนวเดียวกนัด้วยต้องปรับให้ขอของมาตรวดัการทรุดตวั (Dial 
Gauge) ทกุตวัขนานกบัทิศทางของนํา้หนกัท่ีกระทําตอ่หวัเสาเข็ม 

 2.2)  ขึงเชือกเอ็นให้ตงึ (โดยถ่วงด้วยนํา้หนกั) ไว้ข้างหวัเสาเข็มทดสอบด้านละเส้นอยู่ใน
แนวท่ีตัง้ได้ฉากกบัแนวด่ิงและให้ผา่นไม้บรรทดัเหลก็ (Scale) ท่ีแนบไว้บนกระจกเงาซึง่ติดแน่นไว้กบัหวัเสาเข็มทดสอบ 

 2.3)  ติดตัง้เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์เพ่ือวดัการเคล่ือนท่ีของเสาเข็มสมอทกุจดุตลอดเวลา
การทดสอบถ้าเสาเข็มสมอขยบัตวัให้เลิกการทดสอบ พร้อมบนัทึกการคืนตวัคงท่ีไว้ด้วย แล้วให้ทําการทดสอบใหม่ตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 4.1.4 การทดสอบแบบมาตรฐาน (Standard Loading) ตามมาตรฐาน ASTM D1143 
  1) นํา้หนกัท่ีกระทําลงบนหน้าตดัของเสาเข็มทดสอบต้องตัง้ฉากและอยูใ่นแนวด่ิง 
  2) นํา้หนกัทดสอบสงูสดุเป็น 2 เทา่ของนํา้หนกัท่ีออกแบบเสาเข็มแตล่ะต้น (Design Load) 
  3) เพิ่มนํา้หนกัทดสอบเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25,50,75,100,125,175 และ 200 ของนํา้หนกัท่ี 
ออกแบบ 
  4) แต่ละขัน้ตอนให้รักษานํา้หนกัไว้จนครบ 2 ชม. หรือในชัว่โมงแรก อตัราการทรุดตวัไม่เกิน 
0.25 มม./ชม. แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึน้ก่อนจึงจะเพิ่มนํา้หนกัขัน้ต่อไปและต้องอ่านค่าการทรุดตวัท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 30, 
40, 60 นาที และทกุๆ 20 นาที ตอ่จากนัน้ 
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  5) เม่ือเพิ่มนํา้หนักถึง 2 เท่า ของนํา้หนักท่ีออกแบบและเสาเข็มทดสอบไม่ถึงจุดวิบติัให้คง
นํา้หนกัไว้ 24 ชม. หรือ 48 ชม. ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการทรุดตวัของเสาเข็มทดสอบแล้วให้ทําการอ่านและบนัทกึค่าการทรุดตวั
ดงันี ้
 ทกุๆ 20 นาที  สําหรับช่วงเวลา 2 ชม. แรก 
 ทกุๆ  1 ชม. สําหรับช่วงเวลา 10 ชม. ตอ่มา 
 ทกุๆ  2 ชม. สําหรับช่วงเวลาท่ีเหลือ 
  6) ทําการลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมงให้เหลือเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 150,100, 50 และ 0 บนัทึก
การคืนตวัทกุๆ 10 นาที และเม่ือลดนํา้หนกัหมดแล้วให้อา่นตอ่ไปทกุๆ ชัว่โมง จนครบ 24 ชัว่โมง หรือการคืนตวัคงท่ี 
  7) ต้องอ่านค่าจากมาตรวดัการทรุดตวั (Dial Gauge) ทกุตวัและทกุครัง้ก่อนและหลงัท่ีมีการ
เปล่ียนนํา้หนกั 
 4.1.5 การทดสอบเป็นวงจร (Cyclic Loading) 
  1) วงจรท่ีหนึ่งให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25 และ 50 ของนํา้หนกัท่ีออกแบบไว้ แต่
ละขัน้ตอนการเพ่ิมนํา้หนกัให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และเม่ือครบ 2 ชัว่โมงแล้วจึงลดนํา้หนกัลงทกุๆ ชัว่โมง เป็นขัน้ตอน
ดงันี ้ร้อยละ 50 และ 0 
  2) วงจรท่ีสอง ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 25, 50, 75 และ 100 ของนํา้หนกัท่ี
ออกแบบไว้แต่ละขัน้ตอนการเพ่ิมนํา้หนกัให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และเม่ือรักษานํา้หนกัไว้ครบ 24 ชัว่โมงแล้ว ให้ทําการ
ลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมงเป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 50, 25 และ 0 
  3) วงจรท่ีสาม ให้เพิ่มนํา้หนกัเป็นขัน้ตอนดงันีร้้อยละ 25, 50, 75 และ 100,125,175 และ 200 
ของนํา้หนกัท่ีออกแบบแต่ละขัน้ตอนของการเพ่ิมนํา้หนกั ให้ดําเนินการตามข้อ 4.4 และ เม่ือรักษานํา้หนักไว้ครบ 24 
ชัว่โมงแล้วให้ทําการลดนํา้หนกัทกุๆ ชัว่โมง เป็นขัน้ตอนดงันี ้ร้อยละ 150,100, 50 และ 0 
  4) การเพิ่มนํา้หนกัแต่ละขัน้ตอนให้รักษานํา้หนกัไว้จนครบ 2 ชัว่โมง หรือในชัว่โมงแรกอตัราการ
ทรุดตวัไมเ่กิน 0.25 มม./ชม. แล้วแตก่รณีใดจะเกิดขึน้ก่อนจงึจะเพิ่มนํา้หนกัขัน้ตอ่ไป 
  5) บนัทกึค่าทรุดตวัทกุครัง้ก่อนหรือหลงัการเปล่ียนนํา้หนกัให้อ่านค่าท่ี 1, 5, 10, 15, 20, 30, 
40, 60 นาที และทกุๆ 20 นาที 
  6) เม่ือเพิ่มนํา้หนกัตามข้อ 6.2 หรือ 6.3 จนถึงร้อยละ 100 หรือ 200 แล้วเสาเข็มไม่ถึงจดุวิบติั
ในขณะรักษานํา้หนกัไว้ให้บนัทกึคา่การทรุดตวัของเสาเข็ม 

ทกุๆ  20 นาที  สําหรับช่วงเวลา 2 ชัว่โมงแรก 
ทกุๆ   1 ชัว่โมง  สําหรับช่วงเวลา 10 ชัว่โมงตอ่มา 
ทกุๆ   2 ชัว่โมง  สําหรับช่วงเวลาท่ีเหลือ 

 4.1.6 การรายงาน 
ผลการทดสอบจะต้องสง่มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 7 วนั หลงัการทดสอบนํา้หนกัแล้ว

เสร็จซึง่ประกอบด้วย 
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1) บนัทกึการตอกเสาเข็มทดสอบและเสาเข็มสมอ 
2) ใบรับรองแสดงผลการทดสอบการเพ่ิมหรือลดนํา้หนกั (Calibrated and Tested Reports 

Hydraulic Jack) 
3) แบบแปลนรายละเอียดการติดตัง้เคร่ืองมือและอปุกรณ์การทดสอบท่ีใช้ 
4) บนัทกึคา่การทรุดตวัและการคืนตวั 
5) กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง 

5.1) การทรุดตวัและเวลา 
5.2) นํา้หนกัและเวลา 
5.3) นํา้หนกัและการทรุดตวั 
5.4) การคืนตวัและเวลา 
5.5) นํา้หนกัและการคืนตวั 

 4.1.7 เกณฑ์การตดัสนิ 
  1) ในระหวา่งการทดสอบ ถ้าปรากฏวา่การทรุดตวัตา่งๆ เกิดขึน้เร็วหรือเกินกว่าท่ีกําหนด หรือไม่
สิน้สดุลงภายในเวลาท่ีกําหนดไว้ ให้ถือวา่การทดสอบล้มเหลวหรือถงึจดุวิบติัแล้ว 
  2) ค่าการทรุดตวัสทุธิทัง้หมด (Total Net Settlement) ของการทดสอบจะต้องไม่มากกว่า 25 
มม. 
  3) ในกรณีท่ีทําการทดสอบเสาเข็มหลายๆ ต้น ค่าความแตกต่างของการทรุดตัวจะต้องไม่เกิน
ข้อกําหนดตอ่ไปนี ้(มิติเป็นมิลลเิมตร) 
 

 ชนิดของดนิ  ฐานรากกลุ่ม, ฐานรากเดี่ยว ฐานรากแพ 
    Isolated    Rafts 
 ดินเหนียว  44.45    38.10 
 ทราย   31.75    25.40 

 
4.2 วธีิการทดสอบเสาเขม็วธีิ Dynamic Load Test 

4.2.1  วสัดอุปุกรณ์ในการทดสอบ 
 1) วสัดแุละเคร่ืองมือเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D-4945-89 และมาตรฐาน AASHTO  

T298-93  
 2) เคร่ืองมือทดสอบเสาเข็มประกอบด้วย เคร่ืองมือวิเคราะห์ PDA (Pile Driving Analyzer) รุ่น 

GCPC หรือ PAK ตวั Transducers (Accelerometer และ Strain Gauges) และสายสญัญาณซึง่ใช้ต่อเช่ือมระหว่าง
เคร่ืองมือวิเคราะห์ PDA และตวั Transducers  

 3)  ปัน้จัน่และลกูตุ้มนํา้หนกั สามารถใช้ป่ันจัน่และลกูตุ้มนํา้หนกัท่ีใช้ในการตอกเสาเข็มได้ กรณี
ท่ีไมมี่ปัน้จัน่สามารถประยกุต์ใช้รถเครนและลกูตุ้มได้ 
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 4) กรณีท่ีเป็นเสาเข็มเจาะต้องมีการปรับแต่งหวัเสาเข็มให้เรียบ หรือทํา Pile cap เพ่ือให้หวั
เสาเข็มมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีจะรับแรงกระแทกท่ีเกิดจากการปลอ่ยเสาเข็มลกูตุ้ม 

 5) ข้อมลูเบือ้งต้นของเสาเข็มท่ีทําการทดสอบ อาทิ เช่น ชนิด ขนาด ความยาวของเสาเข็มท่ีจะ
ทดสอบ เพ่ือใช้ประกอบในการวิเคราะห์ 

4.2.2 วิธีการทดสอบ 
1)  การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐาน ASTM D-4945-89 และมาตรฐาน AASHTO 

T298-93  
2) ผู้ว่าจ้างจะต้องจดัเตรียมทางเข้าให้ถึงจดุทดสอบเสาเข็ม หลงัจากนัน้วิศวกรของทางบริษัทฯ 

ผู้ทดสอบจะทําการเจาะรูท่ีด้านข้างของตัวเสา 2 ด้านตรงข้ามกัน เพ่ือทําการติดตัง้ตัว Transducers ประกอบไปด้วย 
Strain Gauges และ Accelerometers 

3) ทําการติดตัง้ลกูตุ้มนํา้หนกัเพ่ือทําการทดสอบ 
4) วิศวกรทางบริษัทฯ ผู้ทดสอบ จะควบคมุและกํากบัระยะยกของลกูตุ้มนํา้หนกัในระหว่างการ

ทดสอบเพ่ือทําการเก็บสญัญาณท่ีได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ในขัน้ตอนตอ่ไป 
 การยกลกูตุ้มกระแทกลงบนหวัเสาเข็มนัน้อาจจะยกจํานวน 2-4 ครัง้ โดยในระยะยกต่างๆ กนั 

เพ่ือเป็นการ Apply พลงังาน ซึง่ในระยะต่างๆ ตวั Transducers ท่ีติดตัง้ด้านข้างตวัเสาเข็มจะทําการรับสญัญาณแล้วส่ง
ต่อไปยงัเคร่ืองวิเคราะห์ PDA (Pile Driving Analyzer) เพ่ือจดัเก็บสญัญาณเก็บสญัญาณและปรากฏค่าต่างๆท่ีต้องการ 
เช่น ค่ากําลงัการรับนํา้หนกับรรทกุ ค่าการทรุดตวั ค่า Stress ท่ีเกิดขึน้ ค่าความสมบรูณ์ของเสาเข็ม ฯลฯ บนจอภาพท่ี
เคร่ืองวิเคราะห์ PDA 

5) นําสญัญาณทา่ได้จากภาคสนามมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ผลสรุปของการทดสอบ 
4.2.3 ผลการทดสอบและรายงาน 

1) ผลการทดสอบและรายงานผลเก่ียวกบัการรับนํา้หนกับรรทกุของเสาเข็มและค่าการทรุดตวั
ของเสาเข็ม ความสมบรูณ์ของเสาเข็ม คา่ Stress ท่ืเกิดขึน้ ฯลฯ 

2) ผลการทดสอบเบือ้งต้น การรับนํา้หนักและความสมบูรณ์ของเสาเข็ม จะรายงานผลให้
ภายหลงัจากทําการทดสอบเสร็จสิน้แล้วภายใน 2 วนัทําการ 

3) รายงานฉบับสมบูรณ์จะทําการส่งให้ภายใน 15 วันทําการหลังจากเสร็จสิน้การทดสอบ
เสาเข็มในภาคสนาม 

 
4.3 วธีิการทดสอบเสาเขม็วธีิ Seismic Test 

4.3.1  เคร่ืองมือทดสอบ 
 เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้งานเป็นเคร่ืองทดสอบรุ่นลา่สดุท่ีเรียกว่า “PIT COLLECTOR” ในปัจจบุนัได้รับการ

ออกแบบให้มีขนาดเลก็และมีนํา้หนกัเบา เพ่ือความสะดวกในการทดสอบอยา่งตอ่เน่ืองในหน่วยงานก่อสร้าง 
  เคร่ืองมือทดสอบดงักลา่วมีสว่นประกอบท่ีสําคญัตา่งๆ ดงันี ้

Hand Held Hammer : ฆ้อนขนาด 1-2 กก. ทําหน้าท่ีเป็นอุปกรณ์กําเนิดคล่ืนความเค้น 
(Impact Device) 
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Collector : เ ป็นอุปกรณ์บันทึกสัญญาณทดสอบ  ควบคุมการทํางานด้วย 
Microprocessor ขนาด 16 Bit สามารถบนัทกึสญัญาณสะท้อนกลบั
ด้วยความละเอียดสงูมาก 

Accelerometer : หวัวดัสญัญาณคล่ืนความเค้นท่ีมีความไวสงูมาก 
 4.3.2  การเตรียมเสาเข็มเพ่ือการทดสอบ 

ผลการทดสอบจะมีประสิทธิภาพดีมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งมาจากสภาพของหวัเสาเข็มทดสอบเอง
การเตรียมเสาเข็มดงัตอ่ไปนี ้จะมีสว่นช่วยอยา่งย่ิงท่ีจะทําให้สญัญาณทดสอบมีคณุภาพดี 

- หวัเสาเข็มต้องสะอาดและปราศจากตะกอนดิน, ฝุ่ นผงจากการสกัดแต่งเสาเข็มและพืน้ผิวควร
เรียบเพียงพอท่ีจะติดตัง้หวัวดัสญัญาณให้แนบสนิท 

- คอนกรีต้องมีคณุภาพดีเพียงพอและมีอายไุม่น้อยกว่า 5 วนั โดยประมาณก่อนทดสอบได้อย่าง
สะดวก 

- ควรกําหนดตําแหน่งเสาเข็มทดสอบให้ชดัเจน เพ่ือสามารถอ้างอิงได้สะดวกในการรายงานผล 
- ไมมี่สิง่กีดขวางบนหวัเสาเข็ม ท่ีอาจเป็นอปุสรรคในการทดสอบ 

 4.3.3  การทดสอบ 
  หวัวดัสญัญาณ (Accelerometer) จะได้รับการติดตัง้บนหวัเสาเข็ม ซึ่งได้รับการเตรียมพืน้ผิวให้เรียบ
แห้งและคอนกรีตมีคณุภาพดีเพียงพอ 
  เสาเข็มทดสอบจะต้องถกูตอกด้วยฆ้อนทดสอบ แรงกระแทกท่ีเกิดขึน้จะทําให้เกิดคล่ืนความเค้นอดั 
(Compression Wave) วิ่งผ่านลงไปในตวัเสาเข็มหากเกิดความไม่ต่อเน่ืองขึน้ในหน้าตดัของเสาเข็ม เกิดรอยแตกร้าวหรือ
คอนกรีตสภาพไม่ดี หรือพบปลายเสาเข็มคล่ืนสญัญาณดงักล่าวจะเกิดการสะท้อนกลบัและถบูนัทึกไว้โดยละเอียดและ
แปลงสญัญาณให้อยูใ่นรูปของความเร็ว (Velocity) กบัเวลา (Time) ด้วยเคร่ืองมือ PIT Collector เพ่ือนํามาแปรผลตอ่ไป 
  ในการทดสอบเสาเข็มขนาดใหญ่ หรือเสาเข็มขนาดกลาง (Spun) การติดตัง้หัวรับสัญญาณ 
(Accelerometer) เพียงตําแหน่งเดียวอาจทําให้การตรวจสอบคลาดเคล่ือนไป ควรเปล่ียนตําแหน่งหวัรับสญัญาณให้
กระจายทัว่หวัเสาเข็ม จํานวนตําแหน่งท่ีเหมาะสมอาจพิจารณาได้ตามตารางข้างท้ายนี ้ 

 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, ม. จาํนวนทดสอบ 

(จุด) ทั่วไป Spun 
0.6 หรือ น้อยกวา่ 0.4 หรือ น้อยกวา่ 1 

0.80 0.50 2 
1.00 0.60 3 
1.20 0.80 3 
1.50 1.00 4 

4.3.4  การแปรผลข้อมลู 
 สภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็ม สมารถแปรผลได้โดยตรงจากสญัญาณสะท้อนกลบัท่ีอยู่ในรูปของ

ความเร็วกบัเวลา โดยอาศยัหลกัการท่ีว่าคณุสมบติัของหน้าตดัเสาเข็มทาง พลศาสตร์ Dynamic Pile Stiffness), หรือท่ี
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เรียกว่า อิมพีแดนท์ (Impedance), Z ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีผลทําให้คล่ืนความเค้นเกิดการสะท้อนกลบัในรูปแบบของ
ความเค้นอดั (Compression Wave) หรือคล่ืนความเค้นดงึ (Tension Wave) คล่ืน 

  ค่าอิมพีแดนท์, Z ดงักล่าวประกอบด้วยผลคูณของพืน้ท่ีหน้าตดักับค่าโมดูลสัยืดหยุ่นหารด้วยค่า
ความเร็วคล่ืน ดงันี ้

 
Z   = EA                                   …………………………………… (1) 
        C 

  เม่ือเสาเข็มทดสอบมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัลดลง หรือมีค่าโมดลูสัลดลง เม่ือเทียบกบัหวัเสาเข็ม 
สญัญาณคลื่นความเค้นอดัจากการทดสอบจะเกิดการสะท้อนกลบั ณ จดุนีใ้นรูปของคล่ืนความเค้นดงึ (Tension Wave) 
แสดงผลในรูปสญัญาณ “บวก” ในกราฟระหวา่งความเร็วกบัเวลา 

  ในทํานองเดียวกนัหากพืน้ท่ีหน้าตดัเพิ่มขึน้หรือค่าโมดลูสัเพิ่มขึน้สญัญาณสะท้อนกลบัจะอยู่
ในรูปของคล่ืนความเค้นอดั (Compression Wave) แสดงผลในรูปสญัญาณ “ลบ” 

 
ตารางข้างท้ายนี ้จะช่วยทําความเข้าใจในความสมัพนัธ์ข้างต้นได้ดีขึน้ 
 

พืน้ท่ีหน้าตดั 
A 

โมดลูสั 
E 

อิมพีแดนท์ 
Z 

สญัญาณสะท้อนกลบั การแสดงผลในกราฟ 
ความเร็ว - เวลา 

 คงท่ี  Comp. Wave ลบ 
 คงท่ี  Tension Wave บวก 
คงท่ี   Comp. Wave ลบ 
คงท่ี   Tension Wave บวก 
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แผนภมิูตอ่ไปนีแ้สดงให้เหน็ลกัษณะการสะท้อนกลบัของคล่ืนและการแปรผล 

                                       
สําหรับเกณฑ์ในการยอมรับพิจารณาจากค่าดชันีความสมบรูณ์ (Integrity Factor) หรือ ค่า

เบต้า,  ซึง่มีคา่เทา่กบัอตัราการเปล่ียนแปลงของคา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงหรือมีคา่เทา่กบั 
 
         =    Z2                                                             …………………………….  (3) 
                                            Z1 
 
เม่ือ   Z2 : คา่อิมพีแดนท์ ณ จดุท่ีพบการเปล่ียนแปลง 
   Z1 : คา่อิมพีแดนท์อ้างอิง ณ จดุท่ีติดตัง้เคร่ืองมือทดสอบ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงสภาพความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในเสาเข็มทดสอบ ท่ีค่าดงันี ้ความ
สมบรูณ์ตา่งๆ อ้างอิงตามคําแนะนําของ F. Rahsche และ G.G. Goble 1986 

 
 

ค่าเบต้า,  
 

 
สภาพของเสาเขม็ 

0.90 – 1.0 สมบรูณ์ 
0.80 – 0.90 เสียหายเลก็น้อย 
0.60 – 0.80 เสียหาย 
ต่ํากวา่ 0.60 เสาเข็มหกั 
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อย่างไรก็ตามการประเมินขนาดความเสียหายและเกณฑ์ในการยอมรับข้างต้น เพ่ือเป็น
ข้อแนะนําเบือ้งต้น ควรนําข้อมลูอ่ืนๆ อาทิเช่น ประวติัในการก่อสร้างเสาเข็มดงักล่าว, ลกัษณะการออกแบบฐานราก, 
ลกัษณะอาคารและนํา้หนกับรรทกุ, การเคล่ือนตวัของเสาเข็มภายหลงัการก่อสร้างและการเอียงของเสาเข็มประกอบการ
พิจารณาด้วย 
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5 มาตรฐานงานไม้ 
 

ขอบข่าย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุถงึไม้ท่ีใช้ในโครงสร้างของงานก่อสร้างทกุชนิด ยกเว้นไม้แบบและไม้อดัประเภทตา่ง ๆ  

 
5.1  ชนิดและประเภทของไม้ 

5.1.1 ไม้ท่ีใช้เป็นโครงสร้างหลักของอาคาร จะต้องเป็นไม้เนือ้แข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียนทอง 
ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้มะค่าและไม้หลมุพอ เป็นต้น   Modulus of Rupture ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
Proportional Limit ไม่น้อยกว่า 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ปริมาณความชืน้ร้อยละ 10-14 และมีความทนไม่น้อย
กวา่ 6 ปี 

5.1.2 ถ้าหากว่าแบบแผนผงัรายละเอียดไม่ได้ระบุประเภทไม้เนือ้แข็งให้ใช้แล้ว ไม้เนือ้แข็งท่ีนํามาใช้จะ 
ต้องมีคณุภาพไมต่ํ่ากวา่ไม้ตะเคียนทอง 

5.1.3 ไม้ท่ีใช้เป็นสว่นประกอบทัว่ไปซึง่มิใช่ไม้สําหรับโครงสร้างหลกั อาทิ เช่น ไม้สําหรับทําเคร่า ฝา เคร่า
เพดาน ถ้าแบบและรายการมิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืนแล้วใช้ไม้เนือ้อ่อน ซึง่ได้แก่ ไม้ยาง ไม้เหียง กระบาก พลวง กราด และ
ไม้ตะเคียนทราย เฉพาะเคร่าเพดานถ้าแบบและรายการมิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืนแล้วให้ใช้ไม้ตะเคียนทรายแทน 

5.1.4 ไม้เนือ้อ่อนท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างทัง้หมด จะต้องทาด้วยนํา้มนักนัแมลงหรืออบด้วยนํา้ยาอย่าง
ใดอยา่งหนึง่ นอกจากแบบและรายการละเอียดจะได้ระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

5.1.5 ในกรณีท่ีไม้ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้ในแบบ หรือรายการไม่มีจําหน่ายในจังหวัดหรือบริเวณจังหวัด
ใกล้เคียงท่ีงานก่อสร้างดําเนินอยูแ่ล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย
ดว่น พร้อมทัง้หลกัฐานและรายช่ือไม้ตา่งๆ ท่ีมีจําหน่ายอยู ่ณ ท่ีนัน้หรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
ได้พิจารณาแก้ไขข้อวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจการจ้างจะให้ใช้ชนิดใดแทนนัน้ถือเป็นเด็ดขาด ผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติั
ตามอยา่งเคร่งครัด 

 
5.2  ขนาดของไม้ 

5.2.1 ขนาดของไม้ต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียดหรือในรายการเป็นขนาดของไม้ท่ียงัมิได้ไสเรียบ 
ท่ีใช้เรียกกนัอยูใ่นตลาด 

5.2.2  ไม้ตา่งๆ ท่ียงัไมไ่ด้ไสเรียบท่ีจะนํามาใช้นัน้ ยอมให้เสียไม้เป็นคลองเล่ือยเลก็กว่าขนาดท่ีเรียกกนัใน
ตลาดท่ีระบใุห้ใช้ได้ไม่เกิน 6 มม. สําหรับไม้ท่ีหนา 2 นิว้ (50.8 มม.) หรือหนากว่าและไม่เกิน 4 มม. สําหรับไม้ท่ีหนาน้อย
กวา่ 2 นิว้ (50.8 มม.) 

5.2.3 ไม้ท่ีไสเรียบยอมให้มีความหนา หรือความลึกเม่ือไสแล้วไม่น้อยกว่าขนาดระบดุงันีค้วามหนาหรือ
ความลกึของขนาดระบ ุความหนาหรือความลกึท่ียอมให้น้อยกวา่ขนาดระบไุมเ่กิน 

เกินกวา่ 6 นิว้ (150.4 มม.) ขึน้ไป 12.0   มม. 
เกินกวา่ 2 นิว้ (50.8 มม.) แตไ่มเ่กิน 6 นิว้ 9.0   มม. 
ระหวา่ง 1 นิว้ - 2 นิว้ (25.4 มม. - 50.8 มม) 7.5   มม. 
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1 นิว้ (25.4 มม.) 6.5   มม. 
 

5.3  เกณฑ์กาํจัดข้อบกพร่องในเนือ้ไม้ 
ไม้ต่างๆ  ท่ีนํามาใช้งานนอกจากจะมีคณุภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนดต่างๆ  ดงักลา่วมาแล้วจะต้อง

มี  คณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์กําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
ไมก่้อสร้างชัน้มาตรฐาน (ชัน้ 2) 
5.3.1 ตา 

ขนาดตาถือเอาคา่เฉล่ียของเส้นผา่ศนูย์กลางของสว่นท่ีกว้างท่ีสดุและแคบท่ีสดุ 
1) ผลบวกของเส้นผ่าศูนย์กลางของตาทัง้หมดในระหว่างกึ่งกลางของความยาวของคาน ตา

จะต้องไมถ่งึขนาดความกว้างของหน้าไม้ท่ีมีตานัน้ ๆ 
2) ขนาดสงูสดุของตาท่ียอมให้ มีดงันี ้

 
หน้าไม้ ขนาดสูงสุดของตา (นิว้) 

(นิว้) บนหน้าแคบและ 1/4 ของหน้า
กว้างตอนบนและล่าง 

บนกึ่งกลางของหน้ากว้าง 

1 1/4 1/4 
1 1/2 3/8 3/8 
2 1/2 1/2 
3 3/4 3/4 
4 1 1 
6 1 1/2 1 1/2 
8 1 3/4 2 
10 2 2 1/2 
12 2 1/8 3 
14 2 1/4 3 1/4 
16 2 1/2 3 1/2 

 
3) ตาหลดุ ตาผ ุหรือรูมอด ยอมให้มีได้ในขนาดเดียวกบัตาดี 

5.3.2 รอยแตกร้าว 
ความกว้างของรอยแตกร้าววดัตามแนวด่ิงท่ีปลายหนึ่งปลายใด ของไม้ความกว้างสงูสดุของรอย

แตกร้าว กําหนดให้มีดงันี ้
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หน้าไม้ (นิว้) 
ความกว้างสูงสุดของรอยแตกร้าว (นิว้) 

ไม้เปียก 
ไม้แห้ง 

ไมเ่กิน 3 3/4 1 

ไมเ่กิน 4 1 1-1/2 

ไมเ่กิน 6 1 1/2 2 

ไมเ่กิน 8 2 2-5/8 

ไมเ่กิน 10 2 1/2 3 1/4 

ไมเ่กิน 12 3 4 

ไมเ่กิน 14 3 1/2 4 1/4 

ไมเ่กิน 16 4 4 5/8 

 
5.3.3 เนือ้ไม้แหวง่ท่ีขอบไม้ 
 ยอมให้เนือ้ไม้แหวง่ได้ไมเ่กินขนาดหน้าแคบดงันี ้
 1/8” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้หนึง่ 
 1/5” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้สอง 
 1/4” สําหรับไม้ก่อสร้างชัน้สาม 
5.3.4 มมุเสีย้น 
 มมุเสีย้นจะต้องมีความลาดชนัไมเ่กิน 1 ใน 15 
5.3.5 กะพี ้
 กะพีย้อมให้มีได้สําหรับงานก่อสร้างชั่วคราว ถ้าเป็นงานก่อสร้างถาวรหน้าทัง้ส่ีของไม้แต่ละหน้า

จะต้องมีสว่นท่ีเป็นแก่นให้เหน็ได้อยา่งน้อย 85% ถ้ามิฉะนัน้ ก็ต้องทําการอาบนํา้ยาท่ีเช่ือถือได้เสียก่อน 
5.3.6 ไม้ทอ่นใดท่ีมีนํา้หนกัเบาผิดปกติ หรือมีเนือ้ผดุ้วยเหตใุดก็ตาม ให้คดัออกห้ามนํามาใช้ 

 
  5.4  การเกบ็และส่งตัวอย่างไม้เพ่ือทดสอบคุณภาพ (สาํหรับงานโครงสร้างอาคารที่เป็นไม้) 

5.4.1  คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องสง่ตวัอยา่งไม้แตล่ะชนิดท่ีจะนํามาใช้งานจํานวนอยา่งน้อยชนิด
ละ 3 ทอ่น แตล่ะทอ่นยาวไมน้่อยกวา่ 50 ซม. การเก็บตวัอยา่งไม้จะต้องเก็บต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วนํามา
สง่ให้ผู้ออกแบบ เพ่ือทดสอบคณุภาพของตวัอยา่งไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบคณุภาพไม้ของ ASTM ค่าใช้จ่าย
การนีท้ัง้หมด ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 

5.4.2    การส่งตวัอย่างไม้เพ่ือทดสอบคณุภาพนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งมาให้ผู้ออกแบบแต่เน่ินๆ ก่อนเร่ิมงาน
ไม้นัน้ๆ  เม่ือได้รับความเหน็ชอบอนญุาตให้ใช้ไม้นัน้ๆ ได้แล้วจงึดําเนินงานตอ่ไปได้หากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการไปก่อนท่ีจะรู้
ผลการทดสอบคณุภาพไม้และปรากฏผลการทดสอบคณุภาพไม้ภายหลงัวา่ไมไ่ด้คณุภาพตามกําหนดแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้อง
รือ้ไม้ส่วนนัน้ๆ ท่ีได้ทํางานไปแล้วออกทัง้หมด และใช้ไม้ท่ีมีคุณภาพถูกต้องตามข้อกําหนดมาดําเนินการใหม่ ค่า 
เสียหายตา่งๆ ท่ีบงัเกิดขึน้เน่ืองจากเหตดุงักลา่วนัน้ ผู้ รับจ้างจะเรียกร้องเอาจากคณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ 
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5.4.3 ไม้ตา่งๆ ท่ีจะนํามาใช้งานได้นัน้จะต้องมีขนาดได้ตามเกณฑ์ท่ีระบแุละมีคณุภาพถกูต้องตามมาตร-
ฐานการทดสอบคณุภาพไม้ของ ASTM 

5.4.4 การนําไม้ไปใช้ในงานตา่งๆ ให้จําแนกดงันีคื้อ 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 1 ได้แก่ ไม้ใช้สําหรับโครงสร้างของอาคารพิเศษตามพระราชบญัญัติควบคมุการ

ก่อสร้าง เช่น โรงมหรสพ อฒัจนัทร์ หอประชมุ อูเ่รือหรืออาคารท่ีสงูกวา่ 15 เมตร เป็นต้น 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 2 ได้แก่ ไม้ใช้สําหรับโครงสร้างของอาคารสาธารณะตามพระราชบญัญัติควบคมุ

การก่อสร้างอาคาร เช่น โรงแรม โรงเรียน ภตัตาคาร หรือโรงพยาบาล เป็นต้น 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 3    ได้แก่ ไม้ใช้สําหรับโครงสร้างของบ้านพกัอาศยัตามพระราชบญัญัติควบคมุการ

ก่อสร้างอาคาร เช่น ตกึ บ้าน เรือน โรงแพ ซึง่โดยปกติบคุคลอาศยัอยูท่ัง้กลางวนัและกลางคืน 
หมายเหต ุ:  
ไม้ก่อสร้างชัน้ 1 ยอมให้มีตําหนิต่างๆ ได้เพียงคร่ึงหนึ่งของไม้ชัน้ 2 เว้นแต่ตาหลดุ ตาผ ุซึ่งไม ่

อนญุาติให้มีและมมุเสีย้นจะต้องไมช่นัถงึ 1 ใน 20 
ไม้ก่อสร้างชัน้ 3 ยอมให้มีตําหนิตา่งๆ ได้เป็นเทา่คร่ึงของไม้ชัน้ 2 มมุเสีย้นยอมให้มีได้ถงึ 1 ใน 12 
ไม้ท่ีด้อยคณุภาพ ไม้ท่ีมีคณุภาพต่ํากว่าไม้ก่อสร้างชัน้ 3 ถือเป็นไม้ด้อยคณุภาพทัง้สิน้ไม้ชัน้นีห้าก

ไมผ่ก็ุอาจใช้กบังานก่อสร้างขนาดเบาได้ 
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6. มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

ขอบขา่ย 
มาตรฐานนีค้รอบคลมุสําหรับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง นอกจากรายการประกอบแบบเฉพาะท่ีระบุเป็นอย่างอ่ืน 

ดงัตอ่ไปนี ้
 

6.1  ปูนซีเมนต์ 
6.1.1    ปนูซีเมนต์ท่ีใช้ในการก่อสร้างของโครงสร้างให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่ีผลิตในประเทศไทย  

และจะต้องมีคณุภาพได้ตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ท่ี 1-2547 
6.1.2 ต้องเป็นปูนซีเมนต์ท่ีบรรจุถุงเรียบร้อย หรือเป็นปูนซีเมนต์ท่ีเก็บในภาชนะบรรจุของ บริษัทผู้ผลิต 

ผลติออกจากโรงงานใหม่ๆ  (ถ้าสงสยัวา่ผลติมานานต้องให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อนนํามาใช้) 
6.1.3 ปนูซีเมนต์บรรจถุงุ จะต้องเก็บไว้บนพืน้สงูกว่าพืน้ดินอย่างน้อย 20 ซม. ในโรงท่ีมีหลงัคาคลมุมีฝา

กัน้ฝนได้ดี 
6.1.4 ห้ามใช้ปนูซีเมนต์ท่ีเส่ือมคณุภาพโดนความชืน้ แข็งตวัจบักนัเป็นก้อนแล้ว หรือเหตอ่ืุน 
6.1.5  เม่ือจําเป็นจะต้องใช้ปนูซีเมนต์ชนิดแข็งตวัเร็วแล้ว ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ซึ่งมี 

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
6.1.6 สําหรับงานก่อสร้างในบริเวณท่ีดินเค็มและอยู่ริมทะเล ให้ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ซึง่มี

คณุภาพถกูต้องตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.15 เลม่ 1-2547 
 

6.2  ทราย 
6.2.1 ต้องเป็นทรายนํา้จืดท่ีหยาบ คม แข็งแกร่งและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน เช่น เปลือกหอย ดิน 

เถ้าถ่าน และผกัหญ้าตา่งๆ 
 6.2.2  ต้องผา่นการทดสอบคณุสมบติัตามมาตรฐานการทดสอบคอนกรีตของ ASTM C 33-82 

 
6.3  หนิ หรือ กรวด 

6.3.1 หิน กรวด ท่ีใช้ต้องแข็งแกร่ง ไมผ่ ุและสะอาดปราศจากวตัถอ่ืุนเจือปน 
6.3.2 ก่อนนําไปใช้ผสมคอนกรีตต้องร่อนเมล็ดใหญ่กว่ากําหนดออกและล้างนํา้ให้ปราศจากสิ่งสกปรก

ก่อนใช้ผสม 
6.3.3 ต้องผา่นการตรวจสอบคณุสมบติัมาตรฐานการทดสอบหินและกรวด ASTM C 136-82 
 

6.4  นํา้ 
6.4.1 นํา้ท่ีใช้ผสมคอนกรีตต้องเป็นนํา้จืด ปราศจากนํา้มนั กรด ดา่ง เกลือ และสารอินทรีย์ตา่งๆ 
6.4.2 ถ้านํา้ในท่ีก่อสร้างไมดี่พอ เช่น นํา้ท่ีมีนํา้ทิง้จากโรงงานอตุสาหกรรมเจือปนอยู่ คณะกรรมการตรวจ

การจ้างอาจสัง่ให้นํานํา้สะอาดท่ีอ่ืนมาใช้ได้ 
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6.5 คอนกรีต 
6.5.1 สว่นผสมและกําลงัคอนกรีต 

 คอนกรีตท่ีใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหลก็มี 4 ชนิด คือ 
1) ค 0 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัต่ํามาก 
2) ค 1 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัต่ํา 
3) ค 2 คอนกรีตชนิดทนแรงอดัปานกลาง 
4) ค 3 คอนกรีตชนิดแรงอดัสงู 
สว่นผสมของคอนกรีตทัง้ส่ีชนิดนี ้ ขึน้อยู่กบัคณุภาพของหินและทรายท่ีนํามาใช้  ในการนีผู้้ รับจ้าง

จะต้องเป็นฝ่ายทดลองทําส่วนผสมขึน้มาเอง   โดยร่วมปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างถึงส่วนผสมท่ีเหมาะกับ 
คณุภาพของวสัดเุป็นคราวๆ ไป การทดลองหาส่วนผสมจะต้องทําล่วงหน้า ก่อนงานใช้คอนกรีตจริงๆ  ในระยะเวลาอนั 
สมควร และจะต้องแจ้งถึงอัตราส่วนผสมท่ีผ่านการทดลองและตัดสินใจใช้ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อน  
อย่างไรก็ดีการแจ้งส่วนผสมให้ทราบนีไ้ม่เป็นการทําให้ผู้ รับจ้างพ้นภาระความรับผิดชอบในเร่ืองคอนกรีตไม่ได้กําลงัตาม
ต้องการ 
 

คอนกรีตทัง้ 4 ชนิดนีจ้ะต้องมีคุณสมบัตติามตารางข้างล่างนี ้
 
ชนิดคอนกรีต จาํนวนซีเมนต์ที่ใช้ต่อคอนกรีต 1 

ลบ.ม.เป็น กก.จะต้องไม่น้อยกว่า 
ขนาดหินใหญ่ที่ สุด 
(มม.) 

แรงอัดประลัยตํ่ าสุดของแท่ง
คอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด 
Dia15 ซ.ม.สูง 30 อายุ 28 วัน 
(กก./ตร.ซม.) 

ค 0 300 40 180 
ค 1 350 40 240 
ค 2 375 40 280 
ค 3 450 40 350 

 
การเลือกสว่นผสมให้ถือหลกัดงันี ้
ปริมาณซีเมนต์ให้มีเพียงให้ได้กําลังตามต้องการ และมีความคล่องตัวในการเท (Workability) 

เพียงพอปริมาณนํา้ให้มีน้อยท่ีสดุเพียงเพ่ือให้คอนกรีตมีความข้นพอเหมาะไม่เหลวเกินไป ส่วนผสมต้องสม่ําเสมอเพ่ือให้
ได้กําลงัท่ีแนน่อนโดยตลอดและการผสมนีใ้ห้ใช้ผสมโดยเทียบนํา้หนกั 

ในกรณีท่ีจะใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) ส่วนผสมของคอนกรีตยอมให้ 
เปล่ียนแปลงได้บ้างทัง้นีข้ึน้อยู่กบับริษัทผู้ผลิต แต่ค่าแรงอดัต่ําสดุของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก ขนาด Dia15 ซม. สงู 
30 ซม.  จะต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าท่ีกําหนดก่อนท่ีจะนํามาใช้ จะต้องสง่รายการคํานวณสว่นผสม และการทดสอบค่า
แรงอดัต่ําสดุ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเหน็ชอบอีกทัง้คอนกรีตผสมเสร็จท่ีจะใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.213-2520 
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6.5.2 การผสมคอนกรีต 
การผสมคอนกรีตต้องผสมด้วยเคร่ืองเสมอไป การผสมคอนกรีตแต่ละครัง้ให้ผสมด้วยวสัดุตามท่ี

กําหนดให้ในข้อ 1, 2, 3 และ 4 โดยใช้อตัราสว่นปนูซีเมนต์เป็นกิโลกรัมสว่นผสมอ่ืน ใช้เป็นลิตร การผสมด้วยเคร่ืองในครัง้
หนึง่ๆ ต้องให้เคร่ืองผสมคอนกรีตหมนุอยา่งน้อย 2 นาที เพ่ือให้วสัดไุด้เคล้ากนัเป็นเนือ้เดียวกนั 

6.5.3 การเทคอนกรีต 
1) ผู้ รับจ้างต้องตรวจดแูบบหล่อ และการวางเหลก็เสริมมัน่คงและถกูต้องตามแบบรายละเอียด 

พร้อมทัง้ทําความสะอาด ให้ปราศจากเศษวสัดท่ีุอยู่ในแบบท่ีจะเทและอดุรอยร่ัวต่างๆ เพ่ือมิให้นํา้ปนูหนีออก เม่ือเสร็จ
เรียบร้อยแล้วและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคมุงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
แล้วจงึจะทําการเทคอนกรีตได้  

2)  การเทคอนกรีตทัว่ไป ต้องเทเป็นชัน้ๆ หนาไม่เกิน 15 ซม. สําหรับผนงั และเสาท่ีสงูให้เทเป็น
ชัน้ๆ ชัน้หนึ่งๆ หนาไม่เกิน 45 ซม.   และระยะท่ีสงูจะเทคอนกรีตแต่ละครัง้ต้องไม่เกิน 2.50 เมตร แต่ละชัน้ให้ใช้หวั
สัน่สะเทือนแหย่ทุกครัง้ไป เพ่ือให้คอนกรีตแน่นตวัปราศจากโพรง การใช้เคร่ืองสัน่สะเทือน ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ ท่ีมี
ความรู้ความชํานาญในการใช้หวัสัน่สะเทือนโดยเฉพาะมาปฏิบติังานทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัการแยกตวัของคอนกรีตอนัจะทําให้
คอนกรีตได้กําลงัไมเ่ทา่ท่ีกําหนดไว้ 

3) คอนกรีตท่ีผสมแล้วต้องรีบนําไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนท่ีคอนกรีตนัน้จะแข็งตวั (ไม่ควรเกิน 
45 นาที) และต้องระมดัระวงัมิให้เหลก็เสริมเคล่ือนหรือเปล่ียนไปจากตําแหน่งเดิม 

4) ถ้าหากเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในเวลาท่ีกําหนด แล้วต้องหยดุเทคอนกรีตตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้างกําหนดหรือตามตําแหน่ง ดงันี ้

4.1) สําหรับเสาให้หยดุเทท่ีระดบัไมเ่กิน 5 ซม. ต่ําจากท้องคานหวัเสา 
4.2) สําหรับคานให้หยุดเทท่ีกลางคาน โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉากในกรณีท่ีคานซอยตดักับคาน

หลกัตรงบริเวณกึง่กลางช่วงให้เล่ือนรอยตอ่ในคานออกไปอีกระยะ 1 เทา่ของความลกึของคานหลกั 
4.3) สําหรับพืน้ให้หยดุเทท่ีกลางแผน่โดยใช้ไม้กัน้ตัง้ฉาก เม่ือจะเทคอนกรีตต่อให้กระเทาะ

หน้าคอนกรีตเก่าแล้วแปรงด้วยแปรงลวดราดนํา้ให้เปียกแต่ไม่ให้มีนํา้ขงั แล้วราดด้วยนํา้ปนูซีเมนต์ ก่อนเทคอนกรีตใหม่
ทนัที ในกรณีท่ีเป็นการเทพืน้กนัสาดหลงัคา คสล. หรือสว่นท่ีต้องการป้องกนัการร่ัวซมึผู้ รับจ้างควรใช้แผ่นยางต่อคอนกรีต 
(Water Stop) ในการป้องกนัการร่ัวซึมแต่ต้องเสนอตวัอย่างวสัด ุและวิธีการต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือการ 
ตรวจสอบก่อนใช้งาน 

5) ในการเทคอนกรีตจะต้องทํา Slump Test ทกุครัง้ท่ีเปล่ียนอตัราสว่นผสมของนํา้กบัปนูซีเมนต์ 
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าคอนกรีตข้นหรือเหลวเกินไป วิธีทํา Slump Test 
และระยะการยบุตวัของคอนกรีตจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.  213-2520 

6) ในการเทคอนกรีต ถ้ามีการเทคอนกรีตต่อเน่ืองน้อยกว่า 30 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ให้เทโดยใช้
เครน หรือ pumpcrete แตถ้่าเกิน 30 ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ให้เทด้วย pump crete เทา่นัน้ 

7) ในระหว่างการเทคอนกรีต ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 35 องศา
เซลเซียส จะต้องจดบนัทกึอณุหภมิู ขณะเทคอนกรีต และเก็บผลการบนัทกึไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 
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6.5.4 การบม่คอนกรีต 
 เม่ือเทคอนกรีตเสร็จแล้ว  ในระหว่างท่ีคอนกรีตยงัไม่แข็งตวั   ต้องปกคลมุมิให้ถกูแสงแดด  กระแส

ลมร้อน  ต้องป้องกนัมิให้คอนกรีตได้รับความกระทบกระเทือน และเม่ือพ้นระยะเวลา 24  ชัว่โมง  หรือเม่ือคอนกรีตแข็งตวั
แล้ว ต้องจดัการบ่มให้คอนกรีตชุ่มนํา้อยู่ตลอดเวลาต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 7 วนั ด้วยการให้กระสอบชุ่มนํา้คลมุหรือด้วย
การขังนํา้ในระหว่างการบ่มคอนกรีต ถ้าอุณหภูมิต่ํากว่า 4 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 35 องศาเซลเซียส จะต้องจด
บนัทกึอณุหภมิูขณะบม่คอนกรีตและเก็บผลการบนัทกึไว้ไมต่ํ่ากวา่ 2 ปี 

6.5.5 การแตง่ผิวคอนกรีต 
1) เม่ือถอดแบบออกแล้ว ถ้ามีรูหรือผิวหน้าคอนกรีตขรุขระให้แต่งผิวให้เรียบเสมอผิวทัว่ไปสว่นท่ี

เป็นรู ใช้ปนูซีเมนต์กบัทรายผสมนํา้ตามอตัราสว่นท่ีใช้ผสมคอนกรีต แต่งให้ผิวหน้าเรียบแต่ถ้าปรากฏว่าเนือ้คอนกรีตสว่น
ใดมีลกัษณะเป็นรูพรุนด้วยรังผึง้หรือเป็นโพรงลกึจะต้องสกดัเนือ้นัน้ออกแล้วเทคอนกรีตส่วนนัน้ใหม่แต่ถ้าปรากฏว่าเนือ้
คอนกรีตส่วนนัน้เป็นส่วนหนึ่งท่ีสําคญัของโครงสร้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทบุส่วนของโครงสร้างนัน้ทิง้ทัง้หมด หรือทบุเฉพาะ
สว่นนัน้ทิง้แล้วทําการเทคอนกรีตท่ีผสมด้วยตวัประสานใหม ่ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2) เม่ือต้องการจะฉาบปนูทบัผิวหน้าคอนกรีต ให้กะเทาะผิวคอนกรีตให้ขรุขระตลอดโดยทัว่ ราด
นํา้ให้ชืน้แล้วจงึฉาบปนู เม่ือฉาบปนูเสร็จแล้วให้ดําเนินการบม่ผิวดงัท่ี กําหนดไว้ในข้อ 6.5.4 

3) การฉาบปนูภายในของผิวคอนกรีตท่ีจะใช้ขงันํา้ ต้องฉาบปนูผสมนํา้ยากนัซมึแล้วขดัมนัผิวให้
เรียบ แต่ถ้าผู้ รับจ้างไม่ขดัมนัผิวจะต้องทาทบัด้วยนํา้ยากนัซึมอีกชัน้หนึ่งส่วนผิวคอนกรีตภายนอกให้ฉาบปนูตกแต่งให้
เรียบร้อย หรือตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบรายละเอียด 

6.5.6 การหลอ่ตวัอยา่งคอนกรีตและการทดสอบ 
1) เพ่ือเป็นการตรวจคณุภาพของคอนกรีตว่าดีพอหรือไม่ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาแบบเหล็ก

มาตรฐานมาหลอ่ตวัอย่างคอนกรีตขนาด Dia 15 ซม.สงู 30 ซม. ต่อหน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยเก็บตวัอย่าง
คอนกรีตในหน้างานนัน้ 

2) แท่งคอนกรีตทดสอบแต่ละตวัอย่างให้ลงวนัท่ี เดือน ปี และส่วนผสมคอนกรีต ขณะท่ีการเก็บ
ไว้ให้ชัดเจน เม่ือตวัอย่างคอนกรีตมีอายุ 24 ชั่วโมงแล้ว ให้เปิดแบบนําตัวอย่างคอนกรีตไปบํารุงรักษา การทดสอบ
คอนกรีตตวัอยา่ง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ท่ี มอก.409-2525 

3) การเก็บตวัอย่างคอนกรีตท่ีจะทดสอบให้เก็บทกุวนั เม่ือมีการเทคอนกรีตและอย่างน้อยต้อง
เก็บ 3 ก้อน โดยให้ทําการเก็บดงันี ้

3.1) เก็บเม่ือหลอ่คอนกรีตแตล่ะสว่นของโครงสร้าง เช่น เสา คาน และพืน้ ฯลฯ 
3.2) เก็บทกุครัง้ท่ีมีการเทคอนกรีตทกุๆ 50 ลกูบาศก์เมตรและเศษของ 50 ลกูบาศก์เมตร 
3.3) เก็บทกุครัง้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงแหลง่ทราย หิน หรือกรวด 
3.4)   สําหรับคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) การเก็บให้เก็บท่ีปาก กลาง 

และก้นโม ่
4) ผลเฉล่ียของค่าแรงอดัประลยัของแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอก 3 ก้อน จะต้องมีค่าไม่ต่ํากว่า

ค่าแรงอดัประลยัท่ีได้กําหนดไว้ในแบบรายละเอียดและค่าแรงอดัประลยัของตวัอย่างคอนกรีตทดสอบท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด 
จะต้องมีคา่ไมต่ํ่ากวา่ 85% ของคา่แรงอดัสงูสดุท่ีได้กําหนดไว้ 
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5) หากปรากฏว่า ค่าแรงอัดประลยัของผลการทดลองดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว มีค่าแรงอัดสูงสุด 
ต่ํากว่าท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ (4) ผู้ รับจ้างต้องสกดัหรือรือ้สว่นท่ีเทคอนกรีตไปแล้วนัน้ออกเสียทนัทีแล้วจดัการหลอ่ใหม่โดย
ใช้คอนกรีตซึ่งมีคณุภาพได้แรงอดัประลยัไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในแบบรายละเอียด หรือมิฉะนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องทดสอบ
การรับนํา้หนกัของโครงสร้างสว่นนัน้โดยใช้นํา้หนกับรรทกุไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของนํา้หนกับรรทกุท่ีได้ออกแบบไว้ แต่อย่างไร 
ก็ตามทัง้หมดนีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างความเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการหลอ่คอนกรีต
ใหม่หรือการทดสอบการรับนํา้หนักของโครงสร้างนี ้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้จะคิดมลูค่าเพิ่มเติมแต่อย่างใด
อยา่งหนึง่จากคณะกรรมการตรวจการจ้างไมไ่ด้ 

6) การทดสอบหาค่าแรงอัดประลยัของตวัอย่างคอนกรีตทดสอบนัน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งมาให้
วิศวกรของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ กําหนดว่าจะให้สว่นราชการหรือบริษัทใดเป็นผู้ ทําการทดสอบโดยค่าใช้จ่าย
ในการนีผู้้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

 
        6.6  การป้องกันการซมึ 
                  6.6.1    คอนกรีตกนัซมึ 
 ในส่วนของโครงสร้างท่ีต้องการป้องกนัความชืน้ซึมผ่าน อาทิเช่น  ถงัเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก ถงั
บําบดันํา้เสียคอนกรีตเสริมเหลก็  สระวา่ยนํา้ พืน้ดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหลก็ อาคารชัน้ใต้ดิน   เป็นต้น คอนกรีตกนัซมึต้อง
ได้รับการตรวจสอบคณุภาพ จากกรรมการตรวจการจ้างก่อนนํามาใช้ 
                  6.6.2    วสัดกุนัซมึ 

  ในการก่อสร้างอาคารชัน้ใต้ดิน  ถงัเก็บนํา้ใต้ดิน หรือ พืน้ชัน้ดาดฟ้าท่ีระบใุห้มีวสัดกุนัซมึ  ทางผู้ รับจ้าง
ต้องจดัหาและทําการปแูผ่นวสัดสุงัเคราะห์ปกูนัซึมประเภท Polyvinyl Chloride Waterproof Membrane ในบริเวณท่ี
ต้องการป้องกนันํา้ซมึผา่น โดยมีขัน้ตอนการติดตัง้ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทําความสะอาดเตรียมพืน้ผิวท่ีทําการติดตัง้ให้สะอาดและเรียบ ปราศจากขีป้นู หลมุ หากพบ
สภาพดงักลา่วให้ทําการซอ่มแซมให้เรียบร้อย ก่อนทําการติดตัง้ให้ทําความสะอาดพืน้ผิวไมใ่ห้มีก้อนกรวด เมด็ทราย 

ข. จะต้องทําการปรับระดบัและแต่งพืน้ ค.ส.ล. ไม่ให้มีนํา้ขังและดูราบเรียบสวยงามตามความ
เหมาะสม เม่ือปแูผน่วสัดกุนัซมึแล้วต้องแนบสนิทกบัพืน้ ค.ส.ล. หากจําเป็นต้องปรับระดบัให้ใช้วสัดท่ีุมีคณุสมบติัประเภท
ซีเมนต์พิเศษปรับระดบัสําเร็จรูป (Pre-Bag Leveling Mortar) ท่ีมีแรงยึดเกาะและรับกําลงัได้ดี ไม่มีส่วนผสมของแคล 
เซ่ียมคลอไรด์ โดยมีคณุสมบติัดงันี ้

  Compressive Strength   250 ksc. ท่ี 7 วนั 

  Walk on time    16 ชัว่โมง 
โดยใช้นํา้ยาประสานคอนกรีตประเภท Acrylic Bonding Agent ทาท่ีผิวคอนกรีตให้ทัว่บริเวณก่อนการ

เทปนูปรับระดบั 
ค. หากตรวจพบพืน้ ค.ส.ล. มีรอยแตกร้าวขนาดความกว้างน้อยกวา่ 0.20 มม. ให้ทําความสะอาดจน

ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่ นละออง คราบไขมนัหรือตะไคร่นํา้อ่ืนๆ ท่ีจะไม่กระทบต่อคณุสมบติัของแผ่นกนัซึมท่ีใช้ ให้ทําการ
ซีลรอยแตกร้าวทัง้หมดด้วยวสัดกุนัร่ัวซมึประเภท Elastic Polyurethane Sealant ปรับระดบันํา้ให้มีการไหลและระบายนํา้ได้ดี 
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ง. หากมีอปุกรณ์ติดตัง้ตา่งๆ บนพืน้ดาดฟ้าอาคาร เช่น เคร่ืองทําความเย็น เสาอปุกรณ์ไฟฟ้าและ
ส่ือสาร แท่นรองท่อนํา้หรืออ่ืนๆ ให้ทําการหล่อฐานคอนกรีตของอปุกรณ์ดงักล่าว โดยขนาดขึน้อยู่กับขนาดของอปุกรณ์ 
ความหนาแทน่คอนกรีตประมาณ 10 – 15 ซม. 

หมายเหต ุ การหล่อฐานคอนกรีตหรือปรับระดับพืน้คอนกรีตนัน้ จําเป็นจะต้องใช้สารเคมี 
Acrylic Bonding Agent ผสมในปนูทรายเพ่ือช่วยให้การยดึตวัระหวา่งเนือ้คอนกรีตเก่าและคอนกรีตใหม ่

จ. ผู้ รับจ้าง ต้องทําความสะอาดหน้างาน ขนย้ายเศษวสัดุออกจากบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ก่อนสง่มอบงาน 

ฉ. ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัผลงานในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบงานและหาก
ปรากฏในภายหลงัว่าบกพร่องอนัเน่ืองมาจากวสัดหุรือฝีมือในการดําเนินการ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ี
ปรากฏทกุประการโดยไมมี่ข้อแม้ใด 
 
 

                 
 
                     รูปท่ี 6.6.1 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับถงัเก็บนํา้ใต้ดิน, สระวา่ยนํา้ , อาคารใต้ดิน 
 
 

                           
 
                                                    รูปท่ี 6.6.2 แสดงการปวูสัดกุนัซมึสําหรับพืน้ชัน้ดาดฟ้า 
 
 
 

คอนกรีตบลอ็กหนา 7 cm. 

วสัดุกนัซึม 
ภายในฉาบเรียบ 

คอนกรีตกนัซึม 

คอนกรีตหยาบ 

คอนกรีตเททบัหนา้ 
วสัดุกนัซึม 
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6.6.3  แผน่ยางกนันํา้ (Water Stop) 
 รูปร่างและขนาดของแผ่นยางกันนํา้ต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ วัสดุท่ีใช้ต้องผลิตจากยาง

ธรรมชาติ หรือยางสงัเคราะห์ท่ีมีความเหมาะสม จะต้องมีใบรับรองการทดสอบความสามารถในการกนันํา้ได้จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้   
 

6.7 แบบหล่อ 
6.7.1) แบบหล่อต้องทําจากวสัดแุข็งแรง ไม่ผ ุไม่คดงอเช่น เหล็ก ไม้ เป็นต้นแบบหล่อและนัง่ร้านรองรับ

คอนกรีตเหลวจะต้องมัน่คงแข็งแรงเพียงพอสามารถรับนํา้หนกัและแรงสัน่สะเทือน เม่ือใช้เคร่ืองเขย่าคอนกรีตได้โดยไม่
ทรุดตวัหรือแอ่นตวัจนเสียระดบัหรือ แนวหากเกิดการเสียระดบัหรือแนวผิดขนาดจนเห็นว่าจะเกิดผลเสียหาย ผู้ รับจ้าง
จะต้องทบุทําลายชิน้สว่นนัน้ทัง้ชัน้  แล้วหลอ่ใหมใ่ห้ถกูต้อง    โดยจะคิดมลูคา่เพิ่มเติมอยา่งใด อ ย่ า ง ห นึ่ ง จ า ก
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ ทัง้นีไ้ม่ได้ทําให้ผู้ รับจ้างพ้นความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีอาจจะเกิดจากการ
ทบุทําลายชิน้สว่นนัน้ๆ 

 6.7.2)  แบบหลอ่ต้องประกอบแบบให้แน่นหนา และต้องยดึคํา้ยนัแบบ มิให้เคล่ือนท่ีได้ต้องเข้าแบบให้สนิท
เพ่ือกนัมิให้นํา้ปนูร่ัวและผิวด้านในของแบบท่ีถกูกบัคอนกรีตต้องเรียบล้างให้สะอาดแล้วทานํา้มนัก่อนลงมือเทคอนกรีต
เสมอ 

6.7.3)  แบบหลอ่จะถอดออกไม่ได้จนกวา่จะได้กําหนด การถอดแบบต้องไม่ให้คอนกรีตได้รับความกระทบ 
กระเทือน และให้ถือกําหนดเวลาการถอดแบบ ดงัตอ่ไปนี ้

 แบบข้างเสา คาน  กําแพง ฐานราก     2   วนั 
 แบบหลอ่ท้องพืน้  14  วนั 
 แบบหลอ่ท้องคาน   21   วนั 

ทัง้นีใ้ห้ยกเว้นในกรณีท่ี ใช้ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตวัเร็ว ซึง่ให้ถือกําหนดถอดแบบได้ทัง้หมด 
เม่ือคอนกรีตมีอายคุรบ 7 วนั 

6.7.4) ห้ามขึน้ไปทําการก่อสร้าง บนแบบหลอ่ของสว่นก่อสร้างท่ีเทคอนกรีตแล้ว จนกว่าจะพ้น 48 ชัว่โมง 
หลงัจากเทคอนกรีตครัง้สดุท้ายในแบบหลอ่สว่นนัน้ 

6.7.5) แบบหลอ่ท่ีรือ้ออกแล้ว ก่อนท่ีจะนํามาใช้ใหม่ จะต้องทําความสะอาดและตกแต่งพร้อมทัง้ทานํา้มนั
ให้เรียบร้อยเสียก่อน จงึจะนําไปใช้อีกได้ 
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7.  มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต 
 

ขอบขา่ย 
มาตรฐานงานเหลก็เสริมคอนกรีตนี ้ครอบคลมุสําหรับงานคอนกรีตทัว่ไปทัง้หมด ยกเว้นงานคอนกรีตอดัแรง 

 
7.1  เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 

เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กเส้นใหม่ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน ต้องมีผิวสะอาดไม่มีสนิมกร่อนไม่เปือ้น  
นํา้มนั ไมมี่รอยแตกร้าว และต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

7.1.1 เหลก็เส้นกลม (Plain Round Bar) 

1) แรงเค้นดงึสงูสดุ (Maximum Tensile Stress) ต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่ 3,900 กก./  ซม.2 

2) แรงเค้นท่ีจดุยืน (Yield Stress) ต้องมีคา่ไมน้่อยกวา่ 2,400 กก./ซม2 
3) ความยืด (Elongation) ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 21% ในช่วงความยาว 5 เท่าของขนาดเส้นผ่า 

ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
4) คณุสมบติัอ่ืน ๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก.20-2543 

7.1.2   เหลก็เส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) 
  
Grade Yield Stress 

(MPa) 
Tensile Stress 

(MPa) 
Elongation 
5D% (min.) 

Cold Bend Test 
 

    Bending Angle Diameter of bends 

SD 30   295 480 17 180 4 เทา่ของ Nominal Dia. 
SD 40   390 560 15 180 4 เทา่ของ Nominal Dia. 
 
หมายเหตุ D    = เส้นผา่ศนูย์กลาง 
   คณุสมบติัอ่ืนๆ ตรงตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 24-2548 
 

7.2 ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้ 
 7.2.1 สําหรับเหลก็เส้นกลม 

 
ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้สําหรับเหลก็เส้นกลมเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นกลม 
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หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 
(มลิลเิมตร) 

ความคลาดเคล่ือนที่ยอม
ให้ไม่เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

ผลต่างของเส้นผ่าศูนย์กลาง
วัด ณ ตําแหน่งเดียวกันไม่
เกนิกว่า(มลิลเิมตร) 

RB 6 - RB 15 6 - 15 + , - 0.4 0.64 
RB 19 - RB 25 19 - 15 + , - 0.5 0.80 
RB 28 - RB 34 28 - 34 + , - 0.6 0.96 

หมายเหตุ RB = Round Bar 
 

7.2.2 สําหรับเหลก็เส้นข้ออ้อย 
1) ขนาดระบขุองเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย หาได้จากสตูร 

D = 12.73 (w)1/2 
D = คือเส้นผา่ศนูย์กลาง เป็นมิลลเิมตร 
w = คือ นํา้หนกัของเหลก็เป็นกิโลกรัมตอ่ความยาว 1 เมตร 

2) ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ สําหรับเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นข้ออ้อย 
 
หมายเลขขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (มลิลเิมตร) ความคลาดเคล่ือนที่ ยอมให้ไม่

เกนิกว่า (มลิลเิมตร) 

DB 10 -   16 10 - 16 0.4 
DB 20 -   25 20 - 25 0.5 
DB 28 -   32 28 - 32 0.6 

หมายเหต ุ DB = Deformed Bar  (เหลก็เส้นข้ออ้อย) 
 
 7.3 การเกบ็วัสดุ 

7.3.1 เหลก็เส้นท่ีนํามาใช้ในงานก่อสร้างจะต้องเก็บไว้ในท่ีมีหลงัคาคลมุ และมีฝากําบงัฝนทัง้หมดจะต้อง
เก็บไว้เหนือพืน้ดินไมน้่อยกวา่ 20 ซม. 

7.3.2 เหลก็เส้นท่ีนําใช้งานจะต้องแยกเก็บไว้เป็นพวกๆ โดยมีป้ายบอกชนิดและขนาดไว้อยา่งชดัเจน 
 

7.4 การดัดเหล็กเส้น 
7.4.1 ห้ามดดัเหลก็เส้น โดยวิธีเผาให้ร้อน 
7.4.2 การดดัเหลก็เส้น เป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM 
7.4.3 การดดัเหลก็กล้า ความลาดเอียงของเหลก็คอม้า  นอกจากระบไุว้ในแบบรูปรายละเอียด จะต้องดดั

เอียงเป็นมมุ 45 องศา ทัง้หมด การดดัโค้งตรงมมุ ต้องใช้รัศมีภายในเท่ากบั 6 เท่า   ของขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของ
เหลก็เส้นนัน้ 
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7.5 การต่อเหล็กเสริม 
7.5.1 เหลก็เสริมของคาน – พืน้ นอกจากท่ีเป็นคานย่ืน หรือพืน้ท่ีระบไุว้ในแบบแปลนจะต้องต่อในตําแหน่ง

ดงัตอ่ไปนี ้
เหลก็ลา่งของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณหวัเสาหรือหวัคาน 
เหลก็บนของคาน - พืน้ ให้ตอ่ตรงบริเวณกลางคาน - พืน้ 
สําหรับเหลก็เสาให้ตอ่ตรงจดุหลงัพืน้ เป็นไปตามแบบมาตรฐานการดดัและการตอ่เหลก็เส้น 

7.5.2 รอยตอ่ของเหลก็เสริมแตล่ะเส้นท่ีอยูข้่างเคียงต้องไม่อยู่ในแนวเดียวกนัและควรเหล่ือมกนัประมาณ 
1.00 เมตร หากไมจํ่าเป็นจริงๆ แล้วห้ามตอ่เหลก็ 

7.5.3 การตอ่เหลก็อาจทําได้หลายวิธี คือ 
1) ในการต่อเหลก็แบบวางทางเหลื่อมกนั ให้วางทาบโดยเหล่ือมกนัมีระยะยาวเท่ากบั 40 เท่า

ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเส้นเหลก็นัน้  
2) การตอ่โดยวิธีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า 

2.1) ไฟฟ้าท่ีใช้เช่ือมต้องมีกําลงัแรงสงูพอ การต่อให้เช่ือมแบบชน (Butt Weld) และจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานของการเช่ือมเหล็กทกุประการ เม่ือเช่ือมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วรอยต่อจะต้องรับแรงเค้นดึง (Tensile 
Stress) จะได้ไมน้่อยกวา่ 1.25   เทา่ของแรงเค้นดงึของเหลก็เส้น ตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 1 

2.2) การเช่ือมตอ่เหลก็เส้นให้ปฏิบติัดงันี ้
2.2.1) ตดัปลายเหล็กทัง้สองท่อนท่ีจะนํามาเช่ือมให้เอียงลาดตามแบบการเช่ือม 

ตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.2) ทําความสะอาดปลายเหล็กท่ีตดัแล้วนํามาวางให้ได้แนวหรือได้ศูนย์และมี

ระยะหา่งได้ตามแบบมาตรฐานการเช่ือมตอ่เหลก็ด้วยไฟฟ้า 
2.2.3) ทําการเช่ือมเป็นขัน้หรือแนวภายหลงัการเช่ือมแนวหนึ่งหรือชัน้หนึ่งๆแล้ว

จะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็หุ้มแนวหรือชัน้นัน้ๆ ออกทกุครัง้ไปปฏิบติัดงันีเ้ร่ือยไปจนเช่ือมได้ความหนาเตม็ตามกําหนด 
2.2.4) สําหรับเหล็กขนาดเล็กตัง้แต่เส้นผ่าศนูย์กลาง 9 มิลลิเมตร ลงมาให้เช่ือม

โดยการตดัปลายเหลก็ตรง 
 

7.6 การเกบ็เหล็กเส้นตัวอย่างเพ่ือการทดลอง 
7.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องตัดเหล็กเส้นทุกๆ ขนาด ขนาดหนึ่งไม่น้อยกว่า 5 ท่อนยาวท่อนละไม่น้อยกว่า  

1.00 เมตร 
7.6.2 การเก็บเหล็กเส้นตัวอย่างจะต้องเก็บจากกองเหล็กท่ีอยู่ในสถานท่ีก่อสร้าง และจะต้องเก็บ

เหลก็เส้นตวัอยา่งตอ่หน้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
7.6.3 เม่ือเก็บเหล็กเส้นตวัอย่างได้เรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องนําส่งมายงัคณะกรรมการตรวจการจ้าง

เพ่ือทําการทดสอบคณุภาพ ซึ่งวิศวกรจะเป็นผู้ กําหนดให้ว่าจะให้ส่วนราชการหรือบริษัทเอกชนใดเป็นผู้ทดสอบ โดยท่ีค่า 
ใช้จ่ายในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 
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7.6.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการนําส่ง และทดสอบคุณภาพของเหล็กเส้นตวัอย่าง ตลอดจนค่าธรรมเนียม
ตา่งๆ  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกเองทัง้สิน้ 

7.6.5 ถ้าปรากฏว่าเหล็กเส้นตวัอย่างท่ีนําไปทดสอบนัน้ มีคณุภาพต่ํากว่าคณุภาพของเหล็กเส้นท่ีได้ระบุ
ไว้ในข้อ 1 แล้ว การท่ีจะนําเหล็กเส้นกองท่ีเก็บเหล็กตวัอย่างนัน้มาใช้งานได้หรือไม่อย่างไร ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ท่ีจะให้ผู้ รับจ้างจัดหาเหล็กเส้นท่ีมีคุณภาพได้ตามข้อท่ีกําหนดมาเปล่ียนให้ใหม่ หรือเพิ่ม
จํานวนเหลก็เสริมให้มากขึน้ โดยท่ีผู้ รับจ้างจะคิดเงินเพิ่มไมไ่ด้ 
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8. การดดัและการต่อเหล็กเส้น 
 

8.1 การงอปลายเหล็ก  
8.1.1 การงอขอให้ใช้วิธีดดัเยน็ ดงัรูป 

 
 

 
  D  =  4  ซม. สําหรับเหลก็แกนขนาดใหญ่กวา่ Dia.25 มม. 
  D  =  3  ซม. สําหรับเหลก็แกนขนาด  Dia.19 มม. - Dia.25 มม 
  D  =  2  ซม. สําหรับเหลก็ขนาด   Dia.12 มม. - Dia.10 มม. 
  

d 

d 

D 

d 

d 

D ไมน้่อยกวา่ 4d สําหรับเหลก็เส้นกลม 
D ไมน้่อยกวา่ 5d สําหรับเหลก็ข้ออ้อย SD-30, DD-35 และ SD-40 

8.2.2 การงอขอเหลก็ข้ออ้อยขนาดตัง้แต ่Dia 16 มม. ขึน้ไป ให้งอ 90 องศา ดงัในข้อ 8.1.1 
8.2.3 การงอขอเหลก็ปลอก คานและเสา ใช้เหลก็ขนาด 6 มม. หรือ 9 มม. ให้ปฏิบติัดงันี ้

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 3 ซม. 

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 

6d แตต้่องไม่น้อยกวา่ 4 ซม. 

D 

d d 

D 
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8.2 การวางเหลก็คาน 
ถ้าไมร่ะบไุว้ในแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

 
 
 

 

หมายเหตุ 
 

ก.  ในกรณีท่ีคานมีความลกึมากกวา่ 1/10 ของความยาวช่วง ตําแหน่งตา่ง ๆ 
     ของเหลก็ให้เป็นไปตามท่ีผู้ออกแบบระบ ุ

8.3 การต่อเหลก็เสา 

ถ้าไมร่ะบใุนแบบรายละเอียดให้ปฏิบติัดงันี ้

ก  ก 

ความเอียงสงูสดุ 1: 6 

เหลก็เสาบน 
เหลก็เสา

รูปตดั ก-ก 

ระยะทาบตอ่เหลก็ D = 40d      

  รูปตดั ข-ข 

ข ข 

เสริมพิเศษ 4-7.5 ซม. 
ศนูย์กลางถึงศนูย์กลาง 
(ขนาดเหลก็ปลอกต้อง 
ไม่เลก็กวา่ท่ีใช้อยู่เดิม 

1/3 ช่วงความยาวท่ียาวกวา่ 
 

L1/7 

0.125  L1 L1 
ช่วงนอกสุด ช่วงใน 

L2 

 

D 

0.125  L1 0.125  L1
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เหลก็เสาบน 
เหลก็เดือย 

รูปตดั ก-ก รูปตดั ค-ค 

ระยะทาบตอ่เหลก็ เดือย D=40d  

ก ก 

ข ข 

รูปตดั ข-ข 
 

เหลก็เสาบน 
เหลก็เสา

ค ค 

ความเอียงสงูสดุ 1:6 

เสริมพิเศษ 4 - 7.5 ซม. 
ศนูย์กลางถึงศนูย์กลาง 
(ขนาดเหลก็ปลอกต้อง 
ไม่เลก็กวา่ท่ีใช้อยู่เดิม) 

D 

D 
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9. การเช่ือมต่อเหล็กด้วยไฟฟ้า 
 

9.1    ลวดเช่ือมและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ 
 9.1.1 ลวดเช่ือมท่ีนํามาใช้เช่ือมให้ใช้ลวดเช่ือมท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
มอก.49 
 

9.2    การวางเหลก็เพ่ือเช่ือมสาํหรับเหลก็แผ่นและเหลก็รูปต่าง ๆ 
 9.2.1 การตอ่เหลก็แบบชน (Butt Weld) ให้ตอ่ด้วยวิธีดงันี ้คือ 
 1) Square-butt joint welded both sides ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนา (T) ไมเ่กิน 1/4”  
(6.35 มม.) 

 

 
 

2) Open Square-butt joint welded both sides ใช้สําหรับต่อเหลก็ท่ีความหนา (T) ระหว่าง 
1/4”-5/16” (6.35-8 มม.) 
 

 
  

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

T 

0-1/6” หรือ 0-4.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

ปลายเหลก็ตดัตรง 

อย่างน้อย T/2 

T 

ปลายเหลก็ตดัตรง 
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3) Single - V butt joint welded both sides ใช้สําหรับต่อเหลก็ท่ีมีความหนาเกินกว่า 5/16”  
(8 มม) 

    ความยาว L อยา่งน้อย 5 เทา่ของ T1 แตไ่มน้่อยกวา่ 1” (2.54 ซม.) 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

1/32”-1/8” หรือ 0.8-3.2 มม. 

อย่างน้อย 1/8” หรือ 3.2 มม. 

อย่างน้อย 1/16” หรือ 1.6 มม. 

0-1/16” หรือ 0-1.6 มม. 

0-1/8” หรือ 0-32 มม. 

T 

T 

60 

60 

T หนากวา่ T1 
L 

W W 

T1 

T 

4) Double-V butt joint ใช้สําหรับตอ่เหลก็ท่ีมีความหนา (T) เกิน 5/16” (8 มม.) 

 9.2.2 การตอ่เหลก็แบบทาบกนั (Fillet Welds) ใช้ตอ่ด้วยวิธีดงันี ้

 1) Double Fillet-Welded Lap Joint 
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   ความยาว W ให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดแตไ่มน้่อยกวา่คา่ท่ีกําหนดไว้ในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2 ขนาดรอยเช่ือม (Minimum weld sizes for thick plates) 
 

ความหนาของแผ่นเหลก็ แผ่นที่หนากว่า (T) ขนาดขาของรอยเช่ือม 
(W) อย่างน้อย 

หมายเหตุ 

 0- ½”  12.7 มม.  3/16” (4.76 มม.) ทัง้นีข้นาดขาของ 

เกินกวา่ 1/2” - 3/4”  12.7 - 19.05 มม.  1/4” (6.35 มม.) รอยเช่ือมตอ่ (W) ต้อง 

เกินกวา่ 3/4” - 1 1/2”  19.05 - 38.01 มม.  5/16” (7.94 มม.) ไมม่ากกวา่ความหนา 

เกินกวา่ 1 1/2” - 2 1/4”  38.1 - 57.15 มม.  3/8” (9.53 มม.) ของแผน่เหลก็แผน่ท่ี 

เกินกวา่ 2 1/4” - 6”  57.15 - 152.04 มม.  1/2” (12.07 มม.) บางกวา่ 

เกินกวา่  6”  152.04 มม.  5/8” (15.88 มม.)  

 
 2) Fillet - reinforced butt - welded T joint 

 
ความยาว W ประมาณ T/4 แตต้่องไมต่ํ่ากวา่ 3/8” (9.35 มม.) 

   Max.effictive fillet  =  T - 1/16” 
   

3) ความหนาของรอยเช่ือม (Throat thickness = 0.707 w) จะต้องเป็นไปตามแบบหรือรายการ
ท่ีได้ระบไุว้ 

T W W 
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4) ในกรณีท่ีแบบรายละอียดไม่ได้ระบขุนาดของรอยเช่ือมหรือได้ระบขุนาดน้อยกว่าค่าท่ีระบไุว้
ใน   ตารางท่ี 2 แล้ว ขนาดของรอยเช่ือมจะต้องเป็นไปตามตารางท่ี 2 
 
9.3 การต่อเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย 

9.3.1 การเช่ือมตอ่จะต้องเป็นไปตามแบบท่ีกําหนดให้แบบใดแบบหนึง่ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 9.2 
9.3.2 ตําแหน่งการต่อเหล็กจะต้องไม่ต่อ ณ จดุท่ีเหลก็งอ รอยต่อจะต้องอยู่ห่างจากจดุท่ีเหลก็งออย่างน้อย 

50 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 
9.3.3 การตอ่เหลก็ให้ตอ่ ณ ตําแหน่งท่ีเหลก็รับแรงน้อยท่ีสดุ ในกรณีท่ีไมส่ามารถตอ่เหลก็ ณ จดุท่ีกําหนด

ดงักลา่วได้ให้เสริมเหลก็ปลอกมากขึน้จากเดิมเป็นสองเทา่ในระยะหา่งจากปลายของเหลก็ท่ีเช่ือมแต่ละปลายออกไปอย่าง
น้อย 15 เทา่ ของเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นนัน้ 

 
9.4 การดาํเนินการเช่ือม 

9.4.1 เหลก็ท่ีจะนํามาเช่ือมจะต้องตดัปลายแล้ววางให้ได้รูปตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 9.2 
9.4.2 บริเวณปลายเหลก็ท่ีตดัก่อนท่ีจะนํามาเช่ือมจะต้องขดัให้เรียบและสะอาดปราศจาก ฝุ่ น สี นํา้มนั 
9.4.3 เหลก็เส้นท่ีจะนํามาเช่ีอมต่อกนัจะต้องวางให้ได้แนวเส้นผ่าศนูย์กลางของกนัและกนั ขณะท่ีทําการ

เช่ือมควรวางอยูท่ี่รองรับยาวประมาณข้างละ 1 เมตร หา่งจากจดุท่ีจะเช่ือมตอ่ 
9.4.4 การเช่ือมจะต้องเช่ือมเป็นชัน้ๆ หรือเป็นแนวๆ ตามลําดบัดงัตวัอยา่งท่ีได้แสดงไว้ในรูป 
9.4.5 ระหว่างการเช่ือมแต่ละแนวให้ปลอ่ยทิง้ไว้ในอากาศน่ิงจนอณุหภมิูลดลงต่ํากว่า 250 องศาเซลเซียส 

โดยการวดัท่ีผิวตรงจดุกึง่กลางความยาวของแนวเช่ือม ห้ามกระทําการใดๆ เพ่ือจะเร่งให้อณุภมิูลดลง 
เม่ือเช่ือมเสร็จแต่ละชัน้หรือแต่ละแนวการเช่ือมขัน้ต่อไปจะต้องเคาะเอาขีเ้หลก็ออกให้หมดทกุครัง้ แล้วแปรง

ให้สะอาดเสียก่อน 
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10.  งานโลหะ 
 
 10.1    ทั่วไป 
 10.1.1 บทกําหนดสว่นนีค้ลมุถงึเหลก็รูปพรรณทกุชนิด 
 10.1.2 รายละเอียดเก่ียวกบัเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิได้ระบุในแบบและบทกําหนดนีใ้ห้ถือปฏิบติัตามมาตร-
ฐานสําหรับอาคารเหลก็รูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยฯ ทกุประการ 
 
 10.2    วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทัง้หมดจะต้องมีคณุสมบติัสอดคล้องกบั มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม สําหรับเหล็กรีด
ร้อน มอก. 1227-2537 สําหรับเหลก็รีดเย็น มอก. 1228-2549 สําหรับเหลก็แผ่น มอก. 1479-2540 หรือ ASTM หรือ JIS ท่ี
เหมาะสม 
 
 10.3    การกองเกบ็วัสดุ 

การเก็บเหล็กรูปพรรณทัง้ท่ีประกอบแล้วและยงัไม่ได้ประกอบ จะต้องเก็บไว้บนยกพืน้เหนือพืน้ดินจะต้อง  
รักษาเหลก็ให้ปราศจากฝุ่ น  ไขมนั หรือสิง่แปลกปลอมอ่ืนๆ และต้องระวงัรักษาอยา่ให้เหลก็เป็นสนิม 
 
 10.4    การต่อ 
  รายละเอียดในการตอ่ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบทกุประการ 
 
 10.5    รูและช่องเปิด 
  การเจาะหรือตดัหรือกดทะลใุห้เป็นรู  ต้องกระทําตัง้ฉากกบัผิวของเหลก็และห้ามขยายรูด้วยความร้อนเป็น   
อนัขาด  ในเสาท่ีเป็นเหลก็รูปพรรณซึง่ต่อกบัคาน  ค.ส.ล. จะต้องเจาะรูไว้เพ่ือให้เหลก็เสริมในคานคอนกรีต สามารถลอด
ได้ รูจะต้องเรียบร้อยปราศจากรอยขาดหรือแหว่งขอบรูซึง่คมและย่ืนเลก็น้อยอดัเกิดจากการ เจาะด้วยสว่านให้ขจดัออกให้
หมดด้วยเคร่ืองมือ โดยลบมมุ 2 มิลลิเมตร ช่องเปิดอ่ืน ๆ เหนือจากรูสลกัเกลียวจะต้องเสริมแหวนเหล็กซึง่มีความหนาไม่
น้อยกว่าความหนาขององค์อาคารท่ีเสริมนัน้ รูหรือช่องเปิดภายในช่องแหวนจะต้องเท่ากบัช่องเปิดขององค์อาคารท่ีเสริม
นัน้ 
 
 10.6    การประกอบและการยกตดิตัง้ 

10.6.1 แบบขยาย ก่อนจะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชิน้ ผู้ รับจ้างจะต้องส่งแบบขยายต่อคณะ 
กรรมการตรวจการจ้างเพ่ือรับความเหน็ชอบ 

1) จะต้องจดัทําแบบท่ีสมบูรณ์แสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการตดัต่อประกอบ และการติดตัง้รู
สลกัเกลียว รอยเช่ือม และรอยตอ่ท่ีจะกระทําในโรงงาน 

2) สญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
3) จะต้องมีสําเนาเอกสารแสดงบญัชีวสัด ุและวิธีการยกติดตัง้ ตลอดจนการยดึโยงชัว่คราว 
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 10.6.2  การประกอบและยกติดตัง้ 
1) ให้พยายามประกอบท่ีโรงงานให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 
2) การตดัเฉือน ตดัด้วยไฟ สกดั และกดทะล ุต้องกระทําอยา่งละเอียดประณีต 
3) องค์อาคารท่ีวางทาบกนัจะต้องวางให้แนบสนิทเตม็หน้า 
4)    การติดตวัเสริมกําลงัและองค์อาคารยึดโยงให้กระทําอย่างประณีต สําหรับตวัเสริมกําลงัท่ี

ติดแบบอดัแน่นต้องอดัให้สนิทจริงๆ 
5) รายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ"ของวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทยฯ ท่ี 1003-18 ทกุประการ 
6) ห้ามใช้วิธีเจาะรูด้วยไฟ จะต้องแก้แนวตา่งๆ ให้ตรงตามแบบ รูท่ีเจาะไว้ไม่ถกูต้อง จะต้องอดุ

ให้เตม็ด้วยวิธีเช่ือมและเจาะรูใหมใ่ห้ถกูตําแหน่ง 
7) ไฟท่ีใช้ตดัควรมีเคร่ืองมือกลเป็นตวันํา 
8) การเช่ือม 

8.1) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน AWS สําหรับการเช่ือมในงานก่อสร้างอาคาร 
8.2) ผิวหน้าท่ีจะทําการเช่ือมจะต้องสะอาดปราศจาก สะเก็ดร่อน ตะกรันสนิมไขมันสี

และวสัดแุปลกปลอมอ่ืนๆ ท่ีจะทําให้เกิดผลเสียตอ่การเช่ือมได้ 
8.3)   ในระหว่างการเช่ือมจะต้องยึดชิน้ส่วนท่ีจะเช่ือมติดกันให้แน่น เพ่ือให้ผิวแนบสนิท

สามารถทาสีอดุได้โดยง่าย 
8.4) หากสามารถปฏิบติัได้ ให้พยายามเช่ือมในตําแหนง่ราบ 
8.5) ให้วางลําดบัเช่ือมให้ดี เพ่ือหลีกเล่ียงการบิดเบีย้ว และหน่วยแรงตกค้างในระหว่าง

กระบวนการเช่ือม 
8.6) ในการเช่ือมแบบชน จะต้องเช่ือมในลกัษณะท่ีจะให้ได้การ Penetration โดยสมบรูณ์ 

โดยมิให้มีกระเปาะตะกรันขงัอยู ่  ในกรณีนีอ้าจใช้วิธีลบมมุตามขอบ หรือ Backing Plates ก็ได้ 
8.7) ชิน้ส่วนท่ีจะต้องเช่ือมแบบทาบ จะต้องวางให้ชิดกนัท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ และไม่ว่า

กรณีใด จะต้องหา่งกนัไมเ่กิน 6 มิลลเิมตร 
8.8) ช่างเช่ือม จะต้องใช้ช่างเช่ือมท่ีมีความชํานาญเท่านัน้ และเพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึง

ความสามารถจะมีการทดสอบความชํานาญของช่างเช่ือมทกุๆ คน 
 
 10.7 งานสลักเกลียว 

 10.7.1 การตอกสลกัเกลียวจะต้องกระทําด้วยความประณีต โดยไมทํ่าให้เกลียวเสียหาย 
 10.7.2 ต้องแน่ใจวา่ผิวรอยตอ่เรียบ และผิวท่ีรองรับจะต้องสมัผสักนัเตม็หน้าก่อนจะทําการขนัเกลียว 
 10.7.3 ขนัรอยตอ่ด้วยสลกัเกลียวทกุแหง่ให้แน่นโดยใช้กญุแจปากตายท่ีถกูขนาด 
 10.7.4 เม่ือขนัสลกัเกลียวแน่นแล้วให้ทบุปลายเกลียวเพ่ือมิให้แป้นสลกัเกลียวคลายตวั 
 10.7.5 สลกัเกลียวจะต้องเป็น Steel strength grade 5.8 สําหรับขนาด M8-M14 และ Steel strength 

grade 8.8 สําหรับขนาด M27-M39 และชบุ Galvanized อยา่งน้อย 5 μm 
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 10.8 การต่อและประกอบในสนาม 
 10.8.1 ให้ปฏิบติัตามท่ีระบใุนแบบขยาย และคําแนะนําในการยกติดตัง้โดยเคร่งครัด 
 10.8.2 คา่ผิดพลาดท่ียอมให้ ให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานสากล 
 10.8.3 จะต้องทํานั่งร้านคํา้ยันยึดโยง ฯลฯ ให้พอเพียงเพ่ือยึดโครงสร้างให้แน่นหนาอยู่ในแนว และ
ตําแหน่งท่ีต้องการ เพ่ือความปลอดภยัตอ่ผู้ปฏิบติังาน จนกวา่งานประกอบจะเสร็จเรียบร้อยและแข็งแรงดีแล้ว 
 10.8.4 หมดุให้ใช้สําหรับยดึชิน้สว่นตา่งๆ เข้าหากนัโดยไมใ่ห้เหลก็ (โลหะ) เกิดการบิดเบีย้วชํารุดเทา่นัน้ 
 10.8.5 ห้ามใช้วิธีตดัด้วยแก๊สเป็นอนัขาด นอกจากจะได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 10.8.6 สลกัเกลียวยดึและสมอ ให้ตัง้โดยใช้แบบนําเทา่นัน้ 
 10.8.7 แผน่รองรับ 

 1)  ใช้ตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 
 2)  ให้รองรับและปรับแนวด้วยลิม่เหลก็ 
 3) หลงัจากได้ยกติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อดัมอร์ต้าชนิดท่ีไม่หดตวัและใช้ผงเหลก็เป็นมวล

รวมใต้แผน่รองรับให้แน่น แล้วติดขอบลิม่ให้เสมอกบัขอบของแผน่รองรับ โดยทิง้สว่นท่ีเหลือไว้ในท่ี 

 
 10.9 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
 10.9.1 เกณฑ์กําหนดทัว่ไป 

  งานนีห้มายรวมถึงการทาสีและการป้องกนัการผกุร่อนของงานเหล็ก ให้ตรงตามบทกําหนดและ
แบบ และให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสญัญานีท้กุประการ 

 10.9.2 ผิวท่ีจะทาสี 
 1) การทําความสะอาด 

 1.1) ก่อนจะทาสีบนผิวใดๆ ยกเว้นผิวท่ีอาบโลหะจะต้องขดัผิวให้สะอาดโดยใช้เคร่ืองมือ
ขดั เช่น จานคาร์บอรันดมั หรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม จากนัน้ให้ขดัด้วยแปรงลวดเหล็ก และกระดาษทราย เพ่ือจดั
เศษโลหะท่ีหลดุร่อนออกให้หมด แต่ต้องพยายามหลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองมือขดัด้วยลวดเป็นระยะเวลานานเพราะอาจทําให้
เนือ้โลหะไหม้ได้ 

 1.2) สําหรับรอยเช่ือม และผิวเหล็กท่ีได้รับความกระทบกระเทือนจากการเช่ือม จะต้อง
เตรียมผิวสําหรับทาสีใหมเ่ช่นเดียวกบัผิวทัว่ไปตามวิธีในข้อ 1.1) 

 1.3) ทนัทีก่อนท่ีจะทาสีครัง้ต่อไป ให้ทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไว้ก่อนหรือผิวท่ีฉาบไว้
จะต้องขจดัสีท่ีร่อนหลดุและสนิมออกให้หมด และจะต้องทําความสะอาดพืน้ท่ีสว่นท่ีถกูนํา้มนัและไขมนัต่าง ๆ แล้วปล่อย
ให้แห้งสนิทก่อนจะทาสีทบั 
 2) สีรองพืน้ 

หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน งานเหล็กรูปพรรณทัง้หมดให้ทาสีรองพืน้ด้วยสีกันสนิมสองชัน้
แล้วทาด้วยสีทบัหน้าอีกสองชัน้ ในกรณีท่ีเหลก็รูปพรรณฝังในคอนกรีตไม่ต้องทาสีทัง้หมด  แต่จะต้องขดัผิวให้สะอาดก่อน
เทคอนกรีต 
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 10.10 การป้องกันโครงสร้างเหลก็เน่ืองจากไฟไหม้ 
  สําหรับโครงสร้างหลงัคาท่ีเป็นโครงสร้างเหล็กรูปพรรณท่ีมีความสงูจากพืน้น้อยกว่า 8 เมตรหรือเสา
เหลก็รูปพรรณ จะต้องป้องกนัการพงัทลายเน่ืองจากไฟไหม้ด้วยวสัดกุนัไฟ ตามมาตรฐาน ASTM E119 ตามตําแหน่งท่ีระบุ
โดยวิศวกร และต้องได้รับการรับรองจากวฒิุวิศวกร 
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11. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ผลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบติั
ของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างท่ีจะอนมุติัหรือไม่ถือเป็นท่ี
สิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด 
ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
  
11.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 

-   ซีแพค 

- ทีพีไอ 
- นครหลวง 
-  หรือเทียบเทา่ 

 
11.2   ปูนซีเมนต์ผสม 
 - เสือ 
 - ทีพีไอ (สีเขียว) 
 - นกอินทรีย์แดง 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
11.3   เหลก็เสริมคอนกรีต 
 - บลส. 
 - BSI 
 - บกส. 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
11.4 เหลก็รูปพรรณ 

- เหลก็สยามยามาโตะ 
 - บกส. 

- หรือเทียบเทา่ 
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12. ภาคผนวก ก 
 

ภาคผนวก ก  แบบฟอร์มบันทกึการตอกเสาเขม็คอนกรีตอัดแรง 
 

ตําแหน่งเสาเข็มท่ีตอก________________________________________________________________________________ 
ขนาดเสาเข็ม_________________เส้นรอบรูป____________________ความยาว________________เมตร 
นํา้หนกัเสาเข็ม__________________ตนั นํา้หนกัลกูตุ้ม_________ตนั ระยะยก_______________เมตร 
ผู้ผลิตเสาเข็ม__________________________วนัท่ีทําการผลติ___________________________________ 
เร่ิมตอกวนัท่ี________________เวลา_______________________น. 
ตอกเสร็จวนัท่ี______________________เวลา___________น. รวมเวลตอก__________ชัว่โมง__________นาที 
ระดบั PILE TIP___________________(    ) สงูกวา่ระดบัท่ีกําหนด___________________เมตร (    ) ต่ํา 
 
ลําดบั จํานวนครัง้ของการตอกตอ่การจมของเสาเข็ม 0.30 เมตร 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
หมายเหต ุ เร่ิมนบัท่ีระยะ________________________________________เมตรสดุท้าย 
  การตอก 10 ครัง้สดุท้าย ระยะยก_______________เมตร  ระยะจม____________เมตร 
 

การหนีศนูย์ของเสาเข็ม 
 

N______________ซม. 
S______________ซม. 
E______________ซม. 
W_____________ซม. 
 
 

ผู้จดบนัทกึ_______________________________________________________________________ 
วิศวกรของผู้ รับจ้าง________________________________________________________________ 
วิศวกรควบคมุงาน_________________________________________________________________ 
* ให้เขียนแปลนแสดงตําแหน่งเสาเข็มท่ีตอกบนด้านหลงัของบนัทกึนี ้
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ภาคผนวก ข  สูตรคาํนวณระยะจมต่อการตอก 1 ครัง้ เฉล่ียจากการตอกครัง้สุดท้าย 
Hiley’s Formula (แนะนําให้ใช้ F.S. = 4) 

Qu = (eWhZ)/ (S+C/2) 

Qu = Ultimate bearing capacity เป็นตนั 

E = Efficiency factor = (W+Pr2)/(W+P) 

W = นํา้หนกัของลกูตุ้มเป็น ตนั 
P = นํา้หนกัของเสาเข็มเป็น ตนัr  
r = Coefficient of restitution = 0.25, ในกรณีท่ีเสาเข็มคอนกรีตถกูตอกด้วยลกูตุ้มปลอ่ยรองด้วยกระสอบ 
h = ระยะยกลกูตุ้มสงูจากหวัเสาเข็มเป็น ชม. 
Z = Equipment loss Factor 
 = 1.00 สําหรับ Falling hammer 
 = 0.80 Drop Hammer with Friction winch 
S = ระยะท่ีเสาเขม็จมเป็นเซนติเมตร โดยคิดเฉล่ียจาก 10 ครัง้สดุท้าย 
C = Temporary Compression = C1+C2+C3 
C1 = การยบุตวัของกระสอบรองหวัเสาเข็มหนา L2 (ม.) = (1.8 QuL2)/A ซม. 
C2 = การยบุตวัของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็ท่ียาว L (ม.) = (0.72 QuL)/A ซม. 
C3 = การยบุตวัของดินใต้และรองเสาเข็ม = 3.60 (Qu)/A ซม. 
A = เนือ้ท่ีหน้าตดัของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหลก็เป็น ตร.ซม. 
ตัวอย่างการคาํนวณ 

W = 3.5  ตนั,   h    =   60  ซม., Qa    =   20 (Working load),  L   =   21  ม. 

P = 2.0 ตนั,          A   =   650 ซม2.,    L2   =   10            S   =   ? 
ถ้าใช้สว่นปลอดภยั  (F.S)  =  4,   Q  =  20.0x4.0   =  80.0   ตนั 

จากสตูร Qu =  (eWhZ)/(S+C/2) 

  e =  (W+Pr2)/(W+P)  =  (3.5+2.0(0.25)2)/(3.5+2.0)  =  0.659 

  C2 =  (0.72x80x0.1)/650  =  1.86  ซม. 

  C1 =  (1.8x80x0.1)/650  =  0.022  ซม. 

  C3 =  (3.60x80)/650  =  0.443 

แทนคา่ 80  =  (0.659 (3.5) (60) (0.8))/S+(1.86+0.022+0.443)/2 
        S = 1.3839-1.1625  =  0.2214  ซม. 
คา่เฉล่ียจาก 10 ครัง้สดุท้ายได้ไมม่ากกวา่ 0.2214 ซม. หรือคา่การทรุด 10 ครัง้สดุท้ายต้องได้ไม่มากกวา่ 2.2 ซม. 
 
 



งานระบบไฟฟ้าและงานระบบไฟฟ้าและสือ่สารสือ่สาร  
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งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร 
1. ทั่วไป 
 1.1 ขอบเขตของงาน 
  ผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะต้องจัดหาวสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพ่ือทําการติดตัง้ระบบ
ไฟฟ้าทัง้  ภายในและภายนอกอาคาร รวมทัง้ระบบพิเศษอ่ืนๆ ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบให้
เสร็จสมบรูณ์เรียบร้อย และใช้งานได้ดี 
  ผู้ รับจ้าง จะต้องติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือเสนอแบบการติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ จนได้รับ
อนญุาต 
 
 1.2 มาตรฐานและกฎข้อบังคับ 
  1.2.1 วสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงานไฟฟ้าจะต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสดุ
ของบริษัทผู้ ผลิต ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ถ้าวัสดุใดๆ ท่ีใช้ในงานไฟฟ้านีไ้ม่มี
กําหนดในมาตรฐานอตุสาหกรรมของกระทรวงอตุสาหกรรม อนญุาตให้ถือตามมาตรฐานตอ่ไปนี ้
   - BS (BRITISH STANDARD) 
   - IEC (INTERNATION ELECTROTECHNICAL COMMISSION) 
   - NEMA (NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION) 
   - VDE (GERAN ELECTRICAL REGULATION) 
   - UL (UNDERWRITER ’S LABORATORIES INC) 
   - มาตรฐานเทียบเท่าซึง่ได้รับรองจากผู้วา่จ้าง 
  1.2.2 การตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า และอปุกรณ์สว่นประกอบอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานดงัตอ่ไปนี ้
   - ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 
   - มาตรฐานควบคมุการก่อสร้าง และติดตัง้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชปูถมัภ์ 
   - NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ของสหรัฐอเมริกา 
   - มาตรฐานการไฟฟ้าท้องถ่ิน 
 
 1.3 วิศวกรไฟฟ้า 
  ผู้ รับเหมาไฟฟ้า จะต้องมีและเสนอช่ือวิศวกรไฟฟ้ากําลงัพร้อมทัง้หลกัฐานใบ ก.ว. ให้ผู้ ว่าจ้าง
ก่อนการดําเนินการติดตัง้ เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบในการควบคมุและปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบรวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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 1.4 แบบแปลนไฟฟ้า 
  แบบแปลนไฟฟ้า จะแสดงตําแหน่งโดยประมาณของอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งผู้ รับจ้างไฟฟ้าต้อง
ตรวจแบบทางสถาปัตยกรรม แบบของผู้ รับเหมาอ่ืนๆและแบบของรายละเอียดของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 
เพ่ือให้ติดตัง้ถูกต้องตามตําแหน่งท่ีใช้งานจริงๆ หากมีการเปล่ียนแปลงตําแหน่ง ผู้ รับจ้างจะอ้างขอเพิ่ม
คา่ใช้จ่าย   มิได้ 
 
 1.5 ตวัอย่างวัสดุและอุปกรณ์ 
  ผู้ รับจ้างไฟฟ้า จะต้องจดัตวัอย่างของวสัดแุละอปุกรณ์ทกุชนิดท่ีใช้ในการติดตัง้เสนอให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการติดตัง้ ในกรณีวสัดแุละอปุกรณ์ไม่สามารถนําตวัอย่างมาให้พิจารณาได้ 
ให้นําแบบจากผู้ผลิตภณัฑ์พร้อมแคตตาล็อก ส่งให้ผู้ ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนจะทําการติดตัง้ หากผู้
รับจ้างไฟฟ้าทําการติดตัง้วสัดอุปุกรณ์ใดๆ ท่ียงัไม่ได้ผ่านการเห็นชอบ ผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้ออกเอง
ทัง้หมด 
 
 1.6 แบบแสดงการตดิตัง้ 
  ผู้ รับจ้างไฟฟ้า จะต้องเสนอแบบแสดงการติดตัง้ให้กับผู้ ว่าจ้างภายในสามสิบ (30) วนั ก่อนทํา
การติดตัง้ แบบการแสดงการติดตัง้จะต้องแสดงรายละเอียดการติดตัง้ระบบไฟฟ้า พร้อมทัง้อปุกรณ์ หากผู้
ว่าจ้างไม่เห็นด้วย ผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะต้องแก้ไขแบบดงักล่าวให้เสร็จภายในสิบห้า (15) วนั หลงัจากวนัท่ีผู้
วา่จ้างได้แจ้งไป การท่ีผู้วา่จ้างเห็นชอบกบัแบบแสดงการตดิตัง้ มิได้หมายความว่าผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะพ้นจาก
การรับผิดชอบในการตดิตัง้ระบบไฟฟ้าจนใช้งานได้ดี ตามวตัถปุระสงค์ของแบบ 
 
 1.7 แบบก่อสร้างจริง 
  ระหว่างการติดตัง้ระบบไฟฟ้า ผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะต้องบนัทึกตําแหน่งท่ีแท้จริงของอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ เม่ือการติดตัง้ระบบไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะต้องทําแบบก่อสร้างจริง โดยเขียนใน
กระดาษไขตามขนาด และมาตราส่วนของผู้ออกแบบ และมอบต้นฉบบัพร้อมแบบพิมพ์อีกสาม (3) ชุด 
ให้แก่ผู้วา่จ้างก่อนจะมีการตรวจรับงาน 
 
 1.8 การรับประกัน 
  ผู้ รับจ้างไฟฟ้าต้องรับประกนัเปลี่ยนและ/หรือแก้ไขงาน และ/หรือวสัดอุปุกรณ์เสีย และ/หรือเส่ือม
คณุภาพรวมทัง้การทํางาน และ/หรือจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีจําเป็น เพ่ือให้งานเสร็จตามแบบและวตัถปุระสงค์
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ของผู้ว่าจ้าง เป็นระยะเวลาเจ็ดร้อยสามสิบ (730) วนั นบัแต่วนัท่ีผู้ รับมอบงาน หรือนบัแต่วนัท่ีผู้ว่าจ้างเร่ิม
ใช้งานเป็นประจํา โดยถือวนัท่ีถึงกําหนดก่อน 
 
 1.9  การแก้ไข-ซ่อมแซม 
  1) ในกรณีท่ีผู้ รับจ้างละเลย เพิกเฉย ในการดําเนินการ และ/หรือเตรียมการใดๆ จนมีผลทําให้
ต้องมีการเปล่ียนแปลง วสัดุ-อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการติดตัง้ ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายท่ีอาจ
เกิดขึน้ทัง้หมดในทกุกรณี 
  2) ผู้ รับจ้างต้องยอมรับและดําเนินการโดยมิชกัช้าเม่ือได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องในการ
ปฏิบตังิานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดในสญัญาและถกูต้องตามหลกัวิชา
โดยต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายในการแก้ไข เน่ืองจากความบกพร่องตา่งๆ ทัง้สิน้ 
 
 1.10  การทดสอบเคร่ืองและระบบ 
  1) ผู้ รับจ้าง ต้องจัดทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเคร่ืองและระบบรวมทัง้
จดัเตรียมเอกสารแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบ (Operation Manual) เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนทําการทดสอบอยา่งน้อย 14 วนั 
  2) ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ืองและระบบ ตามหลกัวิชาและข้อกําหนด โดยมีตวัแทนผู้
วา่จ้างอยูร่่วมขณะทดสอบด้วย 
  3) รายงานข้อมูลในการทดสอบ (Test Report) ให้ทําเป็นแบบฟอร์มเสนออนุมตัิต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนทําการทดสอบหลงัการทดสอบผู้ รับจ้างต้องกรอกข้อมลูตามท่ีได้จากการ
ทดสอบจริงสง่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างจํานวน 4 ชดุ 
  4) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เช่น คา่กระแสไฟฟ้า นํา้ประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหว่างการทดสอบเคร่ือง
และระบบอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
 
 1.11 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 
  ผู้ รับจ้าง ต้องดําเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี ท่ีควบคุมและบํารุงรักษาเคร่ืองของผู้ ว่าจ้างให้มี
ความรู้ ความสามารถในการใช้งาน และการบํารุงรักษาเคร่ืองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนั ติดต่อกนั 
ภายหลงัสง่มอบงาน หรือจนกวา่เจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองของผู้วา่จ้าง สามารถใช้เคร่ืองได้ด้วยตนเอง 
 
 1.12 การส่งมอบงาน 
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  1) ผู้ รับจ้างต้องเปิดใช้งานเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ หรือพร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มความสามารถในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงติดตอ่กนั โดยคา่ใช้จ่ายท่ีมี
ทัง้หมดอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
  2) ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ืองอปุกรณ์และระบบตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
กําหนดให้ทดสอบจนกว่าจะได้ผลเป็นท่ีพอใจและแน่ใจว่าการทํางานของระบบท่ีทําการทดสอบถูกต้อง 
ตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
  3) รายการสิ่งของต่างๆ ท่ีผู้ รับจ้างต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัส่งมอบงาน ซึง่ถือเป็น
สว่นหนึง่ของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ(กรณีไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน) 
   ก.  แบบสร้างจริงกระดาษไข จํานวน 1 ชดุ 
   ข.  แบบสร้างจริงพิมพ์เขียว จํานวน 4 ชดุ 
   ค.  หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ือง อปุกรณ์ จํานวน 4 ชดุ 
   ง.  เคร่ืองมือพิเศษท่ีใช้ในการปรับแตง่ ซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ ซึง่โรงงานผู้ผลติสง่มา
ให้ 
   จ.  อะไหลต่า่งๆ ตามข้อกําหนด 
 
 1.13 การทาสีและการป้องกันการผุกร่อน 
  1) วสัด-ุอปุกรณ์ทกุชนิดต้องผา่นกรรมวิธีป้องกนัการผกุร่อนและ/หรือการทาสีตามท่ีระบไุว้ใน
ข้อกําหนดนี ้ซึง่เป็นกรรมวิธีท่ีแนะนําวิธีหนึ่ง อาจมีวิธีท่ีดีและเหมาะสมกว่าตามข้อแนะนําของผู้ผลิตวสัด ุ
และ/หรือสีท่ีใช้นัน้ โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  2) การป้องกนัการผกุร่อนและการทาสี ต้องดําเนินการก่อนนําวสัด-ุอปุกรณ์ นัน้ๆ เข้าติดตัง้
ยังสถานท่ีใช้งาน เพ่ือป้องกันปัญหาการกีดขวางในภายหลัง เว้นแต่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
พิจารณาความเหมาะสม 
  3) เม่ือติดตัง้ วสัดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว หากพบว่ามีการชํารุดเสียหายของผิวงาน 
ผู้ รับจ้างต้องทําการซอ่มแซมให้ดีดงัเดมิ 
  
 1.14 รหสั สัญลักษณ์ และ ป้ายช่ือ 
  1.14.1 ความต้องการทั่วไป 
   ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารหัส สญัลกัษณ์ ตลอดจนป้ายช่ือบน วสัดุ-อุปกรณ์ และท่อร้อยสาย/
รางวางสายตา่งๆ ในระบบท่ีรับผิดชอบ เพ่ือความสะดวกในการตรวจซอ่มบํารุงในภายหลงั ซึง่ต้องจดัทําให้
เรียบร้อยสมบรูณ์ก่อนการสง่มอบงาน 
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  1.14.2 รหสั 
   1) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน กําหนดให้ ท่อร้อยสาย/รางวางสาย ท่ีติดตัง้ภายในห้อง
ไฟฟ้า และ/หรือห้องเคร่ือง ต้องทา หรือ พ่น สีทบัหน้า ตามรหสัสีท่ีกําหนดโดยตลอดแนวท่ีอยู่ในสายตา 
ส่วนในบริเวณอ่ืนๆ รวมทัง้ส่วนท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่า การทา หรือพ่น สีทบัหน้า
ตลอดแนวตามกําหนด ไม่สามารถกระทําได้ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดก็ตาม ต้องกําหนดรหสัไว้ท่ี
อปุกรณ์ยึดจบั ท่อร้อยสาย/รางวางสาย และให้ทํารหสัเป็นแถบสีโดยรอบทกุๆ ระยะไม่เกิน 3.00 เมตร มี
ความกว้างท่ีเหมาะสมตามขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางท่อร้อยสาย และ/หรือ ตามขนาดความหนาของรางวาง
สาย 
   2) ท่ีฝา และภายใน กล่องต่อ-แยกสาย/กล่องดึงสาย ให้ทา หรือ พ่น สีรหสั ตามกําหนด
ยกเว้นกลอ่งสําหรับสวิตช์และเต้ารับ ให้ทาหรือพน่สีเฉพาะภายในกลอ่งเท่านัน้ 
 
  1.14.3 สัญลักษณ์ 
   1) ให้มีอกัษรสญัลกัษณ์บนฝา กล่องต่อ-แยกสาย/กล่องดึงสาย ทัง้หมด (ยกเว้น กล่อง
สําหรับตดิตัง้สวิตช์และเต้ารับ) โดยขนาดความสงูของตวัอกัษรสญัลกัษณ์ ต้องเหมาะสมกบัขนาดของฝาก
ลอ่งเหลา่นัน้ แตต้่องไม่เล็กกว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิว้) หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 
   2) ท่อร้อยสายไฟฟ้าตลอดจนรางวางสายไฟฟ้าต่างๆ ให้กํากับเฉพาะอกัษรสญัลกัษณ์ 
โดยมีขนาดความสงูของตวัอกัษรตามความเหมาะสมกบัเส้นผา่ศนูย์กลางท่อ/ความหนาของรางวางสาย 
   3) ให้มีลกูศรสญัลกัษณ์แสดงทิศทางสําหรับสายประธาน และ/หรือสายป้อน ตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 
  1.14.4 ป้ายช่ือ 
   นอกจากต้องมีป้ายช่ือประจําสําหรับแผงสวิตช์ไฟฟ้าทัง้หมดแล้ว ให้พิจารณามีป้าย ช่ือ/
หมายเลข วงจรไฟฟ้าของสายประธานและสายป้อนเป็นอย่างน้อย โดยให้ติดไว้บนสายไฟฟ้า ภายในกลอ่ง
ตอ่-แยก/กลอ่งดงึสายทกุแห่ง 
  1.14.5 ตาํแหน่งของ รหสั และสัญลักษณ์ 
   รหัสท่ีเป็นแถบสีและสัญลักษณ์ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่คู่กัน ต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถ
สงัเกตเห็นได้ง่ายโดยนอกจากมีตามตําแหน่งข้างต้นแล้ว ยงัต้องพิจารณาให้มีในตําแหน่งท่ีมีการติดตัง้ท่อ 
ผ่านทะลผุนงั และ/หรือพืน้ รวมทัง้บริเวณช่องเปิดบริการ (Service Door and Service Panel) ท่ีสามารถ
มองเห็นได้ 
 
 1.15  ขนาดของแถบรหสั และสัญลักษณ์ 
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   ขนาดความกว้างของแถบสี รหสั ความยาวของลกูศรสญัลกัษณ์ ความหนาของเส้นลกูศร 
และความสงูของอกัษรสญัลกัษณ์ ต้องเป็นไปตามกําหนดดงันี ้

 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ความกว้างแถบสี ความสูงตวัอักษร 

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") 

 
 
 1.16  สี และอักษรสัญลักษณ์ 
  สีท่ีใช้ทาหรือพ่น สําหรับเป็นรหสัและทําสญัลกัษณ์ต่างๆ รวมทัง้อกัษรสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในระบบ
ตา่งๆ ให้เป็นไปตามกําหนดดงันี ้

ลาํดบัที่ รายละเอียด ตวัอักษร รหสัสี สีสัญลักษณ์ 

1. Fuel oil (diesel) FOS เหลือง ดํา 
2. ท่อ-ราง สายไฟฟ้ากําลงัปกต ิ N แดง ดํา 
3. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉกุเฉิน E เหลือง แดง 
4. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบสญัญาณเตือน

เพลงิไหม้ 
FA ส้ม แดง 

5. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคมุ/ไฟฟ้ากําลงั AC ฟ้า แดง 
 สําหรับระบบปรับอากาศ    

6. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคมุ/ไฟฟ้ากําลงั SAN ฟ้า แดง 
 สําหรับระบบสขุาภิบาล    
7. ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคมุ/ไฟฟ้ากําลงั FP ฟ้า แดง 
 สําหรับระบบป้องกนัเพลงิไหม้    

8. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบเสียง S ขาว ดํา 
9. ท่อ-ราง สายสญัญาณ วิทย-ุโทรทศัน์รวม MA ขาว ดํา 
10. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบโทรทศัน์วงจรปิด CC นํา้เงิน ดํา 
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11. ท่อ-ราง สายสญัญาณระบบรักษาความ
ปลอดภยั 

SEC นํา้เงิน ดํา 

12. ท่อ-ราง สายสญัญาณนาฬิกาไฟฟ้า CL นํา้ตาล นํา้ตาล 

13.  ท่อ-ราง สายสัญญาณระบบการจัดพลังงาน 
(BAS) 

BAS ฟ้า ฟ้า 

14.  ท่อ-ราง สายสญัญาณโทรศพัท์ TEL เขียว เขียว 
15.  ท่อ-ราง สายสญัญาณคอมพิวเตอร์ COMP. ดํา ดํา 
16.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส A (R) A นํา้ตาล --- 
17.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส B (S) B ดํา --- 
18.  BUSBAR และสายไฟฟ้า เฟส C (T) C เทา --- 
19.  BUSBAR และสายไฟฟ้าสายศนูย์ N ฟ้า --- 
20.  BUSBAR และสายไฟฟ้าสายดนิ GR เขียว --- 

กรณีท่ีมิได้กําหนดไว้ในรายการข้างต้น ให้ผู้ รับจ้างเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
 
2. ระบบไฟฟ้า 
 2.1  ระบบไฟฟ้าแรงสูง 
  ใช้ไฟฟ้าระบบตามเขตจําหน่ายท่ีก่อสร้างอาคาร เช่น  22KV, 3 เฟส 3 สาย 
 
 2.2 ระบบไฟฟ้าแรงดนัตํ่า 
  ใช้ระบบไฟฟ้าแรงดนัต่ําตามเขตจําหน่ายท่ีก่อสร้างอาคาร เช่น 240/416V, 230/400 3 เฟส 4 
สาย ความถ่ี 50 Hz 
 
 2.3 ระบบสีและสายไฟฟ้าและบัสบาร์ 
  2.3.1 ระบบไฟฟ้า 230/400 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย ให้ใช้สีดงันี ้
   สายไฟฟ้า เฟส A  ใช้สีนํา้ตาล 
   สายไฟฟ้า เฟส B  ใช้สีดํา 
   สายไฟฟ้า เฟส C  ใช้สีเทา 
   สายไฟฟ้าเส้นศนูย์  ใช้สีฟ้า 
   สายไฟฟ้าเส้นสายดนิ  ใช้สีเขียวแถบเหลือง 
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   สายไฟฟ้าท่ีผลติแตเ่พียงสีเดียว ให้ทาสี หรือพนัเทปทัง้สองข้างด้วยสีท่ีกําหนดให้ 
  2.3.2 บสับาร์ ให้ทาสี หรือตดิเทปสีตามระบบสี ข้อ 2.3.1 หรือ 2.3.2 
 
3. วิธีต่อลงดนิ 
 3.1 ส่ิงที่ต้องต่อลงดนิ 
  3.1.1 สายศนูย์ของระบบไฟฟ้าต้องตอ่ลงดนิท่ีแผงสวิตช์จ่ายไฟใหญ่ 
   1) ชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะของอปุกรณ์ไฟฟ้าต้องตอ่ลงดิน โดยตอ่เข้ากบัตวันําสายดิน (ยกเว้น
ดวงโคมท่ียืนจบัไมถ่ึง) 
  3.1.2 ห้ามใช้เส้นศนูย์เป็นสายดนิ 
 
 3.2 ขัว้ดนิ (Grounding Conductor) 
  ขัว้ดินให้ใช้แท่งเหล็กหุ้มทองแดง (Copper-Claded) มีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เล็กกว่า 19 มม. ยาว
ไมน้่อยกวา่ 3000 มม. หรือตามท่ีแบบกําหนด 
 
 3.3 ตวันําขัว้ดนิ (Grounding Conductor) 
  3.3.1 ตวันําขัว้ดนิของระบบไฟฟ้า (System Ground) ให้มีขนาดตามกําหนดในแบบ 
  3.3.2 ตวันําสายดนิของอปุกรณ์ (Equipment Ground) ให้มีขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ 
 
 3.4 การตดิตัง้ระบบการต่อลงดนิ 
  ให้ตอกขัว้ดินอย่างน้อย 3 ต้น เป็นรูปสามเหล่ียม ห่างกนัอย่างน้อย 3000 มม. แล้วใช้ตวันําต่อ
เข้าด้วยกนั และฝังลกึไม่น้อยกว่า 600 มม. จากระดบัพืน้ดิน ต่อตวันําจากหลกัดินจํานวน 2 เส้น เส้นหนึ่ง
เข้ากราวด์บสัของสายศนูย์ และอีกเส้นหนึง่เข้ากราวด์บสัของตวันําสายดนิของอปุกรณ์การตอ่ตวันําสายดนิ
เข้ากบัขัว้ดนิ ให้ใช้วิธีเช่ือมตดิ (Exothermic Welding) 
 
4. วัสดุพืน้ฐานและการตดิตัง้ 
 4.1 ท่อร้อยสาย 
  4.1.1 ผู้ รับจ้างไฟฟ้าจะต้องจดัหา และตดิตัง้ระบบท่อร้อยสายให้สมบรูณ์ตามแสดงในแบบไฟฟ้า 
และรายการประกอบแบบ วัสดุทัง้หมดท่ีใช้ในการทําระบบท่อร้อยสาย ต้องเป็นของใหม่และเหมาะสม
สําหรับงาน ท่อร้อยสายและข้อตอ่ตา่งๆ ต้องเป็นของท่ีใช้กบังานไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
  4.1.2 ท่อร้อยสาย จะต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีจะร้อยสายและดงึสายออกได้สะดวก โดยไม่ทําลาย
ฉนวนไฟฟ้าพืน้ท่ีหน้าตดัรวมของสายไฟฟ้า รวมฉนวนตัง้แต่ 3 เส้น ต้องไม่เกิน 40% ของพืน้ท่ีหน้าตดั
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ภายในท่อร้อยสาย พืน้ท่ีหน้าตดัรวมของสายไฟฟ้ารวมฉนวน 2 เส้น ต้องไม่เกิน 31% ของพืน้ท่ีหน้าตดั
ภายในท่อร้อยสาย พืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟฟ้า รวมฉนวน 1 เส้น ต้องไม่เกิน 53% ของพืน้ท่ีหน้าตดัภายใน
ท่อร้อยสาย และตามตารางมาตรฐาน 
  รายละเอียดของท่อชนิดต่างๆ 
  1) Electrical Metallic Tubing (EMT) ต้องเป็นท่อเหล็กบางชบุสงักะสี (Hot Dip Galvanize) 
สามารถใช้ตดิกบัเพดาน ซอ่นเหนือเพดานฝังในผนงั 
  2)    Intermediate Metal Conduit (IMC) ต้องเป็นท่อเหล็กแข็งชนิดหนา ผ่านขบวนการชบุ
สงักะสี (Hot Dip Galvanize) มาแล้ว สามารถใช้ฝังในคอนกรีตท่ีพืน้ของแตล่ะชัน้ และฝังใต้ดนินอกอาคาร 
  3) Rigid Steel Conduit ต้องติดตัง้ในกรณีดงันี ้คือ ท่ี Service Entrance ท่ีต้องการฝังใต้ดิน 
หรือในคอนกรีตท่ีเดนินอกอาคาร หรือขึน้ตามข้อกําหนดของ NEC 
  4) ท่อออ่น (Flexible Conduit) ท่อออ่นต้องทําจาก Galvanize Steel ท่ออ่อนท่ีใช้ในท่ีชืน้ต้อง
เป็นแบบกนันํา้ 
  5) การตอ่ท่อร้อยสายชนิดบางอยู่ในบริเวณเปียกชืน้ ใช้ข้อตอ่ชนิดกนันํา้ (Rain Tight) อยู่ใน
ปนูต้องใช้ ตอ่ชนิดกนันํา้ปนู (Concrete Tight) ท่อร้อยสายชนิดหนาใช้ข้อต่อชนิดเกลียว และต้องทาสีท่ี
เกลียวก่อนใสข้่อตอ่เพ่ือกนันํา้เข้า 
  6) ท่อร้อยสายท่ีต่อเข้ากบักล่องตอ่สาย และอปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิด ต้องมีข้อต่อสําหรับกล่อง
ตอ่สาย (Box Connector) ตดิไว้ทกุแห่ง 
  7) ปลายท่อร้อยสายท่ีมีการร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ ถ้าอยู่ในอาคารต้องมี Conduit Bushing 
ใสไ่ว้ถ้าอยูน่อกอาคาร หรือในท่ีเปียกชืน้ ต้องมี Service Entrance Fitting ใสไ่ว้ปลายท่อร้อยสายท่ียงัไม่ได้
ใช้งานต้องใสฝ่าครอบ (CAP) ตดิไว้ 
  8) ท่อร้อยสายท่ียงัไม่ได้ฝังในผนงั และพืน้ต้องยึดด้วยประกบัโลหะ (Conduit Strap) และ
ประกบัสําหรับแขวนท่อ (Conduit Hangar) อย่างแข็งแรงทุกระยะไม่เกิน 3 ฟุต หรือยกเว้นขนาดตาม
ตารางมาตรฐาน 
  9) การติดตัง้ท่อร้อยสาย จะต้องจดัวางให้ขนานและตัง้ฉากกบัพืน้ผนงั และแบบโครงสร้าง
การวางท่อร้อยสายต้องให้มีรัศมีความโค้งของท่อไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศนูย์กลางของท่อร้อยสาย 
จํานวนครัง้ท่ีโค้งงอระหว่างกล่องต่อสายสองจดุ หรือระหว่างกล่องตอ่สายกบัแผงจ่ายไฟต้องไม่เกิน 4 โค้ง 
หรือรวมไมเ่กิน 360 องศา (การตดิตัง้ท่อหนา ท่อบางและท่อออ่นให้ดําเนินการตาม NEC หวัข้อท่ี 346 348 
และ 350 ตามลําดบั) 
  10) ท่อร้อยสายท่ีฝังใต้ดิน ต้องฝังลกึไม่น้อยกว่า 500 มม. จากระดบัพืน้ดิน และต้องมีบ่อพกั
ใช้ในการดงึสายไฟ และตดัตอ่สายไฟตามท่ีจําเป็น 
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  11) ท่อร้อยสายท่ีสํารองไว้ และจะไม่มีการร้อยสายไฟฟ้าต้องมีลวดอาบสังกะสี NO.14 
Guage อยูใ่นท่อ 
  12) การวางท่อร้อยสายจะต้องไม่ทําให้ผิวภายนอกชํารุด และปลายท่อร้อยสายทัง้สองข้างทกุ
ท่อนจะต้องทําให้หมดความคม โดยใช้ Conduit Reamer 
 
 4.2 กล่องต่อสาย 
  4.2.1 กลอ่งตอ่สายและฝาครอบทกุชนิดให้ใช้ตามแบบท่ีทําด้วยเหลก็อาบสงักะสีไมน้่อยกวา่ 1.2 
มม. 
  4.2.2 กล่องต่อสายสําหรับภายนอกอาคาร หรือท่ีเปียกชืน้ให้ใช้แบบกนัฝนได้ทําด้วยโลหะหล่อ 
(Die  Cast Aluminum) พน่สีฝาครอบมีขอบยางเพ่ือกนันํา้ซมึ 
  4.2.3 กลอ่งตอ่สายสําหรับดวงโคม และอปุกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ชนิดหกเหล่ียม หรือแปดเหล่ียม 
 
 4.3 กล่องดงึสาย 
  4.3.1 กลอ่งดงึสาย จะต้องติดตัง้ในทกุจดุท่ีจําเป็น ไม่ว่าจะระบใุนแบบหรือไม่ก็ตาม เพ่ือป้องกนั
การเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับฉนวนของสายไฟฟ้า ในการเดินสายตําแหน่งกล่องดึงสายจะต้องได้รับการ
อนมุตัจิากวิศวกรผู้ควบคมุการตดิตัง้ 
  4.3.2 กลอ่งดงึสาย จะต้องทําด้วยเหล็กอาบสงักะสี เหล็กหนาไม่เกิน 2.0 มม. กลอ่งดงึสายต้อง
มีฝาปิดเปิด ยดึตดิด้วยสกรู สําหรับภายนอกอาคาร หรือท่ีเปียกชืน้ ให้ใช้แบบกนัฝนได้ 
  4.3.3 ขนาดของกลอ่งดงึสายให้เป็นไปตามท่ีกําหนดใน NEC หรือตามตารางมาตรฐาน 
 
 4.4 รางร้อยสายและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ 
  4.4.1 รางร้อยสาย ต้องเป็นผลิตภณัฑ์มาตรฐานจากผู้ผลิต ซึง่ได้ผลิตรางร้อยสายอยู่เป็นประจํา
และผู้ผลิตท่ีผู้ว่าจ้างเช่ือถือ รางร้อยสายแต่ละท่อนจะต้องแสดงช่ือและเคร่ืองหมายการค้าของผู้ผลิตไว้ใน
ท่ีๆ เห็นได้หลงัการตดิตัง้แล้ว รางร้อยสายต้องทําและตดิตาม NEC CODE ข้อ 362 
  4.4.2 รางร้อยสาย เป็นทางเดินของสายไฟ ท่ีมีช่องหน้าต่างเป็นรูปส่ีเหล่ียม ทําด้วยโลหะ มีฝา
ปิด/เปิด ทําเป็นแบบมีบานพบัเป็นแบบถอดออกได้ มี Knockouts ทําไว้ทกุระยะ 300 มม. สําหรับท่อร้อย
สาย โดยทําไว้ท่ีผนงัทัง้สองข้างของรางร้อยสาย และท่ีพืน้ราง รางร้อยสายมีความยาว มาตรฐาน 2400 
มม. 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page       11/38

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  4.4.3 รางร้อยสายทําจากเหล็กหนา อย่างน้อย 1.6 มม. รางร้อยสายและวสัดท่ีุใช้ประกอบเข้า
กนัได้ โดยท่ีหมดุเกลียว/สลกัเกลียว ท่ีใช้ต้องฝังเรียบกับพืน้ และผนงัของรางร้อยสาย ไม่มีส่วนคมอนัจะ
เป็นอนัตรายตอ่สายไฟระหวา่งตดิตัง้ 
  4.4.5 รางร้อยสาย ท่ีทําขึน้สําหรับใช้ภายในอาคารจะต้องมีลกัษณะกันนํา้ได้ และผู้ผลิตต้อง
แสดงเคร่ืองหมาย หรือข้อความบอกไว้ท่ีตวัรางร้อยสาย 
  4.4.6 ขนาดของรายร้อยสายมาตรฐาน รางร้อยสายมาตรฐานใช้เหล็กหนา 1.6 มม. ความยาว
และขนาด     มาตรฐาน  
 
 4.5 สายไฟฟ้า 
   4.5.1 ผู้ รับเหมา จะต้องจดัหาสายไฟฟ้า  และทําการเดินสายระบบไฟฟ้าทัง้หมดตามท่ีแสดงใน
แบบแปลนไฟฟ้า และรายการประกอบแบบ สายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายทองแดงหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี. ซึง่
ได้ตาม มอก. 11-2553 เว้นแตจ่ะระบเุป็นอยา่งอ่ืน 
  4.5.2 การเดินสายไฟฟ้า จะต้องเดินในท่อร้อยสาย หรือรางเดินสายเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืน 
การร้อยสายในท่อร้อยสายจะต้องวางท่อให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และต้องใช้สารหล่อล่ืนชนิดผง ซึ่งไม่ทํา
ปฏิกิริยากบัฉนวนของสายไฟฟ้า เช่น ผงกราไฟล์ทาสายไฟฟ้า ก่อนทําการร้อยสายไฟฟ้า 
  4.5.3 การเดินสายฝังดินโดยตรง ต้องใช้สายชนิดท่ีมีฉนวนหุ้ มอย่างน้อยสองชัน้ และฉนวน
ชัน้นอกต้องเป็นเทอร์โมพลาสติก โดยต้องฝังไม่น้อยกว่า 500 มม. และใช้ทรายกลบแล้ววางแผ่นคอนกรีต 
หรือแผน่อิฐทบัตลอดสายก่อนใช้ดนิกลบ ตอนท่ีสายโผลจ่ากพืน้ดนิ จะป้องกนัโดยการร้อยผา่นท่อร้อยสาย 
  4.5.4 การเดนิสายโดยใช้เข็มขดัรัดสาย ต้องใช้สายไฟฟ้าท่ีมีฉนวนหุ้มสองชัน้ และยดึด้วยเข็มขดั
รัดสายให้มัน่คง โดยมีระยะระหวา่งเข็มขดัสายไมเ่กิน 100 มม. 
  4.5.5 การตดัต่อสายไฟฟ้า ทําได้เฉพาะในกล่องต่อสาย กล่องดึงสาย กล่องเต้ารับ กล่องสวิตช์ 
และบอ่พกัสายเท่านัน้ 
  4.5.6 สายขนาด  10 ตารางมิลลิเมตร  หรือเล็กกว่าให้ทําการต่อสายโดยใช้  Insulated 
Solderless wire Connector แบบเกลียวขนัขนาดให้ถือตามมาตรฐานของผู้ผลติ 
  4.5.7 สายขนาด 16 มม. หรือโตกว่า ให้ทําการต่อสายโดยใช้ Insulated Connector ชนิดใช้
เคร่ืองมือกลบีบหรือขนั 
  4.5.8 การตอ่สายเข้ากบับสับาร์ และอปุกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้ Solderless Lug 
 
5. อุปกรณ์ไฟฟ้า  
 5.1 แผงสวิตช์ใหญ่แรงตํ่า (MDB/DB) 
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  ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาและติดตัง้แผงสวิตช์ใหญ่แรงต่ํา หากกําหนดในแบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบ แผงสวิตช์เป็นแบบ Factory Built Assemblies, Modularized Design System ซึ่ง
ประกอบด้วย 
  5.1.1 Cubicles มาตรฐาน IEC 61439 และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.รวมถึง
สอดคล้องกบัระเบียบและมาตรฐานของ การไฟฟ้าฯ  

5.1.2 Busbar System ขนาดไมเ่ลก็กวา่แบบ 
  5.1.3 อปุกรณ์เคร่ืองวดัให้ติดตัง้ท่ีตู้ ไฟฟ้าตามแบบ อปุกรณ์เคร่ืองวดัทัง้หมดต้องผลิตโดยบริษัท
เดียวกนั 
  5.1.4 อปุกรณ์ตดัตอนอตัโนมตั ิมีขนาด Pole AT AF IC ตามแบบ 

5.1.5 สําหรับแผงสวิตช์ท่ีตดิตัง้ภายนอกอาคาร (Out-Door Type) ให้ทําแบบชนิดกนั
ฝนได้ 

5.1.6 หม้อแปลงกระแส (CT) เป็นชนิด Tropical Proof Insulation Class E (120C)  มีพิกดั
ตามท่ีแสดงไว้ในแบบโดยมีกระแสทตุิยภมูิ 5A และติดตัง้เพ่ือให้สามารถวดัได้ทกุเฟส Accuracy Class 1 
หรือดีกวา่  สําหรับการเลือกใช้แอมมิเตอร์  ให้คํานงึถึงคา่ Overload Capacity อยา่งน้อย 1.5 เท่า 

5.1.7 ต้องติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จ ( Surge Protection Device , SPD ) เพ่ือป้องกนั
แรงดนัเสร์ิจและกระแสจากฟ้าผา่ ตามมาตรฐาน IEC1024-1 , IEC1312-1 , IEC643-1 และ VDE0675 

โดยจําแนกได้ดงันี ้
1) SPD TYPE  I + II 

เป็นอปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จจากฟ้าผ่า เป็นการรวม Arc Quenching Spark 
Gap และ MOV เข้าไว้ด้วยกนั ทําหน้าท่ีดกัและกําจดักระแสฟ้าผ่าซึง่ออกแบบ
เพ่ือให้สามารถทนและดบักระแสไหลตาม ( Line Follow Current )ใช้ติดตัง้ท่ีตู้
ไฟฟ้าประธานดงันี ้
1.1  MDB.( Main Distribution Board )  
1.2  EMDB.( Emergency Main Distribution Board )  
1.3  UMDB.( Un-Interupting Main Distribution Board ) 

2) SPD TYPE II  
เป็นอปุกรณ์ป้องกนัแรงดนัเสิร์จระดบักลาง ใช้ติดตัง้ท่ีตู้ SDB.( Sub Distribution 
Board ) ทําหน้าท่ีดกัแรงดนัเสร์ิจท่ีหลงเหลือจาก SPD1  
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5.1.8 อปุกรณ์หรือเคร่ืองวดั เช่น โวลต์มิเตอร์ แอมป์มิเตอร์ (ถ้าในแบบกําหนดให้ติดตัง้)ฯลฯ 
ต้องเป็นชนิดติดตัง้ในแผงสวิตช์ สามารถกนัฝุ่ นและความชืน้ได้ดี โดยมีขนาดประมาณ 96 x 96 ม.ม. 
Accuracy Class 1.5 หรือดีกวา่ 

5.1.9 หลอดแสดงเป็นแบบติดฝังเรียบบนแผงสวิตซ์ ใช้หลอดไส้ 0.6W 6V พร้อมหม้อแปลง 
220V/6V ฝาครอบเป็นพลาสตกิแบบเลนซ์ ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 20 ม.ม. 

5.1.10  ป้ายช่ือทัง้หมด ต้องจดัหาและตดิตัง้ในแตล่ะสว่นของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ํา 
5.1.11 ต้องติด Mimic Diagram ขนาดกว้าง 10 ม.ม. หนา 3 ม.ม. แสดง Single Line ของระบบ

ไฟฟ้า 
5.1.12  Power Meter สําหรับวดัคา่ทางไฟฟ้าของตู้ไฟฟ้าของอาคาร กรณีมีระบใุนแบบ 

Power Meter จะต้องมีความสามารถในการวดั และเก็บข้อมลูของระบบไฟฟ้า โดย
สามารถติดตัง้และทํางานท่ีอณุหภมูิในช่วง -25 +70C ความชืน้สมัพทัธ์อยู่ในช่วง 5 – 90% ท่ี 50C และ
ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานรับรอง จาก IEC หรือเทียบเท่า 

 1)  คณุสมบตัขิอง Power Meter 
  1.1) Power Meter จะต้องเป็นเคร่ืองมือวดั แบบดิจิตอล และ แสดงผลเป็นตวัเลข 

โดยจะแสดงผ่านหน้าจอ แบบ LED (Light Emitting Diode) หรือ back-light LCD หรือ Dot – Matrix 
LCD Display 

  1.2) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดักระแสและแรงดนั ± 0.5% 
หรือดีกวา่ 

  1.3) Power Meter จะต้องมีความแม่นยําในการวดัอย่างน้อยท่ีระดบั Class 0.5S 
ตามมาตรฐาน IEC 62053-22 

  1.4) คา่ท่ีวดัได้จาก Power Meter จะต้องเป็นคา่ True RMS  
  1.5) Power Meter จะต้องมีขนาดกว้าง 96 mm และ ยาว 96 mm 
  1.6) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าท่ีระดบัไม่

น้อยกวา่ 400 Volt L-L Cat III 
  1.7) Power Meter จะต้องมีความสามารถในการตอ่กบั Current Transformer ได้

โดยตรง โดยรองรับ Nominal current ท่ี 1 A หรือ 5 A 
  1.8) การ Set up หรือ Reset ใน Power Meter จะต้องมี Password ป้องกนั 
  1.9) จะต้องมีความสามารถในการวดัคา่ทางไฟฟ้าอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
 a. Current, per-phase 
 b. Voltage, per-phase 
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 c. Real Power (kW) 
 d. Reactive Power (kVAR) 
 e. Apparent Power (kVA) 
 f. Power Factor, per-phase & three-phase total, with IEC or 
IEEE convention, showing the type of load: inductive or capacitive 
 g. Frequency readings 
 h. Real Energy (kWh) 
 i. Reactive Energy (kVARh) 
 j.  Apparent Energy (kVAh) 
 k. Minimum and Maximum readings  
                   1.10) เคร่ืองวดัจะต้องมีความสามารถในการสื่อสารกบัระบบควบคมุระยะไกล หรือ 
ระบบควบคุมพลงังานได้ โดยจะต้องมี Protocol เป็นแบบ Modbus RTU โดยผ่านทาง 
Communication port RS-485 หรือรองรับการเช่ือมตอ่แบบ TCP/IP ได้ผ่าน Ethernet port โดย
จะต้องมีความเร็วในการสง่ข้อมลูไมน้่อยกวา่ 38,400 bps 
  1.11)  รองรับการทํางานร่วมกบั Software บริหารจดัการพลงังานมิเตอร์เพ่ือรองรับ
การเช่ือมตอ่เพ่ือการเก็บข้อมลูตา่งๆ ในอนาคต 
  1.12)   เคร่ืองวดัสามารถติดตัง้ Digital หรือ Analog Input และ Output เพิ่มได้ถึง 2 
Inputs และ 2 Outputs  
  1.13)   Power Meter ต้องได้รับมาตรฐาน IEC หรือ ANSI 

 
 5.2 แผงสวิตช์ แสงสว่าง (LP) และแผงสวิตช์กาํลัง (PP) 
  5.2.1 แผงสวิตช์เป็นแบบติดลอยท่ีผนงัทําด้วย Galvanized Coded Guage Sheet Steel With 
Grey Baked Enamel Finish มีประตปิูดเปิดด้านหน้า 
  5.2.2 Busbar ท่ีตอ่เข้ากบั Circuit Breaker ต้องเป็นแบบ Sequence Type  
  5.2.3 Main เป็นแบบ Circuit Breaker หรือ Lighting Magnetic Contractor พร้อมสวิตช์ปิด-
เปิด ในตําแหน่งท่ีกําหนดหรือท่ีเห็นชอบ มีพิกดัตามระบใุนแบบ  
  5.2.4 Branch Circuit Breakers มีพิกดัและจํานวนตามระบใุนแบบ 
  5.2.5 การติดตัง้แผงสวิตช์ต้องใช้ Expansion Bolts ท่ีเหมาะสม ติดสงู 1.80 ม. จากระดบับนถึง
พืน้ 
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 5.3 สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Receptacle) 
  5.3.1 สวิตช์ จะต้องเป็นชนิดท่ีใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั ขนาด 16A หรือ 20A 250V เป็นชนิด
กลไกแบบกดเปิด-ปิด โดยการกระโดดสมัผสั ขัว้ตอ่สายเป็นชนิดท่ีมีรู สําหรับสอดใสต่วันําสายไฟฟ้ายดึติด
แน่นด้วยตวัเองสามารถกนัมือ และนิว้ตดิกบัขัว้โดยตรง 
  5.3.2 เต้า รับให้ใช้ชนิดคู่ ท่ีสามารถใช้เต้าเสียบกลม  และแบน  มีขัว้สายดิน  (Universal 
Duplexw/Ground) ขนาด 16 A 250V มีขัว้ตอ่สายแบบเดียวกบัของสวิตช์ 
  5.3.3 ฝาครอบสวิตช์และเต้ารับ ให้ใช้ฝาครอบชนิดโลหะไม่เป็นสนิม เช่น Anodized Of 
Brushed Aluminum หรือ High Grade Plastic 
  5.3.4 สวิตช์เต้ารับ และฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ ผลิตเดียวกัน แบบเดียวกัน และสี
เดียวกนัหมดทัง้อาคาร 
  5.3.5 เต้ารับตดิตัง้ท่ีพืน้ ใช้แบบ Simplex w/Ground ในกลอ่งแบบผงัพืน้มีฝากระดกปิดเปิดได้ 
 
 5.4 ดวงโคมและอุปกรณ์  
  5.4.1 ความต้องการทัว่ไป 
   (1) โคมไฟฟ้าแสงสว่าง ท่ีกําหนดในรายละเอียดหมวดนี ้โดยทั่วไปเป็นชนิดใช้กับระบบ
ไฟฟ้าแรงดนั 220 V 1-Phase, 50-Hz 
   (2) วสัด-ุอุปกรณ์ ต้องมีกรรมวิธีการผลิต และ/หรือ มีคณุสมบตัิไม่น้อยกว่าข้อกําหนดใน
     รายละเอียดหมวดนี ้และไมข่ดัตอ่มาตรฐานอตุสาหกรรม  
  5.4.2 รายละเอียดวสัด-ุอปุกรณ์ประกอบ 
   (1) ขัว้หลอด (Lamp Holder) และ ขัว้ยดึสตาร์เตอร์ (Starter Holder) สําหรับหลอด
ฟลอูอเรสเซนต์ ต้องมีขัว้สมัผสัทางไฟฟ้าทําด้วยทองแดง หรือ ทองแดงชบุโลหะอ่ืน เช่น เงิน ดีบกุ เป็นต้น 
เพ่ือผลทางด้านการสมัผสัทางไฟฟ้าและการป้องกันสนิมทองแดงส่วนฉนวนไฟฟ้าท่ีหุ้มรอบนอก (Body) 
และ/หรือ ส่วนท่ีเป็นฉนวน อ่ืน ๆ ต้องเป็นสาร Polycarbonate หรือสารอ่ืนท่ีมีความทนทานไม่กรอบหรือ
เปราะง่าย และควรได้รับการรับรองคณุภาพจาก "UL" 
   (2) สายไฟฟ้าภายใน และ/หรือ สายไฟฟ้าท่ีติดมากบัดวงโคมไฟฟ้า โดยปกติต้องการให้
มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. เว้นแต่กรณีมีข้อจํากัดในการยึดสายไฟฟ้า ให้ใช้สายท่ีมีขนาดเล็กกว่า
กําหนดนีไ้ด้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1.0 ตร.มม. โดยชนิดของสายต้องมีฉนวนทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
250 โวลท์ และทนอณุหภมูิใช้งานของตวันําไมน้่อยกวา่ 
    ก. 70oC สําหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
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    ข. 105oC หรือ สายทนความร้อน สําหรับดวงโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดไส้ และหลอดท่ีมี
ความร้อนสงู เช่น GAS Disdischarge Lamp เป็นต้น 

           (3)  ขัว้ต่อสาย (Terminal Block) ซึง่ใช้สําหรับต่อสายไฟฟ้าจากภายนอกเข้าดวงโคม 
ต้องมีตวันําเป็นทองแดง หุ้มด้วยฉนวน Polythene หรือ Polymid สําหรับโคมไฟฟ้าทัว่ไปและหุ้มด้วยฉนวน
กระเบือ้งเคลือบ (Porcelain) Block Type สําหรับโคมไฟฟ้าท่ีใช้หลอดมีความร้อนสงู ขัว้ตอ่สายนีต้้องยดึ
ตดิกบัตวัโคม 
   (4) เสาสําหรับติดตัง้โคมไฟถนน หรือ Floodlight จะต้องผลิตตามมาตรฐาน DIN EN 40 
ทําจาก tapered tubular steel ป้องกนัสนิมด้วยวิธี hot dipped galvanized ทัง้ภายในและภายนอก ต้อง
มี service door ซึง่ยดึด้วย stainless screw และมีช่องสําหรับเดนิสายไฟเข้าท่ีใต้พืน้ 
  5.4.3 วสัด ุและการสร้างโคมไฟฟ้า 
   โคมไฟฟ้าท่ีติดตัง้เพ่ือให้แสงสว่างทัว่ไป ต้องใช้วสัด ุและกรรมวิธีการผลิต ตามข้อกําหนด
ในรายละเอียดนี ้เว้นแตจ่ะมีข้อกําหนดในแบบให้เป็นอยา่งอ่ืน 
   (1) โคมไฟฟ้าภายในอาคารท่ีใช้หลอดฟลอูอเรสเซนต์ ให้เป็นไปตามกําหนดดงันี.้- 
    ก. ตวัโคมต้องพบัขึน้รูปจากแผ่นเหล็กชนิด Electrogalvanized หรือแผ่นเหล็กท่ี
ผ่านการชบุผิวป้องกนัสนิมด้วยกรรมวิธีทางเคมีท่ีเหมาะสมเคลือบด้วยฟอสเฟต แล้วพ่นด้วยสีฝุ่ นอีพ็อกซ่ี 
หรือพน่ด้วย Stove Enamel Paint ปกตใิห้เป็นสีขาว     
    ข.  แผ่นเหล็กท่ีใช้ทําโคมต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร สําหรับโคมท่ี
ตดิตัง้หลอดไฟฟ้า ได้ไมเ่กิน 2 หลอด นอกนัน้ให้ใช้เหลก็หนาไมน้่อยกวา่ 1.0 มิลลเิมตร 
    ค. รูปทรงของโคม ต้องได้รับการออกแบบอย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการ เพ่ือให้ได้
ประสทิธิภาพทางแสงสงูสดุ และตวัโคมมีความแข็งแรงเพียงพอในการตดิตัง้ 
    ง. โคมชนิดท่ีกําหนดให้มีแผ่นกรองแสง (Diffuser) ต้องเป็นชนิด Prismatic ขึน้รูป
เป็นขนาดท่ีเหมาะสม และยดึตดิกบัตวัโคม 
    จ. โคมไฟท่ีใช้หน้ากากตะแกรง (Louver) กําหนดให้แผน่สะท้อนแสงด้านหลงัซึง่ยดึ
ติดกบัโคมทําด้วยแผ่น อลมูิเนียมผิดขดัเงาดดัโค้งพาราบอลิค (Parabolic Mirror Aluminium Reflector) 
ตลอดความยาวหลอด ส่วนตวัหน้ากากให้มีครีบตามความยาวหลอด ทําด้วยแผ่นอลมูิเนียมผิวขดัเงาดดั
โค้งพาราบอลคิ (Parabolic Mirror Aluminum Louvre) และครีบตามขวางทําด้วยแผน่อลมูิเนียมมีลายเส้น 
(Profiled Lamellae) เพ่ือลด Glare 
    ฉ.  หลอดไฟฟ้าโดยทัว่ไปเป็นแบบประหยดัพลงังานชนิด Switch-Start ขนาด  3 6 
วตัต์ หรือ 18 วตัต์แล้วแตก่รณี และสีของแสงเป็น Day Light (6,500 K) color rendering index (CRI) 
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ต้องไมต่ํ่ากวา่ 60 ความสวา่งต้องไมน้่อยกวา่ 63 ลเูมน/วตัต์ สําหรับหลอดขนาด 18 วตัต์ และไม่ต่ํากว่า 83 
ลเูมน/วตัต์ สําหรับหลอดขนาด 36 วตัต์ 
    ช. ดวงโคม หรืออุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศให้ใช้ตามแบบมาตรฐานของ
ผู้ผลติ โดยผู้ รับจ้างต้องสง่แบบแคตตาลอ็ก รายละเอียดในการให้แสงของดวงโคม (Photometric Data) ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนดําเนินการจดัซือ้ 
    ซ. ดวงโคมท่ีผลิตภายในประเทศ ต้องส่งตวัอย่าง ผลการทดสอบการให้แสงของ
ดวงโคม (Photometric Data) และทดลองติดตัง้ใช้งานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบก่อนสัง่ซือ้ 
หรือสัง่ทํา 
    ฌ. หลอด, บลัลาสต์, สาร์ทเตอร์, อิกนิเตอร์ ท่ีจําเป็นต้องทํางานร่วมกนัในการใช้
งาน ให้ใช้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตเดียวกนั และต้องเป็นรุ่นท่ีผู้ผลิตออกแบบสําหรับให้ใช้งานร่วมกนั หรือผลิต
ภายใต้มาตรฐานเดียวกนั และตามท่ีกําหนดในแบบหรือรายการประกอบแบบ 
    ญ. ดวงโคมและอปุกรณ์ประกอบทกุชนิด ต้องสง่ตวัอยา่ง หรือแบบ หรือแคตตาล็อก
และข้อมลูทางเทคนิค ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบทกุราย ก่อนดําเนินการจดัซือ้, จดัทํา หรือ
ตดิตัง้ 
                                  ฉ.  หลอด LED ชนิด T8 จะต้องมี Rated Lamp Wattage ตามท่ีระบใุนแบบและมี
คณุสมบตัใินการให้ความสวา่งเป็นพิเศษท่ี wattage เท่ากนัตามรายละเอียดดงันี ้
 

WATTAGE LUMENS WATTAGE LUMENS 
8-12 (DAYLIGHT) ไมน้่อยกวา่ 1100 16-23 (DAYLIGHT) ไมน้่อยกวา่ 2500 
8-12 (COOLWHITE) ไมน้่อยกวา่ 1100 16-23 (COOLWHITE) ไมน้่อยกวา่ 2500 
8-12 (WARMWHITE) ไมน้่อยกวา่ 1100 16-23 (WARMWHITE) ไมน้่อยกวา่ 2500 
 
  5.4.4 โคมแสงสวา่งฉกุเฉิน (Self-Contained Battery Emergency Light) 
   1) ไฟฉกุเฉินต้องเป็นระบบอตัโนมตั ิ วงจรภายในเป็นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ควบคมุการ
อดัและคายประจุจากแบตเตอร่ีโดยอตัโนมตัิ  กล่าวคือจะต้องมีวงจรสําหรับตดัเม่ืออดัประจุเต็มหรือเม่ือ
คายประจุถึงระดบัแรงดนัท่ีจะเป็นอนัตรายต่อแบตเตอร่ีและมีระบบอตัโนมตัิสําหรับการคายประจุทุก ๆ 
สปัดาห์  โดยการเปิดไฟประมาณ 15-30 นาที นอกจากนีต้้องมีอุปกรณ์แสดงสภาพการใช้งานอย่าง
ครบถ้วนและมีระบบทดสอบพร้อม ตวักลอ่งต้องสามารถระบายอากาศ และทนตอ่สภาพกรดจากแบตเตอร่ี
ได้เป็นอย่างดี โดยทําจากท่ีแผ่นเหล็กท่ีผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.  รวมทัง้
สามารถตรวจสอบและซอ่มบํารุงหรือเปล่ียนแบตเตอร่ีทางด้านหน้าได้ ผู้ รับจ้างต้องมีคูมื่อการใช้ และการ
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บํารุงรักษาแนบติดอยู่กบัไฟฉกุเฉินทกุชดุ การติดตัง้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ โดยระดบัของหลอดไฟ
ต่ําจากระดบัฝ้าประมาณ 0.30 เมตร สว่นชดุท่ีติดตัง้แยกหลอด ให้ทําฐานของหลอดไฟท่ีเหมาะสม และ
สวยงาม 
   2) หลอดไฟฟ้าให้ใช้หลอด LED 12 W. จํานวน 2 หลอด หรือตามท่ีกําหนดในแบบ 
   3) แบตเตอร่ีใช้ Sealed Lead Acid Battery ขนาดกําลงัสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบั
หลอดไฟได้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 
   4) การติดตัง้ให้เป็นไปตามแบบ โดยระดบัจากพืน้ถึงขอบล่างโคมไฟฉกุเฉินไม่น้อยกว่า 
2 เมตร สว่นชดุท่ีตดิตัง้แยกหลอดไฟ (REMOTE LAMP) ให้ทําฐานของหลอดไฟท่ีเหมาะสมและสวยงาม 
  5.4.5  โคมไฟป้ายทางออกฉกุเฉิน 
   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 
   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  
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       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  
  
  5.4.6 การขออนมุตั ิ

   ก่อนการจดัหา หรือสัง่ซือ้โคมไฟฟ้าทกุชนิด ต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างโดยต้องสง่รายละเอียดประกอบการพิจารณาดงันี.้- 
   (1) รายละเอียดของ วัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีใช้ รวมทัง้กรรมวิธีการป้องกันสนิม หรือตามท่ี
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เรียกขอ 

   (2) ส่งรายละเอียดวิธีการติดตัง้ เพ่ือประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับสภาพท่ี
ตดิตัง้ใช้งาน 

   (3) ต้องส่งตวัอย่าง วสัด ุ/ อุปกรณ์ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียกขอทัง้นีเ้ม่ือ
ได้รับอนมุตั ิและได้ตดิตัง้เรียบร้อย หากคณะกรรมการตรวจการจ้างพบวา่โคมไฟฟ้าท่ีได้นําเข้าติดตัง้นัน้ ไม่
ตรงตามท่ีได้ขออนมุตัไิว้ หรือไมต่รงตามข้อกําหนด ต้องนํามาเปลี่ยนหรือทดแทนให้ถกูต้อง  
 
 5.5 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัต ิ(FIRE ALARM SYSTEM) 
  5.5.1 กฎและมาตรฐาน 
   ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ และอุปกรณ์ท่ีใช้ทุกชนิดต้องทํางานเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) หรือ 
National Fire Protection Association (NFPA) ของสหรัฐอเมริกา อปุกรณ์ท่ีใช้ทกุชนิดต้องได้รับรอง
มาตรฐาน UL (Underwriters Laboratories) หรือ FM (Factory Mutual) หรือJSEII ของญ่ีปุ่ นสําหรับแผง
ควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้และอปุกรณ์ต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 ด้วย การติดตัง้และเดินสาย
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้า สําหรับประเทศไทย หรือ NEC (National Electrical Code) 
ของสหรัฐอเมริกาหรือJSEII ของญ่ีปุ่ น 
  5.5.2 ข้อกําหนดทัว่ไป 
   1) ผู้ รับจ้างต้องจดัหา และติดตัง้อปุกรณ์หรือวสัดท่ีุจําเป็นต้องใช้ในระบบแจ้งเหตเุพลิง
ไหม้อตัโนมตัิ ระบบเสียงแจ้งเหตุฉุกเฉิน ระบบโทรศพัท์ฉุกเฉิน โดยแบ่งโซนเท่ากับหรือมากกว่าในแบบ
กําหนด 
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   2) ผู้จดัจําหน่ายต้องเป็นตวัแทนท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้ผลิตโดยตรง ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
และมีผลงานท่ีติดตัง้แล้ว สําหรับระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้แบบเดียวกับท่ีระบุในแบบ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง 
และสามารถตรวจสอบได้ 
   3) อปุกรณ์ตรวจจบัต่างๆต้องครอบคลมุพืน้ท่ีป้องกนัได้เต็มตามแสดงในแบบ หากคลมุ
พืน้ท่ีได้ไมเ่พียงพอ ต้องตดิให้เพียงพอโดยไมค่ดิคา่ใช้จ่ายเพิ่ม 
   4) ให้ติดตัง้แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้อตัโนมตัิ (Fire Alarm Control Panel) หรือ 
FCP, แผงแสดงเพลงิไหม้ (Graphic Annunciator) และอปุกรณ์ตา่งๆตามกําหนดในแบบ 
  5.5.3 การทํางานของระบบ  
   การตรวจจบัและการตรวจคมุ 
   1) อปุกรณ์ตรวจจบั (Initiating Device) ติดตัง้ตามโซนท่ีกําหนดโดยมีจํานวนอปุกรณ์
ต่อโซนไม่เกินความสามารถของแผงควบคุมเพลิงไหม้อัตโนมัติ และมีข้อความหรือไฟแสดงการเร่ิม
สญัญาณ (Alarm) หรือขดัข้อง (Trouble) 
   2) อปุกรณ์เร่ิมสญัญาณจากโซนใดจบัสญัญาณเพลิงไหม้ได้ หลอดไฟ(LED) สญัญาณ
เพลิงไหม้ (Alarm) ท่ีแผงควบคมุเพลิงไหม้อตัโนมตัิจะติดกระพริบพร้อมทัง้มีเสียงเตือน (Buzzer) จนกว่า
จะมีเจ้าหน้าท่ีกดรับทราบ (Acknowledge) และหลอดไฟ (LED) จะติดค้างตลอด จนกว่าการแก้ไขเสร็จสิน้
เรียบร้อย 
   3) สญัญาณแจ้งเหตุจะดงัในโซนท่ีเกิดเหตุ และหรือโซนท่ีเก่ียวข้อง หรือชัน้บนกับชัน้
ล่างชองโซนเกิดเหต ุ(Sandwich) หรือถ้าเป็นระบบแจ้งเหตรุวม (อปุกรณ์แจ้งทํางานพร้อมกนัทัง้อาคาร) 
จะมีการหน่วงเวลา 0 - 5 นาที เพ่ือให้มีการตรวจสอบสญัญาณจากอปุกรณ์เร่ิมสญัญาณ 
   4) สามารถสัง่ให้กระดิง่พร้อมกนัหมดให้ดงัก่อนครบเวลาหน่วงได้ โดยใช้สวิตช์กญุแจไข
สง่สญัญาณแจ้งเหตรุวม (General Alarm) 
   5) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ต้องมีสวิทช์ตดัเสียงแจ้งเหต ุ(Signal Silence) และจะ
ทํางานได้ใหม ่หากมีการตรวจพบสญัญาณเพลงิไหม้ขึน้อีก 
   6) แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องมีสวิทช์ยกเลิกการแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ เม่ือ
เหตกุารณ์กลบัเข้าสูป่กตแิล้ว (System Reset) 
   7) หากมีกําหนดในแบบระบบแจ้งเหตเุพลิงไหม้อตัโนมตัิ ต้องสามารถต่อรีเลย์ (Relay) 
เพิ่มให้มีจํานวนหน้าสมัผสั (Dry Contact) เพียงพอท่ีจะใช้กบัระบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ระบบปรับอากาศ, 
พดัลมปรับอากาศ (Pressurized Fan), ลฟิท์ และอ่ืนๆ 
  5.5.4 อปุกรณ์ 
   1) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลงิไหม้ (FCP) 
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    1.1) แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องติดตัง้ในตู้ เหล็กท่ีผลิตมาจากโรงงานผู้ผลิต
อปุกรณ์แจ้งเหตเุพลิงไหม้ ไม่อนุญาตให้ตีตู้ เหล็กขึน้เอง ติดตัง้โดยยึดกบัผนงั และมีพืน้ท่ีทํางานหน้าแผง

ควบคมุเพลงิไหม้ไมน้่อยกวา่ 1 ตารางเมตร (1 เมตร  1 เมตร) 
    1.2) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ประกอบด้วยแผงวงจรแบบ Module สามารถ
ถอดเปล่ียนหรือซ่อมแซมได้จากทางด้านหน้า (Front Access) มีขัว้เข้าสาย (Connector) มีลกัษณะ
ขนัน๊อตยึด โดยใช้ไขควงในครัง้แรก และสามารถถอดเข้าออกในครัง้ต่อไปได้ด้วยมือเปล่าในลกัษณะซ๊อก
เก็ต โดยไมต้่องใช้เคร่ืองมือ 
    1.3) สายเช่ือมโยงระหว่าง Module ภายในแผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องทํา
สําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลติ มีConnector หวั-ท้ายบงัคบัเฉพาะ โดยไมใ่ห้เสียบผิดหรือกลบัขัว้ 
    1.4) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องมีไฟสญัญาณ (LED) ตา่งๆ เพ่ือแสดงสถานะ
อยา่งน้อยดงันี ้
     ไฟแสดง แรงดันไฟฟ้าท้องถ่ินเข้าแผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ สีเขียว (AC 
Power) 
     ไฟแสดง เหตขุดัข้องร่วม สีเหลือง (System Trouble) 
     ไฟแสดง การเร่ิมสญัญาณร่วม สีแดง (System Alarm) 
     ไฟแสดง แรงดนัไฟฟ้าสํารองหรือแบตเตอร่ีขดัข้อง สีเหลือง (Battery Fault) 
     ไฟแสดง การร่ัวของสายสญัญาณลงดนิ สีเหลือง (Ground Fault) 
    1.5) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลงิไหม้ ต้องมีปุ่ มควบคมุอยา่งน้อยดงันี ้
     ปุ่ มรับทราบการแจ้งเหต ุ(Acknowledge) 
     ปุ่ มตดัเสียงแจ้งเหต ุ(Signal Silence) 
     ปุ่ มยกเลกิการแจ้งเหตเุพลงิไหม้ (System Reset)  
     และปุ่ มอ่ืนๆตามท่ีผู้ผลติกําหนด 
    1.6) แผงควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องทํางานโดยอัตโนมัติ ไม่จําเป็นต้องมี
เจ้าหน้าท่ีคอยควบคมุ โปรแกรมการทํางานต้องเก็บในหน่วยความจํา (Non Volatile Memory) ท่ีไม่สญู
หายแม้ไมมี่แรงดนัไฟฟ้าท้องถ่ิน (AC Power) หรือไฟจากแบตเตอร่ี 
    1.7) แผงควบคมุโซน (Zone Module) โซนเร่ิมสญัญาณ (Initiating Zone) และโซน
แจ้งเหต ุ(Indicating Zone) ต้องมีจํานวนตามแสดงในแบบ พร้อมกบัสํารองอยา่งน้อยอย่างละหนึ่งโซน แต่
ละโซนต้องมีไฟแสดงสญัญาณการเร่ิม / แจ้งสญัญาณ (Alarm) และไฟแสดงการขดัข้อง (Trouble) 
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    1.8) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องใช้แรงดนัไฟฟ้าต่ํา 24 โวลต์ ดี ซี โดยมีระบบ
แปลงไฟฟ้ากระแสสลบัท้องถ่ิน 220 โวลต์ 1 เฟส 50 Hz พร้อมเคร่ืองอดัประจแุบตเตอร่ี สําหรับอดัประจุ
แบตเตอร่ีขนาดไมน้่อยกวา่ 25 AH 
    1.9) แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ ต้องมีความสามารถโปรแกรมการทํางานให้มีการ
พิสจูน์สญัญาณ (Verification) เพ่ือป้องกนัการเร่ิมสญัญาณผิดพลาด (Fault Alarm) 
  5.5.5 แบตเตอร่ีสํารอง 
   1) แบตเตอร่ีสํารองต้องเป็นแบบไม่ต้องบํารุงรักษา (Maintenance Free) หรือไม่ต้อง
เตมินํา้กลัน่ ชนิดกรดตะกัว่ (Sealed Lead - Acid) หรือชนิดนิเกิล – แคดเม่ียม (Ni - Cd) 
   2) ขนาดของแบตเตอร่ีสํารอง ต้องเพียงพอให้แผงควบคมุแจ้งเหตเุพลิงไหม้ใช้งานได้ใน
สภาวะปกต ิ(Standby) ไมน้่อยกวา่ 8 ชัว่โมง และในสภาวะแจ้งเหต ุ(Alarm) ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 
   3) แรงดนัไฟฟ้ารวมของแบตเตอร่ีสํารองรวมกนัต้องไม่น้อยกว่า 24 Vdc หรือเท่าท่ีแผง
ควบคมุแจ้งเหตเุพลงิไหม้ใช้ 
  5.5.6 อปุกรณ์ตรวจจบั (Detector) ตา่งๆ ตามท่ีกําหนดในแบบดงันี:้- 
   1) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบผสม (Combination) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับท่ีเร่ิม
สญัญาณโดย 2 กรณี คือ  
    เม่ืออณุหภมูิเพิ่มขึน้ต่อเวลาเกินพิกดักําหนด (Rate Of Rise หรือ R.O.R) เร่ิม

สญัญาณเม่ืออณุหภมูิเพิ่มขึน้เกิน 7C (15F) ตอ่นาที 

    เม่ืออณุหภมูิเพิ่มสงูขึน้จนถึงอณุหภมูิพิกดัคงท่ี 57C หรือ 94C 
   2) อุปกรณ์ตรวจจับควนัแบบแสง (Photoelectric) เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันท่ีเร่ิม
สัญญาณเม่ือควันเข้าไปบังลําแสงจนตัวจับแสงจับได้น้อยลงจนถึงพิกัดกําหนดสามารถทํางานได้ท่ี
แรงดนัไฟฟ้า 15 – 30 Vdc กินกระแสในขณะพร้อมทํางาน (Standby) ไม่เกิน 50 ไมโครแอม พืน้ท่ีตรวจจบั
ได้ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร  มีหลอดไฟ (LED) แสดงสถานะการทํางาน และมีขัว้ต่อสายพ่วง
ไฟสญัญาณตอ่ไปยงัหลอดแสดงผลหน้าห้องได้ (Remote Indicating Lamp) 
   3) อปุกรณ์ตรวจจบัควนัแบบลําแสง (Beam) เป็นอปุกรณ์ตรวจจบัควนัท่ีเร่ิมสญัญาณ
เม่ือควนัเข้าไปปิดบงัลําแสงท่ีส่องจากตวัสง่ถึงตวัรับ จนลําแสงมีความเข้มลดลงจนถึงพิกดักําหนด การบงั
แสง 100% ถึงจําเป็น การขดัข้อง (Trouble) สามารถปรับความไวได้โดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือพิเศษ 
ระยะห่างระหว่างตวัสง่ – ตวัรับได้ถึง 100 เมตร และความกว้างของพืน้ท่ีได้ถึง 14 เมตร ใช้กบัพืน้ท่ีท่ีเป็น
โถงสูงไม่สามารถติดตัง้อุปกรณ์ตรวจจับแบบทั่วไปท่ีติดกับเพดานได้ ลําแสงท่ีใช้เป็นแบบอินฟาเรด 
(Infrared) 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page       23/38

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

   4) สวิทช์เร่ิมสญัญาณด้วยมือ (Manual Pull Station) ติดตัง้อยู่ในระดบัความสงู 120 – 
160 เซนติเมตร จากพืน้ เป็นแบบกดหรือดงึ (Double Action) มีสีแดงและมีคําว่า ‘FIRE’  มี Telephone 
Jack สําหรับตดิตอ่กบั FCP 
  5.5.7 อปุกรณ์แจ้งเหต ุ(Indicating Device) ตามกําหนดในแบบดงันี:้- 
   1) ระฆงั เป็นชนิดใช้กบัแรงดนัไฟฟ้า 24 Vdc มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของระฆงัไม่น้อย
กวา่ 6 นิว้, สีแดงเห็นได้ชดัเจน มีขนาดความดงัไมน้่อยกวา่ 94 เดซเิบล (dB) ท่ีระยะ 3 เมตร 
   2) แตร (Horn), อปุกรณ์ส่งเสียงแจ้งเหต ุ(Sounder) เป็นชนิดใช้กบัแรงดนัไฟฟ้า 24 
Vdc สามารถเลือกปรับเสียงแจ้งเหตไุด้หลายเสียง เช่น Slow Whoop, 800/1000 (Hi/Lo) และอ่ืนๆรวมไม่
น้อยกวา่ 5 เสียง มีขนาดความดงัไมน้่อยกวา่ 87 เดซเิบล (dB) ท่ีระยะ 3 เมตร 
   3) ลําโพง (Speaker) มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิว้ ใช้กบัระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้
โดยเฉพาะ ไม่อนญุาตให้ใช้ลําโพงเคร่ืองเสียงแทน ติดตัง้ในกล่องไฟฟ้ามาตรฐานขนาด 4 นิว้ หรือร่วมกบั
กลอ่งต่อขนาด 1.1/2 นิว้ มีหม้อแปลงท่ีเลือกใช้ 25 Vrms หรือ 70.7 Vrmsและตวัเก็บประจ ุ(Capacitor) 
เพ่ือปรับ Matching Impedance สามารถเลือกระดบัความดงัได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดบั เช่น 2 วตัต์, 1 วตัต์, 
1/2 วตัต์, 1/4 วตัต์ เป็นต้น 
  5.5.8  แผงแสดงเพลงิไหม้ (Graphic Annunciator) ตามกําหนดในแบบดงันี:้- 
   ใช้รูปด้านหน้าหรือด้านข้าง หรือแปลนของอาคารท่ีสามารถเข้าใจได้ง่ายในลักษณะ
รูปภาพทนัที โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่าน เป็นแบบผ่านขบวนการชุบด้วยไฟฟ้า เพ่ือให้รูปติดอยู่บนแผ่นอโน
ไดซ์อลมูิเนียม (Anodized Aluminium) ไมล่อกหลดุเม่ือใช้งานเป็นเวลานาน ไมอ่นญุาตให้ใช้แผ่นพลาสติก
ซึ่งจะกรอบเม่ือใช้งานไป 2-3 ปีแทน เจาะฝังหลอดไฟ (LED) สีแดง ตามโซนเร่ิมสญัญาณ มีขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ติดตัง้ด้านหน้าของตู้ เหล็กขนาดเหมาะสมกบัแปลนของอาคาร 
โดยมีวงจรถอดรหสัติดตัง้อยู่บนเพลทภายในตู้ เหล็ก สามารถถอดมาตรวจสอบได้หลอดไฟ LED อ่ืนๆ ต้อง
มีหลอดไฟแสดงแรงดนัไฟฟ้าเข้าวงจร (Power) สีเขียว, หลอดไฟแสดงระบบขดัข้องร่วม (System Trouble) 
และปุ่ มสําหรับทดลองบซัเซอร์และหลอดไฟ LED ทัง้หมด (Lamp Test) 
  5.5.9 อปุกรณ์สําหรับระบบส่งเสียงแจ้งเหต ุและเสียงพดูฉกุเฉินโดยใช้ลําโพง หากมีกําหนดใน
แบบ ดงันี:้- 
   1)  อปุกรณ์สร้างเสียงสญัญาณ (Audio Message Generator) เป็น Pre-Amplifier จาก
ไมโครโฟนและสร้างเสียงสญัญาณต่างๆเช่น Slow Whoop, Hi-Lo เป็นต้น และต้องมีเสียงพดูอตัโนมตัิ
บนัทึกลงใน EPROM ไม่อนุญาตให้ใช้เสียงบนัทึกลงในอุปกรณ์ท่ีมีการเคล่ือนไหวและต้องการการ
บํารุงรักษา เช่น เทปคาสเซท เป็นต้น  
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   2)  อุปกรณ์ขยายเสียง (Audio Amplifier) เป็นอุปกรณ์ขยายเสียง สามารถใช้กับ
แรงดนัไฟฟ้า 220 Vac 1 เฟส 50 Hz ได้โดยตรง และใช้กบัแบตเตอร่ีสํารอง 24 Vdcได้ในกรณีไฟฟ้าท้องถ่ิน
ขาดหายโดยอตัโนมตั ิมีกําลงัขยายท่ี 25.5 โวลท์ ไมน้่อยกวา่ 30 Watt rms ตอ่ 1 ชดุ 
 
  5.5.10 การตดิตัง้ 
   1) ให้ตดิตัง้แผงควบคมุเพลงิไหม้และอปุกรณ์ประกอบ ตามแสดงในแบบท่ีกําหนด 
   2) สายไฟฟ้าตามท่ีผู้ ผลิตระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติกําหนด หรือติดตัง้ตาม
มาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย โดยมีขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัไม่น้อยกว่า 1 ตารางมิลลิเมตร 
สายไฟฟ้าให้ใช้ตามระยะทางท่ีติดตัง้ และสีเพ่ือป้องกนัการสบัสน สายไฟฟ้าให้ร้อยในท่อร้อยสายไฟฟ้า
ตามท่ีกําหนดโดยตลอด 
   3) ในวงจรเร่ิมสญัญาณและแจ้งเหต ุไม่อนุญาตให้แยกต่อสาย (T-Tap) ยกเว้นกรณี
สายสญัญาณแบบมลัตเิพลก็ซ์ท่ีมีการตรวจคมุ (Supervision) ได้ 
 
 5.6 ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
  5.6.1   ความต้องการทัว่ไป 
   ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบป้องกนัฟ้าผ่าสําหรับอาคารในโครงการนีใ้ห้ใช้ระบบ
ดัง้เดิม (Faraday Conventional System) โดยอปุกรณ์และการติดตัง้ระบบต้องเป็นไปตามรายละเอียด 
และตามท่ีระบใุนแบบ ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิงดงัตอ่ไปนี ้
   ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า "หมวด 7 การติดตัง้
สายลอ่ฟ้า" 
   ข. มาตรฐานเพ่ือความปลอดภยัทางไฟฟ้า สํานกังานพลงังานแห่งชาติ "TSES 12-1980 
มาตรฐานระบบป้องกนัฟ้าผา่ สําหรับอาคารและสิง่ปลกูสร้างประกอบอาคาร" 
   ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78 
 
  5.6.2   ความต้องการด้านเทคนิค 
   1) หลกัสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร (5/8 นิว้) ยาว 3 เมตร (10 ฟตุ) และให้ได้คา่ความต้านทานของ
การตอ่ลงดนิไมเ่กิน 5 โอห์ม  
   2) ตวันําลงดิน (Down Conductor) ให้ใช้เป็นตวันําทองแดงขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัไม่เล็ก
กวา่ 70 ตารางมิลลเิมตร เดนิภายในท่อ พี.วี.ซี. 
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   3) ตวันําบนหลงัคา (Roof Conduct) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตวันําบนหลงัคา
ซึง่เป็นตวันําสําหรับเช่ือมต่อหลกัล่อฟ้าให้ต่อเน่ืองถึงกนัทางไฟฟ้าถึงกนัทัง้หมด เป็นตวันําทองแดงขนาด
พืน้ท่ีหน้าตดัไมน้่อยกวา่ 70 ตารางมิลลเิมตร 
   4) หลกัล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทั่วไปให้ใช้หลกัล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดง (Solid 
Copper) ขนาดเส้นผ่าศนูย์-กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิว้) ยาว 60 เซนติเมตร (2 ฟตุ) ติดตัง้ท่ี
สงูสดุของอาคาร หรือตามระบใุนแบบ 
   5) ตวันําช่วยกระจายประจไุฟฟ้า เป็นตวันําไฟฟ้าท่ีใช้เช่ือมตอ่ระหว่างตวันําลงดินแตล่ะ
แนว ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า โดยปกติให้ใช้ตวันําทองแดงขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัไม่น้อยกว่า 50 ตาราง
มิลลเิมตร โดยฝังในคอนกรีตตามแนวและระดบัท่ีกําหนดในแบบ หรือใช้เหลก็เสริมพืน้ตามกําหนดในแบบ 
   6) การเช่ือม (Welding) การเช่ือมต่อโลหะ ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ามีวิธีการต่างๆ 
ขึน้อยู่กบัชนิดของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเช่ือมต่อระหว่างตวันําทองแดงกบัตวันําทองแดง หรือ
ตวันําทองแดงกบัเหล็ก ให้เช่ือมด้วยวิธี Exothermic Welding เว้นแต่ในกรณีจําเป็นให้ใช้วิธีเช่ือมด้วย
ทองเหลืองโดยใช้แก๊ส และเช่ือมระหว่างเหล็กกับเหล็กให้ใช้ลวดเช่ือมเหล็ก ตามกรรมวิธีท่ีกําหนดโดย
ผู้ออกแบบโครงสร้าง 
   7) วสัดหุรืออปุกรณ์ทกุชนิดท่ีมีสว่นประกอบเป็นโลหะท่ีอยู่บนหลงัคาของอาคาร หรืออยู่
ใกล้กบั Down Conductor ในระยะ 6 ฟตุ จะต้องเช่ือมเข้ากบัระบบป้องกนัฟ้าผ่าด้วยตวันําทองแดง ขนาด
ไมน้่อยกวา่ 50 ตร.มม. 
   8) การเปล่ียนแนวทางเดินของสายนํากระแสฟ้าผ่าจะยินยอมให้มีการหกัโค้งได้ไม่น้อย
กวา่ 90 องศา  และรัศมีมีความโค้งไมน้่อยกวา่ 20 ซม. 
 
  5.6.3   การตดิตัง้ 
   ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีอ้างถึงข้างต้น โดยต้องบนัทึกการวดัค่าความต้านทานของการ
ตอ่ลงดนิทกุจดุเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
 5.7 ระบบสายสัญญาณคอมพวิเตอร์  
  5.7.1 ขอบขา่ยของงาน  
   ติดตัง้สายนําสญัญาณชนิดสายทองแดงตีเกลียว แบบ 4 - Pair UTP Cat.6 และอปุกรณ์
ตามข้อกําหนด 
  5.7.2 มาตรฐานงานตดิตัง้ระบบสายสญัญาณเครือขา่ย UTP CAT 6 
   5.7.2.1 สายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT 6 CABLE) มีคณุสมบตัดิงันี ้
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    1)   เป็นเป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CATEGORY 6 ชนิด 4 คู่สาย มี
ตวันําเป็นทองแดงขนาดไม่เล็กกว่า 23 AWG เป็นสายนําสญัญาณท่ีมีคณุสมบตัิตามมาตรฐาน TIA/EIA 
568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E, EN 50173-1, IEC 61156-5, IEC 60332-1 เป็นอยา่งน้อย 
    2)   มีเปลือก (JACKET) เป็นแบบ FR PVC (FLAME RETARDANT 
POLYVINYL CHLORIDE) มีคณุสมบตัิของเปลือกตามมาตรฐาน UL/NEC CMR RATEDได้รับมาตรฐาน
ความปลอดภยัตอ่สิง่แวดล้อม  
    3)  รองรับการใช้งาน GIGABIT ETHERNET, 155 Mbps ATM, TP-PMD, 
ISDN, BASEBAND, BROADBAND, VoIP เป็นอยา่งน้อย 
    4)  มีคณุสมบตัทิางไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้
     4.1)  มีคา่ NEXT ไมน้่อยกวา่ 41dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.2)  มีค่า ATTENUATION ไม่เกิน 32 dB (MAXIMUM) ท่ีความถ่ี 250 
MHz  
     4.3) มีคา่ PSNEXT ไมน้่อยกวา่ 39 dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.4) มีคา่ RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 17.3 dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 
250 MHz  
     4.5) มีคา่ ACR ไมน้่อยกวา่ 8.2 dB (TYPICAL) ท่ีความถ่ี 250 MHz  
     4.6)  มีแถบความกว้างของความถ่ีใช้งาน (BANDWIDTH) ไม่น้อยกว่า 250 
MHz และได้รับการทดสอบจนถึงความถ่ี 600 MHz เป็นอยา่งน้อย 
    5)  ผา่นข้อกําหนดตามมาตรฐานอยา่งน้อยดงันี ้ 
     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) สามารถเก็บรักษาได้ท่ีอุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และ 
สามารถทํางานได้ท่ีอณุหภมูิระหวา่ง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส 
    7) ระบบเครือข่ายสายสญัญาณท่ีนําเสนอ ต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน 
SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือบริษัทสาขาใน
ประเทศไทย 
  5.7.3 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย (RJ 45 MODULAR JACK CAT 6) มีคณุสมบตัดิงันี ้
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 1)  เป็น MODULAR JACK CAT 6 (CAT 6 MODULAR JACK) SLIM LINE 
(SL Series) ชนิดเข้าสายด้านหลงัแบบ 110 Connect Block บน PRINT CIRCUIT BOARD แผงด้านหน้า
เป็นแบบ RJ 45 Modular Jack มี Bend Limited Strain Relief สําหรับ Lock สายและช่วยป้องกนั การโค้ง
งอของสายใกล้จดุ Terminate. 

 2)  ด้านหลงัของ Modular Jack มี Code สีเพ่ือบอกสญัลกัษณ์การเข้า
สายสญัญาณทัง้แบบ T568A และ T568B และสามารถเข้าสายด้านหลงัได้ทัง้แนว 180 องศา และ 90 
องศา เพ่ือความสะดวกในการตดิตัง้ 

 3)  110 Connect Block สามารถรองรับการใช้งานกบัสายขนาด 22-24 AWG 
สําหรับสายสญัญาณชนิด Solid Cable และสายขนาด 24-26 AWG สําหรับสายสญัญาณชนิด Stranded 
Cable โดยมีระยะห่างระหว่างคูส่ายบริเวณจดุ Terminate เพ่ือลดสญัญาณรบกวนระหว่างคูส่าย (Cross 
Talk) 

  4)  Modular Jack ต้องสามารถติดตัง้ใช้งานได้ทัง้ส่วน Outlet และ Patch 
Panel ได้โดยไมต้่องอาศยัอปุกรณ์เพิ่มเตมิ เพ่ือความสะดวกและประสทิธิภาพท่ีดีท่ีสดุ 
 5.7.4 อปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ (CAT 6 PATCH PANEL) มีคณุสมบตัดิงันี ้

1) เป็นอปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) ชนิด
เข้าสายด้านหลงัแบบ 110 CONNECT BLOCK แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45 MODULAR JACK มี 
BEND LIMITED STRAIN RELIEF สําหรับ LOCK สายและช่วยป้องกนัการโค้งงอของสายใกล้จุด 
TERMINATE, มีจํานวน PORT ใช้งาน 24 PORTS หรือ 48 PORT. 

2) อปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ ประกอบไปด้วยชดุของ MODULE จํานวน 4 
MODULE, แตล่ะ MODULE ประกอบด้วย MODULAR JACK SL SERIES CAT 6 จํานวน 6 ตวั โดย
สามารถถอดประกอบเข้ากบัชดุของ MODULE ได้ทีละ 1 ตวั และเป็น MODULAR JACK SL SERIES ท่ี
สามารถใช้งานสําหรับ OUTLET ได้ 

3) ด้านหลงัของอปุกรณ์กระจายสายสญัญาณมี CODE สีเพ่ือบอกสญัลกัษณ์
การเข้าสายสญัญาณทัง้แบบ T568A และ T568B 

4) 110 CONNECT BLOCK ด้านหลงัสามารถรองรับการใช้งานสายขนาด 22-
24 AWG สําหรับสายสญัญาณชนิด SOLIDE CABLE และสายขนาด 24-26 AWG สําหรับสายสญัญาณ
ชนิด STANDED CABLE โดยมีระยะห่างระหว่างคูส่ายบริเวณจดุ TERMINATE เพ่ือลดสญัญาณรบกวน
ระหวา่งคูส่าย (CROSS TALK) 

5) MODULAR JACK CAT 6 ท่ีติดตัง้ใช้งานกบั PATCH PANEL ต้องผ่าน
เง่ือนไขข้อกําหนดตามมาตรฐานอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
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 5.1)  UL FILE NUMBER E81956 
  5.2)  TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E. 
  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) วสัดท่ีุใช้ผลติ 
 6.1) HOUSING MODULAR JACK ผลิตจาก POLYPHENYLENE 

OXIDE ท่ีได้ตามมาตราฐาน UL 94V-0 RATED 
 6.2)  CONTACT PIN ผลิตจาก BERYLLIUM COPPER บริเวณจดุสมัผสั

กบั MODULAR PLUG CONTACT ชบุทองหนา 1.27μm , บริเวณท่ีไม่ได้สมัผสักบั MODULAR PLUG 
ชบุด้วย NICKEL หนา 3.81 μm 

 6.3)  INSULATION DISPLACMENT CONTACT ด้านหลงั (IDC) ผลิต
จาก PHOSPHOROUS BRONZE, ชบุด้วย NICKEL หนา 1.27μm และเคลือบทบัด้วยโลหะผสม ดีบกุ
ตะกัว่ หนา 3.18μm  

 6.4)  STRAIN RELIEF ทําจาก POLYCARBONATE 
 6.5)  PATCH PANEL FRAME ผลติจากโลหะสีดํา POWDER-COATED 
7) ความคงทนและประสทิธิภาพ (durability):  
 7.1)  Modular Jack เท่ากบั 750 Mating Cycles 
 7.2) 110ck เท่ากบั 200 termination Cycles 
 7.3) รองรับแรงดงึได้ไมน้่อยกวา่ 89N 
 7.4) สามารถรองรับการใช้งานได้ท่ีแรงดนัไฟฟ้า 150 VAC เป็นอยา่งน้อย. 

 7.5) หน้าสมัผสั PIN CONTACT มีความต้านทานไมเ่กิน 20 m. 

 7.6) ฉนวนมีความต้านทานไมน้่อยกวา่ 500 M 
 7.7) ผ่านการทดสอบการรับแรงสัน่สะเทือนตามมาตรฐาน IEC 60512-6-

4. 
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8) มีคณุสมบตัทิางไฟฟ้าดงัตอ่ไปนี ้
 8.1) มีคา่ INSERTION LOSS ไม่เกิน 0.06 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz, และ 

0.1 dB ท่ีความถ่ี 250 MHz. 
 8.2) มีคา่ RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 33.2 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และ 

17.4 dB ท่ีความถ่ี 250 MHz. 
 8.3) มีคา่ NEXT ไมน้่อยกวา่ 57.7 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และ 47.9 dB ท่ี

ความถ่ี 250 MHz. 
 8.4) มีคา่ FEXT ไม่น้อยกว่า 48.7 dB ท่ีความถ่ี 100 MHz และ 40.1 dB ท่ี

ความถ่ี 250 MHz. 
 8.5) อุปกรณ์ ท่ี เสนอต้องได้ รับการ รับประกันการใ ช้งาน  SYSTEM 

WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศ
ไทย 

 8.6)   เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้า และผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกนั 
กบัสายทองแดงแบบตีเกลียว CAT 6 

5.7.5  คณุสมบตัิทางด้านเทคนิค แผงกระจายสาย FIBER OPTIC PATCH PANEL มีคณุสมบตัิ
ดงันี ้

1) สามารถติดตัง้ภายในตู้ Rack ขนาด 19 นิว้ 1 U ได้ มีลกัษณะ Drawer Style 
สามารถเล่ือนเข้าออกเพ่ือความสะดวกในการตดิตัง้สาย Fiber Optic 

2) สามารถรองรับหวัตอ่ Fiber (Connecter) ชนิด ST หรือ SC ได้ไม่น้อยกว่า 36 
หวัตอ่ และ LC ได้ไมน้่อยกวา่ 72 หวัตอ่ 

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

4) มี Cable Clamp Bracket Kit และ Cable Management Spider สําหรับช่วย
จดัเก็บสาย Fiber      

5) สามารถรองรับแผงหวัตอ่ Fiber (Adapter Plate) ชนิดถอดเปล่ียนได้ (Snap-in) 
ST,SC,LC Snap-In Adapter Plate หรือ MPOจํานวน 3 ชดุ 

6) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและผู้ผลิตเดียวกบัสายใยแก้วนํา
แสงชนิด [ตดิตัง้ภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร] 

7) อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องได้รับการรับประกนัการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลติภณัฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศไทย 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page       30/38

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 
 5.7.6 อปุกรณ์ท่ีใช้ในจดัสายภายในอาคาร (Wire Management) 
  1)  ใช้สําหรับจดัสายสญัญาณต้องมีฝาปิด-เปิด สะดวก 
  2)   ท่ีใช้ต้องสลบัระหว่าง อปุกรณ์กระจายสญัญาณและอปุกรณ์พกัสายเสมอ สาย
เช่ือมตอ่ (CAT 6 TRANSPARENT SL BOOT CABLE ASSEMBLIES) มีคณุสมบตัดิงันี ้
   2.1) มีคณุสมบตัิเป็นสายเช่ือมตอ่ UTP PATCH CABLE ASSEMBLIES CAT 6 
(CAT 6 PATC CORD) ประกอบด้วยสาย UTP แบบ STANDED WIRE ขนาด 24 AWG 7/32 จํานวน 4 
คูส่าย ซึง่มีฉนวนท่ีผลติจาก FRAME RETARDANT POLYETHYLENE  
   2.2)  ปลายทัง้สองด้านเป็นหวัต่อแบบ RJ 45 MODULAR PLUG ผลิตจาก 
CLEAR POLYCARBONATE และมี PIN CONTACT ผลิตจาก PHOSPHOR BRONZE ชบุ NICKEL 
หนา 0.0001 นิว้และเคลือบด้วยทองหนา 0.00005 นิว้ มี LOAD BAR ผลิตจาก POLYCARBONATE เพ่ือ
ช่วยจดัตําแหน่งของสายให้เกิดการรบกวนกนัน้อยท่ีสดุ 
   2.3)  เป็นสายสําเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต มี BOOT แบบ SLIM LINE, 
TRANSPARENT SL BOOT มีลกัษณะโปร่งใส 
   2.4)  สายเช่ือมตอ่สําเร็จรูป ต้องผ่านเง่ือนไขข้อกําหนดตามมาตรฐานอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
      - 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. 
   2.5) สายเช่ือมตอ่สําเร็จรูปมีคณุสมบตัทิางด้านไฟฟ้าดงันี ้
    2.5.1) มีคา่ CAPACITANCE 13.5 pf/ft ท่ี 1 MHz 

    2.5.2) มีคา่ IMPEDANCE 100   15% ท่ีความถ่ี 1 MHz ถึง 100 MHz. 
    2.5.3) รองรับแรงดนัไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 150 VAC 
    2.5.4) ทํางานได้ท่ีอณุหภมูิ -20 ºC ถึง 60ºC 
    2.5.5) รองรับแรงดงึได้ไมน้่อยกวา่ 50N 
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    2.5.6) อุปกรณ์ ท่ี เสนอต้องได้ รับการ รับประกันการใ ช้งาน  SYSTEM 
WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภณัฑ์ หรือบริษัทสาขาในประเทศ
ไทย 
    2.5.7) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าและผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกนั
กบัสายทองแดงแบบตีเกลียว ENHANCED CATEGORY 6 
     
  5.7.7 คณุสมบตัขิองอปุกรณ์ Wireless Access Point มีคณุสมบตัอิยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
    1)    มี Ethernet Port ท่ีเป็นแบบ 10/100/1000 BASE-T หรือ 100/1000 BASE-T 
(RJ-45) Autosensing link ไม่น้อยกว่า 1 Ports โดยสามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน IEEE802.3afหรือ 
802.3at PoE (Power over Ethernet) 
    2) ต้องสามารถทํางานแบบ Dual concurrent, Dual band 802.11a/n (5GHz) 
and 802.11b/g/n (2.4GHz) connectivity 
        3)   ต้องรองรับความเร็วในการเช่ือมต่อได้สูงสุดท่ี 300 Mbps เม่ืออยู่บน
มาตรฐาน IEEE802.11n, 54 Mbps เม่ืออยู่บนมาตรฐาน IEEE802.11a/g, ความเร็วท่ี 11 Mbps บน
มาตรฐาน IEEE802.11 b เป็นอยา่งน้อย 
    4)  ต้องรองรับ 802.11n MIMO แบบ 2x2:2 หรือดีกวา่ 
    5)  มีเสาอากาศภายในไม่น้อยกว่า 4 เสา ท่ีมีกําลงัขยาย (Gain) 2.5dBiเป็น
อยา่งน้อย ทัง้ในยา่นความถ่ี 2.4GHz และ ยา่นความถ่ี 5GHz 
        6)  สามารถเช่ือมต่อกันด้วยคลื่นวิทยุแบบ Direct Sequence Spread 
Spectrum (DSSS) และ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 
        7)   ต้องสามารถรองรับ SSID ได้อยา่งน้อย 8 SSID/Radio 
        8)  รองรับการทํางานในลกัษณะท่ีเป็น Mesh ได้ 
     9)  ต้องเป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถทํา RF Management หรือ Adaptive Radio 
Management ได้ 
       10)  อปุกรณ์จะต้องรองรับการใช้งานท่ีอณุหภมูิ 0 – 50 องศาเซลเซียส 
    11)   อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจากหน่วยงาน UL 
หรือ EN เป็นอยา่งน้อย 
       12) อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องได้รับการตรวจสอบการแพร่กระจายของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า (Electromagnetic Emissions Certifications) จากหน่วยงาน FCC และ EN เป็นอยา่งน้อย 
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    13)  ต้องเป็นอปุกรณ์จากผู้ผลิตเดียวกนักบัอปุกรณ์ Wireless controller เพ่ือ
สามารถทํางานร่วมกบัอปุกรณ์ Wireless controller ท่ีเสนอได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
 5.8  รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
  รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการ
ยอมรับ ทัง้นีค้ณุสมบตัิของอปุกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขดัต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณา
ของผู้วา่จ้างท่ีจะอนมุตัหิรือไมถื่อเป็นท่ีสิน้สดุ อยา่งไรก็ดีหากวา่ผู้วา่จ้างเป็นวา่จําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบคณุภาพกบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
   1)   อุปกรณ์ตดัตอนอัตโนมัต ิ
   - ABB 
   - SIEMENS 
   - SCHNEIDER 
   - LEGRAND  
   - MOELLER 
   - หรือเทียบเท่า 
   2) แผงสวิตช์ย่อย 
   - SCHNEIDER 
   - SIEMENS 
   - ABB 
   - BTICINO/LEGRAND 
   - หรือเทียบเท่า 
  3) สายไฟฟ้า 
   - THAI YAZAKI, LOCAL 
   - BANGKOK CABLE, LOCAL 
   - PHELPS DODGE, LOCAL 
   - DRAKA 
   -    CTW 
   - หรือเทียบเท่า 
   4) ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
   - PANASONIC 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page       33/38

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

   - RSI 
   - STEEL CITY 
   - ABSO 
   - ARROW PIPE 
   -  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 
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    - หรือเทียบเท่า 
   5.4) บลัลาสต์ 
    - PHILIPS 
    - BOVO, LOCAL 
    - MK, LOCAL 
    - SCHWABE 
    - DELIGHT 
    - 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) สวิตช์และเต้ารับ 
   - PANASONIC 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-E/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร Page       35/38

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

   - BTICINO 
   - SCHNEIDER 
   - SIEMENS 
   -  HACO 
   - หรือเทียบเท่า 
  7) Fire Alarm System 
   - FIRELITE 
   - NOTIFIRE/ SYSTEM SENSOR 
   - THORN 
   - SECUTRON 
   - 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 
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   -      EML 
   - MICRO POWER 
   -  DYNO 
   - หรือเทียบเท่า 
   10)  ระบบป้องกันไฟและควันลาม 
   - NELSON 
   - 3 M 
   - GE 
   - FURUKAWA 
   - SPEC SEAL 
   - หรือเทียบเท่า 
    11)  WIREWAY &CABLE TRAY 
   -  ASEFA 
   - TIC 
   -  SMD 
   -  TAMCO 
   -    หรือเทียบเท่า 
    12)  LIGHTNING PROTECTION 
   -  KUMWELL 
   - PIGMAN 
   -    หรือเทียบเท่า 
   13)  ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (YELLOW) 
   -  ตราช้าง 
   - ตราท่อนํา้ไทย 
   -    หรือเทียบเท่า 
   14)  ELECTRIC AND TELECOM CONDUIT (WHITE) 
   -  ตราช้าง 
   -  ตราท่อนํา้ไทย 
   -    หรือเทียบเท่า 
   15)  ท่อ HDPE  
   - พีบีไพพ์ (PBP) 
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   - ไทย เอเชีย พี.อี. ไพพ์ (TAP) 
   - ไทยก้าวไกล (TGT) 
   - หรือเทียบเท่า 
  16)  สายทนไฟ  
   - RADOX 
   - DELTA CROMPTON 
   - SCM 
   - DRAKA UK 
   - STUDER 
   - FIRECEL 
   - หรือเทียบเท่า 
  17) สายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์  
   - AMP 
   - AT&T 
   - LINK 
   - COMMSCOPE 
   - SIEMON 
   - PANDUIT 
   - BELDEN 
   -      KRONE 
              -     NEXANS 
   - หรือเทียบเท่า 
  18)  แผงกระจายสายสัญญาณ (Patch Panel) 
      -    AMP 
   -    KRONE 
   -   NEXANS 
   -      LINK 
   - หรือเทียบเท่า 
  19) DIGITAL POWER METER 

   -   SOCOMEC 
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   -   SCHNEIDER 
   -   E-POWER 
   -   RTR 
      - หรือเทียบเท่า 
 หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่
มีจําหน่ายในทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
 



งานระบบปรบัอากาศงานระบบปรบัอากาศและระบายอากาศและระบายอากาศ  
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1. ข้อกาํหนดทั่วไปงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
 
1.1  ความต้องการทั่วไป  

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและดําเนินการจดัหาและติดตัง้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์อํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามข้อกําหนดเง่ือนไขและเพ่ือให้ได้ผลงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีมีมาตรฐานมีสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งานได้ทนัทีเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จมีฝีมือการทํางานท่ีประณีตละเอียดและมีความถกูต้องตามหลกัวิชาช่างท่ีดี  

 
1.2  มาตรฐาน  

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนวัสดุและอุปกรณ์การประกอบและการติดตัง้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนด
มาตรฐานตอ่ไปนี ้ 
 1.2.1  มาตรฐานงานระบบวิศวกรรมเคร่ืองกลและปรับอากาศ  

ACAT สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแหง่ประเทศไทย  
EIT The Engineering Institute of Thailand (วสท.)  
TISI Thai Industrial Standard Institute (มอก.)  
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers  
NEMA National Electrical Manufacturers Association  
ANSI American National Standard Institute  
AMCA Air Movement and Control Association International  
AHRI Air-conditioning, Heating, and Refrigeration Institute  
ASME American Society of Mechanical Engineers  
NEC National Electrical Code  
UL Underwriter’s Laboratories Inc.  
ASTM American Society of Testing Materials  
BS British Standard  
FM Factory Mutual  
NFPA National Fire Protection Association  
IEC International Electrotechnical Commissions  
MEA Metropolitan Electricity Authority (กฟน.)  
SMACNA Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National Association Inc.  
MS Manufacturer’s Standard  

หมายเหตุ  มาตรฐานและข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีอ้างถึงครอบคลมุถึงฉบบัลา่สดุท่ีปรากฏให้มีผลบงัคบัใช้จนถึงวนัทํา
การติดตัง้ด้วยโดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเอกสารนัน้ๆ ประกอบเพ่ือเสนอเร่ืองให้พิจารณาตอ่ผู้ผู้วา่จ้าง  
 
1.3  ขอบเขตของงาน  
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1.3.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาติดตัง้และทดสอบอปุกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศดงัแสดงไว้ในรูปแบบและ
รายละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามความประสงค์ของการใช้งาน  

1.3.2  เคร่ืองและอุปกรณ์ทุกชิน้ต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้งานท่ีใดมาก่อนและอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัทําการติดตัง้  

1.3.3  ผู้ รับจ้างรับผิดชอบในการจดัการเก่ียวกบัการขนสง่เคร่ืองและอปุกรณ์ถึงบริเวณสถานท่ีติดตัง้รวมทัง้การเก็บ
รักษาและป้องกนัความเสียหายใดๆ อนัอาจจะเกิดขึน้ เช่น จากดิน ฟ้า อากาศ ภยัธรรมชาติจากมนษุย์หรือสตัว์เป็นต้นจนถึง
วนัสง่มอบงาน  

1.3.4  การติดตัง้ การขนสง่ การใช้แรงงาน การเก็บรักษาและการปฏิบติัการต่างๆ ซึง่จําเป็นในการดําเนินการติดตัง้
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกําหนดและหลกัวิชาการทางวิศวกรรมจนกระทัง่ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
สามารถใช้งานได้ดี  

1.3.5  วสัด ุ และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจําเป็นสําหรับช่วยให้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศใช้งานได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้
ระบไุว้ในแบบรูปและรายการแตห่ากเป็นตรรกแหง่วิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างต้องจดัหามาติดตัง้ในงานเพ่ือให้ได้
ระบบท่ีสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพทัง้นีโ้ดยการพิจารณาเหน็ชอบของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

1.3.6  ในกรณีท่ีมีการขดัแย้งระหว่างแบบรูปและรายการผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างทราบ
ทนัทีและให้ผู้ ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือวินิจฉัยและถือเอาคํา
วินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ  

1.3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อสมรรถนะและความสามารถของเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้โครงการนีท้ัง้หมด 
เพ่ือให้ได้จดุประสงค์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง หากจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
หรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างทราบและให้ผู้ ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือ
วินิจฉยัและถือเอาคําวินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ  

1.3.8  แบบรูปท่ีแสดงเป็นแบบไดอะแกรมแสดงไว้เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบถึงแนวทางและหลกัการของระบบรวมทัง้
ความต้องการของผู้ว่าจ้างแบบรูปดงักลา่วได้แสดงแนวการเดินท่อต่างๆ และตําแหน่งท่ีติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ใกล้เคียงกบั
ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามในการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปนิกแบบโครงสร้างและแบบระบบงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดพร้อมทัง้จดัทําแบบ Shop Drawing ให้พิจารณาเหน็ชอบก่อนทําการติดตัง้จริงทกุครัง้เพ่ือให้งานติดตัง้ดําเนิน
ไปได้โดยสะดวกไมข่ดัแย้งกบังานระบบอ่ืน  
 
1.4  วัสดุและอุปกรณ์  

1.4.1  ผู้ รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียดวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ติดตัง้พร้อมด้วยข้อมลูทางด้านเทคนิคให้
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างได้พิจารณาอนมุติัลว่งหน้าก่อนท่ีจะทําการจดัหาอยา่งน้อย 15 วนัก่อนท่ีจะนําไปทําการติดตัง้  

1.4.2  วสัด ุอปุกรณ์ใดซึง่เสียหายในระหวา่งการขนสง่การติดตัง้หรือการทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการซ่อมแซม
วสัดอุปุกรณ์นัน้ให้อยูใ่นสภาพดีหรือเปล่ียนให้ใหมต่ามความเหน็ชอบของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  

1.4.3  ถ้าผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเห็นว่าวสัดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้มีคุณสมบติัไม่เท่าท่ีกําหนดไว้ในรายการ 
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ยอมให้นํามาใช้ในงานนี ้ในกรณีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรสง่ให้
สถาบนัท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเช่ือถือทําการทดสอบคณุสมบติั เพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดก่อนท่ีจะอนมุติัให้นํามาใช้
ได้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้โดยมิชกัช้า  
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1.4.4  วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีนํามาติดตัง้จะต้องเป็นของใหมแ่ละไมเ่คยถกูนําไปใช้งานมาก่อน  
1.4.5  หากมีความจําเป็นเกิดขึน้อนักระทําให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ตามท่ีได้แจ้งในข้อกําหนด 

และ/หรือแบบรูปแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างและจะต้องจัดหาวสัดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมาทดแทนแล้วผู้ รับจ้างจะต้องชีแ้จง
เปรียบเทียบรายการละเอียดของสิ่งดังกล่าวพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานข้อพิสูจน์แก่ผู้ ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือรับความ
เหน็ชอบจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยเร็ว  

 
1.5  การตดิตัง้  

1.5.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถ หวัหน้าช่างและช่างท่ีมีฝีมือสงูเท่านัน้เข้ามา
ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจดังานและทํางานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอท่ีปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามความ
ประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

1.5.2  วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรเคร่ืองกลหรือวิศวกรสาขาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์ตามท่ีระบใุน
ข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) และได้ขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรควบคมุตาม พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ควบคมุการติดตัง้งานในระบบทัง้หมด  

1.5.3  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปล่ียนคนงานท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบติังานด้วยฝีมือท่ีไม่ดีพอหรืออาจเกิดการ
เสียหายหรืออนัตรายผู้ รับจ้างต้องจดัหาคนงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนท่ีโดยทนัทีและค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิด
ขึน้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้  

 
1.6  เคร่ืองมือ  

ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภยัสําหรับใช้ในการปฏิบติังานและ
ต้องเป็นชนิดท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัประเภทของงานท่ีทําในจํานวนท่ีเพียงพอ  

 
1.7  การประสานงาน  

ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัเก่ียวกบัการประสานงานอย่างจริงจงัโดยจะต้องพยายามปรึกษาการติดตัง้ระบบในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ก่อสร้างรายอ่ืนๆ เช่น งานโครงสร้างอาคาร งานระบบสขุาภิบาล งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือให้งานดําเนินไป
โดยสะดวก  

 
1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ  

1.8.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ ความสามารถหวัหน้าช่างและช่างท่ีมีฝีมือสงูเท่านัน้เข้ามา
ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจดังานและทํางานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอท่ีปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามความ
ประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

1.8.2  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดตา่งๆ จนแน่ใจวา่เข้าใจถงึข้อกําหนดเง่ือนไขตา่งๆ โดยแจ้งชดั  
1.8.3  เม่ือมีข้อขดัแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสยัหรือข้อผิดพลาดเก่ียวกบัแบบและรายการให้สอบถาม

จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยตรง  
 
1.9  การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ รายการ และวัสดุอุปกรณ์  
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1.9.1  การเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานท่ีผิดไปจากแบบและรายการอนัเน่ืองมาจากแบบและรายการขดักนัหรือความ
จําเป็นอ่ืนใดก็ดีผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเพ่ืออนมุติัขอความเหน็ชอบเสียก่อนจงึจะดําเนินการได้  

1.9.2  ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของผู้ รับจ้างมีลกัษณะสมบติัอนัเป็นเหตใุห้อปุกรณ์ตามรายการท่ีกําหนดไว้เกิดความไม่
เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถกูต้องผู้ รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างใน
การแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องโดยชีแ้จงแสดงหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิตมิฉะนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว  

 
1.10  การขนส่งและการนําวัสดุเข้ายังหน้างาน  

1.10.1  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนสง่เคร่ือง วสัด ุ และอปุกรณ์มายงัสถานท่ีติดตัง้รวมทัง้การยกเข้าไปยงัท่ี
ติดตัง้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้  

1.10.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอนัเกิดจากการขนสง่ วสัด ุ อปุกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่างๆ มายงั
สถานท่ีติดตัง้  

1.10.3  ผู้ รับจ้างจะต้องมีกําหนดการในการนําวสัดุและอุปกรณ์เข้ามายงัหน้างานและแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบก่อน
ลว่งหน้าพร้อมทัง้จดัเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์อย่างถกูต้องลว่งหน้าโดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  

1.10.4  เม่ือวสัดุและอุปกรณ์เข้าถึงหน้างานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบวสัดุและ
อปุกรณ์เหลา่นัน้ให้ถกูต้องตามท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างได้อนมุติัไว้ก่อนท่ีจะนําวสัดแุละอปุกรณ์เข้ายงัสถานท่ีเก็บรักษา  
 
1.11  การเกบ็รักษาเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์  

1.11.1 ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือ วสัด ุ อปุกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการติดตัง้ภายในบริเวณก่อสร้าง
อาคารเองเคร่ืองมือวสัดแุละอปุกรณ์ดงักลา่วจะยงัคงเป็นกรรมสทิธ์ิของผู้ รับจ้างเองทัง้หมดซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการ
สญูหายเส่ือมสภาพหรือถกูทําลายจนกวา่จะได้ติดตัง้โดยสมบรูณ์และสง่มอบงานแล้ว  

1.11.2  หากจะเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนผู้ว่าจ้างเสียก่อนผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษาวดัสแุละ
อปุกรณ์และในสว่นท่ีจะต้องขนวสัดผุา่นเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัโครงสร้างอาคาร  
 
1.12 แบบใช้งาน (Shop Drawing)  

ผู้ รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งานแสดงรายละเอียดการติดตัง้ของระบบต่างๆ ตามท่ีได้ตรวจสอบสภาพท่ีติดตัง้ตามความ
เป็นจริงและจากการประสานงานกบังานระบบอ่ืนๆ แล้วแบบจะต้องจดัทําในมาตราสว่นท่ีเหมาะสมแต่ไม่เลก็กว่า 1:100 เสนอ
ต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนมุติัอย่างน้อย 2 ชดุ ก่อนดําเนินการติดตัง้ในเวลาอนัสมควรแต่จะไม่น้อยกว่า 
15 วนั  
 
1.13  ป้ายช่ือและเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์  

1.13.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาหรือจดัทําป้ายช่ือ เป็นตวัหนงัสือและเคร่ืองหมายต่างๆ เพ่ือแสดงช่ือและขนาดของ
อปุกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรือภาษาองักฤษ  
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1.13.2  ป้ายช่ือให้ทําด้วยวสัดท่ีุคงทนต่อสภาพแวดล้อมป้ายต้องยึดติดให้มัน่คงถาวรป้ายช่ือดงักล่าวจะต้องจดัหา
ให้กบัอปุกรณ์ตอ่ไปนีคื้อ  

 ก. แผงควบคมุไฟฟ้าทัง้หมด  
 ข. เคร่ืองสบูนํา้และเคร่ืองจกัรหลกั (Main Equipment) ทัง้หมด  
1.13.3  สีท่ีใช้พน่เป็นตวัหนงัสือ และเคร่ืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋องได้  

 
1.14  การทดสอบเคร่ืองและระบบ  

1.14.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้
วา่จ้าง รวมทัง้จดัเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลติในการทดสอบเคร่ืองเสนอตอ่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างจํานวน 2 ชดุ  

1.14.2  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเคร่ืองจักรหลกัการใช้งานทัง้ระบบตามหลกัวิชาเพ่ือแสดงให้เห็นว่างานท่ีทํา
ถกูต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทกุประการโดยมีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างร่วมในการทดสอบด้วย  

1.14.3  อปุกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหามาทัง้หมด  
 
1.15  การป้องกันการผุกร่อน  

วสัดท่ีุเป็นโลหะท่ีนํามาใช้ในโครงการนีท้กุชนิดจะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกนัสนิมและการผกุร่อนท่ีเหมาะสมมาแล้ว
ทัง้สิน้ เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกนัสนิมหรือสงักะสีตามความเหมาะสมหรือ
ตามท่ีได้ระบไุว้ หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้สีกนัสนิมจะต้องเป็นสีกนัสนิมชนิด 
Red Iron Oxide โดยจะต้องสง่สีดงักลา่วให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติัก่อนการดําเนินการ  

 
1.16  การเจาะตัด  

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการประสานงานตําแหน่งและขนาดเพ่ือการตดัเจาะท่ีจําเป็นต่อการติดตัง้ระบบระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ เช่น การเจาะผนงั พืน้ การเจาะตดัฝ้าเพดาน เป็นต้น การตดัเจาะต่างๆ จะต้องทําอย่างระมดัระวงั 
และรอบคอบเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อโครงสร้างอาคารและไม่ทําให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไปรวมทัง้จะต้องแจ้ง
ให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างทราบก่อนท่ีจะดําเนินการตดัเจาะด้วย  

 
1.17  การจัดทาํแท่นเคร่ืองโดยงานอาคาร (Concrete plinth; pad and foundation by Builder’s work)  

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาด ระยะตําแหน่ง และนํา้หนกัเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ในการทําแท่น
เคร่ืองแท่นแผงไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น แก่ผู้ รับจ้างงานอาคารตามความเหมาะสมและมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะต้องมีการ
เสริมเหลก็ให้ถกูต้องทางวิชาการพร้อมทัง้มีอปุกรณ์ป้องกนัการสัน่สะเทือนติดตัง้อยูด้่วย (ถ้าจําเป็น)  

 
1.18  การเตรียมการในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองและอุปกรณ์  

ในการติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ติดตัง้เคร่ืองและ
อปุกรณ์อย่างถกูต้องสามารถทําการซ่อมบํารุง และสามารถเปล่ียนทดแทนได้โดยสะดวก ระหว่างการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้อง
เตรียมการและเตรียมช่องทางตา่งๆ ในการนําเคร่ืองและอปุกรณ์เข้ายงัสถานท่ีติดตัง้เพ่ือไมใ่ห้เกิดปัญหาขดัข้องกบัการก่อสร้าง
อาคาร  
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1.19  การยดึท่อ และอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร  
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมในการยดึทอ่และอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคาร เช่น โครงเหลก็ยดึท่ีถกูต้องตาม

หลกัวิชาการ หากจะใช้ Expansion Bolt จะต้องเป็น Expansion Bolt ท่ีผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนํา้หนกัตามท่ี
ต้องการได้ โดยมีคา่ความปลอดภยัไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เทา่ (Safety Factor = 1.5)  

 
1.20  ความปลอดภัยในการทาํงาน  

ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัระหว่างการปฏิบติังานติดตัง้เพ่ือให้เกิดอนัตรายน้อยท่ีสดุและจะต้อง
รับผิดชอบตอ่อนัตรายตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้ในสว่นท่ีตวัเองรับผิดชอบทัง้สิน้นอกจากนีจ้ะต้องจดัหาเคร่ืองดบัเพลิงไว้ในบริเวณ
ท่ีมีการเช่ือมอยูเ่สมอ  
 
1.21  การทาสี  

ผู้ รับจ้างจะต้องทาสีวสัดแุละอปุกรณ์ตามท่ีระบุการทาสีให้ยึดถือการปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีคณุภาพของสี
จะต้องเทียบเท่ากบัคณุภาพของสีตามท่ีระบใุช้ในข้อกําหนดงานเคร่ืองกลก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาดและก่อน
ทาสีจริงจะต้องมีสีรองพืน้เพ่ือป้องกนัการผกุร่อนเสมอ สีกนัสนิมจะต้องทาอยา่งน้อย 1 ชัน้  

 
1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  

1.22.1  ในระหว่างดําเนินการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนผงัและแบบตามท่ีสร้างจริง (As built drawings) แสดง
ตําแหน่งของอปุกรณ์การติดตัง้อปุกรณ์ตามท่ีเป็นจริง รวมทัง้การแก้ไขอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในงานระหว่างการติดตัง้โดยการแก้ไข
แบบใช้งาน (Shop Drawings) ให้ถกูต้องตามการติดตัง้จริง ภายใน 15 วนั หลงัจากการติดตัง้เรียบร้อยแล้วเพ่ือสง่มอบให้กบั
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างตรวจสอบความถกูต้องตอ่ไปทนัที  

1.22.2  แบบสร้างจริงจะต้องสง่มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงาน รวมจํานวน 3 ชดุและแผ่น CD อีก 2 ชดุ มีขนาด
และมาตราสว่นเดียวกนักบัแบบก่อสร้างหรือแบบใช้งาน  

 
1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเคร่ือง  

1.23.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีควบคุมเคร่ืองและรักษาเคร่ืองของผู้ ว่าจ้างให้มีความรู้ 
ความสามารถในการใช้และการบํารุงรักษาก่อนสง่มอบงาน  

1.23.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างผู้ ชํานาญในระบบต่างๆ มาช่วยเดินเคร่ืองและควบคมุเคร่ืองเป็นระยะเวลาอย่าง
น้อย 30 วนั ติดตอ่กนัภายหลงัจากสง่มอบงาน  

 
1.24  หนังสือคู่มือการใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์  

ผู้ รับจ้างจดัทํารายละเอียดของอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วยวิธีใช้และระยะเวลาของการบํารุงรักษาเป็นภาษาไทยและ/หรือ 
ภาษาองักฤษ สําหรับเคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีผู้ รับจ้างนํามาใช้ จํานวน 3 ชดุ มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน  

 
1.25  การประกัน  

1.25.1  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพและสมรรถนะของเคร่ืองภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีเคร่ืองติดตัง้แล้ว
เสร็จ และสง่มอบงาน  
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1.25.2  ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเคร่ืองและอุปกรณ์เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพอันเน่ืองมาจากโรงงานผลิตผู้
รับจ้างต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดีเช่นเดิม โดยไมช่กัช้าและรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

1.25.3  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัเปล่ียน และ/หรือ แก้ไขวสัดอุปุกรณ์และงานตามข้อกําหนดรวมทัง้ข้อผิดพลาด ซึง่ผู้ว่า
จ้างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน  

1.25.4  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัอปุกรณ์ของระบบต่างๆ ดงักล่าวข้างต้น ทําการแก้ไขท่ีไม่ถกูต้องเปล่ียนวสัดแุละ
อุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพรวมทัง้การบริการตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Schedule) และในกรณีฉกุเฉินภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัสง่มอบงานหากผู้ รับจ้างไม่เร่ิมแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อยผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิจะดําเนินการเองแล้วคิดคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจากผู้ รับจ้าง  

 

1.26  การทดสอบเคร่ือง (WITNESS PERFORMANCE TEST)  
การทดสอบด้านเทคนิคผู้ รับจ้างจะต้องจดัให้มีการทดสอบสภาพ PERFORMANCE และ EFFICICENCY ของเคร่ือง 

โดยทําการเดินเคร่ืองจริงตาม CONDITION ในการใช้งาน ณ ประเทศผู้ผลิตโดยมีการทดสอบท่ี FULL LOAD จํานวน 1 
POINT และ PART LOAD ท่ี 75%, 50% และ 25% จํานวน 3 POINTS ตามลําดบัตามมาตรฐาน ARI STANDARD ฉบบั
ลา่สดุของการทดสอบสมรรถนะเคร่ืองและผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งกําหนดการทดสอบอปุกรณ์ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจรับผู้ออกแบบหรือตัวแทนของผู้ ว่าจ้างเดินทางไปทําการตรวจสอบและทดสอบค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการ
เดินทางและคา่ท่ีพกัผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบทัง้สิน้  

 

1.27  การบริการ  
1.27.1  ผู้ รับจ้างต้องเตรียมช่างผู้ ชํานาญงานในแตล่ะระบบไว้สําหรับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์

ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัภายในระยะเวลา 2 ปี  
1.27.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทกุชิน้และการบํารุงรักษาทุกครัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ

ตวัแทนผู้วา่จ้างภายใน 7 วนั นบัจากวนัท่ีบริการ  
 

1.28  การส่งมอบงาน  
1.28.1  ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัตามท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบจนได้ผลว่า

เคร่ืองจกัรหลกัและอปุกรณ์เหลา่นัน้สามารถทํางานได้ดีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน  
1.28.2  รายการสิ่งของต่างๆ ต่อไปนีผู้้ รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงานถือเป็นส่วนหนึ่งของ

การตรวจรับมอบงานด้วย คือ  
- แบบก่อสร้างจริง  
- หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์ซึง่โรงงานผู้ผลติสง่มาให้ด้วย  
- อะไหลต่า่งๆ ตามข้อกําหนด (ถ้ามี) หรือ ตามท่ีผู้ผลติแนะนําให้จดัหาสํารองไว้  
- รายงานผลการทดสอบเดินเคร่ือง เคร่ืองจกัรหลกัขนาดใหญ่  
- ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 
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2.  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIRCONDITIONING) 

 
2.1   ความต้องการทั่วไป 

เคร่ืองปรับอากาศชดุหนึ่งๆ ประกอบด้วยเคร่ืองระบายความร้อน (Condensing Unit) ซึง่ใช้คู่กนักบัเคร่ืองเป่าลมเย็น 
(Fan Coil Unit) ทัง้ชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในต่างประเทศหรือประกอบในประเทศภายใต้ 
ลิขสิทธ์ของผลิตภณัฑ์นัน้โดยท่ีเคร่ืองระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air-Cooled Condensing Unit) 
ซึ่งเม่ือใช้คู่กับเคร่ืองเป่าลมเย็นตามท่ีผู้ผลิตแนะนําและมีหลกัฐานยืนยันแล้วจะต้องสามารถทําความเย็นรวม (Matching 
Capacity) ได้ตามข้อกําหนดในรายการอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อน (Condenser Coil) ท่ีอณุหภูมินํา้ยาทางด้านดดูกลบั 

(Saturated Suction Temperature) ไมเ่กิน 45F 
 
2.2   เคร่ืองส่งลมเยน็และเคร่ืองจ่ายลมเยน็ (Fan Coil Unit & Air Handling Unit)  

เคร่ืองสง่ลมเย็นแตล่ะชดุจะต้องสามารถสง่ลมเย็นได้ไม่น้อยกวา่จํานวนลมท่ีระบไุว้ในแบบและรายการอปุกรณ์ 
พดัลมท่ีใช้เป็นแบบ Centrifugal Blower ลมเข้าได้ 2 ทาง (DWDI) หรือแบบกรงกระรอกสําหรับเคร่ืองแบบติดผนงัพดั
ลมตวัเดียวหรือสองตวัติดตัง้อยู่บนเพลาเดียวกนัมอเตอร์ขบัพดัลมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 1 แรงม้าขึน้ไปต้องมีเคร่ืองช่วย
สตาร์ทแบบ Direct-Oo-Line Starter หรือตามท่ีกําหนดในแบบมอเตอร์ขบัพดัลมแบบ Direct-Drive หรือผ่าน
สายพานมู่เลย์ตวัขบัเป็นแบบปรับความเร็วรอบด้วยสายพานได้(สําหรับเคร่ืองส่งลมเย็นขนาดใหญ่กว่า10 ตนัความ
เย็นขึน้ไป)ตวัพดัลมจะต้องได้รับการตรวจหรือปรับทางด้าน Statically และ Dynamically Balanced มาแล้วจาก
โรงงานผู้ผลิต ตวัถงัเคร่ืองสง่ลมเย็นและเคร่ืองจ่ายลมเย็นทําด้วยเหล็กอาบสงักะสีหรือเหล็กดําความหนาไม่น้อยกว่า 
0.8 มม. หรือพลาสติก HIPS (High Impact Polystyrene) พ่นสีกนัสนิมและสีภายนอกผ่านการอบแห้งอย่างดีภายใน
ตวัเคร่ืองจะต้องหุ้มฉนวนความร้อนท่ีมีความหนาเพียงพอท่ีจะป้องกันการกลัน่ตวัของไอนํา้ในอากาศซึ่งสมัผัสกับ
โลหะได้ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิตถาดนํา้ทิง้บดุ้วยฉนวน Closed Cell Self Extinguishing หรือ PE 
Foam ซึ่งกนันํา้ได้มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ส่วนคอล์ยเย็น (Evaporator Coil) เป็นแบบ Direct 
Expansion ทําด้วยท่อทองแดงอย่างแข็งมีครีบอลมิูเนียมอดัติดแน่นกบัทอ่ด้วยวิธีทางกล (Mechanical Bonded) มี
จํานวนแถวไม่น้อยกวา่ 2 แถว จํานวนครีบไม่น้อยกวา่ 12 ครีบตอ่ความยาวหนึง่นิว้หรือตามมาตรฐานผู้ผลติ  

อปุกรณ์ประกอบของเคร่ืองเป่าลมเย็นมีดงัตอ่ไปนี ้ 
ก. Thermostatic Expansion Valve เฉพาะสําหรับเคร่ืองขนาดตัง้แต ่4 ตนัความเย็นขึน้ไป  
ข. Capillary TUBE หรือ Orifice (อาจใช้สําหรับเคร่ืองขนาดตัง้แต ่4 ตนัความเย็น ลงมา)  
ค. Overload Protection For Fan Motor  
ง. Drain And Drain Pan  
จ. 3/4 Inch Thick Cleanable Type Air Filter (Aluminium Type) หรือ 1/4 Inch Polyester Synthetic 
Fiber Filter  

 
2.3  เคร่ืองระบายความร้อน (Condensing Unit) 
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แบบเป่าลมร้อนขึน้ด้านบนหรือด้านข้างประกอบด้วย Compressor เป็นแบบ  Welded Shell Hermetic Type หรือ 
Semi-Hermetic Type Single or Dual Circuits of Refrigeration นํา้ยาสารทําความเย็นของเคร่ืองปรับอากาศให้ใช้นํา้ยา R-
32, R-410A ต้องไม่เป็นสารท่ีทําให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 
50 เฮิร์ต ตามท่ีกําหนดในแบบโดยห้ามทําการดดัแปลงหรือใช้หม้อแปลงแปลงแรงดนัไฟฟ้าอีกที รายละเอียดอ่ืนๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1) Compressor แตล่ะชดุต้องติดตัง้อยูบ่นฐานท่ีแข็งแรงและมีลกูยางกนักระเทือนรองรับ 
2) ตัวถังเคร่ืองระบายความร้อนทําด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กแผ่นพ่นสีกันสนิมและสีภายนอกอย่างดี ซึ่ง 

ทนทานตอ่สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
3) พดัลมระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal ขบัด้วยมอเตอร์ชนิด Weather Proof  ใช้กบั

ระบบไฟ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต 
4) แผงระบายความร้อน (Conden Coil) ทําด้วยท่อทองแดงหรืออลูมิเนียมมีครีบระบายความร้อนทําด้วย

อะลมิูเนียมชนิด Plate Fin Type อดัติดแน่นกบัท่อด้วยวิธีกลจํานวนครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 12 ครีบ ต่อความยาว
หนึง่นิว้ฟตุหรือตามมาตรฐานผู้ผลติ 

5) อปุกรณ์อ่ืนๆ ในเคร่ืองระบายความร้อนมีดงันี ้
- Thermal Overload Protection Devices for Compressor 
- Overload Protection for Fan Motor 
- Compressor Contactor 
- Low Pressure Switch 
- Refrigerant Filter Drier (สําหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ขึน้ไป) 
- Sight Glass (สําหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ขึน้ไป) 
- Suction Line Shut-Off Valves (สําหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ขึน้ไป) 
- Liquid Line Shut-Off Valves (สําหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ขึน้ไป) 
- Hot Gas Line Shut-Off Valves (สําหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ขึน้ไป) 
- Refrigerant Charging Port 
- Time Delay Relay 
- Crankcase Heater (สําหรับเคร่ืองขนาด 4 ตนัความเยน็ขึน้ไป)  

 6) ผลติภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้จะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. หรือฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติ  
 
2.4   การตดิตัง้ระบบปรับอากาศแบบ (SPLIT TYPE SYSTEM) 

การติดตัง้ระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบสําหรับเคร่ืองเป่าลมเย็นการติดตัง้อาจเคล่ือนย้ายจดุติดตัง้ได้ตามความ
เหมาะสมและความเห็นชอบของผู้คุมงาน การติดตัง้เคร่ืองระบายความร้อนให้รองรับทกุเคร่ืองด้วยขาเหล็กมีลกูยางกัน
กระเทือนรองรับชิน้ส่วนท่ีเป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีกชัน้หนึ่งการติดตัง้สวิทซ์ปิด-เปิดและเคร่ืองควบคุม
อณุหภมิู (THERMOSTAT) ให้ติดตามจดุท่ีกําหนดให้ในแบบหรือรายการในกรณีท่ีมีอปุสรรคเก่ียวกบัโครงสร้างของอาคารทํา
ให้ไม่สามารถติดตัง้ได้ตามจุดท่ีกําหนดในแบบผู้คมุงานจะเป็นผู้ กําหนดให้ใหม่เวลาทําการติดตัง้การติดตัง้เคร่ืองส่งลมเย็น
ขนาดใหญ่ท่ีใช้สายพานขบัให้มี VIBRATION ISOLATORS รองรับเพ่ือป้องกนัการสัน่สะเทือน การติดตัง้ระบบปรับอากาศให้
คํานงึถงึเร่ืองเสียงเป็นสําคญัด้วย โดยเม่ือเดินเคร่ืองปรับอากาศจะต้องมีเสียงดงัน้อยท่ีสดุ 
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2.5   การทดสอบ 

1) การติดตัง้ระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบสําหรับเคร่ืองเป่าลมเย็นการติดตัง้อาจเคล่ือนย้ายจุด 
ติดตัง้ได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างการติดตัง้เคร่ืองระบายความร้อนให้ 
รองรับทุกเคร่ืองด้วยขาเหล็กมีลูกยางกันกระเทือนรองรับชิน้ส่วนท่ีเป็นเหล็กให้ทาสีกันสนิมและทาสีภายนอกอีก 
ชัน้หนึง่ 

2) การติดตัง้สวิตช์ปิด-เปิดและเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ให้ติดตัง้ตามจุดท่ีกําหนดให้ในแบบหรือ
รายการ ในกรณีท่ีมีอุปสรรคเก่ียวกบัโครงสร้างของอาคารทําให้ไม่สามารถติดตัง้ได้ตามจุดท่ีกําหนดในแบบคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะเป็นผู้ กําหนดให้ใหมเ่วลาทําการติดตัง้ 

3) การติดตัง้เคร่ืองเป่าลมเยน็ให้มี Vibration Isolators รองรับเพ่ือป้องกนัการสัน่สะเทือน 
 

2.6 ระบบท่อนํา้ยาและท่อนํา้ทิง้ (Refigerant and Drain Piping System) 
1) ระบบท่อนํา้ยาใช้ท่อทองแดง (Copper Tube Hard Drawn Type L) ท่อ Suction จะต้องหุ้มฉนวน Closed Cell 

Foamed Elastomer หนาไม่ต่ํากว่า 3/4 นิว้ หรือตามท่ีระบใุนแบบท่อนํา้ยา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจากกนัโดยมี 
Clamp รัดทกุๆ ระยะท่ีห่างกนัไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อสว่นท่ีรัด Clamp ให้สอดคล้องแผ่นสงักะสีกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เซนติเมตร หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด Clamp 

2) การเดินท่อนํา้ยาจะต้องเดินขนานหรือตัง้ฉากกบัอาคารท่อสว่นท่ีเจาะทะลตุวัในอาคารให้ใส่ Pipe Sleeves ทกุ
แหง่และอดุช่องวา่งด้วยวสัดกุนันํา้ทอ่ทัง้หมดท่ีเดินบนดาดฟ้าให้รองรับด้วยเหลก็ตวั C ขนาด 475 มิลลิเมตร x 40 มิลลิเมตร x 
5 มิลลิเมตร โดยเหลก็รับดงักลา่วต้องอยู่ห่างกนัไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาวของเหลก็รองรับต้องมากพอท่ีจะรับ Clamp ยดึท่อ
ทัง้หมดได้ 

3) ท่อนํา้ทิง้จาก Floor Drain ของห้องเคร่ืองปรับอากาศต่อเข้ากบัท่อนํา้ฝนของอาคารผู้ รับเหมาระบบปรับอากาศ
ต้องดําเนินการหุ้มฉนวน Closed Cell Foamed Elastomer 0 3/4 ตลอดแนวนอนของทอ่ 
 4) ต้องติดตัง้อปุกรณ์ตา่งๆ เข้ากบัระบบทอ่นํา้ยาสําหรับเคร่ืองปรับอากาศทกุชดุมีดงันี ้
  4.1) Filter Drier 
  4.2) Thermostatic Expansion Valve (สําหรับเคร่ืองขนาดตัง้แต ่30,000 BTUH ขึน้ไป) 
  4.3) SighT Glass 
  4.4) อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 
 
2.7 ระบบควบคุม (Control System) 

1) ระบบควบคมุใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ รายละเอียดเป็นไปตามท่ีบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองปรับอากาศกําหนดเคร่ือง
ควบคมุอุณหภูมิ (Thermostat) จะต้องมีส่วนท่ีตัง้อณุภูมิได้ติดตัง้ตามจุดท่ีกําหนด ระบบปรับอากาศต้องมีระบบควบคุม
เช่ือมโยงกนั (Interlocking System) ระหวา่งเคร่ืองระบายความร้อนและเคร่ืองเป่าลมเย็น เพ่ือป้องกนัไม่ให้เคร่ืองระบายความ
ร้อนทํางานเม่ือมอเตอร์พดัลมเย็นไม่ทํางาน หรือเคร่ืองระบายความร้อนทํางานก่อนเคร่ืองเป่าลมเย็น ในวงจรควบคมุจะต้องมี
การใสฟิ่วส์ไว้ด้วย 
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2) สวิตช์ปิด-เปิด เคร่ืองปรับอากาศขนาด 10 ตนัขึน้ไปให้ใช้เป็นแบบ Push Button Switch พร้อมด้วยหลอด
สญัญาณ (Pilot Lamp) ชนิด Neon Type แต่ละหลอดเพ่ือแสดงเม่ือมอเตอร์ของเคร่ืองเป่าลมเย็นทํางานและเคร่ืองระบาย
ความร้อนตามลําดบั 

3) เคร่ืองควบคมุอณุหภมิู (Thermostat) สําหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดเลก็ (FCU) เป็นชนิด Wire Remote 3 -Fan 
Speed, ON/OFF Switch และเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกบัเคร่ืองปรับอากาศ สําหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU Code) 
เป็นชนิด ON/OFF Switch  

 
2.8  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  

1. เคร่ืองปรับอากาศ SPLIT TYPE: TRANE, CARRIER, DAIKIN, MITSUBISHI, HITACHI  
2. ทอ่นํา้ยาสารทําความเยน็เคร่ืองปรับอากาศ COPPER TUBE : KEMBLA, VALOR, CAMBRIDGE, NBC   
3. ฉนวนหุ้มทอ่นํา้ยาและทอ่คอนเดนเสทแอร์: AEROFLEX, MAX FLEX, KFLEX, ARMAFLEX, THERMO BREAK, 

DURKFLEX  
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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3.  พัดลมระบายอากาศ  
 
3.1  ความต้องการทั่วไป  
 3.1.1 พดัลมระบายอากาศท่ีใช้จะต้องสามารถระบายอากาศได้ในปริมาตรท่ีต้องการตามรายการอปุกรณ์และวดัค่า
สมรรถนะจากโรงงานผู้ผลิตตามมาตรฐาน AMCA Standard 210 และระดบัความดงัของเสียงต้องเหมาะสมกบัการใช้งาน 
โดยต้องแสดง Sound Power Level มาด้วย  
 3.1.2 ระดบัความดงัของเสียงจากพดัลมไม่ควรเกิน 75 dBa (AMCA 301 - 6) และพดัลมแบบ Free Blow ไม่ควร
เกิน 55 dBa วดัห่างจากพดัลม 1.5 m. ถ้าตรวจพบว่ามีความดงัของเสียงมากกว่าท่ีกําหนดผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบจดัการ
ติดตัง้อปุกรณ์เก็บเสียงเพ่ือให้ระดบัของเสียงได้ตามต้องการ  
 3.1.3 พัดลมท่ีใช้ประกอบกับท่อลมให้ต่อกับท่อด้วยหน้าแปลนพร้อมทัง้ติดตัง้พัดลมท่ีใช้ Flexible Duct 
Connection ไว้ด้านใกล้ท่ีสดุกบัพดัลม  
 3.1.4 พดัลมท่ีใช้ประกอบกบัพดัลมซึง่มีขนาดการระบายอากาศตัง้แต่ 1,500 ลกูบาศ์กฟตุต่อนาที (CFM) ขึน้ไปให้
ติดตัง้ Duct Smoke Detector ประกอบเพ่ือให้สามารถตดัการทํางานของพดัลมได้เม่ือเกิดควนัไฟขึน้ในระบบทอ่ลม  
 3.1.5 พดัลมสําหรับ Waste Treatment Plant ต้องเป็นแบบป้องกนัสารเคมี (Chemical Proof Type) ตวัโครงสร้าง, 
ใบพดัและชิน้สว่นอ่ืนท่ีสมัผสักบักระแสลมควรทําด้วย PVC ชนิดแข็ง Fiberglass หรือแผ่นเหลก็เคลือบด้วยสี Epoxy เพลาขบั
ทําด้วย Stainless Steel  
 3.1.6 พดัลมสําหรับครัว (Kitchen Hood Exhaust) ต้องเป็นแบบ Overhung Type และมีใบพดัชนิด Backward 
หรือ Airfoil Curve, มีช่องเปิดทําความสะอาดภายในได้อยา่งสะดวก  
 3.1.7 การต่อสายไฟเข้าหามอเตอร์พัดลมให้เดินในท่อเหล็กและเป็นไปตามมาตรฐานการติดตัง้ทางไฟฟ้าทุก
ประการทอ่เหลก็แบบยืดหยุน่จะใช้ได้เฉพาะการเดินทอ่ในระยะท่ีสัน้ท่ีสดุเพ่ือเผ่ือสําหรับตําแหน่งการติดตัง้พดัลมเทา่นัน้  
 3.1.8 พดัลมทกุประเภทให้มีสวิทช์ตดัตอนสําหรับพดัลม Propeller ขนาดใบพดัเลก็กวา่ 12 นิว้ พดัลมหอยโข่งขนาด
เลก็พดัลมระบายอากาศขนาดเลก็ท่ีไมต้่องใช้เคร่ืองช่วยสตาร์ทซึง่มีขนาดการสง่  
  ลมไม่มากกว่า 1,500 ลกูบาศก์ฟตุต่อนาทีให้ต่อกบัสวิทช์ปิดเปิดติดผนงัเฉพาะท่ีมีไฟสง่แสงแสดงการทํางาน
ในตวั (Self Illumination) วา่พดัลมทํางานอยู ่สว่นพดัลมท่ีต้องมีเคร่ืองช่วย สตาร์ท หรือพดัลมท่ีใช้ประกอบท่อลมขนาดการสง่
ลมมากกว่า 1,500 ลกูบาศก์ฟตุต่อนาทีให้มี circuit breakerตดัวงจรประกอบในตู้ ไฟฟ้าติดตัง้ไว้ในห้องเคร่ืองและมีสวิทช์ปิด
เปิด (On-Off Switch) พดัลมติดตัง้อยูใ่กล้กบัตําแหน่งใช้งานของผู้ใช้ 
 3.1.9 พดัลมทกุประเภทต้องติดตัง้ในลกัษณะท่ีจะสามารถเปล่ียนทดแทน ซ่อมแซมได้ง่ายสําหรับพดัลมขนาดเล็ก
ต้องมีช่องท่ีสามารถนําพดัลมลงจากฝ้าเพดานได้ พดัลมขนาดใหญ่ต้องมีช่องบริการท่ีติดตัง้กบัฝ้าเพ่ือซ่อมแซมพดัลมได้ทัง้ตวั 
โดยช่องบริการและโครงต้องมีความแข็งแรงและเรียบร้อยทนทานไมก่่อให้เกิดความเสียหายกบัฝ้าเพดาน  

 
3.2  พัดลมแบบหอยโข่ง (Centrifugal Fan)  
 3.2.1 Housing ทําด้วยเหลก็กล้าสามารถถอดออกเป็นส่วนๆ ได้เพ่ือสะดวกในการติดตัง้ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิม
ตามมาตรฐานของโรงงาน  
 3.2.2 Wheel เป็น single width, single inlet, forward curved blades หรือ backward curved blades ทําด้วย
เหลก็กล้าหรืออลมิูเนียมผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมตามมาตรฐานต้องได้สมดลุทัง้ทาง Static และ Dynamic  
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 3.2.3 Shaft ทําด้วยเหลก็กล้าสามารถทนตอ่การใช้งานได้ดีท่ีรอบความเร็วไมต่ํ่ากวา่ 2 เทา่ของความเร็วท่ีใช้งาน  
 3.2.4 Bearing เป็นแบบ Self-aligning ball bearing การอดัจารบีจะต้องทําได้โดยง่าย  
 3.2.5 Motor เป็นแบบ Induction squirrel cage totally enclosed fan cooled ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 
ไซเคิล หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิตซ์ ความเร็วรอบของมอเตอร์ 1,450 รอบ/นาที ทดรอบโดยสายพานรูปตวัวี Pulley เป็น
แบบ variable pitch diameter และจะต้องมี belt guard ด้วยกรณีพดัลมไมใ่ช่ Direct Drive  
 3.2.6 ความเร็วลมท่ีออกจากปากพดัลมต้องไมเ่กิน 1,600 ฟตุตอ่นาที  
 3.2.7 พดัลมขนาดเลก็ท่ีสง่ลมไมเ่กิน 800 ลกูบาศ์กฟตุตอ่นาทีอาจเลือกชดุขบัพดัลมโดยตรง (Direct Drive) แต่ต้อง
เป็นรุ่น Low Noise  
 3.2.8 พัดลมจะต้องมีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสุดกับท่ีกําหนดไว้ในแบบและต้องมีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ต่ํามี
ประสทิธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไมน้่อยกวา่ 70%  
 3.2.9 พดัลมแบบตัง้พืน้จะต้องตัง้อยูบ่น Anti-vibration fan base หรือจะมี Inertia base ร่วมด้วยก็ได้  
 3.2.10 พดัลมแบบแขวนท่ีใช้มอเตอร์ 3 เฟส จะต้องมี Spring vibration isolators ติดตัง้ท่ี Hanger rods  
 
3.3  พัดลมแบบ Axial Flow  
 3.3.1 ตวัถงั (Casing) ทําด้วยเหลก็กล้าผา่นกรรมวิธีกนัสนิมและพน่สีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลติ  
 3.3.2 ใบพดัเป็นแบบ Airfoil สามารถปรับตําแหน่งมมุใบพดัได้ (Adjustable Pitch) ทําด้วยเหล็กกล้าหรือ 
Aluminium alloy ได้รับการปรับสมดลุย์ทัง้ทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลติ  
 3.3.3 การขบัเคล่ือนใบพดัเป็นแบบ Direct-Drive หรือสายพาน มอเตอร์มี 4, 6 หรือ 8 Pole ตามรุ่นมาตรฐาน 
(Standard Model) ของผู้ผลติ  
 3.3.4 พดัลมท่ีเลือกใช้งานต้องมีประสทิธิภาพ (Total Efficiency) ตาม Performance Curve ไมน้่อยกวา่ 70%  
 3.3.5 ความเร็วลมท่ีออกจากปากพดัลม (Fan Outlet) ต้องไมเ่กิน 1,600 ฟตุตอ่นาที  
 3.3.6  Vibration Isolator เป็นแบบสปริง มี Acoustic Pad รอง และให้ Static Deflection ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร 
(1 นิว้) เม่ือรับนํา้หนกัไมเ่กิน Maximum Load ตามคําแนะนําของผู้ผลติ  
 3.3.7  ต้องมีสายและหวัอดัจาระบี (Grease Fitting) ต่อออกมาจากตลบัลกูปืนไปยงัตวัถงัในตําแหน่งท่ีสามารถ
เข้าถงึได้ง่าย  
 3.3.8  ปากพดัลม (Inlet และ Outlet) ท่ีไม่ต่อกบัท่อลมต้องใสต่ะแกรง (Screen) เหลก็ไม่เป็นสนิม ช่องเปิดของ
ตะแกรงไมเ่ลก็กวา่ 25 มิลลเิมตร (1 นิว้) ปากพดัลมทางเข้าท่ีไมต่อ่กบัทอ่ลมจะต้องประกอบด้วยชดุ Bell Mount  

 
3.4  พัดลมแบบ Propeller  
 3.4.1  ใบพดัลมและโครงทําด้วยเหลก็อลมิูเนียมหรือพลาสติกทนความร้อนประกอบและผา่นกรรมวิธีป้องกนัสนิมมา
จากโรงงานผู้ผลิตถ้าติดตัง้ในบริเวณท่ีมีลกัษณะเป็นสํานกังานท่ีต้องการความสวยงามจะต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้มีรูปร่าง
ท่ีสวยงาม  
 3.4.2 Gravity Shutter ติดตัง้ไว้ท่ีด้านลมออกขณะพดัลมหยดุหมนุสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ Multiblade Gravity 
Shutter  
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 3.4.3 พดัลมท่ีติดตัง้ยดึกบัผนงัอาคาร ต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพดัลมกบัผนงัความหนาของยางรอง
ไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตร (1/8 นิว้)  
 3.4.4  ใบพดัลมชนิดทําด้วยเหลก็หรืออลมิูเนียมต้องมีตะแกรงเหลก็ (Wire Guard) ป้องกนัอนัตรายยดึติดกบัโครง
พดัลมทางด้านดดูอากาศเข้าและติดตัง้ Rain Hood ถ้าอยูใ่นท่ีท่ีมีโอกาสฝนสาดเข้าในอาคาร  
 3.4.5  ในกรณีท่ีกําหนดให้ในแบบให้เป็นพดัลมแบบ Chemical Proof ชิน้สว่นของพดัลมทัง้หมดท่ีสมัผสักบัอากาศท่ี
ดดูออกต้องเคลือบด้วยสารท่ีทนการกดักร่อนของไอกรด  

 
3.5  พัดลมระบายอากาศแบบ Ceiling Mount  
 3.5.1  ใบพดัเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พร้อมทัง้มี Outlet Gravity Damper  
 3.5.2     พดัลมต้องเป็นชนิดท่ีออกแบบมาสําหรับติดตัง้ท่ีฝ้าเพดานโดยเฉพาะและสามารถถอดออกซอ่มได้ โดยไมต้่อง
เปิดช่องบริการ หน้ากากพดั (Inlet Grille) ทําด้วยอลมิูเนียมหรือเหลก็หรือพลาสติกท่ีเป็นวสัดทุนความชืน้ได้ดี  
 3.5.3  มีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสดุกบัท่ีกําหนดไว้ในแบบทัง้ปริมาณลมและ Static Pressure รวมทัง้ต้องมีระดบัเสียง
อยูใ่นเกณฑ์ต่ําเหมาะสมกบับริเวณท่ีใช้งานด้วย  
 3.5.4 การปิดเปิดพดัลมเป็นแบบสวิตซ์ท่ีมีแสงแสดงการทํางาน (Self Illumination) หรือตามท่ีระบไุว้ในแบบ  
 3.5.5 กรอบ สําหรับใช้ยดึพดัลมหรือช่องระบายลมสําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ท่ีต้องฝังหรือยดึติด
กบัผนงั ถ้าไมไ่ด้ระบรูุปแบบและชนิดของวสัดไุว้ในแบบโดยทัว่ไปจะต้องทําด้วยเหลก็รูปพรรณ เช่น เหลก็ฉาก เหลก็รางนํา้ เป็น
ต้น มีความหนาไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตร สําหรับขนาดพดัลมไม่เกิน 12 นิว้ หรือช่องลมขนาดไม่เกิน 80 เซนติเมตร และมีความ
หนาไมน้่อยกวา่ 4.5 มิลลเิมตร สําหรับขนาดพดัลมใหญ่กวา่ 12 นิว้ หรือช่องลมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 80 เซนติเมตรขึน้ไป กรอบท่ี
ทําจากเหลก็รูปพรรณนีจ้ะต้องได้รับการประกอบขึน้รูปโดยช่างฝีมือท่ีมีความชํานาญเพ่ือให้ได้กรอบท่ีได้ฉากไม่บิดเบีย้วมีรอย
เช่ือมท่ีเรียบร้อยทุกจุดและได้รับการขัดแต่งจนสวยงามโดยไม่เสียความแข็งแรงจากนัน้จึงทําความสะอาดพืน้ผิวโลหะให้
สะอาดก่อนท่ีจะทาทบัด้วยสีกนัสนิม 2 ชัน้ และทาทบัหน้าอีก 2 ชัน้ด้วยสีนํา้มนัคณุภาพสงู ท่ีมีสีใกล้เคียงกบัผนงับริเวณท่ี
จะต้องใช้ติดตัง้กรอบดงักลา่วถ้าใช้ติดตัง้กบัผนงัภายนอกอาคารจะต้องติดตัง้ Rain Hood ท่ีมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่า 60 
องศา (เร่ิมจากผนงั) และตะแกรงกนัแมลงทําด้วยลวดสแตนเลสท่ีมีขนาด ช่องตะแกรงเท่ากบั 0.65 X 0.65 เซนติเมตร พร้อม 
Gravity Shutter ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกนักบัพดัลม (ถ้าใช้กบัพดัลม) สว่นวสัดท่ีุใช้ทํา Rain Hood จะต้องเป็นเหลก็แผ่นอาบ
สงักะสีท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิลลิเมตร หรือวสัดอ่ืุนๆ ท่ีมีความทนทานต่อสภาพอากาศภายนอกได้ดีรายละเอียด
รูปแบบการติดตัง้และวสัดท่ีุเลือกใช้ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา Shop Drawing เพ่ือเสนอขออนมุติัจากวิศวกรก่อนการติดตัง้จริง  
 3.5.6 ภายหลังจากการติดตัง้พัดลมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วพัดลมแบบหอยโข่งทุกชุดจะต้องได้รับการทดสอบใน
ลกัษณะเดียวกนักบัเคร่ืองสง่ลมเยน็  

 
3.6  พัดลมตดิผนังขนาดใหญ่ 
 3.6.1  โครงสร้างทําจากเหลก็มีความแข็งแรง ทนทาน ทนอณุหภมิูสงูได้ดี 
 3.6.2  ใบพดั 2 หรือ 3 ใบ วสัดเุป็นเหลก็หรืออลมิูเนียมหลอ่นํา้หนกัเบา 
 3.6.3  มีตะแกรงฝาครอบป้องกนัอนัตราย 
 3.6.4  สามารถปรับแรงลมได้ 3 ระดบั 
 3.6.5  ระบบพดัสา่ยของลมได้ 90 องศา 
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 3.6.6  มอเตอร์ IP33 ฉนวนไฟฟ้า CLASS E มีอปุกรณ์ตดัวงจรกนัไฟไหม้ รับประกนัมอเตอร์ 5 ปี 
 3.6.7  ได้รับผลติภณัฑ์ มอก. 934-2533 

 
3.7  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดุอปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป การเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นี ้ จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 3.7.1  CENTRIFUGAL AND AXIAL FAN: PANASONIC, NICOTRA, KRUGER,  WOLTER  
 3.7.2 PROPELLER AND CEILING FAN: MITSUBISHI, PANASONIC, NICOTRA, WOLTER, KRUGER,
 3.7.3 JET FAN: PANASONIC, PRO JET FAN, , WOLTER, GREEN HECK  
 3.7.4 WALL FAN BLADE 30”: DETON, YAMABISHI, TWISTER  
 3.7.5 SMOKE EXHAUST FAN: PANASONIC, NICOTRA, GREEN HECK,  WOLTER, KRUGER  
 3.7.6 MOTOR FOR FAN & PUMP: BROOK, U.S. MOTOR, SIEMENS, ABB, ELECTRIM  
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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4.  ที่แขวนและรองรับสาํหรับท่อนํา้และท่อลม  
 
4.1  ข้อกาํหนดทั่วไป 
 4.1.1  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหา วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือและแรงงาน ในการติดตัง้ท่ีแขวนทอ่ หรือท่ีรองรับทอ่  
 4.1.2  ผู้ รับจ้างต้องเสนอแบบ Shop Drawing แสดงถึงลกัษณะ ขนาด และความหนาของเหลก็ท่ีใช้เพ่ือเสนอขอ
อนมุติัจากผู้ควบคมุงานเสียก่อนก่อนดําเนินการทําท่ีแขวนและท่ีรองรับทอ่  
 4.1.3  สําหรับท่ีแขวนและรองรับทอ่นํา้และทอ่ลมสําเร็จรูป  
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียมเอกสารท่ีแสดงคณุสมบติัและตวัอยา่งของท่ีแขวนและรองรับสําเร็จรูปแต่ละแบบ
จากบริษัทผู้ผลติ สง่ให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเพ่ือขออนมุติัตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการจะนําไปใช้งานในจดุ
ตา่ง ๆ ของการก่อสร้าง 
 4.1.4  สําหรับท่ีแขวนและรองรับทอ่นํา้และทอ่ลมท่ีประกอบขึน้เอง 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียม Shop Drawings ตลอดจนตวัอย่างของท่ีแขวนและรองรับ แต่ละชนิดและขนาด 
ท่ีประกอบขึน้เอง สง่ให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเพ่ือขออนมุติัตรวจสอบเหน็ชอบตามความต้องการท่ีจะนําไปใช้งาน 
 4.1.5  สําหรับการติดตัง้ท่ีแขวนและรองรับทอ่นํา้และทอ่ลม 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา Shop Drawings ท่ีแสดงถึงแนวและระยะรวมทัง้ชนิดหรือแบบของท่ีแขวนและ
รองรับสําหรับท่อนํา้และท่อลมขนาดต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัของโครงสร้างของบริเวณท่ี
มีการติดตัง้ท่ีแขวนและรองรับว่าสามารถรับนํา้หนกัของท่อนํา้และ/หรือท่อลมได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความมัน่คงแข็งแรง
ของโครงสร้างนัน้ๆ สง่เพ่ือขออนมุติัก่อนการติดตัง้  
 4.1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมและแข็งแรงในการยึดท่อนํา้ ท่อลม และอปุกรณ์ต่างๆ กบั
โครงสร้างอาคาร Insert, Anchor Bolt หรือ Expansion Bolt ท่ีนํามาใช้จะต้องผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนํา้หนกัได้
ตามต้องการและมี Safety Factor ไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เทา่  

 
4.2  การแขวนโยงท่อ และการยดึท่อ  
 4.2.1   ท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อจะต้องรับนํา้หนักได้อย่างเพียงพอภายใต้ตําแหน่งท่ีถูกต้องและสามารถใช้การ      
ได้ดีในสภาพการใช้งานปกติ  
 4.2.2  ท่อท่ีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง
แข็งแรง โยกคลอนแกวง่ไกวไมไ่ด้ 
 4.2.3  ท่ีแขวนยึดถ้าใช้ท่ีรองรับฝังไว้กบัคอนกรีตจะต้องผกูติดกบัเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างมัน่คง หรืออาจใช้ 
Expansion Bolt แทนก็ได้ 
 4.2.4    การแขวนโยงท่อท่ีเดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้แล้วให้แขวนยึดติดกับ
โครงสร้างอาคารอยา่งแข็งแรง 
 4.2.5  หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพจะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทัง้ชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อ
แขวนแต่ละท่อก็ได้ท่ีแขวนท่อและสาแหรกดงักลา่วนัน้หากในแบบระบไุว้จะต้องมีชะเนาะ (Turnbuckle) ประกอบให้ได้
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เสร็จเพ่ือจดัทอ่ให้ได้ระดบัเดียวกนัได้ ในกรณีท่ีไมอ่าจใช้ชะเนาะเกลียวได้ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้ประโยชน์ได้
เทา่กนัมาใช้แทน  
 4.2.6 ท่ีแขวนรองรับและยดึท่อต้องเป็นชนิดท่ีทําขึน้เป็นมาตรฐานเพ่ือการแขวน รองรับหรือยดึท่อเท่านัน้ ห้ามมิ
ให้ใช้การแขวนทอ่ด้วยโซ ่ลวด เชือก หรือสิง่อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะไมม่ัน่คงแข็งแรงหรือเกิดจากการดดัแปลงมาใช้เป็นอนัขาด  
 4.2.7 ท่ีแขวนทอ่และท่ีรองรับทอ่จะต้องสามารถปรับให้สงู - ต่ําได้ตามความต้องการท่ีเหมาะสม  
 4.2.8 ท่ีแขวนทอ่และท่ีรองรับทอ่ท่ีติดตัง้อยูภ่ายนอกอาคาร แตอ่ยูเ่หนือระดบัพืน้ดินหรือติดตัง้อยู่บนสะพานเดิน
ทอ่ จะต้องเป็น Hot Dip Galvanized Steel น๊อต, สกรู แหวนและเหลก็รัดทอ่จะต้องทําด้วย Cadmium Plated Steel  
 4.2.9 ในตําแหน่งท่ีมีการติดตัง้ Expansion Joints หรือ Expansion Loops จะต้องมีอปุกรณ์ยดึท่อไว้ให้แน่น
หนาแข็งแรง ในตําแหน่งท่ีถกูต้องเพ่ือการขยายตวัหรือหดตวัของท่อนํา้ โดยไม่เกิดอนัตรายกบัท่อนํา้และอปุกรณ์โดยท่ี
ระหวา่ง Expansion Joints หรือ Expansion Loops ต้องมี Anchor ติดตัง้ไว้  
 4.2.10  อปุกรณ์ การยดึและแขวนท่อภายในอาคารทําด้วยเหลก็ทาสีกนัสนิมและทาสีจริงภายนอกอาคารหรือฝัง
ดินทําด้วยเหลก็ชบุ Galvanized หรือ Stainless Steel แล้วทาสีตามรหสัและสญัลกัษณ์สีตามหมวด “การทาสีป้องกนัการ 
ผกุร่อนและรหสัสี"  
 4.2.11  ท่ีรองรับท่อท่ีเป็นเหล็กฉาก, เหล็กรางนํา้ หรืออปุกรณ์รองรับท่อต่าง ๆ ท่ีติดตัง้อยู่ในรางคอนกรีต 
(Concrete Trench) จะต้องเป็น Hot-Dip Galvanized Steel น๊อต, สกรู แหวนและเหลก็รัดท่อจะต้องทําด้วย Hot Dip 
Galvanized Steel 
 4.2.12  ท่ีแขวนทอ่และท่ีรองรับทอ่ ซึง่ติดตัง้อยูภ่ายในอาคารแตติ่ดตัง้อยูบ่ริเวณท่ีมีความชืน้และการกดักร่อน เช่น 
(ห้องแบตเตอร่ี, ห้องเคร่ืองกําเนิดไอนํา้, ห้องเคร่ืองทําความเยน็, ห้องล้างจาน, ห้องครัว, และห้องซกัรีด) เป็นต้น ท่ีแขวนท่อ
และท่ีรองรับท่อจะต้องทาสี Epoxy Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาสีทบัภายนอกอีก 1 ชัน้ด้วย Epoxy Black Finishing 
Paint ท่ีแขวนท่อและท่ีรองรับท่อซึง่ติดตัง้อยู่ภายในอาคารทัว่ๆ ไปจะต้องทาสี Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาสีทบั
ภายนอกอีก 1 ชัน้ ด้วย Alkyd Grey Finishing Paint น๊อต, สกรู แหวนและอปุกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องทําด้วย 
Cadmium Plated Steel  
 4.2.13 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจดัหาวาง Concrete Insert และ Anchor Rod และทํางานเก่ียวกบั
โครงสร้างท่ีจําเป็นสําหรับการติดตัง้ท่ีรับทอ่ตา่งๆ  
 4.2.14 ท่ีแขวนทอ่และท่ีรองรับทอ่ จะมีขนาดและรายละเอียดดงัท่ีระบไุว้ในแบบ แตผู่้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการ
เพิ่มขนาดเหลก็แขวนทอ่และความหนาของเหลก็เพ่ือให้เหมาะสมกบันํา้หนกัของทอ่ในสว่นท่ีจําเป็น  

 
4.3  ความต้องการเพิ่มเตมิสาํหรับท่อที่ตดิตัง้ในแนวตัง้และในแนวนอน  
 4.3.1  ทอ่ท่ีติดตัง้ในแนวด่ิงหรือแนวตัง้ (Vertical Run/Riser)  
  1)  ท่อเหลก็อาบสงักะสี ท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหลก็ดําท่ีมีขนาดตัง้แต่ 3” ขึน้ไป ทกุๆ ระยะ
คร่ึงหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง หรือระยะตามท่ีระบใุนแบบ
ใช้งานท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างพิจารณาเหน็ชอบแล้ว  
  2)  ท่อเหลก็อาบสงักะสี ท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหล็กดําท่ีมีขนาดตัง้แต่ 2 1/2” ลงมา ทกุๆ 
ระยะไมม่ากกวา่ 1.50 ม. จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
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  3)  ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออ่ืนๆ ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกนัทกุๆ ระยะ 1.20 ม. และทกุๆ 
รอยตอ่จะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
  4)  ท่อเหลก็หลอ่ จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับท่อทกุๆ ชัน้ของอาคารหรือไม่น้อยกว่าทกุช่วงของความยาว 
ทอ่แตล่ะทอ่ และตรงฐานลา่ง  
  5)  ทอ่ลมท่ีทําจากเหลก็แผน่ดํา หรือเหลก็แผน่อาบสงักะสีทกุขนาดจะต้องมีท่ียดึหรือรองรับท่อลมทกุ ๆ 
ช่วงของความยาวทอ่ลมแตล่ะทอ่น หรือให้เป็นไปตามท่ีแนะนําในมาตรฐาน SMACNA  
  6)  Anchor รองรับท่อในแนวด่ิงให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดเพ่ือป้องกนั Under Strain จะต้องเป็น 
Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกตา่งหากจาก Support  
  7)  ทอ่ในแนวตัง้จะต้องเพิ่มการยดึตรงฐานของทอ่บริเวณหกัเลีย้วทกุทอ่ด้วย  
 4.3.2  ทอ่ท่ีวางไว้ในแนวราบหรือแนวระดบั (Horizontal Run)  
  1)  ท่อเหล็กอาบสงักะสี ท่อทองแดงเส้นตรงหรือท่อเหล็กดําจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่าง
น้อยหนึง่แหง่ตามระยะท่ีระบไุว้ในตารางของข้อ 4  
  2)  ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออ่ืนๆ ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกนัทกุๆ ระยะตามท่ีระบไุว้ใน
ตารางของข้อ 3 และทกุๆ รอยตอ่จะต้องมีท่ียดึหรือแขวน หรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
  3)  ท่อลมเหลก็แผ่นดํา หรือเหลก็แผ่นอาบสงักะสีทกุขนาดจะต้องมีท่ียดึหรือรองรับท่อลมทกุๆ ช่วงของ
ความยาวทอ่ลมแตล่ะทอ่นหรือให้เป็นไปตามท่ีแนะนําในมาตรฐาน SMACNA  
  4)  ท่อนํา้ทกุชนิดท่ีวางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพืน้ท่ีอดัแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเม่ือกลบ
ดินแล้วจะต้องอดัดินเป็นชัน้ๆ  
  5)  ท่อโลหะท่ีวางอยู่ในดิน จะต้องทาด้วยฟลิน้โค้ท 1 ชัน้ ก่อนแล้วพนัด้วยผ้าดิบจากนัน้ให้ทาทบัด้วยฟ
ลิน้โค้ทอีก 1 ชัน้ให้ทัว่ทัง้นีใ้ห้รวมทัง้ท่ีรองรับท่อด้วย หรือจะใช้ Epoxy Coaltar แทนก็ได้แต่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของบริษัทผู้ผลติสีนัน้ๆ  
  6)  Anchor สําหรับรองรับท่อในแนวนอนเพ่ือป้องกนั Strain จาก Offsets จะต้องเป็น Forged 
Wrought Iron Clamped ยดึอยา่งแน่นหนา  

 
4.4  การแขวนและรองรับนํา้หนักท่อนํา้  

ท่ีแขวน และท่ีรองรับท่อนํา้ชนิด Pipe Rollers และประกบัยดึท่อ (Clamps) ท่อนํา้ทกุท่อต้องมีการรองรับอย่าง
แข็งแรงท่อท่ีเดินตามแนวนอนให้ใช้ท่ีแขวนท่อแบบ Clevis หรือ Ring หรือ Split Ring ชนิดปรับได้ ยดึติดกบัโครงสร้าง
อาคารด้วยก้านเหลก็ (Steel Rod) อยา่งมัน่คงแตอ่าจใช้ Trapeze hanger แทนได้ในกรณีท่ีท่อเดินขนานกนัหลายท่อ ท่อท่ี
เดินใกล้ระดบัพืน้ให้ใช้ Pipe Stanchions ท่ีมี Base Flanges และ Top Yokes ท่ีสามารถปรับระดบัได้หรือจะใช้ Roller 
Supports ตัง้บนฐานคอนกรีต หรือแบบอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างท่อท่ีเดินใกล้กําแพงให้ใช้ท้าวแขนเหลก็กล้า 
(Steel Bracket) ท่ีมีขนาดเหมาะสมรองรับ ท่อท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 1 1/2 นิว้ หรือเลก็กว่าอาจใช้ประกบัยดึท่อเพียง
อนัเดียวการแขวนหรือรองรับท่อต้องไม่เกินระยะ 0.50 เมตร จากอปุกรณ์ท่ีมีนํา้หนกัมาก เช่น ข้อต่อ หรือวาล์ว สําหรับ
บริเวณท่อแยกทัง้ต้นท่อ และปลายท่อต้องยดึห่างไม่เกิน 0.9 เมตร สว่นบริเวณท่ีหกัเลีย้วต้องไม่มากกว่า 0.50 เมตร จากท่ี
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แขวนหรือรองรับท่ออย่างน้อย 1 จดุ และระยะห่างระหว่างท่ีแขวนและรองรับท่อจะต้องไม่ห่างเกินท่ีกําหนดในตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
ขนาดทอ่ (Nominal Size) 

มิลลเิมตร (นิว้) 
ระยะหา่งสงูสดุของช่วงทอ่ 

สําหรับทอ่เหลก็ดําและทอ่เหลก็
อาบสงักะสี 

ระยะหา่งสงูสดุของช่วงทอ่ 
สําหรับทอ่พีวีซี 

25 (1) และเลก็กวา่ 
32 ( 1 1/4) จนถงึ 50 (2) 
65 (2 1/2) จนถงึ 100 (4) 

125 (5) และใหญ่กวา่ 

2.00 
2.50 
2.50 
3.00 

1.20 
1.50 
2.00 
3.00 

 
 4.4.1 ท่ีแขวน หรือรองรับท่อแต่ละอนัต้องสามารถปรับระยะในแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้ และจะต้องทําการ
ป้องกนัสนิมด้วยสีกนัสนิมประเภท Red Iron Oxide หรือ Zinc Chromate สําหรับบริเวณภายนอกอาคารหรือท่ีท่ีมี
ความชืน้สงู เช่น ในห้องเคร่ืองต่างๆ เป็นต้น บริเวณท่ีปรากฏแก่สายตาจะต้องทาทบัด้วยสีนํา้มนัท่ีมีสีตามท่ีผู้ออกแบบงาน
สถาปัตย์/ตกแตง่ภายในกําหนดก่อนใช้แขวนหรือรองรับทอ่ทกุครัง้  
 4.4.2  Pipe hanger & Support ท่ีอยู่ใน Chiller Plant Room จะต้องมี Vibration Isolator ด้วย (มี Min. Static 
Deflection 1” หรือ durameter55) หาก Chiller plant room นัน้อยูเ่หนือหรือใต้ Human occupied area  
 4.4.3  การรองรับทอ่ตามแนวด่ิง (Vertical Piping Supports) จะต้องทําท่ีรองรับเพิ่มเติมท่ีฐานของบริเวณข้อโค้ง 
(Elbow) หรือท่อแยก (Tee) ด้วย Pipe Stand ในบริเวณท่ีมีท่อเดินในแนวด่ิงอยู่ใกล้กนัหลายท่ออาจจะใช้ Guide ท่ี
เหมาะสมร่วมกนัได้ Guide และ Spacers จะต้องทําด้วยเหลก็โครงสร้างและตรึงยดึให้อยูก่บัโครงสร้างอาคารอยา่งมัน่คง 
 4.4.4 ห้ามใช้ Sleeve เป็นตวัรองรับนํา้หนกัทอ่โดยเดด็ขาด  
 4.4.5 การติดตัง้ท่อท่ีมีการแขวนด้วย Vibration Isolator หรือท่อซึ่งจะต่อไปยงัฐานแท่นเคร่ืองท่ีรองรับด้วย 
Vibration Isolator ให้คํานวณนํา้หนกันํา้ในท่อแล้วใช้แท่งนํา้หนกัท่ีมีนํา้หนกัเท่ากนัถ่วงท่ีท่อเพ่ือให้ท่อมีระยะขยบัตวั 
(Displacement) เสมือนกบัมีนํา้อยูใ่นทอ่หลงัจากการติดตัง้ระบบทอ่ทัง้หมดและเติมนํา้เข้าให้ทยอยปลดนํา้หนกัถ่วงท่อจน
เม่ือนํา้เตม็ทอ่ก็ให้ปลดนํา้หนกัถ่วงออกจนหมดแล้วทําการตรวจสอบและปรับระดบัให้ทอ่อยูใ่นระดบัท่ีถกูต้อง  
 4.4.6 ท่อท่ีติดตัง้ในแนวด่ิงหรือแนวตัง้และท่อแนวราบหรือแนวระดับให้ยึดแขวนตามระยะและขนาดเหล็กท่ี 
ระบใุนตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางสําหรับยดึแขวนทอ่แสดงระยะหา่งระหวา่งจดุยดึแขวน (เมตร) 
 

ขนาดทอ่ ขนาดเหลก็เส้น ทอ่เหลก็ ทอ่พีวีซี 
นิว้ มิลลเิมตร แนวราบ แนวด่ิง แนวราบ  แนวด่ิง 
1/2 9 2 2.4 0.9 1.2 
3/4 9 2.4 3.0 1.0 1.2 
1 9 2.4 3.0 1.0 1.2 
1 1/4 9 2.4 3.0 1.2 1.8 
1 1/2 9 3.0 3.0 1.3 1.8 
2 9 3.0 3.6 1.5 1.8 
2 1/2 12 3.0 4.5 1.8 2.4 
3 12 3.6 4.5 2.0 2.4 
4 15 4.0 4.5 2.4 2.4 
5 15 4.8 4.5 2.4 2.4 
6 22 4.8 4.5 2.4 3.0 
8 22 6.0 4.8 3.0 3.6 
10 22 6.0 4.8   
12 22 6.0 4.8   
14 25 6.0 5.4   
16 25 6.0 5.4   
18 28 6.0 5.4   
20 32 6.0 6.0   
24 32 6.0 6.0   
30 32 6.0 6.0   

 
 

4.5  การแขวนยดึท่อลม  
 4.5.1 การแขวนยดึท่อลมให้ใช้ขนาดเหลก็แขวน (Hanger Rod) และเหลก็รอง (Support) ตามท่ีระบไุว้ในแบบ 
การแขวนยดึทอ่ลมห้ามใช้ลวด (wire) ในการแขวนยดึทอ่โดยเดด็ขาด  
 4.5.2 โครงเหลก็ตา่งๆ ท่ีใช้ในการยดึแขวนทอ่ลม เหลก็เสริมคอนกรีต, Insert, Expansion Bolt และอ่ืนๆ ท่ีใช้ถือ
เป็นสว่นหนึง่ของงานติดตัง้ระบบทอ่ลม  
 4.5.3  การแขวนยดึทอ่ ต้องคํานงึถงึลกัษณะการใช้งาน สถานท่ีติดตัง้และนํา้หนกัของท่อรวมทัง้อปุกรณ์ท่ีติดตัง้
บนทอ่เป็นหลกัในการพิจารณาเลือกชนิด และขนาดของอปุกรณ์เหลก็ยดึ และเหลก็แขวน การยดึกบัคอนกรีตเสริมเหลก็ให้
ใช้ Expansion Bolt ห้ามใช้ปืนยิงตะปยูดึ (Power Actuated Pin)  



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   4-6/6  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 4.5.4  อปุกรณ์เหลก็ยดึและเหลก็แขวนท่อลม จะต้องสามารถปรับระดบัให้สงูขึน้หรือต่ําลงได้ การทําเกลียวต้อง
ยาวพอให้ปรับระดบั โดยมีเกลียวเหลือจากการขนัน๊อตปรับระดบัแล้วไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว้) และไม่ยาวเกิน
กวา่ระดบัต่ําสดุของ Support  
 4.5.5 อปุกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมสามารถยึดกบัโครงเหล็กหรือคอนกรีตได้อย่างมัน่คงโดยท่อลม
สามารถยดึและหดตวัได้อยา่งปลอดภยั  
 4.5.6  ทอ่ในแนวนอนหกังอขึน้แนวด่ิงต้องมี Support รับนํา้หนกัทอ่ใกล้ข้องอรับทอ่ในแนวนอนและแนวด่ิง  
 4.5.7 ห้ามใช้ Sleeve เป็นตวัรองรับนํา้หนกัโดยเดด็ขาด  
 4.5.8 อปุกรณ์เหลก็ยดึ และเหลก็แขวนทอ่ลมจะต้องประกอบและทาสีมาจากโรงงาน  
 4.5.9 ท่ีรองรับทอ่ลม (Duct Supports) สําหรับทอ่ลมท่ีเดินตามแนวนอนและมีขนาดเลก็กว่า 54 นิว้ จะต้องห่าง
ไม่เกินช่วงละ 8 ฟตุ สว่นท่อลมท่ีมีขนาดใหญ่กว่านัน้ต้องรองรับทกุ 4 ฟตุ ท่อก่ิงท่ีเลีย้วแยกออกมาต้องรองรับในลกัษณะท่ี
ให้นํา้หนกัท่อกระจายไปทัว่ทกุสว่นอย่างสม่ําเสมอ และให้ทาสีกนัสนิม Red Iron Oxide 2 ชัน้ ถ้าปรากฏแก่สายตาทัว่ไป
ให้ทาทบัด้วยสีนํา้มนัอีก 2 ชัน้ โดยมีสีตามท่ีผู้ออกแบบงานสถาปัตย์/ตกแต่งภายในกําหนดก่อนใช้แขวนหรือรองรับท่อทกุ
ครัง้  
 4.5.10 อปุกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลมซึ่งติดตัง้ภายในอาคารตามบริเวณทัว่ๆ ไปท่ีไม่มีความชืน้และกดั
กร่อนจะต้องทาสีด้วย Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาทบัด้วยสี Alkyd grey Finishing Paint อีก 1 ชัน้ น๊อต สกรู และ
แหวนปริงจะต้องเป็น Cadmium Plate Steel  
 4.5.11  อปุกรณ์เหลก็ยดึและเหลก็แขวนทอ่ลมท่ีติดตัง้ภายในอาคารแตติ่ดตัง้อยู่ในบริเวณท่ีชืน้และถกูกดักร่อนได้
ง่าย (เช่น ห้องแบตเตอร่ี, ห้องเคร่ืองกําเนิดไอนํา้, ห้องเคร่ืองปรับอากาศ, ห้องครัวและห้องซกัรีด เป็นต้น) จะต้องทาด้วย 
Epoxy Red Lead Primer 2 ชัน้ และทาทบัด้วยสี Epoxy Black Finishing Paint อีก 1 ชัน้  
 4.5.12 ถ้าอปุกรณ์เหลก็ยดึเหลก็แขวนและรองรับท่อลมปรากฏแก่สายตาให้ทาทบัด้วยสีนํา้มนัอีก 2 ชัน้ โดยมีสี
ตามท่ีผู้ออกแบบงานสถาปัตย์/ตกแตง่ภายในกําหนดก่อนใช้แขวนหรือรองรับทอ่ทกุครัง้  
 4.5.13 หลงัจากการติดตัง้ระบบทอ่ลมทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ต้องทําการตรวจสอบและปรับระดบัให้ทอ่อยูใ่นระดบั
ท่ีถกูต้อง  
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5.  ระบบท่อลม  
 
5.1  งานท่อลมจากโลหะ (METAL DUCT WORK)  
 ข้อกําหนดทัว่ไป  
  1) ท่อลมโดยทัว่ไปประกอบขึน้จากแผ่นเหล็กชบุสงักะสีมีความหนาวิธีการประกอบและการติดตัง้ตามท่ีระบุ
ไว้ในแบบและรายละเอียดสว่นใดท่ีไม่ได้ระบไุว้ในแบบหรือในรายละเอียดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ SMACNA และ/
หรือ ASHRAE STANDARD  
  2) ให้ตรวจสอบขนาดและแนวทางการเดินทอ่ให้สอดคล้องกบังานติดตัง้ในระบบอ่ืนๆ และจะต้องทําการแก้ไข
เม่ือเกิดปัญหาขดัแย้ง  
  3) ข้อโค้งงอ ต้องเป็นแบบ Full Radius และมีรัศมีความโค้งท่ีกลางท่อไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความกว้างท่อ
ลมถ้าไม่สามารถทําได้เน่ืองจากสถานท่ีติดตัง้จํากดัให้ใช้ข้องอหกัฉาก (Mitre Bend) มี Turning Vane ข้อโค้งงอของท่อลม
กลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาดเดียวกนัแทนได้  
  4) ท่อลมส่ีเหล่ียมท่ีมีด้านใหญ่สดุเกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิว้) จะต้องทํา Cross Break และทกุทางแยก
ของทอ่ลม (Branch Duct) จะต้องติดตัง้ Splitter Damper หรือ Opposed Blade Volume Damper ณ จดุแยกทอ่  
  5)  ท่อลมท่ีจะเดินทะลผุ่านพืน้ หรือกําแพงต้องมีวงกล (Duct Sleeve) ทําด้วยวสัดไุม่ติดไฟ หรือติดไฟแต่
ไมล่กุลาม หน้ากว้างเทา่กบัความหนาพืน้หรือกําแพง และอดุช่องวา่งด้วยวสัดทุนไฟพร้อมทัง้มีกรอบปิดทัง้สองด้าน  
  6) ทอ่ลมท่ีไมไ่ด้หุ้มฉนวน และปรากฏแก่สายตาต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกนัการผกุร่อน
และรหสัสี  
  7) ท่อลมท่ีตอ่กบัพดัลมและเคร่ืองปรับอากาศต้องใช้ข้อต่ออ่อน (Flexible Duct Connection) ทําด้วยวสัด ุ
Fiber Glass Cloth เคลือบด้วย Neoprene ให้สามารถกนันํา้ได้ความยาวของช่องข้อตอ่ออ่นประมาณ 15 เซนติเมตร (6 นิว้)  
  8) รอยตอ่ทอ่ลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทัง้หมดจะต้องอดุตลอดแนวภายนอกและ/หรือภายในท่อ
ลมด้วยวสัดุอดุชนิดไม่ติดไฟรอยต่อท่อลมระหว่างท่อลมกลบัอ่อนกบัท่อกลมอ่อนหรือท่อลมกลมจะต้องทําการติดตัง้ตามท่ี
แสดงในแบบรายละเอียดหรือใช้อปุกรณ์ข้อต่อท่อลมผลิตขึน้สําหรับใช้ต่อท่อลมกลมอ่อนโดยเฉพาะจากผู้ผลิตท่อลมกลมอ่อน
และติดตัง้ตามคําแนะนําของผู้ผลติ  
  9) จะต้องมีช่องเปิดบริการ (Access Door) ติดตัง้ท่ีด้านข้าง หรือด้านใต้ท่อลมขนาดประมาณ 300 มิลลิเมตร 
x 300 มิลลิเมตร (12 x 12 นิว้) ตําแหน่งตามความเหมาะสมสําหรับเปิดบริการ Fire Damper ทกุชดุ Splitter Damper และ 
Volume Damper ท่ีมีขนาดในโตกว่า 0.1 ตารางเมตร ทกุชดุ Access Door จะต้องเป็นแบบบานพบั (Hinge) มี Sash Lock 
อยา่งน้อยสองตวัมีขอบเป็นรูปหน้าแปลนและมีประเก็น Neoprene ติดท่ีขอบโดยรอบกนัอากาศร่ัว และ Access Door ท่ีติดตัง้
บนทอ่ลมท่ีมีฉนวนหุ้มทําเป็น 2 ชัน้ ระหวา่งชัน้บดุ้วยฉนวนกนัความร้อนชนิดเดียวกนัท่ีใช้หุ้มทอ่ลม  
  10) ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ กําหนดขนาด และตําแหน่งของช่องเปิดบนฝ้าเพ่ือการตรวจซ่อมและบริการท่อลม 
ท่อนํา้ เคร่ืองและอปุกรณ์ต่างๆ เสนอขออนมุติัต่อสถาปนิกก่อนการทําฝ้าค่าใช้จ่ายในการทําช่องเปิดให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ รับจ้างงานฝ้าหรืองานสถาปัตย์  
  11) สกรู (Screw) สลกัเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมดุยํา้ (Rivet) ท่ีใช้กบังานท่อลม จะต้องทําด้วยวสัดุ
ปลอดสนิมหรือชบุด้วยสงักะสีหรือแคตเม่ียม  
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  12) ช่องสําหรับสอดเคร่ืองมือวดั (Instrument Insert Holes) ท่อลม หรือ Plenum สว่นใดท่ีติดตัง้ Pilot 
Tubes หรือ เคร่ืองมือวดัอย่างอ่ืนไว้เพ่ือให้ทราบการไหลของอากาศ และ Balance ระบบลมนัน้ต้องทําช่องขนาดพอเหมาะไว้
ตามแตจ่ะกําหนดหรือความจําเป็น ช่องดงักลา่วต้องหุ้มปิดด้วยฉนวน และทําเคร่ืองหมายไว้ให้เหน็ได้เดน่ชดั  
 2) วสัดทุอ่ลม  
  1) ทอ่ลมไมว่า่จะเป็นท่อกลม หรือท่อรูปส่ีเหล่ียมประกอบขึน้จากแผ่นเหลก็เรียบอาบสงักะสีปริมาณสงักะสีท่ี
อาบไม่น้อยกว่า 180 กรัมต่อตารางเมตร (ปอนด์ต่อตารางฟตุ) ต่อรอยพบัท่ีทําให้สงักะสีท่ีอาบไว้แตกหลดุจะต้องทาทบัด้วย 
Zinc Chromate และทาสีภายนอก  
  2) แผ่นโลหะ (Sheet Metal) ท่อลมต้องประกอบขึน้จากแผ่นเหลก็อาบสงักะสี ความหนาของแผ่นโลหะ นํา้
หนกัของสงักะสีท่ีใช้ชบุขนาดและระยะห่างของเหล็กเสริมความแข็งแรงของท่อลมต้องเป็นไปตามท่ีระบใุนแบบโดยเคร่งครัด
การเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษอาจจําเป็นขึน้อยู่ลกัษณะการแขวน และรองรับท่อลมความหนาแน่นของแผ่นโลหะขึน้อยู่กบั
ความกว้างของทอ่ลมดงัตอ่ไปนี ้   
    Largest Dimension US Gauge   
    12” and Less No.26  
    13” to 30” No.24  
    31” to 54” No.22  
    55” to 84” No.20  
    85” and Above No.18  
 3) DAMPER  
  1) Splitter Damper จะต้องทําขึน้โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในแบบตวัใบทําด้วยแผ่นสงักะสี ขนาดความ
หนาตามเบอร์เกจ์หนากว่าท่อลมช่วงนัน้อีกสองเบอร์ ความยาวของตวัใบประมาณ 1.10 เท่าของท่อลมท่ีแยกออกมาก้านเป็น
เหลก็ทาสี (Push Rod) ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 9 มิลลเิมตร (3/8 นิว้)  
  2) Volume Damper เป็นแบบใบเด่ียว (Single Blade) หรือหลายใบ (Multiple Balde) โดยใบปรับแต่ละใบ
ของ Multiple Blade จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) ความยาวใบเต็มตามความกว้างของท่อลม แต่ไม่เกิน 
1,000 มิลลิเมตร (40 นิว้) สว่นใบปรับใบเด่ียวกว้างไม่ถึง 350 มิลลิเมตร (14 นิว้) ลกัษณะใบเป็นแบบ Balance Type ตวัใบ
ประกอบขึน้จากแผ่นสงักะสีไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ขอบใบพบัรอย (Hemmed) เป็นแบบ Inter-locking Efge แกนปรับใบ 
(Damper Rod) จะต้องมีปลายด้านหนึ่งเป็นหวัจตรัุสยดึทะลตุงัถงัสอดผ่าน Bearing Plate ชนิดท่ีเป็น Lever Type Locking 
Device แกนใบพดัจะต้องมี Nylon Bushing หรือ Bronze Bearing Sleeve รองรับ Damper ชนิดท่ีมีหลานใบจะต้องจดัใบ
เป็นแบบ Opposed Blade หรือ Gang Operated  
 4) อปุกรณ์ลดเสียง (SOUND ABSORBER)  
  1) หากต้องมีการติดตัง้อปุกรณ์ลดเสียงจะต้องมีโครงสร้างตามท่ีแสดงไว้ในแบบและรายละเอียด ความเร็วลม
ท่ีผา่นอปุกรณ์ลมเสียงต้องไมเ่กิน 15 มิลลเิมตรตอ่วินาที (3,000 ฟตุตอ่นาที)  
  2) กล่อง (Casing) ของอปุกรณ์ลดเสียงพบัทําขึน้จากแผ่นเหล็กอาบสงักะสีขนาดความหนาใช้เบอร์เกจ์
เดียวกนักบัทอ่ลมท่ีตอ่อยูด้่วยกนั แตจ่ะไมบ่างกวา่ 0.7 มิลลเิมตร  
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  3) วสัดดุูดกลืนเสียงเป็นวสัดุพวกใยแก้วผิวของวสัดุดดูกลืนเสียงท่ีอยู่ในทางผ่านของลม (Air Floow 
Passage) จะต้องเคลือบผิวด้วยNeoprene และมีตาข่ายอลมิูเนียมหรือเหลก็ชบุสงักะสีเป็นตารางขนาดประมาณ 8 x 8 มม. 
ปิดทบั  
 
5.2  งานท่อลมจากวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ (Non-Metal Ductwork)  
 ข้อกําหนดทัว่ไป ระบบสง่ลม ทอ่ลมกลบั ทอ่ระบายอากาศ ทอ่เติมอากาศและอปุกรณ์  
  1) ให้ตรวจสอบขนาดและแนวทางการเดินทอ่ให้สอดคล้องกบังานติดตัง้ในระบบอ่ืนๆ และจะต้องทําการแก้ไข
เม่ือเกิดปัญหาขดัแย้ง  
  2) ข้อโค้งงอต้องเป็นแบบ Full Radius หรือตามท่ีกําหนดไว้ในแบบถ้าไมส่ามารถทําได้เน่ืองจากสถานท่ีติดตัง้
จํากดัให้ใช้ข้องอหกัฉากแทนได้ข้อโค้งงอของทอ่ลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round Flexible Duct ขนาดเดียวกนัแทนได้  
  3) ท่อลมท่ีจะเดินทะลผุ่านพืน้หรือกําแพงต้องมีวงกล (Duct Sleeve) ทําด้วยวสัดไุม่ติดไฟหรือติดไฟแต่ไม่
ลกุลาม หน้ากว้างเทา่กบัความหนาพืน้หรือกําแพงและอดุช่องวา่งด้วยวสัดทุนไฟพร้อมทัง้มีกรอบปิดทัง้สองด้าน  
  4) ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ กําหนดขนาดและตําแหน่งของช่องเปิดบนฝ้าเพ่ือการตรวจซ่อมและบริการท่อลม ท่อนํา้ 
เคร่ืองและอปุกรณ์ต่างๆ เสนอขออนมุติัต่อสถาปนิกก่อนการทําฝ้าค่าใช้จ่ายในการทําช่องเปิดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้าง  
  5) สกรู (Screw) สลกัเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมดุยํา้ (Rivet) ท่ีใช้กบังานท่อลม จะต้องทําด้วยวสัดุ
ปลอดสนิมหรือชบุด้วยสงักะสีหรือแคตเม่ียม  
  6) ช่องสําหรับสอดเคร่ืองมือวดั (Instrument Insert Holes) ท่อลม หรือ Plenum สว่นใดท่ีติดตัง้ Pilot Tubes 
หรือ เคร่ืองมือวดัอย่างอ่ืนไว้เพ่ือให้ทราบการไหลของอากาศ และ Balance ระบบลมนัน้ต้องทําช่องขนาดพอเหมาะไว้ตามแต่
จะกําหนดหรือความจําเป็นช่องดงักลา่วต้องหุ้มปิดด้วยฉนวนและทําเคร่ืองหมายไว้ให้เหน็ได้เดน่ชดั  
 
5.3  ความสะอาดท่อลม  
  1) ในระหวา่งการติดตัง้ผู้ รับจ้างต้องระวงัป้องกนัไมใ่ห้มีเศษฉนวนเศษไม้และขยะต่างๆ ตกค้างอยู่ในระบบท่อ
ลม 
  2) ก่อนท่ีจะมีการติดตัง้ฝ้าเพดานผู้ รับจ้างจะต้องใช้พดัลมขนาดเล็ก (Portable Fan) หรือพดัลมของ
เคร่ืองปรับอากาศเป่าลมทําความสะอาดภายในท่อลมใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นหรืออปุกรณ์ท่ีสามารถขบัเศษฝุ่ นผงออกจากท่อลมให้
หมด  
  3) ในกรณีท่ีใช้พดัลมของเคร่ืองปรับอากาศจะต้องติดตัง้แผงกรองอากาศเข้าไว้ด้วยหลงัจากการทําความ
สะอาดระบบทอ่ลมผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้แผงกรองอากาศชดุใหมใ่ห้กบัเจ้าหน้าท่ีโครงการ  
 
5.4  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT) 
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 5.4.1  PRE-INSULATED DUCT : PID, KINGSPAN, P3, EASY, GEKKO หรือเทียบเทา่  
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 5.4.2  FLEXIBLE AIR DUCT : SIFLEX, AERODUCT, MAXFLEX, DUCT EXCEL หรือเทียบเทา่  
 5.4.3  CLOSED CELL FOAMED : ARMAFLEX, AEROFLEX, CO-AL FLEX INSULATION MAXFLEX,  K-FLEX 
หรือเทียบเทา่ 
 5.4.4  GALVANIZE STEEL SHEET  : BSI, SINGHA หรือเทียบเทา่ 

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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6.  หน้ากากลมและแผงกรองอากาศ  
 
6.1  หน้ากากลม  
 6.1.1 ตําแหน่งหน้ากากลมต่างๆ ให้พิจารณาตําแหน่งติดตัง้จริงจากแบบสถาปัตย์หรือแบบตกแต่งภายในประกอบ 
และหากมิได้ระบเุป็นอยา่งอ่ืนให้ใช้สีของหน้ากากตามลกัษณะของฝ้าเพดาน  
 6.1.2 หวัจ่ายลมแบบ Ceiling Diffuser ไม่ว่าจะเป็นแบบกลม หรือแบบจ่ายลมได้ตัง้แต่ 1 ถึง 4 ทิศทางตามท่ีระบใุน
แบบทําด้วย Extruded Aluminum, Removable Cores ติดตัง้แนบฝ้าเพดานแบบ Flush Mount หรือด้านขอบหน้ากากเป็น
แบบยกขอบสงูให้ติดตัง้เป็น Surface Mount มี Opposed Blade Volume Damper ทกุหวัจ่ายและมีก้านปรับปริมาณลม 
สามารถปรับแตง่ได้โดยไมต้่องถอดหน้ากากออก  
 6.1.3  หน้ากากแบบ Supply Air Register ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบปรับทิศทางการจ่ายลมได้ทัง้ในแนวตัง้ 
และแนวนอน (Double Deflection) โดยใบปรับวางซ้อนกนั และสามารถปรับทิศทางของแต่ละใบโดยอิสระใบปรับด้านหน้า
ติดตัง้ในแนวนอน (ADG-H) สว่นด้านหลงัติดตัง้ในแนวตัง้จะต้องมี Opposed Blade Volume Damper ติดตัง้ด้านหลงั
หน้ากากสามารถปรับแตง่ปริมาณได้โดยไมต้่องถอดหน้ากากออก  
 6.1.4 หวัจ่ายลมแบบ Linear Slot Diffuser ทําด้วย Extrude Aluminium มีช่องจ่ายลมช่องเดียวหรือหลายช่อง ต้องมี
ขนาดไมเ่กิน 20 มิลลเิมตร (3/4 นิว้)  
 6.1.5 หน้ากากกลมกลบัแบบ (Return Air Grille) ทําด้วย Extrude Aluminium มีใบยดึติดแน่นกบัหน้ากากในแนวนอน
ทํามมุประมาณ 45 องศา  
 6.1.6 หน้ากากลมกลบัแบบ Transfer มีลกัษณะเหมือนกบัหน้ากากลมกลบัถ้าติดตัง้บนผนงัหนาต้องมีหน้ากากติดตัง้
สองด้านของผนงั  
 6.1.7 หน้ากากลมบริสทุธ์ิ (Fresh Air Grille) ลกัษณะเหมือนกบัหน้ากากลมกลบั แตจ่ะเป็นชนิด Rain Tight พร้อมทัง้มี 
Opposed Blade Volume Damper และตาข่ายกนัแมลง ติดตัง้ด้านหลงัหน้ากาก สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ถอด
หน้ากากออก  
 6.1.8 Outside Air Louver ทําด้วย Extruded Aluminum มีใบยดึติดแน่นกบัโครงแนวนอนทํามมุประมาณ 45 องศา 
ปลายใบทัง้ด้านในและด้านนอกหกัมมุป้องกนัฝนสาด ความหนาของโครงจะต้องไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) ด้านในบุ
ด้วยตาข่ายอลเูนียมหรือเหลก็ปลอดสนิม มีขนาดรูตาข่ายไม่โตกว่า 5 ตารางเซนติเมตร (1 ตารางนิว้) และตาข่ายกนัแมลง
สามารถถอดล้างได้ช่องวา่งระหวา่งโครงกบัผนงัอาดารอดุด้วยสารกนันํา้ทัง้สองด้าน  
 6.1.9 หน้ากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลกัษณะเหมือนกบัหน้ากากลมกลบั ถ้าติดตัง้ท่ีผนงัภายนอก
อาคารจะต้องเป็นชนิด Rain Tight ด้วย  

 
6.2  ระบบกรองอากาศ (Air Filtration System)  
 6.2.1 ความต้องการทัว่ไป  

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้แผงกรองอากาศตามรายละเอียดท่ีปรากฏในแบบรายการและตามข้อกําหนดท่ีจะ
กล่าวต่อไปนีแ้ผงกรองอากาศต้องอยู่ในสภาพดีในขณะทําการติดตัง้ทดสอบและส่งมอบแผงกรองอากาศท่ีใช้ทดสอบจะต้อง
เป็นคนละชุดกับท่ีใช้ส่งมอบผู้ รับจ้างต้องจดัหาแผงกรองอากาศสําหรับทดสอบในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับชุดท่ีส่งมอบหาก
ตรวจพบภายหลงัวา่แผงกรองอากาศอนัใดอนัหนึง่ร่ัวหรือฉีกขาดผู้ รับจ้างต้องเปล่ียนอนัใหมท่ี่มีสภาพดีกวา่ให้ทนัที  
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 6.2.2 ประเภทของแผงกรองอากาศ  
แผงกรองอากาศแบง่เป็นชนิดตา่ง ๆ ตามการใช้งานดงันี ้ 
(1) Pre Filter ความหนา 1 นิว้  

ประเภทของแผงกรองอากาศ : Panel Filter  
การใช้งาน  : เป็น Filter สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ หรือเคร่ืองสง่ลมเยน็ขนาดเลก็ท่ีมีขนาดทําความเยน็ไมเ่กิน  

10.5 กิโลวตัต์ (36 MBH)  
Media  : Synthetic Fiber ความหนาไมน้่อยกวา่ 9 มิลลเิมตร (3/8 นิว้)  
Face Velocity : ไมเ่กิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟตุ/นาที)  
Media Velocity : ไมเ่กิน 1.5 เมตร/วินาที (300 ฟตุ/นาที)  
Efficiency : ไมน้่อยกวา่ 65% Arrestance วดัโดยวิธีของ ASHRAE 52.1  

(2) Pre filter ความหนา 2 นิว้  
ประเภทของแผงกรองอากาศ : Panel Filter หรือ Pleated type  
การใช้งาน : เป็น Pre-filter สําหรับเคร่ืองปรับอากาศ หรือ เคร่ืองสง่ลมเย็นขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดทําความเย็น

เกิน 10.5 กิโลวตัต์ (36 MBH) หรือใช้เป็นแผงกรองอากาศสําหรับระบายอากาศทัว่ไป 
Media  : Synthetic Fiber ความหนาไมน้่อยกวา่ 50 มิลลเิมตร (2 นิว้)  
Face Velocity : ไมเ่กิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟตุ/นาที)  
Media Velocity : ไมเ่กิน 1.5 เมตร/วินาที (300 ฟตุ/นาที)  
Initial Air Pressure Drop : ไมเ่กิน 100 ปาสคาล (0.4 นิว้ของนํา้)  
Final Air Pressure Drop : ไมเ่กิน 250 ปาสคาล (1.0 นิว้ของนํา้)  
Efficiency : ไมน้่อยกวา่ 85% Arrestance วดัโดยวิธีของ ASHRAE 52.1  

(3) Medium Efficiency Filter  
ประเภทของแผงกรองอากาศ :  Extended Surface Pocket Type Medium Filter แบบ Box หรือ Bag Filter 

 การใช้งาน  : เป็น Secondary Filter สําหรับเคร่ืองสง่ลมเยน็ขนาดใหญ่  
 Media : Glass Fiber ความลกึไมน้่อยกวา่ 550 มิลลเิมตร (22 นิว้)  
 Face Velocity : ไมเ่กิน 2.5 เมตร/วินาที (500 ฟตุ/นาที) 

Initial Air Pressure Drop : ไมเ่กิน 125 ปาสคาล (0.5 นิว้ของนํา้)  
Final Air Pressure Drop : ไมเ่กิน 255 ปาสคาล (1.02 นิว้ของนํา้)  
Efficiency  : ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบท่ีกําหนดเป็น MERV (Minimum Efficiency Reporting Value) โดยวิธี

วดัของ ASHRAE 52.2 
(4) High Efficiency Filter  

ประเภทของแผงกรองอากาศ : HEPA Filter  
การใช้งาน : เป็น Final Filter สําหรับระบบจ่ายลมตามท่ีระบใุนแบบ  
Media: Fire Retardant Glass Fiber ชนิดละเอียดท่ีมี Aluminium Separator โดยเลือกใช้ท่ีความลกึของ 

Media  
 1) ไมน้่อยกวา่ 145 มิลลเิมตร (5 7/8 นิว้)  
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 2) ไมน้่อยกวา่ 290 มิลลเิมตร (11 1/2 นิว้)  
Casing : Galvanized Steel Sheet  
Gasket : Neoprene Rubber    
Rated Capacity :   

1) ไม่น้อยกว่า 1,060 L/s (2,200 CFM) ท่ีความดนั Initial 250 ปาสคาล (1 นิว้ของนํา้) ท่ีความลกึ Media 
ไมน้่อยกวา่ 145 มิลลเิมตร (5 7/8 นิว้)  

2) ไม่น้อยกว่า 2,118 L/s (4,400 CFM) ท่ีความดนั Initial 250 ปาสคาล (1 นิว้ของนํา้) ท่ีความลกึ Media 
ไมน้่อยกวา่ 290 มิลลเิมตร (11 1/2 นิว้)  

 Testing : Scan Tested  
Efficiency : ไม่น้อยกว่า 99.97% DOP Efficiency วดัท่ีอนภุาคขนาด 0.3 ไมครอน วดัโดยวิธีของ ASHRAE 

52.1  
 6.2.3 โครงของแผงกรองอากาศ  

แผงกรองอากาศท่ีนํามาประกอบกนัเป็น Filter Bank จะต้องใช้โครง (Frame) ของแผงกรองอากาศท่ีเป็นอปุกรณ์
มาตรฐานของแผงกรองอากาศย่ีห้อนัน้ๆ ในกรณีท่ีแผงกรองอากาศมีจํานวนมากโครงของแผงกรองอากาศจะต้องมีการเสริม
ความแข็งแรง (Stiffener) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตการเลือกโครงของแผงกรองอากาศจะต้องมีขนาดเหมาะสมกบัแผงกรอง
อากาศชนิดนัน้ๆ และต้องเลือกให้เหมาะสมกบัท่ีติดตัง้ซึ่งรวมไปถึงความยากง่ายของการถอดหรือใส่ซึ่งจะเป็นแบบ Front 
Service เม่ือนําแผงกรองอากาศประกอบเข้ากบัโครงแล้วจะต้องแนบสนิทไม่มีรอยร่ัวของอากาศแต่ประการใดโครงของแผง
กรองอากาศจะต้องเป็นแบบ Spring Loaded Type  
 6.2.4 อปุกรณ์ประกอบ  

(1) Inclined Manometer  
ใช้เป็น Local Indicator วดัความดนัลดของแผงอากาศผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ Inclined Manometer 

ให้กบัเคร่ืองสง่ลมเยน็ท่ีติดตัง้ในห้องเคร่ืองสง่ลมทกุชดุ มีช่วงสเกล 0 - 3 นิว้ของนํา้ตามจํานวนและตําแหน่งท่ีระบใุนแบบ  
(2) Differential Pressure Switch  

ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้ Differntial Pressure Switch ท่ีมีช่วงสเกล 0 - 500 ปาสคาล (0 - 2 นิว้ของนํา้) 
ตามจํานวน และตําแหน่งท่ีระบใุนแบบเพ่ือแสดงสถานะความดนัลดของแผงกรองอากาศ สญัญาณแจ้งสถานะการอดุตนัของ
แผงกรองอากาศให้มีออก 2 สญัญาณ สญัญาณหนึ่งเป็นหลอดไฟสีแดงติดตัง้อยู่ในห้องเคร่ืองนัน้ ๆ สญัญาณท่ีสองเป็น Dry 
Contact เพ่ือแจ้งสถานะให้ระบบจดัการอาคาร (BAS) ทราบ ข้อกําหนดด้าน Physical ของ Differential Pressure Switch  

- Operating Range : 0-600 ปาสคาล (0 - 2.4 นิว้ของนํา้)  
- Maximum Pressure : ไมเ่กิน 70 kPa. (24 ฟตุของนํา้)  
- Diaphragm : Silicone Rubber  
- Switch : SPDT.  
- Accessories : Aluminium or Steel Bracket for Mounting Pressure Switch on Suitable Location  

 
 

6.3  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
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 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 6.3.1 DIFFUSER, GRILLE & LOUVER  :  FLOTHRU, KOMFORT, WATERLOO, ESCO, DUCT EXCEL หรือ

เทียบเทา่  
 6.3.2 SMOKE & FIRE DAMPER  :  GREENHECK, STREAM AIR, Q FLOW, RUSKIN หรือเทียบเทา่  
 6.3.3 AIR CLEANER :  MICRO AIR, HONEY WELL, BIONAIRE, ENVIRCO หรือเทียบเทา่  
 6.3.4 AIR FILTER  : AAF, AFPRO, CAMFIL, AEROFIL, LUFTFILTER หรือเทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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7.  อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าแรงตํ่า สายไฟฟ้าแรงตํ่าชนิดทนไฟและแผงสวิทซ์ควบคุม
มอเตอร์  

 
7.1  อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า  
 7.1.1  ความต้องการทัว่ไป  
  เพ่ือให้การใช้งานและการติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า(สายไฟฟ้าให้รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้าส่ือสาร
อ่ืนๆ เช่น สายโทรศพัท์ สายสญัญาณวิทย ุ-โทรทศัน์ สายสญัญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถกูต้อง
ตามมาตรฐานจงึกําหนดให้การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์และการติดตัง้เป็นไปตามข้อกําหนดดงัรายละเอียดนี ้ 
 7.1.2  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  
  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบง่ออกเป็น 4 ชนิด ตามลกัษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดยท่อทกุชนิดต้อง
เป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน ANSI ผ่านกระบวนการชบุ Hot-Dip Galvanized ป้องกนัการเกิดสนิมมีความหนาไม่น้อยกว่า 20 
ไมครอน ซึง่ผลติขึน้เพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้ 
  1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ผลิตมาจากเหลก็ชบุสงักะสีตามมาตรฐาน 
ANSI (80.3-1983) หรือ UL 797 หรือ TIS 770-2531 หรือเทียบเท่ามีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้ ติดตัง้ใช้งานในกรณี
ท่ีติดตัง้ลอยหรือซอ่นในฝ้าเพดานซึง่ไมมี่สาเหตใุดๆ ท่ีจะทําให้ทอ่เสียรูปทรงได้ หรือทําให้ท่อเสียหายการติดตัง้ใช้งานให้เป็นไป
ตามกําหนดใน วสท.  
  2)  ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) ผลิตมาจากเหล็กชบุสงักะสีทัง้
ภายในและภายนอกหรือทํามาจากเหล็กชบุสงักะสีผิวภายนอกเคลือบด้วย Chromate และผิวภายในเคลือบด้วย Expoxy 
resin ตามมาตรฐาน UL 6 ANSI (80.1-1983) หรือ TIS 770-2533 มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เลก็กว่า 1/2 นิว้ ติดตัง้ใช้งานได้
เช่นเดียวกบัท่อโลหะบางและติดตัง้ฝังในผนงัหรือพืน้ หรือเข้า-ออกจากแผงไฟฟ้าแต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและใช้ในสถานท่ี
อนัตรายตามกําหนดใน วสท.  
  3)  ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) ผลิตมาจากวสัดเุช่นเดียวกบัท่อ IMC ผลิตตาม
มาตรฐาน UL 1242 สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทกุประการ และให้ใช้ในสถานท่ีอนัตรายและฝังดินได้โดยตรง
ตามกําหนดใน วสท. 
  4)   ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) ผลิตมาจากเหล็กชบุสงักะสีผลิตตามมาตรฐาน ASTM หรือ
เทียบเทา่ขนาดทอ่ใช้งานต้องมีเส้นผา่ศนูย์กลางไมต่ํ่ากวา่ 1/2" เป็นทอ่โลหะออ่นท่ีใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์หรือเคร่ืองไฟฟ้า
ท่ีมีหรืออาจมีการสัน่สะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคมไฟแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนท่ีใช้
ในสถานท่ีชืน้แฉะ และนอกอาคารต้องใช้ทอ่ออ่นชนิดกนันํา้ การติดตัง้ใช้งานโดยทัว่ไปให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน วสท.  
  5)  ท่ออโลหะชนิด HDPE จะต้องเป็นท่อท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้าและสายสญัญาณผลิตจาก
วตัถดิุบโพลีเอทีลีน ชนิดความหนาแน่นสงูมีสีดํา คณุสมบติัทนแรงกด แรงดงึ แรงกระแทกได้ดี มีความยืดหยุ่นสงูไม่แตกร้าวไม่
หกัง่าย ในกรณีท่ีเกิดการกดทบั ฝังกลบหรือมีการทรุดตวัของพืน้ดิน ผิวภายนอกและภายในมีความล่ืน เรียบมนั เหมาะสําหรับ
การใช้งานร้อยสายไฟฟ้าและสายสญัญาณ และจะต้องได้มาตรฐาน มอก. 982-2548  
  6)  อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 
Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกบัสภาพและสถานท่ีใช้งาน Connector และข้อต่อของท่อ EMT ทําจากเหลก็ชบุสงักะสี 
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ท่อ IMC และ RSC จะต้องทําเกลียวปลายทัง้สองด้านตามมาตรฐาน ANSI B2 20.1-1968 และ ANSI B1 20.1-1983 
ตามลําดบัหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา่  
  7)  การติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงันี ้ 
   ก. ให้ทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกทอ่ก่อนทําการติดตัง้  
   ข. การดดังอท่อต้องไม่ทําให้ท่อเสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้งของการดดังอต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของ วสท.  
   ค.  ทอ่ต้องยดึกบัโครงสร้างอาคาร หรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร  
   ง.  ทอ่แตล่ะสว่น หรือแตล่ะระยะต้องติดตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนจึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ ห้าม
ร้อยสายเข้าทอ่ในขณะกําลงัติดตัง้ทอ่ในสว่นนัน้  
   จ.  การเดินทอ่ในสถานท่ีอนัตรายตามข้อกําหนดใน วสท. ต้องมีอปุกรณ์ประกอบพิเศษเหมาะสมกบัแต่
ละสภาพและสถานท่ี  
   ฉ.  การใช้ทอ่ออ่น ต้องใช้ความยาวไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร  
   ช.  แนวการติดตัง้ต้องเป็นแนวขนานหรือตัง้ฉากกบัตวัอาคารเสมอหากมีอปุสรรคจนทําให้ไม่สามารถ
ติดตัง้ทอ่ตามแนวดงักลา่วได้ให้ปรึกษากบัผู้คมุงานเป็นแตล่ะกรณีไป  
   ซ.  ทอ่ชนิด EM, IMC และ RSC จะต้องมีความหนาตามกําหนดของ ANSI และได้รับการตรวจสอบจาก 
UL และได้รับมาตรฐาน มอก.  
  8)  การต่อท่อร้อยสายท่อร้อยสายชนิดบางให้ใช้ Compression Type Coupling สว่นท่อร้อยสายชนิดหนา
ให้ใช้ข้อต่อชนิดเกลียว และใช้ Electrical Pipe Joint Compound ทาท่ีเกลียวก่อนใสข้่อต่อเพ่ือประกนัการเช่ือมต่อกนัทาง
ไฟฟ้าของระบบทอ่ร้อยสาย  
  9)  ท่อร้อยสาย จะต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผงสวิทช์บอร์ดและจะต้อง
ตรวจสอบความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าหลงัการติดตัง้แล้วเสร็จปลายท่อท่ีต่อเข้ากบัแผงสวิทช์บอร์ดจะต้องต่อเข้ากับ Ground 
Terminal ของแผงสวิทช์บอร์ดนัน้  
  10)  ท่อ Conduit จะต้องถกูยึดตรึงอย่างมัน่คง (Securely Fasiened) กบัผนงัของโลหะของ Outlets, 
Junction และ Pull Boxes ด้วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขนัยดึจะต้องสงัเกตว่าเกลียวของท่อทัง้หมดจะต้องผ่าน 
Bushing, Lock Nut จะต้องขนัตรึง Bushing นัน้ ให้สมัผสัแน่นเป็นตวันําไฟฟ้า (Firm Electrical Contact) ไปยงัผนงัโลหะนัน้  
  11)  ท่อ Conduit ทัง้หมดในระบบไฟฟ้าจะต้องยดึติดกบัโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง ท่อ Conduit เด่ียว
ขนาด 1 1/4” หรือขนาดใหญ่กวา่ เดินซอ่นในฝ้าจะต้องจบัยดึด้วย Beam  
   Clam หรือ Spring Ring Conduit Hangers With Support Rod ท่อท่ีเดินด้วยกนัไปสามารถจบั
รวมกลุม่กนัอย่างมีระเบียบเท่าท่ีสามารถทําได้ ท่อท่ีเดินในแนวด่ิงจะต้องยดึด้วย Steel Clamps สําหรับ Conduit ขนาด 1” 
และเล็กกว่าท่ีเดินซ่อนอยู่ในฝ้าสามารถจบัยดึ โดยตรงกบัโครงสร้างอาคารด้วย Strap Hangers ระยะห่างของการจบัยึด 
จะต้องไมเ่กิน 1.20 เมตร  
  12)  จะต้องมีการระมดัระวงัไม่ให้ภายในท่อ Conduit สะสมนํา้ เศษวสัด ุ หรือเศษคอนกรีตอยู่ ถ้ามีสิ่ง
แปลกปลอมอยู่ในท่อ ผู้ รับเหมาฯ จะต้องทําความสะอาดท่อก่อน ถ้าสิ่งแปลกปลอมนีไ้ม่สามารถนําออกมาได้ ก็จะต้องเปล่ียน 
Conduit นัน้ใหม ่ 
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  13)  ท่อร้อยสายทัง้หมดท่ีเดินลอยให้ทาสีทําเคร่ืองหมายไว้ทกุๆ 2 เมตร โดยใช้สีส้ม สําหรับท่อของระบบ
ไฟฟ้ากําลงัและแสงสวา่ง สีเขียวสําหรับทอ่ของระบบส่ือสารและสีเหลืองสําหรับทอ่ของระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั  
  14)  การติดตัง้  
   ถึงแม้ว่าข้อกําหนดจะระบใุห้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตวันําสําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่ต้อง
ทําการติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านีท้กุๆ ช่วงให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอดเพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้มี
ความแน่นอนและสมบรูณ์  
  15)  การทดสอบ  
   ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้วา่มีความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้าในทกุๆ ช่วงตามความเหน็ชอบของผู้ควบคมุงาน  
 7.1.3  กลอ่งตอ่สายและกลอ่งดงึสาย  
  กลอ่งต่อสายในท่ีนีใ้ห้รวมถึงกลอ่งสวิทช์ กลอ่งเต้ารับ กลอ่งต่อสาย (Junction Box) กลอ่งพกัสายหรือกลอ่ง
ดงึสาย (Pull Box) ตามกําหนดใน วสท. รายละเอียดของกลอ่งตอ่สายต้องเป็นไปตามกําหนดดงัตอ่ไปนี ้  
  1)  กล่องต่อสายและกล่องดึงสายท่ีใช้ติดตัง้ภายในอาคาร จะต้องเป็นกล่องเหล็กอาบสงักะสี (Electro 
Galvanized) กลอ่งต่อสายแบบติดภายนอกอาคาร ต้องใช้ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเป็นชนิดอลมิูเนียมหรือ
เหลก็หลอ่ ฝาครอบมีขอบยางอดัรอบ และกลอ่งตอ่สายแบบฝังพืน้เป็นแบบโลหะหลอ่มีฝาทองเหลือง มีเกลียวสามารถเปิดออก
ได้  
  2)  กลอ่งดงึสาย (Pull box) ท่ีมีขนาดไม่เกิน 100 ลกูบาศก์นิว้ ให้พบัจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 
มม. สว่นกลอ่งดงึสาย (Pull box) ท่ีมีขนาดเกิน 100 ลกูบาศก์นิว้ ให้พบัจากเหลก็แผน่หนาไมน้่อยกวา่ 1.4 มม. ถ้าทําจากโลหะ
หลอ่อ่ืน ๆ ก็จะต้องคํานงึถงึความแข็งแรงในการใช้งาน  
  3)  ขนาดของกลอ่งต่อสายขึน้อยู่กบัขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าท่ีผ่านเข้าและออกกลอ่งนัน้ๆ และขึน้กบั
ขนาดจํานวนทอ่ร้อยสายหรืออปุกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทัง้นีต้้องคํานงึถงึรัศมีโค้งงอของสายตามท่ีระบใุน NEC ARTICLE 373  
  4)  กลอ่งตอ่สายทกุชนิดและทกุขนาดต้องมีฝาปิดท่ีเหมาะสม รูของกลอ่งท่ีไมไ่ด้ใช้งานต้องปิดให้เรียบร้อย  
  5)  กล่องต่อสายท่ีใช้เป็น outlet box สําหรับสวิทช์ เต้าเสียบและดวงโคมท่ีติดตัง้แบบฝังเรียบกบัผนงั
จะต้องจดัให้ตัง้ได้ฉากกบัโครงสร้างอาคาร  
  6)  การติดตัง้กลอ่งต่อสาย ต้องยึดแน่นกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกล่องต่อสาย
สําหรับแต่ละระบบ ให้มีรหสัสีทาภายในและท่ีฝากลอ่งให้เห็นได้ชดัเจน ตําแหน่งของกลอ่ง ต่อสายต้องติดตัง้อยู่ในท่ีซึง่เข้าถึง
และทํางานได้สะดวก  
  7)  กลอ่งต่อสาย จะต้องทําการติดตัง้ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ากบัอปุกรณ์เดินสายไฟ้ฟ้า อ่ืนๆ เช่น ท่อ
ร้อยสาย ไฟฟ้า รางร้อยสายเพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้สมบรูณ์และจะต้องมีการทดสอบว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าทกุ
ช่วง ตามความเหน็ชอบของผู้คมุงาน  
 7.1.4  รางร้อยสาย (WIREWAYS)  
  1)  รางร้อยสายจะต้องทําจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. สําหรับความกว้างไม่เกิน 75 มม. และ
หนาไมน้่อยกวา่ 1.20 มม. สําหรับความกว้างเกิน 75 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมฉาบสีแล้วอบแห้งหรือ hot dip galvanized 
ตามท่ีระบใุนแบบด้านหน้าจะต้องเปิดได้รางร้อยสายและวสัดท่ีุใช้ประกอบต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากนัได้โดยท่ีหมดุเกลียว 
สลกัเกลียวท่ีใช้ต้องฝังเรียบกบัพืน้และผนงัของรางร้อยสายไมมี่สว่นคมอนัจะเป็นอนัตรายตอ่สายไฟในระหวา่งการติดตัง้  
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  2)  รางร้อยสายท่ีทําขึน้สําหรับใช้ภายนอกอาคารจะต้องมีลักษณะกันนํา้ได้โดยผู้ ผลิตต้องแสดง
เคร่ืองหมายหรือข้อความบอกไว้ท่ีตวัรางร้อยสาย  
  3)  จํานวนพืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟฟ้าทัง้หมดต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ ของขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัของรางร้อย
สายและห้ามบรรจสุายไฟฟ้าท่ีนํากระแสลงในรางร้อยสายมากกวา่ 30 เส้น โดยสายสําหรับวงจรสญัญาณหรือระบบควบคมุไม่
ถือวา่เป็นสายไฟท่ีนํากระแส  
  4)  รางร้อยสายจะต้องยดึให้มัน่คงทกุระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็นแนวด่ิงต้องยดึให้มัน่คงทกุระยะไม่เกิน 
3.0 ม. และต้องไม่มีการต่อรางร้อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยดึ การติดตัง้ผ่านผนงัให้สว่นท่ีไม่มีรอยต่อผ่านทะลผุนงั
เทา่นัน้ และปลายสดุของรางร้อยสายต้องมีฝาปิด 
  5)  ภายใน Wire way ต้องมี Cable Support ทกุระยะ 0.5 ม. (เฉพาะแนวด่ิง)  
  6)  ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A570 & A611 หรือเทียบเท่าอปุกรณ์อ่ืนๆ เช่น ข้อต่อ ข้อแยก และฝาปิด 
ต้องผลติตามมาตรฐานโรงงานเทา่นัน้  
  7)  ระหวา่งรางเดินสาย จะต้องตอ่ขัว้กราวด์ระหวา่งทอ่นด้วย  
 7.1.5  รางเดินสาย (CABLE TRAY AND CABLE LADDER)  
  1)  รางเดินสาย จะต้องทําจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ซึ่งขึน้อยู่กบัขนาดของราง
เดินสายพร้อมผ่านกรรมวิธีป้องกนัและกําจดัสนิมโดยวิธี hot dip galvanized ขนาดตามท่ีระบใุนแบบ รางเดินสายจะต้องมี
ความแข็งแรงพอท่ีจะรับนํา้หนกัสายได้เตม็ท่ีโดยไมบ่ิดเบีย้ว ขอบข้างรางและขัน้ของรางจะต้องเรียบ โดยไมมี่ความคมของขอบ 
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัสายเคเบิล อนัเน่ืองจากการติดตัง้  
  2)  รางเดินสายจะต้องมีการต่อเน่ืองถึงกนัตลอดของเส้นทางต่อลงดิน เพ่ือไม่ให้มีการขาดตอนได้ข้อต่อ
ระหว่างรางเดินสายแต่ละช่วงจะต้องแน่นสนิท รางเดินสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่ําตลอดทาง และต้องรับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าอนัเกิดจากการลดัวงจรได้อยา่งปลอดภยั  
  3)  รางเดินสายจะต้องเดินในแนวขนานกบัโครงสร้างของอาคารและมีความสงูเหนือรางพอเพียงสําหรับการ
วางสาย  
  4)  การเดินสายในรางเดินสายท่ีไม่ได้อยู่ในแนวนอน จะต้องยึดสายท่ีเดินไปกบัพืน้รางให้มัน่คงและสาย
จะต้องมีความยาวตลอดจากอปุกรณ์ไฟฟ้าถงึอปุกรณ์ไฟฟ้า ห้ามมีการตอ่สายในรางเดินสาย  
  5)  Cable Tray ท่ีใช้ต้องเป็นชนิดท่ีมีช่องระบายอากาศ  
  6)  การติดตัง้รางเดินสาย การเดินสายในรางเดินสายรวมทัง้ขนาดและจํานวนสายท่ีเดินในรางเดินสายให้
ปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบใุน วสท.  
  7)  ระยะจบัยดึรางไมเ่กิน 1.5 เมตร  

 
7.2  สายไฟฟ้าแรงตํ่า  
 7.2.1  สายไฟฟ้าชนิดร้อยในทอ่หรือรางเดินสาย  
  ถ้าหากมิได้ระบุเป็นอ่ืนใดในแบบ สายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายทองแดงแกนเด่ียวหุ้มฉนวน PVC ทน
แรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอณุหภมิูได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. ใหม่ และมาตรฐานการติดตัง้ไฟฟ้าท่ี
ปรับปรุงใหม ่รายละเอียดอ่ืน ๆ มีดงันี ้ 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   7-5/15  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  1)  สายสําหรับวงจรไฟฟ้าต้องมีพืน้ท่ีหน้าตดัสายไมเ่ลก็กวา่ 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้าดวงโคมแต่ละดวงให้ใช้
สายขนาดไมเ่ลก็กวา่ 1.5 ตร.มม.  
  2)  รหสัสี (Color Code) สําหรับสายไฟฟ้าแรงต่ํา  
   เฟส A - สีนํา้ตาล (Brown)  
   เฟส B - สีดํา (Black)  
   เฟส C - สีเทา (Grey)  
   NEUTRAL - สีฟ้า (Blue)  
   สายดิน (Ground) - สีเขียว หรือ สีเขียวแถบเหลือง  
   ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซึง่ไม่มีสีของฉนวนตามระบใุห้ใช้เทปสีตามรหสัพนัทบัท่ีสาย
นัน้ ๆ หรือทาด้วยสีชนิดท่ีไม่ทําความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้า สว่นท่ีขัว้หางปลาให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้รหสัสี
เดียวกนั  
  3)  สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตดัต่อสายภายในท่อ อนญุาตให้ต่อสายได้ในกลอ่ง
ต่อสายเท่านัน้ สําหรับสายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสายสว่นสายขนาดใหญ่กว่านี ้
ให้ตอ่ด้วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพนัทบัด้วยเทปยางให้มีคณุสมบติัเทียบเทา่ฉนวนไฟฟ้าเทา่นัน้  
  4)  การร้อยสายห้ามใช้นํา้มนัหลอ่ล่ืนทาเพ่ือช่วยในการร้อยสาย ต้องใช้ Pulling Compound ท่ีผลิตสําหรับ
การร้อยสายโดยเฉพาะเทา่นัน้  
  5)  ห้ามร้อยสายโทรศพัท์ หรือสายแรงดนัต่ําพิเศษเข้าไปในท่อร้อยสายหรือกล่องต่อสายเดียวกันกับ
สายไฟฟ้า  
  6)  สายไฟฟ้าแต่ละเส้นต้องมีการทําเคร่ืองหมายให้ทราบได้ถึงวงจร และหน้าท่ีของสายไฟนัน้ๆ 
เคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ห้ทําไว้ท่ีสาย ทัง้ท่ีอยูใ่นกลอ่งตอ่สายและปลายสายท่ีเข้าอปุกรณ์  
  7)  สายไฟฟ้าท่ีเดินเข้าในแผงจ่ายไฟหรืออปุกรณ์อ่ืนจะต้องจดัให้เป็นระเบียบโดยใช้ Self Locking Cable 
Ties รัดให้เป็นหมวดหมู ่สายต้องมีความยาวเหลือไว้เพียงพอท่ีจะย้ายตําแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต  
 7.2.2  การเดินสายใต้ดิน  
  ถ้าหากมิได้ระบเุป็นอ่ืนใดในแบบ สายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายแดงชนิดแกนเด่ียว หรือหลายแกนหุ้มฉนวน 
PVC หรือมีเปลือกนอกทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอณุหภมิูได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียล ตาม มอก.11-2553 โดยการ
เดินสายใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

1) สายฝังดินโดยตรง ท่อร้อยสายหรือเคร่ืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับการรับรองแล้วความลกึใน
การติดตัง้ต้องเป็นไปตามตารางตอ่ไปนี ้ 
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ความลกึในการตดิตัง้ใต้ดนิสาํหรับระบบแรงตํ่า 

 
วธีิการเดนิสาย ความลกึน้อยสุด (เซนตเิมตร) 

เคเบิลฝังดินโดยตรง  
ทอ่โลหะหนา  
ทอ่โลหะหนาปานกลาง  
ทอ่ท่ีไมใ่ช่โลหะซึง่ได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้ โดยไมต้่องไมมี่คอนกรีตหุ้ม  
ทอ่อ่ืน ๆ ซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากการไฟฟ้า 

60 
15 
15 
45 
45 

                      
 -  ข้อยกเว้นท่ี 1 ถ้าไมใ่ช่ทอ่ IMC หรือ RSC แล้วหากมีแผน่คอนกรีตหนา 5 ซม.  
  วางอยูเ่หนือสาย อนญุาตให้ลดความลกึลงได้อีก 10 ซม.  
 -  ข้อยกเว้นท่ี 2 ข้อกําหนดสําหรับความลกึนีไ้มใ่ช้บงัคบัสําหรับการติดตัง้ใต้อาคาร 
  หรือใต้พืน้คอนกรีต ซึง่หนาไมน้่อยกวา่ 10 ซม.  
 -  ข้อยกเว้นท่ี 3 บริเวณท่ีมีรถยนต์วิ่งผา่นความลกึต้องไมน้่อยกวา่ 60 ซม.  
  2)  สายใต้ดินท่ีติดตัง้ใต้อาคารต้องติดตัง้อยูใ่นทอ่ร้อยสายและท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนงัด้านนอกอาคาร
ออกไป  
  3)  สายท่ีโผล่ขึน้จากดินต้องมีการป้องกันด้วยสิ่งห่อหุ้ มหรือท่อร้อยสายซึ่งฝังจมลึกลงไปในดินตามท่ี
กําหนดในข้อ 3.1 และสว่นท่ีโผลเ่หนือดินต้องไมน้่อยกวา่ 180 ซม.  
  4)  ต้องมีหมดุบอกแนวสายไฟฟ้าใต้ดินแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยวางห่างกนัประมาณ 10 เมตร ตลอด
แนวการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน  
 7.2.3  สายไฟฟ้าท่ีใช้เดินในอาคารชัน้ใต้ดิน  
  สายไฟฟ้าท่ีใช้ในอาคารชัน้ B สําหรับวงจรท่ีต้องการความปลอดภยัปกติให้ใช้สายชนิด Flame Retardant, 

Low Smoke, Zero Halogen (LSOH) และฉนวนของสายไฟต้องสามารถทนอณุหภมิูได้ไม่ต่ํากว่า 90
o
C และจะต้องได้

มาตรฐาน IEC 60332-3C, 60754-1,2, 601034-2 และจะต้องมีผลการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เช่น LPCB ให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาประกอบการขออนมุติั 
 7.2.4  สายไฟฟ้าท่ีใช้เดินเข้าเคร่ืองจกัร  
  สายไฟฟ้าท่ีใช้กบัเคร่ืองจกัรถาวรท่ีมีการเคล่ือนท่ีเป็นประจํา เช่น รอกไฟฟ้า เคร่ืองจกัรท่ีมีการสัน่สะเทือน 
หรือกรณีท่ีผู้คมุงานเห็นชอบ ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable หุ้มฉนวน พีวีซี สองชัน้ ตาม มอก. 11-2553 ชนิด VCT หรือ 
VCT-GRD 
 7.2.5  สายไฟฟ้าท่ีใช้กบัดวงโคมท่ีมีความร้อนสงู  
  สําหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าท่ีมีความร้อนเกิดขึน้สงู เช่น โคมท่ีใช้หลอดไส้ (Incandescent Lamp), 
High Intensity Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายทนความร้อนซึง่หุ้มด้วยฉนวน Asbestos หรือวสัดอ่ืุนท่ีมีคณุสมบติั
เทียบเทา่  
 7.2.6  สายไฟฟ้าชนิด CV  



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   7-7/15  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  สายไฟฟ้าชนิด CV ผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC 60228 และ 60502-1 สายไฟจะต้องมีตวันําเป็น

ทองแดง ฉนวนเป็น XLPE ขนาดแรงดนั 600/1000V. อณุหภมิูใช้งาน 90
o
C มีเปลือกนอกเป็น PVC  

 7.2.7  สายไฟฟ้าแรงต่ําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable)  
  1)  ความต้องการทัว่ไป  
   ในขณะท่ีเกิดเพลงิไหม้ สายนําไฟฟ้าจะต้องยงัคงรักษาสภาพการนําไฟฟ้าท่ีแรงดนัและกระแสในสภาวะ
ท่ีปกติ และวสัดท่ีุใช้ทําสายไฟฟ้า จะต้องไม่เอือ้อํานวยต่อการ ติดไฟ , ลามไฟ และสายไฟจะต้องไม่ก่อกําเนิดปริมาณควนัท่ี
เป็นอนัตราย และรวมถงึแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตใุนหมู ่Hologen  
    2)  ลกัษณะของสายไฟ 
   สายไฟฟ้าชนิดอ่อน ติดตัง้ได้สะดวก ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตวันําแกนทองแดงชนิด Strand 
(IEC228 Class 2) ท่ีพนัหุ้มด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกนัไฟภายใน และหุ้มอีกชัน้ด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตวั ชนิดไม่หลอม
ละลาย ติดไฟ เม่ืออยู่ภายในเพลิง สายไฟจะต้องมีรัศมีดดัโค้งไม่เกิน 6-8 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนัน้ วสัดท่ีุหุ้มจะต้อง

ไมแ่ปรสภาพใด ๆ เม่ือตวันําไฟฟ้าต้องนํากระแสไฟฟ้าท่ีอณุหภมิูตอ่เน่ืองสงู 90 
o
C ตามมาตรฐาน IEC 216 และสายไฟทัง้หมด

จะต้องผา่นการทดสอบตามมาตรฐานสากลดงันี ้
   ก.  สามารถนําไฟฟ้าอยา่งเน่ืองได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลงิไหม้ตามมาตรฐาน BS 6387 C.W.Z. โดยมี
ผลทดสอบแยกกนัดงันี ้ 

    - ข้อกําหนด C ท่ีอณุหภมิู 950 
o
C เป็นเวลา 3 ชัว่โมง  

    - ข้อกําหนด W ให้รับความร้อนท่ีอณุหภมิู 650 
o
C เป็นเวลา 15 นาที แล้ว พ่นด้วยนํา้ท่ีอณุหภมิู

เดียวกนัเป็นเวลา 15 นาที  
    - ข้อกําหนด Z สายไฟต้องยงัสามารถนําไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะท่ีกระทําด้วย แรงกลจากภายนอกท่ี

อณุหภมิู 950 
o
C เป็นเวลา 15 นาที  

   ข.  สายไฟมีคา่แรงดนั 0.6/1 KV (เพาเวอร์/คอนโทรล)  
   ค.  สายไฟมีคา่แรงดนั 300/500 (สายส่ือสาร)  
   ง.  สายไฟต้องผา่นการทดสอบท่ีแสดงวา่ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การลามไฟของสายไฟตามมาตรฐาน  
    - IEC 332-1  
    - IEC 332-3 A B C  
    - VDE 0472 Part 804/C  
   จ.  ปริมาณควนัไฟ เม่ือสายถกูเผาไฟไหม้ ควนัท่ีเกิดขึน้จะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 
70%  
    - IEC 1034-2  
   ฉ.  ปริมาณ Halogen เป็นศนูย์  
    - IEC 754-1  
          ช.  คา่ความเป็นกรด ดา่งท่ีเหมาะสม 
       - IEC 754-2 
   ซ.  ไมมี่แก๊สพิษตา่ง ๆ  
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    - NFC20-454  
    - NES 713 

   ฌ.  ความสามารถต่อการลดัวงจร และการใช้เกินกระแสพิกดัสายไฟจะต้องทนท่ีอณุหภมิู 250 
o
C เป็น

เวลา 5 วินาที  
   ญ.  การควบคมุคณุภาพ บริษัทผู้ผลิตสายไฟเหล่านี ้ จะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานประกนั
คณุภาพ ISO 9001  
   ฎ.  อปุกรณ์ขัว้ต่อสาย จะต้องมีการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ โดยจะต้องมีคณุสมบติัทนไฟ
เหมือนกบัสาย  
 7.2.8  การติดตัง้ 
  1)  การติดตัง้สายไฟฟ้าซึง่เดินร้อยในทอ่โลหะต้องกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 
   ก.  ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าทอ่ได้เม่ือมีการติดตัง้ทอ่เรียบร้อยแล้ว  
   ข.  การดงึสายไฟฟ้าเข้าทอ่ต้องใช้อปุกรณ์ช่วย ซึง่ออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดงึสายไฟฟ้าโดยปฏิบติัตาม
คําแนะนําของผู้ผลติ  
   ค.  การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่ออาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อล่ืนโดยสารนัน้จะต้องเป็นสารพิเศษท่ีไม่ทํา
ปฏิกริยากบัฉนวนของสายไฟฟ้า  
   ง.  การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อกําหนดใน
มาตรฐาน วสท. 
  2)  การตอ่เช่ือมและการตอ่แยกสายไฟฟ้า 
   ก.  การตอ่เช่ือมและการตอ่แยกสายไฟฟ้า ให้กระทําได้ภายในกลอ่งตอ่แยกสายไฟฟ้าเทา่นัน้ ห้ามตอ่ใน
ทอ่โดยเดด็ขาด  
   ข. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดของตวันําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้ Insulated 
Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 600 โวลท์  
   ค.  การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240 
ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอดั (Splice or Sleeve) และพนัด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี 
อีกชัน้หนึง่  
   ง.  การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่าท่ีกําหนดข้างต้น ให้ต่อโดยใช้ Split Bolt 
Connector ซึง่ผลติจาก Bronze Alloy หรือวสัดอ่ืุนท่ียอมรับให้ใช้ในงานตอ่เช่ือมสายไฟฟ้าแตล่ะชนิด  
   จ.  ปลายสายไฟฟ้าท่ีสิน้สดุภายในกลอ่งต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยงั
จดุอ่ืนได้สะดวก และการเปล่ียนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทําได้โดยต่อผ่าน Terminal Block นี ้Terminal Block ต้องเป็นชนิด
ท่ีเหมาะสมกบัการต่อสายไฟฟ้า ทําด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี มีแผงกัน้ระหว่าง Terminal Block และหมายเลข Terminal กํากบั 
2.9 การทดสอบ 2.9.1 สายสําหรับวงจรแสงสว่างและเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ตดัวงจรและสวิทช์ต่าง ๆ อยู่ใน
ตําแหน่งเปิด ต้องวดัคา่ความต้านทานของฉนวนได้ไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกกะโอห์มในทกุ ๆ กรณี  
  3)  สําหรับ feeder และ sub-feeder ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ต่าง ๆ ทัง้สองทางแล้ววดัค่าความ
ต้านทานของฉนวนต้องไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกกะโอห์ม ในทกุ ๆ กรณี  
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  4) การวดัค่าของฉนวนดงักลา่ว ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์และวดัเป็นเวลา 
30 วินาที ตอ่เน่ืองกนั  
 
7.3  แผงสวทิซ์ควบคุมมอเตอร์  
 7.3.1  SAFETY SWITCHES  
  เป็นอุปกรณ์สําหรับตดักระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายเข้าอปุกรณ์ไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภยัในขณะทําการซ่อมบํารุง
อปุกรณ์ไฟฟ้านัน้ ๆ และต้องเป็นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกดัตามท่ีระบใุนแบบ  
  1)  ตวัตู้ ทําด้วยแผน่เหลก็ท่ีผา่นกรรมวิธีป้องกนัและกําจดัสนิม พร้อมทัง้เคลือบอบสีอย่างดีโดยมีระดบัการ
ป้องกนั NEMA 1 สําหรับติดตัง้ในอาคารและ NEMA 3R สําหรับติดตัง้ภายนอกอาคาร  
  2)  ตวัสวิทช์จะต้องมีกระเด่ืองลอ็คอยู ่เม่ือสวิทช์อยูใ่นตําแหน่ง OFF จงึจะสามารถเปิดฝาได้  
  3)  ขนาด Ampere Rating จํานวนขัว้สายและจํานวน Phase ให้เป็นไปตามระบใุนแบบ  
  4)  ชดุท่ีกําหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้เป็น
เช่นเดียวกบัข้อท่ีระบขุ้างต้น  
  5)  การติดตัง้ให้ติดตัง้กบัผนงัตามระบใุนแบบ โดยระดบัความสงูจากพืน้ 0.80 ม. ถึงระดบับนของสวิทช์ 
หรือติดท่ีความสงูตามท่ีระบใุนแบบ ในกรณีบริเวณติดตัง้ไม่มีผนงัหรือกําแพง ให้ติดตัง้บนขายดึโครงเหลก็ท่ีแข็งแรง ให้ สวิทช์
สงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 0.80 ม. ถงึระดบับนของสวิทช์  
 7.3.2  CIRCUIT BREAKER 
  1)  Circuit Breaker ทัง้หมดผลติและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL  
  2)  เป็นชนิดท่ีผลิตขึน้มาต้องสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 240 Volt สําหรับ 1 เฟส และไม่น้อยกว่า 
415 Volt สําหรับ 3 เฟส  
  3)  ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 250 Amp. ต้องเป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal 
Magnetic or Solid State Trip 0.8 – 1.0 In, Ics = 100% Icu  
  4)  ขนาดเฟรมมากกว่า 250 Amp. เป็นชนิด Molded case หรือ Open Frame โดยมี Releasing Device 
เป็นแบบ Solid State Trip Unit 0.4 – 1.0 In, Ics = 100% Icu  
  5)  Main Circuit Breaker ท่ีมีพิกดัตัง้แต่ 1000 Amp. ขึน้ไป จะต้องมีระบบ Ground Fault Protection โดย
มีคา่ปรับตัง้แต่ไม่เกิน 1200 Amp. สําหรับ Ground Fault Current ตัง้แต่ 3000 Amp. ขึน้ไปและจะต้องปลด วงจรภายในเวลา
ไมเ่กิน 1 วินาที  
  6)  Mounting เป็นชนิดติดตัง้แบบ Fixed, Plug-In หรือ Draw-Out ตามท่ีระบใุนแบบ  
   ก.  Fixed type เป็นแบบติดตัง้ถาวรยดึติดกบัโครงโลหะของตู้ 
   ข.  Draw-Out Type สําหรับเฟรมเกิน 400 Amp. ต้องติดตัง้บนรางเล่ือนเข้าออก โดยมี Hand Crank 
เพ่ือช่วยผ่อนแรงและต้องมีระบบ Safety Trip Machanism Circuit Breaker จะ trip ทนัทีโดยอตัโนมติัถ้ามีการ Plug-In หรือ 
Draw-Out ในขณะท่ี Circuit Breaker อยูใ่นตําแหน่ง “On” โดยมีตําแหน่งเล่ือนเข้าออก 3 ตําแหน่ง คือ  
    -  Connected  :  Circuit breaker อยูใ่นตําแหน่งใช้งานปกติ  
    -  Test :  Main contact ไมต่อ่อยูก่บัระบบแตช่ดุ Control  
       ยงัไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ  



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   7-10/15  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

    -  Disconnected  :  Main Contact และชดุ Control ถกูตดัขาดจากระบบ  
  7)  Operating Mechanism ต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึง่ตามท่ีระบใุนแบบดงันี ้ 
    -  Manual Operated เป็นแบบสบัเข้าและออกได้ด้วยมือ โดยวิธีบิดหรือสบัขึน้ลง ซึง่อาจจะเป็น
แบบมีสปริง (Spring Loaded) ก็ได้  
    -  Motor Operated เป็นแบบ Charge Spring ด้วยมอเตอร์และสบัเข้าออกด้วย Solenoid หรือใช้
มอเตอร์สบัเข้าออกโดยตรงก็ได้ตามท่ีระบใุนแบบ แตจ่ะต้องมี Clearing Contact สําหรับจดัไฟจากมอเตอร์หรือ Solenoid เม่ือ
สบัหรือปลดแล้ว  
 7.3.3  ชนิดของ ENCLOSURE  
  ชนิดของ ENCLOSURE (ตู้ เหลก็) ของอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตามท่ีระบใุนแบบเป็นมาตรฐานของ NEMA 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชนิดของ ENCLOSURE ท่ีใช้มีดงัตอ่ไปนี ้ 
  NEMA TYPE 1 GENERAL PURPOSE สําหรับการติดตัง้ภายในอาคาร  
  NEMA TYPE 3 R RAIN TIGHT สําหรับการติดตัง้ภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ภายในตู้
จากฝน  
  NEMA TYPE 4 WATER TIGHT สําหรับการติดตัง้ภายในหรือภายนอกอาคารเพ่ือป้องกนั  
  อปุกรณ์ภายในตู้จากฝน หรือนํา้ซึง่มีแรงดนั  
  NEMA TYPE 12 DUST TIGHT AND DRIP TIGHT สําหรับติดตัง้ภายในอาคารเพ่ือป้องกนั  
  อปุกรณ์ภายในตู้จากสิง่แปลกปลอมภายนอก เช่น ฝุ่ นละออง ผง หรือ หยดนํา้ 
 7.3.4  A/C MOTOR CONTROL CENTER (AMCC)  
  1)  ความต้องการทัว่ไป  
   -  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้ตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ํา ซึง่ผลิตขึน้ตามมาตรฐาน มอก 1436 – 2540, VDE, 
IEC, NEMA หรือ ANSI สําหรับระบบไฟฟ้า 380/220 volt 3 phase 4 wire 50 Hz Insulation Class 600V มีคณุสมบติัตาม
ความต้องการของ NE CODE ARTICLE 384 และมีคณุสมบติั/ลกัษณะท่ีการไฟฟ้าท้องถ่ินยอมให้ใช้งานได้  
   -  สวิทช์หรือ Circuit Breaker ทกุชดุท่ีใช้ในตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ํา จะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกนั 
ยกเว้น Main Switch, Main And Tie Circuit Breaker หรือ Automatic Transfer Switch อาจใช้ผลติภณัฑ์จากผู้ผลิตรายอ่ืนได้
ถ้าจําเป็น แตต้่องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างก่อน  
   -  สวิทช์ตดัตอนท่ีใช้ในตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ํา ขนาดเฟรมต้องไม่เลก็กว่าท่ีกําหนด และสามารถทนกระแส
ลดัวงจรได้ไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดในแบบ  
  2) รายละเอียดทางโครงสร้าง  
   -  ตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ําผ่านการทดสอบ Fully Type Test License หรือ Fully Type Test ตาม      
มาตรฐาน IEC 439-1  
   -  โครงตู้ ทําด้วยเหลก็ฉากหนาอย่างน้อย 2 มม. หรือโครงตู้ ทําด้วยเหล็กพบัเป็นส่ีเหล่ียมท่ีมีความ
แข็งแรงเช่ือมติดกนัหรือยดึติดกนัด้วยสลกัและเป็นเกลียวถ้าตู้ มีหลายส่วนและตัง้เรียงติดกนั ต้องยึดติดกนัด้วยสลกัและเป็น
เกลียว พร้อมมีแผน่โลหะกัน้แยกสว่นภายในตู้ออกจากกนั 
   -  แผ่นโลหะรอบนอกต้องทําจากแผ่นเหลก็ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีกําจดัและ
ป้องกนัสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้วพน่ทบัด้วยสีชนิดอบแห้งทัง้ภายนอกและภายใน  
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   -  ตวัตู้ประกอบขึน้เป็น Compartment Form 3 B ประกอบด้วย Busbars, Circuit Breaker, Cable 
และ Metering Compartment โดยมีแผน่โลหะกัน้ระหวา่ง Compartment และต้องมีฐานสําหรับยดึ Circuit Breaker ด้วย  
   -  ตวัตู้ ต้องสามารถเปิดได้ทัง้ด้านหน้า ด้านหลงั ด้านบน และด้านข้างแผงประตดู้านหน้าของช่องใส่
อปุกรณ์ ต้องติดบานพบัชนิดซ่อน ด้านหลงัและด้านข้างให้ทําเป็นแผงๆ ละสองชิน้พบัขอบมีแผ่นยาง seal และยึดกบั
โครงสร้างของตู้ โดยใช้สกรู 
   -  ฝาด้านข้างและด้านหลงั จะต้องมีเกลด็สําหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยภายในช่องเกลด็ให้
บดุ้วยตาข่ายกนัแมลง (Insect Screen) และมี Filter สําหรับป้องกนัฝุ่ นด้วย  
   -  ฝาตู้ ด้านหน้าต้องมีป้ายช่ือทําด้วยพลาสติก พร้อมทัง้ Mimic Bus Diagram ติดให้เห็นอย่างชดัเจน
และไมห่ลดุง่าย  
   -  ชิน้สว่นท่ีเป็นโลหะทัง้หมดต้องผ่านกรรมวิธีกําจดัและป้องกนัสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้ว
พน่ทบัด้วยสีชนิดอบแห้ง (Stove-Enamelled Paint) 
   -  ฝาตู้ทกุบานท่ีมีบานพบัปิดเปิดได้ ต้องมีการต่อลงดินด้วยสายดินชนิดลวดทองแดงถกัต่อลงดินท่ี
โครงตู้  
   -  ตวัโครงสร้างจะต้องขนัสกรูหรือเช่ือมอย่างแข็งแรง ตวัเมน Busbar และโครงสร้างจะต้องสามารถ
ทนแรงปิดหากเกิดการลดัวงจรในระบบไฟฟ้า ได้อยา่งต่ํา 50,000 แอมแปร์  
   -  รูปแบบ (Form) ของเมนแรงต่ําให้มีการแบง่แยกสว่นตา่งๆ ภายในตู้ รูปแบบ 3b (Form 3b)  
  3)  รายละเอียดทางด้านเทคนิค  
   ก.  BUSBAR ท่ีใช้ต้องทําจากทองแดงมีความบริสทุธ์ิไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดและ Ampacity ตาม
ตารางท่ีแนบท้ายหมวดนี ้และจดัเรียงอย่างเป็นระเบียบ สะดวกต่อการเข้าสาย และมีระยะห่างจากฝาตู้อย่างเพียงพอสําหรับ
การเดินสายไฟฟ้า นอกจากนีต้้องมี Ground Bus อยู่ด้านหลงัมมุลา่งและ Neutral Bus อยู่ด้านหลงัมมุบนของตู้  หรือติดตัง้
บริเวณอ่ืนของตู้แต่ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ว่าจ้างก่อน Bus ดงักลา่วจะต้องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรูเตรียม
สําหรับการตอ่สายไว้  
   ข.  การจดัเฟสของ Busbars เม่ือมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลกัษณะดงันี ้A,B,C เรียงจากหน้าตู้ ไปหลงั
ตู้จากบนลา่ง หรือจากซ้ายไปขวา 
   ค.  เมน Busbars เช่ือมระหว่างเมนกบั Circuit Breaker ต่างๆ จะต้องเป็นทองแดงขนาดโตพอสําหรับ
กระแสไฟฟ้า โดยไมทํ่าให้อณุหภมิูของทองแดงสงูเกิน 70 องศาเซลเซียส  
   ง.  BUSBARS ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงต่ําให้ทาสีหรือพน่สีด้วยสีทนความร้อน เพ่ือระบเุฟสดงันี ้
    -  เฟส A - สีนํา้ตาล (Brown) 
    -  เฟส B - สีดํา (Black)  
    -  เฟส C - สีเทา (Grey)  
    -  NEUTRAL - สีฟ้า (Blue)  
    -  สายดิน (Ground) - สีเขียว หรือ สีเขียวแถบเหลือง  
   จ.  จดุต่อหรือจดุสมัผสัระหว่าง busbar กบั busbar หรือ busbar กบั terminal pad ให้ทาเคลือบจดุ
สมัผสัด้วย electrical compound เพ่ือป้องกนัการเกิดอ๊อกไซด์  
   ฉ.  Ground Bus จะต้องทําด้วยทองแดงท่ีทน Short Circuit ได้ไมน้่อยกวา่ 50 KA  
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   ช.  Bolted Nut & Washer สําหรับต่อ Busbar ให้ใช้ชนิด High tension Steel Class (7.8) และ 
Busbar Support จะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสม มีความเข้มแข็งท่ีจะยดึอปุกรณ์ โดยสามารถรองรับกระแส Short Circuit ท่ีค่า 
Short Circuit Stress 50 KA.  
   ซ.  ท่ีหางปลาเข้าสายให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยเลือกขนาดให้เหมาะสมกบัสายและหาง
ปลาท่ีใช้ และใช้รหสัตามเฟสนัน้ ๆ ไมอ่นญุาตให้ใช้เทปสีพนัแทน เพราะจะทําให้ไมค่งทนและหลดุง่าย  
   ฌ. สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคมุและเคร่ืองวดั ซึง่เดินเช่ือมระหว่างอปุกรณ์ไฟฟ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้า
กบั Terminal Block ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงต่ํา ให้ใช้สายชนิด Stranded Annealed 
    Copper Wire 300V, 70deg.C PVC-INSULATED ขนาดของสายไฟ ต้องมีรหสัสีและต้องไม่เลก็ว่า
ท่ีกําหนดดงันี ้ 
    -  CURRENT CIRCUIT  : ใช้สายสีดํา ขนาด 4 ตร.มม.  
    -  VOLTAGE CIRCUIT  : ใช้สายสีแดง ขนาด 2.5 ตร.มม.  
    -  AC. CONTROL CIRCUIT : ใช้สีเหลือง ขนาด 1.5 ตร.มม.  
     SLEEVE และ CAP หุ้มปลายสายก็ให้ใช้รหสัสีเดียวกบัสายด้วย  
    -  สายไฟทัง้หมดต้องวางอยู่ในรางเดินสาย (Trunking) เพ่ือความเรียบร้อย และเพ่ือป้องกนัการ
ชํารุดของฉนวน สายไฟฟ้าแตล่ะเส้นท่ีเช่ือมระหวา่งจดุตา่ง ๆ และห้ามมีการตดัตอ่โดยเดด็ขาด  
    -  สาย Control ทกุเส้นท่ีปลายทัง้ 2 ด้าน ต้องมีเคร่ืองหมายกํากบัเป็นระบบปลอกสวม (Ferrule) 
ซึง่ยากแก่การลอกหรือหลดุหายเพ่ือความสะดวกในการบํารุงรักษาภายหลงั  
    -  สาย Control ท่ีแยกออกจาก Cable Truncking ต้องจดัหรือรัดสายด้วย Cable Tie ให้เป็น
ระเบียบ 
 

CONTINOUS CURRENT – CARRYING CAPACITY OF COPPER CONDUCTORS (IEC 439-1) 
Copper conductors of rectangular cross-section indoor installations, ambient temperature 35 OC, temperature rice 
70 OC conductor temperature 105 OC. Conductor width vertical, clearance between conducts equal to conductor 
thickness ; with altemating current, phase centre-line distance > 0.8 x clearance between phases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-M/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ Page   7-13/15  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

Width x Thickness (mm.) 
 

Continuos current in A At Ambient temp 35 OC 
and Contuctor temp. 105 OC 

Bare 
No. of Bare / Phase 

              1               2               3               4 
12 x 3              212           373          487              - 
12 x 5              286           546          786              - 
12 x 10              486           923          1294              - 
15 x 10              545          1046        1445              - 
20 x 5              430          777         1072              - 
20 x 10              787          1405         1863              - 
25 x 5              513           910         1235              - 
25 x 10              787           1405         1663              - 
30 x 5              595           1044         1392              - 
30 x 10              899           1564         2037              - 
40 x 5              756           1298         1693              - 
40 x 10              1122          1683         2386              - 
50 x 5              1009          1716         2207              - 
50 x 10              1337          2187         2706              - 
60 x 5              1079          1786         2237              - 
60 x 10              1552          2474         3012              - 
80 x 5              1388          2252         2718              - 
80 x 10              1945          3003        3578              - 
100 x 5              1694          2687        3184              - 

100 x 10              2336          3500        4114              - 
120 x 10              2730          4009        4659              - 
140 x 10              3110          4501        5191              - 
150 x 10              3297          4724        5452              - 
160 x 10              3483          4979        5710              - 
200 x 10              4220          5929        6736              - 

 
 7.3.5  การทดสอบ 
  1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเคร่ืองมือพนกังาน และดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าทัง้หมด โดยการทดสอบต่าง ๆ 
จะต้องกระทําผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง  
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  2)  หากการทดสอบแสดงความบกพร่องของวสัด ุ หรืออปุกรณ์ หรือการติดตัง้งานระบบไฟฟ้า ผู้ รับจ้าง
จะต้องดําเนินการเปล่ียน แก้ไขอปุกรณ์หรือการติดตัง้ ดงันัน้แล้วจงึเร่ิมทําการทดสอบ ใหมจ่นเป็นท่ียอมรับผู้วา่จ้างหรือตวัแทน
ผู้วา่จ้าง  
  3)  การทดสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ําจะประกอบด้วย  
   -  RESISTANCE TO GROUND ของระบบสายดิน  
    ผลการทดสอบท่ียอมรับ = ไมส่งูกวา่ 5 โอห์ม  
   -  INSULATION RESISTANCE TEST  
    เม่ือใช้ INSULATION TESTER 500 VDC  
    ผลการทดสอบเป็นท่ียอมรับ :  
    ก. Minium Insulation Resistance To Earth = 1 เมกะโอห์ม  
    ข. Minium Insulation Resistance Between Phases = 1 เมกะโอห์ม  
    ค. Minium Insulation Resistance Between Live Part ของ  
    Fixed Equipment กบั Frame (เม่ือปลดสายออก) = 0.5 เมกะโอห์ม  
  4) ทดสอบการทํางานของอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าทัง้หมดเพ่ือให้ถกูต้องตามแบบและข้อกําหนด  
 
7.4  ตัวอย่างรายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า  
 รายละเอียดในข้อนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุ - อุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอยา่งเพียงพอแตท่ัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากผู้ว่าจ้าง 
หรือวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน    
 7.4.1  CIRCUIT BREAKER  :  SQUARE D, WESTING HOUSE, SIEMENS, ABB, MERLIN GERIN, 

GE หรือเทียบเทา่  
 7.4.2  สายทนไฟ  :  ALCATEL, RADOX, DELTA CROMPTION, SCM, DRAKA UK, 

STUDER, FIRECEL หรือเทียบเทา่  
 7.4.3  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า  : TAS, TSP, ABSO, RSI, PAT, PANASONIC, ARROWPIPE, UI, BSM 

หรือเทียบเทา่ 
 7.4.4  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE  : FH, KWH, ABSO, TGG, PBP, THAI PIPE, NRE หรือเทียบเทา่ 
 7.4.5  WIREWAY, CABLE TRAY  :  TIC, ASEFA, PMK, SCI, UI, BSM, LADDER หรือเทียบเทา่  
 7.4.6  ตู้แมนแรงต่ําและตู้ควบคมุ  :  ABB, TIC, SMD, PMK, SMD, SCI, C & T, ASEFA, SIEMENS, MERLIN 

GERIN หรือเทียบเทา่  
 7.4.7  CT FOR LOW VOLTAGE  :  ALCE, LIFASA, CIRCUTOR, LOVATO, CROMTON, SIEMENS, ABB 

หรือเทียบเทา่ 
 7.4.8  BUSDUCT  : PDI, SCHNEIDER, POWER BAR หรือเทียบเทา่ 
 7.4.9  COAXIAL CABLE  : BELDEN, WISI, KATHREIN, DCT, TFC, COMMSCOPE หรือเทียบเทา่ 
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หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 
จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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8.  ระบบป้องกันเสียงและการส่ันสะเทอืน NOISE AND VIBRATION CONTROL SYSTEM  
 
8.1  อุปกรณ์และระบบลดแรงส่ันสะเทือน (Vibration Control)  
 8.1.1 ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนให้กบัเคร่ืองจกัรกลทกุชิน้ของระบบปรับอากาศตามท่ีระบุไว้ใน
รายการอปุกรณ์หรือตามข้อกําหนดในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกนัการสัน่สะเทือนและเสียงไปตามโครงสร้างของอาคาร  
 8.1.2 การเลือกขนาดของแท่นกันสะเทือนหรืออุปกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนต้องเหมาะสมกับการกระจากนํา้หนัก 
(Weight Distribution) ของเคร่ืองจกัรกลท่ีเสนอเพ่ือทําให้เกิด Static Deflection อยา่งสม่ําเสมอตามต้องการ  

1) แทน่และอปุกรณ์กนัสะเทือนของเคร่ืองทําความเยน็ (Refrigeration Machine Foundation and Isolators)  
- ตวัแทน่เป็นคอนกรีตมีความกว้างรอบตวัเคร่ืองไมน้่อยกวา่ 24 นิว้ สงูจากพืน้โครงสร้างไมน้่อยกวา่ 6 นิว้  
- เคร่ืองท่ีติดตัง้อยู่ ณ ชัน้ลา่งสดุของอาคารและสามารถสง่ถ่าย การสัน่สะเทือนลงสู่พืน้ดินโดยตรงให้ใช้

อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนเป็นแผน่ Neoprene Friction Pad  
- เคร่ืองทําความเย็นซึง่ติดตัง้อยู่ ณ ชัน้อ่ืนๆ ท่ีมิใช้ชัน้ใต้ดินของตวัอาคาร อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนต้องเป็น

แบบขดสปริงอยูใ่น Housing เพ่ือป้องกนัการเกิด Binding ของสปริงทางด้านข้าง ด้านบนของตวักนัสะเทือนต้องมีท่ีปรับระดบั 
และตวักนัมิให้ขดสปริงยืดหรือหดตวัไม่ว่านํา้หนกัขณะใช้งานของเคร่ืองทําความเย็นจะแปรเปล่ียนไปอย่างไร สว่นด้านลา่งซึง่
สมัผสักบัพืน้ต้องเป็นแผน่ Neoprene Friction Pad เพ่ือกนัการเคล่ือนท่ีของตวัเคร่ืองและเพ่ือป้องกนัคล่ืนความถ่ีสงู  

- การติดตัง้ให้ทําตามคําแนะนําทัง้ของผู้ผลติเคร่ืองและผู้ผลติอปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนโดยเคร่งครัด 
2) แทน่ และอปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนของเคร่ืองสบูนํา้ (Pump Foundation and Isolators)  

- แท่น Inertia Base ประกอบด้วยฐานคอนกรีตเสริมเหลก็รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า รองรับไว้ให้ลอยอยู่กบัท่ีด้วย
อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนแบบขดสปริง  

- ขนาดของแท่น Inertia Base ต้องใหญ่พอท่ีจะรองรับข้องอท่อ นํา้สว่นท่ีต่อเข้ากบัด้านดดู และด้านสง่ของ
เคร่ืองสบูนํา้ได้ และต้องมีความหนาไมน้่อยกวา่ 6 นิว้ แตไ่มเ่กิน 12 นิว้ ยกเว้นผู้ผลิตอปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนจะแนะนําให้ใช้
แทน่คอนกรีตหนากวา่นีเ้พ่ือเพิ่มมวลและความมัน่คงในการรองรับ  

- การหลอ่แท่น Inertia Baseให้ใช้เหลก็โครงสร้างรูปตวั I หรือตวั C คาดรัดโดยรอบแล้ววางเหลก็เสริมซึง่อาจ
ใช้เหลก็เส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 3/8 นิว้ หรือเหลก็ฉากขนาด 1/2 นิว้ เช่ือมสายกนัเป็นตาข่ายทกุๆ 6 นิว้ ชัน้ของเหลก็
เสริมนีว้างหา่งจากผิวด้านลา่งของตวัฐานประมาณ 1 1/2 นิว้  

- ขดสปริงท่ีใช้เป็นแบบ Free Standing และมีความสมดลุย์ทางด้านข้างโดยไม่ต้องใช้ Housing ด้านลา่งของ
สปริงต้องเป็นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพ่ือกนัแท่นเล่ือน การยึดขดสปริงให้ติดกบัฐานคอนกรีตให้ใช้ Height 
Saving Bracket เพ่ือให้สว่นลา่งของแทน่ Inertia Baseอยูส่งูจากพืน้โครงสร้างประมาณ 1 นิว้  

3) แทน่ Cooling Tower (Cooling Tower Foundation)  
- ตวัแท่นเป็นคอนกรีต ขนาด และจํานวนของแท่นต้องเป็นไปตามท่ีผู้ผลิต Cooling Tower แนะนําเพ่ือให้ตวั 

Cooling Tower ตัง้ได้ระดบั พร้อมทัง้มี Spring Isolator และโครงสร้างเหลก็ปรับระดบันํา้  
- กรณี Cooling Tower ติดตัง้อยู่ท่ีซึง่จะมีลมพดัแรง Spring Isolator จะต้องเป็นแบบชนิดท่ีมี Housing เพ่ือ

ป้องกนัการเคล่ือนตวัของแกน Isolator เม่ือเวลาเกิดลมพดั  
4) อปุกรณ์กนัสะเทือนสําหรับเคร่ืองสง่ลม (Air Handling Unit Isolators) 
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- เคร่ืองเป่าลมเย็นขนาดใหญ่แบบตัง้พืน้ (AHU) ให้รองหนนุใต้เคร่ืองด้วยอปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนแบบ 
Rubber - in - shear หรือวสัดอ่ืุนท่ีเทียบเท่าท่ีผู้ผลิตแนะนํา ผิวด้านบนและด้านลา่งของอปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนต้องมี
ลกัษณะเป็น Friction Pad เพ่ือตรึงเคร่ืองให้อยูก่บัท่ีโดยไมต้่องใช้สลกัเกลียวยดึ  

- เคร่ืองเป่าลมเย็นขนาดใหญ่แบบแขวน (AHU) สําหรับด้านบนของเหลก็แขวนเคร่ืองสว่นท่ียดึติดกบัเพดาน
ให้ใช้อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนแบบท่ีมี Rubber - in - Shear และขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกนั รูด้านลา่งของ 
Hanger Box ส่วนท่ีก้านเหล็กแขวนสามารถเคล่ือนท่ีเชิงมมุได้บ้างโดยไม่แตะถูกขอบรูอนัจะทําให้เกิดการลดัวงจรของ
แรงสัน่สะเทือนผา่นขดสปริง  

- เคร่ืองเป่าลมเย็นขนาดเลก็ (FCU) ให้ใช้อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนแบบ Neoprene Impregnated Duck 
Washer ร้อยผา่นเหลก็แขวนและยดึติดด้านบนและด้านลา่งของเหลก็แขวนเคร่ือง 

- พดัลมระบายอากาศแบบตัง้พืน้ให้รองหนนุใต้เคร่ืองด้วยอปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนแบบขดสปริงชนิด Free 
Standing ด้านล่างของขดสปริงเป็นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพ่ือกนัแท่นเล่ือน การยึดขดสปริงให้ติดกบัฐาน
คอนกรีตให้ใช้ Height Saving Bracket เพ่ือให้สว่นลา่งของแทน่เคร่ืองอยูส่งูจากพืน้  

- พดัลมระบายอากาศแบบแขวน ใช้อปุกรณ์ลดแรงสัน่สะเทือนชนิดท่ีมี Rubber - in - Shear และขดสปริงอยู่
ใน Hanger Box เดียวกนั  

5) อปุกรณ์กนัสะเทือนสําหรับแขวนทอ่นํา้ (Piping Isolators)  
- ท่อนํา้ท่ีต่อเข้ากบัเคร่ืองทําความเย็น และเคร่ืองสบูนํา้ให้ใช้อปุกรณ์ลดแรงสะเทือนชนิดท่ีมี Rubber - in - 

Shear และขดสปริงอยู่ใน Hanger Box เดียวกนั แขวนท่อให้ติดกบัเพดานห่างออกมาจากเคร่ืองจกัรกลนัน้เส้นท่อละไม่น้อย
กวา่ 5 จดุ ภายหลงัจากนัน้จงึเปล่ียนไปใช้ท่ีแขวนทอ่แบบไมมี่ตวัลดแรงสัน่สะเทือน  

6) ทอ่นํา้ท่ีเดินทะลผุา่นพืน้หรือผนงั  
- ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบการติดตัง้ทอ่นํา้ไมใ่ห้มีผิวของทอ่นํา้สมัผสักบัโครงสร้างของอาคาร โดยทอ่นํา้ต้องวาง

ผ่าน Sleeve หรือช่องเปิดท่ีกําแพงหรือพืน้ เม่ือติดตัง้ท่อเรียบร้อยแล้วต้องอดัโดยรอบด้วยใยแก้ว / ใยหิน และปิดทบัด้วยวสัดุ
กนัไฟ ก่อนปิดด้วยแผน่ปิด (Escutcheon Plate) ท่ีไมย่ดึแน่นกบัตวัทอ่นํา้อีกทีหนึง่ (ดไูด้จาก Standard Detail)  

7) ทอ่ร้อยสายไฟท่ีตอ่กบัมอเตอร์ไฟฟ้า  
- สายไฟท่ีเดินออกจากกลอ่งต่อสายของมอเตอร์ให้ร้อยผ่านท่อร้อยสายแบบ Water Proof Flexible Conduit 

1.2.8. ทอ่ลมท่ีผา่นกําแพงหรือพืน้  
- ทอ่ลมเม่ือเดินผา่น Sleeve ท่ีกําแพง หรือพืน้ แล้วต้องอดัโดยรอบด้วยใยแก้ว / ใยหิน และปิดทบัด้วยวสัดกุนั

ไฟ ก่อนปิดด้วยปลอกท่ีไมย่ดึแน่นกบัตวัทอ่ลมอีกทีหนึง่ (ดไูด้จาก Standard Detail)  
 
8.2  อุปกรณ์และระบบดูดซับเสียง (Noise Control)  
 ผู้ รับจ้างต้องจัดหาและติดตัง้อุปกรณ์ป้องกันเสียงสะท้อนและลดเสียงดังภายในท่อลมอันเน่ืองมาจากพัดลมท่ีอยู่
ภายในเคร่ืองสง่ลมซึง่จะถ่ายทอดไปสู่ภายในห้องท่ีต้องการควบคมุระดบัเสียงรบกวน ระดบัความดงัของเสียงรบกวนภายใน
ห้องต้องไมเ่กินกวา่ระดบัท่ีกําหนดไว้เฉพาะสําหรับพืน้ท่ีนัน้ๆ  
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พืน้ท่ี ระดบัเสียงน้อยกวา่หรือเทา่กบั NC 
ห้องทํางานทัว่ไป 35 
ห้องโถง ทางเดิน 40 
พืน้ท่ีสาธารณะ 40 
ห้องประชมุ 30 
สโมสร ห้องอาหาร 35 
ห้องสมดุและพิพิธภณัฑ์ 25 

 
 

 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการทํารายการคํานวณเสียงท่ีจะเกิดขึน้สําหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อนั
เกิดขึน้จากอปุกรณ์ต้นทางอนัได้แก่ พดัลม เคร่ืองสง่ลมเยน็ เคร่ืองสบูนํา้ เคร่ืองทํานํา้เยน็ หอผึง่นํา้ รวมทัง้เสียงท่ีเกิดจากลมใน
ท่อลม ลมท่ีออกจากหวัจ่ายและเสียงจากการสัน่สะเทือนของอปุกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศท่ีเป็นแหล่งกําเนิด
เสียงเพ่ือประกอบกบัการขออนุญาตในการติดตัง้อุปกรณ์และระบบท่ีอาจจะทําให้เกิดเสียงได้ เพ่ือให้เสียงจากระบบปรับ
อากาศในพืน้ท่ีท่ีกําหนดไว้ดงักลา่วไม่เกินกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด และในกรณีท่ีเกิดปัญหาไม่สามารถทําให้เสียงท่ีเกิดจากระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศอยูใ่นเกณฑ์ท่ีกําหนดต้องดําเนินการแก้ไข ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม อปุกรณ์ต้นกําเนิดเสียง 
หรือติดตัง้อปุกรณ์ลดเสียงจนกว่าระดบัเสียงในพืน้ท่ีดงักล่าวอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้ ทัง้นี ้
รวมถงึคา่ใช้จ่ายในการตรวจวดั สง่อปุกรณ์ไปทดสอบและรับรองอ่ืนๆทัง้สิน้  
 อปุกรณ์และวิธีการบเุพ่ือการลดเสียงให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้ 
 8.2.1 อปุกรณ์ลดเสียง (Sound Attenuators) จะต้องมีคณุสมบติัตามข้อกําหนดตอ่ไปนี ้ 

- ต้องเป็นวสัดไุมติ่ดไฟตามมาตรฐาน วสท.หรือ NFPA 90  
- วสัดชุนิดใยแก้วหรือใยหินมีค่าสมัประสิทธ์ิการนําความร้อนไม่เกิน 0.28 BTU-in/hr-sq.ft- oF ท่ีอณุหภมิู 

75oF  
- ความหนาแน่นของวสัดดุดูซบัเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ปอนด์ตอ่ลกูบาศก์ฟตุหรือตามมาตรฐานผู้ผลติ  
- อปุกรณ์ลดเสียงจะต้องสามารถลดเสียงลง (Noise Reduction Capacity, NRC) ได้ไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดใน

รายการอปุกรณ์ โดยมีความเร็วลมท่ีผ่านหน้าตดัอปุกรณ์ลดเสียง (Face Velocity) ไม่เกิน 1,500 ฟตุต่อนาทีและความดนัลด 
(Pressure Drop) ไมเ่กิน 0.50 นิว้ของนํา้  

- ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอคณุสมบติัในการลดเสียงในทกุๆ ความถ่ีตลอดช่วง Octave Band มา ประกอบการขอ
อนมุติัก่อนการติดตัง้  
 8.2.2 อปุกรณ์ลดเสียงชนิดส่ีเหล่ียมผืนผ้า (Rectangular Attenuator) ประกอบด้วย  
  - ตวัถงั (Casing) และแผ่นแบ่ง (Splitter) ซึง่ทําด้วยแผ่นเหลก็อาบสงักะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.00 
มิลลเิมตร การตอ่ประกอบแผน่แบง่เข้ากบัตวัถงัจะต้องไมใ่ห้เกิดลมร่ัว รอยต่อจะต้องแข็งแรง การต่ออปุกรณ์ลดเสียงเข้ากบัท่อ
ลมใช้วิธีตอ่แบบหน้าแปลน  
  - ผิวตวัถงัและแผน่แบง่ท่ีสมัผสักระแสลมจะต้องบดุ้วยวสัดดุดูซบัเสียงทกุด้าน โดยแต่ละด้านจะต้องใช้วสัดุ
ดดูซบัเสียงท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว้ เม่ือประกอบเสร็จจะต้องปิดทบัผิวหน้าวสัดดุดูซบัเสียงทัง้หมดท่ีสมัผสักระแสลม
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ด้วยแผ่นเหล็กอาบสงักะสีชนิดมีรูพรุนท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.53 มิลลิเมตร เม่ือประกอบเรียบร้อยจะต้องมีช่องว่างให้
อากาศผา่นได้ (Air Passage Way) โดยมีความกว้างของช่องอากาศอยูร่ะหวา่ง 4 - 6 นิว้  
  -  ด้านปลายของวสัดดุดูซบัเสียงท่ีปิดทบัด้วยแผ่นเหลก็อาบสงักะสีชนิดมีรูพรุนทัง้ด้านต้นลม (Up Stream) 
และปลายลม (Down Stream) จะต้องถกูออกแบบให้มีลกัษณะโค้งมนเพ่ือลดกระแสวน (Turbulent) และความเสียดทาน
อากาศ (Air Friction) 
 8.2.3 อปุกรณ์ลดเสียงชนิดทรงกระบอกกลม (Cylinder Attenuator) ประกอบด้วย  
  -  ตวัถงั (Casing) และแกนทรงกระบอก (Core) ซึง่ทําด้วยแผ่นเหลก็อาบสงักะสีมีความหนาไม่น้อยกว่า 
0.45 มิลลเิมตร แกนทรงกระบอกมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกว่า 4 นิว้ การยดึแกนทรงกระบอกเข้ากบัตวัถงัให้ใช้ครีบท่ีไม่
ต้านกระแสลม การตอ่อปุกรณ์ลดเสียงเข้ากบัทอ่ลมใช้วิธีตอ่แบบหน้าแปลน  
  -  ผิวตวัถงัท่ีสมัผสักระแสลมจะต้องบดุ้วยวสัดดุดูซบัเสียงท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว้ ส่วนแกน
ทรงกระบอกจะต้องบภุายนอกด้วยวสัดดุดูซบัเสียงท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิว้ ช่องว่างแกนทรงกระบอกให้บรรจดุ้วยวสัดุ
ดดูซบัเสียงจนเต็ม เม่ือประกอบเสร็จจะต้องปิดทบัผิวหน้าของวสัดดุดูซบัเสียงทัง้หมดท่ีสมัผสักระแสลมด้วยแผ่นเหล็กอาบ
สงักะสีชนิดมีรูพรุนท่ีมีความหนาไมน้่อยกวา่ 0.53 มิลลเิมตร  
  -  ด้านปลายของวสัดดุดูซบัเสียงท่ีปิดทบัด้วยแผ่นเหลก็อาบสงักะสีชนิดมีรูพรุนทัง้ด้านต้นลม (Up Stream) 
และปลายลม (Down Stream) จะต้องถกูออกแบบให้มีลกัษณะโค้งมนเพ่ือลดกระแสวน (Turbulent) และความเสียดทาน
อากาศ (Air Friction) 
 8.2.4 ฉนวนบภุายในทอ่ลม (Internal Duct Lining) ให้เป็นใยแก้วชนิดแข็งและมีคณุสมบติัและสว่นประกอบดงันี ้ 
  - ต้องเป็นวสัดไุมติ่ดไฟตามมาตรฐาน วสท.หรือ NFPA 90  
  - วสัดชุนิดใยแก้วหรือใยหินมีค่าสมัประสิทธ์ิการนําความร้อนไม่เกิน 0.28 BTU-in/hr-sq.ft- oF ท่ีอณุหภมิู 
75 oF  
  - ความหนาแน่นของวสัดดุดูซบัเสียงไม่น้อยกว่า 3 ปอนด์ต่อลกูบาศก์ฟตุ ความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิว้
สําหรับทอ่ลม และไมน้่อยกวา่ 2 นิว้สําหรับกลอ่งลม (Air Chamber / Air Plenum) หรือตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ  
  - ผิวของวสัดดุดูซบัเสียงด้านสมัผสักระแสลมจะต้องปิดทบัด้วยวสัด ุ Glass Cloth หรือ Perforated 
Aluminum Foil โดยท่ีแผ่นฟอยล์จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, กระดาษคร๊าฟ, เส้นใยไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง และ
แผน่ฟอยล์ด้านใน สว่นประกอบทัง้หมดจะยดึติดกนัโดย Adhesive ตามกรรมวิธีของแตล่ะการผลติ  
  - การติดตัง้ให้ใช้กาวชนิดไม่ติดไฟและยดึแน่นด้วย Welded Mechanical Pin ชนิดพลาสติกหวัมนเพ่ือ
ไมใ่ห้เกิดเสียงขณะกระแสลมผา่น  
  - ทอ่ลมทอ่นท่ีทําฉนวนบภุายในทอ่ลมแล้วไมต้่องหุ้มฉนวนภายนอกทอ่ลมอีก  
 8.2.5 การติดตัง้ (Installations)  
  -  วสัดดุดูซบัเสียง เม่ือติดตัง้เรียบร้อยแล้ว ผิวหน้าต้องไม่ฉีก ขาด หรือหลดุร่อนออกเม่ือถกูกระแสลมพดั
ผา่น 
  -  ไมว่า่จะอยูใ่นระหวา่งการติดตัง้หรือการใช้งานตามปกติ วสัดดุดูซบัเสียงจะต้องอยูใ่นสภาพดีสมบรูณ์  
  -  เม่ือตรวจสอบขัน้สดุท้าย วสัดดุดูซบัเสียงท่ีเสียหายในขณะทําการขนสง่ก็ดี จากการสัน่สะเทือนก็ดี หรือ
การห่อหุ้มไม่เรียบร้อยทําให้เกิดการชํารุดขึน้ จะไม่อนญุาตให้นํามาใช้งาน สว่นใดท่ีติดตัง้ไปแล้วเกิดชํารุดเสียหาย จะต้อง
เปล่ียนให้ใหมห่รือให้ทําตาม Work Instruction ของ ผู้ควบคมุงาน 
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 8.2.6  การบฉุนวนเเก็บเสียงสําหรับห้องเคร่ืองส่งลมเย็น (A.H.U. Room) และช่องทางลมกลบั (Return Air 
Chamber)  
  -  ในกรณีท่ีจําเป็นต้องลดเสียงสะท้อนในห้องเคร่ืองสง่ลมเยน็ ไมใ่ห้เข้าไปในบริเวณพืน้ท่ีปรับอากาศเพ่ือทํา
ให้ระดบัเสียงในพืน้ท่ีปรับอากาศอยู่ในระดบัท่ีต้องการให้ทําการบฉุนวนใยแก้วชนิดแข็งความหนา 2 นิว้ซึ่งมีคณุสมบติัอ่ืนๆ
เหมือนดงัท่ีระบไุว้ในเร่ืองของวสัดท่ีุใช้บภุายในท่อลมท่ีผนงัห้องทกุด้าน โดยมีความสงูจากพืน้ขึน้มาประมาณ 50 เซนติเมตร
จนถึงเพดานห้อง โดยฉนวนชนิดแข็งนีต้้องบทุบัด้วยผ้าแก้ว (Glass Cloth) เพ่ือกนัการหลดุลุย่ของฉนวนใยแก้ว จากนัน้ให้ใช้
แผ่นเหลก็ท่ีมีรูพรุน (Perforated Steel Sheet) ปิดทบัฉนวนบผุ้าแก้วดงักลา่ว แผ่นเหลก็ดงักลา่วต้องมีความแข็งแรงและความ
คงทนพอท่ีจะไมเ่ปล่ียนรูปร่างหรือโค้งงอและต้องแข็งแรงพอท่ีจะป้องกนัความเสียหายทางกล (Mechanical Damages) ให้แก่
ฉนวนเก็บเสียงนี ้ 
  -  ในกรณีท่ีเป็นช่องทางลมกลบัให้บฉุนวนใยแก้วชนิดแข็งความหนา 2 นิว้ท่ีหุ้มด้วยผ้าแก้วหรือ Perforated 
Aluminium Foil ซึง่มีคณุสมบติัอ่ืนและการยดึติดดงัท่ีระบไุว้ในหวัข้อฉนวนบภุายในทอ่ลมทกุประการ  

 
8.3  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดุอปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป การเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นี ้ จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 8.3.1 VIBRATION ISOLATOR : MASON, TOZEN, VIBRATION MOUNTING USA หรือเทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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9.   ระบบวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (FIRE BARRIER SYSTEM)  
 
9.1  ขอบเขตของงาน  
 9.1.1 รายการประกอบแบบก่อสร้างนีเ้ป็นการจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟลามสําหรับ  
  - ช่องเปิด ช่องทอ่ หรือช่องลอดประเภททะลผุา่น (Through Penetrations)  
  - ช่องเปิดประเภทรอยตอ่งานก่อสร้าง (Construction Joints)  
  - ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืน้อาคาร (Perimeter Joints) และครอบคลมุถึง
ชนิดของวสัดุป้องกนัไฟและควนัลามท่ีเหมาะสม วิธีการและขัน้ตอนในการติดตัง้ท่ีถกูต้องให้เป็นไปตามระบบท่ีผ่านการ
ทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป รวมทัง้ขัน้ตอนในการควบคมุคณุภาพในการทํางาน  
 9.1.2 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีเหมาะสมกบัการกนัไฟ ความร้อน ควนั และก๊าซร้อนตามแบบท่ี
กําหนด ช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อใดท่ีต้องปิดเพ่ือการกนัไฟลามแต่มิได้กําหนดในแบบ ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้วสัดุ
ป้องกนัไฟและลามปิดช่องเปิดหรือรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อยด้วย ซึง่รวมไปถงึ  
  - ช่องเปิดทกุช่องไมว่า่จะอยูท่ี่ใดของผนงั พืน้ คาน หรืออ่ืนๆ  
  - ช่องท่อต่างๆซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับการใช้ในงานติดตัง้ระบบท่อหลงัจากท่ีได้ติดตัง้ท่อไปแล้วและมีช่องว่าง
เหลืออยู ่ 
  - ช่องเปิด ช่องทอ่ หรือช่องลอดท่ีเตรียมไว้สําหรับติดตัง้ระบบทอ่ในอนาคต  
  - ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดสําหรับสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือ
สายอ่ืนๆ หรือรางสายไฟฟ้า สายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆ ท่ีมีช่องวา่งอยู ่ 
  - ภายในช่องเปิด ช่องทอ่ หรือช่องลอดท่ีทะลพืุน้ทนไฟ ผนงัทนไฟหรือเพดานทนไฟ  
 9.1.3 ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่าน
การทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และผา่นการอนมุติัจากตวัแทนผู้วา่จ้าง  
 9.1.4 ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations) ต้อง
ผา่นการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 1479  
 9.1.5 ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints) ต้องผ่านการ
ทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079  
 9.1.6 ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืน้อาคาร (Perimeter 
Joints) ต้องผา่นการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079  
 
9.2  หน่วยงาน เอกสาร มาตรฐาน และวธีิการทดสอบอ้างองิ  
 9.2.1  American Society for Testing and Materials (ASTM):  
  -  ASTM E84 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials  
  -  ASTM E119 Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials  
  -  ASTM E814 Standard Test Method for Fire Test of Through-Penetration Fire Stops  
  -  ASTM E1399 Standard Test Method for Cyclic Movement and Measuring the Minimum and 
Maximum Joint Widths of Architectural Joint Systems  
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  -  ASTM E1966 Standard Test Method for Fire-Resistive Joint Systems  
 9.2.2 International Building Code (IBC)  
 9.2.3 National Fire Protection Association (NFPA):  
  -  NFPA Life Safety Code 101  
 9.2.4 Underwriters Laboratories, Inc. (UL):  
  -  UL 1479 Fire Tests of Through-Penetration Firestops  
  -  UL 2079 Tests for Fire Resistance of Building Joint Systems  
 9.2.5  สถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป ได้แก่  
  -  International Firestop Council (IFC)  
  -  Omega Point Laboratories (OPL)  
  -  Warnock Hersey (WH)  
  -  สถาบนัอ่ืนๆท่ีผา่นการรับรอง  
 9.2.6 ข้อกําหนดทางด้านประสทิธิภาพ  
  1) ช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations): ระบบกนัไฟและควนัลาม
สําหรับช่องเปิด ช่องท่อ หรือช่องลอดประเภทนี ้ ท่ีมีวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการ
ทดสอบ UL 1479 และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง  
  2) ช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints): ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิด
ประเภทนี ้ ท่ีมีวสัดุป้องกนัไฟและควนัลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 และจะต้องมี
ความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และระบบกนัไฟลามจะต้องสามารถรองรับการเคล่ือนไหว
ของรอยตอ่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได้ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399  
  3) ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืน้อาคาร (Perimeter Joints) ระบบกนัไฟและ
ควนัลามสําหรับช่องเปิดประเภทนี ้ ท่ีมีวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเป็นสว่นประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 
และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง และระบบกนัไฟลามจะต้องสามารถรองรับการ
เคล่ือนไหวของรอยตอ่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได้ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399  
  4) การติดตัง้ระบบกนัไฟและควนัลามจะต้องไม่ทําให้อตัราการทนไฟของสว่นประกอบของช่องเปิด ช่องท่อ 
ช่องลอด หรือรอยตอ่ลดลง  
  5) สําหรับวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีติดตัง้ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้ สามารถสมัผสัได้ ต้องผ่านการ
ขดัสี บริเวณท่ีมีการสญัจร มีความชืน้ และบริเวณท่ีอาจมีความเสียหายอ่ืนๆนัน้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ต้องสามารถ
รองรับหรือทนทานตอ่ความเสียหายเหลา่นีท้ัง้ในขณะติดตัง้และเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ  
  6) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไมก่่อให้เกิดควนัพิษเม่ือได้รับความร้อนหรือติด  
  7) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไมมี่สว่นผสมของแร่ใยหิน (Asbestos)  
  8) สามารถเกาะยดึได้ดีกบัคอนกรีต, โลหะ, ไม้.พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า  
  9) ในกรณีท่ีไม่มีระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เพ่ือใช้ในกาติดตัง้สําหรับ
ช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อนัน้ๆ ผู้ รับจ้างจําเป็นต้องขอเอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิตวสัดกุนัไฟ
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ลามนัน้โดยเฉพาะ มาขออนมุติัใช้ระบบกนัไฟลามนัน้ กบัตวัแทนผู้ว่าจ้าง และเอกสาร Engineering Judgment (EJ) ควรมี
รูปแบบตามแนวทางของ International Firestop Council (IFC)  
 9.2.7  เอกสารและวสัดท่ีุต้องนําสง่  
  1) ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนและวิธีการในการนําสง่เอกสารและวสัด ุ 
  2) เอกสารและวสัดท่ีุต้องนําสง่คือ  
   -  รายละเอียดทางเทคนิคของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภทท่ีใช้  
   -  เอกสารข้อแนะนําวิธีการติดตัง้และวิธีการควบคมุคณุภาพท่ีถกูต้องสําหรับวสัดปุ้องกนัไฟและควนั
ลามแตล่ะประเภทจากผู้ผลติ 
   - เอกสารแผน่ข้อมลูความปลอดภยั (MSDS) ของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภทท่ีใช้  
   - แบบรายละเอียดในการทํางาน (Shop Drawing) ท่ีมีรายละเอียดของช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือ
รอยต่อและวสัดท่ีุเก่ียวข้อง ท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปสําหรับช่องเปิด ช่องท่อ ช่อง
ลอด หรือรอยตอ่แตล่ะประเภท 
   - เอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิตวสัดกุนัไฟลามในกรณีท่ีไม่มีระบบกนัไฟและควนั
ลามท่ีผา่นการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้  
   - เอกสารระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป
สําหรับช่องเปิด ช่องทอ่ ช่องลอด หรือรอยตอ่แตล่ะประเภท 
   - ตวัอยา่งวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ทกุชนิดและทกุประเภท  
 9.2.8 การควบคมุคณุภาพ 
  1) ผู้ รับจ้างต้องผ่านการอบรมวิธีการติดตัง้จากผู้ผลิตวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามในการติดตัง้ระบบกนัไฟ
และควนัลามสําหรับประเภทช่องเปิด ช่องทอ่ ช่องลอด หรือรอยตอ่งานก่อสร้าง  
  2) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ในโครงการต้องมาจากผู้ผลติเดียวกนั 
 9.2.9 การดแูลจดัสง่และเก็บรักษาวสัด ุ 
  1) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ท่ีแข็งแรงเพียงพอตอ่การขนสง่มีป้ายบอกช่ือสินค้า
ชนิดของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามหมายเลขการผลติและวนัท่ีผลติ  
  2) จดัเก็บวสัดุป้องกนัไฟและควนัลามตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยไม่ให้เกิดความเสียหายจากความชืน้ 
อณุหภมิู แสงแดด การปนเปือ้น และอ่ืนๆ  
 9.2.10 สภาพแวดล้อมขณะทํางาน  
  1) ตรวจสอบและแก้ไขสว่นประกอบของช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อท่ีจะทําการติดตัง้วสัดปุ้องกนั
ไฟและควนัลามให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลติ  
  2) ตรวจสอบอณุหภมิู ความชืน้และสภาพอากาศ บริเวณท่ีจะทําการติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้
เป็นไปตามท่ีผู้ผลติกําหนด  
  3) ตรวจสอบการระบายอากาศให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลติวสัดกุนัไฟลามกําหนด  
  4) ปกป้องพืน้ผิววสัดบุริเวณใกล้เคียงด้วยการติดเทปหรือคลมุด้วยผ้าหรือผืนพลาสติก  
 9.2.11 การรับประกนัผลงาน  
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  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดกุนัไฟลามและการติดตัง้ตามมาตรฐานของผู้ผลิตวสัดปุ้องกนัไฟและ
ควนัลาม และการติดตัง้ตามวิธีการติดตัง้ท่ีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผา่นการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ี
ยอมรับโดยทัว่ไปเป็นเวลา 2 ปี เม่ือติดตัง้แล้วต้องไม่มีการหลดุร่อนหรือมีข้อบกพร่องใดๆ ท่ีพิสจูน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาด
เน่ืองจากการติดตัง้และผลิตภณัฑ์ท่ีนํามาติดตัง้ ภายในระยะประกนั ผู้ รับจ้างต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่คิด
มลูคา่ใด ๆ ทัง้สิน้  

 
9.3  วัสดุป้องกันไฟและควันลาม  
 9.3.1 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีนํามาใช้ต้องผา่นการอนมุติัก่อน  
 9.3.2 วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม/ระบบกนัไฟและควนัลาม  
  1) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องเป็นวสัดชุนิดท่ีเหมาะสมกบัประเภทของงานโดยเฉพาะ  
  2) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามและวสัดท่ีุเก่ียวข้องแตล่ะประเภทจะต้องเข้ากนัได้ (Compatible)  
  3) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีสามารถใช้ได้ได้แก่ - วสัดท่ีุขยายตวัได้เม่ือเกิดเพลงิไหม้ (Intumescent)  
   -  วสัดท่ีุกลายเป็นเถ้าถ่านสีดําเม่ือเกิดเพลงิไหม้ (Carbonization)  
   -  วสัดท่ีุคายสารหลอ่เยน็เม่ือเกิดเพลงิไหม้ (Endothermic)  
   -  วสัดท่ีุไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพเม่ือเกิดเพลงิไหม้ (Insulation)  

 
9.4  การดาํเนินการ  
 9.4.1 การตรวจสอบ  
  1) ตรวจสอบบริเวณท่ีจะทําการติดตัง้ระบบกนัไฟลาม หากบริเวณนัน้มีข้อบกพร่องจากการก่อสร้างซึง่ไม่ตรง
กบัรายละเอียดในระบบกนัไฟลามท่ีได้รับการอนมุติัให้ใช้ ให้แจ้งแก่ผู้ออกแบบ  
  2) ตรวจสอบพืน้ผิววสัดท่ีุจะทําการติดตัง้ระบบกนัไฟและควนัลามโดยต้องไม่ให้มีนํา้มนั จารบี ฝุ่ น หรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนๆท่ีทําให้ความสามารถในการยดึเกาะของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามลดลง  
  3) ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่สภาวะแวดล้อมมีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัการติดตัง้ระบบกนัไฟลาม  
  4) ไมติ่ดตัง้ระบบกนัไฟลามหากข้อบกพร่องของการก่อสร้างไมไ่ด้รับการแก้ไข  
 9.4.2 การเตรียมการ  
  1) ทําความสะอาดและซอ่มแซมพืน้ผิวงานท่ีอาจลดความสามารถในการยดึเกาะของวสัดกุนัไฟลาม  
  2) ปกป้องพืน้ผิววสัดบุริเวณใกล้เคียงด้วยการติดเทปหรือคลมุด้วยผ้าหรือผืนพลาสติก  
 9.4.3 การติดตัง้  
  1) ก่อนติดตัง้ให้ตรวจสอบวา่สภาพพืน้ท่ีจะทําการติดตัง้และสภาพแวดล้อมขณะทํางานให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลิต
กําหนด  
  2) ติดตัง้วสัดหุนนุ (Forming Materials) และวสัดอ่ืุนๆตามท่ีกําหนดในระบบกนัไฟลามนัน้ๆเพ่ือรองรับวสัดุ
กนัไฟลามและเพ่ือให้วสัดกุนัไฟลามมีรูปร่างหน้าตดัและความลึกตามท่ีกําหนด เพ่ือให้ได้ค่าการกนัไฟลามตามท่ีกําหนด 
หลงัจากติดตัง้วสัดกุนัไฟลามให้เอาวสัดใุนสว่นท่ีไม่ได้ระบไุว้ในระบบว่าเป็นวสัดถุาวรออก ให้ปฏิบติัตามวิธีการติดตัง้ท่ีระบไุว้
ในสว่นการติดตัง้วสัดหุนนุในระบบกนัไฟลาม  
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  3) ติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามตามวิธีการติดตัง้ท่ีผู้ผลิตกําหนดและสอดคล้องกบัระบบกนัไฟและควนั
ลามลาม  
   -  อดุหรือปิดช่องเปิด ช่องท่อ ช่องลอด หรือรอยต่อทัง้หมดเพ่ือให้ได้ค่าความสามารถในการกนัไฟและ
ควนัลามตามท่ีกําหนด  
   - ติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม ให้สมัผสัและยดึเกาะได้ดีกบัพืน้ผิววสัดรุอบข้าง  
   - สําหรับวสัดปุ้องกันไฟและควนัลามท่ีสามารถมองเห็นได้หลงัการติดตัง้เสร็จสิน้ให้ตกแต่งผิววสัดุ
ป้องกนัไฟและควนัลามให้เรียบ ขอบเป็นเส้นตรง และเป็นแนวเดียวกบัวสัดรุอบข้าง  
  4) หลงัการติดตัง้ระบบกนัไฟลามให้ติดป้ายระบ ุ“ระบบกนัไฟลาม ห้ามรือ้ถอนหรือทําลาย หากเสียหายโปรด
แจ้งฝ่ายบํารุงรักษาอาคาร” รวมถึงช่ือสถาบนัท่ีทําการทดสอบระบบ หมายเลขระบบ วนัท่ีติดตัง้ระบบ และช่ือ ท่ีอยู่ และ
หมายเลขโทรศพัท์ของผู้ รับจ้าง  
 9.4.4 การควบคมุคณุภาพ มีการตรวจสอบการติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามของผู้ รับจ้าง จากผู้ผลิตวสัดปุ้องกนั
ไฟและควนัลาม  
 9.4.5 การทําความสะอาด  
  1) ทําความสะอาดวสัดกุนัไฟลามท่ีเกินออกมาจากแบบท่ีกําหนดไปพร้อมๆกบัการติดตัง้ด้วยสารทําความ
สะอาดท่ีได้รับการรับรองจากผู้ผลติหรือผู้จดัจําหน่ายวสัดกุนัไฟลาม  
  2) ทําความสะอาดบริเวณทํางานทกุแห่งหลงัจากติดตัง้วสัดกุนัไฟลามแล้วด้วยความประณีตเรียบร้อยก่อน
การอนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบ และก่อนสง่มอบงาน  
  3) ป้องกนัวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทัง้ขณะติดตัง้และหลงัติดตัง้เพ่ือให้มัน่ในว่าระบบกนัไฟและควนัลาม
ไม่ได้รับความเสียหาย แต่หากวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเสียหายให้รือ้ออกและเปล่ียนวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามใหม่ทนัที 
  
9.5  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นี ้ จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 9.5.1  FIRE BARRIER SYSTEM  :  3M, HILTI, METACAULK, PROMAT, FIRE PRO, ABESCO หรือ

เทียบเทา่  
 9.5.2  SMOKE & FIRE DAMPER : GREENHECK, STREAM AIR, Q FLOW, RUSKIN หรือเทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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10.  การทดสอบและการปรับแต่งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  
 
10.1  ความต้องการทั่วไป  
 10.1.1  ก่อนการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
ทัง้หมดให้แน่ใจวา่อปุกรณ์ทกุอยา่งทํางานอยา่งถกูต้องเรียบร้อยตามสญัญา  
 10.1.2  การทดลองเดินเคร่ืองทัง้ระบบตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา 3 วนัๆ ละ 8 ชัว่โมง หยดุพฒันาการทดลองเป็นเวลา 3 วนั 
แล้วทําการทดสอบเดินเคร่ืองใหมอี่ก 3 วนั  
 10.1.3  ระบบปรับอากาศชดุใด ท่ีมีลกัษณะการใช้งานต่อเน่ืองกนัตลอด 24 ชัว่โมง ให้ผู้ รับจ้างทําการทดสอบระบบ
ปรับอากาศชดุนัน้ติดตอ่กนัตลอด 24 ชัว่โมงเป็นเวลา 3 วนั  
 10.1.4  ภายหลงัการทดสอบให้ผู้ รับจ้าง ยืนยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่าระบบปรับอากาศและระบายอากาศนีเ้สร็จสิน้
เรียบร้อยสมบรูณ์และสามารถใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

 
10.2  การบันทกึข้อมูลของการทดสอบ  
 10.2.1  ผู้ รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบในแต่ละครัง้ลงในแบบฟอร์มตามมาตรฐานวสท.หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนหรือได้รับการเหน็ชอบในการใช้แบบฟอร์มจากผู้วา่จ้างก่อนดําเนินการ  
 10.2.2  แบบฟอร์มการทดสอบแตล่ะระบบต้องมีทัง้หมด 2 ชดุ (ต้นฉบบัลายมือ 1 ชดุ สําเนา 1 ชดุ) และแต่ละชดุต้อง
ระบถุงึช่ือระบบ หรือเลขท่ีชดุของเคร่ืองท่ีทําการทดสอบอยา่งชดัเจน  
 10.2.3  ก่อนการทําการทดสอบทกุครัง้ผู้ รับจ้างต้องปรับแต่งเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวดัค่าต่างๆ ให้ถกูต้องเท่ียงตรง
เสียก่อน  
 10.2.4  ค่าท่ีบนัทึกลงในแบบฟอร์มในขณะทําการทดสอบระบบต้องเป็นค่าท่ีอ่านได้จริงจากเคร่ืองวดัโดยยงัไม่ต้อง
คํานงึถงึ Correction Factor อนัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของเคร่ืองวดัแตอ่ยา่งใดทัง้สิน้ตวัเลขใดบนัทกึผิดหรือไม่ต้องการให้
ขีดฆา่ออกห้ามทําการขดูลบออกโดยเดด็ขาดแล้วให้ผู้ ทําการทดสอบและตวัแทนของผู้ว่าจ้างซึง่เป็นสกัขีพยานอยู่ด้วย ณ ท่ีนัน้
เซน็ช่ือกํากบัไว้ข้างตวัเลขนัน้  
 10.2.5  หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการทํางานของระบบใดไม่สามารถใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ของผู้ว่างจ้าง 
ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานของระบบนัน้ หรือส่วนท่ีเก่ียวข้องแล้วทําการทดสอบใหม่อีกครัง้จนกว่าระบบทัง้หมด
สามารถทํางานได้อยา่งถกูต้องสมบรูณ์ตามความต้องการแล้ว  

 
10.3  การทดสอบระบบทาํความเยน็  
 10.3.1  ภายหลงัจากท่ีได้ทําการติดตัง้เคร่ืองทําความเย็น และอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้างต้อง
ตรวจสอบทุกส่วนของตวัเคร่ืองอย่างละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือให้แน่ใจว่าถูกต้องก่อนการทําการเร่ิมเดินเคร่ืองโดยต้องปฏิบติัตาม
ขัน้ตอนและวิธีการท่ีผู้ ทําเคร่ืองแนะนําไว้เป็นอยา่งเคร่งครัด  
 10.3.2  ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเก่ียวกบัสมรรถนะในการทําความเย็นของตวัเคร่ืองตรวจดกูารทํางานของระบบ
ควบคมุทัว่ไปและระบบควบคมุความปลอดภยัตา่งๆ รวมทัง้กําลงัไฟฟ้าท่ีใช้  
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 10.3.3  เคร่ืองสบูนํา้เย็นทกุเคร่ืองต้องติดตัง้ให้ได้ระดบั ท่อสว่นท่ีต่อกบัตวัเคร่ืองต้องมีการรองรับเพ่ือป้องกนัมิให้เกิด
แรงดึงหรือแรงกดดนัต่อกนัระหว่างการทดสอบผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบทิศทางการหมนุ และบนัทึกลกัษณะการทํางานของ
ตวัเคร่ืองสบูนํา้และมอเตอร์ เพ่ือทําการเปรียบเทียบกบัรายงานผลการทดสอบจากโรงงานของผู้ ทํา  
 10.3.4  อปุกรณ์ปรับสภาวะนํา้ (Water Treatment System) ให้ทําการทดสอบเก่ียวกบัอตัราการไหลการวิเคราะห์
สภาวะของนํา้แล้วทําการปรับแตง่ให้ได้ตามท่ีกําหนดไว้  
 10.3.5  Cooling Tower ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเก่ียวกบัสมรรถนะในการระบายความร้อนและจํานวนนํา้ท่ีต้อง 
Bleed-Off ในแต่ละครัง้ภายหลงัการทดสอบ ผู้ รับจ้างต้องทําความสะอาดถงัรองรับนํา้ให้สะอาดปราศจากตะกอน และโคลน
ตมก่อนการสง่มอบงาน  

 
10.4  การทดสอบระบบท่อนํา้  
 10.4.1  ท่อนํา้ในระบบต้องได้รับการทดสอบความดนัด้วยนํา้ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อกําหนดการจัดหาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้และนํา้ประปากบัไฟฟ้าท่ีใช้ในการทดสอบอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับเหมาหลกั (Main Contractor)  
 10.4.2  การทดสอบอาจทําเป็นช่วงๆ ได้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาและอนมุติัของผู้วา่จ้าง  
 10.4.3  การทดสอบความดนัใช้วิธีเติมนํา้ให้เต็มท่อส่วนท่ีต้องการทดสอบแล้วอดัความดนัให้สงูขึน้จนถึงความดนัท่ี
ระบไุว้ การทดสอบต้องกระทําขณะท่ีผู้วา่จ้างร่วมรู้เหน็อยูด้่วย  
 10.4.4  ท่อเหลก็ SCHEDULE 40 หรือ STANDARD WEIGHT ต้องทดสอบความดนัไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความ
ดนัสงูสดุขณะใช้งาน แต่ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร (150 ปอนด์ต่อตารางนิว้) และรักษาความดนัไว้ไม่น้อย
กว่า 5 ชัว่โมง ต้องตรวจหารอยร่ัวและถ้ามีต้องซ่อมแซมหรือถ้ามีความดนัลดลงเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลาท่ีกําหนด
จะต้องทดสอบใหมจ่นได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ  
 10.4.5  ท่อนํา้ทิง้ต้องได้รับการทดสอบความดนัไม่น้อยกว่าความสงูของนํา้ 3 เมตร (10 ฟตุ) และรักษาความดนัไว้ไม่
น้อยกว่า 1 ชัว่โมง ต้องตรวจหารอยร่ัวและถ้ามีต้องซ่อมแซม หรือถ้ามีความดนัลดลงเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลาท่ี
กําหนดข้างต้น จะต้องทดสอบใหมจ่นได้ผลเป็นท่ีพอใจ  
 10.4.6  รอยร่ัวท่ีข้อตอ่เกลียวต้องเปล่ียนข้อตอ่และเทปพนัเกลียวใหม ่รอยร่ัวท่ีรอบเช่ือมต้องตดัออกแล้วเช่ือมใหม ่ 
 10.4.7  อปุกรณ์ท่ีบอบบางหรือไมส่ามารถทนความดนัขณะทดสอบได้ต้องถอดออกก่อนการทดสอบแรงดนั  

 
10.5  การทาํความสะอาดระบบท่อนํา้  
 10.5.1  ทอ่ท่ีเก็บไว้ในบริเวณหน่วยงานต้องได้รับการป้องกนัฝุ่ น สิง่สกปรกและสนิมโดยเก็บรักษากองทอ่ให้สงูจากพืน้ 
และปิดปลายทอ่ทัง้สองด้าน  
 10.5.2  ระหว่างการติดตัง้ท่อ วาล์ว ข้อต่อ ต้องทําความสะอาด โดยไลส่ิ่งสกปรกภายในออกให้หมดหลงัการติดตัง้
และทดสอบความดนัของทัง้ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เติมนํา้จนเต็มและถ่ายนํา้ทิง้จนหมดอย่างน้อยสองครัง้และเติมนํา้ใหม่
พร้อมทัง้เดินเคร่ืองสบูนํา้ให้นํา้หมนุเวียนในระบบหลงัจากนัน้ถ่ายนํา้ทิง้จนนํา้ท่ีถ่ายทิง้ใสสะอาดเม่ือดดู้วยตาเปลา่  
 
10.6  การปรับปริมาณนํา้  
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 10.6.1  ภายหลงัการติดตัง้และทดสอบระบบท่อนํา้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบงานผู้ รับจ้างต้องทําการปรับแต่ง
ปริมาณการไหลของนํา้ในระบบและท่ีเคร่ืองทกุชดุให้ได้ปริมาณนํา้ตามต้องการอยู่ในช่วง 10 เปอร์เซ็นต์จากท่ีระบไุว้ในแบบ
และรายการอปุกรณ์  
 10.6.2  การปรับปริมาณนํา้จากเคร่ืองสบูนํา้ให้วดัจากผลต่างของความดนันํา้เข้า - ออก และเทียบกบั PUMP 
CURVE ของผู้ผลติ  
 10.6.3  วาล์วปรับปริมาณนํา้หลงัจากปรับแต่งครัง้สดุท้ายแล้วต้องทําเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งท่ีแน่นอนทกุตวัใน
กรณีของ BALANCING VALVE ให้ทําการล๊อกตําแหน่งรอบการปรับท่ีหวัวาล์ว และบนัทกึคา่จํานวนรอบ (TURN) ไว้ทกุชดุ  
 10.6.4  ออริฟิส หรือ FLOW METER ท่ีระบใุนแบบและรายการอปุกรณ์ต้องติดตัง้ตามคําแนะนําของผู้ผลติ  

 
10.7  การทดสอบและปรับปริมาณลม  
 10.7.1  ภายหลงัการติดตัง้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานต้องได้รับการ
ทดสอบและปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามต้องการปริมาณลมท่ีหน้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่ในช่วง 15 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณลมท่ีระบไุว้ในแบบวิธีการและขัน้ตอนการตรวจวดัจะต้องแสดง (Demonstration) ให้ผู้ว่าจ้างดกู่อนการดําเนินการ
ปรับแตง่ลม  
 10.7.2  การวดัปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกท่ีสําคญัให้ใช้วิธี TRANSVERSE โดยใช้ PITOT TUBE ช่องเปิด
สําหรับสอด PITOT TUBE ต้องมี PLUG อดุกนัร่ัวทกุจดุหลงัจากการปรับแตง่เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 10.7.3  การปรับปริมาณลมท่ีออกจากเคร่ืองปรับอากาศให้ใช้วิธีปรับรอบพัดลมปริมาณลมในท่อแยกให้ปรับท่ี 
VOLUME DAMPER หรือ SPLITTER DAMPER หลงัการปรับแต่ง DAMPER แล้วต้องทําเคร่ืองหมายแสดงตําแหน่งท่ีแน่นอน
ทกุๆ แหง่  

 
10.8  การทาํความสะอาดท่อลม  
 10.8.1  ในระหว่างการติดตัง้ผู้ รับจ้างต้องระวงัป้องกนัไม่ให้มีเศษฉนวน เศษไม้และขยะต่างๆ ตกค้างอยู่ในระบบท่อ
ลม  
 10.8.2  ก่อนท่ีจะมีการติดตัง้ฝ้าเพดานผู้ รับจ้างจะต้องใช้พดัลมขนาดเล็ก (PORTABLE FAN) หรือพดัลมของ
เคร่ืองปรับอากาศเป่าลมทําความสะอาดภายในท่อลมใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นหรืออปุกรณ์ ท่ีสามารถขบัเศษฝุ่ นผงออกจากท่อลมให้
หมด  
 10.8.3  ในกรณีท่ีใช้พดัลมของเคร่ืองปรับอากาศจะต้องติดตัง้แผงกรองอากาศแบบ THROW AWAY FILTER เข้าไว้
ด้วย หลงัจากการทําความสะอาดระบบทอ่ลมเรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้แผงกรองอากาศถาวรให้กบัเจ้าของ
โครงการ  
 



งานระบบสขุาภบิาลและงานระบบสขุาภบิาลและดบัเพลงิดบัเพลงิ  
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สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
 

1. ข้อกําหนดทัว่ไปงานระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั   
 1.1  ความต้องการทัว่ไป 1-1/8 
 1.2  มาตรฐาน 1-1/8 
 1.3  ขอบเขตของงาน 1-1/8
 1.4  วสัดแุละอปุกรณ์ 1-2/8
 1.5  การติดตัง้ 1-3/8 
 1.6  เคร่ืองมือ 1-3/8 
 1.7  การประสานงาน 1-3/8 
 1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ 1-3/8 
 1.9  การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรายการและวสัดอุปุกรณ์ 1-3/8 
 1.10  การขนสง่และการนําวสัดเุข้ายงัหน้างาน 1-4/8 
 1.11  การเก็บรักษาเคร่ืองมือ วสัดแุละอปุกรณ์ 1-4/8 
 1.12  แบบใช้งาน (Shop Drawing)  1-4/8 
 1.13  ป้ายช่ือและเคร่ืองหมายของวสัดแุละอปุกรณ์ 1-4/8 
 1.14  การทดสอบเคร่ืองและระบบ 1-5/8 
 1.15  การป้องกนัการผกุร่อน 1-5/8 
 1.16  การเจาะตดั 1-5/8 
 1.17  การจดัทําแทน่เคร่ืองโดยงานอาคาร 1-5/8 
 1.18 การเตรียมการในการซอ่มบํารุงเคร่ืองและอปุกรณ์ 1-5/8 
 1.19  การยดึทอ่และอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคาร 1-5/8 
 1.20  ความปลอดภยัในการทํางาน 1-6/8 
 1.21  การทาสี 1-6/8 
 1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  1-6/8 
 1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีรักษาเคร่ือง 1-6/8 
 1.24  หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์ 1-6/8 
 1.25  การประกนั 1-6/8 
 1.26  การบริการ 1-7/8 
 1.27  การสง่มอบงาน 1-7/8
 1.28  ข้อกําหนดเพิ่มเติมของระบบบําบดันํา้เสีย 1-7/8 
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เร่ือง          หน้า 
2. เคร่ืองสบูนํา้ประปา COLD WATER PUMP 
 2.1  เคร่ืองสบูนํา้ 2-1/5 
 2.2  เคร่ืองสบูนํา้ประปา 2-3/5 
 2.3  รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  2-5/5 
3. เคร่ืองสบูนํา้เพิ่มความดนัPRESSURE BOOSTER PUMP SET  
 3.1  ความต้องการทัว่ไป 3-1/2 
 3.2  เคร่ืองสบูนํา้ 3-1/2 
 3.3  มอเตอร์ 3-1/2 
 3.4  ตู้ควบคมุ (Control Panel)  3-1/2 
 3.5  ถงัอดัความดนัอากาศ 3-2/2 
 3.6  รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  3-2/2 
4. เคร่ืองสบูนํา้ระบายนํา้ฝนและนํา้เสียDRAINAGE & SEWAGE PUMP   
 4.1  เคร่ืองสบูนํา้ระบายนํา้ฝนและนํา้เสีย 4-1/3 
 4.2 เคร่ืองสบูนํา้เสีย (Submersible Cutter Pump)  4-2/3 
 4.3 การควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ 4-3/3 
 4.4 รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  4-3/3 
5. ถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูป, ถงัเก็บนํา้สําเร็จรูป, ถงัเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็   
 5.1  ความต้องการทัว่ไป 5-1/3 
 5.2  รายละเอียดทัว่ไป 5-1/3 
 5.3  รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  5-3/3 
6. ระบบทอ่นํา้ประปาและสขุาภิบาล(PLUMPING SYSTEM)   
 6.1  ทอ่และการติดตัง้ 6-1/11 
 6.2  การติดตัง้ทอ่ระบบตา่งๆ 6-3/11 
 6.3  ปลอกทอ่ลอดและแผน่ปิด (Sleeve and Escutcheon)  6-6/11 
 6.4  การทดสอบตรวจสอบและทําความสะอาดทอ่นํา้ 6-6/11 
 6.5  การป้องกนัการผกุร่อน 6-8/11 
 6.6  การขดุกลบร่องท่ีวางทอ่ (EXCAVATION & BACKFILLING) 6-8/11 
 6.7  ตารางแสดงรหสัสีและสีสญัลกัษณ์ 6-8/11 
 6.8 รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT) 6-9/11 
7. วาล์วและอปุกรณ์ประกอบทอ่นํา้ 
 7.1  ข้อกําหนดทัว่ไป 7-1/9 
 7.2  วาล์วและอปุกรณ์ประกอบทอ่นํา้ 7-1/9 
 7.3  ประตนํูา้บานเล่ือน (Stainless Steel Sluice Gate)  7-6/9 
 7.4  รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ 7-8/9 
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เร่ือง           หน้า 
 
8. อปุกรณ์แขวนและรองรับสําหรับทอ่นํา้   
 8.1  วตัถปุระสงค์ 8-1/3 
 8.2  ข้อกําหนดทัว่ไป 8-2/3 
 8.3  ท่ีแขวนและรองรับนํา้หนกัทอ่นํา้ 8-2/3 
9. ระบบบําบดันํา้เสีย 
 9.1 ขอบเขตงาน 9-1/5 
 9.2  ความต้องการทัว่ไป 9-1/5
 9.3  มาตรฐานการต่อทอ่ 9-1/5 
 9.4  อปุกรณ์ประกอบ 9-2/5 
 9.5  ท่ีดกัไขมนั (Grease or Oil Trap 9-3/5 
 9.6  เคร่ืองสบูนํา้ (Pump) 9-3/5 
 9.7  เคร่ืองเติมอากาศใต้นํา้ (Submersible Aerator) 9-4/5
 9.8  ตวักลางพลาสติก (Media) ท่ีใช้ในบอ่กรองไร้อากาศ 9-4/5
 9.9  ระบบทําลายเชือ้โรคในนํา้ (Disinfection System) 9-4/5
 9.10 งานทาสีทอ่ในบ่อบําบดันํา้เสีย 9-5/5
 9.11 ข้อมลูทางเทคนิค 9-5/5 
 9.12 หนงัสือแนะนําการใช้งานซอ่มบํารุง 9-5/5
 9.13 การตรวจรับงาน 9-5/5 
10. ระบบป้องกนัอคัคีภยั  
 10.1  เคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิ (Fire Pump)  10-1/9 
 10.2  ข้อกําหนดเก่ียวกบัการติดตัง้ทอ่นํา้) 10-5/9 
 10.3  การทดสอบระบบทอ่นํา้ 10-7/9 
 10.4 รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลติวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT) 10-7/9 
11. ระบบวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม  
 11.1  ขอบเขตของงาน  11-1/5 
 11.2  หน่วยงานเอกสารมาตรฐานและวิธีการทดสอบอ้างอิง 11-1/5 
 11.3  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม 11-4/5 
 11.4  การดําเนินการ 11-4/5 
 11.5  รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  11-5/5 
12. อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงต่ําสายไฟฟ้าแรงต่ําชนิดทนไฟและแผงสวิทซ์ควบคมุมอเตอร์   

 12.1  อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า 12-1/14 

 12.2  สายไฟฟ้าแรงต่ํา 12-4/14 
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เร่ือง           หน้า 
 12.3  แผงสวิทซ์ควบคมุมอเตอร์ 12-9/14

 12.4  รายช่ือผลติภณัฑ์หรือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)    12-14/14 

13. การทดสอบและการฆา่เชือ้โรค   

 13.1  การทดสอบ 13-1/1 

 13.2  การทดสอบ 13-1/1 
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1. ข้อกาํหนดทั่วไปงานระบบสุขาภบิาลและป้องกันอัคคีภยั 
 BASIC SANITARY MATERIALS AND METHODS  
 
1.1  ความต้องการทั่วไป 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและดําเนินการจัดหาและติดตัง้ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัพร้อมอปุกรณ์อํานวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามข้อกําหนดเง่ือนไขและเพ่ือให้ได้ผลงานก่อสร้างทัง้หมดท่ีมีมาตรฐานมีสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งานได้ทนัทีเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จมีฝีมือการทํางานท่ีประณีตละเอียดและมีความถกูต้องตามหลกัวิชาช่างท่ีดี 

 
1.2  มาตรฐาน 
 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนวัสดุและอุปกรณ์การประกอบและการติดตัง้จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อกําหนด
มาตรฐานตอ่ไปนี ้
 1.2.1  งานระบบปรับปรุงคณุภาพนํา้และสขุาภิบาล 
  MWA Metropolitan Waterworks Authority (กปน)  
  PWA Provincial Waterworks Authority (กปภ)  
  AWWA American Water Works Association  
  ASSE American Society of Sanitary Engineers  
  ASPE American Society of Plumbing Engineers  
  AGA American Gas Association  
  Hydraulic Institute  
  International Plumbing Code  
  มาตรฐานนํา้ด่ืมของการประปานครหลวง 
 1.2.2  งานระบบป้องกนัอคัคีภยั 
  NFPA National Fire Protection Association  
  NFC National Fire Code  
  UL Underwriter’s Laboratories, Inc.  
  FM Factory Mutual  
  FOC Fire Office Committee  
  หมายเหตุ มาตรฐานและข้อบงัคบัต่างๆท่ีอ้างถึงครอบคลมุถึงฉบบัล่าสดุท่ีปรากฏให้มีผลบงัคบัใช้จนถึงวนั
ทําการติดตัง้ด้วยโดยผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาเอกสารนัน้ๆประกอบเพ่ือเสนอเร่ืองให้พิจารณาตอ่ผู้ผู้วา่จ้าง 
 
1.3  ขอบเขตของงาน 
 1.3.1  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาติดตัง้และทดสอบอปุกรณ์ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัดงัแสดงไว้ในรูปแบบและ
รายละเอียดเพ่ือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามความประสงค์ของการใช้งาน 
 1.3.2  เคร่ืองและอุปกรณ์ทุกชิน้ต้องเป็นของใหม่ได้มาตรฐานสากลไม่เคยผ่านการใช้งานท่ีใดมาก่อนและอยู่ใน
สภาพเรียบร้อยสมบรูณ์จนถงึวนัทําการติดตัง้ 
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 1.3.3  ผู้ รับจ้างรับผิดชอบในการจดัการเก่ียวกบัการขนส่งเคร่ืองและอปุกรณ์ถึงบริเวณสถานท่ีติดตัง้รวมทัง้การเก็บ
รักษาและป้องกนัความเสียหายใดๆอนัอาจจะเกิดขึน้เช่นจากดินฟ้าอากาศภยัธรรมชาติจากมนษุย์หรือสตัว์เป็นต้นจนถึงวนัสง่
มอบงาน 
 1.3.4  การติดตัง้การขนสง่การใช้แรงงานการเก็บรักษาและการปฏิบติัการต่างๆซึง่จําเป็นในการดําเนินการติดตัง้ให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยถูกต้องตามข้อกําหนดและหลกัวิชาการทางวิศวกรรมจนกระทั่งระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย
สามารถใช้งานได้ดี 
 1.3.5  วสัดแุละอปุกรณ์อ่ืนๆท่ีจําเป็นสําหรับช่วยให้ระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัใช้งานได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้ระบุ
ไว้ในแบบรูปและรายการแต่หากเป็นตรรกแห่งวิชาชีพวิศวกรรมก็เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างต้องจดัหามาติดตัง้ในงานเพ่ือให้ได้
ระบบท่ีสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพทัง้นีโ้ดยการพิจารณาเหน็ชอบของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 1.3.6  ในกรณีท่ีมีการขดัแย้งระหว่างแบบรูปและรายการผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างทราบ
ทนัทีและให้ผู้ ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือวินิจฉัยและถือเอาคํา
วินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
 1.3.7  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อสมรรถนะและความสามารถของเคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้โครงการนีท้ัง้หมด
เพ่ือให้ได้จุดประสงค์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างหากจะมีการเปล่ียนแปลงใดๆจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
หรือตวัแทนผู้วา่จ้างทราบและให้ผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือวินิฉยั
และถือเอาคําวินิจฉยันัน้เป็นท่ีสิน้สดุ 
 1.3.8  แบบรูปท่ีแสดงเป็นแบบไดอะแกรมแสดงไว้เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบถึงแนวทางและหลกัการของระบบรวมทัง้
ความต้องการของผู้ว่าจ้างแบบรูปดงักล่าวได้แสดงแนวการเดินท่อต่างๆและตําแหน่งท่ีติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ใกล้เคียงกบั
ความเป็นจริงอย่างไรก็ตามในการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปนิกแบบโครงสร้างและแบบระบบงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องทัง้หมดพร้อมทัง้จดัทําแบบ Shop Drawing ให้พิจารณาเหน็ชอบก่อนทําการติดตัง้จริงทกุครัง้เพ่ือให้งานติดตัง้ดําเนิน
ไปได้โดยสะดวกไมข่ดัแย้งกบังานระบบอ่ืน 
 1.3.9  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการติดต่อประสานงานการขอมิเตอร์นํา้ประปากับหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องท่ี
อาจจะพงึมีและจะต้องจดัเอกสารท่ีจําเป็นหากมีการเรียกขอจากหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเหลา่นัน้ด้วย 
  ในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าธรรมเนียมท่ีมีใบแจ้งหนีใ้ห้ผู้ รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือชําระค่าใช้จ่ายทัง้หมด
เหลา่นัน้ 
 
1.4  วัสดุและอุปกรณ์ 
 1.4.1  ผู้ รับจ้างต้องส่งเอกสารรายละเอียดวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ติดตัง้พร้อมด้วยข้อมลูทางด้านเทคนิคให้
ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างได้พิจารณาอนมุติัลว่งหน้าก่อนท่ีจะทําการจดัหาอยา่งน้อย 15 วนัก่อนท่ีจะนําไปทําการติดตัง้ 
 1.4.2  วสัดอุปุกรณ์ใดซึง่เสียหายในระหว่างการขนสง่การติดตัง้หรือการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการซ่อมแซม
วสัดอุปุกรณ์นัน้ให้อยูใ่นสภาพดีหรือเปล่ียนให้ใหมต่ามความเหน็ชอบของผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 1.4.3  ถ้าผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเห็นว่าวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีนํามาใช้มีคณุสมบติัไม่เท่าท่ีกําหนดไว้ในรายการผู้
ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ยอมให้นํามาใช้ในงานนีใ้นกรณีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้
สถาบนัท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเช่ือถือทําการทดสอบคณุสมบติัเพ่ือเปรียบเทียบกบัข้อกําหนดก่อนท่ีจะอนมุติัให้นํามาใช้
ได้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ ดําเนินการให้โดยมิชกัช้า 
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 1.4.4  วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีนํามาติดตัง้จะต้องเป็นของใหมแ่ละไมเ่คยถกูนําไปใช้งานมาก่อน 
 1.4.5  หากมีความจําเป็นเกิดขึน้อนักระทําให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถจดัหาวสัดหุรืออปุกรณ์ตามท่ีได้แจ้งในข้อกําหนด
และ/หรือแบบรูปแก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างและจะต้องจัดหาวสัดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมาทดแทนแล้วผู้ รับจ้างจะต้องชีแ้จง
เปรียบเทียบรายการละเอียดของสิ่งดังกล่าวพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานข้อพิสจูน์แก่ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือรับความ
เหน็ชอบจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยเร็ว 

 
1.5 การตดิตัง้ 
 1.5.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ความสามารถหัวหน้าช่างและช่างท่ีมีฝีมือสูงเท่านัน้เข้ามา
ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจดังานและทํางานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอท่ีปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามความ
ประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
 1.5.2  วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างจะต้องเป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรสาขาอ่ืนท่ีมีประสบการณ์ตามท่ีระบุ
ในข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) และได้ขึน้ทะเบียนเป็นวิศวกรควบคมุตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ควบคมุการติดตัง้งานในระบบทัง้หมด 
 1.5.3  ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปล่ียนคนงานท่ีผู้ว่าจ้างเห็นว่าปฏิบติังานด้วยฝีมือท่ีไม่ดีพอหรืออาจเกิดการ
เสียหายหรืออนัตรายผู้ รับจ้างต้องจัดหาคนงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนท่ีโดยทนัทีและค่าใช้จ่ายใดๆท่ีเกิด
ขึน้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
 
1.6  เคร่ืองมือ 
 ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เคร่ืองผอ่นแรงท่ีมีประสทิธิภาพและความปลอดภยัสําหรับใช้ในการปฏิบติังานและต้อง
เป็นชนิดท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัประเภทของงานท่ีทําในจํานวนท่ีเพียงพอ 
 
1.7 การประสานงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัเก่ียวกบัการประสานงานอย่างจริงจงัโดยจะต้องพยายามปรึกษาการติดตัง้ระบบในสว่น
ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ก่อสร้างรายอ่ืนๆเช่นงานโครงสร้างอาคารงานระบบสขุาภิบาลหมวดอ่ืนๆงานระบบไฟฟ้าเป็นต้นเพ่ือให้งาน
ดําเนินไปโดยสะดวก 
 
1.8  การตรวจสอบแบบและรายการ 
 1.8.1  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรท่ีมีประสบการณ์ความสามารถหัวหน้าช่างและช่างท่ีมีฝีมือสูงเท่านัน้เข้ามา
ปฏิบติังานโดยมีวิธีการจดังานและทํางานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการและมีจํานวนเพียงพอท่ีปฏิบติังานให้เสร็จทนัตามความ
ประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
 1.8.2  ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดตา่งๆจนแน่ใจวา่เข้าใจถงึข้อกําหนดเง่ือนไขตา่งๆโดยแจ้งชดั 
 1.8.3  เม่ือมีข้อขดัแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อสงสยัหรือข้อผิดพลาดเก่ียวกบัแบบและรายการให้สอบถาม
จากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยตรง 
 
1.9  การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรายการและวัสดุอุปกรณ์ 
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 1.9.1  การเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานท่ีผิดไปจากแบบและรายการอนัเน่ืองมาจากแบบและรายการขดักนัหรือความ
จําเป็นอ่ืนใดก็ดีผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งแก่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเพ่ืออนมุติัขอความเหน็ชอบเสียก่อนจึงจะดําเนินการได้ 
 1.9.2  ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของผู้ รับจ้างมีลกัษณะสมบติัอนัเป็นเหตใุห้อปุกรณ์ตามรายการท่ีกําหนดไว้เกิดความไม่
เหมาะสมหรือไม่ทํางานโดยถกูต้องผู้ รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นจากผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างใน
การแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องโดยชีแ้จงแสดงหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิตมิฉะนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบต่อความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้แตเ่พียงผู้ เดียว 
 
1.10  การขนส่งและการนําวัสดุเข้ายังหน้างาน 
 1.10.1  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการขนส่งเคร่ืองวสัดุและอุปกรณ์มายงัสถานท่ีติดตัง้รวมทัง้การยกเข้าไปยงัท่ี
ติดตัง้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นของผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
 1.10.2  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายอนัเกิดจากการขนสง่วสัดอุปุกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆมายงัสถานท่ี
ติดตัง้ 
 1.10.3  ผู้ รับจ้างจะต้องมีกําหนดการในการนําวสัดแุละอุปกรณ์เข้ามายงัหน้างานและแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบก่อน
ลว่งหน้าพร้อมทัง้จดัเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์อย่างถกูต้องลว่งหน้าโดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 
 1.10.4  เม่ือวสัดุและอุปกรณ์เข้าถึงหน้างานผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบวสัดุและ
อปุกรณ์เหล่านัน้ให้ถกูต้องตามท่ีผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างได้อนมุติัไว้ก่อนท่ีจะนําวสัดแุละอปุกรณ์เข้ายงัสถานท่ีเก็บรักษา
ตอ่ไป 
 
1.11  การเกบ็รักษาเคร่ืองมือวัสดุและอุปกรณ์ 
 1.11.1  ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือวสัดอุปุกรณ์ท่ีนํามาใช้ในการติดตัง้ภายในบริเวณก่อสร้างอาคาร
เองเคร่ืองมือวสัดแุละอปุกรณ์ดงักล่าวจะยงัคงเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ รับจ้างเองทัง้หมดซึ่งผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสญู
หายเส่ือมสภาพหรือถกูทําลายจนกวา่จะได้ติดตัง้โดยสมบรูณ์และสง่มอบงานแล้ว 
 1.11.2  หากจะเก็บรักษาวสัดแุละอปุกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนผู้ว่าจ้างเสียก่อนผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษาวดัสแุละ
อปุกรณ์และในสว่นท่ีจะต้องขนวสัดผุา่นเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัโครงสร้างอาคาร 

 
1.12  แบบใช้งาน (Shop Drawing)  
 ผู้ รับจ้างจะต้องทําแบบใช้งานแสดงรายละเอียดการติดตัง้ของระบบต่างๆตามท่ีได้ตรวจสอบสภาพท่ีติดตัง้ตามความ
เป็นจริงและจากการประสานงานกบังานระบบอ่ืนๆแล้วแบบจะต้องจดัทําในมาตราส่วนท่ีเหมาะสมแต่ไม่เล็กกว่า 1 : 100 
เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนมุติัอย่างน้อย 2 ชดุก่อนดําเนินการติดตัง้ในเวลาอนัสมควรแต่จะไม่น้อย
กวา่ 15 วนั 
 
1.13 ป้ายช่ือและเคร่ืองหมายของวัสดุและอุปกรณ์ 
 1.13.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาหรือจัดทําป้ายช่ือเป็นตัวหนังสือและเคร่ืองหมายต่างๆเพ่ือแสดงช่ือและขนาดของ
อปุกรณ์และการใช้งานโดยใช้ภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ 
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 1.13.2  ป้ายช่ือให้ทําด้วยวสัดุท่ีคงทนต่อสภาพแวดล้อมป้ายต้องยึดติดให้มัน่คงถาวรป้ายช่ือดงักล่าวจะต้องจดัหา
ให้กบัอปุกรณ์ตอ่ไปนีคื้อ 
  ก.  แผงควบคมุไฟฟ้าทัง้หมด 
  ข.  เคร่ืองสบูนํา้และเคร่ืองจกัรหลกั (Main Equipment) ทัง้หมด 
 1.13.3  สีท่ีใช้พน่เป็นตวัหนงัสือและเคร่ืองหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋องได้ 
 
1.14  การทดสอบเคร่ืองและระบบ 
 1.14.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัต่างๆเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้
วา่จ้างรวมทัง้จดัเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลติในการทดสอบเคร่ืองเสนอตอ่ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างจํานวน 2 ชดุ 
 1.14.2  ผู้ รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัการใช้งานทัง้ระบบตามหลกัวิชาเพ่ือแสดงให้เห็นว่างานท่ีทํา
ถกูต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทกุประการโดยมีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างร่วมในการทดสอบด้วย 
 1.14.3  อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหามาทัง้หมด 
 
1.15  การป้องกันการผุกร่อน 
 วสัดท่ีุเป็นโลหะท่ีนํามาใช้ในโครงการนีท้กุชนิดจะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกนัสนิมและการผกุร่อนท่ีเหมาะสมมาแล้ว
ทัง้สิน้เช่นการพ่นอบสีจากโรงงานการทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกนัสนิมหรือสงักะสีตามความเหมาะสมหรือตามท่ี
ได้ระบไุว้หรือตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต (Manufacturer’s Standard) หากใช้สีกนัสนิมจะต้องเป็นสีกนัสนิมชนิด Red 
Iron Oxide โดยจะต้องสง่สีดงักลา่วให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุติัก่อนการดําเนินการ 
 
1.16  การเจาะตัด 
 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการประสานงานตําแหน่งและขนาดเพ่ือการตดัเจาะท่ีจําเป็นต่อการติดตัง้ระบบสขุาภิบาล
เช่นการเจาะผนงัพืน้การเจาะตดัฝ้าเพดานเป็นต้นการตดัเจาะต่างๆจะต้องทําอย่างระมดัระวงัและรอบคอบเพ่ือไม่ให้เกิดผล
เสียหายตอ่โครงสร้างอาคารและไมทํ่าให้ความเรียบร้อยของอาคารต้องเสียไปรวมทัง้จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง
ทราบก่อนท่ีจะดําเนินการตดัเจาะด้วย 
 
1.17  การจัดทาํแท่นเคร่ืองโดยงานอาคาร 
 ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานแสดงขนาดระยะตําแหน่งและนํา้หนักเคร่ืองจักรอุปกรณ์ในการทําแท่น
เคร่ืองแท่นแผงไฟฟ้าต่างๆเป็นต้นแก่ผู้ รับจ้างงานอาคารตามความเหมาะสมและมีความแข็งแรงแท่นคอนกรีตจะต้องมีการ
เสริมเหลก็ให้ถกูต้องทางวิชาการพร้อมทัง้มีอปุกรณ์ป้องกนัการสัน่สะเทือนติดตัง้อยูด้่วย (ถ้าจําเป็น)  
 
1.18  การเตรียมการในการซ่อมบาํรุงเคร่ืองและอุปกรณ์ 
 ในการติดตัง้เคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้ติดตัง้เคร่ืองและ
อปุกรณ์อย่างถกูต้องสามารถทําการซ่อมบํารุงและสามารถเปล่ียนทดแทนได้โดยสะดวกระหว่างการก่อสร้างผู้ รับจ้างจะต้อง
เตรียมการและเตรียมช่องทางตา่งๆในการนําเคร่ืองและอปุกรณ์เข้ายงัสถานท่ีติดตัง้เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาขดัข้องกบัการก่อสร้าง
อาคาร 
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1.19  การยดึท่อและอุปกรณ์กับโครงสร้างอาคาร 
 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาอปุกรณ์ท่ีเหมาะสมในการยึดท่อและอปุกรณ์กบัโครงสร้างอาคารเช่นโครงเหลก็ยดึท่ีถกูต้องตาม
หลกัวิชาการหากจะใช้ Expansion Bolt จะต้องเป็น Expansion Bolt ท่ีผา่นการรับรองแล้ววา่สามารถรับนํา้หนกัตามท่ีต้องการ
ได้โดยมีคา่ความปลอดภยัไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เทา่ (Safety Factor = 1.5)  
1.20 ความปลอดภัยในการทาํงาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัระหว่างการปฏิบติังานติดตัง้เพ่ือให้เกิดอนัตรายน้อยท่ีสดุและจะต้อง
รับผิดชอบตอ่อนัตรายต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึน้ในสว่นท่ีตวัเองรับผิดชอบทัง้สิน้นอกจากนีจ้ะต้องจดัหาเคร่ืองดบัเพลิงไว้ในบริเวณ
ท่ีมีการเช่ือมอยูเ่สมอ 
 
1.21  การทาสี 
 ผู้ รับจ้างจะต้องทาสีวสัดแุละอปุกรณ์ตามท่ีระบกุารทาสีให้ยึดถือการปฏิบติัตามคําแนะนําของผู้ผลิตสีคณุภาพของสี
จะต้องเทียบเท่ากบัคณุภาพของสีตามท่ีระบใุช้ในข้อกําหนดงานเคร่ืองกลก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาดและก่อน
ทาสีจริงจะต้องมีสีรองพืน้เพ่ือป้องกนัการผกุร่อนเสมอสีกนัสนิมจะต้องทาอยา่งน้อย 1 ชัน้ 
 
1.22  แบบก่อสร้างจริง (As Built Drawings)  
 1.22.1  ในระหว่างดําเนินการติดตัง้ผู้ รับจ้างจะต้องทําแผนผงัและแบบตามท่ีสร้างจริง (As built drawing) แสดง
ตําแหน่งของอปุกรณ์การติดตัง้อปุกรณ์ตามท่ีเป็นจริงรวมทัง้การแก้ไขอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานระหว่างการติดตัง้โดยการแก้ไขแบบ
ใช้งาน (Shop Drawing) ให้ถกูต้องตามการติดตัง้จริงภายใน 15 วนัหลงัจากการติดตัง้เรียบร้อยแล้วเพ่ือสง่มอบให้กบัผู้ว่าจ้าง
หรือตวัแทนผู้วา่จ้างตรวจสอบความถกูต้องตอ่ไปทนัที 
 1.22.2  แบบสร้างจริงจะต้องสง่มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัสง่มอบงานรวมจํานวน 3 ชดุและแผ่น CD อีก 2 ชดุมีขนาด
และมาตราสว่นเดียวกนักบัแบบก่อสร้างหรือแบบใช้งาน 
 
1.23  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเคร่ือง 
 1.23.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีควบคมุเคร่ืองและรักษาเคร่ืองของผู้วา่จ้างให้มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้และการบํารุงรักษาก่อนสง่มอบงาน 
 1.23.2  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาช่างผู้ ชํานาญในระบบตา่งๆมาช่วยเดินเคร่ืองและควบคมุเคร่ืองเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
30 วนัติดตอ่กนัภายหลงัจากสง่มอบงาน 
 
1.24  หนังสือคู่มือการใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองและอุปกรณ์ 
 ผู้ รับจ้างจดัทํารายละเอียดของอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบด้วยวิธีใช้และระยะเวลาของการบํารุงรักษาเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาองักฤษสําหรับเคร่ืองและอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีผู้ รับจ้างนํามาใช้จํานวน 3 ชดุมอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน 
 
1.25  การประกัน 
 1.25.1  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพและสมรรถนะของเคร่ืองภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีเคร่ืองติดตัง้แล้ว
เสร็จและสง่มอบงาน 
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 1.25.2  ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเคร่ืองและอุปกรณ์เสียหายหรือเส่ือมคุณภาพอันเน่ืองมาจากโรงงานผลิตผู้
รับจ้างต้องดําเนินการเปล่ียนหรือแก้ไขซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพดีเช่นเดิมโดยไมช่กัช้าและรับผิดชอบในคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
 1.25.3  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันเปล่ียนและ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานตามข้อกําหนดรวมทัง้ข้อผิดพลาดซึ่งผู้
วา่จ้างตรวจพบก่อนการตรวจรับงาน 
 1.25.4  ผู้ รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆดังกล่าวข้างต้นทําการแก้ไขท่ีไม่ถูกต้องเปล่ียนวัสดุและ
อุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพรวมทัง้การบริการตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Schedule) และในกรณีฉกุเฉินภายในระยะเวลา 2 ปีนบัจากวนัส่งมอบงานหากผู้ รับจ้างไม่เร่ิมแก้ไขและดําเนินการให้เสร็จ
เรียบร้อยผู้วา่จ้างสงวนสทิธ์ิจะดําเนินการเองแล้วคิดคา่ใช้จ่ายทัง้หมดจากผู้ รับจ้าง 
 
1.26  การบริการ 
 1.26.1  ผู้ รับจ้างต้องเตรียมช่างผู้ ชํานาญงานในแตล่ะระบบไว้สําหรับการตรวจซ่อมและบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์
ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีเป็นประจําตามแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนัภายในระยะเวลา 2 ปี 
 1.26.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัทํารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ทุกชิน้และการบํารุงรักษาทกุครัง้เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนผู้วา่จ้างภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีบริการ 
 
1.27  การส่งมอบงาน 
 1.27.1  ผู้ รับจ้างต้องทําการทดสอบเคร่ืองจกัรหลกัตามท่ีผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบจนได้ผลว่า
เคร่ืองจกัรหลกัและอปุกรณ์เหลา่นัน้สามารถทํางานได้ดีถกูต้องตามวตัถปุระสงค์ของการใช้งาน 
 1.27.2  รายการสิ่งของต่างๆต่อไปนีผู้้ รับจ้างจะต้องส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในวนัส่งมอบงานถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
  -  แบบก่อสร้างจริง 
  -  หนงัสือคูมื่อการใช้และบํารุงรักษาเคร่ืองและอปุกรณ์ซึง่โรงงานผู้ผลติสง่มาให้ด้วย 
  -  อะไหลต่า่งๆตามข้อกําหนด (ถ้ามี) หรือตามท่ีผู้ผลติแนะนําให้จดัหาสํารองไว้ 
  -  รายงานผลการทดสอบเดินเคร่ืองเคร่ืองจกัรหลกัขนาดใหญ่ 
  -  ตารางแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 
 
1.28  ข้อกาํหนดเพิ่มเตมิของระบบบาํบัดนํา้เสีย 
 1.28.1  คณุสมบติัของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงของระบบบําบดันํา้เสียมีดงันี ้
  -  จะต้องจดทะเบียนและทํางานในด้านระบบบําบดันํา้เสียเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
  -  จะต้องมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ,ก่อสร้าง, ติดตัง้เคร่ืองอปุกรณ์ตลอดจนเดินเคร่ืองระบบ
บําบดันํา้เสียแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ไม่น้อยกว่า 5 แห่งในระยะเวลา 10 ปีและผลงานระบบบําบดันํา้เสีย
ของโรงครัวอยา่งน้อย 1 แหง่ 28.2 ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงของงานระบบบําบดันํา้เสียมีดงันี ้
  -  จะต้องทํางานก่อสร้าง, ติดตัง้เคร่ืองอปุกรณ์ให้แล้วเสร็จสมบรูณ์และหากต้องมีงานเพิ่มเติมตามหลกั
วิชาการเพ่ือให้ระบบบําบดันํา้เสียสมบูรณ์ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงโดยท่ีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงาน
เพิ่มเติมไมไ่ด้ 
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  -  จะต้องเสนอรายละเอียดของการ Start-up & Control ของระบบบําบดันํา้เสียทัง้ระบบ SBR และอ่ืนๆ
โดยวิศวกรสขุาภิบาลหรือวิศวกรสาขาอ่ืนๆท่ีมีประสบการณ์ไมน้่อยกวา่ 10 ปีเพ่ืออนมุติัก่อนดําเนินการ 
  -  จะต้องจดัเตรียม Seed ในการ Start-up ระบบบําบดันํา้เสียจนกระทัง่ระบบบําบดันํา้เสียเข้าสู ่Steady 
State โดยท่ีจะคิดคา่ใช้จ่ายเป็นงานเพิ่มเติมไมไ่ด้ 
  -  จะต้องทําการเดินเคร่ืองระบบบําบดันํา้เสียจนกระทัง่นํา้ท่ีผ่านการบําบดั (Effluent) ได้ตามมาตรฐาน
ของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและต้องแสดงผลวิเคราะห์นํา้เพ่ือการตรวจรับขัน้สุดท้ายโดยท่ีจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นงาน
เพิ่มเติมไมไ่ด้ 
  -  จะต้องทําการอบรมผู้แทนผู้ว่าจ้างในการดแูลและบํารุงรักษา (Operation &Maintenance) ระบบ
บําบดันํา้เสียโดยวิศวกรท่ีเก่ียวข้อง  
  -  จะต้องรับประกนัคณุภาพเคร่ืองอปุกรณ์และระบบเป็นเวลา 24 เดือนนบัจากวนัท่ีตรวจรับงานขัน้
สดุท้ายหากเกิดปัญหาขึน้ในช่วงเวลารับประกนัดงักลา่วผู้ รับจ้าง/ผู้ รับจ้างช่วงจะต้องเข้ามาทําการแก้ไขปัญหาให้ภายใน 3 วนั
ทําการนบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งถงึปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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2. เคร่ืองสูบนํา้ประปา COLD WATER PUMP  
 
2.1  เคร่ืองสูบนํา้ 
 2.1.1  ข้อกําหนดทัว่ไป 
  1) เคร่ืองสบูนํา้ท่ีเป็นชนิดท่ีระบใุนแบบต้องเป็นเคร่ืองสบูนํา้ชนิด Centrifugal End Suction หรือVertical 
Inline Multi Stage รายละเอียดจะระบใุนแบบมี Casing แบบ Volute Type ขบัโดยตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 380 V / 3 Ph / 50 
Hz. โดนผ่านอปุกรณ์ Flexible Coupling เคร่ืองสบูนํา้และมอเตอร์ต้องติดตัง้อยู่บนโครงฐานเหลก็ชิน้เดียวกนัหรือฐานท่ีทํา
จากเหลก็โครงสร้าง (Structural Steel)  
  2) เคร่ืองสบูนํา้ต้องจดัจําหน่ายโดยตวัแทนในประเทศท่ีมีช่ือเสียงและมีบริการทางด้านอะไหลเ่ป็นท่ีเช่ือถือ
ได้ 
  3) ในการเสนอขออนมุติัผลิตภณัฑ์เคร่ืองสบูนํา้ผู้ รับจ้างต้องแนบ Performance Curve ของเคร่ืองสบูนํา้
มาด้วยจดุท่ีเลือกสําหรับการใช้งานควรอยู่ในบริเวณกลางของ Curve ซึง่เป็นจดุท่ีเคร่ืองสบูนํา้มีประสิทธิภาพสงูและมีความ
ยืดหยุน่เม่ือปริมาณนํา้(Flow Rate) และความดนัเปล่ียนไปได้มากท่ีสดุ 
  4) สมรรถนะของเคร่ืองสบูนํา้จะต้องสามารถสบูนํา้ได้ด้วยอตัราไหลและความดนัไม่น้อยกว่าท่ีกําหนดไว้
ในรายการอปุกรณ์ (Equipment Schedule)  

5) การเลือกเคร่ืองสบูนํา้ต้องเลือกให้ลกัษณะการใช้งานเป็นแบบ Non-Overloading Performance 
Curve โดยใช้มอเตอร์ขนาดแรงม้าสงูสดุของ Curve มอเตอร์ท่ีใช้เป็น Induction Motor ชนิด Totally Enclosed Fan Cooled 
(TEFC), IP 55 ฉนวนไฟฟ้า Class F ใช้กบัระบบไฟฟ้า 380 V / 3 Ph / 50 Hz. และให้ใช้ High Efficiency มอเตอร์กบัเคร่ือง
สูบนํา้ประปาขึน้ถังเก็บนํา้ชัน้หลังคาหรือดาดฟ้าทัง้หมดโดยการเลือกสมรรถนะของเคร่ืองสูบนํา้ให้เลือกณจุดกึ่งกลาง 
Performance Curve  

6) เคร่ืองสบูนํา้ทกุเคร่ืองจะต้องมีข้อต่ออ่อน (Flexible Connection) ทัง้ทางด้านนํา้ดดูและทางด้านนํา้สง่
ยกเว้นเคร่ืองสบูนํา้ท่ีดดูนํา้จากถงันํา้ใต้ดินโดยตรงท่ีไมต้่องใสข้่อตอ่ออ่นทางด้านนํา้ดดู 

7) ต้องต่อท่อระบายนํา้ทิง้จากเคร่ืองสบูนํา้ทกุชดุไปยงัจดุทิง้นํา้ท่ีใกล้ท่ีสดุท่อท่ีใช้เป็นท่อเหลก็อาบสงักะสี
หรือทอ่ PVC ตามความเหมาะสม 

8) ชดุเคร่ืองสบูนํา้และมอเตอร์ต้องได้รับการปรับแนว (Alignment) และยึดอย่างมัน่คงติดกบัแท่นเคร่ือง 
(Inertia Box) วางอยู่บน Vibration Isolators แบบสปริงซึง่มีค่า Static Deflection อย่างน้อย 2 นิว้โดยจํานวนและขนาดท่ี
รองรับให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต Vibration Isolators วางอยู่บนฐานคอนกรีตเสริมเหลก็สงูจากพืน้ทัว่ไปไม่น้อยกว่า 
100 mm. (4 นิว้)  
  9) เคร่ืองสบูนํา้ทกุเคร่ืองจะต้องมีมาตรวดัความดนัทัง้ทางด้านนํา้ดดูและด้านนํา้สง่ 

10) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการติดตัง้อปุกรณ์แผงสวิทช์สตาร์ทเตอร์อปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆระบบสายไฟและ
อปุกรณ์ควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ตามท่ีแสดงในแบบเพ่ือให้การทํางานของเคร่ืองสบูนํา้เป็นไปตามต้องการ 

 
 2.1.2  วสัดแุละโครงสร้างของเคร่ืองสบูนํา้ 
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1) เรือนของเคร่ืองสบูนํา้ (Casing) จะต้องมีความดนัใช้งานปกติ (Working Pressure) ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่า
ของความดนัใช้งานปกติจริง (Actual Working Pressure) โดยใช้ตวัเลขมากกว่าเป็นเกณฑ์หากใช้ข้อต่อหน้าแปลน (Flanged 
Connection) ทัง้ทางด้านดดูและทางด้านสง่จะต้องทนแรงดนัได้เช่นเดียวกนักบัตวัเรือนเคร่ืองสบูนํา้ 

2) ใบพดั (Impeller) ต้องเป็นโลหะชิน้เดียวกนัทําด้วย Cast Bronze หรือเทียบเท่าได้รับการถ่วงทัง้
ทางด้าน Dynamic และ Static มาจากโรงงานผู้ผลติและใบพดัจะต้องไมเ่สียหายเน่ืองจากใบพดัหมดุกลบัทาง 

3) Casing Wearing Ring ต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกบัสภาพการใช้งานทําด้วย Bronze, Chrome Iron 
หรือ Nickel Iron สามารถถอดเปล่ียนได้โดยสะดวก 

4) เพลา (Shaft) ทําด้วย Stainless steel หรือเทียบเท่าพร้อมด้วย Sleeve ทําด้วย Bronze, Chrome Iron 
หรือ Nickel Iron สอดผา่น Mechanical Seal  

5) ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ยดึติดกบัเพลาด้วยสลกัและมีความยาวย่ืนออกพ้นนอกซีลมีโอริงปะเก็น
ตรงระหวา่งใบพดักบัปลายปลอกหุ้มเพลาเพ่ือกนันํา้เข้าระหวา่งเพลากบัปลอกหุ้มเพลา 

6) Bearing ต้องเป็นชนิด Heavy Duty Ball Bearing เป็น Dust Seal ในตวัสามารถถอดออกซ่อมได้ง่าย
ออกแบบให้ใช้งานตามท่ีกําหนดได้ 100,000 ชัว่โมงโดยเฉล่ีย 

7) Seal ต้องเป็นชนิด Mechanical Seal ท่ีเลือกใช้จะต้องเป็นไปตามข้อแนะนําของผู้ผลิตท่ีขนาดของ
เพลาความเร็วของเพลาความดนัและอณุหภมิูใช้งานตามท่ีกําหนดเคร่ืองสบูนํา้ทกุเคร่ืองจะต้องออกแบบให้สามารถเปล่ียนซีล
ได้โดยง่ายและรวดเร็ว 

8) จดุสงูสดุของเรือนเคร่ืองสบูนํา้จะต้องมี Air Vent Cock และจดุต่ําสดุของเรือนเคร่ืองสบูนํา้จะต้องมี 
Drain Cock  

9) เคร่ืองสบูนํา้ทกุเคร่ืองจะต้องมีท่อระบายนํา้ต่อจากท่ีรองรับของซีลระบายนํา้ทิง้จากเคร่ืองสบูนํา้ไปยงั
รางระบายนํา้ 

10) เคร่ืองสบูนํา้ท่ีใช้จะต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้การบํารุงรักษาทําได้โดยสะดวกและใช้เวลาในการถอด
ซอ่มน้อย 

11) เคร่ืองสบูนํา้จะต้องจําหน่ายโดยตวัแทนจําหน่ายท่ีมีช่ือเสียงและมีบริการทางด้านอะไหล่เป็นอย่างดี
และต้องประกอบสําเร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลติ 

12) เคร่ืองสบูนํา้พร้อมมอเตอร์จะต้องติดตัง้บนฐานเหลก็หลอ่หรือฐานท่ีทําจากเหลก็โครงสร้าง (Structural 
Steel) เรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลติเคร่ืองสบูนํา้ 

13) เคร่ืองสูบนํา้ทัง้ชุดจะต้องติดตัง้บนแท่นคอนกรีตท่ีเหมาะสมโดยมีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนไปยัง
อาคารท่ีมีประสทิธิภาพสงูรองรับ 

14) เคร่ืองสบูนํา้ท่ีต่อกบัมอเตอร์ด้วย Coupling จะต้องใช้ Coupling ชนิด Flexible มีค่า Service Factor 
อยา่งต่ํา 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้องกนั (Coupling Guard) ด้วย 

15) ในการเสนอเร่ืองอนมุติัใช้งานเคร่ืองสบูนํา้ผู้ รับจ้างจะต้องแนบ Performance Curve ของเคร่ืองสบูนํา้
จากโรงงานของผู้ผลิตมาด้วยจดุท่ีเลือกสําหรับการใช้งานควรอยู่ในบริเวณกลางของ Performance Curve ซึง่เป็นจดุท่ีเคร่ือง
สบูนํา้มีประสทิธิภาพสงูและมีความยืดหยุน่เม่ือปริมาณนํา้และความดนัเปล่ียนไปได้มากท่ีสดุ 

16) การเลือกขนาดของมอเตอร์เคร่ืองสบูนํา้ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้เพียงพอท่ีจะไม่ Overload ตลอดช่วง
การทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ตาม Curve ใน Performance Curve ขนาดของมอเตอร์ท่ีระบไุว้เป็นแนวทางเท่านัน้และหลงัจาก
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การพิจารณา Performance Curve แล้วผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นเบือ้งต้นเสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ว่าจ้าง
เพ่ือวินิจฉยัวา่ขนาดของมอเตอร์ควรจะเป็นเทา่ใด 

17) มอเตอร์ต้องเป็นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนตามท่ี
กําหนดในแบบทัง้นีก้รณีการเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับขนาดมอเตอร์ท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้ รับจ้าง 

18) ชดุ Motor Starter สําหรับมอเตอร์ขนาดต่ํากวา่ 30 แรงม้า (22 กิโลวตัต์)  
 มอเตอร์แต่ละเคร่ืองจะต้องมี Motor Starter แยกจากกนัชดุ Motor Starter เป็นแบบ Direct On Line 

หรือ Wye Delta ตามท่ีระบใุนแบบเพ่ือการลดกระแสไฟฟ้าในขณะ Start ซึง่จะช่วยลดค่า Peak Demand ของระบบไฟฟ้าของ
อาคารลงได้และช่วยยืดอายกุารใช้งานของ Motor ด้วยสว่นมอเตอร์ขนาดตัง้แต่ 30 แรงม้าขึน้ไปให้ใช้ชดุ Motor Starter แบบ 
Wye Delta หรือ Soft Start หรือ VSD ตามท่ีระบใุนแบบท่ีมีขนาดไม่ต่ํากว่าพิกดัของมอเตอร์กรณีใช้ VSD ให้สามารถอ่านค่า
ทางไฟฟ้าสถานะของโหลดและเวลาทางานมี Port ส่ือสารกบัระบบ BAS ได้พร้อมทัง้ให้มีอปุกรณ์ป้องกนัHarmonicทางไฟฟ้า
และเป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้รับมาตรฐานรับรองจาก ULICSAI IEC 60977-4-2  

 
2.2 เคร่ืองสูบนํา้ประปา 
 2.2.1 รายละเอียดทัว่ไป 
  1) เคร่ืองสบูนํา้ 
   เป็นเคร่ืองสบูประปานํา้แบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) ชนิด End Suction, Closed Coupling หรือ 
Vertical Inline Multistageขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองสบูนํา้และมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นชดุสําเร็จมาจากโรงงานผู้ผลติ 
  2) วสัดโุครงสร้างของเคร่ืองสบูนํา้ 
   -  ห้องสบูของเคร่ืองสบูนํา้ (Intermediate Chamber) ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) 
ซึง่ได้มาตรฐาน AISI 304 หรือเทียบเทา่ 
   -  ใบพดั (Impeller) ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึง่ได้มาตรฐาน AISI 304 หรือ
เทียบเทา่ 
   -  เพลา (Shaft) ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึง่ได้มาตรฐาน AISI 316 หรือเทียบเทา่ 
   -  ตวัเรือนป๊ัมจะต้องทนแรงดนัได้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของแรงดนัใช้งานหรือสงูถึง 16 บาร์สําหรับรุ่น
ปกติชดุซีลคอเพลา (Shaft Seal) จะต้องเป็น Mechanical Seal ชนิด Cartridge Seal ท่ีทําจากทงัสเตน/ คาร์บอนหรือทงัสเตน 
/ ทงัสเตนหรือซิลกิอนคาร์ไบด์/ซิลกิอนคาร์ไบด์ 

   -  ปัม้จะต้องใช้งานได้ในช่วงอณุหภมิู -20 
o
C ถงึ +120 

o
C  

  3) สมรรถนะและประสทิธิภาพของชดุเคร่ืองสบูนํา้ 
   สมรรถนะของชดุเคร่ืองสบูนํา้จะต้องเป็นไปตามท่ีระบไุว้ในแบบหรือดีกว่าเคร่ืองสบูนํา้ท่ีเลือกใช้เม่ือใช้
ร่วมกบัมอเตอร์ประสทิธิภาพสงูแล้วจะต้องมีประสทิธิภาพไมต่ํ่ากวา่ตารางคา่ประสทิธิเคร่ืองสบูนํา้ประปา 
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ตารางคา่ประสิทธิภาพเคร่ืองสบูนํา้ประปา 
อตัราการไหล 
(ลติร/วินาที) 

ประสทิธิภาพขัน้ต่ํา 
(%) 

ตัง้แต ่5 แตไ่มถ่งึ 25 60 
ตัง้แต ่25 แตไ่มถ่งึ 50 75 
ตัง้แต ่50 แตไ่มถ่งึ 75 80 
ตัง้แต ่75 ขึน้ไป 85 

 
  4) มอเตอร์ไฟฟ้า 
   -  เป็นมอเตอร์แบบ Totally-Enclosed Fan-Cooled Squiffel Cage Induction Motor และสามารถ

ใช้งานได้ท่ีอณุหภูมิโดยรอบสงูสดุ +40 
o
C และเป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสงูโดยมีค่าประสิทธิภาพขัน้ต่ําของมอเตอร์

ประสทิธิภาพสงูตามมาตรฐาน NEMA  
   -  มอเตอร์จะต้องมีคา่ฉนวน (Insulation Class) คลาส F และระดบัการป้องกนัมอเตอร์ (Degree of 
Protection) IP55 หมนุด้วยความเร็วรอบไมเ่กิน 3,000 รอบตอ่นาทีท่ีแรงดนัไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 สายขนาดกําลงัมอเตอร์จะต้อง
สอดคล้องกบั Head รวมของระบบทอ่ซึง่ผู้ รับจ้างจะต้องคํานวณจากแบบรายละเอียดสําหรับก่อสร้าง(Shop Drawing)  
   - ขนาดมอเตอร์กําหนดไว้ในแบบเป็นขนาดประมาณการเท่านัน้ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอ 
Performance Curve ให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างพิจารณา 
  5) ตารางคา่ประสทิธิภาพขัน้ต่ําของมอเตอร์ประสทิธิภาพสงูตามมาตรฐาน NEMA (%) 

 
HP 2 POLES 4 POLES 6 POLES 8 POLES 
1 75.5 82.5 80.0 75.5 

1.5 82.5 84.0 85.5 77.0 
2 84.0 84.0 87.5 82.5 
3 85.5 87.5 87.5 84.0 
5 87.5 89.5 87.5 85.5 

7.5 88.5 89.5 89.5 85.5 
10 89.5 89.5 89.5 88.5 
15 90.2 91.0 90.2 88.5 
20 90.2 91.0 90.2 89.5 
25 91.0 92.4 91.7 89.5 
30 91.0 92.4 93.0 91.0 
40 91.7 93.0 93.0 91.0 
50 92.4 93.0 93.6 91.7 
60 93.0 9.36 93.6 91.6 
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HP 2 POLES 4 POLES 6 POLES 8 POLES 
75 93.0 94.1 94.1 93.0 
100 93.6 94.5 94.1 93.0 

 
2.3  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 2.3.1  Automatic Air Vent :   METRAFLEX, ARMSTRONG, VAL-MATIC, B &G หรือเทียบเทา่ 
 2.3.2  Submersible Aerator  :   TSURUMI, SHINMAYWA, FLYGT, EBARA หรือเทียบเทา่ 
 2.3.3  Motor  :   BROOK, U.S. MOTOR, SIEMENS, ABB หรือเทียบเทา่ 
 2.3.4  High Rate Sand Filter  :   EMAUX, JACUZZI, HAYWARD หรือเทียบเทา่ 
 2.3.5  Cold Water & Booster Pump : GRUNDFOS, SPP, WILO, ITT, FAIRBANKSNIJHUIS, AURORA หรือ

เทียบเทา่ 
 2.3.6  Automatic Home Pump :  MITSUBISHI, HITACHI, GRUNDFOS หรือเทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด 

จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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3.  เคร่ืองสูบนํา้เพิ่มความดนั PRESSURE BOOSTER PUMP SET  
 
3.1  ความต้องการทั่วไป 
 3.1.1  ป๊ัมชดุเคร่ืองสบูนํา้เพิ่มความดนัคงท่ีใช้กบัระบบจ่ายนํา้ประปาชนิดCentrifugal End Suction หรือ Vertical 
Inline Multistage ตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไปต่อขนานกนัการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้จะขึน้อยู่กบัปริมาณนํา้ท่ีต้องการใช้จริงในขณะนัน้
โดยมี Pressure Transmitter เป็นตวัตรวจวดัแรงดนัในระบบให้เหมาะสมเพ่ือให้ความดนัในระบบถกูรักษาให้คงท่ีตลอดเวลาใน
ขณะท่ีมีปริมาณการใช้นํา้แตกตา่งกนัตามความต้องการ 
 3.1.2  เคร่ืองป๊ัมนํา้ตู้ควบคุมถังความดนัและชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์ต้องประกอบเป็นชุดสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิต
เทา่นัน้และต้องจดัจําหน่ายและนําเข้าโดยตรงโดยบริษัทฯผู้ผลติตวัแทนจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือง่ายตอ่การซอ่มบํารุง 

 
3.2  เคร่ืองสูบนํา้ 
 3.2.1  ป๊ัมนํา้เป็นแบบชนิด End Suction หรือ Vertical Inline Multistageความเร็วรอบไมเ่กิน 3000 รอบ/นาที 
 3.2.2  ห้องสบูของเคร่ืองสบูนํา้ (Intermediate Chamber) ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึง่ได้มาตรฐาน 
AISI 304 หรือเทียบเทา่ 
 3.2.3  ใบพดั (Impeller) ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึง่ได้มาตรฐาน AISI 304 หรือเทียบเทา่ 
 3.2.4  เพลา (Shaft) ทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ซึง่ได้มาตรฐาน AISI 316 หรือเทียบเทา่ 
 3.2.5 ตวัเรือนป๊ัมจะต้องทนแรงดนัได้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของแรงดนัใช้งานหรือสงูถึง 16 บาร์ชดุซีลคอเพลา (Shaft 
Seal) จะต้องเป็น Mechanical Seal ชนิด Cartridge Seal ท่ีท่ําจากทงัสเตน / คาร์บอนหรือทงัสเตน / ทงัสเตนหรือซิลิกอนคาร์
ไบด์/ซิลกิอนคาร์ไบด์ 
 3.26 มีประสทิธิภาพการทํางานไมน้่อยกวา่ 60% 

 3.2.7 ป๊ัมจะต้องใช้งานได้ในช่วงอณุหภมิู -20 
o
C ถงึ +120 

o
C  

 
3.3 มอเตอร์ 
 เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบกรงกระรอกความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 380 โวลต์ 50 
ไซเกิล้ตอ่ตรงกบัเพลาของป๊ัมนํา้โดยใช้ชดุคปัปลิง้แบบ Split Coupling Type  

 
3.4 ตู้ควบคุม (Control Panel)  
 3.4.1  ตู้ควบคมุทําจากแผ่นเหล็กดําหรือแผ่นเหล็กอาบสงักะสีผ่านการพ่นอบสีกนัสนิมและสีภายนอกอย่างดีมาจาก
โรงงานภายในตู้ประกอบด้วยชุด Relays, Terminal Blocks และชุดปรับเปล่ียนความถ่ีเพ่ือปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 
(Frequency Converters) และชุดรับส่งข้อมลูและเช่ือมต่ออปุกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันพร้อมทัง้มีชุดรับคําสัง่และควบคมุเพ่ือ
ประมวลผลเคร่ืองสบูนํา้ (Microprocessor) ติดตัง้ท่ีหน้าตู้ควบคมุให้สะดวกในการใช้งานและสามารถแสดงผลและปรับเปล่ียน
ตัง้คา่ตา่งๆทางหน้าปัดท่ีอยูห่น้าตู้ได้ 
 3.4.2  ชดุตวัรับคําสัง่ควบคมุและประมวลผล (Microprocessor) ออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีกบัระบบเคร่ืองสบูนํา้ซึ่ง
สามารถรับคําสัง่และเปล่ียนแปลงการทํางานพร้อมประมวลผลและแสดงข้อมลูสภาวะการทํางานของระบบและความเสียหาย
ตา่งๆท่ีเกิดขึน้มีจอแสดงผลแบบ VGA ได้และสามารถแสดงผลการทํางานได้หลายลกัษณะเช่น 
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  -  แสดงจํานวนชัว่โมงการทํางานของมอเตอร์แตล่ะตวั 
  -  แสดงตําแหน่งของป๊ัมนํา้หรือมอเตอร์ท่ีเสียพร้อมสาเหตท่ีุเกิดขึน้ 
  -  แสดงคา่ข้อมลูท่ีตัง้หรือโปรแกรมไว้ในระบบทัง้หมด 
  -  แสดงคา่แรงดนัในระบบขณะทํางานเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ท่ีต้องการได้ 
 3.4.3  ชดุควบคมุมีความสามารถในการ 
  -  สามารถตัง้คา่แรงดนัคงท่ีได้อยา่งอิสระหลายคา่ (Clock Program) โดยกําหนดวนัเวลาได้ 
  -  สามารถสัง่ให้ป๊ัมสลบัเปล่ียนการทํางานอตัโนมติัโดยเปล่ียนตําแหน่งของป๊ัมท่ีสตาร์ททกุครัง้และสามารถ
กําหนดระดบัความสําคญั (priority) ของเคร่ืองสบูนํา้แตล่ะตวัได้รวมทัง้สามารถกําหนด Standby pump ได้ 
  -  สามารถตดัการทํางานในกรณีท่ีแรงดนัของระบบสงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 
  -  สามารถสัง่ให้ป๊ัมทํางานได้ในกรณีท่ีชดุควบคมุอิเลคโทรนิคส์เกิดความเสียหายได้โดยสามารถส่ือสารกบั
ระบบควบคมุกลางของอาคาร (Building Management System BMS) ได้โดยใช้อปุกรณ์เสริม 

 
3.5 ถังอัดความดันอากาศ 

ถงัอดัความดนัอากาศต้องเป็นชนิด Diaphragm มีแผ่นยางสงัเคราะห์กัน้ระหว่างอากาศกบันํา้และสามารถทนแรงดนัได้
ไมน้่อยกวา่ 10 บาร์แผน่ยางสงัเคราะห์ท่ีใช้จะต้องผา่นการรับรองจากสถาบนัอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านการทดสอบ
และรับรองตามมาตรฐาน ANSI/NSF61 หรือเทียบเทา่วา่สามารถใช้กบันํา้อปุโภคได้มีขนาดความจตุามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

 
3.6  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 3.6.1  Cold Water Pump  :  GRUNDFOS, WILO, ITT, SPP, FAIRBANKSNIJHUIS, AURORAหรือ

เทียบเทา่ 
 3.6.2  Submersible Aerator  :  TSURUMI, SHINMAYWA, FLYGT, EBARA หรือเทียบเทา่ 
 3.6.3  Motor  :  BROOK, U.S. MOTOR, SIEMENS, ABB หรือเทียบเทา่ 
 3.6.4  High Rate Sand Filter  :  EMAUX, JACUZZI, HAYWARDหรือเทียบเทา่ 
 3.6.5  Pressure Booster Pump  :  GRUNDFOS, SPP, WILO, ITT, FAIRBANKSNIJHUIS, AURORA หรือ

เทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด จึง

สามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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4. เคร่ืองสูบนํา้ระบายนํา้ฝนและนํา้เสีย DRAINAGE & SEWAGE PUMP  
 
4.1  เคร่ืองสูบนํา้ระบายนํา้ฝนและนํา้เสีย 
 4.1.1  เป็นเคร่ืองสบูใต้นํา้แบบ Submersible Cutter Pump ขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในนํา้ได้
ตลอดเวลาความเป็นฉนวนมีคณุสมบติัไม่ต่ํากว่า Class F ฉนวนของขดลวดทนอณุหภมิูได้ถึง 155 OC ความเร็วรอบไม่
เกิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้กบัระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรทซ์หรือ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิรทซ์สว่นของมอเตอร์
จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกนักบัสว่นสบูนํา้โดยมีอปุกรณ์ป้องกนัการซมึของนํา้ท่ีจะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber 
กบั Silicon Carbide Double Mechanical Seal ใบพดั (Impeller) เป็นชนิด Non-Clog โดยเคร่ืองสบูจะต้องสามารถให้
ของแข็งท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 35 มม. หรือไม่น้อยกว่า 60% ของท่อด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ (Solid 
Passage > 60% of Pump Discharge) ไหลผ่านได้โดยไม่อดุตนัและมีอตัราการสบูนํา้เป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบพร้อม
อปุกรณ์พิเศษเพ่ือติดตัง้หรือยกเคร่ืองสบูนํา้ขึน้จากบ่อโดยไม่ต้องถอดหรือประกอบท่อสง่นํา้ (Guide Rail Fitting & Duck 
Foot Bend)  
 4.1.2  วสัดท่ีุใช้ในการทําชิน้สว่นของเคร่ืองสบูนํา้จะต้องทําด้วยวสัดหุรือมีคณุภาพเทียบเทา่ดงันี ้
  -  ใบพดั (Impeller) เป็นแบบ Non-Clog Type ทําด้วย Gray Iron Casting ใบพดัจะต้องได้รับการ
ถ่วงทัง้สถิตย์ศาสตร์และจลศาสตร์ (Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผู้ผลติ 
  -  Suction Cover ทําด้วย Gray Iron Casting หรือ Ductile Iron Casting ผิวหน้าร่องและชบุแข็ง
สําหรับตดัขยะและเศษผ้าได้  
  -  Mechanical Seal ทําด้วย Silicon Carbide หลอ่ล่ืนด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber  
  -  เพลา (Shaft) จะต้องเป็นเพลาเดียวยาวตลอดทําด้วย Stainless Steel  
  -  ลกูปืน (Bearing) เป็นชนิด Ball Bearing  
  -  มอเตอร์จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัความร้อน (Over Heat) ด้วย Motor Protector ชนิดสามารถ
หยดุการทํางานของมอเตอร์ได้เม่ือมอเตอร์มีความร้อนสงูและเม่ือมอเตอร์เยน็ลงจะสามารถ Reset ได้เอง 
  -     สกรู (Screw) ทกุตวัต้องเป็น Stainless Steel 1.3 อปุกรณ์ประกอบ (Accessories)  
  -  Duct Foot Bend ทําด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange, Anchor Bolts, น๊อต
และสกรู 
  -  Guide Hook ทําด้วย Ductile Iron Casting ยดึติดกบั Discharge Bore ของตวัเคร่ืองสบูนํา้ใช้
สําหรับเกาะยดึ Buck Foot Bend  
  -  Guide Support ทําด้วย Ductile Iron Casting หรือ Structural Steel สําหรับยดึ Guide Pipe  
  -  Guide Pipe ทําด้วย Galvanized Steel Pipe, ASTM A53 SCH.40 ทาสีรองพืน้และสีทบัหน้า 2 
ชัน้ 
  -  โซ ่(Lifting Chain) ทําด้วย Stainless Steel มีความยาวไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 
  -  การควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้เสียจะควบคมุโดยอปุกรณ์ควบคมุระดบันํา้แบบ Mercury 
Float Switch เคร่ืองสบูนํา้ทํางานสลบักนัในเวลาปกติและจะทํางานร่วมกนัในเวลานํา้มากกว่าปกติโดยอตัโนมติัระดบัของ
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ลกูลอยประกอบด้วยระดบัหยดุระดบัปกติและระดบันํา้มากกว่าปกติโดยท่ีระดบัดงักล่าวจะกําหนดให้ใช้ในแบบหรือใน
สนาม 
4.2 เคร่ืองสูบนํา้เสีย (Submersible Cutter Pump)  
 4.2.1  เป็นเคร่ืองสบูใต้นํา้ติดตัง้ในบ่อรวมนํา้เสีย (Equalizing Tank) ออกแบบเหมาะสมสําหรับสบูนํา้เสีย
โดยเฉพาะขบัเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในนํา้ได้ตลอดเวลาความเป็นฉนวนมีคณุสมบติัไม่ต่ํากว่า Class F 

ฉนวนของขดลวดทนอณุหภมิูได้ถงึ 155 
ฐ
C ความเร็วรอบไมเ่กิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้กบัระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 

เฮิรทซ์ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกนักบัส่วนสบูนํา้โดยมีอปุกรณ์ป้องกนัการซึมของนํา้ท่ีจะผ่านเข้า
มอเตอร์คือ Oil Chamber กบั Silicon Carbide Double Mechanical Seal ใบพดั (Impeller) และ Suction Cover 
จะต้องออกแบบให้สามารถตดัขยะและเศษผ้าต่างๆได้โดยเคร่ืองสบูจะต้องสามารถให้ของแข็งท่ีมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 35 มม. หรือไม่น้อยกว่า 60% ของท่อด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ (Solid Passage > 60% of Pump 
Discharge) ไหลผ่านได้โดยไม่อดุตนัและมีอตัราการสบูนํา้เป็นไปตามท่ีกําหนดในตารางพร้อมอปุกรณ์พิเศษเพ่ือติดตัง้
หรือยกเคร่ืองสบูนํา้ขึน้จากบอ่โดยไมต้่องถอดหรือประกอบทอ่สง่นํา้ (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend)  
 4.2.2  วสัดท่ีุใช้ในการทําชิน้สว่นของเคร่ืองสบูนํา้เสียจะต้องทําด้วยวสัดหุรือมีคณุภาพเทียบเทา่ดงันี ้
  1) ใบพดั (Impeller) เป็นแบบ Single Vane Open Type ทําด้วย Gray Iron Casting ปลายใบพดั
ติดตัง้ใบมีดทําด้วย Tungsten Carbide สําหรับตดัเศษผ้าเศษขยะตา่งๆใบพดัจะต้องได้รับการถ่วงทัง้สถิตย์ศาสตร์และจล
ศาสตร์ (Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผู้ผลติ 
  2) Suction Cover ทําด้วย Gray Iron Casting หรือ Ductile Iron Casting ผิวหน้าร่องและชบุแข็ง
สําหรับตดัขยะและเศษผ้าได้ 
  3) Mechanical Seal ทําด้วย Silicon Carbide หลอ่ล่ืนด้วย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber  
  4) เพลา (Shaft) จะต้องเป็นเพลาเดียวยาวตลอดทําด้วย Stainless Steel  
  5) ลกูปืน (Bearing) เป็นชนิด Ball Bearing  
  6) มอเตอร์จะต้องติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัความร้อน (Over Heat) ด้วย Motor Protector ชนิดสามารถ
หยดุการทํางานของมอเตอร์ได้เม่ือมอเตอร์มีความร้อนสงูและเม่ือมอเตอร์เยน็ลงจะสามารถ Reset ได้เอง 
  7) สกรู (Screw) ทกุตวัต้องเป็น Stainless Steel  
 4.2.3  อปุกรณ์ประกอบ (Accessories)  
  1) Duct Foot Bend ทําด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange, Anchor Bolts, น๊อต
และสกรู 
  2) Guide Hook ทําด้วย Ductile Iron Casting ยดึติดกบั Discharge Bore ของตวัเคร่ืองสบูนํา้ใช้
สําหรับเกาะยดึ Buck Foot Bend  
  3) Guide Support ทําด้วย Ductile Iron Casting หรือ Structural Steel สําหรับยดึ Guide Pipe  
  4) Guide Pipe ทําด้วย Galvanized Steel Pipe, ASTM A53} SCH.40 ทาสีรองพืน้และสีทบัหน้า 2 
ชัน้ 
  5) โซ ่(Lifting Chain) ทําด้วย Stainless Steel ความยาวไมน้่อยกวา่ 6 เมตร 
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  การควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้เสียจะควบคมุโดยอปุกรณ์ควบคมุระดบันํา้แบบ Mercury Float 
Switch เคร่ืองสบูนํา้ทํางานสลบักนัในเวลาปกติและจะทํางานร่วมกนัในเวลานํา้มากกว่าปกติโดยอตัโนมติัระดบัของลกู
ลอยประกอบด้วยระดบัหยดุระดบัปกติและระดบันํา้มากกวา่ปกติโดยท่ีระดบัดงักลา่วจะกําหนดให้ในสนาม 
 
4.3 การควบคุมการทาํงานของเคร่ืองสูบนํา้ 
 เคร่ืองสบูนํา้จะถกูควบคมุให้ทํางานโดยอตัโนมติัโดยใช้ชดุเคร่ืองควบคมุระดบันํา้ซึ่งประกอบด้วย Float Switch 
แบบ Mercury Free Switch หรือ Micro Switch และตู้ควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ใน
แบบ 

 
4.4 รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปการเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 4.4.1  Self Priming Pump  :  GORMAN-RUPP,FAIRBANKSNIJHUIS, CORNELL, 

SELWOOD,HYDROMATICหรือเทียบเทา่ 
 4.4.2  Air Blower  :  UNOMACH, ITO, ANLET, TSURUMI, SHINMAYWAหรือเทียบเทา่ 
 4.4.3  Self Priming Pump  : GORMAN-RUPP,FAIRBANKSNIJHUIS, CORNELL, 

SELWOOD,HYDROMATICหรือเทียบเทา่ 
 4.4.4  Submersible Drainage   :  TSURUMI, SHINMAYWA, FLYGT, GRUNDFOS, SARLIN, WILO, 

SEWAGE, EBARA, HYDROMATIC หรือเทียบเทา่ 
 4.4.5  Submersible Aerator  :  TSURUMI, SHINMAYWA, FLYGT, EBARA หรือเทียบเทา่ 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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5. ถังบาํบัดนํา้เสียสาํเร็จรูปPACKAGE WASTEWATER TREATMENT /ถังเก็บนํา้สาํเร็จรูป 
 PACKAGE WATER STORAGE TANK/ถังเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) 
 
5.1  ความต้องการทั่วไป 
 5.1.1   ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้จดัหาติดตัง้และทดสอบถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปถงัเก็บนํา้สําเร็จรูปรวมทัง้การดแูล
รักษาให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดีภายในระยะเวลา 1 ปีหลงัจากสง่มอบงานเรียบร้อยแล้ว 
 5.1.2   ถังบําบัดนํา้เสียสําเร็จรูปจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากบริษัทผู้ผลิตภายในประเทศเท่านัน้และเป็น
บริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000  
 5.1.3   ผู้ รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดและแบบของถังวิธีการติดตัง้ท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีติดตัง้จริงพร้อมทัง้
รายการคํานวณความสามารถในการบําบดันํา้เสียซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าท่ีระบุไว้ในแบบและมีค่า BOD นํา้ทิง้ตาม
มาตรฐานนํา้ทิง้ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อมเพ่ือขออนมุติัต่อตวัแทนผู้ว่าจ้างหรือผู้ออกแบบก่อนการสัง่ซือ้
และติดตัง้จริง 
 5.1.4   นํา้ทิง้จากครัวซึ่งเป็นนํา้ทิง้ท่ีมีไขมนัปนอยู่มากจะต้องผ่านบ่อดกัไขมนัก่อนเพ่ือแยกไขมนัออกให้ได้มาก
ท่ีสดุก่อนระบายเข้าถงับําบดันํา้เสีย 
 5.1.5.   ห้ามตอ่ทอ่นํา้ฝนทอ่นํา้ทิง้จากเคร่ืองปรับอากาศเข้ากบัถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูป 
 
5.2 รายละเอียดทั่วไป 
 5.2.1   ถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปแบบเติมอากาศ (AEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT)  
  1) แบบเติมอากาศขนาดเล็ก (ขนาดบําบดัได้ไม่เกิน 20 ลบ.ม./วนั) ตวัถงัทําด้วยไฟเบอร์กลาส
เสริมแรงซึ่งประกอบด้วยถงัเกรอะสําหรับเป็นส่วนแยกกากตะกอนออกจากนํา้เสียรวมและส่วนบําบดัแบบเติมอากาศซึ่ง
เป็นระบบแบบ FIXED FILM AERATION ชนิดท่ีมีตวักลางยดึเกาะเคร่ืองเติมอากาศเป็นแบบ DIAPHRAGM AIR PUMP 
ใช้ไฟฟ้า 220V/1Ø/50HZ ซึง่จะต้องได้รับรองความปลอดภยัจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้เช่น UL เป็นต้น 
  2) แบบเติมอากาศขนาดใหญ่ (ขนาดบําบดัมากกว่า 20 ลบ.ม./วนั) ตวัถงัทําด้วยไฟเบอร์กลาส
เสริมแรงประกอบด้วยสว่นแยกตกตะกอน (SOLID SEPARATION) สว่นเติมอากาศ (AERATION) และสว่นตกตะกอน 
(SEDIMENTATION)  
  3) ขนาดท่อนํา้เสียเข้าและออกจากถังรวมทัง้ท่ออากาศจะต้องไม่เล็กกว่าท่ีกําหนดไว้ในแบบและ
จะต้องติดตัง้ทอ่ออ่นท่ีออกแบบมาใช้กบัระบบบําบดันํา้เสียเพ่ือป้องกนัการแตกหกัของทอ่เน่ืองจากการทรุดตวัของถงั 
  4) ฝาถังจะต้องทําจากวัสดุท่ีทนทานต่อความชืน้และการกัดกร่อนจากไอก๊าซต่างๆท่ีเกิดจาก
ขบวนการบําบดันํา้เสียถ้าถังติดตัง้อยู่ใต้ถนนฝาถังจะต้องสามารถรองรับนํา้หนักกดทับจากรถท่ีวิ่งผ่านถนนนัน้ได้เป็น
อยา่งดีอีกด้วย 
 5.2.2  ถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปแบบไมใ่ช้อากาศ (ANAEROBIC PACKAGE WASTEWATER TREATMENT)  
  1) โครงสร้างถงัเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือทําด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงซึ่งประกอบด้วยถงัเกรอะ
สําหรับเป็นสว่นแยกกากตะกอนออกจากนํา้เสียรวมและสว่นกรองไม่ใช้อากาศซึง่เป็นระบบแบบ SEPTIC ANAEROBIC 
FILTER PROCESS มีส่ือชีวภาพท่ีทําหน้าท่ีให้จลุนิทรีย์ยดึเกาะได้ 
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  2) ขนาดท่อนํา้เสียเข้าและออกจากถังรวมทัง้ท่ออากาศจะต้องไม่เล็กกว่าท่ีกําหนดไว้ในแบบและ
จะต้องติดตัง้ทอ่ออ่นท่ีออกแบบมาใช้กบัระบบบําบดันํา้เสียเพ่ือป้องกนัการแตกหกัของทอ่เน่ืองจากการทรุดตวัของถงั 
  3) ฝาถังจะต้องทําจากวัสดุท่ีทนทานต่อความชืน้และการกัดกร่อนจากไอก๊าซต่างๆท่ีเกิดจาก
ขบวนการบําบดันํา้เสียถ้าถังติดตัง้อยู่ใต้ถนนฝาถังจะต้องสามารถรองรับนํา้หนักกดทับจากรถท่ีวิ่งผ่านถนนนัน้ได้เป็น
อยา่งดีอีกด้วย 
 5.2.3 ถงัเก็บนํา้สําเร็จรูป (PACKAGE WATER STORAGE TANK)  
  1) ตวัถงัทําด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงมีคณุสมบติัแข็งแรงทนทานด้วย UV STABILIZER ปราศจาก
ตะไคร่และสนิมพร้อมเทคโนโลยีท่ีช่วยป้องกนัและยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย 
  2) ตวัถงัประกอบด้วยฝาเปิด, ทอ่นํา้เข้า, หน้าแปลนทอ่นํา้ออกและหน้าแปลนทอ่นํา้ทิง้ 
  3) การติดตัง้จะต้องติดตัง้บนฐานท่ีแข็งแรงในกรณีติดตัง้ถงัฝังใต้ดินจะต้องใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตสําหรับ
ฝังใต้ดินเทา่นัน้ 
 5.2.4   ถงักกัเก็บนํา้คอนกรีตเสริมเหลก็ (คสล.) 
  1) ขอบเขตงาน 
   ถังกักเก็บนํา้(Water Storage Tank)หมายถึงถังกักเก็บนํา้ดี หรือนํา้ประปา คือ ถังเก็บนํา้ 
ใต้ดิน (Underground Tank) และถงัเก็บนํา้สงู (Elevated Tank) หรือในท่ีนีห้มายถงึถงัเก็บนํา้บนหลงัคา (Roof Tank) 
  2) ข้อกําหนดทัว่ไป  
   2.1)   ถังเก็บกักนํา้จะรับนํา้โดยอาศัยความแตกต่างระดับ ต้องใช้เคร่ืองควบคุมการปิด - เปิด
อตัโนมติัไว้ท่ีทอ่รับนํา้เข้าถงั คือ สวิตช์ลกูลอย (Float Valve) หรือ ตามแบบรูป 
   2.2)   ถงัจ่ายนํา้แบบแรงโน้มถ่วง (Elevated Tank) เช่น ถงัเก็บนํา้บนอาคาร ถงัสงู เป็นต้น จะต้อง
มี Electrode Holder สําหรับสตาร์ทเคร่ืองสบูนํา้ท่ีใช้เติมนํา้ให้กบัถงัดงักลา่ว 
   2.3)   อปุกรณ์ควบคมุระดบันํา้ ให้ใช้ Level Switch เป็นแบบกระเปาะลกูลอย รูปหยดนํา้ทําด้วย 
Polypropylene ภายในกระเปาะมี Shock Proof Mercury Switch 

2.4)  ท่อรับนํา้เข้าถงัเก็บกกันํา้และท่อระบายอากาศ ต้องติดตัง้อยู่เหนือระดบัท่อระบายนํา้ล้นไม่
น้อยกวา่ 100 มิลลเิมตร 

2.5)   ต้องมีทอ่นํา้ล้น (Overflow Pipe) ปลายงอลงสูพื่น้และเปิดสูบ่รรยากาศ  
2.6)   ทอ่ระบายอากาศหรือทอ่ระบายนํา้ล้นถงัท่ีปลายเปิดสูบ่รรยากาศ ต้องติดตัง้ตะแกรงกนัแมลง

ความถ่ีไม่น้อยกว่า 16 ช่องต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร (100 ช่องต่อหนึ่งตารางนิว้) หุ้มปลายท่อทกุจดุ และปลายท่อ ต้องไม่
จมอยูใ่นนํา้หรือของเหลวอ่ืนๆ 

2.7)   ระบายนํา้จากชัน้ลิฟต์ เฉพาะสว่นท่ีอยู่ใต้ชัน้ก้นถงัเก็บนํา้สงู (Roof Tank) ให้ระบายลงสูท่่อ
ระบายนํา้ฝน ห้ามตอ่ลงสูท่อ่ระบายนํา้ชนิดอ่ืน 

2.8)   บริเวณรอยต่อของถงั คสล. ใต้ดินให้ใส ่Water Stop ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่าความหนา
ของถงั คสล.บริเวณรอยตอ่ 
  3) ถงัเก็บนํา้ใต้ดิน 
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3.1)   โครงสร้างของถังเก็บนํา้ใต้ดินและถังบําบัดนํา้เสีย ให้ดูรายละเอียดจากแบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนโครงสร้างและระบบสขุาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัประกอบ 

3.2)   การทําความสะอาดถงัเก็บกกันํา้ประปา ต้องทําความสะอาดผิวภายในถงัด้วยแปรงขนแข็ง 
ล้างผิวด้วยนํา้สะอาดให้คราบและสิ่งสกปรกออกจนหมด  แล้วใช้คลอรีนผสมนํา้ให้มีความเข้มข้นประมาณ  
200 มก.ต่อลบ.ซม. ฉีดหรือชโลมผิวถงัให้ทัว่ทิง้ไว้ 2 ชม. ล้างด้วยนํา้สะอาดอีกครัง้หนึ่ง ระบายนํา้ออกทิง้ให้หมดจึงจะใช้
ถงัเก็บกกันํา้ประปานัน้ได้ 
 5.2.5   ถงัเก็บนํา้สแตนเลส 
  ถงัเก็บนํา้สแตนเลสเป็นถงัเก็บนํา้แบบก้นนนูตวัถงัฝาถงัและขาตัง้ทําจากสแตนเลส 304 ไม่เป็นสนิมผลิต
ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมมอก.989-2533  

 
5.3  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์(MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  

รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปการเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 5.3.1  Package Waste Water  : PREMIER PRODUCTS, BIOTECH, SAN PAC, WATER TREAT, 

HI-CLEAR, CLEAR, AQUA, KARAT, SANTECH หรือเทียบเทา่ 
 5.3.2  Package Water Storage Tank  :  PREMIER PRODUCTS, BIOTECH, FIBERTECH DOS, 

SANTECH หรือเทียบเทา่ 
 5.3.3 ถงัเก็บนํา้สแตนเลส :  ตราเพชร, ตราช้าง, ADVANCE, COTTO หรือเทียบเทา่ 

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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6.  ระบบท่อนํา้ประปาและสุขาภบิาล PLUMBING PIPING  
 
6.1  ท่อและการตดิตัง้  
 6.1.1  ทอ่นํา้ประปาและทอ่นํา้ด่ืม  
  1)  ท่อเมนรับนํา้ประปารอบโครงการ ฯ และระบบท่อรดนํา้ต้นไม้โดยการฝังดินให้ใช้ ท่อ PB 
(Polybutylene Pipe) ชัน้คณุภาพ SDR 11 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมเลขท่ี มอก. 910-2532 การต่อท่อ 
สําหรับขนาดตัง้แต ่15-50 มม. ใช้การต่อท่อแบบ Grab Lock และท่อขนาดตัง้แต่ 65 – 200 มม. การต่อท่อเป็นแบบระบบ
เช่ือมสอด (Socket Fusion) หรือตามคําแนะนําของผู้ผลติ และให้ใช้ทอ่และข้อตอ่จากผู้ผลิตรายเดียวกนั ทัง้นีช้่างท่ีทําการ
ติดตัง้ทอ่จะต้องผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ และมีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ 
  2)  ท่อนํา้ประปาภายในอาคาร และท่อนํา้ด่ืมภายในอาคาร ใช้ท่อ PP-R (80) (Polypropylene 
Random Polymer) ชัน้ SDR 11 (PN10) ผลิตอ้างอิงตามมาตรฐาน DIN 8077 / DIN 8078 หรือได้รับการรับรองจาก
สถาบนั DVGW การต่อท่อสําหรับขนาดตัง้แต่ 20-160 มม. เป็นแบบ ระบบเช่ือมสอด (Socket Fusion) หรือตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต และให้ใช้ท่อและข้อต่อจากผู้ผลิตรายเดียวกนั ทัง้นีช้่างท่ีทําการติดตัง้ท่อจะต้องผ่านการฝึกอบรม
จากบริษัทผู้ผลติ และมีหนงัสือรับรองผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติ 
 6.1.2  ทอ่ส้วม, ทอ่นํา้ทิง้, ทอ่ระบายอากาศ, ทอ่ระบายนํา้ฝน 
  1)  ท่อระบายอากาศใช้ท่อพีวีซี ชัน้คณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.  
17-2532  
  2)  ท่อระบายนํา้ทิง้, ท่อส้วมใช้ท่อพีวีซี ชัน้คณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก. 
17-2532  
  3)  ท่อระบายนํา้ฝนใช้ท่อพีวีซี ชัน้คณุภาพ 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ี มอก.  
17-2532  
 6.1.3  ทอ่นํา้เสียท่ีมีสารเคมีปนเปือ้น 
  เป็นวสัดทุนต่อสารเคมี นํา้ร้อนได้ โดยใช้ท่อ ให้ใช้เป็น Polypropylene (PP) Class B ตามมาตรฐาน BS 
4991 สามารถทนตอ่อณุหภมิูขณะใช้งานตอ่เน่ืองได้สงูถงึ 70°C การตอ่เช่ือมตามมาตรฐานผู้ผลติ 
 6.1.4  ทอ่ระบายนํา้ฝนจากเคร่ืองสบูระบายนํา้ฝน  
  ท่อระบายนํา้ฝนจากเคร่ืองสบูระบายนํา้ฝนใช้ท่อพี.พี. (Polypropylene Pipe) ชัน้คณุภาพ Class B ผลิต
ตามมาตรฐาน BS4991 สว่นของท่อท่ีต้องฝังอยู่ในคอนกรีต เช่น การฝังพืน้ชัน้ดาดฟ้าหรือเสาคอนกรีตเสริมเหลก็ให้ใช้ท่อ
เหล็กอาบสงักะสีเช่นเดียวกับท่อนํา้ประปาถ้าต้องฝังพืน้ชัน้ดาดฟ้าก่อนต่อเช่ือมกับท่อพีวีซีจะต้องติดตัง้ Flashing  
ความกว้างไมน้่อยกวา่ 0.20 ม. รอบทอ่เพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึระหวา่งคอนกรีตกบัผิวนอกท่อก่อนแล้วจึงเช่ือมต่อกบัท่อพีวีซี
ด้วยหน้าแปลน  
 6.1.5  ทอ่ระบายนํา้ฝนรอบบริเวณ  
  ให้ใช้ท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้ราง ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 
128-2518 ชัน้คณุภาพท่ี 2 สําหรับทอ่ผา่นใต้ถนนสว่นทอ่ฝังใต้ดินบริเวณอ่ืนให้ใช้ทอ่ชัน้คณุภาพท่ี 3  
 6.1.6  ทอ่ระบบกรองนํา้และระบบนํา้ล้น สระนํา้ตกแตง่ของโครงการ  
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  ให้ใช้ท่อ HDPE High Density Polyethylene มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
มอก.982 
 6.1.7 ทอ่ระบายนํา้ใต้ดิน, ระบายนํา้จากสนามหญ้า 
  1) คณุสมบติัทอ่เจาะรูรับนํา้ 
   1.1)   ทําจากวสัด ุHDPE โดยต้องมีสว่นท่ีเจาะรู 70 % และสว่นผิวเรียบระบายนํา้ 30 % มีขนาด
เส้นผา่นศนูย์กลางภายในไมน้่อยกวา่ท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
   1.2)   ความแข็งแรงของท่อต้องสามารถรับนํา้หนกัหรือแรงกดจากภายนอกได้มากกว่า 10 ตนั / 
ตารางเมตร มีการเปล่ียนรูปไมเ่กิน 8 % ตามมาตรฐานการใช้ทอ่ในงานดิน ASTM D 2412-87 
   1.3)   ท่อจะต้องมีพืน้ท่ีรูรับนํา้ไม่น้อยกว่า 5 % ของพืน้ท่ีผิวทัง้หมดและมีขนาดรูเจาะไม่น้อยกว่า 
2.5 x 5 มม. หรือเส้นผา่นศนูย์กลาง 15 มม. ทกุระยะหา่งไมเ่กิน  50 มม. 
   1.4)   ผู้ รับจ้างต้องเสนอโบชัวร์, ผลการทดสอบจากผลิตภัณฑ์จากสถาบันท่ีได้รับการยอมรับ, 
รายการคํานวณพืน้ท่ีเจาะรูรับนํา้และหนงัสือรับรองจากผู้ผลิตว่าเป็นไปตามข้อกําหนดผลิตภณัฑ์เข้ามาอนมุติัก่อนการใช้
งานอยา่งน้อย 15 วนั 
   1.5)  ตารางคณุสมบติัของผลติภณัฑ์ 

 
เส้นผา่นศนูย์กลาง
ภายใน (มม.) 

นํา้หนกั 
กรัม / เมตร 

พืน้ท่ีเจาะรูรับนํา้ ตร.
ซม. / เมตร 

> 65 ≥ 300 ≥ 102 
> 100 ≥ 690 ≥ 157 
> 125 ≥ 950 ≥ 196 
> 150 ≥ 1170 ≥ 235 
> 200 ≥ 1630 ≥ 314 

 
  2)  แผน่ใยสงัเคราะห์ (GEOTEXTILE) 
   ผลิตจากเส้นใยพลาสติก POLYESTER 100 % มีกําลงัต้านทางแรงดงึ ASTM D4595 ไม่น้อยกว่า 
9.5 kN/m และความต้านทานแรงดนัประลยั ASTM D3786 ไม่น้อยกว่า 900 kPa ขนาดช่องเปิด (Opening Size < 150 
μm. โดยแสดงผลการทดสอบจากสถาบนัท่ีได้รับการยอรับและหนงัสือรับรองผู้ผลติหรือตวัแทนจําหน่ายขออนญุาตก่อน
การใช้งาน 
 6.1.8  อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบ  
  อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบท่อ ตวัอย่างเช่น ข้องอ สามทาง เป็นต้น จะต้องใช้ตามชนิดของท่อและผลิตจาก
โรงงานท่ีผลติทอ่หรือโรงงานท่ีผลติอปุกรณ์ประกอบทอ่ท่ีได้มาตรฐานสากลเท่านัน้ ห้ามใช้อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบทอ่ท่ีทําขึน้
เอง 
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6.2  การตดิตัง้ท่อระบบต่าง ๆ  
 โดยทั่วไปการติดตัง้ท่อระบบสุขาภิบาลจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของมาตรฐานท่อในอาคารของมาตรฐาน 
ว.ส.ท. ฉบบัลา่สดุและข้อกําหนดอ่ืน ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 6.2.1  การตอ่ทอ่นํา้ประปา  
  1)  ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ตามท่ีได้กําหนดไว้ภายใต้หวัข้อมาตรฐานของคณุภาพวสัดแุละผลติภณัฑ์  
  2)  ให้ติดตัง้วาล์วนํา้ไว้ท่ีท่อนํา้ก่อนเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทกุแห่ง ณ ตําแหน่งท่ีได้แสดงไว้ใน
แผนผงัโดยกําหนดชนิดของวาล์วไว้ดงันี ้ 
   -  วาล์วประต ูวาล์วตดัตอนนํา้ให้ใช้วาล์วประตทูกุแห่ง วาล์วประตขูนาด 2” หรือเลก็กว่าให้ใช้
วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
   -  โกลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการปรับความดนั และอตัราการไหลของนํา้ให้ติดตัง้โกลบวาล์ว
ไว้ทกุแหง่และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว  
   -  วาล์วกนันํา้กลบัในระบบท่อท่ีจําเป็น และไม่ต้องให้นํา้ไหลกลบัจะต้องติดตัง้วาล์วกนันํา้กลบั
ไว้ทกุแหง่  
   -  ยเูน่ียน ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ให้ติดตัง้ยเูน่ียนไว้ทางด้านใต้ของวาล์วประตทูกุตวั และก่อน
ท่อจะเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทัง้หมดเว้นไว้แต่กรณีท่ีเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์นัน้ ๆ ได้มีข้อต่อชนิดท่ีสามารถ
ถอดทอ่ออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว ห้ามติดตัง้ ยเูน่ียนฝังไว้ในกําแพง เพดาน หรือฝากัน้  
  3)  ตําแหน่งและชนิดของวาล์วนํา้มีข้อกําหนดในการติดตัง้ดงันี ้ 
   -  วาล์วนํา้จะต้องติดตัง้ตามตําแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบและ/หรือระบใุนข้อกําหนดนีท้กุประการ  
   -  ทอ่นํา้ท่ีแยกหรือตรงเข้าอาคารทกุ ๆ ทอ่ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และติดตัง้วาล์วประตนํูา้ให้ ณ 
บริเวณจดุท่ีทอ่จะเข้าอาคารแหง่ละตวั ทัง้นีไ้มว่า่จะแสดงไว้ในแผนผงัหรือไมก็่ตาม  
   -  วาล์วทกุตวัจะต้องติดตัง้ในตําแหน่งท่ีสะดวกแก่การตรวจหรือถอด เพ่ือซ่อมหรือเปล่ียน หรือ
มิฉะนัน้ก็จะต้องจดัให้มีช่องทางท่ีจะจดัการถอดออกเพ่ือซอ่ม หรือเปล่ียนได้  
   -  การติดตัง้วาล์วทกุตวับนท่อท่ีเดินในระดบัดินนัน้ จะต้องไม่ให้ก้านวาล์วอยู่ต่ํากว่าระดบัดิน
หรือตามท่ีแสดงไว้ในแบบ  
  4) ความลาดเอียงของท่อระบายนํา้ ท่อนํา้จะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายนํา้ทิง้ ถ้ามี
ท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึง่ติดตัง้ไว้ในแนวด่ิง ให้ต่อท่อสาขานีเ้อียงลงสูท่่อเมน และ ณ จดุท่ีมีระดบัต่ําท่ีสดุในระบบ
ทอ่นํา้นีใ้ห้ติดตัง้วาล์วสําหรับเปิดระบายนํา้ทิง้ เพ่ือจะได้ระบายนํา้จากระบบได้หมดสิน้  
  5)  ทอ่สาขาท่ีแยกจากทอ่เมนนัน้ จะแยกจากสว่นบน ตอนกลางหรือใต้ของท่อเมนก็ได้ทัง้ โดยใช้ข้อต่อ
ประกอบให้เหมาะสม  
  6)  ข้อต่อ (แบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ใช้สําหรับท่อประปาเท่านัน้ โดยตดัฟันเฉพาะเกลียวตวัผู้
เทา่นัน้ แล้วสวมข้อตอ่เกลียวเข้าไป เม่ืออดัแน่นแล้วเกลียวจะต้องเหลือไมเ่กิน 2 เกลียว 
   เต็ม เกลียวท่อนีจ้ะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อ และทกุท่อเม่ือตดัและทําเกลียวเสร็จแล้ว 
จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษท่ีติดอยูร่อบ ๆ ทิง้ให้หมด  
  7)  Water Hammer Arrestor ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ไว้ท่ีปลายสดุของท่อเมนท่ีต่อกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์
ของห้องนํา้ทกุห้องตามแบบ Water Hammer Arrestor จะต้องมีขนาดเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตท่ีจะใช้กบัจํานวน
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ของสขุภณัฑ์ ท่ีท่อเมนนัน้รองรับมีขนาดไม่เล็กกว่า 1/2” และจะต้องมีวาล์วประตนํูา้ขนาดเท่ากบัขนาดของ Water 
Hammer Arrestor ติดตัง้ไว้ก่อนเพ่ือใช้สําหรับการเปล่ียนหรือตรวจซอ่ม Water Hammer Arrestor ได้ในภายหลงั  
  8)  ทอ่ทางด้านดดูของเคร่ืองสบูนํา้ท่ีอยูต่ํ่ากวา่ระดบันํา้ซึง่จําเป็นต้องฝังอยู่ในพืน้หรือผนงัคอนกรีตของ
ถงัเก็บนํา้จะต้องติดตัง้ Flashing ทําด้วยแผ่นเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และกว้างออกจากผิวนอกท่อไม่น้อยกว่า 0.20 
ม. โดยรอบท่อเช่ือมติดกบัผิวนอกท่อก่อนแล้วจึงไปติดตัง้ให้อยู่กึ่งกลางระหว่างความหนาของพืน้หรือผนงัคอนกรีตของถงั
เก็บนํา้ก่อนเทคอนกรีตเพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึ  
 6.2.2 การติดตัง้ทอ่โสโครก และทอ่ระบายนํา้  
  1)  ทอ่ใต้ดินและข้อตอ่ตา่ง ๆ ท่ีฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการท่ีกําหนดไว้ในข้อตอ่ไปนี ้ 
   -  ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด วิธีการท่ีใช้จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ควบคมุงาน 
ถ้าดินเดิมไมดี่ต้องขดุออกให้หมดแล้วนําวสัดอ่ืุนซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ควบคมุงานมาใสแ่ทน แล้วกระทุ้งให้แน่น  
   -  รองก้นร่องด้วยคอนกรีตหนาประมาณ 0.10 ม.และกว้างเท่ากบัเส้นผ่าศนูย์กลางท่อเป็น
อยา่งน้อยและจะต้องมีระดบัและความลาดเอียงถกูต้องตาม Shop Drawing ท่ีขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานแล้ว  
   -  แนวตอ่ต้องตรงไปไมค่ดไปมาความลาดต้องถกูต้องตามแบบ  
   -  รอยตอ่ทกุอนัจะต้องแน่นสนิทนํา้ซมึไมไ่ด้ เม่ือหยดุพกังานจะต้องปิดปากท่อเพ่ือป้องกนัไม่ให้
นํา้ ทราย ดินเข้าไปในทอ่  
   -  สําหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิน้รางให้ยาแนวรอยต่อระหว่างท่อให้เรียบร้อย
สวยงามด้วยปนูทรายหนา 0.05 ม. และกว้างไมน้่อยกวา่ 0.30 ม.  
   -  ท่อลอดถนนท่ีไม่ใช่ท่อคอนกรีตเสริมเหลก็ จะต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า 0.10 
ม. หรือทบัเหนือท่อด้วยแผ่นคอนกรีตเสริมเหลก็ตลอดความยาวท่ีลอดท่อถนนท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 0.1 ม. หลงัจากท่ี
กลบท่อด้วยทราย 0.10 ม. แล้ว และดินหรือทรายท่ีใช้กลบฝังท่อท่ีอยู่ใต้และเหนือท่ีสว่นนีจ้ะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชัน้ๆ 
ไป แตล่ะชัน้จะต้องมีความหนาไมเ่กิน 0.30 ม. 
  2)  ท่อเหนือพืน้ดินสําหรับท่อระบายนํา้, ท่อโสโครกให้ใช้ท่อและอปุกรณ์ตามท่ีกําหนดในข้อ 1.3, 1.4, 
1.5, และ 1.6 การใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้เป็นตามท่ีผู้ผลติทอ่แตล่ะชนิดแนะนํา  
  3)  ความลาดเอียง ท่อโสโครกและท่อระบายนํา้จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงไปสูป่ลายท่อ 1:50 
สําหรับขนาดท่อตัง้แต่ 2” ลงในสว่นท่อตัง้แต่ 3” ขึน้ไป ให้มีความลาดเอียง 1 : 100 เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่าง
อ่ืน  
  4)  การประกอบทอ่ ให้กระทําตามข้อกําหนดดงันี ้ 
   -  การลดขนาดของทอ่ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและข้อกําหนดดงันี ้ 
   -  การหกัเลีย้ว ให้ใช้ข้อตอ่รูป TY ประกอบกบัข้อโค้งเพ่ือให้ได้แนวตามต้องการเว้นไว้แต่การหกั
เลีย้วในแนวด่ิงให้ใช้สามตา TY  
   -  ในกรณีท่ีนํา้โสโครกไหลจากแนวราบขึน้สูแ่นวด่ิง จะใช้ข้อโค้งสัน้ 90 องศาก็ได้หรือ การหกั
เลีย้วของทอ่สง่นํา้โสโครกจากโถส้วม จะใช้ข้อโค้งสัน้ 90 องศาก็ได้  
  5)  การติดตัง้ท่ีดกัผง ซึง่รวมถงึคอหา่นและถ้วยสําหรับทอ่ระบายนํา้มีข้อกําหนดดงันี ้ 
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   -  ท่อทกุท่อท่ีเดินจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์ทกุชิน้ลงสู่ท่อระบายผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา 
และติดตัง้ท่ีดกัผงให้ด้วย ยกเว้นในกรณีทีสขุภณัฑ์หรืออปุกรณ์นัน้ ๆ มีท่ีดกัผงหรืออปุกรณ์อ่ืน อนัมีความมุ่งหมายทํานอง
เดียวกบัประกอบติดอยูใ่นตวัแล้ว  
   -  ท่ีดกัผงจะต้องติดตัง้ใกล้เคียงกบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  
   -  เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์แตล่ะชดุ ห้ามมิให้ติดเคร่ืองดกัผงมากกวา่ 1 ท่ี  
   -  ท่ีดกัผงซึ่งติดตัง้อยู่ในตําแหน่งท่ีเข้าถึงได้ง่ายนัน้จะต้องติดปลัก๊หรืออปุกรณ์อ่ืนใดท่ีผู้ว่าจ้าง
เหน็เหมาะสมในการถอดออก เพ่ือถ่ายผงทิง้ และทําความสะอาดภายในได้สะดวก  
   -  ข้อตอ่แบบสวมจะนํามาใช้ตอ่เข้ากบัท่ีดกัผงได้ก็เฉพาะเม่ือตอ่เหนือท่ีดกัผงขึน้มาเทา่นัน้  
  6)  ช่องทําความสะอาด (Pipe Cleanout) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ช่องทําความสะอาดสําหรับท่อส้วม 
หรือทอ่ระบายนํา้ตามจดุตา่ง ๆ และขนาดตา่ง ๆ ดงันี ้ 
   -  ช่องท่ีทําความสะอาดท่ีพืน้ทกุ ๆ ระยะ 15 เมตร สําหรับท่อส้วม หรือท่อนํา้ทิง้ในแนวนอนท่ีมี
ขนาด 4” หรือเลก็กว่าและติดตัง้ทกุ ๆ ระยะ 20 เมตร สําหรับท่อส้วม ท่อนํา้ทิง้และท่อระบายนํา้ฝนในแนวนอนท่ีมีขนาด
ใหญ่กวา่ 4” ขึน้ไป  
   -  ในตําแหน่งท่ีทอ่ส้วมหรือทอ่นํา้ทิง้เปล่ียนทิศทางเกินกวา่ 45 องศา  
   -  ท่ีฐานของทอ่ส้วมหรือทอ่นํา้ทิง้ในแนวด่ิง (Base of Stack)  
   -  ในสว่นท่ีใกล้สว่นตอ่ระหวา่งทอ่ส้วม ทอ่นํา้ทิง้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร  
   -  ทอ่ส้วมหรือทอ่นํา้ทิง้ท่ีฝังดิน จะต้องมีช่องทําความสะอาดตอ่ขึน้มาจนถงึระดบัดิน  
   -  ช่องทําความสะอาดจะต้องมีขนาด เท่ากบัท่อและมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 8” สําหรับท่อท่ีมี
เส้นผา่ศนูย์กลางขนาดใหญ่เกินกวา่ 8”  
 6.2.3  การติดตัง้ทอ่ระบายอากาศ  
  การจดัระบบทอ่ระบายอากาศ ได้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
  1)  หากกระทําได้ ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้รวมเป็นท่อเดียวกนั แล้ว
ตอ่ทอ่นีใ้ห้สงูพ้นระดบัหลงัคาอาคาร  
  2)  ท่อระบายอากาศท่ีติดตัง้ตามแนวด่ิงเหนือเคร่ืองสุขภัณฑ์ทัง้หลาย อาจต่อรวมเข้าเป็นท่อ 
เดียวกนัได้  
  3)  ท่อรับนํา้โสโครกซึ่งรับนํา้โสโครกจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ตัง้แต่ 2 เคร่ืองขึน้ไป จะต้องต่อท่อระบาย
อากาศออกทางปลายข้างของทอ่ เว้นไว้แตจ่ะปรากฎวา่เคร่ืองสขุภณัฑ์แตล่ะเคร่ืองมีทอ่ระบายอากาศของตนเองแล้ว  
  4)  การตอ่ทอ่อากาศเข้ากบัทอ่ระบายท่ีวางตามแนวนอนนัน้ ให้ตอ่ท่ีด้านบนของทอ่ระบายนัน้  
  5)  ปลายลา่งของท่ออากาศ ให้ต่อในลกัษณะท่ีว่าหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อแล้วจะถกู
นํา้ชะให้ไหลออกไปทางทอ่ระบายได้  
  6)  ท่อระบายนํา้ฝนแนวนอนท่ีอาศยัความลาดเอียงของท่อในการระบายนํา้มีความยาวท่อจากการ
เปล่ียนทิศทางจากแนวด่ิงเป็นแนวนอน และแนวนอนเป็นแนวด่ิงเกินกว่า 50 เมตรให้ใส่ท่อระบายอากาศขขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 4” ทกุ ๆ ระยะ 40 เมตร โดยมีปลายท่อระบายอากาศอยู่สงูกว่าหลงัท่อ 0.30 เมตรพร้อมติดตัง้ตะแกรง 
Stainless ไว้ท่ีปลายทอ่  
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 6.2.4 การติดตัง้ทอ่ฝังพืน้และผนงัคอนกรีต  
  ห้ามใช้ท่ออโลหะผงัพืน้และผนงัคอนกรีตรวมทัง้เสาคอนกรีตด้วย ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสงักะสี Class B 
หรือท่อเหลก็ดําแบบมีตะเข็บ SCH40, ASTM A53 GRADE A แทนเป็นอย่างน้อย ในกรณีท่ีต้องฝังในพืน้คอนกรีตชัน้
หลงัคา พืน้และผนงัถงัเก็บนํา้จะต้องติดตัง้ Flashing โดยการเช่ือมด้วยเหลก็แผ่นท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และ
กว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร โดยรอบท่อเพ่ือป้องกนัการร่ัวซมึระหว่างคอนกรีตกบัผิวนอกท่อ และให้ใช้หน้าแปลนแทน
การเช่ือมตอ่ทอ่ท่ีตอ่จากทอ่ท่ีฝังนี ้ 

 
6.3  ปลอกท่อลอดและแผ่นปิด (Sleeve and Escutcheon)  
 6.3.1  ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้ปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพืน้ คานและผนงัคอนกรีตเสริมเหลก็รวมทัง้ผนงั
ก่ออิฐ ก่อนการติดตัง้ให้ทํา Shop Drawing แสดงผงัและระดบัของปลอกทอ่ลอดเพ่ือขออนมุติัด้วยทกุครัง้  
 6.3.2  ท่อท่ีติดตัง้ก่อนหรือภายหลงัทําผนงัหรือเทพืน้อาคารต้องสวม Sleeve ท่ีทาสีกนัสนิมภายใน Sleeve ไว้
ก่อนเสมอ  
 6.3.3  ปลอกท่อลอดจะต้องทําด้วยท่อเหลก็หรือแผ่นเหลก็ม้วนเท่านัน้ และต้องติดตัง้ Flashing ท่ีทําจากเหลก็
แผน่หนาไมน้่อยกวา่ 3 มิลลเิมตรและกว้างไมน้่อยกวา่ 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) สําหรับพืน้หรือผนงัท่ีต้องการป้องกนัการซมึ  
 6.3.4  ขนาดภายในของ Sleeve ต้องโตกว่าขนาดท่อ และฉนวนหุ้มท่อท่ีลอดผ่านไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1 
นิว้) ปลายทัง้สองด้านต้องตดัขอบเรียบได้ฉากกบัผนงัและความยาวเท่ากบัความหนาของผนงั หรือสงูกว่าระดบัพืน้อาคาร
ท่ียงัไม่ได้ตบแต่งอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) หรือสงูเท่ากบัความหนาของวสัดตุกแต่งท่ีจะต้องใช้สําหรับพืน้ท่ีบริเวณ
นัน้ ๆ  
 6.3.5  ช่องว่างระหว่าง Sleeve กบัท่อ และฉนวนท่ีติดตัง้ภายในอาคาร ต้องอดุให้แน่นด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 
2 ชัว่โมงหรืออดุด้วยสารกนัซมึสําหรับทอ่ท่ีผา่นผนงัออกสูภ่ายนอกอาคาร  
 6.3.6  แผ่นปิด (Escutcheon) ใช้ปิดท่ีด้านของ Sleeve ท่ีปรากฏแก่สายตาทําด้วยแผ่นอลมิูเนียม ซึง่ได้รับการ
อนมุติัรูปแบบและวิธีการติดตัง้จากผู้ออกแบบแล้ว ขนาดของแผน่ปิดมีดงันี ้ 
  -  ทอ่ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.50 
มิลลเิมตร ความกว้างโดยรอบทอ่ 10 เซนติเมตร (4 นิว้) 
  -  ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิว้) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่นปิดไม่น้อยกว่า 0.70 มิลลิเมตร 
ความกว้างโดยรอบทอ่ 10 เซนติเมตร (4 นิว้)  
 6.3.7  ในกรณีท่ีท่อลอดผ่านผนงั พืน้ เพดาน ซึง่จะปรากฏแก่สายตาท่ีต้องการความสวยงามจะต้องใช้ท่อสวม
ลอดท่ีเป็นทอ่เหลก็ดําทาสี หรือทอ่เหลก็ชบุสงักะสี หรือเหลก็แผน่ม้วนทาสี ตามท่ีได้รับการอนมุติัจากวิศวกรผู้ออกแบบ  

 
6.4  การทดสอบ ตรวจสอบ และทาํความสะอาดท่อนํา้  
 6.4.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น เพ่ือการทดสอบท่ีแสดงในแบบ
แปลนและระบไุว้ในท่ีนีจ้นงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  
 6.4.2  ระบบทัง้หมดท่ีเป็นส่วนของระบบสขุาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ โดยมีท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงานร่วมอยู่
ด้วย ก่อนท่ีจะทําการกลบ ถม หรือสร้างสิง่อ่ืนทบัหรือปิดบงัได้  
 6.4.3     ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือข้อบกพร่องเน่ืองจากการทดสอบ    
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 6.4.4     ท่อนํา้ฝน ท่อส้วม ท่อนํา้ทิง้ ท่ออากาศ และท่อระบายนํา้ในแนวนอน ตลอดจนท่อแยกต่างๆ ทําการ
ทดสอบ โดยเติมนํา้ให้ล้นจากระดบัหลงัคาหรือให้เติมนํา้จนล้นตรงจดุท่ีสงูกวา่สว่นท่ีทดสอบ 10 ฟตุ 
 6.4.5      ทอ่นํา้ประปาทัง้หมดจะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้งาน แต่ไม่
ต่ํากวา่ 100 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
 6.4.6    ท่อของระบบป้องกนัอคัคีภยั ท่อนํา้มนั จะต้องทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนั
ใช้งาน แตไ่มต่ํ่ากวา่ 100 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

6.4.7 ทอ่ความดนัท่ีตอ่จากเคร่ืองสบูนํา้เสีย จะต้องทดสอบแรงดนันํา้ไมต่ํ่ากวา่ 50 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
 6.4.8 การทดสอบท่อของทกุระบบรวมทัง้ข้อต่อต่างๆ จะต้องไม่มีการร่ัวและแรงดนัจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลา
ต่อเน่ืองกนัตลอด 6 ชัว่โมงของการทดสอบ ในกรณีท่ีมีการร่ัวซึมของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทําการเปล่ียน
ใหม่ หรือซ่อมไม่ให้เกิดรอยร่ัวซึมตามคําแนะนําของวิศวกรผู้ ควบคุมงานแล้วจึงทําการทดสอบใหม่จนสามารถใช้ได้
สมบรูณ์ 
 6.4.9 เคร่ืองสูบนํา้ต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองเติมอากาศ จะต้องทําการทดสอบจนถูกต้องตามรายละเอียด
ข้อกําหนดท่ีระบไุว้ 
 6.4.10  เคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ อุปกรณ์ควบคุม และท่อจะต้องทําการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานท่ีได้
ออกแบบไว้ 
 6.4.11    เม่ือทําการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ เคร่ืองมือ
อปุกรณ์ตา่งๆ ทัง้หมดตามคําแนะนําของวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงาน 

 6.4.12    การตรวจและทดสอบระบบท่อทัง้หมดมีท่อนํา้ประปา ท่อโสโครก ท่อระบายนํา้และท่อระบายอากาศ
จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบการร่ัวซมึให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการปิดฝ้าเพดาน ท่อโสโครก หรือท่อระบายท่ีฝังไว้
ใต้ดินนัน้จะต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึก่อนกลบดิน  
 6.4.13  ท่อร่ัวหรือชํารุด หากผลของการทดสอบ หรือตรวจสอบปรากฏว่าท่อร่ัว หรือชํารุดไม่ว่าจะเป็นด้วยความ
บกพร่องในคณุภาพของวสัด ุ หรือฝีมือการติดตัง้ก็ดี ผู้ รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนใหม่ให้ทนัที และจะต้องทําการ
ทดสอบใหม่อีกครัง้หนึ่ง จนปรากฎผลว่าระบบท่อท่ีติดตัง้นัน้เรียบร้อยใช้งานได้ถกูต้องกบัความประสงค์ทกุประการ การ
ซ่อมท่อร่ัวซมึนัน้ให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปล่ียนของใหม่ให้เท่านัน้ห้ามใช้ค้อนยํา้ท่ีรูร่ัวซมึ หรือท่ีข้อต่อเป็นอนั
ขาด  
 6.4.14 หลงัจากงานติดตัง้ได้เสร็จเรียบร้อยทกุประการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดระบบท่อทัง้หมด 
รวมทัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์บริภณัฑ์ และอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีติดตัง้ในระบบนัน้อย่างทัว่ถึงทัง้ภายใน และภายนอก โดยเช็คถกูขดั
ล้างนํา้มนัจารบี เศษโลหะ และสิง่สกปรกตา่ง ๆ ออกให้หมด หากการติดตัง้หรือทําความสะอาดระบบท่อนีไ้ด้กระทําความ
ชํารุดเสียหายเกิดขึน้แก่สว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารหรืองานตกแต่งอาคารแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องซ่อมแซมสว่นนัน้ ๆ ให้ดี
ดงัเดิมด้วยคา่ใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเองทัง้สิน้  
 6.4.15 การทําลายเชือ้ (Sterilization) ก่อนสง่มอบงานผู้ รับจ้างจะต้องทําการฆา่เชือ้โรค 
  1)   ทอ่นํา้ประปาท่ีผา่นการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการร่ัวซมึ ในเส้นท่อให้บริสทุธ์ิปราศจากเชือ้จลุินทรีย์ 
โดยใช้นํา้ยาท่ีมีสว่นผสมของคลอรีนไม่ต่ํากว่า 50 สว่นในล้านสว่น (50 PPM.) ซึง่ Chlorine ท่ีใช้อาจเป็นโซเดียมไฮโปครอ
ไรด์ หรือแคลเซ่ียมไฮโปคลอไรด์  โดยให้บรรจนํุา้ยาดงักลา่วเข้าไปในระบบท่อ ทิง้ไว้เป็นเวลาไม่ต่ํากว่า 24 ชัว่โมง และใน
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ระหว่างระยะเวลานีใ้ห้เปิด-ปิด วาล์วทัง้หมดท่ีมีอยู่ในระบบเป็นครัง้คราวให้นํา้ยาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลาย ๆ ครัง้ 
เม่ือครบกําหนดแล้วให้เปิดวาล์วทกุวาล์ว รวมทัง้วาล์วระบายนํา้ทิง้ด้วย แล้วใช้นํา้สะอาดไลนํ่า้ยาให้ออกจากระบบจน
ปรากฏวา่นํา้ยาท่ีออกมามีคลอรีนเหลืออยูไ่มถ่งึ 0.2 PPM. จงึหยดุได้และถือวา่งานทําลายเชือ้ในระบบได้เสร็จสิน้แล้ว  
  2)   ถังเก็บนํา้ประปาทุกถังจะต้องทําการฆ่าเชือ้โรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยใช้ความเข้มข้น 
(Concentration) 100 สว่นในล้านสว่น (100 PPM.) แล้วทิง้ไว้ 24 ชัว่โมง จนเหลือ Free Residual Chlorine 0.3 PPM. 
แล้วล้างด้วยนํา้จนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
 
6.5  การป้องกันการผุกร่อน  
 วสัดท่ีุเป็นโลหะท่ีนํามาใช้ในโครงการนีท้กุชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกนัสนิมและการผกุร่อนท่ีเหมาะสม
แล้วทัง้สิน้ เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน การทําความสะอาดผิวโลหะและทาด้วยสีกนัสนิม หรือการชบุสงักะสีตามความ
เหมาะสมหรือตามท่ีระบไุว้ หากใช้สีกนัสนิมจะต้องเป็นชนิด Red Iron Oxide และในกรณีท่ีมีการซ่อมสีเน่ืองจากการเช่ือม 
การตดั การเจาะ การขดัหรือการทําเกลียวให้ใช้สีรองพืน้จําพวก Zinc Chromate Primer ก่อนลงสีทบัหน้าด้วยสีนํา้มนั
ชนิด Alkyd Resin Gloss Enamel ด้วยสีหรือรหสัสีท่ีต้องการ โดยจะต้องสง่รายละเอียดสีท่ีต้องการใช้ดงักลา่วให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาอนมุติัก่อนการดําเนินการทาสี  

 
6.6   การขุดกลบร่องที่วางท่อ (EXCAVATION & BACKFILLING) 
 6.6.1  ร่อง Trench ท่ีวางท่อต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 ม. และต้องมีขนาดเท่ากบัเส้นผ่าศนูย์กลางท่อ
บวก ความกว้าง 0.60 ม.  
 6.6.2  ให้ทําการขดุรากต้นไม้ เศษไม้ เศษขยะออกให้หมดก่อนทําการวางทอ่  
 6.6.3     วสัดตุา่งๆ ท่ีขดุขึน้มาต้องขนไปทิง้นอกหน่วยงาน และ/หรือตามแตท่ี่ผู้ควบคมุงานจะกําหนด   
 6.6.4     จดัให้มีการป้องกนัไมใ่ห้ดินท่ีขดุพงัทลาย โดยการจดัหาวสัดอุปุกรณ์ท่ีเหมาะสมมาป้องกนัดินทลาย เพ่ือ
ความปลอดภยัและให้ปิดร่องไว้ถ้ายงัไมก่ลบร่อง 
 6.6.5     ให้ระบายนํา้ในร่องให้แห้ง โดยใช้เคร่ืองสบูนํา้ท่ีผู้ รับจ้างจดัหามาเอง เพ่ือระบายนํา้ไปยงัจดุระบายท่ีผู้
ควบคมุงานจะกําหนดให้ 
 6.6.6     ในการวางทอ่ประปาและทอ่ระบายนํา้ทิง้ในหลมุเดียวกนั ให้วางทอ่ประปาเหนือทอ่นํา้ทิง้อยา่งน้อย 0.30 
ม. ถ้าเป็นไปได้ให้วางทอ่ประปาและทอ่ระบายนํา้ทิง้คนละร่องห่างากนัไมน้่อยกวา่ 2 เมตร 
 6.6.7  ทอ่ท่ีฝังดินจะต้องรองรับด้วยทรายบดอดัหรือหินหนาไมน้่อยกวา่ 0.20 ม. 
 6.6.8  การกลบ (Backfilling) ทอ่ท่ีฝังให้กลบด้วยทรายสะอาดเหนือทอ่ฝังและบดอดัให้แน่นทกุๆ ช่วงความสงู 
0.30 ม. และเหลือไว้ 0.20 ม. จากผิวบนเพ่ือท่ีจะตบแตง่ผิวบนด้วยวสัดตุามท่ีสถาปนิกระบ ุ 
 
6.7  ตารางแสดงรหัสสี และสีสัญลักษณ์  
 6.7.1  โดยการทาสีท่อให้ทาตลอดทัง้ท่อเฉพาะท่อท่ีเดินลอย (ยกเว้นท่อท่ีเดินฝังในคอนกรีตหรือเดินในฝ้า
เพดานไม่ต้องทาสีชัน้สดุท้าย) การทาสีท่อเหล็กอาบสงักะสีให้ทาสีประเภท Wash Primer ก่อนทกุครัง้ และสําหรับท่อ
เหลก็หลอ่ให้ทาสีประเภทบิทเูมน โดยขนาดของตวัหนงัสือและลกูศรให้ใช้ขนาดดงันี ้ 
 6.7.2  ขนาดแถวรหสัสีและตวัอกัษรกําหนดดงันี ้
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ขนาดทอ่ (Dia.) หรือทอ่รวมฉนวน ความกว้างของแถบรหสัสี ขนาดตวัอกัษร 

20 มม.(3/4”) – 32 มม. (1 1/4") 150 มม. (8”) 15 มม. (1/2”) 
40 มม.(1 1/2”) – 65 มม. (2 1/2") 150 มม. (8”) 25 มม. (1”) 
80 มม.(3”) – 150 มม. (6") 250 มม. (10”) 40 มม. (1 1/2”) 
200 มม.(8”) – 250 มม. (10") 300 มม. (12”) 65 มม. (2 1/2”) 
300 มม.(12”) – มากกวา่ 500 มม. (20”) 90 มม. (3 1/2”) 
  

 6.7.3  ระยะของแถวรหสัสี อกัษรสญัลกัษณ์ และสญัลกัษณ์ลกูศรแสดงทิศทางให้ใช้กบัทัง้ท่อท่ีปรากฏและไม่
ปรากฏแก่สายตาทัว่ไปโดยกําหนดเป็นดงันี ้ 
  -  ทกุ ๆ ระยะไมเ่กิน 6 เมตร ของทอ่ในแนวตรง  
  -  ใกล้ตําแหน่งวาล์วทกุตวั  
  -  เม่ือมีการเปล่ียนทิศทาง และ/หรือมีทอ่แยก  
  -  เม่ือทอ่ผา่นกําแพงหรือทะลพืุน้  
  -  บริเวณช่องเปิดบริการ  

กําหนดสีของรหสั และสีสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้

 
  หมายเหต ุ  ท่อท่ีปรากฏแก่สายตาทัว่ไปถ้ามีการระบใุห้ใช้สีทบัหน้าท่ีแตกต่างจากรหสัสี จากท่ีทาสีทบั
หน้าเสร็จทอ่นัน้จะต้องคาดทบัด้วยแถบรหสัสีของทอ่นัน้พร้อมกบัรายละเอียดอ่ืน ๆ ตามข้อกําหนดในข้อ 6.7.3 ด้วย 
 
6.8  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบถุึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไป การเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นี ้จะต้องแสดงรายละเอียด และหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ แต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน  
 6.8.1   ทอ่ประปาภายในอาคาร  
  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R)  : Fusiotherm, Wefatherm, Georg Fischer, 

Thai PP-R  หรือเทียบเทา่  
 

ชนิดของทอ่ อกัษรสญัลกัษณ์ รหสัสี ตวัหนงัสือและหรือลกูศร 
ทอ่นํา้ประปา CW ฟ้า ขาว 
ทอ่ส้วม S ดํา ขาว 
ทอ่นํา้ทิง้ W นํา้ตาล ขาว 
ทอ่ระบายอากาศ V ขาว ขาว 
ทอ่นํา้ฝน RL เขียว ขาว 
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 6.8.2   ทอ่ประปาภายนอกอาคาร  
 -  Polybutylene (PB)   : PBP, Georg Fischer หรือเทียบเทา่  

  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE)  : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเทา่  
 6.8.3   ทอ่นํา้ร้อน  
  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) :  Fusiotherm, Wefatherm, Georg Fischer, 

Thai PP-R  หรือเทียบเทา่  
  -  Copper Pipe :  Kembla, Valor, Cambridge หรือเทียบเทา่ 
 6.8.4   ทอ่นํา้ด่ืม  
  -  Polypropylene Random Copolymer Pipe (PP-R) : Fusiotherm, Wefatherm,Thai PP-R, 

PBP, Georg Fischer,  หรือเทียบเทา่  
  -  Stainless Steel ASTM A-312     :  Thai - German Products หรือเทียบเทา่  
 6.8.5   ทอ่ส้วม ทอ่นํา้ทิง้ และทอ่อากาศ  
  -  Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe, หรือเทียบเทา่  
 6.8.6   ทอ่นํา้ฝนภายในอาคาร  
  -  Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) : ตราช้าง, Thai Pipe, Siam Pipe, Paiboon Pipe, หรือเทียบเท่า 

6.8.7 ทอ่ระบายนํา้จากห้องแลป็ปฏิบติัการเคมี   
  -  พีพี (PP) BS. 4991-1974 :  พีบีไพพ์ (PBP), SIAM PIPE, SUPER TUBE, REHAU หรือเทียบเทา่ 

 6.8.8  ทอ่ระบายนํา้ฝนภายนอกอาคาร  
  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE)  : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเทา่    
  -  Reinforce Concrete Pipe TIS.128-2518 : CCP, MCON, CCM, LOCAL หรือเทียบเทา่  

6.8.9 ROOF DRAIN, FLOOR DRAIN, FLOOR CLEAN OUT, CLEAN OUT 
-  KNACK, TCP หรือเทียบเทา่   

 6.8.10 ฝาบอ่พกันํา้เสีย  
  - CAST IRON : KNACK, SKC หรือเทียบเทา่ 
 6.8.11   ทอ่ดบัเพลงิภายในอาคาร  
  -  Black Steel Pipe  : Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเทา่  
  -  Galvanized Steel Pipe   : Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเทา่ 
 6.8.12  ทอ่ดบัเพลงิภายนอกอาคาร  
  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE)  : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเทา่  
  -  Black Steel Pipe   : Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเทา่  
  -  Galvanized Steel Pipe   : Samchai Steel ,Pacific Pipe, Saha Thai หรือเทียบเทา่ 
 6.8.13   ทอ่นํา้หมนุเวียนสระวา่ยนํา้ นํา้พ ุนํา้ล้น นํา้ตก  
  -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE) : TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเทา่  
 6.8.14   ทอ่ระบายนํา้ใต้ดิน, แผน่ใยสงัเคราะห์ (GEOTEXTILE)  
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  -  NEODRAIN หรือเทียบเทา่  
    
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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7. วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ VALVES & ACCESSORIES  
 
7.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 
 7.1.1   วาล์วทกุชนิด (ยกเว้น Flow Control or Pressure Control Valve) สเทรนเนอร์และข้อต่ออ่อนต้องมีขนาด
เทา่กบัทอ่นํา้ท่ีอปุกรณ์ดงักลา่วติดตัง้อยู ่
 7.1.2 โดยทัว่ไปวาล์วท่ีติดตัง้บนทอ่นํา้ในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้ก้านวาล์วอยูใ่นแนวด่ิงเว้นแต่จะมีสาเหตุ
จําเป็นหรืออปุสรรคในการติดตัง้หรือใช้งานจงึอนญุาตให้ก้านวาล์วติดตัง้อยูใ่นแนวเอียงได้ 
 7.1.3  วาล์วท่ีปิด-เปิดขณะใช้งานบ่อยหรือใช้ปิด-เปิดในกรณีฉกุเฉินหากสามารถทําได้ต้องติดตัง้ให้ตวัวาล์วไม่สงูกว่า 
1.80 เมตรจากพืน้ 
 7.1.4  วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) และใหญ่กว่าท่ีจําเป็นต้องติดตัง้อยู่สงูเกิน 2.50 เมตรจากพืน้และต้องใช้ปิด-
เปิดขณะใช้งานบอ่ยต้องติดตัง้ Chain Wheel และโซทํ่าด้วยเหลก็ไมเ่ป็นสนิมห้อยลงมาสงูจากพืน้ประมาณ 1.00 เมตร 
 7.1.5  วาล์วและอปุกรณ์ประกอบท่อนํา้ทัง้หมดของงานระบบต่างๆถ้าไม่ได้ระบไุว้ในแบบจะต้องสามารถทนความดนั
ใช้งานได้ตามข้อกําหนดดงันี ้
  1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนํา้ต้นไม้จะต้องทนความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ Class 150 
  2) สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสียจะต้องทนแรงดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Class 
125 
 7.1.6  ผู้ รับจ้างจะต้องใสว่าล์วปิด-เปิดตามท่ีแสดงไว้ในแบบและตามตําแหน่งดงัตอ่ไปนีซ้ึง่อาจไมแ่สดงในแบบ 
  1) ณจดุท่ีทอ่แยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากทอ่ Supply หรือ Return Main  
  2) ท่อนํา้เข้าและออกของเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ืองเพ่ือให้สามารถถอดย้ายเคร่ืองทําการซ่อมแซมได้โดยไม่
กระทบกระเทือนสว่นอ่ืนๆท่ีเหลือของระบบ  
  3) ข้อตอ่เคร่ืองจกัรท่ีซึง่ผู้ผลติระบไุว้วา่วาล์วจะต้องจดัหา "By Customer"  
  4) จดุสงูและจดุต่ําในแตล่ะวงจรท่ีซึง่จะติดตัง้วาล์วนํา้ทิง้หรือ Automatic Air Vent พร้อมวาล์วปิด-เปิดวาล์ว
ทัง้หมดจะต้องติดตัง้ให้แกนหมนุอยูใ่นแนวระนาบหรือตําแหน่งตัง้ฉากกบัทอ่ในแนวด่ิง 
 7.1.7   วาล์วแต่ละประเภทท่ีใช้ต้องเป็นย่ีห้อใดย่ีห้อหนึ่งเท่านัน้ตามรายช่ือผู้ผลิตซึ่งได้ระบุไว้ในรายช่ือผลิตภัณฑ์ฯ
วาล์วต้องมี Structure and working pressure ถกูต้องได้รับการเหน็ชอบและอนมุติัจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 

 
7.2 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ 
 7.2.1 Check Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
   -  Check Valve สําหรับติดตัง้ด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ท่ีสบูสง่นํา้ขึน้ถงัเก็บนํา้ชัน้ดาดฟ้าให้ใช้ Pump 
Control Valve เพ่ือไปควบคมุป๊ัมไม่ให้เกิดแรงกระแทกขณะเปิด-ปิดป๊ัมโดยเม่ือสวิทซ์สตาร์ทป๊ัมป๊ัมกบัวาล์วจะเปิดพร้อมกนัโดย
ท่ีวาล์วจะค่อยๆเปิดเพ่ือค่อยๆเพิ่ม Head ในระบบไม่ให้กระแทกและปิดสวิทซ์เพ่ือหยดุป๊ัมวาล์วจะค่อยๆปิดเพ่ือลด Head 
ในขณะท่ีป๊ัมยงัทํางานอยู่เม่ือวาล์วปิดสนิทแล้ว Limit Switch ท่ีวาล์วจะสัง่ให้ป๊ัมหยดุท่ีวาล์วจะมี 3 ways Solenoid Valve, 220 
VAC, 50 Hz คอยควบคมุการทํางานของวาล์ว, Booster Pump Control Valve ประกอบด้วย Main Valve, Check Valve, 3 
way Solenoid Valve, Limit Switch, Strainer และ Isolation Valve, Main Valve เป็นแบบ Hydraulically Operated, Pilot 
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Controlled, Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have Stem Cap วสัด ุMain 
Valve ทําด้วย Ductile Iron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and Outside, Seat Ring ทําด้วย 
AISI 316 Stainless Steel, Stem ทําด้วย AISI 316 Stainless Steel, Spring ทําด้วย 316 Stainless Steel, Diaphragm ทําด้วย 
EPDM, Resilient Disc ทําด้วย EPDM, Fasteners ทําด้วย AISI 18-8 Stainless Steel, ขนาดตัง้แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และ
เลก็กวา่ตอ่แบบเกลียวสว่นขนาดตัง้แต ่65 มิลลเิมตร ( 2 ½ นิว้) และใหญ่กวา่ตอ่แบบหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI  
   -  Check Valve สําหรับติดตัง้ทางด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้เพิ่มความดนั (Pressure Booster Pump) 
ให้ใช้แบบ Spring Loaded Silent Check Valve เหมือนกบัระบบนํา้พแุละนํา้ล้น 
  2) สําหรับระบบนํา้พแุละนํา้ล้นของบอ่ตกแตง่และบอ่บวั 
   Check Valve สําหรับติดตัง้ด้านจ่ายของเคร่ืองสบูนํา้ให้ใช้แบบ Spring Loaded Silent Check Valve 
ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass มี Disc ทําด้วย Bronze,Brass หรือ 
Cast Iron และมี Spring ทําด้วย Stainless Steel วาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้) และใหญ่กว่าทําด้วย Cast-Iron หรือ 
Steel เป็นแบบ Wafer หรือ Flanged Ends มี Seat ทําด้วย Buna-N หรือ EPDM Disc และ Stem ทําด้วย Bronze หรือ 
Stainless Steel  
  3) สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้ระบบนํา้เสียและระบบบําบดันํา้เสีย 
   Check Valve เป็นแบบ Swing วาล์วทําด้วย Cast-Iron ท่ีออกแบบมาใช้สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้
ทิง้ระบบนํา้เสียและระบบบําบดันํา้เสียเทา่นัน้ถ้าสามารถหลีกเล่ียงได้ให้ติดตัง้ Check Valve อยูใ่นแนวระดบัเสมอ 
 7.2.2  Gate Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือBrass แบบ 
Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้) และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Cast Iron เป็นแบบ 
Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends  
  2) สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้ระบบนํา้เสียและระบบบําบดันํา้เสีย 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass 
แบบ Screw Ends, Non Rising Stem สําหรับวาล์วขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Cast Iron เป็น
แบบ Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged Ends 
 7.2.3  Butterfly Valve  
  1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนํา้ต้นไม้ 
   ใช้กบัท่อขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิว้) และใหญ่กว่าหรือตามท่ีกําหนดในแบบตวัวาล์ว (Body) เป็น
แบบ Full Lug Type ทําด้วย Cast Iron หรือAluminium DIE-CASTING มี Alignment Holes สําหรับการยดึหน้าแปลน, Seat 
ทําด้วย EPDM, BUNA-N, หรือ Rubber อ่ืนๆ DISC ทําด้วย Stainless Steel, Shaft ทําด้วย Stainless Steel ออกแบบเป็นชิน้
เดียววาล์วขนาดตัง้แต่ 200 มม. (8 นิว้) ให้ใช้เป็นชนิด Hand Wheel Gear Operated วสัดขุองตวัวาล์ว Shaft และ Seat ให้เป็น
รุ่นท่ีได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM  
 7.2.4 Globe Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
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   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass แบบ 
Screw Ends, Non-Rising Stem ปลายเป็นแบบขนัเกลียวลกัษณะเกลียวเป็นชนิดมาตรฐาน Renewable Disc, Bonnet แบบมี
เกลียว 
 7.2.5 Ball Valve  
  1) สําหรับระบบประปาและระบบรดนํา้ต้นไม้ 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 80 มิลลิเมตร (3 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย Bronze หรือ Brass หรือ 
Steel Iron แบบ Screw Ends หรือ Flange ends  
  2) สําหรับระบบบําบดันํา้เสีย 
   วาล์วขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลเิมตร (2 นิว้) ตวัวาล์วทําด้วย PVC หลอ่สําเร็จรูปเป็นชิน้
เดียวกนัมี EPDM "0" Ring Seals และ Screw Ends, Seat เป็น PTFE  
 7.2.6 Water Strainer  
  1) สําหรับระบบประปา 
   สเทรนเนอร์ใช้สําหรับต่อด้านนํา้เข้าเคร่ืองสบูนํา้และท่ีอ่ืนๆตามท่ีแสดงไว้ในแบบตวัสเทรนเนอร์เป็นแบบ 
Y-Pattern แผ่นตะแกรงดกัผงทําด้วย Stainless Steel สามารถถอดออกล้างได้โดยไม่ต้องถอดสเทรนเนอร์ทัง้ตวัออกจากระบบ
ทอ่นํา้ 
  2) ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) ตวัเรือนทําด้วย Bronze หรือ Brass แบบ Screw 
Ends รูตะแกรงไมโ่ตกวา่ 1.6 มิลลเิมตร 
  3) แผ่นตะแกรงดกัขยะเป็นแผ่นตะแกรงประมาณ 50 รู/ตารางนิว้สําหรับขนาด 4 นิว้ – 6 นิว้หรือตาม
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตซึง่มีการทดสอบคํานวณค่าความดนัตกคร่อมไว้เหมาะสมต่อการใช้งานทัว่ไปดีแล้วสว่น Disk Filter 
สําหรับระบบกรองนํา้จากแมนํ่า้ให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในแบบ 
 7.2.7 Automatic Air Vent  
  1) สําหรับระบบประปา 
   เป็นแบบ Direct Acting Float Type ขนาดของท่อต่อเข้า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิว้) หรือตามท่ีกําหนดใน
แบบ Casing ทําด้วย Cast Iron ลกูลอยและสว่นประกอบภายในทําด้วย Stainless Steel  
  2) การติดตัง้ให้ใส ่Gate Valve หรือ Ball Valve ไว้ก่อนถึง Automatic Air Vent และให้ต่อท่อระบายนํา้จาก 
Automatic Air Vent ไปทิง้ยงัทอ่ระบายนํา้ Floor Drain, Roof Drain หรือ Gutter ท่ีเหมาะสมและอยูใ่กล้ท่ีสดุ 
 7.2.8 Flexible Pipe Connection  
  1) สําหรับระบบประปาระบบรดนํา้ต้นไม้ระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสีย 
   ข้อต่ออ่อนสําหรับต่อด้านนํา้เข้า-ออกจากเคร่ืองสบูนํา้และเคร่ืองทํานํา้เย็นและอปุกรณ์ท่ีแสดงไว้ในแบบ
เป็นแบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type Double Sphere)  
   ยกเว้นข้อต่ออ่อนท่ีใช้ต่อระหว่างท่อนํา้ทิง้ท่อระบายนํา้กบับ่อพกัหรือถงับําบดันํา้เสียสําเร็จรูปซึ่งะต้องใช้
ข้อตอ่ออ่นท่ีผลติขึน้มาเฉพาะแบบ Reinforce Rubber และรัดให้แน่นด้วย Stainless Steel Clamp ท่ีปลายทัง้ 2 ด้านท่ีตอ่กบัทอ่ 
  2) ขนาดข้อต่ออ่อนตัง้แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และเลก็กว่าต่อแบบเกลียวสว่นขนาดตัง้แต่ 65 มิลลิเมตร (2 
1/2 นิว้) และใหญ่กวา่ตอ่แบบหน้าแปลน 
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  3) การติดตัง้แบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพ่ือป้องกนัการเสียหายอนัเน่ืองมาจากการ
ยืดตวัของข้อตอ่ออ่นมากเกินกําหนด 
 7.2.9  Float Valve  
  1) สําหรับระบบประปา 
   เป็นแบบ Non-Modulating Controlled ใช้สําหรับควบคมุระดบันํา้ในถงัเก็บนํา้ชดุลกูลอยควบคมุระดบั
นํา้ได้ 2 ระดบั (Two Level Remote Float Control) คือระดบัปิดไม่ให้นํา้เข้าและเปิดให้นํา้เข้าถงัเก็บนํา้ประกอบด้วย Main 
Valve และ Non-Modulating Float Control, ส่วนของ Non-Modulating Float Control ประกอบด้วยลกูลอยซึง่ทําด้วย 
Copper, Counter Weight และ Vertical Rod สว่นของ Main Valve เป็นแบบ Hydraulically Operated, Pilot Controlled, 
Globe Pattern, Single Chamber, Vertical Stem Mount, Top and Bottom Guide, Have Stem Cap วสัด ุMain Valve ทํา
ด้วย Ductile lron ASTM A536 and Blue Fusion Bonded Epoxy Coating Inside and Outside, Seat Ring ทําด้วย AISI 316 
Stainless Steel, Stem ทําด้วย EPDM, Resilient Disc ทําด้วย EPDM, Fasteners ทําด้วย AISI 18-8 Stainless Steel, ขนาด
ตัง้แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) และเลก็กว่าต่อแบบเกลียวสว่นขนาดตัง้แต่ 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิว้) และใหญ่กว่าต่อแบบหน้าแปลน
มาตรฐาน ANSI  
 7.2.10  การรับประกนั 
  อปุกรณ์ทกุชนิด (มาตรวดันํา้, อปุกรณ์ส่งสญัญาณ, อปุกรณ์อ่านสญัญาณและเคร่ืองคอมพิวเตอร์) จะต้อง
รับประกนัคณุภาพสนิค้าและการใช้งานไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
  1) Pressure Gauge  
   ก.  สําหรับระบบประปา 
    เป็นแบบ Bourdon Tube, Bronze or Stainless Steel Movement สําหรับวดัความดนัเข้าออกของ
เคร่ืองและอปุกรณ์ท่ีแสดงไว้ในแบบตวัเรือนทําด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์กลมเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
(4 นิว้) มีสเกลหน้าปัทม์อยู่ในช่วง 150 % ถึง 200 % ของความดนัท่ีใช้งานปกติ Accuracy With-In 1% ของสเกลบนหน้าปัทม์
สเกลมีหน่วยอา่นคา่เป็น PSIG หรือ kPa หรือมิลลเิมตรปรอทหรือนิว้ปรอทสําหรับวดัความดนัท่ีต่ํากวา่บรรยากาศ 
   ข. เกจ์ความดนัแตล่ะชดุจะต้องมี Shut Off Needle Valve ทําด้วย Brass และ Snubber  
   ค.  เกจ์วดัความดนัท่ีทางด้านทอ่ดดู (Suction Side) อาจเป็น Compound Gauge หากเคร่ืองสบูนํา้อยู่
สงูกวา่ถงัเก็บนํา้ตําแหน่งท่ีจะต้องติดตัง้เกจ์วดัความดนัคือทางนํา้เข้าและนํา้ออกของเคร่ืองสบูนํา้สําหรับระบบประปาระบบนํา้พุ
และนํา้ล้นระบบกรองนํา้ระบบจ่ายนํา้ประปาผ่าน Pressure Reducing Valve รวมทัง้จดุอ่ืนๆท่ีจําเป็นต้องมีการตรวจสอบความ
ดนันํา้ในทอ่ 
   ง.  Pressure Guagesจะต้องสํารองไว้เป็นอะไหลสํ่าหรับใช้ในงานบํารุงรักษาจํานวน 10 ชดุ 
 7.2.11  Hose Bibb  
  เป็นวาล์วเปิด-ปิดนํา้ให้ใช้เป็น Ball Valve Casing ทําด้วย Nickel Plated Brass  
 7.2.12 Floor Drain  
  สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสีย 
  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบเพ่ือป้องกนันํา้ร่ัวจากพืน้ตวัตะแกรงปิดทําด้วยทองเหลืองชบุโครเม่ียม
สามารถเปิดทําความสะอาดได้ง่ายส่วนภายในมีตะแกรงดกัผงและจะต้องติดตัง้ให้เรียบร้อยได้ตําแหน่งและระดบัถกูต้องก่อน
การเทคอนกรีตของพืน้ 
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 7.2.13  Roof Drain  
  สําหรับระบบระบายนํา้ 
  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกนันํา้ร่ัวจากพืน้มีช่องระบายนํา้ฝนทําด้วย Cast Iron และจะต้อง
ทําการติดตัง้ให้เรียบร้อยได้ตําแหน่งและระดบัถกูต้องก่อนการเทคอนกรีต 
 7.2.14  Floor Cleanout  
  สําหรับระบบระบายนํา้ระบบนํา้ทิง้และระบบบําบดันํา้เสีย 
  ตวัเรือนทําด้วย Cast Iron มีปีกโดยรอบป้องกนันํา้ร่ัวจากพืน้มีฝาปิดทบึแบบเกลียวทําด้วยทองเหลืองขดัมนั
หรือทองเหลืองชบุโครเม่ียมฝาปิดสําหรับช่องทําความสะอาดท่อจะต้องมี 2 รูตืน้ๆแบบไม่ทะลหุรือแบบส่ีเหล่ียมนนูไว้สําหรับใช้
ในการใช้เคร่ืองมือเปิด-ปิดฝาหรือขนัสกรูได้ 
 7.2.15  Trap Primer Valve  
  ก.  ความต้องการทัว่ไป 
   -  Trap Primer Valve เป็นอปุกรณ์ประกอบท่อนํา้ท่ีใช้สําหรับเติมนํา้ให้กบั Floor Drain Trap โดย
อตัโนมติัเพ่ือรักษาระดบันํา้ใน Floor Drain Trap ให้เตม็อยูต่ลอดเวลาเพ่ือประสทิธิภาพในการดกักลิน่จากระบบทอ่ระบายนํา้ 
   -  ให้ติดตัง้อปุกรณ์เติมนํา้ในแทรปอตัโนมติั( Trap Primer Valve ) พร้อมอปุกรณ์ในระบบท่อทกุแห่ง
ตามท่ีกําหนดในแบบหรือในบริเวณท่ีมีกลิน่รบกวนจาก Floor Drain  
   - Trap Primer Valve ให้ติดตัง้กบัท่อนํา้ประปาในบริเวณใกล้เคียงเป็นชนิดท่ีทํางานโดยแผ่นไดอะแฟร
มท่ีอยู่ภายในอปุกรณ์ทําหน้าท่ีเปิด-ปิดช่องจ่ายนํา้เพ่ือปลอ่ยนํา้ออกสําหรับจ่ายนํา้เพ่ือเติมให้กบั Floor Drain Trap ไปตามท่อท่ี
ติดตัง้ไว้การจ่ายนํา้ต้องเกิดขึน้โดยอัตโนมัติทุกครัง้ท่ีความดันในระบบท่อนํา้ประปาท่ีท่อต่ออยู่มีการปล่ียนแปลงความดัน
เน่ืองจากการใช้งานนํา้ประปาในเส้นทอ่ตัง้แต ่10 ปอนด์/ตร.นิว้ขึน้ไป 
   - Trap Primer Valve ต้องผลิตตามมาตรฐาน ASSE 1018 ( Trap Seal primer valves-Potable water 
supplied)  
  ข.  รายละเอียดอปุกรณ์ 
   1)  Trap Primer Valve  
    - Body ทําด้วย PVC M-1000 Type 1 (Poly Vinyl Chloride) หรือ Bronze  
    -  Check Valve Ball ทําด้วย 316 Stainless Steel  
    -  Internal Strainer ทําด้วย Stainless Steel Wire, 40 Mesh  
    -  Operating Pressure อยูร่ะหวา่ง 20-80 ปอนด์ / ตร.นิว้ 
    -  Activated Pressure ตัง้แต ่10 ปอนด์ / ตร.นิว้ขึน้ไป 
   2)  Distribution Unit  
    -  Body ทําด้วย PVC พร้อมฝาปิดพร้อมเกลียวข้อตอ่ขนาด 1/2 นิว้ 
    -  Discharge Fitting จํานวน 4 จดุตอ่ด้วยเกลียวขนาด 3/8 นิว้ 
 7.2.16   Rain Gun 
  -   หวัฉีดนํา้สําหรับการรดนํา้ปริมาณมากครอบคลมุพืน้ท่ีบริเวณสนามฟุตบอล แรงดนัไม่น้อยกว่า 5 Bar 
ขนาดหวัฉีด (Nozzle) 20 มม. รัศมีการฉีดกระจายนํา้อยู่ระหว่าง30 - 45 เมตร อตัราการไหล 33 ลบ.ม.ต่อ ชม.จํานวน 1 ชุด 
สําหรับตอ่เข้ากบัวาล์วสวมเร็วในการรดนํา้สนามฟตุบอล    
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  -   Body & Arm cast aluminum and spring absorbs excess shock from the arm which allows for a 
much smoother arm stroke and the removal of excess. 
 7.2.17   วาล์วสวมเร็วสําหรับสปริงเกลอร์ ทําด้วยวสัดทุองเหลืองขนาด 2 นิว้จํานวน 6 ชดุ ตามตําแหน่งระบไุว้ในแบบ 

 
7.3  ประตูนํา้บานเล่ือน (Stainless Steel Sluice Gate)  
 7.3.1  ขอบเขตของงาน (Scope of Work)  
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาประตนํูา้บานเล่ือน (Sluice Gate) ขนาดต่างๆท่ีระบใุนแบบแปลนพร้อมติดตัง้ตาม
ตําแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน 
 7.3.2  คณุสมบติัทัว่ไป (General)  
  ประตนํูา้บานเล่ือน (Sluice Gate) มีขนาดตามกําหนดในแบบและถ้าไม่กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนต้องรับความดนั
ใช้งานด้านหน้า (on Seat) ไม่น้อยกว่า 1 กก./ ตร.ซม. และทางด้านหลงั (Off Seat) ไม่น้อยกว่า 0.60 กก./ ตร.ซม. ประตนํูา้บาน
เล่ือน (Sluice Gate) ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีเคยผลิตเพ่ือจําหน่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีติดต่อกนัและเป็นผลิตภณัฑ์ของผู้ผลิต
ท่ีมีประสบการณ์การผลติตามข้อกําหนดและได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 และ ISO 14001  
 7.3.3  การออกแบบ (Design)  
  สว่นประกอบประตนํูา้โครงสร้างของอปุกรณ์ยก (Lift Mechanism) ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน AWWA 
C561 หรือเทียบเทา่วสัดท่ีุใช้ผลติตามมาตรฐาน ASTM, DIN, JIS,BS และมาตรฐานอ่ืนๆ 
 7.3.4  การสร้างและวสัด ุ(Fabrication and Materials)  
  ประตนํูา้มีบานเปิดส่ีเหล่ียม (Rectangular Type) หรือวงกลม (Circular Type) ก้านยกอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยโครงประต ู (Frame) บานเล่ือน (Slide Gate) ก้านยกและข้อต่อ (Steam and Couplings) บ่ากนัร่ัว (Seating 
Face) อปุกรณ์ปรับยดึบานเล่ือน (Wedging Device) โครงยดึประตนํูา้และน๊อตสมอ (Wall Thimble and Anchor Bolts) ขาตัง้
พืน้ (Floor Stands) เกียร์ทด (Reducing Gear) ชดุขบั (Actuator) และสว่นประกอบอ่ืนๆมีคณุสมบติัดงันี ้
  1) โครงประตนํูา้ (Frame)  
   โครงประตนํูา้หล่อเป็นชิน้เดียวทําจากวสัดเุหลก็หล่อมีความแข็งแรงตามมาตรฐานของผู้ผลิตและทําการ
ปรับผิวสําหรับติดตัง้บ่ากนัร่ัว (Seating Face) และผิวด้านหน้าแปลนยดึติดกบัโครงยดึประตนํูา้ Wall Thimble วสัดทํุาจาก 
Stainless Steel  
  2) บานเล่ือน (Gate or Disc)  
   บานเล่ือนทําจาก Stainless Steel มีรูปแบบท่ีแข็งแรงโดยเสริมครีบทัง้แนวตัง้และแนวนอนหรือตาม
มาตรฐานผู้ผลติทําการปรับผิวให้เรียบสําหรับติดตัง้บา่กนัร่ัว 
  3) บา่กนัร่ัว (Seating Face)  
   บ่ากนัร่ัว (Seating Face) ติดตัง้ท่ีโครงประตนํูา้ (Body Seat Ring )ทําจาก Rubber ( Buna-N ตาม
มาตรฐาน D 2000 BK 707 ) และบานเล่ือน (Disc Seat Ring) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตโดยผลิตจากวสัด ุStainless 
Steel ตามมาตรฐาน ASTM A276 Type 304  
  4) อปุกรณ์ปรับยดึบานเล่ือน (Wedging Device)  
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   ผลิตจากวสัดท่ีุทนการกดักร่อนมีความเสียดทานต่ํามีความแข็งทนความดนัใช้งานทางด้านหน้า On Seat 
และ Off Seat ทําหน้าท่ีจบัยดึและปรับตัง้ให้บ่ากนัร่ัวให้แนบสนิทหรือแน่นกบัโครงประตนํูา้อปุกรณ์ปรับตัง้ผลิตจาก Stainless 
Steel ตามมาตรฐาน ASTM A 276 Type 304  
  5) โครงยดึประตนํูา้และน๊อตสมอ (Wall Thimble and Anchor Bolts)  
   ในกรณีระบใุห้ติดตัง้แบบโครงประตนํูา้ติดตัง้เข้ากบัโครงยดึประตนํูา้ (Wall Thimble) โดยท่ีโครงประตนํูา้
เป็นแบบมีครีบป้องกนันํา้ซมึผ่าน (Water Stop) ผลิตจาก Stainless Steel ชิน้เดียวกนัฝังติดกบัผนงัคอนกรีตและในกรณีติดตัง้
โครงประตนํูา้กบัผนงัโดยตรงให้ยดึด้วยน๊อตสอม (Anchor Bolts) ท่ีทํามาจากเหลก็ปลอดสนิม Stainless Steel ตามมาตรฐาน 
ASTM A 276 Type 304 
  6) ก้านยกและข้อตอ่ (Steam and Couplings)  
   ก้านยกและข้อตอ่ต้องแข็งแรงทนตอ่การใช้งานปกติผลติจากวสัดเุหลก็ปลอดสนิมตามมาตรฐาน ASTM A 
276 Type 304 ต้องติดตัง้ Steam Guide ทกุๆ 3 เมตรเพ่ือป้องกนัการโก่งตวัของก้านยกถ้าก้านยกมีมากกว่า 1 ชิน้การต่อให้ใช้ 
Solid Couplings  
  7) อปุกรณ์ปิด-เปิดประตนํูา้ (Actuator)  
   อปุกรณ์ปิด-เปิดประตนํูา้ประกอบด้วยขาตัง้ (Floor Stand or Head Stock) เกียร์ทดแบบชัน้เดียวหรือ
หลายชัน้ (Single or Multi Reducing Gear) และอ่ืนๆมีความแข็งแรงสามารถปิด-เปิดประตนํูา้ท่ีความดนัใช้งานอย่างปลอดภยั
ขาตัง้ผลิตจากเหลก็หลอ่ตามมาตรฐาน ASTM A 216 Class B ชดุเกียร์ทดให้เป็นตามมาตรฐานและการออกแบบของผู้ผลิต
ประตนํูา้ในกรณีปิด-เปิดด้วยมือต้องใช้แรงหมนุพวงมาลยัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 70 ซม. ไม่เกิน 40 กก.และในกรณี
ปิด-เปิดด้วยไฟฟ้า (Electric Actuator) ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ของประเทศญ่ีปุ่ น,อเมริกาหรือแถบยโุรปมีคณุสมบติัตามมาตรฐาน
และการออกแบบของผู้ผลิตประตนํูา้ท่ีกําหนดเลือกขนาดและต้องแสดงรายการคํานวณโดยมีค่า safety factor 1.5เท่าของค่า 
Torque Operated และเวลาท่ีเหมาะสม 
 7.3.5  การร่ัว (Leakege)  
  ประตนํูา้จะต้องมีการทดสอบแรงดนันํา้ณท่ีโรงงานผู้ผลติท่ีแรงดนัตามท่ีกําหนดเป็นเวลา 5 นาทีประตนํูา้ต้องไม่
มีการเกิดการร่ัวซมึ 
 7.3.6  การเคลือบผิว (Coating)  
  ผิวภายใน-ภายนอกของประตนํูา้บานเล่ือน (Sluice Gate) ให้เคลือบด้วยสี Powder Epoxy (สีฟ้า : Blue) ให้ได้
ความหนาผิวเคลือบเม่ือแห้ง (Dry Film Thickness) ไมน้่อยกวา่ 250 ไมครอน 
 7.3.7  ข้อมลูท่ีต้องจดัสง่ (Data to be Furnished)   
  ผู้ รับจ้างต้องจดัสง่ข้อมลูดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้วา่จ้างเพ่ือพิจารณา 
  -  ใบรับรองคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001  
  -  เอกสารอ้างอิงประสบการณ์การเป็นผู้ผลติประตนํูา้ฯ 
  -  แผนผงัขบวนการผลติและตรวจสอบคณุภาพ (Flow Chart of Production, QC & QA Plan)  
  -  แบบแปลน (Shop Drawing) ซึง่ได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตและมีวิศวกรซึง่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
(ก.ว.) เซ็นต์ช่ือรับรองโดยแบบแปลนดังกล่าวต้องแสดงขนาดมิติท่ีสําคัญของประตูนํา้ฯส่วนประกอบและวัสดุท่ีใช้ผลิต
สว่นประกอบตลอดจนมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ท่ีใช้เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วผู้ รับจ้างจะต้องจดัทําประตนํูา้ฯ
ตามแบบดงักลา่วโดยเคร่งครัด 
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  -  คูมื่อการติดตัง้การใช้และบํารุงรักษาประตนํูา้ฯ 
 

7.4 รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ 
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกร
ผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 7.4.1  Gate Valve, Globe Valve, Ball Valve  :  Kitz, Crane, Toyo, Kennedy, Crane,Tozen, Achema Valor, 

Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 7.4.2  Check Valve (Non-Slam)  : Bermad, Muesco, Clayton, Crane, Tozen, Valmatic, 

Metraflex, Achema, OCV หรือเทียบเทา่ 
 7.4.3  Check Valve (Silent Type)  :  Amri, Duo-check, Val-Matic, Crane, KennedyNibco, Kitz, 

Toyo, Metraflex, Valor, Hattersley หรือเทียบเทา่ 
 7.4.4  Check Valve (Swing Type) :  Watts, Siam Cast Iron Works,Kitz, Toyo, Crane, Valor, 

Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 7.4.5  Strainer  : Toyo, Metraflex, Kitz,Watts.,Tozen,Crane, Mueller,Achema, 

Valor, Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 7.4.6  Pressure Reducing Valve & :  Bermad, Muesco, Watts,OCV, Wilkins, Claval Pressure 

Relief Valve หรือเทียบเทา่ 
 7.4.7  Butterfly Valve : Kitz, Tomoe, Toyo, Kennedy, BV,EBRO, Crane, Achema, 

Valor, Hattersleyหรือเทียบเทา่ 
 7.4.8  Float Valve :  Bermad, Singer, Muesco, Watts, Claval, OCV, Valor หรือ

เทียบเทา่ 
 7.4.9  Flexible Connection : Tozen, Mason, Mazterflex, Metraflexหรือเทียบเทา่ 
 7.4.10  Foot Valve : Socla, Val-Matic, Kitzl, Crispin หรือเทียบเทา่ 
 7.4.11 Pressure Gauge & Thermometer  :  Trerice, Weksler, Toumo, Weiss, WGTC, Winters หรือ

เทียบเทา่ 
 7.4.12  Floor drain, Roof drain, Floor Cleanout : Knack, Wenco, TCP หรือเทียบเทา่ 
 7.4.13  Automatic Air Vent :  Metraflex, Armstrong, Val-Matic., B & G, Crispin หรือ

เทียบเทา่ 
 7.4.14  Motor for Fan & Pump  :  Brook, U.S. Motor, Siemens, ABB, ELECTRIM หรือเทียบเทา่ 
 7.4.15  Vibration Isolator :  Mason, Tozen, Vibration Mounting USA. หรือเทียบเทา่ 
 7.4.16  Float Switch :  Omron, National, Tsurumi., Flygt. หรือเทียบเทา่ 
 7.4.17  Fire Barrier System :  3M, GE, KBS, Metacaulk., Fire Pro, Hilti, Nelson, 

Abesco,BIO Fireshieldหรือเทียบเทา่ 
 7.4.18  Grooved Coupling :  Victualic, SPT, Shurejointหรือเทียบเทา่ 
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 7.4.19  Water Meter  :  Itron, Zenner, Hydrometer, Asahi, Hydrometer, Thai Aichi, 
หรือเทียบเทา่ 

 7.4.20  Weir Sluice Gate : Siam Syndicate หรือเทียบเทา่ 
 7.4.21 ประตนํูา้บานเล่ือน :  MACMAT,PASSAVANT,TYCO,SCI  
 7.4.22   Rain Gun : Rain Bird, หรืออ่ืน ๆ เทียบเทา่ 

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายในทอ้งตลาด จึง

สามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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8. อุปกรณ์แขวนและรองรับสาํหรับท่อนํา้ HANGER AND SUPPORTS  
 
8.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การติดตัง้ท่อนํา้ต่างๆและท่อลมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามมั่นคงแข็งแรงจึงกําหนดให้เป็น
มาตรฐานดงัตอ่ไปนี ้
 8.1.1  การแขวนโยงทอ่และการยดึทอ่ 
  ท่อท่ีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง
แข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้การแขวนโยงท่อท่ีเดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้แล้วให้แขวน
ยดึติดกบัโครงสร้างอาคารอยา่งแข็งแรงหากมีทอ่หลายทอ่เดินตามแนวราบขนาดกนัเป็นแพจะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทัง้ชดุ
แทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้ท่ีแขวนท่อและสาแหรกดังกล่าวนัน้หากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ 
(Turnbuckle) ประกอบให้ได้เสร็จเพ่ือจดัท่อให้ได้ระดบัเดียวกนัได้ในกรณีท่ีไม่อาจใช้ชะเนาะเกลียวได้ผู้ รับจ้างจะต้อง
จดัหาอปุกรณ์อ่ืนท่ีใช้ประโยชน์ได้เทา่กนัมาใช้แทนห้ามแขวนทอ่ด้วยโซล่วดเชือกหรือสิง่อ่ืนใดท่ีมีลกัษณะไมม่ัน่คงแข็งแรง 
  1) ทอ่ท่ีติดตัง้ในแนวด่ิงหรือแนวตัง้ (Vertical Run/Riser)  
   ก.  ท่อเหล็กอาบสงักะสีท่อทองแดงชนิดแข็งตรงหรือท่อเหล็กดําท่ีมีขนาดตัง้แต่ 3” ขึน้ไปทกุๆ
ระยะคร่ึงหนึง่ของความยาวของทอ่แตล่ะทอ่นจะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่งหรือระยะตามท่ีระบใุน
แบบใช้งานท่ีวิศวกรพิจารณาเหน็ชอบแล้ว 
   ข.  ทอ่เหลก็อาบสงักะสีทอ่ทองแดงชนิดแข็งตรงหรือทอ่เหลก็ดําท่ีมีขนาดตัง้แต่ 2 1/2” ลงมาทกุๆ
ระยะไมม่ากกวา่ 1.50 ม. จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่ 
   ค. ท่อ PVC ท่อ HDPE และท่อ PP หรือท่ออ่ืนๆท่ีอยู่ในประเภทเดียวกนัทกุๆระยะ 1.20 ม. และ
ทกุๆรอยตอ่จะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่ 
   ง.  ท่อเหล็กหลอ่จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับท่อทกุๆชัน้ของอาคารหรือไม่น้อยกว่าทกุช่วงของความ
ยาวทอ่แตล่ะทอ่และตรงฐานลา่ง 
  2) ทอ่ท่ีวางไว้ในแนวราบหรือแนวระดบั (Horizontal Run)  
   ก.  ท่อเหล็กอาบสงักะสีท่อทองแดงเส้นตรงหรือท่อเหล็กดําจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับ
อยา่งน้อยหนึง่แหง่ตามระยะท่ีระบไุว้ในตารางของข้อ 3  
   ข.  ทอ่ PVC ทอ่ HDPE และทอ่ PP หรือทอ่อ่ืนๆท่ีอยูใ่นประเภทเดียวกนัทกุๆระยะตามท่ีระบไุว้ใน
ตารางของข้อ 3 และทกุๆรอยตอ่จะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่ 
   ค.  ท่อเหล็กหล่อท่ีต่อกนัด้วยปากแตรหรือปลอกเหล็กอดัด้วยแหวนยางหรือเหล็กหล่อปลอกรัด
จะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับทกุๆระยะข้อตอ่และทกุๆระยะคร่ึงทอ่นของทอ่ 
  3) ทอ่นํา้ทกุชนิดท่ีวางอยูใ่นดินจะต้องวางอยูบ่นพืน้ท่ีอดัแน่นตลอดแนวความยาวของท่อและเม่ือกลบ
ดินแล้วจะต้องอดัดินเป็นชัน้ๆ 
  4) ท่อโลหะท่ีวางอยู่ในดินจะต้องทาด้วยฟลิน้โค้ท 1 ชัน้ก่อนแล้วพนัด้วยผ้าดิบจากนัน้ให้ทาทบัด้วยฟ
ลิน้โค้ทอีก 1 ชัน้ให้ทัว่ทัง้นีใ้ห้รวมทัง้ท่ีรองรับท่อด้วยหรือจะใช้ Epoxy Coaltarแทนก็ได้แต่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนด
ของบริษัทผู้ผลติสีนัน้ๆ 
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8.2  ข้อกาํหนดทั่วไป 
 8.2.1  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและแข็งแรงในการยึดท่อนํา้ท่อลมและอุปกรณ์ต่างๆกับ
โครงสร้างอาคาร Insert, Anchor Bolt หรือ Expansion Bolt ท่ีนํามาใช้จะต้องผ่านการรับรองแล้วว่าสามารถรับนํา้หนกัได้
ตามต้องการและมี Safety Factor ไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เทา่ 
 8.2.2  สําหรับท่ีแขวนและรองรับทอ่นํา้ 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเอกสารท่ีแสดงคุณสมบติัและตวัอย่างของท่ีแขวนและรองรับสําเร็จรูปแต่ละ
แบบจากบริษัทผู้ผลิตส่งให้ผู้ ว่าจ้างหรือตวัแทนผู้ ว่าจ้างเพ่ือขออนมุติัตรวจสอบเห็นชอบตามความต้องการท่ีจะนําไปใช้
งานในจดุตา่งๆของการก่อสร้าง 
 8.2.3  สําหรับท่ีแขวนและรองรับทอ่นํา้และทอ่ลมท่ีประกอบขึน้เอง 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเตรียม Shop Drawing ตลอดจนตวัอยา่งของท่ีแขวนและรองรับแต่ละชนิดและขนาดท่ี
ประกอบขึน้เองสง่ให้ผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างเพ่ือขออนมุติัตรวจสอบเหน็ชอบตามความต้องการท่ีจะนําไปใช้งาน 
 8.2.4  สําหรับการติดตัง้ท่ีแขวนและรองรับทอ่นํา้ 
  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัทํา Shop Drawing ท่ีแสดงถึงแนวและระยะรวมทัง้ชนิดหรือแบบของท่ีแขวนและ
รองรับสําหรับท่อนํา้ขนาดต่างๆตลอดจนตรวจสอบความสามารถในการรับนํา้หนกัของโครงสร้างของบริเวณท่ีมีการติดตัง้
ท่ีแขวนและรองรับว่าสามารถรับนํา้หนกัของท่อนํา้ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อความมัน่คงแข็งแรงของโครงสร้างนัน้ๆส่งเพ่ือ
ขออนมุติัก่อนการติดตัง้ 

 
8.3  ที่แขวนและรองรับนํา้หนักท่อนํา้ 
 ท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อนํา้ชนิด Pipe Rollers และประกบัยดึท่อ (Clamps) ท่อนํา้ทกุท่อต้องมีการรองรับอย่าง
แข็งแรงท่อท่ีเดินตามแนวนอนให้ใช้ท่ีแขวนท่อแบบ Clevis หรือ Ring หรือ Split Ring ชนิดปรับได้ยดึติดกบัโครงสร้าง
อาคารด้วยก้านเหลก็ (Steel Rod) อยา่งมัน่คงแตอ่าจใช้ Trapeze hanger แทนได้ในกรณีท่ีท่อเดินขนานกนัหลายท่อท่อท่ี
เดินใกล้ระดบัพืน้ให้ใช้ Pipe Stanchions ท่ีมี Base Flanges และ Top Yokes ท่ีสามารถปรับระดบัได้หรือจะใช้ Roller 
Supports ตัง้บนฐานคอนกรีตหรือแบบอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างท่อท่ีเดินใกล้กําแพงให้ใช้ท้าวแขนเหลก็กล้า 
(Steel Bracket) ท่ีมีขนาดเหมาะสมรองรับท่อท่ีมีเส้นผ่าศนูย์กลางขนาด 1 1/2 นิว้หรือเลก็กว่าอาจใช้ประกบัยดึท่อเพียง
อนัเดียวการแขวนหรือรองรับทอ่ต้องไมเ่กินระยะ 0.50 เมตรจากอปุกรณ์ท่ีมีนํา้หนกัมากเช่นข้อต่อหรือวาล์วสําหรับบริเวณ
ท่อแยกทัง้ต้นท่อและปลายท่อต้องยดึห่างไม่เกิน 0.9 เมตรสว่นบริเวณท่ีหกัเลีย้วต้องไม่มากกว่า 0.50 เมตรจากท่ีแขวน
หรือรองรับทอ่อยา่งน้อย 1 จดุและระยะหา่งระหวา่งท่ีแขวนและรองรับทอ่จะต้องไมห่า่งเกินท่ีกําหนดในตารางตอ่ไปนี ้

 
 
ขนาดทอ่ (Nominal Size) 

มิลลเิมตร (นิว้) 
ระยะหา่งสงูสดุของช่วงทอ่สําหรับทอ่
เหลก็ดําและทอ่เหลก็อาบสงักะสี 

เมตร (m.) 

ระยะหา่งสงูสดุของช่วงทอ่สําหรับ
พีวีซี 

เมตร (m.) 
25 มม.(1”) และเลก็กวา่ 2.0 1.2 
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32มม. (1 1/4”) จนถงึ 50 มม. (2”) 2.5 1.5 
65มม. (2 1/2”) จนถงึ 100 มม. (4”) 3.0 2.0 
125มม. (5”) และใหญ่กวา่ 3.5 3.0 

 
 8.3.1  ท่ีแขวนหรือรองรับท่อแต่ละอนัต้องสามารถปรับระยะในแนวด่ิงไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้และจะต้องทําการ
ป้องกนัสนิมด้วยสีกนัสนิมประเภท Red Iron Oxide หรือ Zinc Chromate สําหรับบริเวณภายนอกอาคารหรือท่ีท่ีมี
ความชืน้สงูเช่นในห้องเคร่ืองต่างๆเป็นต้นบริเวณท่ีปรากฏแก่สายตาจะต้องทาทบัด้วยสีนํา้มนัสีเทาอีก 2 ชัน้ก่อนใช้แขวน
หรือรองรับทอ่ทกุครัง้ 
 8.3.2  การรองรับท่อตามแนวด่ิง (Vertical Piping Supports) จะต้องทําท่ีรองรับเพิ่มเติมท่ีฐานของบริเวณข้อ
โค้ง (Elbow) หรือท่อแยก (Tee) ด้วย Pipe Stand ในบริเวณท่ีมีท่อเดินในแนวด่ิงอยู่ใกล้กนัหลายท่ออาจจะใช้ Guide ท่ี
เหมาะสมร่วมกนัได้ Guide และ Spacers จะต้องทําด้วยเหลก็โครงสร้างและตรึงยดึให้อยูก่บัโครงสร้างอาคารอยา่งมัน่คง 
 8.3.3  ห้ามใช้ Sleeve เป็นตวัรองรับนํา้หนกัทอ่โดยเดด็ขาด 
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9.  ระบบบาํบัดนํา้เสีย (Wastewater Treatment System) 
  
9.1 ขอบเขตของงาน  
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัหาแรงงาน เคร่ืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์ และอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นในการติดตัง้เคร่ืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์
และอ่ืนๆ รวมถึงตรวจสอบและทดสอบ ระบบบําบัดนํา้เสียและวิเคราะห์คุณภาพนํา้เสีย ซึ่งเกิดจากการใช้นํา้ของ
โครงการให้ได้คุณภาพของนํา้ทิง้ตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมายกําหนด ก่อนระบายนํา้ลงสู่แหล่งระบายนํา้
สาธารณะ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจัดทําคู่มือการบํารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
วสัด-ุอปุกรณ์ และการวิเคราะห์คณุภาพนํา้เสีย ตามท่ีได้ระบไุว้ในแบบแปลนและ/หรือรายการละเอียดประกอบแบบ
แปลน 
 อนึ่ง ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทํารายละเอียดของระบบบําบัดนํา้เสีย ดังกล่าวเพ่ือส่งให้ผู้ ว่าจ้างเก็บไว้เป็น
เอกสารอ้างอิง  
 
9.2 ความต้องการทั่วไป 

1)   ผลติภณัฑ์ภายในแบบแปลนนัน้ ได้ออกแบบไว้เฉพาะ ดงันัน้หากจะมีการเปล่ียนแปลงต้องแจ้ง
วิศวกรผู้ออกแบบ เพ่ือพิจารณาให้เหมาะสมและสามารถใช้งานได้เตม็ประสทิธิภาพ 

2)   การเปล่ียนแปลงแก้ไขงานโครงสร้าง ให้ติดตอ่วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบ 
3)   การแก้ไขความลกึขอบบอ่ ให้ปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนลงมือก่อสร้าง 
4)   ระดบันํา้ในบ่อ กรณีท่ีระดบัท่อเข้าเปล่ียน ให้ยึดระดบัท่อนํา้เข้าเป็น Reference ของระดบันํา้

ในบอ่ โดยใช้ fix ขนาดความกว้างและความลกึของนํา้ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
5)   ท่อนํา้เข้า-ออก จากบ่อ ต้องติดตัง้ข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Connection) เพ่ือป้องกนักรณีเกิด

การทรุดตวัของดิน 
6)   เคร่ืองจักรและวสัดุ-อุปกรณ์ทัง้หมด จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งได้มาตรฐาน ผลิตโดยบริษัทซึ่ง

เช่ือถือได้ และเคยใช้งานในระบบบําบดันํา้เสียมาแล้วได้ผลดี ซึ่งรายละเอียดของเคร่ืองจกัร และวสัด-ุอปุกรณ์แต่ละ
ชนิดจะแสดงไว้ในหวัข้ออ่ืน เคร่ืองจกัรและวสัด-ุอปุกรณ์ท่ีใช้ทัง้หมด จะต้องส่งตวัอย่าง และ/หรือแบบแปลนเพ่ือบ่งชี ้
ตําแหน่ง และ/หรือแคตตาล็อก รวมถึงหน้าท่ีการใช้งานของแต่ละชิน้ เพ่ือขออนมุติัหรือเทียบเท่าจากวิศวกรผู้ออกแบบ
ก่อนทําการก่อสร้างหรือติดตัง้ 

7)   การอนมุติัเป็นเพียงการอนมุติัในหลกัการเท่านัน้ โดยผู้ รับจ้างจะไม่สามารถนํามาใช้เป็นข้ออ้าง
หรือช่วยให้ผู้ รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ หากเคร่ืองจกัรหรือวสัด-ุอปุกรณ์นัน้ไม่สามารถทํางานได้ตามวตัถปุระสงค์ 
หรือตามรายการละเอียดประกอบแบบแปลน 

8)   งานโลหะ ท่ีไมใ่ช้ Stainless Steel ทกุชนิดให้ทาทบัด้วย Epoxy สําหรับโลหะอยา่งน้อย 2 ครัง้ 
9)   ฝาบอ่ CI Cover เป็นฝาเหลก็หลอ่ชนิด Heavy Duty  
10)   ทอ่ระบบ Pump ใช้ทอ่เหลก็หลอ่ Extra Heavy ตอ่แบบหน้าจาน 

 
9.3 มาตรฐานท่อและการต่อท่อ  
 9.3.1 ทอ่พีวีซี (Polyvinyl Chloride Pipe) - PVC  
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  1)   ท่อท่ีใช้ในระบบบําบดันํา้เสีย ใช้ท่อ PVC Class 13.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาห-กรรมท่ี 
มอก. 17-2532 (ยกเว้น ทอ่ระบบ pump) 
  2)   การต่อท่อให้ใช้หน้าจานหรือข้อต่อตามท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลน  ข้อต่อให้ใช้ของบริษัทผู้ผลิต
ท่อในกรณีต่อท่ีต่อเข้ากบัเคร่ืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์ ให้ใช้หน้าจาน   ท่ีมีขนาดและจํานวนรูท่ีเหมาะสมกบัวสัด-ุอปุกรณ์
นัน้ๆ 
 
9.4 อุปกรณ์ประกอบ  
 9.4.1   ประตนํูา้แบบเกท (Gate Valve)  
  1) เป็นแบบ inside screw, non rising steam  
  2)   ทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 150 psi  
   Body           :   Cast iron  
   Disc            :   Bronze  
   Seat            :   EPDM  
 9.4.2   ประตนํูา้ปีกผีเสือ้ (Butterfly Valve)  
  1) ประตนํูา้แบบ butterfly ให้ใช้แบบ wafer ซึง่วสัดปุระกอบด้วย  
   Body   :   Ductile iron  
   Material of disc   :   Aluminium bronze  
   Quality of seat     :   EPDM  
   Type of actuator  :   Lockable level 
  2) ใช้แบบหน้าจานคู ่(Double Flanged) หรือแบบตวับาง (Wafer) ก็ได้ 
 9.4.3   ประตกูนันํา้ไหลย้อนกลบั (Check Valve)  
  1) ทําด้วยเหลก็หลอ่เหนียว แบบลิน้กลบัชนิดแกวง่ (Horizontal Swing Check Valve) เป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 383-2524 ชัน้คณุภาพ A แบบหน้าจานชนิดตวัเรือนสัน้ แหวนรองลิน้ในตวัเรือนชดุติดบานพบักนัลิน้ 
และสลบับานพบัต้องเป็นเหลก็ไร้สนิมตามมาตรฐาน  ATST 204 

  2)   สามารถรับความดนัในสภาพทํางานได้ไมน้่อยกวา่ 125 psi  
  3)   Check valve มีลกัษณะเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้ 
   Body material   :   Cast iron  
   Disc                  :   Cast bronze  
   Seat ring             :   Cast bronze  
   Body gasket     :   Non asbestos fibers 
  4)   สว่นท่ีเป็นเหลก็หลอ่ และเหลก็เหนียวทัง้ภายในและภายนอกให้เคลือบด้วย Coal Tar Epoxy 
อยา่งน้อย 2 ชัน้  
           9.4.4   ประตนํูา้แบบบอลล์ (Ball Valve) 
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  ตวัเรือนจะต้องทําด้วย  Brass ตวับอลล์ซีลทําด้วย Brass Seat EDPM สามารถทนแรงดนันํา้ได้ไม่
น้อยกวา่ 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ท่ีด้านของประตนํูา้จะต้องมียเูนียน (Union) เพ่ือสะดวกในการซอ่มบํารุง 
 9.4.5   ข้อตอ่ยืดหยุน่ (Flexible Joint) 
  1) ทนแรงอดัระเบิดไมต่ํ่ากวา่ 55 KSC 
  2) แรงดนัใช้งานสงูสดุ 20 KSC 
  3) แรงดนังานปกติ 10 KSC 
  4) ตอ่แบบ Flanged หรือ Screwed 
  5) เป็นชนิดเหลก็ไร้สนิม ความยาวไมต่ํ่ากวา่ 3 เทา่ของขนาดทอ่ท่ีตอ่ 
 
9.5 ที่ดักไขมัน (Grease or Oil Trap) 
 ถ้าไม่ได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ทกุจดุท่ีนํา้ท่ีมีไขมนัหรือนํา้มนัปนมา เช่น ห้องอาหาร ห้องซ่อมเคร่ืองยนต์ ฯลฯ 
ซึง่ต้องติดตัง้ท่ีดกัไขมนัไว้ก่อนปลอ่ยเข้าสูร่ะบบบําบดันํา้เสีย ไมว่า่จะระบไุว้ในแบบแปลนหรือไมก็่ตาม 
 
9.6 เคร่ืองสูบนํา้ (Pump) 
 9.6.1 เคร่ืองสบูนํา้เสีย (Sewage Pump) 
  1) สําหรับกรณีท่ีระดบัทอ่นํา้ออกสงูกวา่ระดบัทอ่นํา้เข้า 
  2) จํานวนและขนาดดใูนตารางอปุกรณ์ (List of Equipment) ในแบบแปลน  
  3)   แบบ Submersible Pump, Permanent Installation  
  4)   สามารถสบูของแข็งผ่านได้ขนาดไม่ต่ํากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ของ Discharge Bore Size หรือ
ขนาดไมต่ํ่ากวา่เส้นผา่ศนูย์กลาง 76 มม. 
  5)   Impeller เป็นแบบ Non Clog, Non Tangled, Serial Type การหมนุทําให้เกิดนํา้หมนุ 
(Vortex) 
  6)  ประกอบด้วยวสัดตุอ่ไปนี ้ 

   Casing         :   Cast iron  
   Impeller       :   Cast iron  
   Shaft           :   Stainless steel  
   Studs, nuts, screws   :  Stainless steel  
  O-ring                :    nitrile rubber  

  7) ถ้ามิได้กําหนดในแบบแปลนเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้ข้อมลูดงัต่อไปนี ้380 V., 3  , 50 Hz., 
Insulation Class F  พร้อมวสัด-ุอปุกรณ์ไฟฟ้าเตือนเม่ือมีนํา้ร่ัวซมึเข้ามา   
   8)   สามารถควบคมุการทํางานได้ทัง้ Manual และ Auto โดยมี Float Switch หมนุเวียนการทํางาน
แบบ Parallel Alternating Operating Sequence  
  9) หหูิว้ ทําด้วยเหล็กอาบสงักะสีหรือวสัดทุนการกดักร่อนพร้อมโซ่เหล็กยาวเพียงพอสําหรับ การ
ดงึเคร่ืองสบูนํา้เสียจากฐานได้สะดวก 
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  10) ท่อท่ีสบูนํา้เสีย แต่ละชดุจะต้องมีเช็ควาล์ว (Check Valve) และวาล์วประตนํูา้ (Gate Valve) 
ติดตัง้อยูค่รบถ้วน 
  11) Guide Rail ทําด้วย Galvanized Steel Pipe 
 9.6.2 ข้อตอ่ยืดหยุน่ (Flexible Joint) 
  1) ทนแรงอดัระเบิดได้ไมต่ํ่ากวา่ 55 KSC. 
  2) แรงดนัใช้งานสงูสดุ 20 KSC. 
  3) แรงดนัปกติ 10 KSC. 
  4) ทนอณุหภมิูได้ในช่วงไมต่ํ่ากวา่ -20 ถงึ 100 องศาเซลเซียส 
  5) Flanged หรือ Screwed 
  6) เป็นชนิดเหลก็ไร้สนิม (Stainlees Steel) ความยาวไมต่ํ่ากวา่ 3 เทา่ของขนาดทอ่ท่ีตอ่ 
 
9.7 เคร่ืองเตมิอากาศใต้นํา้ (Submersible Aerator) 
  1) จํานวน ขนาด ชนิดและอ่ืนๆ ให้ดตูารางอปุกรณ์ (List of Equipment) ในแบบแปลน 
  2) มีคณุสมบติัเหมือน Sewage Pump 
  3) ติดตัง้ใน Post Aeration Tank ติดตัง้แบบ Permanent Installation 
  4) Insulation Class F 
  5) สามารถให้ออกซิเจนได้ไมน้่อยกวา่ 1.2 kg O2/hr ท่ีความสงูของนํา้ 4 ม. 
  6) ควบคมุการทํางานโดยใช้ Timer โดยตัง้เวลาไว้ท่ี 6.00 - 8.00 น. ทํางานพร้อมกนั 2 ตวั และ
เวลา 18.00 - 6.00 น. ทํางานครัง้ละ 1 ตวั สลบักนัทกุๆ 3 ชม. 
 
9.8     ตัวกลางพลาสตกิ (Media) ที่ใช้ในบ่อกรองไร้อากาศ  
  เป็นแบบตระกร้อ (Pall ring) ทําจาก Polyethylene หรือ High Density Polyethylene มี Void Ratio 
= 96 % Specific surface area > 105 m2/m3 of media 
 
9.9 ระบบทาํลายเชือ้โรคในนํา้ (Disinfection System) 
 9.9.1 ระบบทําลายเชือ้โรคด้วยคลอรีน (Chlorine Disinfection System)   
  1) Chlorine Injection Pump เป็นชนิด Diaphragm สามารถจ่ายคลอรีนได้ไม่น้อยกว่า  
5.13 ลิตรต่อชัว่โมง โดยมีระบบรับสญัญาณภายนอกได้ โดยใช้อตัราการไหลของนํา้เป็นตวั Sensor เคร่ืองควบคมุ 
ควรมีการควบคมุพร้อมระบบไฟ หรือเสียงสญัญาณเตือน เม่ือเกิดการขดัข้องเสียหาย เช่น Pump เสีย นํา้ยาไม่ไหล นํา้
เคมี หมดถงั เป็นต้น 
  2) Chlorine Solution Tank ทําด้วย Polyethylene มีความจไุม่น้อยกว่า 150 ลิตร ติดตัง้พร้อมกบั
ชดุกวนนํา้ยา 
 9.9.2 ระบบทําลายเชือ้โรคด้วยแสง Ultra Violet (UV) 
  1) ใช้ UV สําหรับนํา้เสียประเภท Package Plant 
  2) Detention Time 12 วินาที 
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 บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  3) ไมก่่อให้เกิดผลข้างเคียงตอ่สิง่มีชีวิตในนํา้และระบบนิเวศวิทยา 
  4) ไมก่่อให้เกิดสารท่ีทําให้เกิดมะเร็ง Trihalomthanes (THMS)  
  
9.10    งานทาสีท่อในบ่อบาํบัดนํา้เสีย  
  1) ผนงัภายในทัง้หมดของบ่อเกรอะ และบ่อกรอง ให้ทาสี ชนิด Pure-Epoxy ชนิดท่ีทนต่อ นํา้ทะเล 
กรดเจือจาง และเกลือ โดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลติ 
  2)  ท่อดดูอากาศเข้าเคร่ืองเติมอากาศ และท่อระบายอากาศ จากบ่อบําบดันํา้เสีย (Post Aeration 
Tank) ชนิด Pure-Epoxy ชนิดท่ีทนตอ่ นํา้ทะเล กรดเจือจาง และเกลือโดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลติ 
 
9.11 ข้อมูลทางเทคนิค  
 ผู้ รับจ้างและ/หรือผู้ เสนอราคา จะต้องจดัส่งข้อมลูทางเทคนิคของเคร่ืองจกัรและวสัด-ุอปุกรณ์มาพร้อมกบัใบ
เสนอราคา เช่น ลกัษณะการทํางาน ผลการทดสอบ ประสทิธิภาพ ฯลฯ เพ่ือขออนมุติัจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทําการ
ก่อสร้างหรือติดตัง้ อยา่งน้อย 15 วนั 
 
9.12   หนังสือแนะนําการใช้งานซ่อมบาํรุง  
 ผู้ รับจ้าง จะต้องจดัส่งหนงัสือแนะนําวิธีการใช้งาน วิธีแก้ปัญหาของเคร่ืองจกัร วสัด-ุอปุกรณ์และระบบพิมพ์
เป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาองักฤษ จํานวน 3 ชดุ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ซึง่โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย วิธีการติดตัง้ หลกัการ
ทํางาน หน้าท่ีการทํางาน การ Control วิธีการปรับแต่ง วิธีการบํารุงรักษา และการซ่อมแซม การแก้ปัญหากรณีมี
ปัญหาตา่งๆ เกิดขึน้ ฯลฯ 
 
9.13 การตรวจรับงาน  
 ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการตรวจสอบการทํางานของระบบ เคร่ืองจกัรและวสัด-ุอปุกรณ์ และให้ผู้ว่าจ้างแน่ใจว่า
สามารถทํางาน และมีความคงทนได้ไม่ต่ํากว่าท่ีกําหนดไว้ในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน และต้องแจ้ง
ให้วิศวกรผู้ออกแบบทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการตรวจรับงาน โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายใน
การทดสอบเองทัง้สิน้  
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10. ระบบป้องกันอัคคีภยั FIRE PROTECTION SYSTEM 
 
10.1 ระบบท่อยืน (Standpipe)  
 10.1.1  มาตรฐานของคณุภาพวสัดแุละผลติภณัฑ์ 
 10.1.2  ทอ่นํา้ดบัเพลงิ 
  1) ท่อนํา้ดบัเพลิงภายในอาคารให้ใช้ท่อเหล็กดํา ERW ชนิดมีตะเข็บตามมาตรฐานASTM A53 
Grade A สว่นทอ่ดบัเพลงิท่ีต้องฝังดินหรืออยูใ่นบริเวณท่ีมีความชืน้สงูให้ใช้ท่อ HDPE ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีมอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 16  
  2)ทอ่ระบายนํา้จากทอ่ดบัเพลงิรวมทัง้ทอ่ท่ีตอ่จาก Pressure Relief Valve ของเคร่ืองสบูนํา้ 
   ให้ใช้ท่อเหลก็ชบุสงักะสี (Hot-Dipped Galvanized Steel Pipe) Class Medium ตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์ท่ีมอก. 277-2521 หรือ BS1387 Class B  
 10.1.3  วาล์ว (Valves)  
  1)วาล์วในระบบป้องกันอัคคีภัยทัง้หมดจะต้องเป็นวาล์วท่ีได้รับการรับรองให้ใช้สําหรับระบบป้องกัน
อคัคีภยัเทา่นัน้และได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM  
  2) วาล์วทัง้หมดในระบบจะต้องสามารถทนแรงดนัขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 
175 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
  3) Gate Valve สําหรับขนาด 1/2 ” – 2 ” ทําด้วย Bronze ชนิด Outside Screw and Yoke (O.S. & 
Y.) ยดึข้อต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection) สําหรับขนาด 2 1/2” หรือใหญ่กว่าทําด้วย Cast Iron หรือ Steel 
ชนิดมีหน้าแปลน (Flanged Ends) และเป็นแบบ Outside Screw and Yoke (O.S. & Y..)  
  4) Check Valves เป็นแบบ Water or Flange Ends, Non Slam, Check Valve Renewable Seats 
and Disc, Spring Actuated ยกเว้น Check Valve ท่ีใช้กบัถงัเก็บนํา้บนชัน้หลงัคาจะเป็นแบบ Swing Check Valve  
  5) Butterfly Valves สําหรับใช้กบัท่อขนาด 4” ขึน้ไปตวัวาล์วทําด้วย Grey Cast Iron หรือ Ductile 
Iron สว่น Disc ทําด้วยAluminium Bronze หรือ Ductile Iron และมี Valve Position Indicator ด้วย 
  6) Automatic Air Vent ทกุตวัต้องติดตัง้ประตนํูา้ท่ีทางด้านนํา้เข้าและมีท่อนํา้ทิง้ต่อไปยงัท่อนํา้ทิง้
รวม 
 10.1.4  หวักระจายนํา้ดบัเพลงิอตัโนมติั (Automatic Sprinklers Head)  
  ต้องเป็นแบบ Quartzoid Bulb Spray มาตรฐาน F.O.C. และได้การรับรองจาก UL และ FM สําหรับ
บริเวณท่ีมีฝ้าเพดานให้ติดตัง้แบบ Pendent ทําด้วยทองเหลืองชบุโครเม่ียมหรือแบบ Side Wall พร้อมด้วย Escutcheon 
Plates ตามจดุท่ีแสดงในแบบก่อนดําเนินการติดตัง้จะต้องสง่ตวัอย่างหวักระจายนํา้ดบัเพลิงเพ่ือขอรับความเห็นชอบจาก
ผู้ออกแบบขนาดของหวักระจายนํา้ดบัเพลิงท่ีใช้เป็นแบบ Ordinary Hazard 15 mm. At Temperature Rating 68oC for 
Space Below Ceiling  
 10.1.5  Alarm Check Valve Set  
  ได้รับการรับรองจาก UL และ FM สามารถทนแรงดนัได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิว้ทําด้วยวสัดุ
ตาม ASTM A 126 Class B  
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 10.1.6  Water Flow Indicator หรือ Flow Switch 
  ได้รับการรับรองจาก UL และ FM สําหรับสง่สญัญาณไปยงั Annunciator Panel ในห้องควบคมุเพ่ือแจ้ง
ให้ทราบว่าส่วนใดของระบบท่อกําลงัมีนํา้ไหลออกจากระบบอนัมาจากการใช้สายฉีดนํา้ดบัเพลิงหรือมีหวัสปริงเกอร์แตก
หรือเหตอ่ืุนๆ 
 10.1.7  Sight Glass  
  Sight Glass หรือ Sight Flow Connection จะต้องทนความดนัขณะใช้งานได้ไม่ต่ํากว่า 175 psi และ
จะต้องได้การรับรองจาก UL และ FM วสัดปุระกอบด้วย 
  Body    :  Cast Iron  
  View Window   :  Clear Acrylic 
  Covers    :  Mild Steel  
  O-rings    :  Buna-N  
 10.1.8 สายฉีดนํา้ดบัเพลงิและอปุกรณ์ 
  1) ตู้ เก็บสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ 
   ก.  เป็นตู้ เหลก็พ่นสีแดงมีรูปร่างและขนาดตามแบบเหมาะสมท่ีจะบรรจสุายฉีดนํา้เหลก็ประกอบ
ตู้จะต้องมีความหนาไม่ต่ํากว่า 16 AWG เม่ือประกอบตู้ เสร็จแล้วก่อนพ่นสีจริงจะต้องล้างผิวเหลก็ด้วยนํา้ยาล้างสนิมทํา
ความสะอาดแล้วเคลือบผิวด้วยนํา้ยาฟอสเฟตและเม่ือพ่นสีจริงแล้วจะต้องนําไปอบสีท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเพ่ือให้สีมี
ความแข็งทนต่อการขีดข่วนประตตูู้พร้อมกระจกใสนิรภยั (Safety Glass) หนา 5 มิลลิเมตร (จะต้องสามารถเปิดได้ 180 
องศาการติดตัง้ตู้จะต้องตัง้ลอยฝังหรือตัง้พืน้ตามท่ีแสดงไว้ในแบบอปุกรณ์ประกอบตู้ อ่ืนๆมีดงันีคื้อ 
    -  ท่ีลอ็คประตพูร้อมมือจบั 
    -  บานพบัประตแูบบซอ่นใน 
    -  ช่องสําหรับให้ทอ่นํา้เข้าตู้ มีขนาดพอเหมาะและมีโอริงโดยรอบช่อง 
    -  ตวัหนงัสือแสดงช่ือและเลขท่ีกลอ่งอยา่งชดัเจนถาวร 
    -  มีภาพสญัลกัษณ์หรือคําบรรยายวิธีการใช้สายฉีดนํา้ดบัเพลงิอยูท่ี่บานประต ู
  2) ชดุสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ (Automatic Swinging Fire Hose Reel)  
   ก.  ชดุสง่ฉีดนํา้ดบัเพลิง Automatic Swinging Fire Hose Reel ต้องเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบ
ครบชดุสมบรูณ์ได้มาตรฐานBS 5274-1985, EN 671-1 (มาตรฐานฉบบัลา่สดุท่ีใช้ในปัจจบุนั) ชดุดงักลา่วประกอบด้วยกง
ล้อม้วนสายทําจากแผ่นเหลก็ขึน้รูปเคลือบสีแดงและสายยางฉีดนํา้สีแดงเสริมให้แข็งแรงด้วยเส้นใยถกัสายชัน้นอกเคลือบ
ด้วย Thermoplastic Polymer สายยางได้มาตรฐาน BS 3169-11986 Class B Type 1 จะต้องประกอบด้วยคณุสมบติั
และอปุกรณ์ท่ีสําคญัดงันี ้
    -  แรงดนัทดสอบครบชดุรวมอปุกรณ์ (Fire Hose Reel Test Pressure) 20 Bar (300 PSI) 
เป็นอยา่งน้อย 
    -  วาล์วควบคุมอัตโนมัติทําจากโลหะท่ีไม่เป็นสนิมเม่ือดึงสายฉีดออกจากกงล้อสาย
ประมาณ 1.5 เมตร (5 ฟตุ) วาล์วจะเปิดฉีดนํา้ยา่สายอตัโนมติั 
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    -  สายยางฉีดนํา้ต้องทนแรงดนัใช้งาน (Working Pressure) ได้ 15 Bar (220 PSI) แรงดนั
ทดสอบ (Test Pressure) ได้ 24 Bar (350 PSI) แรงดนัเม่ือแตกระเบิด (Burst Pressure) ได้ 48 Bar (700 PSI) 
  3) หวัฉีดนํา้แบบปรับนํา้ได้ (Jet/Spray/Shut-Off Nozzle) ขนาดสําหรับสาย 25 มิลลิเมตร (1 นิว้) 
ความยาว 30 เมตร (100ฟตุ) และมีรูฉีด (Orifice) ขนาด 9 มิลลิเมตร (3/8 นิว้) ขดม้วนสายทําจากแผ่นเหลก็ขึน้รูปพ่นสี
แดงเช่นเดียวกบัตู้ เก็บสายฉีดนํา้ดบัเพลงิท่ีกลางขดทําด้วยโลหะหลอ่ไมเ่ป็นสนิมมีโบลท์ยดึกบัผนงัพร้อม 
  4) หวัรับนํา้สําหรับตํารวจดบัเพลงิ (Fire Department Connection)  
   ก.  เป็นหวัรับนํา้ 2 ทางมีลิน้กนันํา้กลบั (Check Valve) พร้อมกนัอยู่ในตวัและมีฝาครอบชบุด้วย
โครเม่ียมและโซค่ล้องครบชดุ 
   ข.  หวัรับนํา้จะต้องทําจากวสัดุอลูมิเนียมผสมทองเหลืองหรือวัสดุอ่ืนๆท่ีมีความคงทนแข็งแรง
สามารถทนแรงดนัขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไมต่ํ่ากวา่ 300 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้นอกจากนีจ้ะต้องมีป้ายขนาดไม่
เลก็กว่า 0.25 x 0.50 ม. พร้อมคําว่า “หวัรับนํา้ดบัเพลิง” ติดตัง้อยู่ป้ายทําจากแผ่นเหลก็พ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกบัตู้
เก็บสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ 
   ค.  หวัรับนํา้ดบัเพลิงทกุชดุจะต้องมีวาล์วกนันํา้กลบั (Check Valve) ติดตัง้ต่างหากในเส้นท่อทกุ
เส้นด้วย 
  5) เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)  
  5.1 ความมุง่หมาย 

   เพ่ือให้มีการติดตัง้ และการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือได้อย่างถูกต้องตามวตัถุประสงค์ 
และความมุง่หมายของเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือประเภทตา่งๆ เพ่ือตอ่สู้กบัเพลงิท่ีเกิดขึน้ในขัน้แรก 

   5.2ข้อกําหนดทัว่ไป 

   1) มาตรฐานการติดตัง้ระบบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 10-Portable Extinguishers 
   2) กําหนดความสามารถ (Rating) ของเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตามมาตรฐานของการทดสอบของ 
Under Writer is Laboratories Inc. (USA) โดยให้สถาบนัท่ีเช่ือถือได้เป็นผู้ ทําการทดสอบ 

   3) เคร่ืองดบัเพลิงมือถือต้องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และต้องจดัให้มีการบนัทึกการติดตัง้ การเติม 
หรือการเปล่ียนเคมีภณัฑ์กบัการตรวจสอบ ซึง่กระทําไมน้่อยกวา่ 6 เดือนตอ่ครัง้ 
   4) เคร่ืองดบัเพลงิมือถือทกุเคร่ืองท่ีนํามาใช้จะต้องสร้างจากตวัถงัเหลก็กล้า หรือเหลก็หลอ่ท่ีทนความ
ดนัสงู อปุกรณ์ทกุชนิดต้องมีคณุภาพสงูและออกแบบโดยเฉพาะสําหรับนํามาใช้ประกอบเคร่ืองดบัเพลงิมือถือ (PFE) 
   5) ติดตัง้อยู่ในบริเวณท่ีสามารถเห็นได้ชัด และสามารถหยิบฉวยเพ่ือนําไปใช้ในการดบัเพลิงได้
โดยสะดวก แม้ช่วงก่อสร้างจะมีการเปล่ียนแปลงฟังก์ชัน่การใช้งาน ผู้ รับจ้างจะต้องพิจารณาความเหมาะใหม ่

   6)ติดตัง้ไมส่งูกวา่ 1.50 เมตร จากระดบัพืน้จนถงึหวัของเคร่ืองดบัเพลงิ 
   7)มีป้ายบอกให้เหน็อยา่งเดน่ชดั 

   8)มีวิธีการใช้ ให้เหน็อยา่งเดน่ชดั 

   9)การเลือกใช้ชนิดของเคร่ืองดับเพลิงกับเพลิงประเภทต่างๆ ขึน้อยู่กับเชือ้เพลิงบริเวณนัน้ๆ 
เพราะฉะนัน้จงึสามารถเลือกชนิดของเคร่ืองดบัเพลงิ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ประเภทของเพลงิแบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้
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- ประเภท ก (Class A) หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึน้จากวสัดติุดไฟปกติ เช่น ไม้, ผ้า, กระดาษ, ยาง 
และพลาสติก 

- ประเภท ข (Class B) หมายถงึ เพลงิท่ีเกิดขึน้จากของเหลวติดไฟ เช่น นํา้มนั, จารบี, นํา้มนัผสมสี
, นํา้มนั, นํา้มนัชกัเงา, นํา้มนัดิน และแก๊สติดไฟตา่งๆ  

- ประเภท ค (Class C) หมายถงึ เพลงิท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าลดัวงจร 
- ประเภท ง (Class D) หมายถึง เพลิงท่ีเกิดขึน้จากวตัถท่ีุเผาไหม้ได้ เช่น แมกนีเซียม, ซินโครเมียม, 

โซเดียม, ลเิซียม, และโปแตสเซียม 
เคร่ืองดบัเพลงิชนิดพิเศษนีใ้ห้พิจารณาจากเชือ้เพลงิท่ีใช้ และเลือกชนิดของสารดบัเพลงิท่ีเหมาะสม 

 10) เลือกเคร่ืองดบัเพลงิ สําหรับป้องกนัพืน้ท่ีท่ีประกอบวสัดท่ีุติดไฟ จะเป็นเคร่ืองดบัเพลิงประเภท ก. 
และเคร่ืองดบัเพลงิประเภท ข. ในบริเวณท่ีมีของเหลวติดไฟ หรือเคร่ืองดบัเพลงิสําหรับเพลิงประเภท ค. ในบริเวณห้องไฟฟ้า 

 11)ต้องมีรายงานผลการทดสอบถงัเคร่ืองดบัเพลิง และอปุกรณ์ประกอบจากโรงงานผลิตมาด้วยโดย
จะใช้วิธีทดสอบด้วยความดนันํา้ (Hydrostatic Testing) โดยท่ีจะทดสอบในโรงงานผลิต และอาจจะมีการทดสอบเป็น
ระยะๆ หลงัจากนําไปใช้งานแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ืองดบัเพลิงยงัคงอยู่ในสภาพท่ีดี และยงัคงสามารถทนต่อความดนัใช้
งานได้อยา่งปลอดภยั โดยจะมีคา่ความดนัทดสอบ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลงิ ความดันทดสอบ 
กโิลปาสกาล 

(ปอนด์ต่อตารางนิว้) 
-  นํา้ กรดโซดา และเคร่ืองดบัเพลงิอ่ืนๆ ท่ีมีความดนัใช้งานไมเ่กิน  
    1,344 กิโลปาสกาล (195 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้) 
-  คาร์บอนไดออกไซด์ 
-  ชดุอปุกรณ์สายฉีดของเคร่ืองฉีดนํา้ดบัเพลงิผงเคมีแห้ง 
-  ชดุอปุกรณ์สายฉีดนํา้ดบัเพลงิคาร์บอนไดออกไซด์ 

2,413 (350) 
 
20,679 (3,000) 
2,068 (300) 
8,616 (1,250) 

 
   5.3มาตรฐานถงัดบัเพลงิ 
   1) เคร่ืองดบัเพลงิมือถือชนิดสารสะอาดClean Agent (Non CFC) 
   เป็นเคร่ืองมือดบัเพลิงชนิดสารสะอาด Clean Agent (Non CFC) ท่ีใช้เป็นชนิดสาร BF 2000ขนาด 
15 ปอนด์สําหรับดบัเพลงิได้ 3 ประเภทคือ ไฟท่ีเกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า หรือ A-B-C นํา้ยาเป็นแก๊สเหลวระเหย ไม่ทิง้คราบ
สกปรกหลงัการใช้งาน และทําให้ไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งของต่างๆ จึงเหมาะใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะตวัถงัทําจากเหล็กกล้าพ่นสี อปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ได้แก่ สายฉีด หวัฉีด วาล์ว เป็นต้น สามารถ
ทดสอบความดนัทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) ได้ไม่ต่ํากว่า 350 ปอนด์/ตารางนิว้ ความดนัสําหรับใช้ขบัผงเคมี 
ให้ใช้ความดนัจากแก๊สจะประมาณ 195 ปอนด์/ตารางนิว้ 
   2) เคร่ืองดบัเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  A-B-Cเป็นเคร่ืองมือดบัเพลิงชนิดผงเคมีท่ีได้ตามมาตรฐานผลิค
ภณัฑ์อตุสาหกรรมท่ีมอก. 332-2537 ใช้สําหรับดบัเพลิงได้อย่างน้อย 2 ประเภท A-B (Multipurpose Dry Chemical 
Portable Fire Extinguisher) ขนาด 15 ปอนด์ตวัถงัทําจากเหล็กกล้าพ่นสีและมีคณุสมบติัตรงตามข้องกําหนดของ 
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Department of Transportation (D.O.T.) สามารถทนความดนัทดสอบ (Hydrostatic Test Pressure) ได้ไม่ต่ํากว่า 500 
ปอนด์/ตร.นิว้ความดนัสําหรับใช้ขบัผงเคมีให้ใช้ความดนัจากแก๊สประมาณ 190 ปอนด์/ตร.นิว้อปุกรณ์สายฉีดนํา้หวัฉีด
วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดนัได้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของแรงดนัแก๊สปกติผงเคมีท่ีใช้เป็นสารประเภทโมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟตผสมสารพิเศษเพ่ือป้องกนัการจบัตวัเป็นก้อนได้ง่ายมีจดุประสงค์เพ่ือใช้บรรจใุนเคร่ืองดบัเพลิงเคมีโดยเฉพาะและ
มีประสทิธิภาพในการดบัเพลงิสงูในการเสนอขอการรับรองเคร่ืองดบัเพลงิเคมีจากวิศวกรผู้ออกแบบนีผู้้ รับจ้างจะต้องสาธิต
การดบัเพลงิเพ่ือแสดงประสทิธิภาพในการดบัเพลงิของเคร่ืองดบัเพลิงให้ชมจนเป็นท่ีพอใจด้วยหรือจะต้องมีความสามารถ
ในการดบัเพลิงได้เทียบเท่ากบัค่า UL Listed Rating 6A: 20 B ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัเคร่ืองดบัเพลิงทกุเคร่ืองมี
กําหนดเวลา 5 ปี 
   3)  เคร่ืองดบัเพลิงแบบลกูบอลดบัเพลิงอตัโนมติั ชนิดผงเคมีแห้ง A, B,Cขนาด 1.2 กิโลกรัมท่ีสมัผสัเปลวไฟท่ี
อณุหภมิู 85 องศา เพียง 3 วินาที ลกูบอลจะดบัเพลิงอตัโนมติั โดยการแตกตวัออก 360 องศา คลอบคลมุพืน้ท่ี 4 ตารางเมตร พร้อมส่งเสียง
เตือนให้ทราบ มีนํา้หนกั 1 กิโลกรัม 

   5.4การทดสอบ 
   1) การทดสอบถงัเคร่ืองดบัเพลิง และอปุกรณ์ประกอบจะใช้วิธีทดสอบ โดยการอดันํา้ (Hydro-Static 
Testing) โดยทดสอบในโรงงานผลิตและอาจมีการทดสอบเป็นระยะๆ หลงัจากนําไปใช้งานแล้ว เพ่ือให้แน่ใจว่าเคร่ือง 
ดบัเพลงิยงัคงอยูใ่นสภาพท่ีดี และยงัคงสามารถทนตอ่ความดนัใช้งานได้อยา่งปลอดภยั 
   2) ความดนัท่ีใช้ในการทดสอบ เคร่ืองดบัเพลิงชนิดชดุอปุกรณ์สายฉีดของเคร่ืองดบัเพลิงผงเคมีแห้ง 
ไมน้่อยกวา่ 21 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร 
 
10.2 ข้อกาํหนดเก่ียวกับการตดิตัง้ท่อนํา้ 
 10.2.1  ข้อกําหนดทัว่ไป 
  1) แบบระบบป้องกนัอคัคีภยัเป็นเพียง Diagram แสดงให้เห็นแนวทางการเดินท่อนํา้สว่นการเดินท่อ
และจัดท่อจริงหรือเพ่ือความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงทุกส่วนของท่อเน่ืองจากข้อกําหนดจากขนาดของแบบช่วงท่อหกั
เลีย้วหลบข้อต่อวาล์วอาจจะไม่ได้แสดงไว้ในแบบนอกจากนัน้ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบสถาปนิกโครงสร้างปรับอากาศ
ประปาสขุาภิบาลและแบบไฟฟ้าเพ่ือตรวจสอบผนงัฝ้าเพดานคานท่ีตัง้ของช่องท่อ (Pipe Shafts) และข้อขดัแย้งจากงาน
อ่ืนๆเพ่ือการหกัทอ่หลบติดตัง้วาล์วข้อตอ่ตา่งๆเทา่ท่ีจําเป็นกบัสภาพนัน้ๆ 
  2) การติดตัง้ท่อนํา้จะต้องเป็นไปโดยถกูต้องโดยการวดัขนาดความยาวท่ีแท้จริงณสถานท่ีติดตัง้การ
ติดตัง้ท่ีไมก่่อให้เกิดแรงกดดนักบัระบบทอ่ต้องอยูห่า่งจากประตหูน้าตา่งและช่องเปิดอ่ืนๆ 
  3) ท่อนํา้ในแนวด่ิงจะต้องยึดให้ขนานกับแนวผนังหรือเสาและต้องเป็นแนวตรงผงตะไบฝุ่ นต่างๆ
จะต้องกวาดออกจากภายในทอ่ผิวนอกทอ่เหลก็กล้าดําต้องทาสีกนัสนิม RED IRON OXIDE อยา่งน้อย 2 ชัน้ 
  4) ปลายเปิดของท่อหรืออปุกรณ์จะต้องปิดเพ่ือป้องกนัฝุ่ นผงเศษผงเข้าไปอยู่ภายในท่อเพ่ือสะดวกใน
การซอ่มบํารุงซอ่มแซมเปล่ียนแปลงในระบบท่อต้องมียเูน่ียนหรือหน้าแปลนเท่าท่ีปรากฎในแบบระหว่างข้อต่อเข้าอปุกรณ์
หรือเทียบเทา่ท่ีจําเป็นอ่ืนๆ 
  5) แนวท่อจะต้องจัดให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเพ่ือประโยชน์ในการบํารุงรักษาซ่อมแซมเปล่ียน
อปุกรณ์ 
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  6) หลงัจากต่อท่อด้วยแบบขนัเกลียวหรือเช่ือมร่องเกลียวส่วนท่ีเหลือโผล่ออกมาและรอยเช่ือมต่อทกุ
แหง่จะต้องใช้แปลงลวดขดัแล้วทาสีด้วยสีกนัสนิม Zinc Chromate  
  7) ท่อทัง้หมดยกเว้นนํา้ทิง้ให้ทาทบัด้วยสีนํา้มนัสีแดงอย่างน้อย 2 ชัน้ไม่ว่าท่อนัน้จะอยู่ในฝ้าหรือ
ปรากฏแก่สายตา 
 10.5.2  การตอ่ทอ่ (Pipe Joints)  
  1) การตอ่ทอ่แบบเช่ือม (Welding Joints)  
   ก.  สําหรับท่อเหล็กดําให้ใช้การเช่ือมรอยต่อทุกแห่งยกเว้นส่วนท่ีเป็นยูเน่ียนหรือหน้าแปลนซึ่ง
เตรียมไว้สําหรับการถอดออกได้ 
   ข.  ท่อขนาดใหญ่ท่ีจะจะมาเช่ือมต้องลบปลายให้เป็นมมุประมาณ 35 – 40 องศาโดยการกลงึ
ก่อนการลบปลายอาจใช้หวัเช่ือมดดัแต่ต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทัง้ตะไบให้เรียบร้อยก่อนการ
เช่ือม 
   ค. การเช่ือมต่อท่อจะต้องเช่ือมแบ (Butt-Welding) โดยมีมาตรฐานและนํา้หนักท่อตาม
มาตรฐาน ASA.B.16.9 และASTM A-234 
   ง.  การเช่ือมท่อต้องเป็นไปอย่างสม่ําเสมอทั่วทัง้ท่อให้โลหะท่ีนํามาเช่ือมละลายเข้าหากันได้
อยา่งทัว่ถงึ 
   จ.  ก่อนการเช่ือมต้องทําความสะอาดส่วนปลายท่ีจะนํามาเช่ือมตัง้ปลายท่อท่ีจะนํามาเช่ือมให้
เป็นแนวตรงเว้นช่องวา่งระหวา่งทอ่ท่ีนํามาเช่ือมเพ่ือป้องกนัการปิดระหวา่งการเช่ือม 
   ฉ.  ห้ามใช้ข้องอและสามทางท่ีเช่ือมขึน้มาเองใช้ในนี ้
   ช.  มาตรฐานในการปฏิบติังานเช่ือมต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ASA  
  2) การตอ่แบบหน้าแปลน (Flanges)  
   ก. วาล์วท่ีใช้กบัทอ่ขนาด 2 1/2” ขึน้ไปให้ใช้การตอ่ทอ่เข้ากบัทอ่ด้วยหน้าแปลน 
   ข. ยกเว้นHose Gate Valve ขนาด 2 1/2” ให้ตอ่ด้วยเกลียว 
   ค. การยดึจบัหน้าแปลนของทอ่สองทอ่ต้องขนานกนัและอยูใ่นแนวเดียวกนั 
   ง. หน้าแปลนทัง้สองต้องยดึจบัแน่นด้วย Bolt & Nut  
   จ.  หน้าแปลนและยเูน่ียนจะต้องมีหน้าราบเรียบไม่คดเอียงมีปะเก็นยางสงัเคราะห์หนา 1/16” 
หรือปะเก็นแอสเบสทอส (ใช้กบัทอ่นอกอาคาร) สวมสอดอยู ่
   ฉ. Bolt ท่ีใช้ยดึจบัหน้าแปลนขนัเกลียวร่วมกบั Nut เม่ือขนัเกลียวตอ่แล้วต้อง  
   ช. โผลเ่กลียวออกมาจาก Nut ไม่เกิน 1/4 เท่าของเส้นผ่าศนูย์กลางของ Bolt  & Nut ท่ีจะใช้
จะต้องทําด้วยวสัดเุหลก็ผสมนิเกิล้หรือโลหะท่ีไมเ่ป็นสนิมได้โดยง่าย 
  3) การติดทอ่แบบเกลียว (Screw Joints)  
   ก.  สําหรับท่อเหลก็อาบสงักะสีให้ใช้การต่อแบบเกลียวสําหรับขนาดท่อตัง้แต่ 3 นิว้ลงไปขนาด
ทอ่ตัง้ 4 นิว้ขึน้ไปให้ใช้วิธีการเช่ือมเช่นเดียวกบัข้อ 1) 
   ข.  ชนิดและระบบของเกลียวของท่อท่ีต้องต่อเข้ากบัอปุกรณ์ท่ีต้องต่อด้วยเกลียวให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเกลียวของอปุกรณ์นัน้ๆ 
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  4) ปลอกทอ่ลอดและแผน่ปิด (Sleeve and Escutcheon)  
   ก.  ผู้ รับจ้างต้องติดปลอกท่อลอด (Sleeve) ก่อนการเทพืน้คานและผนงัคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมทัง้ผนงัก่ออิฐก่อนการติดตัง้ให้ทํา Shop Drawing แสดงผงัและระดบัของปลอกท่อลอดตลอดจนวิธีการเสริมเหลก็ท่ี
ถกูต้องโดยรอบเพ่ือขออนมุติัจากผู้ควบคมุงานด้วยทกุครัง้ 
   ข.  ท่อท่ีติดตัง้ก่อนและภายหลงัทําผนังหรือเทพืน้อาคารต้องสวมปลอกท่อลอดท่ีทาสีกันสนิม
ภายใจ 
   ค.  ปลอกท่อลอดจะต้องทําด้วยท่อเหล็กกล้าหรือเหล็กเหนียวเท่านัน้และใช้ท่อท่ีเทียบเท่าท่อ 
ERW SCH 20 เป็นอย่างน้อยนอกจากนีจ้ะต้องติดตัง้ Flashing ท่ีทําจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตรและกว้าง
ไมน้่อยกวา่ 100 มิลลเิมตร (4 นิว้) สําหรับพืน้หรือผนงัท่ีต้องการป้องกนัการซมึ 
   ง.  ขนาดภายในของปลอกท่อลอดต้องโตกว่าขนาดท่อและฉนวนหุ้มท่อท่ีลอดผ่านไม่น้อยกว่า 
25 มิลลเิมตร (1 นิว้) ปลายทัง้สองด้านต้องตดัขอบเรียบได้ฉากกบัผนงัและความยาวเท่ากบัความหนาของผนงัหรือสงูกว่า
ระดบัพืน้อาคารท่ียงัไม่ได้ตบแต่งอย่างน้อย 50 มิลลิเมตร (2 นิว้) หรือสงูเท่ากบัความหนาของวสัดตุกแต่งท่ีจะต้องใช้
สําหรับพืน้ท่ีบริเวณนัน้ๆ 
  จ. ช่องว่างระหว่างปลอกท่อลอดกบัท่อและฉนวนท่ีติดตัง้ภายในอาคารต้องอดุให้แน่นด้วยสารทนไฟ
อยา่งน้อย 2 ชัว่โมงหรืออดุ้วยสารกนัซมึสําหรับทอ่ท่ีผา่นผนงัออกสูภ่ายนอกอาคาร 
   ฉ.  แผ่นปิด (Escutcheon) ใช้ปิดทัง้สองด้านของปลอกท่อลอดท่ีปรากฏแก่สายตาทําด้วยแผ่น
อลมิูเนียมหรือ Stainless ซึง่ได้รับการอนมุติัรูปแบบและวิธีการติดตัง้จากผู้ออกแบบแล้ว 
    -  ท่อขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิว้) ถึง 75 มิลลิเมตร (3 นิว้) ความหนาของแผ่นปิด 2 
มิลลเิมตรความกว้างโดยรอบทอ่ 50 เซนติเมตร (2 นิว้)  
    -  ท่อขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิว้) ถึง 75 มิลลิเมตร (3 นิว้) ความหนาของแผ่นปิด 3 
มิลลเิมตรความกว้างโดยรอบทอ่ 10 เซนติเมตร (4 นิว้)  
 
10.3 การทดสอบระบบท่อนํา้ 
 10.3.1  ท่อนํา้ในระบบต้องได้รับการทดสอบความดนัด้วยการจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการทดสอบนีใ้ห้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
 10.3.2  การทดสอบสามารถทําเป็นช่วงๆได้ตามความเหมาะสมของระบบท่อทัง้นีข้ึน้อยู่กับการพิจารณาและ
อนมุติัของผู้ควบคมุงาน 
 10.3.3  การทดสอบความดนัใช้วิธีเติมนํา้ให้เตม็ทอ่สว่นท่ีต้องการทดสอบแล้วอดัความดนัให้สงูขึน้จนถึงความดนั
ท่ีระบไุว้การทดสอบต้องกระทําขณะท่ีผู้ควบคมุงานร่วมรู้เหน็อยูด้่วย 
 10.3.4  ท่อนํา้และอปุกรณ์ประกอบท่อทัง้หมดต้องทดสอบความดนัไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดนัสงูสดุขณะ
ใช้งานแต่ไม่น้อยกว่า 17 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (250 ปอนด์ต่อตารางนิว้) และรักษาความดนัไว้ไม่น้อยกว่า 4 
ชัว่โมงโดยไมป่รากฏรอยร่ัวซมึ 

 
10.4 รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์(MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
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รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปการเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 10.4.1  ทอ่ดบัเพลงิ 
  1)  ทอ่ดบัเพลงิภายในอาคาร      
   -  Black Steel Pipe   :SamchaiSteel,PacificPipe,Saha Thai Steel,หรือเทียบเทา่ 
   -  Galvanized Steel Pipe  : Samchai Steel, Pacific Pipe, Saha Thai Steelหรือ
เทียบเทา่ 
  2)  ทอ่ดบัเพลงิภายนอกอาคาร 
   -  High Density Polyethylene Pipe (HDPE) :TAP, TPP, PBP, TGG หรือเทียบเทา่ 
   -  Black Steel Pipe  :  First Steel Pipe, Hyundai, Sumitomo., Pacific, Saha 

Thai, Mitrsteelหรือเทียบเทา่ 
   -  Galvanized Steel Pipe  :  Samchai Steel, Saha Thai Steel Pipe, Pacific Pipe หรือ

เทียบเทา่ 
 10.4.2  เคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิ (FIRE PUMP, UL/FM))  :  AURORA, FAIRBANKS MORSE, 

PEERLESS,ITT,ARMSTRONG,PATTERSON, 
GRUNDFOS, AMERICAN MARSH, SPP หรือ
เทียบเทา่ 

 10.4.3  เคร่ืองสบูนํา้รักษาความดนั (JOCKEY PUMP) : ITT,ARMSTRONG, GRUNDFOS, 
AURORA,FAIRBANKS MORSE, AMERICAN 
MARSH, SPPหรือเทียบเทา่ 

 10.4.4  FIRE PUMP & JOCKEY CONTROLLER (UL/FM) : FIRETROL, TORNATECH, METRON, 
MASTER, PEERLESSหรือเทียบเทา่ 

 10.4.5  GATE VALVE, & BALL VALVE (UL/FM) : NIBCO,CRANE, FIVALCO,STOCKHAM, 
KENNEDY, ICTUALIC หรือเทียบเทา่ 

 10.4.6  CHECK VALVE (SILENT TYPE), (UL/FM)  :  FIVALCO,CRANE,KENNEDY, NIBCO, 
VICTUALIC หรือเทียบเทา่ 

 10.4.7  CHECK VALVE (SWING TYPE) , (UL/FM)  :  FIVALCO, NIBCO, SIAM CAST IRON  
 10.4.8  STRAINER :  NIBCO, TOYO, METRAFLEX, KITZ, WATTS หรือ

เทียบเทา่ 
 10.4.9  BUTTERFLY VALVE (UL/FM), W/SUPERVISORY :  NIBCO, TYCO, KENNEDY, FIVALCO,  

VICTUALICหรือเทียบเทา่ 
 10.4.10  FLEXIBLE CONNECTION  :  TOZEN, MASON, METRAFLEX หรือเทียบเทา่ 
 10.4.11  FOOT VALVE  :  SOCLA, VAL-MATIC, KITZ หรือเทียบเทา่ 
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 10.4.12  MECHANICAL COUPLING  :  VICTUALIC, INVIGOR, SHURJOINT หรือ
เทียบเทา่ 

 10.4.13  FLOW SWITCH (UL) :  POTTER ELECTRIC , VIKING, 
SYSTEMSENSOR หรือเทียบเทา่ 

 10.4.14  FLOW METER  :  EAGLE EYE หรือเทียบเทา่ 
 10.4.15  SUPERVISORY SWITCH (UL) :  POTTER ELECTRIC, VIKING, 

SYSTEMSENSORหรือเทียบเทา่ 
 10.4.16  SPRINKLER HEAD & ALARM VALVE, (UL/FM) : VIKING, CENTRAL, GEM, VICTUALIC, TUNA

หรือเทียบเทา่ 
 10.4.17  SIGHT FLOW CONNECTION  :  GEM, MIL WAUKEE หรือเทียบเทา่ 
 10.4.18  FIRE HOSE REEL :  MOYNE, ANGUS, ZERO FIRE, WILLหรือ

เทียบเทา่ 
 10.4.19  ANGLE VALVE & PRESSURE  :  POTTER ROEMER,KEYSTONE,POWATON, 

CHANG DER หรือเทียบเทา่ 
 10.4.20  FIRE EXTINGUISHER  : BADGER,KIDDY, ANTI-FIRE , ZERO FIRE , 

TOTAL FIRE, FIRE BLOCK, WILLหรือเทียบเทา่ 
 10.4.21  FIRE DEPARTMENT  : KEYSTONE, POWATON,FIREHYDRANT 

ROEMER, GIACOMINI, POTTER REOMER 
หรือเทียบเทา่ 

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ให้ใช้ตามเคร่ืองหมายการค้าที่ระบุ ยกเว้นมีหลกัฐานพิสูจน์ได้ว่าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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11. ระบบวัสดุป้องกันไฟและควันลาม SMOKE & FIRE BARRIER SYSTEM  
 
11.1 ขอบเขตของงาน 

11.1  รายการประกอบแบบก่อสร้างนีเ้ป็นการจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟลามสําหรับ 
  -  ช่องเปิดช่องทอ่หรือช่องลอดประเภททะลผุา่น (Through Penetrations)  
  -  ช่องเปิดประเภทรอยตอ่งานก่อสร้าง (Construction Joints)   
  -  ช่องเปิดประเภทรอยตอ่ระหวา่งผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืน้อาคาร (Perimeter Joints)  
   และครอบคลมุถงึชนิดของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีเหมาะสมวิธีการและขัน้ตอนในการติดตัง้ท่ี
ถูกต้องให้เป็นไปตามระบบท่ีผ่านการทดสอบจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปรวมทัง้ขัน้ตอนในการ
ควบคมุคณุภาพในการทํางาน 
 11.1.2  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีเหมาะสมกบัการกนัไฟความร้อนควนัและก๊าซร้อนตาม
แบบท่ีกําหนดช่องเปิดช่องท่อช่องลอดหรือรอยต่อใดท่ีต้องปิดเพ่ือการกนัไฟลามแต่มิได้กําหนดในแบบผู้ รับจ้างต้องติดตัง้
วสัดปุ้องกนัไฟและลามปิดช่องเปิดหรือรอยตอ่นัน้ให้เรียบร้อยด้วยซึง่รวมไปถงึ 
  - ช่องเปิดทกุช่องไมว่า่จะอยูท่ี่ใดของผนงัพืน้คานหรืออ่ืนๆ 
  -  ช่องท่อต่างๆซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับการใช้ในงานติดตัง้ระบบท่อหลงัจากท่ีได้ติดตัง้ท่อไปแล้วและมี
ช่องวา่งเหลืออยู ่
  -  ช่องเปิดช่องทอ่หรือช่องลอดท่ีเตรียมไว้สําหรับติดตัง้ระบบทอ่ในอนาคต 
  -  ช่องเปิดช่องท่อหรือช่องลอดสําหรับสายไฟฟ้าสายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆท่อร้อยสายไฟฟ้าสายเคเบิล
หรือสายอ่ืนๆหรือรางสายไฟฟ้าสายเคเบิลหรือสายอ่ืนๆท่ีมีช่องวา่งอยู ่
  -  ภายในช่องเปิดช่องทอ่หรือช่องลอดท่ีทะลพืุน้ทนไฟผนงัทนไฟหรือเพดานทนไฟ 
 11.1.3  ผู้ รับจ้างต้องติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้เป็นไปตามรูปแบบท่ีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนัลาม
ท่ีผา่นการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปและผา่นการอนมุติัจากตวัแทนผู้วา่จ้าง 
 11.1.4  ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิดช่องท่อหรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations) 
ต้องผา่นการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 1479  
 11.1.5  ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints) ต้องผ่าน
การทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079  
 11.1.6  ระบบกันไฟและควันลามสําหรับช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนังเคอร์เทนวอลล์และพืน้อาคาร 
(Perimeter Joints) ต้องผา่นการทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079  
 
11.2  หน่วยงานเอกสารมาตรฐานและวธีิการทดสอบอ้างองิ 
 11.2.1  American Society for Testing and Materials (ASTM):   
  -  ASTM E84 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 
Materials  
  -  ASTM E119 Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and Materials  
  -  ASTM E814 Standard Test Method for Fire Test of Through-Penetration Fire Stops  
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  -  ASTM E1399 Standard Test Method for Cyclic Movement and Measuring the Minimum 
and Maximum Joint Widths of Architectural Joint Systems  
  -  ASTM E1966 Standard Test Method for Fire-Resistive Joint Systems  
 11.2.2  International Building Code (IBC)  
 11.2.3  National Fire Protection Association (NFPA):  
  -  NFPA Life Safety Code 101  
 11.2.4  Underwriters Laboratories, Inc. (UL):  
  -  UL 1479 Fire Tests of Through-Penetration Firestops  
  -  UL 2079 Tests for Fire Resistance of Building Joint Systems  
 11.2.5  สถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปได้แก่ 
  -  International Fire Stop Council (IFC)  
  -  Omega Point Laboratories (OPL)  
  -  Warnock Hersey (WH)  
  -  สถาบนัอ่ืนๆท่ีผา่นการรับรอง 
 11.2.6  ข้อกําหนดทางด้านประสทิธิภาพ 
  1) ช่องเปิดช่องท่อหรือช่องลอดประเภททะลผุ่าน (Through Penetrations): ระบบกนัไฟและควนัลาม
สําหรับช่องเปิดช่องท่อหรือช่องลอดประเภทนีท่ี้มีวสัดปุ้องกันไฟและควนัลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการ
ทดสอบ UL 1479 และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 
  2) ช่องเปิดประเภทรอยต่องานก่อสร้าง (Construction Joints): ระบบกนัไฟและควนัลามสําหรับช่อง
เปิดประเภทนีท่ี้มีวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเป็นสว่นประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ UL 2079 และจะต้องมี
ความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมงและระบบกนัไฟลามจะต้องสามารถรองรับการเคล่ือนไหว
ของรอยตอ่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได้ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399  
  3) ช่องเปิดประเภทรอยต่อระหว่างผนงัเคอร์เทนวอลล์และพืน้อาคาร (Perimeter Joints): ระบบกนัไฟ
และควนัลามสําหรับช่องเปิดประเภทนีท่ี้มีวสัดุป้องกนัไฟและควนัลามเป็นส่วนประกอบเม่ือทดสอบตามวิธีการทดสอบ 
UL 2079 และจะต้องมีความสามารถในการกนัไฟลาม (F-Rating) ไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมงและระบบกนัไฟลามจะต้อง
สามารถรองรับการเคล่ือนไหวของรอยตอ่ท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ได้ตามวิธีการทดสอบ ASTM E1399  
  4) การติดตัง้ระบบกันไฟและควนัลามจะต้องไม่ทําให้อตัราการทนไฟของส่วนประกอบของช่องเปิด
ช่องทอ่ช่องลอดหรือรอยตอ่ลดลง 
  5) สําหรับวสัดุป้องกันไฟและควนัลามท่ีติดตัง้ในบริเวณท่ีสามารถมองเห็นได้สามารถสมัผสัได้ต้อง
ผา่นการขดัสีบริเวณท่ีมีการสญัจรมีความชืน้และบริเวณท่ีอาจมีความเสียหายอ่ืนๆนัน้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ต้อง
สามารถรองรับหรือทนทานตอ่ความเสียหายเหลา่นีท้ัง้ในขณะติดตัง้และเม่ือการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
  6) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไมก่่อให้เกิดควนัพิษเม่ือได้รับความร้อนหรือติดไฟ 
  7) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องไมมี่สว่นผสมของแร่ใยหิน (Asbestos)  
  8) สามารถเกาะยดึได้ดีกบัคอนกรีต,โลหะ,ไม้.พลาสติกและฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า 
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  9) ในกรณีท่ีไม่มีระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้เพ่ือใช้ในการติดตัง้
สําหรับช่องเปิดช่องท่อช่องลอดหรือรอยต่อนัน้ๆผู้ รับจ้างจําเป็นต้องขอเอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิต
วสัดกุนัไฟลามนัน้โดยเฉพาะมาขออนมุติัใช้ระบบกนัไฟลามนัน้กบัตวัแทนผู้ว่าจ้างและเอกสาร Engineering Judgment 
(EJ) ควรมีรูปแบบตามแนวทางของ International Fire Stop Council (IFC)  
 11.2.7  เอกสารและวสัดท่ีุต้องนําสง่ 
  1) ผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนและวิธีการในการนําสง่เอกสารและวสัด ุ
  2) เอกสารและวสัดท่ีุต้องนําสง่คือ 
   -  รายละเอียดทางเทคนิคของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภทท่ีใช้ 
   -  เอกสารข้อแนะนําวิธีการติดตัง้และวิธีการควบคมุคณุภาพท่ีถกูต้องสําหรับวสัดปุ้องกนัไฟและ
ควนัลามแตล่ะประเภทจากผู้ผลติ 
   -  เอกสารแผน่ข้อมลูความปลอดภยั (MSDS) ของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามทกุประเภทท่ีใช้ 
   -  แบบรายละเอียดในการทํางาน (Shop Drawing) ท่ีมีรายละเอียดของช่องเปิดช่องท่อช่องลอด
หรือรอยต่อและวสัดท่ีุเก่ียวข้องท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปสําหรับช่องเปิดช่องท่อ
ช่องลอดหรือรอยตอ่แตล่ะประเภท 
   -  เอกสาร Engineering Judgment (EJ) จากผู้ผลิตวสัดกุนัไฟลามในกรณีท่ีไม่มีระบบกนัไฟ
และควนัลามท่ีผา่นการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ 
   -  เอกสารระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไปสําหรับช่องเปิดช่องทอ่ช่องลอดหรือรอยตอ่แตล่ะประเภท 
   -  ตวัอยา่งวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ทกุชนิดและทกุประเภท 
 11.2.8  การควบคมุคณุภาพ 
  1) ผู้ รับจ้างต้องผ่านการอบรมวิธีการติดตัง้จากผู้ผลิตวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามในการติดตัง้ระบบ
กนัไฟและควนัลามสําหรับประเภทช่องเปิดช่องทอ่ช่องลอดหรือรอยตอ่งานก่อสร้าง 
  2) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ในโครงการต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกนั 
 11.2.9 การดแูลจดัสง่และเก็บรักษาวสัด ุ
  1) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีใช้ต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ท่ีแข็งแรงเพียงพอต่อการขนส่งมีป้ายบอก
ช่ือสนิค้าชนิดของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามหมายเลขการผลิตและวนัท่ีผลติ 
  2) จัดเก็บวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามคําแนะนําของผู้ ผลิตโดยไม่ให้เกิดความเสียหายจาก
ความชืน้อณุหภมิูแสงแดดการปนเปือ้นและอ่ืนๆ 
 11.2.10  สภาพแวดล้อมขณะทํางาน 
  1) ตรวจสอบและแก้ไขส่วนประกอบของช่องเปิดช่องท่อช่องลอดหรือรอยต่อท่ีจะทําการติดตัง้วสัดุ
ป้องกนัไฟและควนัลามให้เป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ผลติ 
  2) ตรวจสอบอณุหภมิูความชืน้และสภาพอากาศบริเวณท่ีจะทําการติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลติกําหนด 
  3) ตรวจสอบการระบายอากาศให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลติวสัดกุนัไฟลามกําหนด 
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  4) ปกป้องพืน้ผิววสัดบุริเวณใกล้เคียงด้วยการติดเทปหรือคลมุด้วยผ้าหรือผืนพลาสติก 
 11.2.11  การรับประกนัผลงาน 
  ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดกุนัไฟลามและการติดตัง้ตามมาตรฐานของผู้ผลิตวสัดปุ้องกนัไฟ
และควนัลามและการติดตัง้ตามวิธีการติดตัง้ท่ีระบไุว้ในระบบกนัไฟและควนัลามท่ีผ่านการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
และเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปเป็นเวลา 2 ปีเม่ือติดตัง้แล้วต้องไม่มีการหลดุร่อนหรือมีข้อบกพร่องใดๆท่ีพิสจูน์ได้ว่าเป็น
ความผิดพลาดเน่ืองจากการติดตัง้และผลิตภณัฑ์ท่ีนํามาติดตัง้ภายในระยะประกนัผู้ รับจ้างต้องทําการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีโดยไมคิ่ดมลูคา่ใดๆทัง้สิน้ 

 
11.3  วัสดุป้องกันไฟและควันลาม 
 11.3.1  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีนํามาใช้ต้องผา่นการอนมุติัก่อน 

 11.3.2  วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม/ระบบกนัไฟและควนัลาม 
  1) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามต้องเป็นวสัดชุนิดท่ีเหมาะสมกบัประเภทของงานโดยเฉพาะ 
  2) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามและวสัดท่ีุเก่ียวข้องแตล่ะประเภทจะต้องเข้ากนัได้ (Compatible)  
  3) วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีสามารถใช้ได้ได้แก่ 
   -  วสัดท่ีุขยายตวัได้เม่ือเกิดเพลงิไหม้ (Intumescent)  
   -  วสัดท่ีุกลายเป็นเถ้าถ่านสีดําเม่ือเกิดเพลงิไหม้(Carbonization)  
   -  วสัดท่ีุคายสารหลอ่เยน็เม่ือเกิดเพลงิไหม้(Endothermic)  
   -  วสัดท่ีุไมเ่ปล่ียนแปลงสภาพเม่ือเกิดเพลงิไหม้(Insulation)  

 
11.4  การดาํเนินการ 
 11.4.1  การตรวจสอบ 

  1) ตรวจสอบบริเวณท่ีจะทําการติดตัง้ระบบกนัไฟลามหากบริเวณนัน้มีข้อบกพร่องจากการก่อสร้างซึง่
ไมต่รงกบัรายละเอียดในระบบกนัไฟลามท่ีได้รับการอนมุติัให้ใช้ให้แจ้งแก่ผู้ออกแบบ 

  2) ตรวจสอบพืน้ผิววสัดท่ีุจะทําการติดตัง้ระบบกนัไฟและควนัลามโดยต้องไม่ให้มีนํา้มนัจารบีฝุ่ นหรือ
สิง่สกปรกอ่ืนๆท่ีทําให้ความสามารถในการยดึเกาะของวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามลดลง 
  3) ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่สภาวะแวดล้อมมีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัการติดตัง้ระบบกนัไฟลาม 
  4) ไมติ่ดตัง้ระบบกนัไฟลามหากข้อบกพร่องของการก่อสร้างไมไ่ด้รับการแก้ไข 
 11.4.2  การเตรียมการ 
  1) ทําความสะอาดและซอ่มแซมพืน้ผิวงานท่ีอาจลดความสามารถในการยดึเกาะของวสัดกุนัไฟลาม 
  2) ปกป้องพืน้ผิววสัดบุริเวณใกล้เคียงด้วยการติดเทปหรือคลมุด้วยผ้าหรือผืนพลาสติก 
 11.4.3 การติดตัง้ 
  1) ก่อนติดตัง้ให้ตรวจสอบว่าสภาพพืน้ท่ีจะทําการติดตัง้และสภาพแวดล้อมขณะทํางานให้เป็นไป
ตามท่ีผู้ผลติกําหนด 
  2) ติดตัง้วสัดหุนนุ (Forming Materials) และวสัดอ่ืุนๆตามท่ีกําหนดในระบบกนัไฟลามนัน้ๆเพ่ือ
รองรับวัสดุกันไฟลามและเพ่ือให้วสัดุกันไฟลามมีรูปร่างหน้าตดัและความลึกตามท่ีกําหนดเพ่ือให้ได้ค่าการกันไฟลาม
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ตามท่ีกําหนดหลงัจากติดตัง้วสัดกุันไฟลามให้เอาวสัดใุนส่วนท่ีไม่ได้ระบุไว้ในระบบว่าเป็นวสัดุถาวรออกให้ปฏิบติัตาม
วิธีการติดตัง้ท่ีระบไุว้ในสว่นการติดตัง้วสัดหุนนุในระบบกนัไฟลาม 
  3) ติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามตามวิธีการติดตัง้ท่ีผู้ผลิตกําหนดและสอดคล้องกบัระบบกนัไฟ
และควนัลาม 
   -  อดุหรือปิดช่องเปิดช่องทอ่ช่องลอดหรือรอยต่อทัง้หมดเพ่ือให้ได้ค่าความสามารถในการกนัไฟ
และควนัลามตามท่ีกําหนด 
   -  ติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้สมัผสัและยดึเกาะได้ดีกบัพืน้ผิววสัดรุอบข้าง 
   -  สําหรับวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามท่ีสามารถมองเห็นได้หลงัการติดตัง้เสร็จสิน้ให้ตกแต่งผิว
วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามให้เรียบขอบเป็นเส้นตรงและเป็นแนวเดียวกบัวสัดรุอบข้าง 
  4) หลงัการติดตัง้ระบบกันไฟลามให้ติดป้ายระบุ“ระบบกันไฟลามห้ามรือ้ถอนหรือทําลายหาก
เสียหายโปรดแจ้งฝ่ายบาํรุงรักษาอาคาร” รวมถงึช่ือสถาบนัท่ีทําการทดสอบระบบหมายเลขระบบวนัท่ีติดตัง้ระบบและ
ช่ือท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ รับจ้าง 
 11.4.4  การควบคมุคณุภาพ 
  มีการตรวจสอบการติดตัง้วสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามของผู้ รับจ้างจากผู้ผลติวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลาม 
 11.4.5  การทําความสะอาด 
  1) ทําความสะอาดวสัดกุนัไฟลามท่ีเกินออกมาจากแบบท่ีกําหนดไปพร้อมๆกบัการติดตัง้ด้วยสารทํา
ความสะอาดท่ีได้รับการรับรองจากผู้ผลติหรือผู้จดัจําหน่ายวสัดกุนัไฟลาม 
  2) ทําความสะอาดบริเวณทํางานทกุแหง่หลงัจากติดตัง้วสัดกุนัไฟลามแล้วด้วยความประณีตเรียบร้อย
ก่อนการอนมุติัตรวจสอบจากผู้ออกแบบและก่อนสง่มอบงาน 
  3) ป้องกันวสัดุป้องกันไฟและควนัลามทัง้ขณะติดตัง้และหลงัติดตัง้เพ่ือให้มัน่ในว่าระบบกันไฟและ
ควนัลามไม่ได้รับความเสียหายแต่หากวสัดปุ้องกนัไฟและควนัลามเสียหายให้รือ้ออกและเปล่ียนวสัดปุ้องกนัไฟและควนั
ลามใหมท่นัที 

 
11.5  รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์ (MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT)  
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ผลิตวสัดอุปุกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปการเสนอผลิตภณัฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจาก
วิศวกรผู้ออกแบบก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 11.5.1  Fire Barrier System  :  3M, Hilti,Metacaulk, Promat, Fire Pro,Abesco, STI 
 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุ ยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน

ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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12. อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าแรงตํ่าสายไฟฟ้าแรงตํ่าชนิดทนไฟ 
 และแผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 

 
12.1  อุปกรณ์เดนิสายไฟฟ้า 
 12.1.1  ความต้องการทัว่ไป 
  เพ่ือให้การใช้งานและการติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้าให้รวมถึงสายสญัญาณทางไฟฟ้าส่ือสาร
อ่ืนๆเช่นสายโทรศพัท์สายสญัญาณวิทย-ุโทรทศัน์สายสญัญาณแจ้งเตือนเป็นต้น) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถกูต้อง
ตามมาตรฐานจงึกําหนดให้การจดัหาวสัดอุปุกรณ์และการติดตัง้เป็นไปตามข้อกําหนดดงัรายละเอียดนี ้
 12.1.2  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า 
  ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิดตามลกัษณะความเหมาะสมในการใช้งานโดยท่อทกุชนิด
ต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน ANSI ผ่านกระบวนการชบุ Hot-Dip Galvanized ป้องกนัการเกิดสนิมมีความหนาไม่น้อย
กวา่ 20 ไมครอนซึง่ผลติขึน้เพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้
  1) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ผลิตมาจากเหลก็ชบุสงักะสีตามมาตรฐาน 
ANSI (80.3-1983) หรือ UL 797 หรือ TIS 770-2531 หรือเทียบเท่ามีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้ติดตัง้ใช้งานใน
กรณีท่ีติดตัง้ลอยหรือซอ่นในฝ้าเพดานซึง่ไม่มีสาเหตใุดๆท่ีจะทําให้ท่อเสียรูปทรงได้หรือทําให้ท่อเสียหายการติดตัง้ใช้งานให้
เป็นไปตามกําหนดในวสท.  
  2) ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) ผลิตมาจากเหลก็ชบุสงักะสีทัง้
ภายในและภายนอกหรือทํามาจากเหลก็ชบุสงักะสีผิวภายนอกเคลือบด้วย Chromate และผิวภายในเคลือบด้วยExpoxy 
resin ตามมาตรฐาน UL 6 ANSI (80.1-1983) หรือ TIS 770-2533 มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เลก็กว่า 1/2 นิว้ติดตัง้ใช้งาน
ได้เช่นเดียวกบัทอ่โลหะบางและติดตัง้ฝังในผนงัหรือพืน้หรือเข้า-ออกจากแผงไฟฟ้าแต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและใช้ในสถานท่ี
อนัตรายตามกําหนดในวสท.  
  3) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) ผลิตมาจากวสัดเุช่นเดียวกบัท่อ IMC ผลิตตาม
มาตรฐาน UL 1242 สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทกุประการและให้ใช้ในสถานท่ีอนัตรายและฝังดินได้โดยตรง
ตามกําหนดในวสท.  
  4) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) ผลิตมาจากเหลก็ชบุสงักะสีผลิตตามมาตรฐาน ASTM หรือ
เทียบเท่าขนาดท่อใช้งานต้องมีเส้นผ่าศนูย์กลางไม่ต่ํากว่า 1/2”เป็นท่อโลหะอ่อนท่ีใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอปุกรณ์หรือเคร่ือง
ไฟฟ้าท่ีมีหรืออาจมีการสัน่สะเทือนได้หรืออปุกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนย้ายได้บ้างเช่นมอเตอร์โคมไฟแสงสว่างเป็นต้นท่ออ่อน
ท่ีใช้ในสถานท่ีชืน้แฉะและนอกอาคารต้องใช้ทอ่ออ่นชนิดกนันํา้การติดตัง้ใช้งานโดยทัว่ไปให้เป็นไปตามข้อกําหนดในวสท.  
  5) ท่ออโลหะชนิด HDPE จะต้องเป็นท่อท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้ในงานร้อยสายไฟฟ้าและสายสญัญาณผลิต
จากวัตถุดิบโพลีเอทีลีนชนิดความหนาแน่นสูงมีสีดําคุณสมบัติทนแรงกดแรงดึงแรงกระแทกได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงไม่
แตกร้าวไม่หกัง่ายในกรณีท่ีเกิดการกดทบัฝังกลบหรือมีการทรุดตวัของพืน้ดินผิวภายนอกและภายในมีความล่ืนเรียบมนั
เหมาะสําหรับการใช้งานร้อยสายไฟฟ้าและสายสญัญาณและจะต้องได้มาตรฐานมอก. 982-2548  
  6) อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 
Entrance Cap ตา่งๆต้องเหมาะสมกบัสภาพและสถานท่ีใช้งาน Connector และข้อต่อของท่อ EMT ทําจากเหลก็ชบุสงักะสี
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ท่อ IMC และ RSC จะต้องทําเกลียวปลายทัง้สองด้านตามมาตรฐาน ANSI B2 20.1-1968 และ ANSI B1 20.1-1983 
ตามลําดบัหรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเทา่ 
  7) การติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงันี ้
   ก.  ให้ทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกทอ่ก่อนทําการติดตัง้ 
   ข.  การดัดงอท่อต้องไม่ทําให้ท่อเสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้งของการดัดงอต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของวสท.  
   ค.  ทอ่ต้องยดึกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆทกุๆระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 
   ง.  ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อนจึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้
ห้ามร้อยสายเข้าทอ่ในขณะกําลงัติดตัง้ทอ่ในสว่นนัน้ 
   จ.  การเดินท่อในสถานท่ีอนัตรายตามข้อกําหนดในวสท. ต้องมีอปุกรณ์ประกอบพิเศษเหมาะสม
กบัแตล่ะสภาพและสถานท่ี 
   ฉ.  การใช้ทอ่ออ่นต้องใช้ความยาวไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร 
   ช.  แนวการติดตัง้ต้องเป็นแนวขนานหรือตัง้ฉากกับตัวอาคารเสมอหากมีอุปสรรคจนทําให้ไม่
สามารถติดตัง้ทอ่ตามแนวดงักลา่วได้ให้ปรึกษากบัผู้คมุงานเป็นแตล่ะกรณีไป 
   ซ.  ท่อชนิด EMT, IMC และ RSC จะต้องมีความหนาตามกําหนดของ ANSI และได้รับการ
ตรวจสอบจาก UL และได้รับมาตรฐานมอก.  
  8) การต่อท่อร้อยสายท่อร้อยสายชนิดบางให้ใช้ Compression Type Coupling สว่นท่อร้อยสายชนิด
หนาให้ใช้ข้อต่อชนิดเกลียวและใช้ Electrical Pipe Joint Compound ทาท่ีเกลียวก่อนใสข้่อต่อเพ่ือประกนัการเช่ือมต่อกนั
ทางไฟฟ้าของระบบทอ่ร้อยสาย 
  9) ท่อร้อยสายจะต้องต่อถึงกันทางไฟฟ้าตลอดแนวจากปลายทางจนถึงแผงสวิทช์บอร์ดและจะต้อง
ตรวจสอบความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าหลงัการติดตัง้แล้วเสร็จปลายท่อท่ีต่อเข้ากบัแผงสวิทช์บอร์ดจะต้องต่อเข้ากบั Ground 
Terminal ของแผงสวิทช์บอร์ดนัน้ 
  10) ท่อ Conduit จะต้องถกูยดึตรึงอย่างมัน่คง (Securely Fasiened) กบัผนงัของโลหะของ Outlets, 
Junction และ Pull Boxes ด้วย Galvanized Lock Nut, Bushing การขนัยดึจะต้องสงัเกตว่าเกลียวของท่อทัง้หมดจะต้อง
ผ่าน Bushing, Lock Nut จะต้องขนัตรึง Bushing นัน้ให้สมัผสัแน่นเป็นตวันําไฟฟ้า (Firm Electrical Contact) ไปยงัผนงั
โลหะนัน้ 
  11) ทอ่ Conduit ทัง้หมดในระบบไฟฟ้าจะต้องยดึติดกบัโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรงท่อ Conduit เด่ียว
ขนาด 1 1/4” หรือขนาดใหญ่กว่าเดินซ่อนในฝ้าจะต้องจบัยดึด้วย Beam Clam หรือ Spring Ring Conduit Hangers With 
Support Rod ท่อท่ีเดินด้วยกนัไปสามารถจบัรวมกลุม่กนัอย่างมีระเบียบเท่าท่ีสามารถทําได้ท่อท่ีเดินในแนวด่ิงจะต้องยึด
ด้วย Steel Clamps สําหรับ Conduit ขนาด 1” และเลก็กว่าท่ีเดินซ่อนอยู่ในฝ้าสามารถจบัยดึโดยตรงกบัโครงสร้างอาคาร
ด้วย Strap Hangers ระยะหา่งของการจบัยดึจะต้องไมเ่กิน 1.20 เมตร 
  12) จะต้องมีการระมดัระวงัไม่ให้ภายในท่อ Conduit สะสมนํา้เศษวสัดหุรือเศษคอนกรีตอยู่ถ้ามีสิ่ง
แปลกปลอมอยู่ในท่อผู้ รับเหมาฯจะต้องทําความสะอาดท่อก่อนถ้าสิ่งแปลกปลอมนีไ้ม่สามารถนําออกมาได้ก็จะต้องเปล่ียน 
Conduit นัน้ใหม ่



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :FEC/ARU26/SP-P/0001 Rev. No.  0 

Doc. Title :  งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง Page   12-3/14  

 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  13) ท่อร้อยสายทัง้หมดท่ีเดินลอยให้ทาสีทําเคร่ืองหมายไว้ทกุๆ 2 เมตรโดยใช้สีส้มสําหรับท่อของระบบ
ไฟฟ้ากําลงัและแสงสวา่งสีเขียวสําหรับทอ่ของระบบส่ือสารและสีเหลืองสําหรับทอ่ของระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั 
  14) การติดตัง้ 
   ถึงแม้ว่าข้อกําหนดจะระบุให้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตวันําสําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตามแต่
ต้องทําการติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหลา่นีท้กุๆช่วงให้มีความตอ่เน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอดเพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้
มีความแน่นอนและสมบรูณ์ 
  15) การทดสอบ 
   ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าในทกุๆช่วงตามความเห็นชอบของผู้ควบคมุ
งาน 
 12.1.3  กลอ่งตอ่สายและกลอ่งดงึสาย 
  กลอ่งตอ่สายในท่ีนีใ้ห้รวมถงึกลอ่งสวิทช์กลอ่งเต้ารับกลอ่งต่อสาย (Junction Box) กลอ่งพกัสายหรือกลอ่ง
ดงึสาย (Pull Box) ตามกําหนดในวสท. รายละเอียดของกลอ่งตอ่สายต้องเป็นไปตามกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
  1) กล่องต่อสายและกลอ่งดึงสายท่ีใช้ติดตัง้ภายในอาคารจะต้องเป็นกล่องเหล็กอาบสงักะสี (Electro 
Galvanized) กลอ่งตอ่สายแบบติดภายนอกอาคารต้องใช้ชนิดทนสภาวะอากาศภายนอกอาคารอาจเป็นชนิดอลมิูเนียมหรือ
เหล็กหล่อฝาครอบมีขอบยางอดัรอบและกล่องต่อสายแบบฝังพืน้เป็นแบบโลหะหล่อมีฝาทองเหลืองมีเกลียวสามารถเปิด
ออกได้ 
  2) กลอ่งดงึสาย (Pull box) ท่ีมีขนาดไม่เกิน 100 ลกูบาศก์นิว้ให้พบัจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.2 
มม. สว่นกลอ่งดงึสาย (Pull box) ท่ีมีขนาดเกิน 100 ลกูบาศก์นิว้ให้พบัจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.4 มม. ถ้าทําจาก
โลหะหลอ่อ่ืนๆก็จะต้องคํานงึถงึความแข็งแรงในการใช้งาน 
  3) ขนาดของกล่องต่อสายขึน้อยู่กบัขนาดจํานวนของสายไฟฟ้าท่ีผ่านเข้าและออกกลอ่งนัน้ๆและขึน้กบั
ขนาดจํานวนทอ่ร้อยสายหรืออปุกรณ์เดินสายอ่ืนๆทัง้นีต้้องคํานงึถงึรัศมีโค้งงอของสายตามท่ีระบใุน NEC ARTICLE 373  
  4) กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาดต้องมีฝาปิดท่ีเหมาะสมรูของกล่องท่ีไม่ได้ใช้งานต้องปิดให้
เรียบร้อย 
  5) กล่องต่อสายท่ีใช้เป็น outlet box สําหรับสวิทช์เต้าเสียบและดวงโคมท่ีติดตัง้แบบฝังเรียบกบัผนงั
จะต้องจดัให้ตัง้ได้ฉากกบัโครงสร้างอาคาร 
  6) การติดตัง้กล่องต่อสายต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆและกล่องต่อสาย
สําหรับแต่ละระบบให้มีรหสัสีทาภายในและท่ีฝากลอ่งให้เหน็ได้ชดัเจนตําแหน่งของกลอ่งต่อสายต้องติดตัง้อยู่ในท่ีซึง่เข้าถึง
และทํางานได้สะดวก 
  7) กล่องต่อสายจะต้องทําการติดตัง้ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ากบัอปุกรณ์เดินสายไฟ้ฟ้าอ่ืนๆเช่นท่อ
ร้อยสายไฟฟ้ารางร้อยสายเพ่ือเสริมระบบการต่อลงดินให้สมบรูณ์และจะต้องมีการทดสอบว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าทกุ
ช่วงตามความเหน็ชอบของผู้คมุงาน 
 12.1.4  รางร้อยสาย (WIREWAYS)  
  1) รางร้อยสายจะต้องทําจากเหลก็แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มม. สําหรับความกว้างไม่เกิน 75 มม. และ
หนาไม่น้อยกว่า 1.20 มม. สําหรับความกว้างเกิน 75 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมฉาบสีแล้วอบแห้งหรือ hot dip 
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galvanized ตามท่ีระบใุนแบบด้านหน้าจะต้องเปิดได้รางร้อยสายและวสัดท่ีุใช้ประกอบต้องออกแบบให้ประกอบเข้ากนัได้
โดยท่ีหมดุเกลียวสลกัเกลียวท่ีใช้ต้องฝังเรียบกับพืน้และผนังของรางร้อยสายไม่มีส่วนคมอนัจะเป็นอนัตรายต่อสายไฟใน
ระหวา่งการติดตัง้ 
  2) รางร้อยสายท่ีทําขึน้สําหรับใช้ภายนอกอาคารจะต้องมีลักษณะกันนํา้ได้โดยผู้ ผลิตต้องแสดง
เคร่ืองหมายหรือข้อความบอกไว้ท่ีตวัรางร้อยสาย 
  3) จํานวนพืน้ท่ีหน้าตดัของสายไฟฟ้าทัง้หมดต้องไม่เกิน 20 เปอร์เซนต์ของขนาดพืน้ท่ีหน้าตดัของราง
ร้อยสายและห้ามบรรจสุายไฟฟ้าท่ีนํากระแสลงในรางร้อยสายมากกว่า 30 เส้นโดยสายสําหรับวงจรสญัญาณหรือระบบ
ควบคมุไมถื่อวา่เป็นสายไฟท่ีนํากระแส 
  4) รางร้อยสายจะต้องยึดให้มัน่คงทกุระยะไม่เกิน 1.5 ม. แต่ถ้าเป็นแนวด่ิงต้องยึดให้มัน่คงทกุระยะไม่
เกิน 3.0 ม. และต้องไม่มีการต่อรางร้อยสายมากกว่า 1 แห่งระหว่างช่วงยดึการติดตัง้ผ่านผนงัให้สว่นท่ีไม่มีรอยตอ่ผ่านทะลุ
ผนงัเทา่นัน้และปลายสดุของรางร้อยสายต้องมีฝาปิด 
  5) ภายใน Wire way ต้องมี Cable Support ทกุระยะ 0.5 ม. (เฉพาะแนวด่ิง)  
  6) ผลติตามมาตรฐาน ASTM A570 & A611 หรือเทียบเท่าอปุกรณ์อ่ืนๆเช่นข้อต่อข้อแยกและฝาปิดต้อง
ผลติตามมาตรฐานโรงงานเทา่นัน้ 
  7) ระหวา่งรางเดินสายจะต้องตอ่ขัว้กราวด์ระหวา่งทอ่นด้วย 
 12.1.5  รางเดินสาย (CABLE TRAY AND CABLE LADDER)  
  1) รางเดินสายจะต้องทําจากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ซึง่ขึน้อยู่กบัขนาดของราง
เดินสายพร้อมผ่านกรรมวิธีป้องกนัและกําจดัสนิมโดยวิธี hot dip galvanized ขนาดตามท่ีระบใุนแบบรางเดินสายจะต้องมี
ความแข็งแรงพอท่ีจะรับนํา้หนกัสายได้เต็มท่ีโดยไม่บิดเบีย้วขอบข้างรางและขัน้ของรางจะต้องเรียบโดยไม่มีความคมของ
ขอบเพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้กบัสายเคเบิลอนัเน่ืองจากการติดตัง้ 
  2) รางเดินสายจะต้องมีการต่อเน่ืองถึงกนัตลอดของเส้นทางต่อลงดินเพ่ือไม่ให้มีการขาดตอนได้ข้อต่อ
ระหว่างรางเดินสายแต่ละช่วงจะต้องแน่นสนิทรางเดินสายจะต้องมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าต่ําตลอดทางและต้องรับ
ปริมาณกระแสไฟฟ้าอนัเกิดจากการลดัวงจรได้อยา่งปลอดภยั 
  3) รางเดินสายจะต้องเดินในแนวขนานกบัโครงสร้างของอาคารและมีความสงูเหนือรางพอเพียงสําหรับ
การวางสาย 
  4) การเดินสายในรางเดินสายท่ีไม่ได้อยู่ในแนวนอนจะต้องยึดสายท่ีเดินไปกบัพืน้รางให้มัน่คงและสาย
จะต้องมีความยาวตลอดจากอปุกรณ์ไฟฟ้าถงึอปุกรณ์ไฟฟ้าห้ามมีการตอ่สายในรางเดินสาย 
  5) Cable Tray ท่ีใช้ต้องเป็นชนิดท่ีมีช่องระบายอากาศ    
  6) การติดตัง้รางเดินสายการเดินสายในรางเดินสายรวมทัง้ขนาดและจํานวนสายท่ีเดินในรางเดินสายให้
ปฏิบติัตามข้อกําหนดท่ีระบใุนวสท.  
  7) ระยะจบัยดึรางไมเ่กิน 1.5 เมตร 
 
12.2  สายไฟฟ้าแรงตํ่า 
 12.2.1  สายไฟฟ้าชนิดร้อยในทอ่หรือรางเดินสาย 
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  ถ้าหากมิได้ระบุเป็นอ่ืนใดในแบบสายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายทองแดงแกนเด่ียวหุ้มฉนวน PVC ทน
แรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์และทนอณุหภมิูได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียสตามมอก. ใหม่และมาตรฐานการติดตัง้ไฟฟฟ้าท่ี
ปรับปรุงใหมร่ายละเอียดอ่ืนๆมีดงันี ้
  1) สายสําหรับวงจรไฟฟ้าต้องมีพืน้ท่ีหน้าตดัสายไม่เลก็กว่า 2.5 ตร.มม. สายต่อเข้าดวงโคมแต่ละดวงให้
ใช้สายขนาดไมเ่ลก็กวา่ 1.5 ตร.มม.  
  2) รหสัสี (Color Code) สําหรับสายไฟฟ้าแรงต่ํา 
   เฟส A - สีนํา้ตาล (Brown)  
   เฟส B - สีดํา (Black)    
   เฟส C - สีเทา (Grey)  
   NEUTRAL - สีฟ้า (Blue)  
   สายดิน (Ground) - สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
   ในกรณีสายมีขนาดใหญ่กว่า 10 ตร.มม. ซึง่ไม่มีสีของฉนวนตามระบใุห้ใช้เทปสีตามรหสัพนัทบัท่ีสาย
นัน้ๆหรือทาด้วยสีชนิดท่ีไม่ทําความเสียหายต่อฉนวนไฟฟ้าสว่นท่ีขัว้หางปลาให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยใช้รหสัสี
เดียวกนั 
  3) สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อห้ามตดัต่อสายภายในท่ออนญุาตให้ต่อสายได้ในกลอ่ง
ต่อสายเท่านัน้สําหรับสายขนาดไม่เกิน 6 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scotch Lock ในการต่อสายสว่นสายขนาดใหญ่กว่า
นีใ้ห้ตอ่ด้วย Split Bolt หรือ Compression Connector และพนัทบัด้วยเทปยางให้มีคณุสมบติัเทียบเทา่ฉนวนไฟฟ้าเทา่นัน้ 
  4) การร้อยสายห้ามใช้นํา้มนัหล่อล่ืนทาเพ่ือช่วยในการร้อยสายต้องใช้ Pulling Compound ท่ีผลิต
สําหรับการร้อยสายโดยเฉพาะเทา่นัน้ 
  5) ห้ามร้อยสายโทรศัพท์หรือสายแรงดันต่ําพิเศษเข้าไปในท่อร้อยสายหรือกล่องต่อสายเดียวกันกับ
สายไฟฟ้า 
  6) สายไฟฟ้าแต่ละเส้นต้องมีการทําเคร่ืองหมายให้ทราบได้ถึงวงจรและหน้าท่ีของสายไฟนัน้ๆ
เคร่ืองหมายเหลา่นีใ้ห้ทําไว้ท่ีสายทัง้ท่ีอยูใ่นกลอ่งตอ่สายและปลายสายท่ีเข้าอปุกรณ์   
  7) สายไฟฟ้าท่ีเดินเข้าในแผงจ่ายไฟหรืออปุกรณ์อ่ืนจะต้องจดัให้เป็นระเบียบโดยใช้Self Locking Cable 
Ties รัดให้เป็นหมวดหมูส่ายต้องมีความยาวเหลือไว้เพียงพอท่ีจะย้ายตําแหน่งในแผงจ่ายไฟอนาคต 
 12.2.2  การเดินสายใต้ดิน 
  ถ้าหากมิได้ระบเุป็นอ่ืนใดในแบบสายไฟฟ้าท่ีใช้จะต้องเป็นสายแดงชนิดแกนเด่ียวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน 
PVC หรือมีเปลือกนอกทนแรงดนัไฟฟ้าได้ 750 โวลท์และทนอณุหภมิูได้สงูสดุ 70 องศาเซลเซียลตามมอก.11-2553 โดยการ
เดินสายใต้ดินต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
  1) สายฝังดินโดยตรงท่อร้อยสายหรือเคร่ืองห่อหุ้มสายไฟฟ้าประเภทอ่ืนท่ีได้รับการรับรองแล้วความลึก
ในการติดตัง้ต้องเป็นไปตามตารางตอ่ไปนี ้
  ความลกึในการติดตัง้ใต้ดินสําหรับระบบแรงต่ํา 
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วิธีการเดินสาย ความลกึน้อยสดุ (เซนติเมตร) 
เคเบิลฝังดินโดยตรง 60 
ทอ่โลหะหนา 15 
ทอ่โลหะหนาปานกลาง 15 
ท่อท่ีไม่ใช่โลหะซึ่งได้รับการรับรองให้ฝังดินโดยตรงได้
โดยไมต้่องมีคอนกรีตหุ้ม 

45 

ทอ่อ่ืน ๆ ซึง่ได้รับความเหน็ชอบจากการไฟฟ้า 45 
 
   -  ข้อยกเว้นท่ี 1  ถ้าไม่ใช่ท่อ IMC หรือ RSC แล้วหากมีแผ่นคอนกรีตหนา 5 ซม. วางอยู่เหนือสาย
อนญุาตให้ลดความลกึลงได้อีก 10 ซม.  
   -  ข้อยกเว้นท่ี 2ข้อกําหนดสําหรับความลึกนีไ้ม่ใช้บงัคบัสําหรับการติดตัง้ใต้อาคารหรือใต้พืน้
คอนกรีตซึง่หนาไมน้่อยกวา่ 10 ซม. 
   -  ข้อยกเว้นท่ี 3  บริเวณท่ีมีรถยนต์วิ่งผา่นความลกึต้องไมน้่อยกวา่ 60 ซม.  
  2) สายใต้ดินท่ีติดตัง้ใต้อาคารต้องติดตัง้อยู่ในท่อร้อยสายและท่อร้อยสายต้องยาวเลยผนังด้านนอก
อาคารออกไป 
  3) สายท่ีโผล่ขึน้จากดินต้องมีการป้องกันด้วยสิ่งห่อหุ้มหรือท่อร้อยสายซึ่งฝังจมลึกลงไปในดินตามท่ี
กําหนดในข้อ12.2.2 -1)และสว่นท่ีโผลเ่หนือดินต้องไมน้่อยกวา่ 180 ซม.  
  4) ต้องมีหมดุบอกแนวสายไฟฟ้าใต้ดินแสดงแนวสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวางห่างกนัประมาณ 10 เมตร
ตลอดแนวการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน 
 12.2.3  สายไฟฟ้าท่ีใช้เดินในอาคารชัน้ใต้ดิน 
  สายไฟฟ้าท่ีใช้ในอาคารชัน้ B สําหรับวงจรท่ีต้องการความปลอดภยัปกติให้ใช้สายชนิด Flame Retardant, 

Low Smoke, Zero Halogen (LSOH) และฉนวนของสายไฟต้องสามารถทนอณุหภมิูได้ไม่ต่ํากว่า 90
o
C และจะต้องได้

มาตรฐาน IEC 60332-3C, 60754-1,2, 601034-2 และจะต้องมีผลการทดสอบจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้เช่น LPCB ให้ผู้ว่า
จ้างพิจารณาประกอบการขออนมุติั 
 12.2.4  สายไฟฟ้าท่ีใช้เดินเข้าเคร่ืองจกัร 
  สายไฟฟ้าท่ีใช้กบัเคร่ืองจกัรถาวรท่ีมีการเคล่ือนท่ีเป็นประจําเช่นรอกไฟฟ้าเคร่ืองจกัรท่ีมีการสัน่สะเทือนหรือ
กรณีท่ีผู้คมุงานเหน็ชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable หุ้มฉนวนพีวีซีสองชัน้ตามมอก. 11-2553 ชนิด VCT หรือ VCT-
GRD  
 12.2.5  สายไฟฟ้าท่ีใช้กบัดวงโคมท่ีมีความร้อนสงู 
  สําหรับสายไฟฟ้าภายในดวงโคมไฟฟ้าท่ีมีความร้อนเกิดขึน้สูงเช่นโคมท่ีใช้หลอดไส้ (Incandescent 
Lamp), High Intensity Discharge Lamp เป็นต้นให้ใช้สายทนความร้อนซึ่งหุ้มด้วยฉนวน Asbestos หรือวสัดอ่ืุนท่ีมี
คณุสมบติัเทียบเทา่ 
 12.2.6  สายไฟฟ้าชนิด CV  
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  สายไฟฟ้าชนิด CV ผลิตและทดสอบตามาตรฐาน IEC 60228 และ 60502-1 สายไฟจะต้องมีตวันําเป็น

ทองแดงฉนวนเป็น XLPE ขนาดแรงดนั 600/1000V. อณุหภมิูใช้งาน 90
o
C มีเปลือกนอกเป็น PVC  

 12.2.7  สายไฟฟ้าแรงต่ําชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable) 
  1) ความต้องการทัว่ไป 
   ในขณะท่ีเกิดเพลิงไหม้สายนําไฟฟ้าจะต้องยังคงรักษาสภาพการนําไฟฟ้าท่ีแรงดันและกระแสใน
สภาวะท่ีปกติและวสัดท่ีุใช้ทําสายไฟฟ้าจะต้องไม่เอือ้อํานวยต่อการติดไฟ , ลามไฟและสายไฟจะต้องไม่ก่อกําเนิดปริมาณ
ควนัท่ีเป็นอนัตรายและรวมถงึแก๊สพิษและกรดแก๊สจากธาตใุนหมู ่Halogen  
  2) ลกัษณะของสายไฟ 
   สายไฟฟ้าชนิดอ่อนติดตัง้ได้สะดวกผลิตตามมาตรฐาน IEC 60502 มีตวันําแกนทองแดงชนิด Strand 
(IEC228 Class 2) ท่ีพนัหุ้มด้วย Glass Mica เป็นฉนวนกนัไฟภายในและหุ้มอีกชัน้ด้วยสารแร่ฉนวนอ่อนตวัชนิดไม่หลอม
ละลายติดไฟเม่ืออยู่ภายในเพลิงสายไฟจะต้องมีรัศมีดดัโค้งไม่เกิน 6-8 เท่าของรัศมีความโตของสายไฟนัน้วสัดท่ีุหุ้มจะต้อง

ไม่แปรสภาพใดๆเม่ือตวันําไฟฟ้าต้องนํากระแสไฟฟ้าท่ีอณุหภมิูต่อเน่ืองสงู 90 
o
C ตามมาตรฐาน IEC 216 และสายไฟ

ทัง้หมดจะต้องผา่นการทดสอบตามมาตรฐานสากลดงันี ้
   ก.  สามารถนําไฟฟ้าอย่างเน่ืองได้เป็นปกติในขณะเกิดเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน BS 6387 C.W.Z. 
โดยมีผลทดสอบแยกกนัดงันี ้

    -  ข้อกําหนด C ท่ีอณุหภมิู 950 
o
C เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

    -  ข้อกําหนด W ให้รับความร้อนท่ีอณุหภมิู 650 
o
C เป็นเวลา 15 นาทีแล้วพ่นด้วยนํา้ท่ี

อณุหภมิูเดียวกนัเป็นเวลา 15 นาที 
    -  ข้อกําหนด Z สายไฟต้องยงัสามารถนําไฟฟ้าได้เป็นปกติขณะท่ีกระทําด้วยแรงกลจาก

ภายนอกท่ีอณุหภมิู 950 
o
C เป็นเวลา 15 นาที 

   ข.  สายไฟมีคา่แรงดนั 0.6/1 KV (เพาเวอร์/คอนโทรล)  
   ค.  สายไฟมีคา่แรงดนั 300/500 (สายส่ือสาร)  
   ง. สายไฟต้องผา่นการทดสอบท่ีแสดงวา่ไมเ่อือ้อํานวยตอ่การลามไฟของสายไฟตามมาตรฐาน 
    -  IEC 332-1  
    -  IEC 332-3 A B C  
    -  VDE 0472 Part 804/C  
   จ.  ปริมาณควนัไฟเม่ือสายถกูเผาไฟไหม้ควนัท่ีเกิดขึน้จะต้องยอมให้ปริมาณแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า 
70%  
    -  IEC 1034-2  
   ฉ.  ปริมาณ Halogen เป็นศนูย์ 
    -  IEC 754-1  
   ช.  คา่ความเป็นกรดดา่งท่ีเหมาะสม 
    -  IEC 754-2  
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   ซ.  ไมมี่แก๊สพิษตา่งๆ 
    -  NFC20-454  
    -  NES 713  

   ฌ.  ความสามารถต่อการลดัวงจรและการใช้เกินกระแสพิกดัสายไฟจะต้องทนท่ีอณุหภมิู 250 
o
C 

เป็นเวลา 5 วินาที  
   ญ.  การควบคมุคณุภาพบริษัทผู้ผลิตสายไฟเหล่านีจ้ะต้องได้รับการยอมรับตามมาตรฐานประกัน
คณุภาพ ISO 9001  
   ฎ.  อุปกรณ์ขัว้ต่อสายจะต้องมีการทดสอบจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้โดยจะต้องมีคุณสมบัติทนไฟ
เหมือนกบัสาย 
 12.2.8  การติดตัง้ 
  1) การติดตัง้สายไฟฟ้าซึง่เดินร้อยในทอ่โลหะต้องกระทําดงัตอ่ไปนี ้
   ก.  ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าทอ่ได้เม่ือมีการติดตัง้ทอ่เรียบร้อยแล้ว 
   ข. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อปุกรณ์ช่วยซึง่ออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดงึสายไฟฟ้าโดยปฏิบติั
ตามคําแนะนําของผู้ผลติ 
   ค. การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่ออาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อล่ืนโดยสารนัน้จะต้องเป็นสารพิเศษท่ีไม่
ทําปฏิกิริยากบัฉนวนของสายไฟฟ้า 
   ง. การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อกําหนดใน
มาตรฐานวสท.  
  2) การตอ่เช่ือมและการตอ่แยกสายไฟฟ้า 
   ก. การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้าให้กระทําได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน้ห้าม
ตอ่ในทอ่โดยเดด็ขาด 
   ข. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดของตวันําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้ 
Insulated Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 600 โวลท์ 
   ค. การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตรและไม่เกิน 240 
ตารางมิลลิเมตรให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอดั (Splice or Sleeve) และพนัด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทปพีวีซี
อีกชัน้หนึง่  
   ง.  การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่าท่ีกําหนดข้างต้นให้ต่อโดยใช้ Split 
Bolt Connector ซึง่ผลติจาก Bronze Alloy หรือวสัดอ่ืุนท่ียอมรับให้ใช้ในงานตอ่เช่ือมสายไฟฟ้าแตล่ะชนิด 
   จ.  ปลายสายไฟฟ้าท่ีสิน้สดุภายในกลอ่งต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสายไฟฟ้าแยก
ไปยงัจดุอ่ืนได้สะดวกและการเปล่ียนชนิดของสายไฟฟ้าให้กระทําได้โดยต่อผ่าน Terminal Block นี ้ Terminal Block ต้อง
เป็นชนิดท่ีเหมาะสมกบัการต่อสายไฟฟ้าทําด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดีมีแผงกัน้ระหว่าง Terminal Block และหมายเลข 
Terminal กํากบั 2.9 การทดสอบ 2.9.1 สายสําหรับวงจรแสงสวา่งและเต้ารับให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ตดัวงจรและสวิทช์
ตา่งๆอยูใ่นตําแหน่งเปิดต้องวดัคา่ความต้านทานของฉนวนได้ไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกกะโอห์มในทกุๆกรณี 
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  3) สําหรับ feeder และ sub-feeder ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ต่างๆทัง้สองทางแล้ววดัค่าความ
ต้านทานของฉนวนต้องไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกกะโอห์มในทกุๆกรณี 
  4) การวดัคา่ของฉนวนดงักลา่วต้องใช้เคร่ืองมือท่ีจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์และวดัเป็นเวลา 
30 วินาทีตอ่เน่ืองกนั 

 
12.3 แผงสวทิซ์ควบคุมมอเตอร์ 
 12.3.1  SAFETY SWITCHES  
  เป็นอุปกรณ์สําหรับตดักระแสไฟฟ้าท่ีจ่ายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภยัในขณะทําการซ่อมบํารุง
อปุกรณ์ไฟฟ้านัน้ๆและต้องเป็นชนิด Quick Make, Quick Break, Heavy Duty มีขนาดพิกดัตามท่ีระบใุนแบบ 
  1) ตวัตู้ ทําด้วยแผ่นเหล็กท่ีผ่านกรรมวิธีป้องกนัและกําจดัสนิมพร้อมทัง้เคลือบอบสีอย่างดีโดยมีระดบั
การป้องกนั NEMA 1 สําหรับติดตัง้ในอาคารและ NEMA 3R สําหรับติดตัง้ภายนอกอาคาร 
  2) ตวัสวิทช์จะต้องมีกระเด่ืองลอ็คอยูเ่ม่ือสวิทช์อยูใ่นตําแหน่ง OFF จงึจะสามารถเปิดฝาได้ 
  3) ขนาด Ampere Rating จํานวนขัว้สายและจํานวน Phase ให้เป็นไปตามระบใุนแบบ 
  4) ชดุท่ีกําหนดให้มี Fuse ให้ใช้ Fuse Clips เป็นแบบ Spring Reinforced โดยขนาดของ Fuse ให้เป็น
เช่นเดียวกบัข้อท่ีระบขุ้างต้น 
  5) การติดตัง้ให้ติดตัง้กบัผนงัตามระบใุนแบบโดยระดบัความสงูจากพืน้ 0.80 ม. ถึงระดบับนของสวิทช์
หรือติดท่ีความสงูตามท่ีระบใุนแบบในกรณีบริเวณติดตัง้ไม่มีผนงัหรือกําแพงให้ติดตัง้บนขายดึโครงเหล็กท่ีแข็งแรงให้สวิทช์
สงูจากพืน้ไมน้่อยกวา่ 0.80 ม. ถงึระดบับนของสวิทช์ 
 12.3.2  CIRCUIT BREAKER  
  1) Circuit Breaker ทัง้หมดผลติและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, ANSI, VDE, IEC, UL  
  2) เป็นชนิดท่ีผลติขึน้มาต้องสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไมน้่อยกวา่ 240 Volt สําหรับ 1 เ ฟสและไม่ น้อย
กวา่ 415 Volt สําหรับ 3 เฟส 
  3) ขนาดเฟรม (Frame size) ไม่เกิน 250 Amp. ต้องเป็นชนิด Molded Case Circuit Breaker, Thermal 
Magnetic or Solid State Trip 0.8 – 1.0 In, Ics = 100% Icu 
  4) ขนาดเฟรมมากกว่า 250 Amp. เป็นชนิด Molded case หรือ Open Frame โดยมี Releasing 
Device เป็นแบบ Solid State Trip Unit 0.4 – 1.0 In, Ics = 100% Icu 
  5) Main Circuit Breaker ท่ีมีพิกดัตัง้แต่ 1000 Amp. ขึน้ไปจะต้องมีระบบ Ground Fault Protection 
โดยมีค่าปรับตัง้แต่ไม่เกิน 1200 Amp. สําหรับ Ground Fault Current ตัง้แต่ 3000 Amp. ขึน้ไปและจะต้องปลดวงจร
ภายในเวลาไมเ่กิน 1 วินาที 
  6) Mounting เป็นชนิดติดตัง้แบบ Fixed, Plug-In หรือ Draw-Out ตามท่ีระบใุนแบบ 
   ก.  Fixed type เป็นแบบติดตัง้ถาวรยดึติดกบัโครงโลหะของตู้ 
   ข.  Draw-Out Type สําหรับเฟรมเกิน 400 Amp. ต้องติดตัง้บนรางเล่ือนเข้าออกโดยมี Hand 
Crank เพ่ือช่วยผ่อนแรงและต้องมีระบบ Safety Trip Machanism Circuit Breaker จะ trip ทนัทีโดยอตัโนมติัถ้ามีการ 
Plug-In หรือ Draw-Out ในขณะท่ี Circuit Breaker อยูใ่นตําแหน่ง “On” โดยมีตําแหน่งเล่ือนเข้าออก 3 ตําแหน่งคือ 
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    -  Connected : Circuit breaker อยูใ่นตําแหน่งใช้งานปกติ 
    -  Test : Main contact ไมต่อ่อยูก่บัระบบแตช่ดุ Control ยงัไมส่ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    -  Disconnected : Main Contact และชดุ Control ถกูตดัขาดจากระบบ 
  7) Operating Mechanism ต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึง่ตามท่ีระบใุนแบบดงันี ้
   -  Manual Operated เป็นแบบสบัเข้าและออกได้ด้วยมือโดยวิธีบิดหรือสบัขึน้ลงซึ่งอาจจะเป็น
แบบมีสปริง (Spring Loaded) ก็ได้ 
   -  Motor Operated เป็นแบบ Charge Spring ด้วยมอเตอร์และสบัเข้าออกด้วย Solenoid หรือใช้
มอเตอร์สบัเข้าออกโดยตรงก็ได้ตามท่ีระบใุนแบบแต่จะต้องมี Clearing Contact สําหรับจดัไฟจากมอเตอร์หรือ Solenoid 
เม่ือสบัหรือปลดแล้ว 
 12.3.3  ชนิดของ ENCLOSURE  
  ชนิดของ ENCLOSURE (ตู้ เหลก็) ของอปุกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตามท่ีระบใุนแบบเป็นมาตรฐานของ NEMA 
ประเทศสหรัฐอเมริกาชนิดของ ENCLOSURE ท่ีใช้มีดงัตอ่ไปนี ้
  NEMA TYPE 1 GENERAL PURPOSE สําหรับการติดตัง้ภายในอาคาร 
  NEMA TYPE 3 R RAIN TIGHT สําหรับการติดตัง้ภายนอกอาคารหรือกลางแจ้งเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ภายใน
ตู้จากฝน 
  NEMA TYPE 4 WATER TIGHT สําหรับการติดตัง้ภายในหรือภายนอกอาคารเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ภายในตู้
จากฝนหรือนํา้ซึง่มีแรงดนั 
  NEMA TYPE 12 DUST TIGHT AND DRIP TIGHT สําหรับติดตัง้ภายในอาคารเพ่ือป้องกนัอปุกรณ์ภายใน
ตู้จากสิง่แปลกปลอมภายนอกเช่นฝุ่ นละอองผงหรือหยดนํา้ 
 12.3.4  A/C MOTOR CONTROL CENTER (AMCC)  
  1) ความต้องการทัว่ไป 
   -  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและติดตัง้ตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ําซึง่ผลิตขึน้ตามมาตรฐานมอก 1436 – 2540, 
VDE, IEC, NEMA หรือANSI สําหรับระบบไฟฟ้า 380/220 volt 3 phase 4 wire 50 Hz Insulation Class 600V มี
คณุสมบติัตามความต้องการของ NE CODE ARTICLE 384 และมีคณุสมบติั/ลกัษณะท่ีการไฟฟ้าท้องถ่ินยอมให้ใช้งานได้ 
   -  สวิทช์หรือ Circuit Breaker ทกุชดุท่ีใช้ในตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ําจะต้องผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกนั
ยกเว้น Main Switch, Main And Tie Circuit Breaker หรือ Automatic Transfer Switch อาจใช้ผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตรายอ่ืน
ได้ถ้าจําเป็นแตต้่องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้างก่อน 
   - สวิทช์ตัดตอนท่ีใช้ในตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ําขนาดเฟรมต้องไม่เล็กกว่าท่ีกําหนดและสามารถทน
กระแสลดัวงจรได้ไมต่ํ่ากวา่ท่ีกําหนดในแบบ 
  2) รายละเอียดทางโครงสร้าง 
   -  ตู้ เมนไฟฟ้าแรงต่ําผ่านการทดสอบ Fully Type Test License หรือ Fully Type Test ตาม
มาตรฐาน IEC 439-1  
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   - โครงตู้ ทําด้วยเหลก็ฉากหนาอย่างน้อย 2 มม. หรือโครงตู้ ทําด้วยเหลก็พบัเป็นส่ีเหล่ียมท่ีมีความ
แข็งแรงเช่ือมติดกนัหรือยึดติดกนัด้วยสลกัและเป็นเกลียวถ้าตู้ มีหลายสว่นและตัง้เรียงติดกนัต้องยดึติดกนัด้วยสลกัและเป็น
เกลียวพร้อมมีแผน่โลหะกัน้แยกสว่นภายในตู้ออกจากกนั 
   - แผ่นโลหะรอบนอกต้องทําจากแผ่นเหลก็ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มม. ผ่านกรรมวิธีกําจดั
และป้องกนัสนิมโดยวิธี Electro Galvanize แล้วพน่ทบัด้วยสีชนิดอบแห้งทัง้ภายนอกและภายใน 
   - ตวัตู้ประกอบขึน้เป็น Compartment Form 3 B ประกอบด้วย Busbars, Circuit Breaker, 
Cable และ Metering Compartment โดยมีแผน่โลหะกัน้ระหว่าง Compartment และต้องมีฐานสําหรับยดึ Circuit Breaker 
ด้วย   
   -  ตวัตู้ ต้องสามารถเปิดได้ทัง้ด้านหน้าด้านหลงัด้านบนและด้านข้างแผงประตดู้านหน้าของช่องใส่
อปุกรณ์ต้องติดบานพบัชนิดซ่อนด้านหลงัและด้านข้างให้ทําเป็นแผงๆละสองชิน้พบัขอบมีแผ่นยาง seal และยึดกบั
โครงสร้างของตู้ โดยใช้สกรู 
   - ฝาด้านข้างและด้านหลงัจะต้องมีเกลด็สําหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอโดยภายในช่องเกลด็
ให้บดุ้วยตาข่ายกนัแมลง (Insect Screen) และมี Filter สําหรับป้องกนัฝุ่ นด้วย 
   -  ฝาตู้ ด้านหน้าต้องมีป้ายช่ือทําด้วยพลาสติกพร้อมทัง้ Mimic Bus Diagram ติดให้เห็นอย่าง
ชดัเจนและไมห่ลดุง่าย 
   - ชิน้ส่วนท่ีเป็นโลหะทัง้หมดต้องผ่านกรรมวิธีกําจดัและป้องกนัสนิมโดยวิธี Electro Galvanize 
แล้วพน่ทบัด้วยสีชนิดอบแห้ง (Stove-Enamelled Paint)  
   -  ฝาตู้ทกุบานท่ีมีบานพบัปิดเปิดได้ต้องมีการตอ่ลงดินด้วยสายดินชนิดลวดทองแดงถกัต่อลงดินท่ี
โครงต ู
   -  ตวัโครงสร้างจะต้องขันสกรูหรือเช่ือมอย่างแข็งแรงตวัเมน Busbar และโครงสร้างจะต้อง
สามารถทนแรงปิดหากเกิดการลดัวงจรในระบบไฟฟ้าได้อยา่งต่ํา 50,000 แอมแปร์ 
   - รูปแบบ (Form) ของเมนแรงต่ําให้มีการแบง่แยกสว่นตา่งๆภายในตู้ รูปแบบ 3b (Form 3b)  
  3) รายละเอียดทางด้านเทคนิค 
   ก. BUSBAR ท่ีใช้ต้องทําจากทองแดงมีความบริสทุธ์ิไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดและ Ampacity 
ตามตารางท่ีแนบท้ายหมวดนีแ้ละจดัเรียงอย่างเป็นระเบียบสะดวกต่อการเข้าสายและมีระยะห่างจากฝาตู้อย่างเพียงพอ
สําหรับการเดินสายไฟฟ้านอกจากนีต้้องมี Ground Bus อยู่ด้านหลงัมมุลา่งและ Neutral Bus อยู่ด้านหลงัมมุบนของตู้หรือ
ติดตัง้บริเวณอ่ืนของตู้แต่ต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ว่าจ้างก่อน Bus ดงักลา่วจะต้องวางยาวตลอดความยาวของตู้และเจาะรู
เตรียมสําหรับการตอ่สายไว้ 
   ข. การจดัเฟสของ Busbars เม่ือมองจากด้านหน้าให้อยู่ในลกัษณะดงันี ้A,B,C เรียงจากหน้าตู้ ไป
หลงัตู้จากบนลา่งหรือจากซ้ายไปขวา 
   ค.  เมน Busbars เช่ือมระหว่างเมนกบั Circuit Breaker ต่างๆจะต้องเป็นทองแดงขนาดโตพอ
สําหรับกระแสไฟฟ้าโดยไมทํ่าให้อณุหภมิูของทองแดงสงูเกิน 70 องศาเซลเซียส 
   ง.  BUSBARSภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงต่ําให้ทาสีหรือพน่สีด้วยสีทนความร้อนเพ่ือระบเุฟสดงันี ้
    -  เฟส A - สีนํา้ตาล (Brown)  
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    -  เฟส B - สีดํา (Black)  
    -  เฟส C - สีเทา (Grey)  
    -  NEUTRAL - สีฟ้า (Blue)  
    -  สายดิน (Ground)  
    -  สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
   จ.  จดุต่อหรือจดุสมัผสัระหว่าง busbar กบั busbar หรือ busbar กบั terminal pad ให้ทาเคลือบ
จดุสมัผสัด้วย electrical compound เพ่ือป้องกนัการเกิดอ๊อกไซด์ 
   ฉ.  Ground Bus จะต้องทําด้วยทองแดงท่ีทน Short Circuit ได้ไมน้่อยกวา่ 50 KA  
   ช.  Bolted Nut & Washer สําหรับต่อ Busbar ให้ใช้ชนิด High tension Steel Class (8.8) และ 
Busbar Support จะต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมมีความเข้มแข็งท่ีจะยดึอปุกรณ์โดยสามารถรองรับกระแส Short Circuit ท่ีค่า 
Short Circuit Stress 50 KA.  
   ซ.  ท่ีหางปลาเข้าสายให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยเลือกขนาดให้เหมาะสมกบัสายและ
หางปลาท่ีใช้และใช้รหสัตามเฟสนัน้ๆไมอ่นญุาตให้ใช้เทปสีพนัแทนเพราะจะทําให้ไมค่งทนและหลดุง่าย 
   ฌ.  สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคุมและเคร่ืองวัดซึ่งเดินเช่ือมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้ากบั Terminal Block ภายในแผงเมนไฟฟ้าแรงต่ําให้ใช้สายชนิด Stranded Annealed Copper Wire 300V, 70deg.C 
PVC-INSULATED ขนาดของสายไฟต้องมีรหสัสีและต้องไมเ่ลก็กวา่ท่ีกําหนดดงันี ้
    -  CURRENT CIRCUIT : ใช้สายสีดําขนาด 4 ตร.มม.  
    -  VOLTAGE CIRCUIT : ใช้สายสีแดงขนาด 2.5 ตร.มม.  
    -  AC. CONTROL CIRCUIT : ใช้สีเหลืองขนาด 1.5 ตร.มม. 
    -  DC. CONTROL CIRCUIT : ใช้สายสีนํา้เงินขนาด 1.5 ตร.มม.  
     SLEEVE และ CAP หุ้มปลายสายก็ให้ใช้รหสัสีเดียวกบัสายด้วย 
    -  สายไฟทัง้หมดต้องวางอยู่ในรางเดินสาย (Trunking) เพ่ือความเรียบร้อยและเพ่ือป้องกนั
การชํารุดของฉนวนสายไฟฟ้าแตล่ะเส้นท่ีเช่ือมระหวา่งจดุตา่งๆและห้ามมีการตดัตอ่โดยเดด็ขาด 
    -  สาย Control ทกุเส้นท่ีปลายทัง้ 2 ด้านต้องมีเคร่ืองหมายกํากบัเป็นระบบปลอกสวม 
(Ferrule) ซึง่ยากแก่การลอกหรือหลดุหายเพ่ือความสะดวกในการบํารุงรักษาภายหลงั 
    -  สาย Control ท่ีแยกออกจาก Cable Trunckingต้องจดัหรือรัดสายด้วย Cable Tie ให้เป็น
ระเบียบ CONTINUOUS CURRENT-CARRYING CAPACITY OF COPPER CONDUCTORS (IEC 439 - 1) Copper 

conductors of rectangular cross-section indoor installations, ambient temperature 35 
°
C, temperature rise 70 

°
C 

conductor temperature 105 
°
C. Conductor width vertical, clearance between conducts equal to conductor 

thickness: with alternating current, phase centre-line distance >0.8 x clearance between phases. 
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Width x Thickness (mm.) 

 
Continuos current in A At Ambient temp 35 OC 
and Contuctor temp. 105 OC 

Bare 
No. of Bare / Phase 

              1               2               3               4 
12 x 3              212           373          487              - 
12 x 5              286           546          786              - 

12 x 10              486           923          1294              - 
15 x 10              545          1046        1445              - 
20 x 5              430          777         1072              - 

20 x 10              787          1405         1863              - 
25 x 5              513           910         1235              - 

25 x 10              787           1405         1663              - 
30 x 5              595           1044         1392              - 

30 x 10              899           1564         2037              - 
40 x 5              756           1298         1693              - 

40 x 10              1122          1683         2386              - 
50 x 5              1009          1716         2207              - 
50 x 10              1337          2187         2706              - 
60 x 5              1079          1786         2237              - 

60 x 10              1552          2474         3012              - 
80 x 5              1388          2252         2718              - 

80 x 10              1945          3003        3578              - 
100 x 5              1694          2687        3184              - 
100 x 10              2336          3500        4114              - 
120 x 10              2730          4009        4659              - 
140 x 10              3110          4501        5191              - 
150 x 10              3297          4724        5452              - 
160 x 10              3483          4979        5710              - 
200 x 10              4220          5929        6736              - 
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 12.3.5  การทดสอบ 
  1) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัเคร่ืองมือพนกังานและดําเนินการทดสอบระบบไฟฟ้าทัง้หมดโดยการทดสอบต่างๆ
จะต้องกระทําผู้วา่จ้างหรือตวัแทนผู้วา่จ้าง 
  2) หากการทดสอบแสดงความบกพร่องของวัสดุหรืออุปกรณ์หรือการติดตัง้งานระบบไฟฟ้าผู้ รับจ้าง
จะต้องดําเนินการเปล่ียนแก้ไขอุปกรณ์หรือการติดตัง้ดังนัน้แล้วจึงเร่ิมทําการทดสอบใหม่จนเป็นท่ียอมรับผู้ ว่าจ้างหรือ
ตวัแทนผู้วา่จ้าง 
  3) การทดสอบระบบไฟฟ้าแรงต่ําจะประกอบด้วย 
   -  RESISTANCE TO GROUND ของระบบสายดินผลการทดสอบท่ียอมรับ = ไมส่งูกวา่ 5 โอห์ม 
   -  INSULATION RESISTANCE TEST เม่ือใช้ INSULATION TESTER 500 VDC  
    ผลการทดสอบเป็นท่ียอมรับ :  
    ก. Minium Insulation Resistance To Earth = 1 เมกะโอห์ม 
    ข. Minium Insulation Resistance Between Phases = 1 เมกะโอห์ม 
    ค. Minium Insulation Resistance Between Live Part ของ Fixed Equipment กบั Frame 
(เม่ือปลดสายออก) = 0.5 เมกะโอห์ม 
  4) ทดสอบการทํางานของอปุกรณ์ระบบไฟฟ้าทัง้หมดเพ่ือให้ถกูต้องตามแบบและข้อกําหนด 
 
12.4 รายช่ือผลติภัณฑ์หรือผู้ผลติวัสดุอุปกรณ์(MAJOR MATERIALS AND EQUIPMENT) 
 รายละเอียดในข้อนีไ้ด้ระบุถึงรายช่ือผู้ ผลิตวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับโดยทั่วไปการเสนอผลิตภัณฑ์
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้นีจ้ะต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอแต่ทัง้นีต้้องได้รับการอนมุติัจากผู้
วา่จ้างหรือวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อนการนําเข้าใช้งาน 
 12.4.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟ้า   : TAS, TSP, RSI, PAT, PANASONIC, UI, ARROW PIPE 
 12.4.2  ทอ่ร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE  : FH, KWH, ABSO, TGG, PBP, THAI PIPE, NRE  
 12.4.3  Wire Way, Cable Tray, Ladder  : TIC, ASEFA, SCI  
 12.4.4  ทอ่ชนิด RTRC  : SHAMPION, FRE, GRE  
 12.4.5  BUSDUCT  : PDI, SCHNEIDER, POWER BAR  
 12.4.6  COAXIAL CABLE  : BELDEN,WISI,KATHREIN,DCT,TFC, COMMSCOPE  
 12.4.7  สายทนไฟ  : RADOX, DELTA CROMPTON,SCM, DRAKA UK, STUDER, FIRECEL  
 12.4.8 CIRCUIT BREAKER  :  SQUARE D, WESTING HOUSE, SIEMENS, ABB, MERLIN GERIN, 

GE 
 12.4.9 ตู้ เมนแรงต่ําและตู้ควบคมุ :  ABB,TIC,SMD,PMK,SMD,SCI,C&T,ASEFA,SIEMENS, MERLIN 

GERIN 
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13. การทดสอบและการฆ่าเชือ้โรค 
 

13.1 การทดสอบ 
1)  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาแรงงาน วสัด ุเคร่ืองมือ อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น เพ่ือการทดสอบท่ีแสดงในแบบแปลน

และระบไุว้ในท่ีนีจ้นงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ 
2) ระบบทัง้หมดท่ีเป็นส่วนของระบบสขุาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ โดยมีท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงานร่วมอยู่ด้วย 

ก่อนท่ีจะทําการกลบ ถม หรือสร้างสิง่อ่ืนทบัหรือปิดบงั 
3) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายหรือข้อบกพร่องเน่ืองจากการทดสอบ 
4) ทอ่นํา้ฝน ทอ่ส้วม ทอ่นํา้ทิง้ ทอ่อากาศ และท่อระบายนํา้ในแนวนอน ตลอดจนท่อแยกต่างๆ ทําการทดสอบ โดย

เติมนํา้ให้ล้นจากระดบัหลงัคาหรือให้เติมนํา้จนล้นตรงจดุท่ีสงูกวา่สว่นท่ีทดสอบ 10 ฟตุ 
5) ท่อนํา้ประปาทัง้หมด จะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้งาน แต่ไม่ต่ํา

กวา่ 100 psl. 
6) ท่อของระบบป้องกนัอคัคีภยั ท่อนํา้มนั จะต้องทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้งาน 

แตไ่มต่ํ่ากวา่ 100 psi. 
7) ทอ่ความดนัท่ีตอ่จากเคร่ืองสบูนํา้เสีย จะต้องทดสอบแรงดนันํา้ไมต่ํ่ากวา่ 50 ปอนด์/นิว้2 
8) การทดสอบท่อของทุกระบบรวมทัง้ข้อต่อต่างๆ จะต้องไม่มีการร่ัวและแรงดันจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลา

ตอ่เน่ืองกนัตลอด 6 ชัว่โมงของการทดสอบ ในกรณีท่ีมีการร่ัวซมึของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทําการเปล่ียนใหม ่
หรือซอ่มไมใ่ห้เกิดรอยร่ัวซมึตามคําแนะนําของวิศวกรผู้ควบคมุงานแล้วจงึทําการทดสอบใหมจ่นสามารถใช้ได้สมบรูณ์ 

9) เคร่ืองสบูนํา้ตา่งๆ ตลอดจนเคร่ืองเติมอากาศ จะต้องทําการทดสอบจนถกูต้องตามรายละเอียดข้อกําหนดท่ีระบุ
ไว้ 

10) เคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืนๆ อปุกรณ์ควบคมุ และทอ่จะต้องทําการทดสอบตามโค๊ดและมาตรฐานท่ีได้ออกแบบไว้ 
11) เม่ือทําการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ เคร่ืองมืออปุกรณ์

ตา่งๆ ทัง้หมดตามคําแนะนําของวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงาน 
 

13.2 การฆ่าเชือ้โรค (Chlorination) และทาํความสะอาด 
1) ท่อนํา้ประปปา และข้อต่อต่างๆ ท่ีผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการร่ัวซึมจะต้องทําการฆ่าเชือ้โรคในเส้นท่อ

โดยใช้สารละลาย Sodium Hypochlorite หรือ Chlorine Solution ผสมให้ได้ความเข้มข้น (Chlorine Concentration) ไม่
น้อยกว่า 50 มก./ลิตร แล้วอดัเข้าท่อทัง้ระบบและทิง้ไว้ 24 ชม. ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีน (Free Residual Chlorine) 
0.3 มก./ลิตร ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร จะต้อง Flush ท่อต่อไปจนได้ความ
เข้มข้นตามต้องการ 

2) ถงัเก็บนํา้ประปาทกุถงัจะต้องทําการฆ่าเชือ้โรคด้วยสารละลายคลอรีนโดยใช้ความเข้มข้น (Concentration) 
100 มก./ลิตร แล้วทิง้ไว้ 24 ชัว่โมง จนเหลือ Free Residual Chlorine 0.3 มก./ลิตร แล้วล้างด้วยนํา้จนได้ความเข้มข้นตาม
ต้องการ 

3) การทดสอบ Free Residual Chlorine จะต้องทําตามมาตรฐานข้อกําหนดของ WPCF 



งานงานอปุกรณป์ระกอบอาคารอปุกรณป์ระกอบอาคาร  
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  1.3 คณุสมบตัทิางเทคนิค Dome  IR  Network  Camera    1/17 
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โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-U/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  อปุกรณ์ประกอบอาคาร Page       1/17  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

อุปกรณ์ประกอบอาคาร 
 
1. ระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) 
 1.1 ความต้องการทัว่ไป 
  ข้อกําหนดนีค้รอบคลมุรายละเอียดการจดัหา และติดตัง้อปุกรณ์ ระบบโทรทศัน์วงจรปิดตามท่ี แสดงไว้
ในแบบและข้อกําหนด ให้สามารถใช้งานได้สมบรูณ์ ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยระบบต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรฐาน  
 1.2 ขอบขา่ย 
  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์ในระบบอยา่งน้อย ดงันี ้
  1. กล้องและเลนส์พร้อมอปุกรณ์ครอบกล้อง (Camera, Lens and Housing)  
  2. จอภาพ (Monitors) 
  3. เคร่ืองบนัทกึภาพ (Digital Video Recorder) 
  4. แหลง่จ่ายไฟ (Power Supply Unit) 
  5. ทอ่ร้อยสาย, สายสญัญาณ และสายไฟฟ้าตา่งๆ 
 1.3 คณุสมบตัิทางเทคนิค Dome  IR  Network  Camera   เป็นกล้องวงจรปิดชนิดสี แบบ Dome IR 
Network Camera  
  1. มีตวัรับภาพชนิด Progressive Scan Sony STARVIS CMOS  ขนาด 1/2.8”ความละเอียด 
   2Megapixel หรือดีกวา่ 
  2. สามารถสง่สญัญาณภาพด้วยความเร็ว 30 FPS ท่ีขนาดภาพ 1920  X 1080 หรือดีกวา่ 
  3. มีระบบการทํางานแบบ ICR  Day Night สามารถแสดงภาพได้ดีทัง้กลางวนัและกลางคืนโดยม
การควบคมุการเคล่ือนท่ีของ IR Cut Filter ในตวักล้องโดยอตัโนมตัเิม่ือเปล่ียนโหมด 
  4. มีเลนส์เป็นแบบ Fix ขนาด 3.6 มิลลเิมตร   
  5. มีความไวแสงตํ่าสดุไม่มากกว่า 0.05 lux สําหรับการแสดงภาพสี (Day Mode) และ0.0009 lux
สําหรับการแสดง ภาพขาวดํา (Night Mode) หรือดีกวา่ 
  6. มีระยะทําการ Infrared ไม่น้อยกวา่ 25 เมตรหรือดีกวา่ 
  7. รองรับเทคโนโลยีการบีบอัดภาพ H.265 และ H.264 และ รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ  
Multi Stream สามารถสง่สญัญาณภาพได้พร้อมกนัอย่างน้อย 3 steamsและในแตล่ะStream สามารถ ตัง้ค่า
ความละเอียด, Frame Rate, Bit Rate ได้หรือดีกวา่ 
  8. สามารถเลือกขนาดภาพเป็น 1920x1080 ,1280x720 , 720x480 , 640x480, และ 320x240ได้
เป็นอยา่งน้อย 
  9. สามารถปรับ Shutter Speed ได้ตัง้แต ่ 1/7-1/20000 s หรือดีกวา่ 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-U/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  อปุกรณ์ประกอบอาคาร Page       2/17  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

  10. มีฟังชัน่ WDR (Wide Dynamic Range) ช่วยให้สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีแสง
แตกตา่งกนัมากได้ โดยมีคา่ Dynamic Range อยา่งน้อย 120 dB หรือดีกวา่  
  11. มีฟังชนัในการตรวจจบัเม่ือ มีความเคล่ือนไหว (Motion Detection) สามารถกําหนดพืน้ท่ีในการ
ตรวจจบัการเคล่ือนไหวได้ 5 พืน้ท่ี  
  12. มีฟังชนัในการตรวจจบัเม่ือมีการปิดบงัหน้ากล้อง (Sabotage Detection)  
  13. มีฟังชนัในการตรวจจบัวตัถท่ีุเข้ามาในพืน้ท่ี (Zone Intrusion)  และตรวจนบัวตัถท่ีุเข้ามาในพืน้ท่ี
(Zone Counting) 
  14. มีฟังชัน่ปิดบงัพืน้ท่ีหวงห้าม (Privacy Mask) โดยสามารถเลือกพืน้ท่ีปิดบงัได้อยา่งน้อย 5 พืน้ท่ี 
  15. มีฟังชัน่ปรับ frame rate อตัโนมตัิตามความเคล่ือนไหว (smart Frame rate) และปรับความ
คมชดัของภาพตามความเคล่ือนไหว (Smart ROI) เพ่ือช่วยประหยดัstorage ในการบนัทกึภาพ 
  16. สามารถจัดเก็บการตัง้ภาพท่ีแตกต่างกันในโหมดกลางวันและกลางคืนได้และทํางานโดย
อตัโนมตั ิ
  17. สนบัสนนุ Network Protocol ได้แก่ IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 
RTSP, RTP, SMTP, NTP,DHCP, FTP, Zero Configure เป็นอยา่งน้อย 
  18. สามารถกําหนดคา่ Bit rate ได้ตัง้แต ่64k – 8000 kbps 
  19. มีระบบการปรับภาพแบบ Backlight Compensation, Auto White Balance และ สามารถปรับ
แตค่ณุสมบตัขิองภาพ Brightness, Contrast ,Saturation,และ Sharpness ได้ 
  20. มีช่องในการเช่ือมตอ่เครือขา่ยชนิด RJ-45 ตามมาตรฐาน 10/100 Mbps Ethernet  
  21.  สามารถทํางานตามมาตรฐาน IEEE802.3af (PoE) ได้ 
  22. รองรับ Micro SDHC card 
  23. รองรับ มาตรฐาน ONVIF  Profile S,G และQ 
  24. ได้รับมาตรฐานรับรองคณุภาพ CE, FCC หรือดีกวา่ 
  25. มีช่วงอณุหภมิูในการทํางาน -20 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส หรือดีกวา่ 
  26. เป็นผลติภณัฑ์ท่ีจดทะเบียนจากกลุม่ประเทศอเมริกา ยโุรป หรือ ญ่ีปุ่ น 
  27. สนิค้ารับประกนั 3 ปี 
  28. ต้องมีหนงัสือแตง่ตัง้จากเจ้าของผลติภณัฑ์ 
 
 1.4 เคร่ืองบนัทกึภาพแบบดจิิตอล NVR  
  รายละเอียดคณุลกัษณะ 
  - อปุกรณ์บนัทกึข้อมลูและจดัการภาพวิดีโอแบบดจิิตอลบนเครือขา่ยไอพี  
  - มีสว่นเช่ือมตอ่กบัระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ Gigabit Ethernet 
  - มีพอร์ต USB สําหรับเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอกจํานวนไม่น้อยกวา่ 3 พอร์ต 
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  - รองรับหน่วยเก็บข้อมลูขนาด 3.5 นิว้ (Hard disk) ภายในตวัเคร่ืองได้ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยขนาด
ไม่น้อยกวา่ 4TB 
  - สามารถตดิตัง้ภายในตู้ Rack ขนาด 19 นิว้ด้วย Rack-Mount และมีความสงู ไม่เกิน 2U 
  - มีมาตรฐาน CE, FCC เป็นอยา่งน้อย 
  - มีระบบปฏิบตักิารเป็น Linux หรือดีกวา่พร้อมลขิสทิธ์ิถกูต้องจาก Microsoft กรณีเป็นWindows  
  - สนิค้าต้องรับประกนัไม่น้อยกวา่ 3 ปี 
  - ได้รับมาตรฐานรับรองคณุภาพ CE, FCC หรือดีกวา่ 
  - ต้องมีหนังสือแต่งตัง้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยท่ีได้รับการ
แตง่ตัง้ 
 
 1.5 LED 40 “ MONITOR 

คณุสมบตัทิัว่ไป 
1. ขนาดจอ(นิว้) : ไม่น้อยกวา่ 40 นิว้(HD) 
2. ความละเอียดหน้าจอ : 1920x1080 
3. ช่องตอ่ : USB 1 ช่อง, HDMI ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง 
4. ทีวีต้องสามารถรองรับ Digital ได้ 
5. ได้รับมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 
 

         1.6   ระบบสํารองไฟฟ้าอยา่งตอ่เน่ือง (UPS System) 
1) คณุสมบติัด้านขาเข้า 

  1.1)  สามารถรองรับแรงดนัไฟฟ้าขาเข้า (Input Voltage) 220 VAC ±20% หรือดีกวา่ 
  1.2)  ความถ่ีไฟฟ้าขาเข้า (Input frequency) 50 Hz ±5% หรือดีกวา่ 
  1.3)  มีคา่ Power factor >0.99 
 2) คณุสมบติัด้านขาออก 
  2.1)  สามารถจ่ายแรงดนัไฟฟ้า (Output Voltage) 220 VAC 
  2.2)  แรงดนัไฟฟ้าขาออกมาคา่ความผิดพลากไมเ่กิน ±1% หรือดีกวา่ 
  2.3)  ความถ่ีไฟฟ้าขาออก (Output frequency) 50 Hz ±0.1% หรือดีกวา่ 
  2.4) มีคา่ความเพีย้นของแรงดนั  ≤ 3% (Output THD with linear load) 

 
 
2. ระบบภาพและเสียง 
 2.1 ระบบเสียงและภาพห้องเรียนชีวอนามัย,คอมพวิเตอร์ ชัน้ 3 (2 ห้อง) , ห้องเรียน 501,503 ชัน้1 
(2 ห้อง) 
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 ระบบเสียง 
 1. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 30 วัตต์ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -  สามารถใช้ได้ทัง้ระบบไฟ AC และ DC 
    -  เคร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองผสมสญัญาณเสียง  
    -  ประกอบด้วยช่องสญัญาณ 3 Mic/ 1Aux Input และ 1 Recording Output 
    -   มีชดุควบคมุเสียงของ input แยกแตล่ะตวั พร้อมตวัแม่ (Master) อีก 1 ตวั 
  คณุสมบตัทิางด้านเทคนิค 
    -   กําลงัขบัเอาท์พทุ                            : 30 W  
    -  ความถ่ีตอบสนอง                            : 50-20,000Hz   
    -  คา่ความเพีย้น                                 : 1% at 1 kHz 
    -  อตัราสญัญาณเสียงตอ่สญัญาณเสียงรบกวน  : มากกวา่ 60 dB 
    -   อิมพีแดนซ์ เอาท์พทุ                    : 4 โอห์ม ,100V 
 2. ลาํโพงตู้ชนิดตดิผนัง 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -   เป็นลําโพงตู้ชนิดตดิผนงั 
    -   ลําโพงเสียงขนาด 12 เซนตเิมตร 
    -   กําลงัขบัไม่น้อยกวา่ 30 วตัต์ 
    -    ความต้านทาน 8 โอหม์ 70 โวล์ท 100 โวล์ท 
  คณุสมบตัทิางเทคนิค 
    -   ความถ่ีตอบสนอง   : 80 -20,000 Hz  
    -   การป้องกนัความชืน้    : IPX4 
    -  ระดบัความดงัของเสียงไม่น้อยกวา่ 90 dB 
 3. ไดนามิคไมโครโฟน 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
    -   เป็นไมโครโฟนชนิด Moving Coil Dynamic    
     -  ทิศทางการรับเสียง Cardioid    
    -   Sensitivity   -75 dB.    
    -   มีสวิทซ์เปิด- ปิด     
    -   ความต้านทาน  600 โอห์ม    
    -   ตอบสนองความถ่ีเสียง 50-16,000Hz หรือดีกวา่    
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    -    มีหนงัสือการสํารองอะไหลเ่วลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตวัแทนจําหน่าย
ในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลงัการขาย   
 
 4. ขาตัง้ไมโครโฟนแบบตัง้โต๊ะ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
    -   เป็นขาตัง้ไมโครโฟนชนิดขาตัง้เป็นฐานกลม 
    -  ทําด้วยวสัดท่ีุแข็งแรงทนทาน 
    -   แกนของขาตัง้ไมโครโฟนสามารถปรับได้ 
 
 5. ไมโครโฟนไร้สายพร้อมไมโครโฟนชนิดมือถือ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
  ประกอบด้วยเคร่ืองรับสญัญาณ 1 เคร่ือง และไมโครโฟน (เคร่ืองสง่สญัญาณ) 1 ตวั 
เคร่ืองรับสญัญาณ 
    -   ความถ่ีใช้งานระหวา่ง  580-752 MHz หรือกว้างกวา่ 
    -   Diversity System           Space diversity 
    -   สามารถตอบสนองความถ่ีเสียงได้ตัง้แต ่100-15,000 Hz 
    -   มี Harmonic Distortion 1% THD 
    -    Signal to noise ratio     104 dB. 
  ไมโครโฟน (เคร่ืองสง่สญัญาณ) 
    -   ไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Electret condenser มี Pattern แบบ Unidirectional 
    -    ยา่นความถ่ีใช้งานระหวา่ง  518-752 MHz 
   -   สามารถปรับเปล่ียนช่องสญัญาณได้ไม่น้อยกวา่ 16 ช่อง 
    -   กําลงัสง่สงูสดุไม่ต่ํากวา่ 30 mW 
    -   สามารถใช้กบัแบตเตอร่ีขนาด 1.5 V Alkaline จํานวน 2 ก้อน ใช้งานตอ่เน่ืองได้ไม่น้อยกว่า 
10 ชัว่โมง   
 ระบบภาพ 
 1. จอรับภาพ ขนาด 100 นิว้ 16:10 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -   เป็นจอรับภาพขนาด 100 นิว้ อตัราสว่น 16:10  
    -    จอรับภาพสามารถยดึตดิกบัผนงัและฝ้าเพดาน 
    -    เนือ้จอสีขาว / ด้านหลงัเคลือบสีดํา เนือ้จอ Fiber glass Matte White 
    -  มีระบบ Smooth Pull Backเพ่ือการดงึเก็บผ้าจออยา่งน่ิมนวล ช่วยป้องกนัความเสียหาย 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-U/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  อปุกรณ์ประกอบอาคาร Page       6/17  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

 
 2. เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพวิเตอร์และวีดีโอ 
  คณุลกัษณะพิเศษ 
   -   สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 30 -300 นิว้   
   -   ความละเอียดของภาพ  WXGA (1,280 x 800 Dots) 
   -   ความสว่างภาพ  3,600  Lumens  ใช้หลอดชนิด  230W  อายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า  5,000 
ชม 
   -   ใช้แผง  LCD  Panels (Active Matrix)  ขนาด  0.59” จํานวน 3 Panel อตัราสว่น 16:10 
   -   อตัราความคมชดั ( Contrast Ratio ) 16,000:1 
   -   มีการกระจายแสง  (Uniformity)  80% 
   -   รับสญัญาณภาพได้ทกุระบบทัง้  PAL,  SECAM,  NTSC, NTSC 4.43,  PAL-M, PAL-N 
   -   ใช้เลนส์ประเภท Manual Zoom/Focus กําลงัขยาย 1.2 เทา่ (throw ratio: 1.6-1.76:1) 
   -   มีระบบการแก้ไข Keystone ในแนวตัง้ +/- 30 องศา +/-15 องศาในแนวนอน 
   -   มีลําโพงในตวั  1  ชดุ  กําลงัขยาย  10W  Mono 
   -   มีคณุสมบตัพิิเศษ 
    -  Corner Keystone Correction          - Curved Screen Correction 
   -   มีช่องสญัญาณ  ดงันี ้
     -  PC in :  D-sub 15pin for input   x2          -   Audio Input :   x 2 
      -  Monitor Out   :  D-sub 15pin                   -   Audio  Output  :    x 1 
      -  Video  Input  :  Composite  x 1               -   Serial in  :  RS - 232C 
      -  HDMI 19pin                                            -   RJ45 (LAN) 
      - USB Display 
   -   มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 
   -   มีหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจําหน่ายจากตัวแทนในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัท
เจ้าของผลติภณัฑ์เทา่นัน้ 
 
 3. เคร่ืองรับ ส่งสัญญาณภาพ HDMI บน STP (wall plate) 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 

- ประกอบไปด้วยตวัสง่ (TX) และ ตวัรับ (RX) 
- ขยายสญัญาณได้ไกลสงูสดุ 60 เมตร ท่ีความละเอียดสงูสดุ 1080P 

  - หน้ากากตดิผนงั ขนาดมาตรฐาน  
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 4 ขายดึเคร่ืองฉายภาพ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   - ทําด้วยวสัดท่ีุแข็งแรงทนทาน 
 
2.2 ระบบเสียงและภาพห้องเรียนรวมกลาง ชัน้ 3 (1 ห้อง) และ ห้องปฎบิัตกิารเคมี ชัน้1 (1 ห้อง) 
 ระบบเสียง 
 1. เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 30 วัตต์ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   - สามารถใช้ได้ทัง้ระบบไฟ AC และ DC 
   - เคร่ืองขยายเสียงและเคร่ืองผสมสญัญาณเสียง  
   - ประกอบด้วยช่องสญัญาณ 3 Mic/ 1Aux Input และ 1 Recording Output 
   -  มีชดุควบคมุเสียงของ input แยกแตล่ะตวั พร้อมตวัแม่ (Master) อีก 1 ตวั 
  คณุสมบตัทิางด้านเทคนิค 
   -  กําลงัขบัเอาท์พทุ                              : 30 W  
   - ความถ่ีตอบสนอง                              : 50-20,000Hz   
   - คา่ความเพีย้น                                   : 1% at 1 kHz 
   - อตัราสญัญาณเสียงตอ่สญัญาณเสียงรบกวน   : มากกวา่ 60 dB 
   -  อิมพีแดนซ์ เอาท์พทุ                             : 4 โอห์ม ,100V 
 
 2. ลาํโพงตู้ชนิดตดิผนัง 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -  เป็นลําโพงตู้ชนิดตดิผนงั 
   -  ลําโพงเสียงขนาด 12 เซนตเิมตร 
   -  กําลงัขบัไม่น้อยกวา่ 30 วตัต์ 
   -   ความต้านทาน 8 โอหม์ 70 โวล์ท 100 โวล์ท 
  คณุสมบตัทิางเทคนิค 
   -  ความถ่ีตอบสนอง   : 80 -20,000 Hz  
   -  การป้องกนัความชืน้    : IPX4 
   - ระดบัความดงัของเสียงไม่น้อยกวา่ 90 dB 
 
 3. ไดนามิคไมโครโฟน 
  คณุสมบตัทิัว่ไป    
   -  เป็นไมโครโฟนชนิด Moving Coil Dynamic    
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    - ทิศทางการรับเสียง Cardioid    
   -  Sensitivity   -75 dB.    
   -  มีสวิทซ์เปิด- ปิด     
   -  ความต้านทาน  600 โอห์ม    
   -  ตอบสนองความถ่ีเสียง 50-16,000Hz หรือดีกวา่    
   -   มีหนังสือการสํารองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ ผลิต หรือ ตัวแทนจําหน่ายใน
ประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลงัการขาย   
 
 4. ขาตัง้ไมโครโฟนแบบตัง้โต๊ะ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -  เป็นขาตัง้ไมโครโฟนชนิดขาตัง้เป็นฐานกลม 
   - ทําด้วยวสัดท่ีุแข็งแรงทนทาน 
   -  แกนของขาตัง้ไมโครโฟนสามารถปรับได้  
 
5. ไมโครโฟนไร้สายพร้อมไมโครโฟนชนิดมือถือ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
  ประกอบด้วยเคร่ืองรับสญัญาณ 1 เคร่ือง และไมโครโฟน (เคร่ืองสง่สญัญาณ) 1 ตวั 
เคร่ืองรับสญัญาณ 
   -  ความถ่ีใช้งานระหวา่ง  580-752 MHz หรือกว้างกวา่ 
   -  Diversity System           Space diversity 
   -  สามารถตอบสนองความถ่ีเสียงได้ตัง้แต ่100-15,000 Hz 
   -  มี Harmonic Distortion 1% THD 
   -   Signal to noise ratio     104 dB. 
  ไมโครโฟน (เคร่ืองสง่สญัญาณ) 
   -  ไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Electret condenser มี Pattern แบบ Unidirectional 
   -   ยา่นความถ่ีใช้งานระหวา่ง  518-752 MHz 
  -  สามารถปรับเปล่ียนช่องสญัญาณได้ไม่น้อยกวา่ 16 ช่อง 
   -  กําลงัสง่สงูสดุไม่ต่ํากวา่ 30 mW 
   -  สามารถใช้กบัแบตเตอร่ีขนาด 1.5 V Alkaline จํานวน 2 ก้อน ใช้งานตอ่เน่ืองได้ไม่น้อยกว่า 10 ชัว่โมง
   
 ระบบเสียง 
 1. จอรับภาพ ขนาด 120 นิว้ 16:10 
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  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -  เป็นจอรับภาพขนาด 120 นิว้ อตัราสว่น 16:10  
   -   จอรับภาพสามารถยดึตดิกบัผนงัและฝ้าเพดาน 
   -   เนือ้จอสีขาว / ด้านหลงัเคลือบสีดํา เนือ้จอ Fiber glass Matte White 
   - มีระบบ Smooth Pull Backเพ่ือการดงึเก็บผ้าจออยา่งน่ิมนวล ช่วยป้องกนัความเสียหาย 
  
 2. เคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพวิเตอร์และวีดีโอ 
  คณุลกัษณะพิเศษ 
  -  สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่ 30 -300 นิว้   
  -  ความละเอียดของภาพ  WXGA (1,280 x 800 Dots) 
  -  ความสวา่งภาพ  3,600  Lumens  ใช้หลอดชนิด  230W  อายกุารใช้งานไม่น้อยกวา่  5,000 ชม 
  -  ใช้แผง  LCD  Panels (Active Matrix)  ขนาด  0.59” จํานวน 3 Panel อตัราสว่น 16:10 
  -  อตัราความคมชดั ( Contrast Ratio ) 16,000:1 
  -  มีการกระจายแสง  (Uniformity)  80% 
  -  รับสญัญาณภาพได้ทกุระบบทัง้  PAL,  SECAM,  NTSC, NTSC 4.43,  PAL-M, PAL-N 
  -  ใช้เลนส์ประเภท Manual Zoom/Focus กําลงัขยาย 1.2 เทา่ (throw ratio: 1.6-1.76:1) 
  -  มีระบบการแก้ไข Keystone ในแนวตัง้ +/- 30 องศา +/-15 องศาในแนวนอน 
  -  มีลําโพงในตวั  1  ชดุ  กําลงัขยาย  10W  Mono 
  -  มีคณุสมบตัพิิเศษ 
    - Corner Keystone Correction          - Curved Screen Correction 
  -  มีช่องสญัญาณ  ดงันี ้
    -  PC in :  D-sub 15pin for input   x2           -  Audio Input :   x 2 
     -  Monitor Out   :  D-sub 15pin                     -  Audio  Output  :    x 1 
     -  Video  Input  :  Composite  x 1                -  Serial in  :  RS - 232C 
     -  HDMI 19pin                                                 -  RJ45 (LAN) 
     - USB Display 
  -  มีเอกสารรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001 
  -  มีหนังสือแต่งตัง้ตัวแทนจําหน่ายจากตัวแทนในประเทศไทยท่ีได้รับการแต่งตัง้จากบริษัทเจ้าของ
ผลติภณัฑ์เทา่นัน้ 
  
 3. เคร่ืองรับ ส่งสัญญาณภาพ HDMI บน STP (wall plate) 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-U/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  อปุกรณ์ประกอบอาคาร Page       10/17  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

- ประกอบไปด้วยตวัสง่ (TX) และ ตวัรับ (RX) 
- ขยายสญัญาณได้ไกลสงูสดุ 60 เมตร ท่ีความละเอียดสงูสดุ 1080P 
- หน้ากากตดิผนงั ขนาดมาตรฐาน  

  
 4. ขายดึเคร่ืองฉายภาพ 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   - ทําด้วยวสัดท่ีุแข็งแรงทนทาน 
 
3. ระบบเสียงประกาศส่วนกลาง 
 1. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงพร้อมเคร่ืองขยายเสียงในตัว 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   -  สามารถรับสญัญาณไมโครโฟนได้ไม่น้อยกวา่ 3 ชดุชนิด Balanced 
   -  มีช่องรับสญัญาณ BGM ไม่น้อยกวา่ 2 ช่อง 
   - มีช่องตอ่สญัญาณระบบประกาศจากตู้สาขาโทรศพัท์ได้โดยตรง 
   - สามารถเลือกโซนประกาศจากไมโครโฟนและตวัเคร่ืองได้ไม้น้อยกวา่ 5 โซน 
   - สามารถใช้กบัลําโพง 100 V. Line ได้ 
   - สามารถตอ่การ์ดบนัทกึเสียงเป็นข้อความตา่ง ๆ ได้ 
   - สามารถตอ่การ์ดเช็คสายลําโพงแตล่ะโซนได้ 
   - เม่ือกดประกาศจากตวัรีโมทไมโครโฟนตวัเคร่ืองสามารถเปิดเคร่ืองเองได้โดยอตัโนมตั ิ 
   - สามารถตอ่พว่งได้สงูถึง 8 เคร่ือง 
  คณุสมบตัทิางเทคนิค 
   - ความถ่ีตอบสนอง                                     :    50-16,000 Hz 
   - ความเพีย้นของสญัญาณ                       :  1 % 
   - อตัราสญัญาณตอ่สญัญาณรบกวน      : 60 dB  
 
 2.  รีโมทไมโครโฟน 
  คณุสมบตัทิัว่ไป 
   - ไมโครโฟนเป็นชนิด UNIDIRECTIONAL CONDENSER 
   - เป็นรีโมทไมโครโฟนท่ีสามารควบคมุโซน ได้ไม่น้อยกวา่ 10 โซน 
   - ความถ่ีตอบสนอง 100-20000 Hz หรือกว้างกวา่ 
   - มีคา่ S/N ไม่น้อยกวา่ 60 dB  
   - มีสญัญาณขาออกไม่น้อยกวา่ 0dB 
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   - ขัว้ตอ่สายชนิด RJ45 
   - สามารถตอ่ผา่นไมโครโฟนได้ไม่จํากดั 
   - สามารถเดนิสายไมโครโฟนได้ไม่เกิน 800 เมตร 
 
 3. ลาํโพงกึ่ง HORN 
  -มีกําลงัขบัไม่น้อยกวา่ 15 วตัต์ โดยสามารถเลือกตอ่ใช้งานได้ท่ี 15,10,5 
  -ช่วงการตอบสนองความถ่ี 150-15,000 Hz หรือดีกวา่ 
  -ความดงัเสียงท่ี 1 วตัต์ 1 เมตร ตามมาตรฐาน IEC268-5 ไม่น้อยกวา่ 97 ดีบี   
  -เป็นลําโพง Sound projector ท่ีผลติจากวสัด ุABS resin  
  -มาตรฐาน DIN IEC 268-5 และ RoHS 
 
4. รายการมาตรฐานผลิตภณัฑ์แนะนําให้ใช้ 
 รายละเอียดในหมวดนีไ้ด้แจ้งถึงรายช่ือผู้ ผลิตและผลิตภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับ ทัง้นี ้
คณุสมบัติของอุปกรณ์นัน้ๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ และการพิจารณาของผู้ ว่าจ้างท่ีจะ
อนมุตัิหรือไม่ถือเป็นท่ีสิน้สดุ อย่างไรก็ดีหากว่าผู้ว่าจ้างเป็นว่าจําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพ
กบัวสัดแุละอปุกรณ์ท่ีกําหนด ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ ชําระคา่ใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการนีท้ัง้สิน้ 
 
 1) ระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) 
  -  Chubb 
  -   Pelco 
  -  Bosch 
  -   Sanyo 
  -   Panasonic 
  -  DivioTec 
  - หรือเทียบเทา่ 
 
 2)  ไมโครโฟนไดนามิคและไมโครโฟนแบบไร้สาย  
  -  SENNHEISE 
  -  SHURE 
  -  AUDIX  
  - AUDIO TECHNICA 
  - AKG 
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  -   TOA 
  - JTS 
  -  หรือเทียบเทา่ 
 
 3) ไมโครโฟนไร้สายแบบอินฟาเรด 
  -  SENNHEISER 

  -  SHURE 
 -  AUDIX  
 - AUDIO TECHNICA 
 - AKG 
 -   TOA 
 - JTS 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
4) เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง  
 -  CREST AUDIO 
 -  MACKIE 
 -  YAMAHA  
 - ALLEN&HEATH 
 - SOUNDCRAFT 
 - MIDAS 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
5) เคร่ืองควบคุมลาํโพง 
 - MEYERSOUND 
 - PEAVEY 
 - BOSE  
 -    DBX 
 - NEXO 
 - BIAMP 
 - หรือเทียบเทา่ 
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6) ลาํโพงห้องควบคุม 
 - YAMAHA 
 - PEAVEY 
 - VIETA  
 - BOSE 
 - RCF 
 -   TANNOY 
 - หรือเทียบเทา่ 
7) ลาํโพงตดิผนัง 
 - TOA 
 - BOSE 
 - RCF 
 - TANNOY 
 -   INTER  M 
 -   QUEST  
 - NEXO 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
 8)  ลาํโพงตดิเพดาน 
 - TOA 
 - EV 
 -  TANNOY  
 - RCF 
 -    JBL 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
9) เคร่ืองขยายสัญญาณเสียง 
 -  CREST AUDIO 
 -  ECLER 
 - AUSTRALIAN MONITOR  
 - BOSE 
 - QSC 
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 - CROWN 
 - YAMAHA 
 -    TOA 
 - NEXO 
 - LABGRUPPEN 
 -  หรือเทียบเทา่ 
 
10)  เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ 
 - NEC 
 - SANYO 
  - SONY  
 - PANASONIC 
 - หรือเทียบเทา่ 
 

 11)  จอมอเตอร์ 
 - GYGAR 
 - DRAPER 
 - VERTEX  
 - OCEAN 
 - STEWART 
  - SUPER NOVA 
 - RAZR 
 - หรือเทียบเทา่ 
 
12)  เคร่ืองสลับสัญญาณแบบ MATRIX 
 - EXTRON 
 - CREATOR 
 - KRAMER  
 - หรือเทียบเทา่ 
 
13)  เคร่ืองถอดรหสัสัญญาณเสียง  
 - KRAMER 



โครงการออกแบบปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 20/DS/ARU26-10 

Doc. No.   :  FEC/ARU26/SP-U/0001 Rev. No.  0 
Doc. Title :  อปุกรณ์ประกอบอาคาร Page       15/17  

 

  บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซลัแตนท์ จํากดั 

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

 
หมายเหตุ “เทียบเท่า” หมายถึง ใหใ้ชต้ามเคร่ืองหมายการคา้ทีร่ะบ ุยกเวน้มีหลกัฐานพิสูจน์ไดว่้าไม่มีจําหน่ายใน
ทอ้งตลาด จึงสามารถใหใ้ชเ้ทียบเท่าได ้
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